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Město Slavkov u Brna ve středu
21. října aktivovalo svou datovou
schránku a zahájilo tak její plnohodnotný
provoz po dosavadním provozu testova-
cím. Aktivace byla provedena starostou
města Ing. Ivanem Charvátem o deset
dnů dříve, než stanovuje zákon, protože
město chce umožnit uživatelům datových
schránek, aby si na tento zcela nový způ-
sob komunikace zvykli ještě před jeho
povinným užíváním. Zákonem je po-
vinné užívání datových schránek stano-
veno na 1. listopad. Ve zkušebním, resp.
testovacím provozu město schránku tes-
tuje již od začátku září. Na základě do-
savadních zkušeností byla na úřadě pro-
vedena některá organizační a technická

opatření, pracovníkům byly
opatřeny elektronické podpisy
a všichni zaměstnanci byli pro-
školeni tak, aby práci s dato-
vými schránkami zvládli bez
problémů.

Datové schránky slouží ke
komunikaci s orgány veřejné
moci i mezi těmito orgány na-
vzájem. Od 1. listopadu 2009
jsou datové schránky povinny
používat orgány veřejné moci
při komunikaci mezi sebou, při
komunikaci s právnickými oso-
bami, kterým byla datová
schránka zřízena ze zákona
a s těmi, kterým byla zřízena
schránka na základě jejich
vlastní žádosti. Zpráva podaná
přes datovou schránku zcela
plně nahrazuje doručenou zá-
silku, a to i do vlastních rukou.
Další informace o využití dato-
vých schránek naleznete na
www.datoveschranky.info.

Ing. Pavel Dvořák,
tajemník MěÚ

Datová schránka města aktivována

Vúterý 20. října se uskutečnilo slav-
nostní představení při příležitosti

50. výročí širokoúhlého kina ve Slav-
kově a 88 let stálého kina ve Slavkově.
Představení předcházela vernisáž vý-
stavy dokumentující historii kina. 

Je nezpochybnitelné, že slavkovské
kino přežilo krizová léta a jako jedno z mála
v regionu díky péči zřizovatele (města) a pro-
vozovatele (Zámek Slavkov – Austerlitz) stále
existuje a navštěvuje jej stále větší počet diváků. 

Při této příležitosti byla zahájena krátká
přehlídka úspěšných archivních filmů české
a československé kinematografie, kterou ote -
vřelo promítnutí filmu Utrpení mladého Bo-
háčka. V následujících dnech mohou ná-
vštěvníci zhlédnout mj. film Světáci,
Limonádový Joe a v premiéře také kopro-

dukční film Jánošík
– pravdivá historie.

Pro děti je pak připravena přehlídka dět-
ských krátkých filmů. Na většinu těchto
filmů je vstup volný.

V rámci slavnosti byl vedením města
oceněn pan Kliment Kohoutek, který
nyní působí již 31 let ve funkci vedou-
cího kina. Lze si jen přát, aby si slavkov-
ské kino udrželo přízeň svých diváků
i v dalším období a přispívalo tak ke kul-
turnímu životu našeho města.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Výročí slavkovského kina

Příští číslo vyjde 21. listopadu

Starosta mûsta Ing. Ivan Charvát
 aktivuje datovou schránku mûsta

VernisáÏ v˘stavy k v˘roãí kina zahájil Ing. Ale‰ ·ilhánek

Ocenûn˘ Kliment Kohoutek

F. âervinka

Promítací kabina: Kliment Kohoutek, Jan Fries a Franti‰ek âervinkaFoto: 4x B. Maleček 



Během uplynulého měsíce jsem měl možnost zúčastnit se celé řady akcí jak
v našem městě, tak i v regionu. Přestože jich tentokrát bylo skutečně velmi mnoho,
chtěl bych vám připomenout a přiblížit průběh dvou z nich, které shodou okolností
pořádal Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, jehož je Slavkov u Brna za-
kladatelem a doposud aktivním členem.

V pondělí 28. září 2009 proběhlo v areálu fotbalového hřiště v Křižanovicích
slavnostní vyhodnocení akce pořádané Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les
a Politaví (dále jen svazek), který v současné době čítá 27 měst a obcí, pod názvem
„Cyklostezky 2009“. Cílem této dnes již tradiční akce pořádané v průběhu letních
měsíců je poznání zajímavostí, pamětihodností a přírodních krás regionu svazku,
všech jeho obcí a měst. Rekordní počet účastníků (203) letošního ročníku je dokla-
dem toho, že si tato cykloakce získává rok od roku stále větší oblibu mezi nadšenci

tohoto sportu. Ze Slavkova u Brna to bylo celkem 48 osob (jednotlivci i celé rodiny).
Všichni, kterým se podařilo získat v uvedeném období razítka ze všech 27 obcí
svazku a přijeli v pondělí do Křižanovic (199 cyklistů všech věkových kategorií), ob-
drželi od pořadatelů akce diplomy a dárkové předměty. K pohodové náladě, za nád-
herného slunečného počasí, přispěl pestrý kulturně-výchovný program, bohaté ob-
čerstvení a tombola. Pořadatele tato akce utvrdila v tom, že i v budoucích letech
v jejím pořádání budou pokračovat a taktéž v další základní věci, že stávající příprava
záměru výstavby cyklostezek propojující náš region je jednou z hlavních priorit
svazku (všech jeho jednotlivých měst a obcí). Jízda po silnicích v plném provozu není
zrovna nejbezpečnější, o čemž se cyklisté přijíždějící do Křižanovic především ve
směru od Slavkova u Brna mohli přesvědčit na vlastní kůži.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slavnostní vyhodnocení Cyklostezek 2009

Proč kompostujeme:
• téměř úplné uzavření koloběhu prvků v přírodě
• doplnění nezastupitelné humusové složky do půdy – vra-

címe organické látky do půdy
• tento způsob zpracování biodpadů příroda umí a je na

něj zvyklá
• podporujeme přírodní proces, který spontánně probíhá

u všech organických odpadů v přírodě
• kompostovací proces nevyžaduje žádnou další přídavnou

energii
• plníme budoucí povinnost separovaně sbírat bioodpady,

a snížit tak ukládání biologicky rozložitelných odpadů
na skládky, tj. plánovanou povinnost obcí zajistit pětiko-

moditní oddělený sběr využitelných složek komunál-
ních odpadů (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kar-
tony) a od roku 2010 také separovaný sběr bio -
logicky rozložitelných komunálních odpadů
rostlinného původu. 

• vracíme přírodě to, co jsme jí vzali
• nepálíme odpad ze zeleně

Čeho jsme už dosáhli:
• k 20. 10. t. r. jsme kompostováním odpadu ze ze-

leně  přeměnili na kvalitní kompost 162,297 tun
(bez žádných vedlejších příměsí, upravováno pouze
mechanicky, čistý přírodní proces)

Nepálíme, kompostujeme. Dejme šanci bioodpadu!

(Pokračování na str. 6)

• za 26 týdnů jsme od občanů svezli sběrným, drticím
a míchacím vozem SEKO 303,60 tun odpadů ze
zeleně, tj. v průměru 11,69 tun/ týden. Co myslíte:

„Kde by tento odpad skončil, když by nebyl takto
zkompostován?“
• občané pro svoje potřeby za 12 týdnů odvezli téměř

70 m³ kompostu. 
• bezplatný odběr už využilo 667 domácností.
• každou středu od 14 do 17 hodin pan Valnoha vy-

dává z pověření TSMS občanům kompost v „Pan-
šule“ v Zámecké ulici. V průměru obslouží každý
týden 60 domácností.

Foto: B. Maleček 
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

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

60. schůze RM – dne 21. 8. 2009
1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti

ZŠ Komenského nám. ve školním roce 2009/2010.
2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti

ZŠ Tyršova ve školním roce 2009/2010.
3. RM schvaluje ceník služeb ZŠ Komenského

a ZŠ Tyršova platný od 1. 9. 2009 dle návrhu před-
loženého řediteli škol.

4. RM schvaluje ustavení a navržené složení re-
alizačního týmu projektu „Stavební úpravy před-
zámčí zámku – expozice“.

5. RM ukládá MěÚ prověřit možnost rozšíření
prostor nové služebny pro městskou policii i do
prostor v současné době užívaných Zlatnictvím
Gold.

6. RM schvaluje návrh způsobu rozúčtování
a úpravu podmínek pro využívání služeb v prona-
jatých prostorách na poliklinice zasláním přílohy,
jež bude nedílnou součástí nájemní smlouvy
a v níž budou dány jednoznačné podmínky pro
užívání nebytových prostor a s tím spojené uží-
vání služeb a jejich následné vyúčtování. RM sou-
časně schvaluje navýšení celkové roční úhrady
(paušál) za nájem a služby spojené s užíváním ne-
bytových prostor na poliklinice u nájemců SZP
a Svaz diabetiků ČR – územní organizace Slavkov
u Brna na jednotnou cenu, a to 2500 Kč. RM také
schvaluje do služby úklid zahrnutí nákladů vyna-
ložených na nákup hygienických potřeb na sociální
zařízení v budově polikliniky. 

7. RM schvaluje návrh „Uznání dluhu a dohody
o splátkovém kalendáři“ sepsaný s Renatou Do-
lejší.

8. RM souhlasí s proplacením částky 3940 Kč
Modré pyramidě stavební spořitelně, a. s. za
okenní mříže, dřevěné obložení a žaluzie.

9. RM nesouhlasí s výměnou bytu mezi nájem-
cem Martinou Žáčkovou a Sofií Koenigovou. RM
současně souhlasí s výpovědí z nájmu bytu ná-
jemci Martině Žáčkové.

10. RM schvaluje zveřejnění záměru poskytnutí
dotace z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2010 registrovaným poskytovatelům soc. služeb
a organizacím poskytujícím služby rodinám
s dětmi. RM zároveň doporučuje ZM schválit Zá-
sady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Slavkova u Brna uvedené v příloze č. 2 této zprávy.
RM také schvaluje použití vzorů tiskopisů uvede-
ných v příloze č. 3 a 4 této zprávy a současně
schvaluje, aby případné změny v tiskopisu byly
prováděny odborem sociálních věcí.

11. RM schvaluje poskytnutí příspěvku Rodinné
pohodě, o. s., Vyškov z rozpočtu města na rok
2009 z položky č. 103, na zajištění provozu
„Centra denních služeb – Pohoda, Slavkov u Brna“
ve výši 30 000 Kč. 

12. RM dává souhlas k uzavření smlouvy na vý-
měnu 16 ks plynových kotlů včetně napojení na
stávající rozvod UT a vložkování komínů v byto-
vém domě na ul. Nádražní 1157, 1158 se společ-
ností TERMO CZ, s.r.o.

13. RM ukládá odboru IR ve spolupráci s od-
borem DSH a městskou policií zahájit kroky ve-
doucí k realizaci zpoplatněného stání na parkovišti
v ulici B. Němcové ke dni 1. 4. 2010 a prověřit
možnosti zpoplatněného, popř. časově limitova-
ného stání na parkovištích před budovou ZŠ Ko-
menského a na nových parkovacích plochách za
kostelem a u stadionu.

14. RM nesouhlasí s uzavřením dohody o pod-
mínkách výstavby podzemní telekomunikační sítě
se společností VIVO Connection spol. s r.o.

15. RM souhlasí s předložením návrhu kupní
smlouvy na pozemek v projednaném znění man-
želům Nemuchovským.

16. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemků v průmyslové zóně jih – parc.
č. 3039/1 orná půda o výměře 8672 m2, parc. č.
3039/11orná půda o výměře 808 m2, parc.
č. 3039/29 orná půda o výměře 1909 m2, parc.
č. 3039/35 orná půda o výměře 1958 m2, parc.
č. 3039/36 orná půda o výměře 2585 m2, parc.
č. 3039/45 orná půda o výměře 851 m2, parc.
č. 3039/59 orná půda o výměře 438 m2, parc.
č. 3039/65 orná půda o výměře 268 m2, parc.
č. 3039/66 orná půda o výměře 256 m2 a parc.
č. 3039/67 orná půda o výměře 384 m2 a postupuje
tento záměr ZM.

17. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Lucií Králíkovou na pronájem části
pozemku parc. č. 2690/1 orná půda (zahrádka
č. 54) s ročním nájemným ve výši 152 Kč.

18. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 3666/1 zahrada o výměře 492 m2

z vlastnictví města do vlastnictví Mgr. Vladimíra
Soukopa. Kupní cenu ve výši 30 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem uhradí kupující před podpi-
sem kupní smlouvy.

19. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění nového kabelového vedení VN na čás-
tech pozemků parc. č. 1649/1 a 1650/46 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s.

20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na umístění nového kabelového ve-
dení NN včetně smyčkovací skříně na části
pozemku parc. č. 2636/1 v katastrálním území
Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce,
a. s.

21. RM dává souhlas manželům Lýdii a Miro-
slavu Mertovým a paní Barboře Štarkové vybudo-
vat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p.č. 1341 odstavnou plochu pro jedno
osobní vozidlo o velikosti 1,5 x 5 m ze zatravňo-
vacích tvárnic v intencích podmínek schválených
47. RM dne 18. 4. 2005 bod 4.14. 

22. RM ukládá odboru IR zahájit přípravné
práce na zajištění podkladů pro podání žádosti
o dotaci z Regionálního operačního programu Ji-
hovýchod.

23. RM schvaluje uzavření předloženého do-
datku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 1998
s obchodní společností E-COM, s.r.o.

24. RM konstatuje, že uvedená problematika,
týkající se dopisu společnosti E-COM, s.r.o., je
plně v kompetenci ZS-A.

25. RM bere na vědomí návrhy č. 1 a č. 2 na vy-
tvoření „Expozice partnerských měst“ a souhlasí
se zapracováním realizace akce dle návrhu č. 1 do
plánu aktivit a rozpočtu města Slavkova u Brna
pro rok 2010. 

26. RM souhlasí s navrhovanými termíny akcí
na rok 2010: Dny Slavkova a Svatourbanské hody
29.–30. 5. 2010, Napoleonské dny 13.–15. 8. 2010
a Vzpomínkové akce 3.–5. 12. 2010.

27. RM souhlasí s přijetím věcného daru dle
Darovací smlouvy č. 4/2009 uzavřené mezi ZS-A
jako obdarovaným a Silvou Olbrichtovou jako dár-
cem a s jejich zařazením do sbírkového fondu
Zámku Slavkov – Austerlitz.

28. RM souhlasí s přijetím věcného daru dle
Darovací smlouvy č. 5/2009 uzavřené mezi ZS-A
jako obdarovaným a Františkem Kreizlem jako
dárcem a s jejich zařazením do sbírkového fondu
Zámku Slavkov – Austerlitz.

29. RM nevyhovuje žádosti společnosti CENT-
RED, o.s. o příspěvek na projekt.

30. RM bere „Vyjádření Moravské zemské kni-
hovny v Brně k situaci městské knihovny ve Slav-
kově u Brna“ na vědomí a ukládá starostovi města
v uvedené věci vstoupit v jednání s Moravskou
zemskou knihovnou v Brně.

31. RM nevyhovuje žádosti o příspěvek na rea-
lizaci projektu (knihy) Historické radnice Čech,
Moravy a Slezska a neakceptuje nabídku na koupi
publikace.

32. RM ukládá řediteli ZS-A předložit následu-
jící údaje: aktuální návštěvnost zámku, seznam ko-
merčních pronájmů a přehled dalších smluvně do-
hodnutých komerčních pronájmů do konce roku
2009.

33. RM bere na vědomí znění dopisu starosty
města organizaci United Jewish Organizations of
Williambsburg ve věci židovského hřbitova na
území města.

34. RM bere na vědomí informaci o žádosti
o dotaci na zřízení Family Pointu v budově MěÚ.

35. RM ukládá starostovi města zajistit předlo-
žení informační zprávy o postupu a stavu naplňo-
vání projektu na marketing a propagaci města
„Přijďte poznat víc-Slavkov-Austerlitz“.

36. RM ukládá odboru ŽP oslovit občany, kteří
nejsou zapojeni v systému nakládání s komunál-
ním odpadem dle obecně závazné vyhlášky města.

Povinná výměna
 řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010.

Vyzýváme proto občany, kteří vlastní tento
řidičský průkaz, aby si jej vyměnili v průběhu
roku a neponechávali to na poslední chvíli. 

K vyřízení potřebujete: platný doklad totož-
nosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kte-
rému končí platnost. Povinná výměna řidičského
průkazu je osvobozena od správního poplatku.
Nový řidičský průkaz bude vydán nejpozději do
20 dnů ode dne podání žádosti. Řidičský průkaz
si můžete vyměnit na MěÚ Slavkov u Brna,
odbor dopravy a silničního hospodářství, registr
řidičů, v úřední dny: pondělí a středa od 7.30 do
17.00 hod. a v úterý od 8.00 do 13.00 hod.

Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a SH

Svoz popelnic
ve státní svátky 

Společnost RESPONO, a. s., oznamuje,
že ve státní svátek v úterý 17. listopadu
provede pravidelný svoz komunálního od-
padu dle svozového plánu. Nezapomeňte
přistavit popelnice! 

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP



(Pokračování na str. 5)
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1. RM doporučuje ZM ke schválení znění zři-
zovací listiny Technických služeb města Slavkova
u Brna a ukládá řediteli TSMS předložit na nej-
bližší schůzi RM platný ceník služeb TSMS.

2. RM ukládá odboru BTH vyhlásit výběrové ří-
zení na provádění servisu a údržby zařízení pro
vytápění bytů na sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově
u Brna a přizvat na příští jednání RM Ing. Otakara
Horna a zástupce firmy Elmar group s.r.o.

3. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
MŠ Zvídálek ve školním roce 2009/2010.

4. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
ZUŠ Františka France ve školním roce 2009/2010.

5. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
DDM ve školním roce 2009/2010.

6. RM bere na vědomí výši zápisného do zá-
jmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním
roce 2009/2010. 

7. RM doporučuje ZM schválit úpravu „Pravi-
del pro prodej obecních bytů v domech na sídl.
Nádražní č. p. 1153 až č. p. 1158“ doplněním věty
na konci odst.1 B v části IV. (Ceny bytů a platební
podmínky) o text „přičemž snížení kupní ceny
může být nejvýše o náklady spojené s revitalizací
domu a dále maximálně do 20 % kupní ceny.“ RM
dále schvaluje slevu kupní ceny bytu panu Petru

1. ZM bere výše uvedenou zprávu o průběžném pl-
nění programu rozvoje města ke konci měsíce srpna
2009 na vědomí.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za 1. po-
loletí roku 2009. 

3. ZM ukládá RM znovu předložit zprávu o prodeji bytu
panu Petru Nešporovi na nejbližší řádné zasedání ZM .

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hos-
podářské činnosti za 1. pololetí 2009.

5. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 1.
pololetí roku 2009.

6. ZM schvaluje rozbory hospodaření neškolských
příspěvkových organizací za 1. pololetí 2009.

7. ZM schvaluje rozpočtový výhled v předloženém
znění. 

8. ZM schvaluje: následující úpravy rozpočtu: RO
č. 26 – rozšíření poskytovaných služeb v TIC; RO č. 27
– letní dětský tábor; RO č. 28 – podlahy ZŠ Tyršova;
RO č. 29 – volby do Evropského parlamentu; RO č. 30
– Rekonstrukce bytových domů na sídlišti Nádražní
1157-1158; RO č. 31 – nádvoří ZŠ Komenského; RO
č. 32 – garážové stání. Dále schvaluje financování zbý-
vající části rekonstrukce domu na sídlišti Nádražní
č.p. 1157-1158 ve výši 2 058 000 Kč z Fondu bydlení
v roce 2010 a Financování výměny plynových kotlů na
sídlišti Nádražní č.p. 1157-1158 ve výši 835 000 Kč
z Fondu bydlení v roce 2009.

9. ZM schvaluje předložené znění zřizovacích listin
školských příspěvkových organizací.

10. ZM bere na vědomí zprávu o stavebních úpra-
vách garáže pro sanitní vůz ZZS JMK.

11. ZM bere na vědomí dopis židovské organizace
United Jewish Organizations of Williambsburg, ukládá
RM vstoupit s jejími zástupci v jednání a ukládá zpra-
covateli územního plánu prověřit budoucí funkční vy-
užití této lokality v rámci zpracování nového územního
plánu města.

12. ZM ukládá RM informovat nájemníky o stavu ve
věci bytového domu Fügnerova 110.

13. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, předložené zadání územního plánu Slav-
kov u Brna.

14. ZM dává souhlas k uzavření „Smlouvy o účasti
na PROGRAMU 129 120“ uzavírané mezi ČR-Mi-
nisterstvem zemědělství, Povodím Moravy, s.p.,
a Městem Slavkov u Brna v předloženém upraveném
znění.

15. ZM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o budoucí
smlouvě o výstavbě bytových jednotek“ formou
půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví
města na sídlišti Nádražní č.p. 1157 a 1158 v předlo-
ženém znění se společností REISTAV s.r.o.

16. ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na sta-
vební úpravy předzámčí zámku za účelem vytvoření
expozice v intencích uvedené zprávy. ZM současně
ukládá MěÚ zařadit do rozpočtu města na roky
2010–2013 poměrně částku ve výši 750 000 Kč ke
krytí nákladů poradenské agentury v případě schvá-
lení bodu č. 1 tohoto usnesení a ukládá RM předložit
na nejbližší zasedání ZM návrh usnesení ke krytí ná-
kladů ve výši prvních dvou etap, vlastního spolupo-
dílu k dotaci a ke krytí nákladů na zřízení napoleon-
ské expozice.

17. ZM bere na vědomí ideový záměr nové expo-
zice jako součásti žádosti o dotaci z ROP JV.

18. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o pře-
vodu komunikace s obchodní společností Leitner,
s.r.o., za celkovou kupní cenu 500 000 Kč ve třech
splátkách.

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 2973/27; 2973/25; 2973/24
a 2973/40 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

20. ZM dává souhlas: k prodeji části pozemku
parc.č.1648/1v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 50
m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Mi-
chala a Marie Bůbelových za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2; k prodeji části pozemku parc. č. 1648/1 a části
pozemku parc. č. 1644 v k. ú. Slavkov u Brna o cel-
kové výměře cca 124 m2 formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě z vlastnictví města do vlastnictví
MUDr. Dany a Ing. Milana Šimánkových za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2.

21. ZM nedává souhlas s nabytím pozemků parc.
č. 2667 orná půda o výměře 766 m2 a parc. č. 2668
zahrada o výměře 462 m2 v k. ú. Slavkov u Brna do
vlastnictví města.

22. ZM nesouhlasí se vstupem města Slavkova
u Brna do Svazu měst a obcí České republiky.

23. ZM projednalo předložený dopis – stížnost na
nekvalifikované odpovědi a usnesení RM zaslaný
Mgr. Františkem Meitnerem – a pověřuje RM odpo-
vědět.

24. ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tři
pískové kurty a univerzální kurt, to vše umístěné na
koupališti ve Slavkově u Brna na pozemcích p.č.: část
1087/9, část 1087/10, 1087/11, 1087/12, část
1087/13, 1087/15, 1092/8,1092/9, část 1092/2
všechny v k.ú. Slavkov u Brna, s SK BEACHVOL-
LEYBALL SLAVKOV o.s.

25. ZM nevyužívá předkupního práva a ne- schva-
luje nabytí budovy č. p. 79 na poz. p.č. 524/1
v k.ú. Slavkov u Brna a poz. p.č. 524/1 v k.ú. Slav-
kov u Brna.

26. ZM ve věci podání žádosti o dotaci na rozšíření
separace biologických odpadů schvaluje: Financo-
vání zhotovení projektu ve výši 45 000 Kč bez DPH
z rozpočtu TSMS v roce 2009, financování zhotovení
projektu ve výši 150 000 Kč bez DPH z rozpočtu
TSMS po úspěšném přidělení dotace, uzavření
smlouvy o dílo se zhotovitelem ENVI projekt s.r.o. na
zhotovení projektu s podmínkou úhrady částky
150 000 Kč bez DPH až po kladném rozhodnutí o při-
dělení dotace, podání žádosti o dotaci na rozšíření se-
parace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna
ve výši 4 625 421 Kč včetně DPH a zařazení částky
ke spolufinancování akce z vlastních zdrojů ve výši
513 936 Kč včetně DPH do návrhu rozpočtu roku
2010 (příslušná částka bude čerpána v případě získání
a přijetí dotace). 

27. ZM bylo seznámeno s obsahem žádosti
p. Aloise Hlásenského o veřejnou kontrolu při zjišťo-
vání okolností jeho údajného přepadení Policií ČR
dne 19. 8. 2009 ve Vyškově.

XII. zasedání ZM – dne 14. 9. 2009

Nešporovi za provedenou rekonstrukci a moderni-
zaci bytu a doporučuje ZM schválit jeho prodej
panu Petru Nešporovi z vlastnictví města. RM zá-
roveň ukládá odboru BTH předložit na nejbližší
schůzi RM soupis nákladů vynaložených nájemci
bytových jednotek v bytových domech sídl. Nád-
ražní 1153-58 v období 1. 1. 2000–31. 8. 2008 se
souhlasem vlastníka nemovitosti.

8. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě ze dne 24. 10. 2006 na pronájem
bytu uzavřené s nájemcem Mgr. Michaelem Kor-
bičkou obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, do 31. 10. 2012, nejdéle však po
dobu pracovního poměru u Základní školy Slav-
kov u Brna, Tyršova.

9. RM bere předloženou zprávu na vědomí
a ukládá odboru BTH zaslat panu Petru Chrasti-
novi dopis ve věci zachování plynového kotle v in-
tencích výše uvedené zprávy.

10. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor v budově polikli-
niky s termínem zahájení pronájmu od 1. 10. 2009
za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok s MUDr. In-
grid Maňasovou za účelem provozování psychia-
trické ambulance.

11. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy

na pronájem prostor pro parkování v areálu poli-
kliniky s termínem zahájení pronájmu po dokon-
čení nutných stavebních úprav za nájemné ve výši
400 Kč/m2/rok se Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Jihomoravského kraje, p.o.

12. RM ukládá: odboru IR předložit návrh tech-
nického řešení stavebních úprav prostor pro po-
třeby Městské policie, odboru BTH dát výpověď
Zlatnictví Gold z prostor stávající kuchyně. RM
současně schvaluje setrvání MP a užívání prostor
v budově MěÚ, Palackého nám. 65 po dobu pro-
váděných stavebních prací, po jejichž ukončení se
Městská policie přestěhuje do nových opravených
prostor v budově č.p. 89, Palackého nám. ve Slav-
kově u Brna a uvolní tak dosud užívané prostory
v budově MěÚ č.p. 65. 

13. RM neschvaluje předložený návrh na změnu
organizační struktury TSMS. 

14. RM ukládá řediteli TSMS doplnit provozní
řád sportoviště na Zlaté Hoře (doba, věk).

15. RM ukládá MěÚ předložit podmínky a po-
žadavky pro převod nebytových prostor na ulici
Fügnerova 109 na prostory vhodné pro bydlení
a rozpočet příslušných nákladů. RM zároveň po-
věřuje funkcionáře města projednat zjištěné sku-

61. schůze RM – dne 5. 10. 2009

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 9. listopadu do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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(Dokončení ze str. 4)

(Pokračování na str. 6)
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1. RM bere obsah zprávy Rozbory hospodaření
za 3. čtvrtletí roku 2009“ na vědomí a ukládá fi-
nančnímu odboru tuto zprávu dopracovat a předlo-
žit ji opětovně na příští řádnou schůzi RM.

2. RM projednala materiál „Rozbor hospodaření
vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí 2009“
a předkládá jej ZM ke schválení.

3. RM doporučuje ZM ke schválení následující
úpravy rozpočtu: RO č. 35 – rezerva, RO č. 36 – soci-
álně právní ochrana dětí, RO č. 37 – příspěvek na péči.

4. RM doporučuje ZM ke schválení: sdružení
prostředků od obcí a města Slavkova u Brna na za-
koupení Alkotestu 7510 pro Policii ČR, obvodní
oddělení Slavkov u Brna na základě Smlouvy
o spolupráci; pořízení Alkotestu 7510 z položky
č. 2 – mimořádné události a krizové situace; po-
skytnutí daru Alkotest 7510 v hodnotě 39.984 Kč
pro Policii ČR, obvodní oddělení Slavkov u Brna
na základě darovací smlouvy; uzavření Smlouvy
o spolupráci a Darovací smlouvy; RO č. 38 – Al-
kotest. RM současně ruší usnesení z 57. schůze dne
29. 7. 2009 pod bodem 5.1.

5. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 1/2004 za dne
30. 4. 2004, kterým do práv a povinností původního
nájemce MUDr. Jany Honzátkové vstoupí její ná-
stupce MUDr. Honzátková, Nevrlá s.r.o.

6. RM souhlasí s úhradou přístřeší – Ubytovna
Křivánek ve Slavkově u Brna pro manžele Stra-
kovy, a to do skončení doby jejich nájmu. RM dále
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt
s manžely Skočkovými a ukládá odboru BTH za-
jistit jejich přestěhování z důvodu havarijního stavu
domu v ulici Úzká. 

7. RM ukládá ZS-A upravit nájemní smlouvu

tečnosti s panem Žemlou, s výsledkem jednání se-
známit RM.

16. RM souhlasí s uzavřením předložené
smlouvy o dílo s Ing. Jaromírem Stejskalem na
vypracování návrhu napoleonské expozice.

17. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na pro-
vedení výkonu technického dozoru na akci: „Roz-
šíření tří kurtů SK Beachvolleyball v areálu kou-
paliště“ s Ing. Miroslavem Rysem za podmínky
schválení financování ZM. RM dále doporučuje
ZM schválit návrh rozpočtového opatření: RO
č. 33 – beachvolleyball technický dozor. 

18. RM souhlasí s přepracováním projektové
dokumentace na akci: „Modernizace škvárového
hřiště“ a jejím doplnění o parkovací stání na po-
zemku parc. č. 1089/14. RM dále ukládá funkcio-
nářům města dohodnout s vlastníkem pozemku
návrh smlouvy řešící nabytí pozemku pro účely
výstavby parkovacích stání a tento návrh předložit
ke schválení orgánům města.

19. RM souhlasí s předloženou projektovou do-
kumentací společnosti REISTAV s.r.o. řešící vý-
stavbu bytových jednotek v obytných domech na
sídlišti Nádražní čp.1157 a 1158.

20. RM schvaluje financování nákladů na vy-
pracování energetického posudku a stavební do-
kumentace v rozsahu potřebném pro dotaci „Ze-
lená úsporám“ pro Dům s pečovatelskou službou.
RM současně ukládá odboru IR objednat vypra-
cování energetického posudku a stavební doku-
mentace pro dům s pečovatelskou službou u spo-
lečnosti Unifest s.r.o. RM dále doporučuje ZM ke
schválení: RO č. 34 – Zelená úsporám a souhlasí
s souhlasí s objednáním zpracování energetických
posudků a stavební dokumentace pro bytové domy
na ul. Nádražní čp. 1191, 1192, 1193 za podmínky
odsouhlasení financování ZM.

21. RM nesouhlasí se zařazením souboru ne-

movitostí zámeckého zahradnictví dle návrhu
NPÚ ÚOP Brno do seznamu kulturních památek
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.

22. RM souhlasí s užíváním částí pozemků parc.
č. 340/1 a 340/3 v k. ú. Slavkov u Brna pro potřeby
Auto RC Slavkov za účelem občasného parkování
návštěvníků při pořádání mistrovských závodů
v areálu Auto RC Slavkov a ukládá odboru KT
připravit návrh smlouvy.

23. RM bere na vědomí zprávu o úpravě ve-
řejných ploch u bytových domů sídliště Nádražní
č. p. 1153-8.

24. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
směnné smlouvy o směně pozemků v k.ú. Slavkov
u Brna parc. č. 2711/2 ost. plocha, parc. č. 2714/2
ost. plocha, parc. č. 2719/25 ost. plocha, parc.
č. 2719/26 ost. plocha, parc. č. 2727/1 ost. plocha,
parc. č. 2727/2 ost. plocha, parc. č. 2728/3 ost.
plocha, parc. č. 2728/4 ost. plocha, parc. č. 2731/2
vodní plocha a parc. č. 2738/6 ost. plocha z vlast-
nictví města za pozemky parc. č. 353/1 vodní plo-
cha, parc. č. 353/2 ost. plocha, parc. č. 353/4 vodní
plocha, parc. č. 2675/4 vodní pocha, parc.
č. 2675/7 vodní plocha, parc. č. 2675/8 vodní plo-
cha z vlastnictví Povodí Moravy s.p.

25. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru pro-
deje pozemku parc. č. 3681/21 zahrada o výměře
443 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

26. RM ukládá odboru ŽP předložit návrh na
koncepční řešení regulace holubí populace ve
městě.

27. RM bere na vědomí informační zprávu o po-
stupu a stavu naplňování projektu na marketing
a propagaci města „Přijďte poznat víc Slavkov –
Austerlitz“.

28. RM zprávu odkládá a zve ředitele ZS-A
a vedoucí programového oddělení ZS-A k účasti
na příští schůzi RM.

29. RM bere nabídku nakladatelství a vydava-

telství GARN na vědomí a nesouhlasí se zakou-
pením 15 ks knih. 

30. RM souhlasí s umístěním misijního kříže
na pozemku parc. č. 3 v k. ú. Slavkov u Brna v sou-
ladu s přiloženým zákresem do mapy a s s uza-
vřením smlouvy s římskokatolickou farností Slav-
kov u Brna o bezúplatném zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícím
v umístění misijního kříže na pozemku parc. č. 3
v k.ú. Slavkov u Brna. 

31. RM souhlasí se zařazením následujících
akcí mezi akce se zvýhodněným nájmem ve Spo-
lečenském domě Bonaparte: ples ZŠ Komenského
dne 16. 1. 2010, ples ZŠ Tyršova dne 6. 2. 2010,
taneční koncert ZUŠ Fr. France dne 19. 5. 2010. 

32. RM bere na vědomí informaci o přidělení
dotace z rozpočtu JmK na pořízení užitkového vo-
zidla pro SDH Slavkov u Brna.

33. RM bere na vědomí informaci o sloučení
středisek Slavkov u Brna a Bučovice v rámci spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. k datu
1. 1. 2010.

34. RM ukládá řediteli TSMS předložit na příští
řádnou schůzi RM zprávu o zabezpečení prová-
dění zimní údržby 2009/2010.

35. RM bere na vědomí informaci o stavu pří-
prav organizace Vzpomínkových akcí 2009.

36. RM bere na vědomí informaci o stavu pří-
prav koncertů festivalu Concentus Moraviae v roce
2010.

37. RM bere na vědomí informaci ředitele
TSMS o kladném stanovisku KrÚ JmK k žádosti
o dotaci z operačního programu Životní prostředí
na akci „Rozšíření separace biologických odpadů
ve městě Slavkov u Brna.“

38. RM bere na vědomí informace ředitele
TSMS o jednání ve věci rekultivace bývalé
skládky v lokalitě Písky a termínech a úkolech
z toho vyplývajících.

na služební byt zahradníka a ukládá odboru BTH
předložit návrh na úpravu smluvního nájemného.

8. RM ukládá odboru BTH předložit na nejbližší
schůzi RM návrh řešení provozování, servisu
a údržby kotelny Zlatá Hora.

9. RM projednala předloženou zprávu o aktuál-
ních údajích o návštěvnosti zámku a seznamu ko-
merčních pronájmů a bere ji na vědomí.

10. RM bere zprávu o možných slevách kupních
bytů v sídl. Nádražní 1153–1158 na vědomí.

11. RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje
uvolněného bytu č. 7, Nádražní 1155, Slavkov
u Brna. RM současně jmenuje komisi pro otevírání
obálek.

12. RM nesouhlasí s výpovědí služby úklid ná-
jemců přízemí v budově Polikliniky. Služba úklid
bude i nadále zajišťována pronajímatelem. RM dále
v případě paní Anny Franíkové trvá na úhradě celé
částky vyúčtovaných služeb za rok 2008. 

13. RM ukládá odboru BTH předložit návrh
oprav a rekonstrukcí kotelen města na období
2010–2012 včetně financování.

14. RM odkládá žádost o prodloužení doby
nájmu bytu č. 10 na sídlišti Zlatá Hora 1228, Slav-
kov u Brna.

15. RM ruší své rozhodnutí ze své 53. schůze,
konané dne 22. 8. 2005 – bod 4.26. RM dále ukládá
odboru KT ověřit možnost získání dotačních pro-
středků na výměnu oken a zateplení na bytových
domech sídliště Zlatá Hora. Dále ukládá odboru
BTH předložit RM náklady spojené s výměnou
dveří a oken v bytech, ve společných prostorách
domu, demontáž a nové vyzdění schodišťových
stěn, včetně zateplení a dosazení plastových oken
dle jednotlivých bytových domů v majetku města

a předložit návrh financování prostřednictvím
fondu bydlení v roce 2010, resp. prostřednictvím
bankovního úvěru pro jednotlivé bytové domy.

16. RM v případě, že statik potvrdí havarijní stav
balkonů na sídlišti Zlatá Hora, ukládá odboru BTH
u dotčených obytných domů neprodleně zamezit
vstupu na balkóny, zamezit vstupu do nebezpeč-
ných prostor vytyčením páskou a odúčtovat plo-
chu balkónů z položky nájemného. RM dále schva-
luje způsob financování výměny balkonů
z prostředků VHČ v letech 2009–2010 (nákladová
položka oprava, údržba bytových prostor) a ukládá:
odboru KT ověřit možnost získání dotačních pro-
středků na předmětný záměr výměny balkonů; od-
boru IR předložit RM návrh typu balkonu včetně
cenové kalkulace, odborům IR a BTH předložit
návrh etapizace realizace záměru.

17. RM nesouhlasí se zřízením sociálního byd-
lení ve dvorní přístavbě na ul. Fügnerova čp.109
a nesouhlasí s objednáním zpracování projektové
dokumentace Ing. Miroslavem Rysem.

18. RM souhlasí s navrženým dispozičním uspo-
řádáním budoucí služebny Městské policie a s ob-
jednáním zpracování projektové dokumentace, vý-
kazu výměr a položkového rozpočtu společností
Ing. Jan Reichl. RM dále ruší usnesení 61. RM ze
dne 5. 10. 2009 bod 4.8.2., pověřuje funkcionáře
města projednat podmínky úpravy pronájmu pro-
stor zlatnictví Gold, ukládá v průběhu zpracování
PD a po projednání s nájemcem předložit dodatek
nájemní smlouvy na schválení orgánům města
a ukládá odboru IR zařadit do návrhu rozpočtu na
rok 2010 částku na rekonstrukci prostor pro MP
v budově na Palackého nám. čp. 89. 
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Technické služby po odsouhlasení radou
města a následně zastupitelstvem města požá-
daly 29. září 2009 státní fond životního prostředí
o 90 % dotaci z evropských fondů (konkrétně
Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro
regionální rozvoj v prioritní ose 4, v oblasti
podpory 4.1. zkvalitnění nakládání s odpady pís-
meno b) systém pro separaci a svoz biodpadů).
Jedná se o připravený a předložený projekt
„Rozšíření separace biologických odpadů ve

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního
prostředí, upozorňuje občany, že poplatek za ko-
munální odpad je dle obecně závazné vyhlášky
č. 2/2007 (v platném znění) splatný do 31. 1. na
první pololetí daného roku a do 31. 7. na druhé
pololetí daného roku. Odbor ŽP vyzývá občany,
kteří v tomto roce nezaplatili tento poplatek za

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

19. RM schvaluje uzavření předloženého do-
datku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 52008 na akci: „Re-
vitalizace polikliniky – I. etapa“ se společností REI -
STAV s.r.o., a ukládá odboru IR zařadit do návrhu
rozpočtu částku ve výši 79 070 Kč na dofinanco-
vání uvedeného dodatku.

20. RM bere na vědomí změnu umístění misij-
ního kříže dle předložené situace.

21. RM schvaluje ve věci výstavby veřejného
osvětlení a městského rozhlasu okruh zájemců
k oslovení podání nabídky, složení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek, návrh kvalifikačních
předpokladů a hodnotících kritérií.

22. RM souhlasí s umístěním fotovoltaického
systému na pozemcích parc. č. 2977/1, 2977/2
a 2977/3

23. V k.ú. Slavkov u Brna. Tento souhlas města
nenahrazuje rozhodnutí vydávané podle zvláštních
předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu. 

24. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 2977/7 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města a postupuje tento záměr ZM.

25. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
spoluvlastnického podílu (¼) na pozemku parc.
č. 2928/6 z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnic-
tví města formou bezúplatného převodu.

26. RM ukládá odboru ŽP navrhnout do rozpo-
čtu města na rok 2010 náklady na koncepční řešení
regulace populace zdivočelých holubů.

27. RM bere zprávu o ceníku služeb TSMS na
vědomí.

28. RM schvaluje předložený dodatek smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu JM kraje na pod-
poru zkvalitnění služeb TIC v JmK v roce 2009.

29. RM bere na vědomí přehled o stížnostech
podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2009.

30. RM schvaluje pořádání jarmarku v ulici Hu-
sova a Palackého nám. ve Slavkově u Brna u příle-
žitosti konání Vzpomínkových akcí v roce 2009
panem Janem Šedou, zastupujícím firmu Kovoli-

tectví s.r.o., dále schvaluje, aby byl pan Ing. Ivan
Martínek pověřen zajištěním ozvučení náměstí
v průběhu akce a realizací ohňostroje, souhlasí
s ubytováním vojáků v sálech společenského domu,
v prostorách koníren, vozáren ZS-A a v prostorách
ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova, schvaluje zajištění
technické pomoci při pořádání Vzpomínkových
akcí ze strany TSMS a ZS-A a souhlasí s podáním
žádosti o dotaci radě JMK na pořádání Napoleon-
ských dnů a Vzpomínkových akcí v roce 2010. 

31. RM bere na vědomí nabídku propagace na
internetových portálech Paseo group a nesouhlasí
s objednáním nabídky č. 1, 2, 3 od 1. 1. 2010. 

32. RM bere informaci o změně podmínek fi-
nanční spoluúčasti města na realizaci protipovod-
ňových úprav II. etapa na vědomí bez připomínek.

33. RM bere na vědomí informaci o vrácení fak-
tury ZS-A.

34. RM bere na vědomí udělení volna pro žáky
základních škol Komenského nám. a Tyršova ve
dnech 16. 11., 21. 12. a 22. 12. 2009.
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(Dokončení ze str. 2) městě Slavkov u Brna“,
který řeší systém svozu
odpadů ze zeleně jak od
občanů, tak i z veřejné ze-
leně. Cílem je ušetřit ná-
klady na svoz a racio-
nálně řešit náročný svoz.

K tomuto projektu
jsme získali kladné stano-
visko. Jihomoravský kraj
považuje tento projekt za

projekt s naléhavou realizací
a s velkým ekologickým vý-
znamem. 

P.S.: V příloze celostátního
časopisu Odpady č. 10/2009
a Moderní obec č. 10/2009
nám věnovali celou stránku pod
názvem „Slavkov buduje sběr
bioodpadu“.
Za celý kolektiv
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Zahradní odpad
(biologicky rozložitelný odpad)

Tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny,
větve do tloušťky 12 cm, kůra apod. Odpad může
být smíchán (větve, listí, tráva apod. )

Co do zahradního odpadu nepatří:
plasty, textil, stavební suť, cihly, beton, ne-
bezpečné odpady, odpad z podnikatelské
sféry, převařené zbytky z jídel, uliční smetky
(ty svážíme samostatně), kovy, větve nad
∅ 12 cm, pařezy apod.

Svoz od občanů provádíme postupně, zpra-
vidla v pondělí a úterý, po sobotě a neděli (ví-
kendu).

Svoz zahradního odpadu od občanů 

Nepálíme, kompostujeme. Dejme šanci bioodpadu!

2. den – úterý
postupně počínaje:
Polní sídliště, ulice
Krátká
Lidická
Zborovská
Husova
ČSA, Topolová
sídliště Nádražní 
Nerudova
Slovákova
Špitálská
Zámecká
Kollárova
Koláčkovo náměstí
Fügnerova

Děkujeme všem občanům za ekologický pří-
stup k životnímu prostředí města. 

1. den – pondělí
postupně počínaje:
Zlatá Hora
Čelakovského
Tyršova
Pod Oborou
Jiráskova, Malčevského
Malinovského
Kounicova
Tyršova část (trafo)
Bučovická
Bezručova
Dvořákova
Havlíčkova
Smetanova
Slovanská

Kontaktní místo:

TSMS, Špitálská 733
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax. 544 221 302
tel. 544 220 989, 603 156 818
e-mail: tsms@volny.cz

tsms.lansky@atlas.cz

Anketa nejlepší
 sportovec Slavkova

Komise pro sport a volný čas společně s Měst-
ským úřadem ve Slavkově u Brna vyhlašuje an-
ketu o nejlepšího sportovce města v mládežnic-
kých kategoriích do 18 let za rok 2009.

Žádáme sportovní oddíly a kluby, aby nejpo-
zději do 31. 12. 2009 zasílaly svoje návrhy na ad-
resu sportovní.komise@centrum.cz. U navrže-
ných sportovců odůvodněte krátce jejich
nominaci. Na základě těchto návrhů vyhodnotí
komise pořadí.

Anketa se pořádá v těchto věkových katego-
riích: 5–10 let, 10–15 let, 15–18 let. Předem dě-
kujeme za návrhy.

Za komisi pro sport a volný čas Jiří Knesl 

první nebo za druhé pololetí, aby tak neprodleně
učinili. Všem, kteří dle informací TSMS popla-
tek nezaplatili, odbor ŽP zašle upozornění.
Pokud nebude poplatek do 15. 11. 2009 uhrazen,
bude s neplatiči zahájeno přestupkové řízení. 

Poplatek je možné zaplatit v kanceláři TSMS
v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.30
a od 12.30 do 15.00 hodin.

Dále oznamujeme občanům, že odbor ži-
votního prostředí zřídil nové sběrné hnízdo
separovaného odpadu na sídlišti Nádražní.
Hnízdo vybudovala společnost DURIT, s.r.o.

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Výzva neplatičům
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Vážení spoluobčané
Za pár dní si Česká republika připomene 20. výročí

od událostí ze 17. listopadu 1989, zapsaných do její his-
torie jako „sametové revoluce“, kdy studentské hnutí
v Praze odstartovalo vlnu demonstrací po celé naší vlasti
proti komunistickému režimu a začátek zcela zásadních
společenských změn, které jí umožnily jít cestou svo-
body a demokracie. Každé výročí ve většině z nás vy-
volává přirozenou potřebu rekapitulovat, hodnotit a po-
suzovat. Nejinak je to i u mne. Patřím ke generaci, která
(navíc téměř rovnoměrně) prožila a pamatuje období
před rokem 1989 i po něm, tedy dobu totalitního režimu
i dobu svobody a demokracie. Někdy bereme stav stá-
vajících věcí jako standardní, i dnešní dobu a její mož-
nosti pro nás všechny. Je to přirozené. S podobnou při-
rozeností, jako se setkávám u svých dětí, které vzhledem
ke svému věku často nerozumějí vyprávění a vzpomín-
kám na dobu mého dětství a dospívání, kdy nebylo
možné volně cestovat, na celou řadu dnes běžného spo-
třebního zboží se stály nejen nekonečné fronty, ale vedly
se i pořadníky, člověk ne vždy o svém životě mohl roz-
hodovat sám a dle svých představ. Ta doba s sebou nesla
celou řadu specifik, kterými byl každý z nás limitován
a jimž se musel podřizovat. Nechci uplynulých 20 let
nyní hodnotit v rovině své osobní, stejně jako v rovině
celospolečenské, byl by to názor jistě dle mnohých z vás
subjektivní, jelikož hodnocení všech po roce 1989 na-
stalých změn je u jednotlivých lidí ovlivňováno celou
řadou různých faktorů. Je však příležitost hodnotit a po-
suzovat změny, které nastaly po roce 1989 v našem
městě, poněvadž uplynulých 20 let se na jeho podobě
a rozvoji významně projevilo.

Město Slavkov u Brna prošlo od roku 1989 velkou
proměnou. Místní pamětníci, přestože se nejedná z hle-
diska historie o dlouhou dobu, si mnohdy již jen ve vzpo-
mínkách a při prohlídce starých dobových fotografií vy-
bavují tehdejší tvář města. Velmi významným mezníkem,
pro mě osobně zřejmě nejvýznamnějším, bylo rozhod-
nutí a následně skutečně provedená realizace obchvatu
města. Nejenže se odvedla podstatná část tranzitní do-
pravy mimo město, ale navíc se umožnila revitalizace
centra města, čímž tento prostor získal novou atraktivitu,
pohodu nejen pro obyvatele města, ale i pro přijíždějící
návštěvníky a turisty z České republiky i ze zahraničí.
I tento záměr vycházel z koncepce rozvoje města a snahy
o orientování Slavkova u Brna na ces tovní ruch a turis-
mus. Každé volební období mělo jeho vedení své prio-
rity, tyto vždy však správu a rozvoj města jako celek
směřovaly tam, kde se dnes Slavkov u Brna nachází a jak
vypadá. My místní někdy bereme (stejně jako moje děti
dnešní dobu) současnou podobu Slavkova u Brna jako
standardní, jako by tak město vypadalo i před uvede-
nými 20 lety. Někdy až návštěvníci našeho města nám
připomenou, že Slavkov u Brna je městem atraktivním,
turistickým, pohodovým. Totéž nám potvrzují ankety,
které v různých oblastech porovnávají přednosti jednot-
livých měst. Příkladem tohoto je umístění Slavkova
u Brna z roku 2005 v anketě „Kde se nejlépe žije?“ na
2. místě mezi městy v ČR a letošní úspěch v anketě
„Město pro byznys“, ve které se naše město umístilo
v rámci Jihomoravského kraje na 1. místě a v celostátním
kole této prestižní soutěže se umístilo na 13. místě (hod-
noceno bylo celkem 205 měst a Slavkov u Brna byl z těch
jihomoravských opět nejlépe hodnoceným).

Velmi dobře si uvědomuji, že nás v budoucnu čeká
mnoho a mnoho práce, úkolů a řešení potřeb, které při-
náší nová doba, potřeby místních občanů, podnikatelů
i turistů. Díky výročí 17. listopadu 1989 však budeme
moci o všem, co souvisí s rozvojem našeho města, mož-
nostmi a podmínkami pro žití a podnikání v něm, roz-
hodovat svobodně a demokraticky, o to více však zod-
povědněji. Važme si těchto možností, vzpomeňme si
a připomeňme si dobu před „sametovou revolucí“, ale
vybavme si i podobu našeho města před 20 lety a po-
rovnejme ji s tou současnou. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města

V sobotu 3. října se ve Zbýšově uskutečnil již
14. ročník Slavkovské iniciativy smíření (SIS).
Hlavním tématem letošního setkání byla myš-
lenka spolupráce mezi obcemi, občany, círk-
vemi a mezi všemi, kteří sice mají rozdílné po-
litické, náboženské i osobní přesvědčení, ale
jsou ochotni naslouchat jiným. Po semináři,
který proběhl v malém obecním kulturním
domě a následné diskusi na výše uvedené téma,
do které se zapojili zástupci církví, starostky
i starostové obcí svazku i další občané, hosté
a příznivci SIS, se všichni přítomní přesunuli
k pomníku nad Zbýšovem, kde proběhla eku-
menická bohoslužba, v rámci které vystoupili se
svými příspěvky zástupci pořadatelů celé akce.
Pro mě měla účast na této akci i zvláštní osobní
význam v tom, že se konala v místě, kde jsem
strávil v dětství mnoho chvil u svých prarodičů
a zcela jedinečný díky jménu vyrytému zlatým
písmem na pomníku, u něhož se uvedená bo-
hoslužba konala. Tento pomník, postavený Čes-
koslovenskou napoleonskou společností, byl

Slavkovská iniciativa smíření

Dne 16. září navštívala celá naše škola Hipocentrum v Koryčanech. Majitel pan Dolínek nás
provedl stájemi a poutavým vyprávěním nás seznámil se základními znalostmi chovu koní.
Dětem předvedl výcvik koně. Návštěvu jsme zakončili opékáním špekáčků a nákupem drob-
ných suvenýrů. Pedagogové ZŠ Malinovského

Výlet do Koryčan 

slavnostně odhalen v roce 2005 při 200. výročí
bitvy tří císařů a je věnován památce Ing. Jana
Špatného, jenž byl jedním ze zakladatelů Slav-
kovské iniciativy smíření, kterého jsem nejen
velmi dobře osobně znal a dodnes si jej pro jeho
charakterové vlastnosti velmi vážím. Program
celé akce byl zakončen nádherným koncertem
mladých umělců vážné hudby a pěveckého
sdružení Magnificat. 

Při návštěvě Svatého otce Benedikta XVI.
v České republice mimo jiného z jeho úst za-
zněla i výzva ke smíření a sblížení církví, tedy
k něčemu, co je hlavním tématem a mottem
Slavkovské iniciativy smíření již dlouhých 13
let. I tato papežova výzva dává této pravidelně
každoročně konané akci ve Slavkově u Brna,
respektive v některé obci jejího regionu, zvláštní
význam. I tato výzva dokládá velikost a odkaz
myšlenek zakladatelů a iniciátorů SIS.      

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Úãastníci ekumenické bohosluÏby ve Zb˘‰ovû

Starosta Slavkova Ing. Ivach Charvát

ShromáÏdûní u památníku ve Zb˘‰ovû
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Bodový systém v ČR
a jeho pravidla

Od 1. července 2006 začala v České republice
platit nová pravidla silničního provozu a byl za-
veden bodový systém. Hlavním cílem těchto změn
bylo zvýšit bezpečnost na našich silnicích. 

Za způsobený dopravní přestupek se řidiči
v rámci bodového systému přidělují „trestné
body“, jejichž počet se řídí závažností přestupku
či dokonce trestného činu. Tyto trestné body za-
znamenává v registru řidičů obecní úřad obce
s rozšířenou působnosti (kde jste jako řidič evi-
dován) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu
doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení
o pravomocné sankci za porušení vybraných po-
vinností v provozu na pozemních komunikacích
řidičem motorového vozidla. Přidělené body se
vám zapíší do karty řidiče. Ode dne spáchání pře-
stupku začíná běžet roční lhůta pro odpočet bodů.

Po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců (tzn. po roce bez přestupků) se odečtou  4
body z celkového počtu dosažených bodů (ma-
ximálně však na nulovou hranici). Tento odečet
probíhá automaticky, řidič o ně nežádá. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností nemá
povinnost informovat řidiče o změně jeho bodo-
vého konta, a pokud chce řidič znát jeho výši,
musí si podat žádost na příslušném obecním úřadě
nebo se informovat na místě Czech Pointu.

Body se zaznamenávají jen do celkového počtu
dvanácti (tzn. že má každý řidič na začátku 0 a za
každý spáchaný přestupek se body přičítají do
výše 12 bodů). V momentě, kdy řidič dosáhne 12
bodové hranice, přijde na jeden rok o řidičské
oprávnění, a je vyzván k odevzdání řidičského
průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím
této lhůty pozbývá řidičské oprávnění i v případě,
že řidičský průkaz není odevzdán. O vrácení ři-
dičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po
jednom roce ode dne, kdy nabylo právní moci roz-
hodnutí. Podmínkou pro vrácení řidičského
oprávnění je prokázání, že se řidič podrobil pře-
zkoušení z odborné způsobilosti (zkouška v roz-
sahu závěrečné zkoušky pro získání řidičského
průkazu), a doložil zdravotní způsobilost.

Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá
řidič novému bodovému hodnocení, obecní úřad
obce s rozšířenou působností ke dni vrácení ři-
dičského oprávnění zaznamená v registru řidičů
odečtení všech 12 bodů.

Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a SH

Město Slavkov u Brna vás touto cestou infor-
muje o záměru vybudování cyklostezky mezi ob-
cemi Slavkov a Hodějice.

Záměr se v reálných obrysech začal v orgánech
města projednávat v roce 2005 a pokračuje vlastně
až dosud. Na úvod uvádíme, že se nebude jednat
o cyklotrasu, ale o cyklostezku, která je už dle zá-
kona pojímána jako místní komunikace a vztahují
se na ni příslušné technické normy. Cyklotrasy
jsou pouze stezky vedené a označené na stávají-
cích komunikacích, ať už na silnicích III. třídy
nebo místních a účelových komunikacích.

Jako možné vedení trasy byly zvažovány tři va-
rianty. První varianta vedla po hrázi Litavy smě-
rem na Hodějice. Druhá varianta podél silnice
III/0501 (ul. Bučovická), dále přemostěním ob-
chvatu I/50 a přes Němčanský potok směrem
k Fenstaru do Hodějic. Poslední řešila vedení cyk-
lostezky po severní straně silnice III/0501 (ul. Bu-
čovická) přes silnici do Němčan, podjetím ob-
chvatu I/50 pod mostem přes Němčanský potok
a dále jižní stranou podél silnice I/50 k Fenstaru.
Byly zvažovány i jiné varianty, které nedostaly
potřebnou podporu. Z těchto tří va- riant byla vy-
brána jako nejvhodnější poslední, a to z těchto dů-
vodů:
• nejvíce odklání cyklisty ze silnice I/50,
• elegantním a levným způsobem řeší přechod sil-

nice I/50,
• řeší velmi frekventovanou trasu cyklistů, kteří do-

jíždí za prací,
• varianta navazuje na cyklotrasu směrem na Bu-

čovice v místě železničního přejezdu do Hodějic.
Jiné varianty by tuto dopravu ze státní silnice

v takovém rozsahu nedovedly převést. Bezpeč-

nostní hledisko je dále jedním z hodnoticích kri-
térií, které o dotaci rozhodují. Na tomto krátkém
úseku se v minulosti stalo několik smrtelných
nehod cyklistů a se zvyšujícím se počtem auto-
mobilové dopravy může mít tato skutečnost ještě
výraznější rozměry.

Variantu vedení trasy po hrázi Litavy řeší spo-
lečnost Partnerství v rámci trasy Eurovelo vedoucí
z Brna do Kyjova. Realizace tohoto projektu bude
také obtížná a na našem území překonat most přes
Litavu v úseku silnice I/50 a dále železniční trať
je velmi technicky problematické. Tato trasa by
nenaplňovala výše uvedené aspekty.

V jaké fázi je nyní projektová dokumentace?
V současné době se pracuje na dokumentaci pro
územní řízení, kdy se projekt projednává se zá-
stupci dotčených orgánů státní správy a správců
sítí a komunikací. Majetkové vypořádání je na ka-
tastru Slavkova u Brna řešeno pozemkovými
úpravami, které se nyní uskutečňují. Na katastru
obce Hodějice je trasa vedena v územním plánu
jako veřejně prospěšná stavba. Tím ovšem nejsou
pozemky vypořádány, ale znamená to, že pokud
se s majiteli nedomluvíme, je možné přejít k vy-
vlastnění. Z těchto důvodů se výstavba může do
značné míry protáhnout. Případná realizace je od-
hadována až v roce 2013, a to jen v tom případě,
že se nám podaří zajistit vlastnictví dotčených po-
zemků. 

Cena výstavby je odhadována na 15 milionů Kč
při délce 2,2 km. Realizace bude ovšem možná
pouze v případě zajištění dotačních zdrojů ze
strukturálních evropských fondů. Závěrem lze
říci, že se nejedná o nijak technicky náročnou
stavbu, ale největším problémem zůstává nabytí
vlastnictví od zhruba 70 vlastníků pozemků, přes
něž zamýšlená trasa probíhá.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Co je nového s cyklostezkou do Hodějic?

Drakiáda
Vysokou účast a nádherné slunečné počasí

měla oblíbená Drakiáda, kterou již tradičně po-
řádá Dům dětí a mládeže. V neděli 4. října se
sešlo na střelnici přes 220 dětí a dospělých, kteří
nejen soutěžili o nejlepšího drakovodiče, ale i hle-
dali dráčky s tajenkou či si je sami vyráběli jako
dekoraci.

K příjemně prožitému odpoledni přispěla i dět-
ská diskotéka se společnými tanečky  a hrami
s padákem. Na závěr byli všichni účastníci od-
měněni pěkným balíčkem a ti nejlepší diplomem
a věcnou cenou. Poděkování patří všem organi-
zátorům a firmě SLAFPARK a.s. M.P. Foto: archiv DDM

Setkání slavkovsk˘ch jubilantÛ
Město Slavkov u Brna hodlá v roce 2010 během

Dnů Slavkova, které se uskuteční v temínu 29. a 30.
5. 2010, uspořádat setkání slavkovských jubilantů.
Abychom mohli zajistit pozvání těch, kteří se na-
rodili, žijí nebo prožili část svého života v našem
městě , prosíme o spolupráci místní občany. Rádi
bychom pozvali/oslovili všechny, kteří se narodili
v letech 1950, 1940, 1935, 1930, 1925 a dalších
předcházejících letech. Pokud právě vy, někdo z va-
šich příbuzných a známých bude toto jubileum sla-
vit, nahlaste, prosím, jeho kontaktní údaje. 

Informace o těchto osobách je možné odevzdat
na podatelně MěÚ či zaslat na adresy: Město Slav-
kov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov
u Brna, austerlitz@meuslavkov.cz nebo nahlásit
telefonicky na číslech: 544 121 162, 544 121 180.

Všem občanům děkujeme za pomoc a spolu-
práci při přípravě setkání. 

Vedení města Slavkova u Brna
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Druhý ročník zámeckého Dýňobraní, které při-
pravil Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže ve Slavkově, se roz-
hodně vydařil. Více než 580 návštěvníků, z toho
nejméně polovina dětí, se aktivně zapojilo do vý-
roby strašáků z dýní. Rozzářené oči dětí a jejich
úsilí při tvůrčí činnosti byly tím nejlepším podě-
kováním pořadatelům. Vždyť připravit takovou
akci a získat pro děti několik desítek dýní není
vůbec jednoduché a ani levné. 

Pro všechny návštěvníky byly připraveny
ukázky různých pokrmů z dýní, sladkých i slaných
(buchty, bábovky, zákusky, tatarák, dýňová po-
lévka apod.). A pro rodiče pak na zahřátí skvělý

24. setkání Klubu autorů
literatury faktu
Letohrad, 23. a 24. září 2009

Naposledy v roce 2001 jsme se mohli ve Slav-
kově setkat se známými i méně věhlasnými spi-
sovateli, kteří se věnují literatuře faktu. Jejich
„Setkávání“ ovšem pokračovalo a pokračuje.
Letos již pošesté se sešli ve východních Čechách
v městě Letohrad, kde mimo dalších aktivit vy-
hlásili výsledky dvou soutěží: Ceny Egona Ervína
Kische a Regionální Ceny Miroslava Ivanova. Vý-
sledky najdete na www.veslavkove.cz.  jb

V sobotu 14. listopadu se na zámku ve Slav-
kově u Brna po loňském úspěchu uskuteční již
druhý ročník zajímavé a poutavé akce s celo-
denním bohatým programem. 

Jezdecký klub Austerlitz ve spolupráci se
YMCA jezdeckým oddílem stáje Němčany
a Zámkem Slavkov – Austerlitz pořádají Huber-
tovu jízdu. Tradice jízdy sv. Huberta sahají hlu-
boko do minulosti. Rozšířily se z Anglie, kde je
tradice parkursních honů na lišku hluboce za-
kořeněna. V našich podmínkách je to především
setkání jezdců a milovníků koní, lišku nahra-
zuje jezdec s liščím ohonem, již nejde o lov, ale
o tradici a přátelství. Na slavkovském bojišti
pak návrat k této tradici zcela přirozeně nabízí
propojení témat jezdectví a napoleonské vojen-
ské historie regionu, vždyť bitvy u Slavkova se
zúčastnilo na 50 tisíc jezdeckých, tažných či ná-
kladních koní všech tří armád.

Hubertova jízda na zámku ve Slavkově se
právě touto historií inspiruje, přítomnost vel-
kého množství koní a jezdců, z nichž řada ob-
lékne historické uniformy, město Slavkov a bo-
jiště oživí, atraktivním způsobem propojí
historická místa, podpoří navázání spolupráce
mezi stájemi v regionu bojiště. 

Slavnostní začátek Hubertovy jízdy proběhne
v 11.00 hodin v zámeckém parku, kam se sje-
dou všichni účastníci. Jezdci budou v parku
představeni, dekorováni, přednesou slib a poté
se projedou městem Slavkovem.

Návštěvníci zámku budou mít možnost od
13.00 hodin sledovat soutěže tzv. MINI –
MAXI, ve 13.30 hod. bude zahájena soutěž
„Ohnivý jezdec“ – přiblížení se k hořícímu
ohni. „Halali“ alias hon na lišku bude vyhlášen
ve 14.30 hodin, tentokrát se bude hledat pravá
i falešná liška. Vítěz Lotu bude vyhlášen v 15.00
hodin. Program bude pokračovat v 15.30 hodin

Předvánoční jarmark
Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá v sobotu

28. listopadu od 9 do 18.30 hodin v areálu zá-
meckého parku tradiční předvánoční jarmark.
Opět počítáme s velkou účastí stánkařů s různým
sortimentem, který každoročně zpříjemní předvá-
noční nákupy. Samozřejmě nebude chybět ani ob-
čerstvení všeho druhu od staročeských placek,
čertíků apod. přes labužnické maďarské a sýrové
speciality po trdelníky a vdolečky. Na zahřátí bude
svařák, teplá medo-
vina, grog, kávička,
čajíčky s různými pří-
chutěmi a další. Tě-
 šíme se na vaši ná-
vštěvu.
Věra Marková, ZS-A

požehnáním koním a jezdcům a v 15.50 hodin
se objeví na koni sv. Hubert.  

Návštěvníci akce mohou také od 11.00 do
16.00 hodin navštívit zámek a setkat se zámec-
kým panstvem při oživených kostýmovaných
prohlídkách, které budou tematicky zaměřené
na Život na zámku. Vstupenky na prohlídky
zámku je vhodné předem rezervovat v pokladně
zámku na tel. č.: 544 227 548. 

Podzimní období je spojeno také s vinobra-
ním a mladým vínem. Svatomartinské hody jsou
období, kdy sklizeň již byla v bezpečí pod stře-
chou a za dveřmi už čekal klidný advent s před-
vánočním půstem. Tento příjemný zvyk dob-
rého jídla a pití přetrval do dnešní doby, kdy
lidé rádi v době vrcholícího podzimu využijí
příchodu mladého vína jako příležitosti pro po-
bavení a setkání s přáteli. 

Ve spolupráci s Moravskou bankou vín při-
pravil Zámek Slavkov – Austerlitz po loňské ús-
pěšné premiéře již druhý ročník výstavy Mladá
Svatomartinská vína na zámku. Přijďte ochut-
nat v sobotu 14. listopadu od 11.00 hodin na
zámek první lahve mladého vína pocházejícího
z podzimní sklizně. 

Advent se nám nezávratně blíží, a proto se
přijďte inspirovat na krásnou Vánoční výstavu
paličkované krajky, krajkových betlémů a bet-
lémů na pohlednicích, jejíž vernisáž se usku-
teční 14. listopadu ve 14 hod. Můžete zhlédnout
díla Ivy Vanžurové a členek Mohelnického
spolku ručních řemesel. Celodenní program
bude jistě vhodně doplněn akcí Svatomartinská
husa, kterou nejen pro labužníky připraví v roz-
manitých úpravách v Zámecké restauraci Aus-
terlitz (akce probíhá ve dnech 11.–15. listopadu). 

Věříme, že vás pozvání oslovilo a že společně
s námi přijdete strávit tento den.       

Kristýna Křetínská, ZS-A

svařák (pochopitelně jen z vína), který uvařili v Zá-
mecké restauraci Austerlitz. Popravdě, jen se po
nich „zaprášilo“… A kdo měl zájem, odnesl si re-
cepty. Nejlepší výtvory dětí pak byly po zásluze
oceněny. Pro všechny bylo navíc připraveno Stra-
šidelné podzemí zámku, které nepochybně zaujalo
i ty nejmenší. Vždyť zde byli jen strašáci z dýní!

Letošní Dýňobraní se tak po právu zařadilo
mezi nejúspěšnější akce, které jsou pro slavkov-
ské děti na zámku pořádány. Příští rok již bude
možné tuto akci opět uskutečnit na nádvoří
zámku, takže pořadatelé doufají, že přijde ještě
více dětí. Určitě se již dnes všichni mohou těšit.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Hubertova jízda a Svatomartinská vína na zámku 

Zámecké Dýňobraní s DDM se vydařilo

PROGRAM NA ZÁMKU:
11.00 Slavnostní zahájení výstavy „Mladá Sva-

tomartinská vína na zámku“ pořádané
Moravskou bankou vín. Výstava potrvá
do 19 hodin.

14.00 Vernisáž – Vánoční výstava paličkované
krajky, krajkových betlémů a betlémů
na pohlednicích

11.00–16.00 Kostýmované prohlídky zámku
12.00–17.00 Jezdecký program
9.00–24.00 Svatomartinská husa (Zámecká restau-

race Austerlitz)

PROGRAM HUBERTOVY JÍZDY:
09.00 Setkání jezdců v areálu stáje Němčany
10.00 Odjezd jezdců po trase Němčany, Urbá-

nek, Slavkov do parku
11.00 Slavnostní zahájení Hubertovy jízdy

v zámeckém parku:
- slavnostní fanfáry 
- zahájení – seznámení s trasou a pro-

gramem
- představení Horsmastra a lišky
- fanfáry 
- slavnostní defilé jezdců

12.00 Přestávka s občerstvením v parku
13.00–14.00 Soutěže MINI-MAXI, Ohnivý jezdec
14.30 Halali v zámeckém parku – tentokrát hle-

dání pravé i falešné lišky
15.00 Vyhlášení vítěze lovu
15.30 Požehnání koním a jezdcům
15.50 Příjezd sv. Huberta
16.00 Přípitek Mastera mladým vínem a zakon-

čení akce
16.30 Odjezd jezdců do Němčan
16.50 Zakončení akce
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Hubertovy jízdy se mohou zúčastnit jezdci splňující
stanovený kodex. Podrobnější informace na e-mailu:
Vystrcil@bclogia.cz nebo na tel. čísle 777 700 888.

Foto: 2x J. Blažek
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (72)
Významná místa v Sokolnicích, pohlednice – poč. 20. století

Pohlednice (pokračování)
SOKOLNICE
Obec leží cca 11 km jihovýchodním směrem

od Brna. Starším názvem Sokolnic byly Sokol-
níky. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku
1408. Z tohoto roku pochází zápis o vlastnících
pozemků v Sokolnicích, kterými byli Erhart
Puška z Kunštátu a Jan Sokol z Lamberka. V roce
1459 k nim přibyl Jan z Bítova a ze Sokolník (So-
kolnic). V roce 1464 je pak zmiňován Jan z Be-
chova a ze Sokolník a Jilvín z Hartvíkovic a ze
Sokolník. V roce 1481 se hovoří o Anně, sestře
Hynka z Valdštejna a Židlochovic. Část Sokolnic
je tak připojeno k panství židlochovickému. V ob-
dobí válek mezi Jiřím z Poděbrad (1420–1470)
a Matyášem Korvínem (1443–1490) došlo k další
změně vlastníků obce. Nejprve byly Sokolnice
společně s dalšími vesnicemi zastaveny Dobšovi
a Benešovi z Boskovic, posléze je pak držel úřed-
ník na hradě Špilberku Petr Herčík. Na počátku
16. století Sokolnice vlastnily dva mocné rody –
páni z Boskovic a po nich páni z Pernštejna.
Konec 16. a počátek 17. století je poznamenán
častým střídáním vlastníků Sokolnic. Od roku
1705 Sokolnice získává knížecí rod Dietrich -
steinů. V jeho držení byly více než 150 let. Ve
druhé polovině 19. století se vlastníky stala hra-
bata z Mitrovic. Tento rod zámek v Sokolnicích
vlastnil až do 20. století. 

Zámek v Sokolnicích byl přebudován z pů-
vodní renesanční tvrze  z poloviny 16. století.
Rod Dietrichsteinů zámek barokně upravil. No-
vogotickou podobu získal ve 2. polovině 19. sto-
letí za Mitrovských z Nemyšle. K nejzajímavěj-
ším prostorám objektu patří zámecká kaple
vyzdobená nástropními freskami od známého ra-
kouského malíře Franze Antona Maulbertsche. 

V současné době je zámek využíván jako
domov pro seniory. 

Sokolnický zámek a mohutná sýpka sehrály
důležitou úlohu při bitvě tří císařů 2. prosince
1805. O obec byly svedeny prudké boje, při nichž
zahynulo množství vojáků všech válčících stran. 

Sokolnice původně chránila tvrz na západní
straně. Do dnešní doby se zde nachází vyvýše-
nina, které se říká „Stráž.“ 

Sokolnické panství obhospodařovalo dvůr,
mlýn, rybníky, pivovar, sladovnu, později cukro-
var a cihelnu. 

Školu děti původně navštěvovaly v Telnici, od

roku 1872 pak v Sokolnicích. V roce 1891 byla
škola rozšířená na trojtřídní. Škola zde působí do-
dnes. 

Kromě zámeckého areálu patří k památkám
Sokolnic rovněž kaple na návsi. Ta byla posta-
vena na místě starší kapličky, jejíž kříž nesl leto-
počet 1751. Nová kaple byla postavena v letech
1906–1908. V roce 1991 kaple prošla celkovou
rekonstrukcí.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Auster-
litz se nachází 31 pohlednic a dopisnic. Nejčas-
těji zobrazovaným je zámek s okolním parkem,
cukrovar a škola s kapličkou. Množství pohlednic
se skládá z pohledů na významná místa Sokolnic.
K zajímavostem patří dopisnice, která zobrazuje
hasičský sjezd v Sokolnicích v roce 1898.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

filmech, účinkoval v televizi, v divadlech, jezdil po
estrádách. Byl synem hudebního skladatele, a tře-
baže neznal noty, dokázal na klavír nebo housle
zahrát cokoliv. Byl gurmán, vášnivý cestovatel,
pohodář a po všech stránkách originál. Tato
knížka je kamínkem do mozaiky odkazu, který
tady tento něžný drsňák zanechal.

Stainforth, Alexander: Kočka na lovu – Kočka
na lovu je sbírka dvanácti humorných příběhů
o vztazích, nevěrách, zoufalých bojích s dietami
a nekonečnému ujišťování se, že na velikosti sku-
tečně nezáleží. Zoufalé boubelky, pubertální
matky, škodolibé tchýně, nevěrné manželky – ti
všechni a mnoho dalších postav knihy vás ujistí,
že se život má brát s nadhledem a že je důležité
umět se zasmát sám sobě.

McBain: Velký šéf – Frankie býval docela oby-
čejný mladík, který se nikdy nedostal do křížku se
zákonem. Jeho život však nabral nečekaný obrat
po nevyvedeném pokusu o krádež, ke kterému ho
přiměl jeho kamarád. Frankie při něm zastřelil
dva policisty, a pro podsvětí se tak rázem stal za-
bijákem, který dokáže zručně zacházet se zbraní,
a jehož tím pádem čeká velká budoucnost. 

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-ma-
ilem). V případě zájmu o tuto službu pište, pro-
sím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Koubková, Zuzana: Rytíř zelené růže – konec
srpna roku 1278. V bitvě na Moravském poli za-
hyne král železný a zlatý a v českých zemích za-
vládne bezvládí a chaos. Zoufalá královna Kun-
huta nedokáže obnovit pořádky v zemi ani
ochránit syna a následníka trůnu Václava. Drží
ho v zajetí Ota Braniborský a požaduje za
chlapce vysoké výkupné…

Bešťák, Václav: Vražda v blázinci – po uza-
vření případu dvou vražd v redakci Horizontu se
kapitán Borecký chystá vrátit zpět na dovolenou.
Odjezd na chalupu mu však překazí nález zavraž-
děného plavčíka v městských lázních. Kapitán Bo-
recký začíná pomalu rozplétat složité vztahy kolem
nedávno propuštěného vězně, k jehož vraždě mělo
důvod hned několik lidí. V psychiatrické léčebně
navíc dojde k další vraždě. 

Resch, Erwin: Z pověření admirála – květen
1799. Johnu Quentinovi začal právě dobrodružný
život, neboť vstoupil do služby u britského ná-
mořnictva. Ve válce proti Napoleonovi zažije Qu-
entin svou první bitvu a svojí mimořádnou odva-
hou nadchne admirála Nelsona. Nelson rozpozná
mladíkův talent a pošle ho jako špiona za nepřá-
telské linie.

Herzán, Michal – Formáčková, Marie: Josef
Hlinomaz – malířství sice nedostudoval, ale byl
autorem stovek naprosto originálních a ceněných
obrazů. Herectví vystudoval a hrál ve sto dvaceti

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovních pozic:
- referent – výstavy
- referent – pronájmy
- průvodce / průvodkyně
- knihovník / knihovnice (měst-

ská knihovna)
Další dispozice jsou uvedeny na webo-
vých stránkách: www.zamek-slavkov.cz

Herec Jan Grygar na zámku
Brněnské Národní divadlo se rozhodlo vytvo-

řit program, ve kterém chce lidem přiblížit svoji
činnost. Jedná se o vystoupení umělců, kteří zá-
bavnou formou vyprávějí o svém působení v di-
vadle. Průvodcem tohoto pořadu je herec Jan
Grygar, pro většinu lidí známý jako strážmistr
Václav Jaroš ze seriálu Četnické humoresky.

Ve čtvrtek 22. října si organizátoři vybrali Di-
vadelní sál zámku ve Slavkově u Brna. Hosty
byly operní pěvkyně Adriana Hlavsová a kore-
petitorka Janáčkovy opery Jitka Zejdová, které
vyprávěly o své cestě do Národního divadla
Brno. Oživením celého povídání bylo pěvecké
vystoupení Adriany Hlavsové, která si pro ná-
vštěvníky připravila ukázky z děl Richarda
Strausse a Antonína Dvořáka. Sabina Boudná

Foto: J. Blažek
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Málokdo z občanů ví, že ve Slavkově na
zámku v jeho reprezentativních prostorách pro-
bíhají pravidelně slavnostní vyřazení běhů me-
zinárodního kurzu „NATO Civilians Pre-dep-
loyment Course“. Tyto kurzy pořádá Velitelství
výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově
a zúčastňují se jich zaměstnanci NATO z ce-
lého světa.

Slavnostního ukončení již 13. běhu v Diva-
delním sále zámku se tentokrát zúčastnila
i mimořádně vzácná návštěva – náměstek ge-
nerálního tajemníka NATO pro výkonné ří-
zení pan Douglas Dempster. Na snímcích je
v doprovodu velitele plk. gšt. Ing. Jaromíra
Zůny, MSc.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

V posledních letech se stalo již zvykem, že si
příznivci objevování krás vzdálených zemí
budou moci na slavkovském zámku vyslechnout
přednášku s cestovatelskou tematikou. Průvod-
cem bude opět Mgr. Boris Vlach z bučovického
gymnázia a tentokrát se můžeme těšit na stát na-
cházející se až na Dálném východě – Čínu. Po-
sluchači budou slovem i obrazem provedeni nej-

100. výročí narození
Dagmar Šaurové
(1909–1982)

Dějiny muzea ve
Slavkově u Brna jsou
spjaty s nepřehlédnu-
telnou osobností – dok-
torkou farmacie a pro-
movanou historičkou –
s Dagmar Šaurovou. 

Dagmar Šaurová se
narodila 21. listopadu
1909 v Jablonci nad Jizerou. Velkou část svého
života však prožila v Brně. Vystudovala farma-
cii a později rovněž filozofickou fakultu brněn-
ské univerzity. Od roku 1955 pracovala jako ře-
ditelka v Historickém muzeu ve Slavkově
u Brna. Tuto funkci vykonávala až do roku
1970, kdy odešla do důchodu. Stala se tak be-
zesporu nejdéle sloužící ředitelkou muzea ve
Slavkově. Za dobu svého působení přetvořila
muzeum v moderní instituci prezentující jak re-
gionální, tak evropské dějiny. Byla to také ona,
kdo v roce 1961 přebíral pozůstalost po Vác-
lavu a Josefíně Kounicových, která je jednou z
profilových sbírek slavkovského muzea.

Práci této instituce však přidala ještě další
rozměr. Zabývala se zkoumáním nejstarších
dějin na základě archeologického výzkumu.
Snad největším přínosem byl její výzkum za-
niklých středověkých osad ve Ždánickém lese.
Výzkumem zaniklé středověké vesnice Ko-
nůvky – jedné z  prvních kompletně prozkou-
maných středověkých vesnic v tehdejší repub-
lice – přinesla množství zajímavých poznatků
o životě ve 14. a 15. století. Kromě výzkumu
Konůvek prozkoumala další zaniklé středověké
vesnice jako např. Bohušice, Mezilesice, Skří-
pov, Vilémov a zaniklé hrádky v Rašovicích a na
Kepkově. Své poznatky o zaniklých středově-
kých osadách či o nejstarších dějinách Slavkova
publikovala v různých odborných časopisech
a popularizovala je na přednáškách a v četných
novinových článcích. Tím zanechala nesmaza-
telnou stopu, protože z jejích poznatků lze vy-
cházet i v dnešní době. 

Dagmar Šaurová zemřela v Brně 30. ledna
1982. PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Přednáška Minulost a současnost Číny
zajímavějšími lokalitami Číny – Zakázaným
městem v Pekingu, Velkou čínskou zdí, Tibetem
a Lhasou, slavnou terakotovou armádou naleze-
nou ve střední Číně, rýžovými políčky vysoko
v horách i moderními výškovými budovami
v Hongkongu. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
5. listopadu v 17 hodin v Divadelním sále slav-
kovského zámku. Mgr. Martin Rája, ZS-A

Vzácná návštěva z NATO na zámku

Dagmar ·aurová

Palác Potala v Lhase – zimní sídlo dalajlámy Velká ãínská zeì

Pozvánka
Zveme všechny občany na náš HUDEBNÍ

VEČER ŽÁKŮ, který se koná 12. listopadu
v 17 hod. v sále ZUŠ. jaj

V úterý 22. září se v sále Zá-
kladní umělecké školy Františka
France uskutečnila beseda
s panem profesorem Milošem
Štědroněm. Měla bych asi spíše
napsat přednáška na téma Mozart
kontra Salieri.

Předpokládám, že nás bude
hodně, komu se moc líbila. Pan
profesor zaujal svým charismatic-
kým vystupováním a neuvěřitelně
velkými znalostmi, které podal
formou přístupnou i naprostým
hudebním laikům. Ukázky
z tvorby Mozarta i Salieriho v po-

dání špičkových světových
umělců samozřejmě také potěšily.
Pro příští setkání, které Slavkovu
pan profesor přislíbil, vybral Dvo-
řákovu operu Rusalka. To si ne-
dejme ujít!

Sluší se také poděkovat paní ře-
ditelce Janě Jelínkové za ochotně
poskytnutý prostor, jejímu zá-
stupci Martinu Umovi za tech-
nické zabezpečení, Městskému
úřadu Slavkov za podporu
a zvlášť panu tajemníku Pavlu
Dvořákovi.

Marie Koukalová

Nevšední zážitek

Foto: archiv VA

Prof. M. ·tûdroÀ pfii besedû v ZU·
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí www.zskomslavkov.cz

Co v učebnicích dějepisu nebylo
Naše škola každoročně využívá nabídky Historického muzea Slavkov k rozšíření znalostí v oblasti

historie. Pro každý ročník je připraven program na jiné téma, které odpovídá probíranému učivu. Šesté
třídy se seznámily s pravěkem, sedmé s vývojem Slavkova ve středověku, osmáci si vyslechli před-
nášku o francouzské revoluci a napoleonské době a deváťáci poznávali osudy legionářů za 1. světové
války. Přednášky jsou velmi zajímavé, mimo jiné i proto, že je kladen důraz na regionální historii. Všem
pracovníkům muzea děkujeme za zpestření výuky dějepisu. L. Záleská, ZŠ Komenského

Olympiáda
Na naší škole opět proběhl první ročník Olym-

piády, tentokrát pro první stupeň. Z každé třídy byli
vybráni zástupci tak, aby v pěti družstvech soutě-
žili žáci všech ročníků, celkem sto dětí. V zájmu
objektivnosti měli jednu společnou disciplínu –
překážkovou dráhu na čas. Další soutěže byly při-
způsobeny jednotlivým ročníkům, takže každý při-
nesl svému družstvu body. Prvňáčci skákali z místa,
druháci vrhali papírové koule na cíl, třeťáci kopali
míč do branky, čtvrťáci skákali přes švihadlo a páté
třídy šplhaly. Kdo nesoutěžil, alespoň povzbuzoval.
I když vlivem malé organizační chybičky nakonec
soutěžili všichni. A o to přece jde. Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se! Jana Formánková

Příroda za humny
Koncem záři se naši osmáci vypravili vlakem

do střediska ekologické výchovy Rozmarýnek
v Brně-Jundrově. Ve výukovém programu Pří-
roda za humny se seznámili s novým trendem vy-
užívání zahrad, s přírodními zahradami. Dozvě-
děli se, že v dnešní době začínají být stále více
oblíbeny tzv. permakulturní zahrady. Že nevíte,
co to znamená? My teď už víme, že jsou to pří-
rodní zahrady, v nichž nenajdete exotické druhy
jehličnanů, ale především domácí druhy rostlin,
které nabízejí úkryt řadě užitečných živočichů,
hlavně hmyzu. V permakulturních zahradách není
třeba užívat chemii, protože většinu škůdců zli-
kvidují právě živočichové, pro něž v zahradě při-
pravíme přirozené prostředí. Tyto zahrady nás
vedou zpět k našim kořenům a učí nás využívat
logiky přírody v našem životě. Vytvářejí v člo-
věku pocit harmonie a souznění s přírodou.

Počasí nám přálo, výlet se všem líbil a pěknou
tečkou na závěr byla společná myšlenka vytvořit
takovou permakulturní zahradu na našem škol-
ním dvoře. MiL

Nevíte, co s bateriemi a mal˘mi
elektrospotfiebiãi?

Podpořte svoje děti v celostátní soutěži škol
 RECYKLOHRANÍ. Nevyhazujte staré baterie
a drobné elektrospotřebiče do popelnice, nevozte je
do sběrného dvora. Dejte je svému dítěti k odevz-
dání ve škole (drobnými elektro spotřebiči se ro-
zumí např. nefunkční mobily, radia, radiobudíky,
MP3, discmany, drobné kuchyňské spotřebiče atd.).

V loňském roce, tedy v prvním roce konání
soutěže RECYKLOHRANÍ, jsme se probojovali
mezi nejaktivnější školy ČR splněním šesti úkolů
a odevzdáním 20 kg baterií a 231 kg elektrospo-
třebičů. Soutěžní úkoly jsou vyhlašovány každý
měsíc a děti při jejich plnění musí prokázat nejen
znalosti v oblasti recyklace a hospodaření s od-
pady, ale i výtvarné či literární schopnosti. Za
správně splněný úkol získává škola body, za které
si může vybrat v katalogu a nakoupit různé uži-
tečné pomůcky, knihy, CD a DVD. Chcete-li vědět
více, hledejte na www.recyklohrani.cz. MiL

Sbûr papíru = stromky
na ‰kolní dvÛr

Ve čtvrtek 15. 10. se žáci naší školy zapojili do
sběru papíru. Nutno dodat, že nejen děti, ale i je-
jich rodiče již od ranních hodin nosili a vozili
starý papír. Naplnili jsme kontejnery minimálně
10 tunami novin, časopisů, kartonů a dalších pa-
pírových odpadů. Nejlepší sběrači, žáci I. A,
V. A a III. A, byli oceněni sladkými odměnami,
pochutnali si na vynikajících roládách od našich
paní kuchařek. Pochvalu zaslouží také chlapci
z VIII.B, VII.B a VII.C, kteří všechen sběr
vzorně a s chutí naložili, i přesto, že zimní počasí
a neustálé mrholení vůbec nebylo příjemné. 

Touto akcí, pořádanou ke Dni stromů, jsme
chtěli nejen ušetřit lesní porosty, ale z finančních
prostředků získaných sběrem bychom rádi za-
koupili a na jaře zasázeli stromky a keře na škol-
ním dvoře. Všem žákům, rodičům i pracovníkům
školy patří velké poděkování. MiL

Školní olympiáda
Dne 25. září se na naší škole uskutečnila již

tradiční sportovní olympiáda. Žáci druhého
stupně se utkali v těchto disciplínách – atletika
(60 m, štafeta 4x300 m, skok daleký), sportovní
gymnastika (akrobacie), štafeta ve šplhu na tyči
a florbalu. Olympiáda se konala jako soutěž tříd
v ročníku mezi sebou. Výjimkou byly 8. a 9.
ročníky, které soupeřily dohromady. Zde jsou
vítězné třídy – 6.A, 7.A a 9.B.  Gratulujeme!

Mgr. Petr Žižlavský

Za hranice všedních dnů ve škole i za skuteč-
nou hranici naší země se vydali žáci 8. a 9. roč-
níku ZŠ Komenského. V úterý 20. října zamířili
místo do školy na výstavu s názvem Rozděleni,
odloučeni, spojeni do rakouského města Horn.
Dolnorakouská zemská výstava se letos poprvé
v historii konala jako výstava přeshraniční –
v Hornu, Raabsu a Telči. Expozice v Hornu za-
chycuje společnou historii obou národů a umož-
ňuje pochopit, v čem jsou naše osudy podobné
a v čem rozdílné. 

A které exponáty naše žáky nejvíce zaujaly?
Zde je pár tipů z pracovních listů, které na vý-
stavě zpracovávali: rozhodně vede replika Sva-
továclavské koruny, jejíž zapůjčení musel povo-
lit samotný prezident České republiky; dále
pražský groš, stříbrný tolar a bankovky první re-
publiky. Rovněž zaujaly uniformy rakouských
vojáků, československých legionářů a němec-
kých horských myslivců. Z listinných materiálů
si vysloužily pozornost žáků Zlatá bula Karlova,
text Mnichovské dohody i Brněnská dohoda. Se
zájmem si žáci prohlédli rakouské kolo a česko-

slovenský motocykl z 20. let 20. století nebo
hračky dětí socialistické éry. Vystavené před-
měty představují historii hlavně 20. století až po
současnost. 

Na závěr bych chtěla poděkovat našim ra-
kouským partnerům za péči, kterou nám po
celou dobu pobytu v Hornu věnovali.

PhDr. Hana Sokoltová

Za hranice všedních dnů

Náv‰tûva Hornu

Úãastníci v˘letu

Vítûzné druÏstvo – 1. stupeÀ

Vítûzné tfiída ve sbûru papíru – 1.A

Úãastníci olympiády
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

V úterý 6. října proběhlo okresní kolo soutěže
v přespolním běhu, který pořádala  Asociace
školních sportovních klubů Vyškov. Závod se
konal v areálu atletického stadionu a parku ve
Vyškově. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
mladší děvčata běžela trať dlouhou 1100 m,
mladší hoši a starší děvčata úsek 1600 m. Nej -
delší trať 2200 m byla určena starším hochům.

Žáci naší školy byli zastoupeni ve všech kate-

Ukázkové hodiny
v prvních třídách

V září a říjnu se uskutečnily v obou prvních tří-
dách ukázkové hodiny pro rodiče. Po první ukáz-
kové hodině proběhla také třídní schůzka.

V průběhu obou hodin paní učitelky rodiče se-
znamovaly se způsoby výuky na počátku první
třídy: poznávání písmen, čtení slabik, nácvik
správného psaní a počítání v matematice. Děti
pracovaly pečlivě a svědomitě. Snažily se svým
rodičům ukázat, že se z nich už stali opravdoví
školáci. (zšt)

Ve škole s Ajaxem
Ahoj chlapci a děvčata! Jmenuji se Ajax a pra-

cuji u Policie České republiky. Tak těmito slovy se
nám představil preventivní program Policie ČR
určený pro žáky 2. ročníku. Při celkem deseti ná-
vštěvách se děti zajímavou formou seznámí s prací
policie a společně se zamyslí nad některými ak-
tuálními tématy. Děti při první besedě obdržely
Ajaxův zápisník, který společně s policisty vypl-
ňují. Celý program je rozčleněn na deset částí:
Policie ČR – náš kamarád, Dopravní výchova –
chodec, Vlastní bezpečnost, Co se smí a nesmí,
Děti a trestné činy, Mezilidské vztahy – šikana,
Dopravní výchova – cyklista, Tabák, alkohol, ci-
garety, Drogy a hazardní hry, Bezpečné prázd-
niny. Ke každému tématu si děti pod vedením po-
licistů vyplňují příslušnou stránku v zápisníku,
o daném problému diskutují a vyslechnou také
zajímavé případy z policejní praxe.  (zšt)

Tyršovka na golfu
Žáci z 1.–5. třídy dostali v letošním školním

roce velmi zajímavou nabídku. Mají totiž mož-
nost vyzkoušet si golf. Pod vedením zkušeného
trenéra pana Jiřího Kromichala si tak můžou za-
hrát golf i děti, které by se k tomuto sportu jinak
nedostaly. Po krátké rozcvičce s golfovou holí,
kdy se děti naučily základní postoj při hře a držení
golfové hole, se všichni rozdělili do dvojic. Každá
dvojice se pak střídala při trénování odpalu.  Všem
dětem se tato netradiční dvouhodinovka líbila a už
se těší na další setkání na jaře. (zšt)

Draci z Tyršovky
To, že je období pouštění draků, si připome-

nuli také žáci 1. stupně. Ve čtvrtek 1. října se
v rámci projektu „Podzim“ vypravili na Střelnici
pouštět draky. Počasí nám přálo, ale jen v jednom
směru. Bylo sice hezky, ale bohužel moc nefou-
kalo. I přesto se za velkého úsilí dětí  třepotalo ve
větru stále více draků. Měly z toho radost o to
větší, že mnohé z nich pouštěly draka bez rodičů
poprvé. Děti si odnesly spoustu zážitků a úsměv
na tváři z krásně  stráveného dopoledne.

Součástí projektu PODZIM byla i výtvarná
soutěž „ O nejkrásnějšího draka“. Děti pomocí
různých výtvarných technik vytvořily zajímavé
a nápadité draky. Nejzdařilejší práce byly ohod-
noceny diplomem a sladkou odměnou. (zšt)

V Brně v prostorách Staré radnice je od po-
loviny září do konce října nainstalována jedi-
nečná výstava Hry a klamy. Jedná se o první
mobilní výstavu nadace Škola hrou a liberec-
kého science centra IQpark, která putuje po celé
České republice.

V květnu 2007 bylo v Liberci otevřeno první
zábavně-naučné centrum IQpark, jehož účelem
je hledat nové formy vzdělávání mladé generace,
podnítit zájem mladých lidí o technické obory
a přírodní vědy v duchu hesla „škola hrou“.

Úspěch fotbalistů
z Tyršovky

V pátek 2. října se uskutečnilo okrskové kolo
v minikopané žáků 2. stupně základních škol.
Na hřištích bučovického gymnázia se utkalo
celkem 9 týmů. 

Naši školu reprezentovali: Martin Bezděk,
David Břeň, Tadeáš Chlup, Kryštof Horáček,
Dominik Michálek, Zdeněk Ondruška, Michal
Klučka, Erik Boháček a Lukáš Čermák. V zá-
pasech ve skupině jsme porazili Gymnázium
Bučovice a remizovali s celkem Brankovic. Ve
finálové skupině pak po vítězství nad ZŠ Ko-
menského stačila k celkově prvnímu místu re-
míza s žáky ze Šaratic.

Konečné pořadí: 1. ZŠ Tyršova Slavkov, 2.
ZŠ Komenského Slavkov, 3. ZŠ Šaratice, 4.
Gymnázium Bučovice, 5. ZŠ Křenovice, 6. ZŠ
Bučovice 710, 7. ZŠ Bučovice 711, 8. ZŠ Bran-
kovice, 9. ZŠ Otnice (zšt)

Návštěva výstavy Hry a klamy
Poslední zářijový pátek se na výstavu vypra-

vili Koumáci se svou paní učitelkou. Zhlédli
přes 60 exponátů. Na řadě z nich si vyzkoušeli
svůj důvtip, intuici, šikovnost i představivost.

Změřili si rychlost reakce, snažili se provést
kuličku složitým labyrintem nebo si šeptali přes
parabolu na dálku 20 metrů. Chlapci se výborně
bavili a mezi sebou soutěžili, kdo vyřeší nejvíc
úkolů. Bylo to náročné a za dvě a půl hodiny
jsme tuto jedinečnou akci opouštěli lehce zna-
vení, ale plni zážitků.  (zšt)

goriích a dosáhli v konkurenci základních škol
celého okresu velmi pěkných výsledků. Družstva
mladších hochů, mladších a starších dívek obsa-
dila třetí místa. Starší hoši po náročném výkonu
skončili na pátém místě. Nejlepšího výkonu do-
sáhla Simona Dvořáková ze třídy 8.A, která se
umístila v soutěži jednotlivců v kategorii starších
dívek na třetím místě. Všem žákům patří podě-
kování za příkladnou reprezentaci školy. (zšt)

Tyršovka na přespoláku
Úãastníci pfiespolního bûhu

Îáci na golfu

Pou‰tûní drakÛ

Beseda s policií
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HOTEL FLORIAN***
ve Slavkově u Brna
Vás srdečně zve na

Rezervace na tel.: 544 227 148, 544 221 198
e-mail: slavkov@hotelflorian.cz

Rezervace na tel.: 544 227 148, 544 221 198
e-mail: slavkov@hotelflorian.cz

HOTEL FLORIAN*** ve Slavkově u Brna pořádá

Svatomartinskou husičku

Těšíme se na Vás!

Srdečně zveme!

a mladé víno
ve dnech 13.–15. listopadu

Tradiční
ZVĚŘINOVÉ HALALI
ve dnech 18.–22. listopadu
Naši šéfkuchaři pro Vás připravili

speciality z jelena, srny, daňka,
kance a bažanta
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• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

PRODEJ: 
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So  dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1314
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

POZOR!
Zmûna adresy

Čs. armády 347 (býv. cukrovar), Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 644, mobil: 777 577 990
e-mail: hala.naradi@hcomputers.czJ A R O M Í R  H Á L A

NÁŘADÍ � NÁSTROJE
www.azvercajk.cz

12990,–
včetně DPH

10990,–
včetně DPH

Štípač dřeva
Basic TT/D

Kolébková pila
GWS 600 EC

Sledujte akce na

www.azvercajk.cz

PARAMETRY PRODUKTU:
Přípojka motoru: 400 V
Výkon motoru: 3,5 kW
Max. štípací tlak: 8 t
Sloupek: 100 x 100 mm
Max. zdvih při štípání: 460 mm
(se štípacím křížem): 1020 mm
Max. délka štíp. dřeva
(bez štípacího kříže): 1040 mm

Celk. rozměry
(v x š x h) v mm: 1540x600x900 mm
Hmotnost (cca): 128 kg

Přípojka motoru: 400 V
Výkon motoru: 4,0 kW (P1 / S6 40 %)
Otáčky motoru: 1380 ot./min.
Rozm. pil. kotouče: 600 mm, otvor 30 mm
Hřídel motoru: 30 mm (s pouzdrem)
Řezný výkon: cca 220 mm
Hmotnost (cca): 80 kg

AKCE
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ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• velký výběr zlatých a stříbrných

šperků, snubní prsteny, hodinky
• výkup zlata

Neváhejte
a investujte

do zlata

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

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 13. listopadu do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240, +420 605 046 928
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- 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

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)

Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116

e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Zámecká restaurace Austerlitz

11.–15. listopadu

Svatomartinská husa 11.–15. listopadu
Zvěřinové hody 20.–29. listopadu
Zámecká zabijačka 12. a 13. prosince
Silvestrovský večer 31. prosince

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH NAŠÍ RESTAURACÍ
DO KONCE ROKU 2009

Svatomartinská
HUSA 20.–29. listopadu

Zvěřinové
hody

Od 11. listopadu podáváme SVATOMARTINSKÁ VÍNA

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

www.veslavkove.cz
V fiíjnu Vás na webu

nejvíce zajímalo:
1. Koufi, smrad a nepofiádek II
2. Nehoda zastavila na dlouho provoz ve Slavkovû
3. Vyhodnocení cyklostezek
Náv‰tûvnost v fiíjnu: 17 728 pfiístupÛ

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme v těchto
 barevných kombinacích s černým základem:
modrá, zelená, šedá, žlutá, červená.
Nabízíme různé tvary: čtverec, obdélník,
kruh, ovál. Razítka „datumovky“.
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604 272 975
603 112 474

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, pá7–15 hod.

»
»
»
»
»
»

INTERNETOVÝ OBCHOD 

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod

ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

www.veslavkove.cz

www.veslavkove.cz
RESTAURACE U JOŽINA
Zborovská 45, 684 01 Slavkov u Brna

Vás zve na

Svatomartinskou ochutnávku
vín z oblasti Znojemska
v sobotu 14. listopadu
Program
17.00–19.00 h  PREZENTACE VÍN
19.00–23.00 h  CIMBÁLOVÁ MUZIKA

Vstupné: 250 Kč/os. V ceně vstupného je zahrnuta
večeře: pečené kachní stehýnko, červené zelí a dva
druhy knedlíků. Připraveny budou sýrové talíře.

Doporučujeme rezervaci stolu na tel.
605 709 121, 776 338 775
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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–Pá: 9–11.30 • 12–18 h.
So: 8–11.30 • 15–18 hod.

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

Vážení hosté,
provoz sauny byl zahájen 1. 10. 2009

Sauna má blahodárné účinky na zdraví
člověka. Pravidelné saunování posiluje
obranné schopnosti lidského organismu
a snižuje výskyt nemocí. Přijďte si k nám
odpočinout v příjemném prostředí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Myslete na své blízké a potěšte je
DÁRKOVÝM POUKAZEM na relaxační
služby Lázeňského domu:

■ Masáže

■ Whirlpool

■ Rašelinové zábaly

■ Přísadové koupele

■ Lymfodrenáže
a další

Pfievod z VHS na DVD

1 hodina záznamu 300 Kã

Dal‰í práce

Stfiih, otitulkování
a tvorba DVD s kapitolami 250 Kã

Krabiãka a pfiebal 50 Kã

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS ãasem ztrácí
na kvalitû a mÛÏe se stát,
Ïe za nûjakou dobu o nû pfiijdete.
V pfiípadû rodinn˘ch videí je to
nenahraditelná ‰koda. Proto si
zavãas nechejte svoje videokazety
zdigitalizovat a dále uchovávejte
Va‰e vzpomínky v DVD kvalitû.

Originální vánoãní dárek
Darujte sv˘m
blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
684 01 Slavkov u Brna, Nerudova 1131 • tel. 739 000 224

e-mail: kosmetika.slunicko@seznam.cz • www.kosmetikaslunicko.cz

KOSMETICKÉ STUDIOSluníčko
Srdečně Vás zveme do příjemného prostředí

nově otevřeného kosmetického studia Sluníčko

ZÁMEâNICTVÍ
KOVOOBRÁBùNÍ
Ve‰keré zámeãnické a obrábûãské práce

V˘roba grilÛ
Le‰tûní mosazi

Milan Pi‰tûlák
732 500 546

Platnost akce do 21. 11. 2009.

ZDARMA
TERMOSKA NA TEPLÉ
I STUDENÉ NÁPOJE
V HODNOTù 129 Kã
P¤I KOUPI V¯ROBKU
NAD 350 Kã.

MIMO¤ÁDNÁ AKCE
Dárek obdrÏíte i v pfiípadû jin˘ch
reklamních akcí, ale pouze
po odevzdání kuponu. 

✁

✁

✁
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RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

ve dnech 19.–21. listopadu
Připraveny jsou speciality

z daňka, srnce, divočáka, zajíce a bažanta
V sobotu 21. 11. živá hudba – ing. M. Černý

Rezervace stolů na tel. 724 145 627.
Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem

ZVĚŘINOVÉ HODY



Návštěva Svatého otce Benedikta XVI.

Brno 27. září 2009

Benedikt XVI. a biskup Vojtûch Cikrle Foto: V. Kohoutková

Krojování stárci ze slavkovské farnosti Foto: J. Srna Vítání papeÏe Foto: J. SrnaBenedikt XVI. v papamobilu Foto: F. Kábrt

Ministranti zdraví papeÏe Foto: F. Kábrt

Pûveck˘ sbor Foto: V. Kohoutková

Spoleãné foto Foto: B. MaleãekInstalace základních kamenÛ k Ïehnání Foto: B. Maleãek

Slavkov‰tí ministranti ãekají na pfiíjezd Svatého otce Foto: F. Kábrt

Vzne‰enû pÛsobil obfií baldach˘n Foto: F. Kábrt
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Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30

a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00,
pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Slavnost všech svatých, neděle 1. 11. Slavkov, 8.30 a 18,00
mše sv. farní kostel.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, pondělí 2. 11. mše
sv. na Špitálce v 18.00. 

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVECH v neděli 1. li-
stopadu: Slavkov 15.00, Hodějice 15.00, Němčany
14.00, Heršpice 14.00

MŠE SV. V KOSTELE NA ŠPITÁLCE:
pondělí 2. 11. 18.00, úterý 3. 11. 18.00, středa 4. 11. 18.00, čtvr-

tek 5. 11. 7.00, pátek 6.11. 18.00, v sobotu 7. 11. 7.30 h.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1.–8. 11. za

splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zem-
řelé na hřbitově).

Duchovní obnova pro ženy: P. Adam Rucki na téma „Žena
a Eucharistie“ v sobotu 7. listopadu od 9.00 do 17.00 h, Ma-
linovského ul., Dům Sv. Rodiny.

Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 22. 11. Slavkov, 8.30
a 18.00 mše sv. farní kostel.

Modlitba za mír, sobota 28. 11. po celý den 9.00–21.00 otev-
řen farní kostel.

1. neděle adventní, neděle 29. 11. žehnání adventních věnců,
Slavkov, 8.30 a 18.00 mše sv. farní kostel.

Farní divadlo Simsala Bim „Jak se zbavit Alberta“ –
hraje se v sále fary:
Sobota 31. 10. v 19.00 h
Neděle  8. 11. v 16.30 h
Sobota 14. 11. v 19.00 h
Neděle 15. 11. v 16.30 h
Sobota 21. 11. v 19.00 h

Úřední hodiny na faře:
středa  9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12,00
Kontakt: T.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Na přípravě a realizaci bohoslužby se podílelo
dalších 65 slavkovských farníků. Devět větších
ministrantů asistovalo kněžím při podávání sva-
tého přijímání. Ostatních 14 ministrantů bylo ve
speciálním sektoru. Hudební stránku při mši
i v předprogramu zajišťoval stodvacetičlenný sbor
utvořený z několika hudebních těles. Mezi nimi
bylo 13 členů našeho Pěveckého sboru Gloria.
Nácviky byly náročné na čas, probíhaly od června
třikrát týdně, některé zkoušky byly separátně ve
Slavkově, jiné společně ve velkém sboru v Brně.
Další skupinou pomocníků bylo 10 pořadatelů.
Již ve 4 hodiny ráno nastupovali do služby v sek-
torech, jejich úkoly končily kolem 16. hodiny.
Nešlo jen o udržování volných cest a počtu lidí
v sektorech, ale také o pozornost vzhledem k bez-
pečnosti přítomných. Dva páry našich krojova-
ných hodových stárků byli mezi krojovanými,
kteří lemovali cestu, kudy projížděl Svatý otec.
Papamobil se dokonce před nimi zastavil a krojo-
vaní papeže pozdravili zajucháním. Jeden z našich
mladých farníků četl v blízkosti papeže přímluv -
nou prosbu. Martin Kohoutek z Hodějic, nyní stu-
dující teologii v Římě, měl službu ve stanu sak-
ristie papeže, a proto byl jediným, který mohl
Svatého otce osobně pozdravit. V Němčanech
bylo také vyrobeno klekátko pro papeže, které zů-
stane ve farním kostele ve Slavkově. Za zmínku
stojí, že brněnský biskup Vojtěch Cikrle působil
v roce 1979 jako kaplan ve Slavkově.

Ve slavkovském kostele byly také shromaž-
ďovány předměty k požehnání papežem. Sešlo se
zde 39 základních kamenů budoucích církevních
staveb a 15 dalších předmětů, hlavně kříže, sochy
a pamětní desky. Za pomoci 14 mužů ze Slavkova
a firmy Autotransport Matuštík, s.r.o. byly před-
měty převezeny ve čtvrtek 24. září ze Slavkova na
letiště v Tuřanech a položeny na dva velké pod-
stavce. Svatý otec Benedikt XVI. požehnal mezi
předměty také základní kámen pro Křížovou cestu
na Urbánek, která by se realizovala ve 14 malých
sakrálních stavbách lemujících cestu od sochy sva-
tého Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana. Také
požehnal Misijní kříž, který byl vztyčen v závěru li-

dových misií 24. října ve Slavkově před Domem
Svaté Rodiny Školských sester na Malinovského
ulici (viz foto dole na straně). Skrze požehnání
symbolu kříže byli zahrnuti do modliteb papeže
všichni, kteří se zúčastnili duchovních přednášek
a bohoslužeb při lidových misiích. Kříž zůstává pa-
mátkou nejen na lidové misie, ale také na význam-
nou návštěvu papeže. V České republice se nachází
několik památníků požehnaných papežem Janem
Pavlem II. Ve Slavkově však budeme mít ojedině-
lou památku – kříž, požehnaný Benediktem XVI. 

Moje osobní účast na papežské návštěvě za-
čala už 10. února 2009, kdy byla zahájena její
vzdálená příprava na brněnském biskupství. Jsem
rád, že jsem byl pozván do koordinačního týmu pa-
pežské návštěvy, jinak řečeno „že jsem mohl být
při tom“. Až jsem byl s ostatními poutníky na le-
tišti, stalo se všechno naplánované „na papíře“
skutečností – Svatý otec je zde s námi! K tomu sa-
mozřejmě zvláštní pocit, že je zde shromážděná
církev, zastoupená věřícími se svými kněžími, bis-
kupy – nástupci apoštolů, že je zde osobně příto-
men nástupce apoštola Petra a náměstek Krista –
Benedikt XVI. Přítomnost Krista jsme mezi námi,
shromážděné církvi, pocítili zvláště při dlouhé
tiché modlitbě po sv. přijímání. Můj osobní záži-
tek umocňovalo také to, že se setkáváme na území
šlapanické farnosti, kde jsem prožil několik let
svého života v mládí.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

A každá velká věc se skládá z drobných
zlomků. Zajímavým způsobem s nádechem „ta-
jemna“ na mě zapůsobil už samotný prostor při
čtvrtečním přivezení základních kamenů na le-
tiště do prostoru před obří baldachýn. Neděle
ráno: na nádraží spousta lidí. Nikdo to nepotře-
buje nahlas říkat, ale všichni víme, kam ti
ostatní směřují. A oni to ví o nás. Cesta ze Šla-
panic na letiště: dlouhý had lidí, kteří se navzá-
jem neznají, ale měl jsem pocit, že jsou rádi, že
tam spolu jsou. Překvapivě velký počet poli-
cistů. Ale vše v jakési podprahově vnímatelné
pohodě. Setkání s lidmi ze Slavkova v „našem“
sektoru. Stačí pohled, lehké pokývnutí, mírný
úsměv. Je to dobré, cítím vnitřní pocit „tepla“.
Ranní rozbřesk. Paráda. Od doby, kdy jsem jez-
dil na „čundry“ jsem to nezažil. Pochopitelně –
nebylo kdy. Přílet Benedikta XVI. na letiště: to

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI.
Na tuto významnou událost se vydalo 27. září 2009 kolem 5 hodiny ranní z naší farnosti

vlakem, autobusem nebo autem přes 250 poutníků.

je dobře, že už je tu. A že jsme tu i my, a že je
nás tu houf. Vlastní mše: na zlomek času se mně
vybavila myšlenka popisující kázání Krista a zá-
zrak s pěti chleby a dvěma rybami. Prostě: taky
je nás tu hodně a proti nám jeden člověk. Ale tak
nějak srdcem cítím, že on má převahu. A nijak
to nedává najevo. Nepotřebuje to dávat najevo!
O síle ticha během mše, zvláště po promluvě
a po sv. přijímání psali i novináři, kteří přizná-
vali, že ač nevěřící „usadilo je to“. Když jsem si
druhý den procházel spoustu komentářů na in-
ternetu, cítil jsem dobrý pocit z toho, že to vní-
mali i oni. Cestování domů: hřejivý pocit, že se
to vše jaksi – alespoň podle mých pocitů – po-
dařilo, ač jsem se o to nijak extra nezasloužil.
Vždyť jsem tam „jen“ byl. Ale byl jsem tam
velmi rád a vím, že to ve mně asi ještě bude do-
zrávat. Dík za to. Ing. Pavel Galata

Celý den byl jeden velký zážitek

Pfiedná‰ka o Ïivotû a díle
J. A. Komenského

K výročí úmrtí J. A. Komenského přijměte po-
zvání na přednášku o životě a díle tohoto po-
sledního  biskupa Jednoty bratrské, významného
filosofa a pedagoga. Průvodním slovem nám po-
slouží Th.Dr. Světluše Košíčková, farářka
Církve čsl. husitské  z Brna.

Po přednášce předpokládáme i diskusi k té-
matu s menším pohoštěním. Sejdeme se na faře
CČSH, Jiráskova 959, ve Slavkově u Brna,
v pátek 20. 11. od 17 hodin. Vstupné je dobro-
volné. Všechny zájemce srdečně zve

Milan Vostřel, farář CČSH
Dubov˘ kfiíÏ  vytvofiil sochafi Vladimír Matou‰ek z Brna.
KfiíÏ dnes stojí pfied Domem Svaté Rodiny.

Vztyčení misijního kříže před Domem Sv. Rodiny
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  AAKKCCEE

PRODEJNA

KRÁSA+ZDRAVÍ
V. Brejšková, Polní 974, Slavkov u Brna
www.solarium-slavkov.cz

âI·TùNÍ kobercÛ,
sedaãek, koãárkÛ

tel. 605 414 856
K Ř E N O V I C E

Pavel Martínek, Křenovice
tel. 605 777 412

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 17. listopadu 2009 by se dožil 73 let
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ZDENĚK BUCHL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná dcera Zdena a vnoučata s rodinami.

Blahopřání
Dne 16. listopadu 2009 a 6. ledna 2010 oslaví

kulaté výročí 80 let naši rodiče

VLASTA A ZDENĚK HEJDUŠKOVI

Hodně zdraví, spokojenosti a hezkých
společných chvil přejí

synové Milan, Zdeněk a Ivan s rodinami.

Jízdní kola, sport

KOLA REŠKA
Za Branou 276 (za hodinářstvím)
Slavkov u Brna 

• Prodej a opravy jízdních kol
• Půjčovna a servis lyží
• Sportovní zboží i zimní
• Sáně, boby, brusle,

koloběžky, přilby…
• Do konce února sleva

na opravy kol 25 %

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Kluzký vrchol moci…
Boj o moc nikdy neustává. Mnozí z nás se buď

tlačí, nebo jsou tlačeni, buď odsunují druhé, nebo
jsou odsunováni. Možná bych měl vysvětlit, jaký je
rozdíl mezi snahou být nejlepší a snahou mít moc.
Snaha být nejlepší je Boží dar, tak potřebný ve spo-
lečnosti. Charakteristickými rysy tohoto daru jsou
ohled na kvalitu a používání darů k Boží chvále.

Připomeňme si slova výrobce houslí Antonia
Stradivariho. Jeho latinské jméno Stradivarius se
stalo synonymem pro kvalitu. „Každý mistr, který
jednou rozezvučí moje housle, bude rád, že ně-
jaký Stradivari kdy žil, vyráběl housle a dělal je
nejlepší... Kdybych je nedělal tak dobře, okrádal
bych tím Boha – protože on je Bohem všeho dob-
rého a krásného... Nikdy by ovšem nemohl udělat
housle Antonia Stradivariho bez Antonia.“

Měl pravdu. Bůh by nemohl vyrobit „stradi-
várky“ bez Antonia Stradivariho. Tento řemeslník
měl určité dary, které žádný jiný houslař nevlast-
nil. A tak jsou určité věci, které dokážeš dělat
jenom ty, a nikdo jiný. Možná je to rodičovství,
možná stavba domů, nebo povzbuzování malo-
myslných. Jsou věci, které umíš dělat jen ty,
a proto žiješ, abys je dělal. Ve velkém orchestru,

který nazýváme život, máš svůj nástroj a svou
úlohu, a jsi odpovědný Bohu, abys svůj part zahrál,
jak nejlépe umíš. Je však obrovský rozdíl dělat to
nejlepší k oslavě Boha a dělat cokoliv k vyvýšení
sebe sama. Hledání toho nejlepšího je známkou
vyspělosti. Honba za mocí je dětinská. (úryvek
z knihy „Potlesk nebes“ – Max Lucado, Luxpress) 

„Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoli dílo
řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce pur-
purově fialové, nachové a karmínové a na jemném
plátně, i dílo tkalcovské; aby dovedli udělat jakékoli
dílo a pracovat s vynalézavostí.“ (Bible – 2.Mojží-
šova 35,35)

„Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale
sám sebe ztratí nebo zmaří?“ (Bible – Lukáš 9,25)

„Měl jsem celý svět, ale bylo to k ničemu.“ (Mu-
hammad Ali)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V měsíci lis -
topadu vás zveme na soboty 7. a 21. 11. na adresu
Lidická 307. Začínáme v 9 hod. společným stu-
diem Božího slova a od 10.45 následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz.

Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

Sociální poradenství
Persefona je občanské sdružení poskytující

odborné sociální poradenství osobám starších 18
let, které jsou obětí domácího násilí, znásilnění
a sexuálního zneužívání. Jsme tu také pro ty, kteří
se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

Občanské sdružení Persefona rozšířilo své
služby o terénního sociálního pracovníka, který
bude působit v rámci Charitní poradny Bučovice
a Slavkov na adrese Polní 1444 Slavkov u Brna.

Pracovník bude poskytovat odborné sociální
poradenství, a to každé třetí pondělí v měsíci (16.
listopadu, 21. prosince) v čase od 13–17 hodin.

Po předchozí konzultaci je možné si domluvit
i jiný termín, a to na mobilní lince 737 834 345
nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny
v čase 9–17 hodin.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom vám
podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, pod-
poru a bezpečný prostor pro váš příběh.

Více informací o našem sdružení najdete na
internetových stránkách www.persefona.cz.

JINLONG CLUB LISTOPAD
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606

6. 11. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/
R&B

7. 11. DJ Beat  in the mix – Dance mix party
Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro
večerní pohodu

14. 11. DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop, metal

20. 11. DJ Drill´n´b – Dance vs House vs Techno
21. 11. MEGA DANCE PARTY  DJ BORIS and DJ

PeeJay 
DJ PeeJay – Freeparty – Oldies – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál 

27. 11. DJ PeeJay /freeparty 
28. 11. DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New

metal, Rock, Pop, metal
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Zámecká střelnice
Zveme všechny zájemce o střelbu z krátkých

palných zbraní – pistolí a revolverů včetně per-
kusních (historických) k návštěvě tunelové střel-
nice umístěné  ve sklepeních zámku ve Slavkově
u Brna. Nabízíme možnost střelby zábavní i ná-
cviku a pravidelných tréninků na sportovní stře-
lecké disciplíny. Věnovat se vám budou zkušení
střelci a trenéři sportovní střelby.

Nácvik lze provádět rovněž na střeleckém tre-
nažéru nebo vzduchovými zbraněmi. Provádíme
přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti pro
získání zbrojního průkazu. Zajišťujeme výcvik
mládeže ve sportovní střelbě. Již mnoho mla-
dých střelců prošlo naší přípravou. Někteří do-
sáhli úspěchů i na střeleckých soutěžích pořáda-
ných českým svazem sportovní střelby.
Otvírací doba: čtvrtek – pátek 12.30–17.30

sobota 10.00–17.00
Ostatní dny na objednávku. Kontakt: 725 826
442, 530 320 996, 602 150 344. jg
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Věra Rysová (1931) 17. 9.
Věra Florianová (1933) 26. 9.
Anna Matyášová (1918) 29. 9.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané
nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v krajním případě
psané strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci a ro-
dinná oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 19. října 2009 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil pan

VÁCLAV ELIÁŠ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. října 2009 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOTREK

Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 14. října 2009 uplynulo již 15 let od úmrtí našeho tatínka,
pana

ALOISE KRBKA

Za tichou vzpomínku děkují dcery Olga a Vlasta s rodinami.

Vzpomínka
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici na hrob položíme.

Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme.
Dne 26. října uplynulo 7 smutných let, kdy nás opustil náš milovaný syn

LUKÁŠ MOUDRÝ
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka
Blíží se den, tatínku, kdy bys slavil s námi, bohužel, už nejsi tady mezi námi.

Stále na tebe s láskou vzpomínáme, o Tobě si rádi povídáme.
Nedá se to napsat v jedné větě, chybíš nám tu v tomto uspěchaném světě.

Blíží se Tvých narozenin den, smutek nám tu však zůstal jen.
Na Tvou počest rádi číši zvedeneme a slzu z tváře smutně setřeme.

Ve středu 28. října 2009 je den, kdy by se náš manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
dožil 78 let.

S láskou a bolestí v srdci na něj vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na tebe zapomněli.

Dne 30. října vzpomeneme 8. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna

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

Vzpomínka

Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.

Dne 16. listopadu uplyne 20 let, co nás opustil pan

VÁCLAV ANTOŠ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Zdena, Anna a Vlasta s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Vzpomínka

Dne 3. listopadu 2009 si připomeneme nedožitých 85 let paní

LUDMILY TVRDOŇOVÉ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodina Tvrdoňova.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz

HLÍDÁNÍ vašeho dítěte v RD nekuřáků se za-
hradou v klid. prostř. dět. hřiště bez siln. pro-
vozu 20 km od Brna. Tel. 544 220 119.

SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.

PŮJČKY pro všechny na cokoliv bez po-
platku za solidní úrok. Tel. 731 886 265.

KOUPÍM RD v okolí Brna. Volejte nebo pište
na tel. 733 553 756.

KOSMETIKA, Permanentní make-up, Tatoo
776 339 930, www.sweb.cz/arnika.kosmetika

ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH SOUPRAV (od 400 Kč)
i z kůže, koberců, plyšáků vč. třásní, kočárků. Do-
prava do 15 km zdarma. Fa Xena99, Křenovice,
tel. 605 414 856.

ABSOLVENTKA Univerzity Hradec Králové se
zkušeností výuky na základní škole doučí ně-
mecký jazyk. Kontakt: Mgr. Michaela Polášková,
mobil: 777 868 670. Cena dohodou.
ZEDNICKÉ PRÁCE, zateplování, obkladačské
práce. Tel. 732 500 546.
KONTEJNERY od 4–20 m3, plachtový kontejner,
MAN, AVIA do 5 tun. Odvoz odpadů, dovoz sta-
vebnin, železa aj. Pavel Martínek, Křenovice,
mob. 605 777 412.
PŘÍJEM navíc, finanční nezávislost, více volného
času – chcete to také? Volejte 722 522 022.

HLEDÁM spolupracovníka/-nici k přípravě infor-
mačního internetového portálu. Bližší informace
na tel. 724 174 413 nebo na m.mecirova@iol.cz

PRODÁM dětskou ohrádku. Dřevěná kon-
strukce na kolečkách s brzdou. 100x100 cm,
nastavitelná výška 3 polohy. Cena 1800 Kč. Tel.:
608 921 954.

PRODÁM kočárek dvojkombinace boudička
a sporťák. Barva bordó. Výborný stav. Mož-
nost zaslání fotek na mail. Cena 5000 Kč. Tel.:
608 921 954.

ZÁMECKÁ RESTAURACE Austerlitz přijme
do HPP kuchaře s praxí. Tel. 606 637 666 nebo
osobně v restauraci.

INZERCE
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Slavkované, kteří se 8. září v dopoledních ho-
dinách pohybovali na náměstí, mohli být svědky
„velkých manévrů“. Žáci Integrované střední školy
ve Slavkově u Brna proudili do místního kina, aby
zhlédli český film Jménem krále. Důvodem ne-
bylo zpříjemnit studentům začátek školního roku,
ale nutnost klidu v budově školy v průběhu oprav-
ných maturitních a závěrečných zkoušek.

Režisér P. Nikolaev natočil zajímavý histo-
rický film s detektivní zápletkou umístěný do
doby vlády Přemysla Otakara II. Snad právě
kvůli napínavé zápletce i dobovým reáliím zvo-
lilo vedení školy toto představení. I přes hvězdné
herecké obsazení (Roden, Issová, Vaculík, Ka-

Kurz studené kuchyně 
Ve dnech 5. až 8. října proběhl na naší škole

další z odborných gastronomických kurzů, kurz
studené kuchyně. Pod vedením jednoho z nejlep-
ších českých kuchařských mistrů pana Vladimíra
Picky ze známého pelhřimovského studia, se
mohli naši žáci naučit kreativní tvorbě výrobků
moderní studené kuchyně. Každý účastník získal
současně s mnoha praktickými dovednostmi cer-
tifikát, akreditovaný ministerstvem školství. Kurz
byl zakončen slavnostním rautem, na kterém
účastníci kurzu předvedli své výrobky. isš

LázeÀsk˘ Bacardi pohár 2009
Dne 8. října pořádala Hotelová škola Vin-

cenze Priessnitze v Jeseníku společně s Českou
barmanskou asociací VIII. ročník mezinárodní
koktejlové soutěže juniorů Lázeňský Bacardi
pohár. Soutěž se konala v České Vsi nedaleko
Jeseníku v prostorách hotelu Zlatý Chlum. ISŠ
Slavkov u Brna reprezentovali žáci 3. ročníku
oboru Hotelnictví Zuzana Mrázová a Ondřej
Pavlinec, kteří se umístili na 11. a 31. místě. 

Martina Kocmanová, ISŠ Slavkov u Brna

Lehká atletika, královna sportu, nepatří mezi
nejoblíbenější sportovní disciplíny mládeže.Vyš-
kovský stadion své mladé příznivce přesto má.
Jeho krásné prostředí již tradičně hostilo středo-
školskou mládež, která zde 23. září změřila své

Na‰i automechanici na veletrhu
Dne 17. září navštívili žáci ISŠ Slavkov

u Brna Strojírenský veletrh v Brně. Na brněn-
ském výstavišti si děvčata a chlapci 1.–3. roč-
níků oboru Automechanik prohlédli novinky ze
strojírenského i automobilního prostředí a nav-
štívili stánek naší školy. Nejvíce žáky zaujaly
expozice koncernu Bosch, kde byla vystavena
měřicí technika pro automobilový průmysl
a prototyp elektromobilu firmy E-ON. 

J. Moudrý, L. Štětina
učitelé odborného výcviku ISŠ Slavkov u Brna

Výuka trochu jinak
Ve středu 30. září se studenti 2. ročníku ná-

stavbového studia a 3. ročníku oboru Hotelnic-
tví zúčastnili literární odborné exkurze. První
zastavení bylo v Kostelci na Hané, kde jsme si
vyslechli výklad před sochou P. Bezruče a poté
navštívili dům, ve kterém P. Bezruč v Kostelci
pobýval. Další zastávkou byl památník J. Má-
nesa v Čechách pod Kosířem. Všechny přítomné
nadchl  poutavý výklad o tvorbě J. Mánesa, pro-
hlédli jsme si díla tohoto malíře a prošli se zá-
meckým parkem, ve kterém jsou k vidění velmi
vzácné a staré stromy. V Prostějově jsme se za-
stavili u rodného domu J. Wolkera a v muzeu si
vyslechli zajímavý výklad o životě a díle tohoto
prostějovského rodáka v podání PhDr. Dokou-
pilové. Co říci závěrem? Exkurze byla pro nás
nejen zajímavá, ale i poučná a přínosná.

M. Šebestová, Z. Mrázová,
studentky 3.B HT, ISŠ Slavkov u Brna

Studenti ISŠ v Kroměříži
Dne 24. září se studenti 1. a 4. ročníku ISŠ ve

Slavkově u Brna vydali na exkurzi do Kroměříže.
Tato exkurze se uskutečnila v rámci vykonání
praktické maturiní zkoušky jednoho ze studentů 4.
ročníku této školy oboru Hotelnictví a turismus. 

Studenti na této cestě za poznáním navštívili
kroměřížský zámek, kde se seznámili s jeho his-
torií a prohlédli si jeho bohatě zdobený interiér.
Dále si prohlédli Biskupskou mincovnu, kostel
Sv. Mořice a získali informace o tvorbě známého
malíře Maxe Švabinského, jehož výtvarná díla
jsou vystavena v kroměřížském muzeu. 

Závěr exkurze proběhl za krásného slunečného
počasí ve všemi barvami zářící Květné zahradě. 

Doufejme, že krásné počasí ještě vydrží i pro
další exkurze v rámci praktických maturitních zkou-
šek, které budou ještě do konce října následovat.

Jaroslav Kuchynka,
student 4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus

IS· Slavkov u Brna nav‰tívila
 podniky automobilového prÛmyslu

Ve dnech 13. a 14. října 2009 navštívili uči-
telé odborného výcviku s žáky oborů Autome-
chanik a Automechanik pro nákladní vozidla
korejského výrobce osobních automobilů Hy-
undai. V nošovickém moderním závodě, který
se rozkládá na rozloze 200 ha, zhlédli nejprve
film o krátké historii závodu a poté si prohlédli
lisovnu, svařovnu a linku konečné montáže
vozů Hyundai i30 a i30cw. Ještě týž den v od-
poledních hodinách jsme navštívili Historické
muzeum TATRA v Kopřivnici a muzeum spor-
tovní legendy Emila Zátopka.

Druhý den nás čekala návštěva závodu na vý-
robu nákladních automobilů Tatra. Prohlídka
začala přednáškou a promítáním filmů o histo-
rii i současnosti výroby nákladních automobilů
v Kopřivnici. Poté si žáci prohlédli montážní
linku na výrobu motorů a linku montáže ná-
kladních automobilů Tatra. Na závěr viděli žáci
různé typy automobilů připravených k prodeji
do Brazilie, Ruska i do České republiky.    

J. Moudrý,
učitel odborného výcviku ISŠ Slavkov u Brna

nyza aj.) se většina diváků shodla na tom, že vi-
děli dobrý televizní film, nikoliv trhák v ná-
vštěvnosti kin. To však nebránilo tomu, aby valná
část žáků odcházela zpět do školy spokojená.
Výhrady by mohly zaznít směrem k zastaralému
a nepohodlnému vybavení kina. Snad se brzy na-
jdou finanční prostředky k tomu, aby se i mládež
„rozmazlená“ sedačkami multiplexů cítila ve
slavkovském kině „jako v bavlnce“.

Prostřednictvím tohoto článku děkujeme
p. Kohoutkovi, vedoucímu kina, za dlouholetou
spolupráci s naší školou a přejeme mu hodně
zdraví do dalších let.

Mgr. Hořavová Jarmila, ISŠ Slavkov u Brna

Návštěva filmového představení

síly. První tři místa obsadily vyškovské školy.
Není se co divit, vždyť jsou to právě jejich stu-
denti, kteří mají možnost zde trénovat a mnozí
z nich jsou členy oddílu lehké atletiky. O to více
je potěšitelné, že na čtvrtém místě se umístila  In-
tegrovaná střední škola  Slavkov u Brna. Krásné
počasí a perfektní podmínky umožnily mnohým
závodníkům překonat své osobní rekordy. Petr
Klimčík zaběhl 100 m za 11,7, do dálky skočil
570 cm, Dominik Flek zdolal výšku ve 182 cm,
Jaroslav Bretter vrhl koulí 10,65 cm, Leona Bar-
táková zaběhla 60 m za 9,2 s, Zdena Hrabálková
a Denisa Floriánová  zvládly výšku ve 129 cm
a v kouli posunuly osobní rekord Nikola Adamo-
vičová na 8,87 a Denisa Floriánová na 9,32 cm. Se
ctí bojovala i děvčata prvních ročníků, která za-
stoupila starší studentky, které plnily povinnosti
praktické výuky.

Mezi šesti družstvy hochů jsme skončili na
4. místě, dívky skončily mezi pěti školami také na
4. místě.

Mgr. Jana Sekerková, ISŠ Slavkov u Brna

Středoškolská soutěž škol v lehké atletice

Îáci IS· v továrnû Hyundai

Studenti na odborné exkurzi

Závody v lehké atletice

Studená kuchynû



25SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ10/2009

okénko
14. listopadu 1891 se narodil kanadský lékař

Frederik Grand Banting, objevitel inzulinu a nosi-
tel Nobelovy ceny. Na jeho počest se stal tento den
Světovým dnem diabetu. Od té doby fakticky za-
číná léčba nemoci, která nese sladké jméno Dia -
betes mellitus. Proto naše celoroční úsilí vrcholí
právě v listopadu. V kanadském Torontu se koná
celosvětový kongres, na kterém budou prezento-
vány fotografie z činnosti naší organizace. Dne 11.
listopadu se uskuteční v Brožíkově síni Staro-
městské radnice v Praze slavnostní udílení nej-
vyšších ocenění Svazu diabetiků. Koncem listo-
padu se koná sjezd Svazu diabetiků ČR, který
přijme nové Stanovy a programové cíle na další
čtyři roky.

Svaz diabetiků ČR ve Slavkově pořádá u příle-
žitosti Světového dne diabetu ve spolupráci
s městským úřadem a Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou ČR pro JMK v Brně ve čtvrtek 12. li-
stopadu DEN PRO ZDRAVÍ. V prostorách Spo-
lečenského domu Bonaparte v době od 9 do 13
hodin můžete navštívit prodejní výstavu DIA vý-
robků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé vý-
živy. Využijte možnost nakoupit si se slevou glu-
kometry, testovací proužky, zdravotní obuv,
vitaminy, čaje, sladidla, potravinové doplňky, ko-
ření, kosmetiku a mýdla. Můžete si dát zdarma
změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a tělesnou
hmotnost podle BMI.

Prevencí proti zvyšujícímu se počtu onemoc-
nění cukrovkou je půlhodinový „Pochod proti di-
abetu“, který se organizuje na celém světě proto,
abychom přiměli veřejnost ke změně dosavadních
návyků. Pokud si na internetu otevřete web den-
diabetu.cz, pozve vás k půlhodinové pěší vy-
cházce herec Pavel Kříž. Udělejte už teď něco pro
své zdraví, přijďte si změřit tělesné hodnoty a vy-
kročte s námi za zdravým životním stylem. Ne-
podceňujte příznaky onemocnění cukrovkou.
Včasné odhalení velice usnadní její léčbu a sníží
riziko pozdních komplikací. Hned po návštěvě
DIA výstavy požádáme návštěvníky, aby se pro-
šli okolo Palackého náměstí. Jednotlivci i celé ro-
diny se k nám mohou připojit také v sobotu dne
14. listopadu od 13 hodin, kdy půjdeme od dět-
ské části polikliniky do zámeckého parku. 

Den diabetu bude celý v modré barvě a tak bude
také nasvícen v Brně hrad Špilberk a dominanty
hlavních měst světa. Zveme vás všechny, věnujte
alespoň jeden den v roce prevenci svého zdraví!

Cestu za zdravým pohybem zvolíte, pokud za
námi přijdete každé pondělí od 15.30 hodin do tě-
locvičny ISŠ, kde cvičí diabetici a senioři. 

Pro své členy pořádáme 17. prosince v Zá-
mecké vinárně už tradiční Vánoce s diabetem.
Pro omezený počet míst si zakupte vstupenky už
na DIA výstavě, nebo v naší kanceláři ještě do
konce listopadu.      Marie Miškolczyová

Pranostika: Když napadá sníh na zelené listí,
bude tuhá zima.

„Uplakaný“ bývá listopadový čas. Pošmourno,
chladno, vysoká vzdušná vlhkost, déšť, vítr popř.
i první sníh.Takové počasí se k nám letos vkrádá
již v polovině října. Jelikož počasí neovlivníme,
musíme se tomu přizpůsobit a urychlit práce na
zahrádce. Zahradu připravíme na zimu, aby si
mohla po vydatné úrodě odpočinout a nabrat sílu
na příští rok.

Abychom omezili zdroj infekce strupovitosti,
shrabujeme spadané listí, které ukládáme na kom-
posty, kde při vysokých teplotách dojde k jejímu
zničení. Je velká škoda zbavovat se listí a trávy
jako zdroje organické hmoty a posléze humusu
ukládáním do kontejnerů nebo dokonce pálením.
Po sklizni též odstraníme ze stromů i ze země
veškeré mumifikované plody, hluboko je zary-
jeme do půdy nebo odvezeme do RESPONA.
Jsou totiž zásobárnou spor pro příští  sezonu.

V bobulovinách a jahodníku rozhodíme na od-
plevelenou půdu dobře vyzrálý kompost. Trsy ja-
hodníku přihrneme proti vymrzání. V zahradách
a sadech hnojíme půdu pod stromy rozleženým
chlévským hnojem s nepříliš hlubokým  zaprave-
ním do půdy, abychom nepoškodili jemné vláš-
nění pod povrchem. Při nedostatku vápníku
v půdě aplikujeme vápenatá hnojiva (na lehkých

půdách mletý dolomitický vápenec, na těžkých
půdách pálené vápno.) Obvykle vápníme ve tří-
letých intervalech, ale v tom roce nehnojíme
chlévským hnojem ani hnojivy.

Pokud nezamrzne půda, můžeme stále vysa-
zovat ovocné stromky a keře. Dbáme, aby
stromky byly vysazeny ve stejné výši jako ve
školce. Před výsadbou nezapomeneme ovocný
stromek nebo keř na 24 hodin namočit do vody.
Po výsadbě vše vydatně zalijeme. Vodu ze zá-
sobníků před zamrznutím vypustíme a použijeme
ji k důkladnému zavlažení všech stromků a keřů.
Potom již zryjeme záhony, a tím ukončíme ven-
kovní práce na zahradě.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Rady do zahrady na listopad

Barmanský kurz
Ve dnech 21.–25. září proběhl v barmanském

centru v Brně kurz pro studentky a studenty ISŠ.
Každoročně je o získání barmanských zkuše-
ností mezi žáky velký zájem. Své zkušenosti
jim předávají odborníci barmanského umění.
Na závěr studenti skládají teoretické a praktické
zkoušky. V posledním dni vždy proběhne sou-
těž o nejlepší drink.Tento kurz rozšíří odborné
znalosti našich děvčat a chlapců. Absolventi ob-
drží certifikát s mezinárodní platností, a tím
zlepší svoje uplatnění na trhu práce.

M. Novoměstská, ISŠ Slavkov u Brna

Psí salon Dá‰a
Dagmar Rychlíková

koupání, stříhání a úpravy psů
objednávky na tel.: 721 609 351

www.salondasa.cz
Provozovna: Čs. armády 952, Slavkov u Brna

ŽALUZIE•ROLETY
MARKÝZY•SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna

Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

ZO ČZS Slavkov u Brna
pořádá v sobotu 7. listopadu v restauraci GÓL

na Zlaté Hoře v 19.30 hodin 
VEČÍREK NA UKONČENÍ

ZAHRÁDKÁŘSKÉ SEZONY
Přijďte se s námi pobavit, zatančit si a vyhrát

některou z cen v tombole.

Zahrádkáři na zájezdě
V sobotu 5. září odjeli slavkovští zahrádkáři na

zájezd. První zastávka byla ve zkušební stanici
ÚKZUZ v Lysicích, kde jsme se z výkladu Ing. Du-
šana Nesrsty a při prohlídce sadů dozvěděli mnoho
o nových odrůdách jabloní pěstovaných jak na štíh-
lých vřetenech, tak na nově vysazovaných slou-
povcovitých tvarech.Ve Vřesině jsme si prohlédli
sad se starými, dosud pěstovanými odrůdami jab-
loní, hrušní a jiného ovoce. Jak se pěstuje ovocný
stromek ze semínka jsme viděli v ovocné školce
u pana Ing. Stanislava Bočka v Crhově. Jeho nově
vysazované ovocné stromky starých odrůd budou
zachovány příštím generacím. Cesta zpět nás za-
vedla do Křtin. Po prohlídce kostela jsme též nav-
štívili nově otevřenou kostnici a na závěr vyslechli
krásně znějící zvonkohru ze 27 různě velkých a ne-
stejně vážících zvonů. Vladimír Luža
Foto ze zájezdu najdete na www.veslavkove.cz
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Moje konto

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lliissttooppaadd  22000099
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

5. 11. 17.00 spol. Minulost a současnot Číny. Přednáška učitele a cestovatele Mgr. Borise Vlacha Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
7. 11. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga. Střelecká soutěž Zámecká střelnice SSK 0750 E-com

12. 11. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
12. 11. 9.00–13.00 spol. Den pro zdraví. Prodejní výstava dia výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy, zdarma měření sál centra Bonaparte ÚO Svazu diabetiků ČR

glykémie, krevního tlaku, obsahu tuku a tělesné hmotnosti BMI. Součástí bude i „Pochod proti diabetu“
14. 11. od 11.00 spol. Hubertova jízda na zámku ve Slavkově. V 11.00 hod. slavnostní zahájení, dekorace jezdců, přehlídka jezdců Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

a koní v uniformách a kostýmech, 12.00–15.00 doprovodný program v zámeckém parku, jezdecké soutěže, halali - hon na lišku, příjezd Sv. Huberta
14. 11. 11.00–16.00 spol. Oživené prohlídky zámku na téma „Život na zámku“. Rezervace na tel.: 544 227 548 Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
14. 11. od 11.00 spol. Mladá Svatomartinská vína na zámku. Ochutnávka vín, slavnostní zahájení v 11.00 hod. zámek - salla terrena Zámek Slavkov - Austerlitz
14. 11. 14.00 kult. Vernisáž výstavy paličkovaných a krajkových betlémů

výstava v galerii OK přístupná souběžně s provozem zámku do 13. 12. 2009
14. 11. 17.30 spol. Lampionový průvod sraz za kostelem Austerlitz Adventure 
20.–29. 11. spol. Zvěřinové hody v Zámecké restauraci Zámecká restaurace Austerlitz Zámecká restaurace Austerlitz
21. 11. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga. Střelecká soutěž Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
28. a 29. 11. spol. Vzpomínkové a pietní akce k 204. výročí bitvy u Slavkova Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov, Město Slavkov

doprovodný program, oživené prohlídky zámku s Napoleonem, předvánoční a řemeslný jarmark, ohňostroj
Výstavy:
6. 11. výst. Výstava obrazů s napoleonskou tematikou Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz, přístupná do konce sezóny 2009  
do 9.11.             výst. Výstava „Ostrovy bytí“ Marie Steiner. Obrazy, objekty, sklo. Galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz

Otevírací doba zámku je v měsíci listopadu út–ne 9.00–16.00 hodin.

Možná si vzpomínáte na docela ús-
pěšný tým basketbalistů, který začínal od
žáčků pod vedením Mgr. Jitky Klaškové,
později ing. Petra Brulíka. Po nástupu na
střední školy ale tento tým nevydržel,
někteří z nás přešli do Brna, jiní do Ky-
jova, popřípadě Vyškova. Vždy jsme se
ale v tomto kolektivu ve Slavkově schá-
zeli si ten „basket pro radost“ zahrát. 

Loňský rok jsme se po několika letech
dali znovu dohromady a pod vedením
trenérů Jiřího Kalába a Bc. Lukáše Char-
váta, kteří vedou i mužstvo slavkovských
děvčat, začali trénovat a slavkovský tým
mužů přihlásili do soutěže. Výsledek na
konci sezony nebyl úplně ideální, skon-

čili jsme na 7. místě. Letošní rok byl
však zahájen mnohem větší přípravou,
nasazením i odhodláním. Máme za
sebou první dva zápasy doma, výhru nad
Židlochovicemi 73:34 a velmi důstojnou
prohru se Zlínem 75:83, který dlouhá
léta obsazuje první příčku v soutěži OP3
(dříve SOP). 

Další zápasy hrajeme opět doma v hale
na ISŠ, a to 31. října s Mikulovem a 1. li-
stopadu s Velkými Bílovicemi. Tímto
bych vás chtěl na tato utkání pozvat
a věřím, že se najdou ve Slavkově příz-
nivci sportu a zvlášť basketbalu, kteří
nám svou přítomností jistě pomohou k co
nejlepším výkonům. Matěj Fikar 

Slavkovské jarmak
(Použita mluva venkovanů, kteří tehdy přichá-
zeli na jarmak) 

Vo slavkovským jarmaku bévávalo slávy;
zbožího co na rynku! Všecko echt a pravý. 
Bódy zdola nahoru, vod shora zas dolů: 
somet, cajky, tvarůžky, hrnce – všecko spolu. 

Kdopak by si nekópil tureckýho meda, 
keré sekal na špalku dlóhém nožem děda, 
pravé Turek s horingló (néspíš vod sultána!), 
s medem špásy rozdával vod samýho rána.

Hospodyně chválily husy na pečínky, 
flašinetář písničky točil z vetché skřínky. 

Chasníkom a děvčatom klóklo srdce v hrudi, 
papóšek dyž zobanem šahal do vosudí. 
Co jim kladla planeta, byla pravda svatá, 
jako pravé prstýnek z kočičího zlata. 

Proč už nésó jarmaky u nás na náměstí? 
Néni, co dřív bévalo. – Ani kolo ščestí, 
ani bódy, ani med, ani sladký trnky, 
ani v Panské ulici malovaný hrnky.
Ani děda planetář nám už neprozradí jarmak, 
kde je na prodej aspoň ščepto mládí…

Poznámka:
Po delší přestávce se podařilo pořádání jarmaků
obnoviti. Ne vždy však v současnosti dosahují
té starobylé malebnosti, jak si ji pamatují už
jen nejstarší obyvatelé města a okolí. LK

Nahofie zleva Jifií Kaláb, Jaromír Herzán, Jan Sekerka, Bohumil Bohata, Dalibor Ka‰par,
Michal Filip, Luká‰ Charvát. Dole zleva Ondfiej Florian, Matûj Fikar, Michal Kremitovsk˘,
Ondfiej Fiala, Pavel VaÀáãek, Jan Martinek, Václav Nosek. Chybûjící hráãi: Ale‰ Stuchlík,
Marek Filip, Petr Brulík, Libor Piták, Jan Krãek, Radek Filip, Jifií Kla‰ka, Ondfiej Budík.

Koncem září se uskutečnil další střediskový zá-
jezd pro členy oddílů, jejich rodiče a všechny příz-
nivce turistiky. Každým rokem pořádá naše orga-
nizace víkendový zájezd do míst, kam se během
pravidelné činnosti lze těžko podívat a která stojí
za vidění.

Letošní volba padla na Bílé Karpaty. Tři dny tr-
valo putování v krásné krajině moravsko-sloven-
ského pomezí, putování po turistických značkách,
výstupy na vrcholy pohoří, spíše připomínající
kopce než horské štíty, a sestupy do údolí. Zpest-
ření v poslední den přinesla návštěva aquaparku,
kterou si všichni přítomní po právu zasloužili.

Na konci září začaly pravidelné schůzky dru-
žiny předškoláků – Žabiček. Hry a zábava, kterou
Žabičky mají v pravidelném pátečním programu,
naplňuje staré rčení doceněné zejména rodiči:
„Kdo si hraje, nezlobí.“ Poslední říjnovou neděli
se naši nejmenší vydali na odpolední výlet do „Za-
čarované Obory“.

V říjnu se uskutečnila výprava vlčat 1. oddílu
do Moravského krasu. Ochozská jeskyně, Pe-
kárna, Horní Mlýn – to je jen pár míst, která tvo-
řila trasu sobotního putování. Uvnitř Pekárny na
nás čekal krátký příběh z dob lovců sobů a ma-
mutů, viděli jsme spícího netopýra a vyzkoušeli
si, jak klouže vápenec. Hry a soutěže po cestě
jsou samozřejmostí každé výpravy.

Ještěrky a Želvičky se kromě pravidelných
schůzek vydaly na zámecké Dýňobraní, na Dra-
kiádu DDM na Střelnici, na sobotní výpravu do
Vyškova s názvem „Vzpoura pod vodní hladi-
nou“ a na nedělní představení v kině.

Všechny družiny a oddíly v říjnu pomáhaly
na několika klubovních brigádách.

Omlouváme se čtenářům – v minulém čísle
zpravodaje jsme avízovali uveřejnění termínů
schůzek oddílů ve vývěsce na Komenského ná-
městí. Po určitou dobu zde tyto informace chy-
běly. Chybu jsme napravili, ve vývěsce najdete
kontakty na vedoucí i termíny. hch

Basketbal opět ve Slavkově

Junák na sklonku babího léta nejen v Karpatech

Junáci

D˘Àobraní
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Zloděj ukradl pamětní kámen u Kobeřic

Motoklub Austerlitz informuje
Měsícem září sice skončila silniční moto-

cyklová sezona, ale ne pro všechny účastníky
tohoto sportu stejně úspěšně. Dovolím si pou-
žít několik vět z Českých motocyklových novin,
v nichž redaktor Jiří Franěk vtipně a věcně po-
pisuje téma v článku Kterak přicházíme nejen
a filmové básníky, ale také o přední motoris-
tické sportovce. Tento článek je velice obsáhlý,
a proto bude vyvěšen v naší informační skříňce.
V článku Od minibiků po supersporty uvádí
jména několika talentovaných hochů jako jsou
Jirka Kadeřábek, Honza Kuchařík, dále Ježek,
Prudík, Hanika i Májek a mnoho dalších, kteří
neztratili talent, ale chybí jim finance. Jsou však
i osudné důsledky tohoto sportu. Zrovna
v těchto dnech slaví 17. narozeniny Lukáš Šem-
bera, talentovaný závodník třídy 125 ccm,
účastník Mistrovství světa, který se zotavuje
z havárie na motardu při exhibičním závodě
v prostorách nákupního střediska Olympie
v Brně. Současné zprávy uvádějí, že se jeho

zdravotní stav pomalu zlepšuje. My mu též pře-
jeme brzké uzdravení, aby se mohl opět vrátit
na motorku.

Rád se vrátím k 12. září, kdy proběhl terénní
závod Austerlitz cross fest nr.1 na juniorské trati
Likosu, abych jménem motoklubu poděkoval
všem organizátorům, sponzorům i posádce ha-
sičského vozu za dobrou úpravu povrchu trati
a všem našim příznivcům. Fotografie jsou
umístěny v informační skříňce.

Nakonec jedna příjemná zpráva. Poslední zá-
řijový víkend se na Sachsenringu jel závod Ju-
niorského mistrovství Německa kubatur 50 a 70
ccm, na nějž jsou pravidelně zváni mladí zá-
vodníci, startující v Juniorském přeboru ČR.
Na zkrácené verzi okruhu si velmi dobře vedl
Olin Hanák s motocyklem Honda RS, osaze-
ným motorem Derby 70 ccm, kdy zvítězil v so-
botním i nedělním závodě ve třídě Evropa 70.
K tomuto hezkému umístění mu upřímně bla-
hopřejeme. J.M.

Dvě stě padesát let vydržel na svém místě
v lesích mezi Kobeřicemi a Bošovicemi ka-
menný pomníček z roku 1759, který připomínal
smrt myslivce Jana Orlického. Podle pověsti zde
byl myslivec smrtelně postřelen pytláky. Ještě
v listopadu 2008 byl kámen na svém stanovišti.
Při revizi v září 2009 po něm byla nalezena jen
díra v zemi. Ke krádeži muselo dojít před
dvěma, nejvýše třemi měsíci, protože díra ještě
není zarostlá travou.

Kámen je přes 50 cm vysoký, 31 cm široký
a 14 cm silný. Na přední straně je vyryt nápis JO-
ANNES: ORLITCKI: BIL 1759 ROKU DNE 5.
DUBNA BIL R.S. OD R.M.K. Pokud byste na
pomníček někde narazili, upozorněte prosím

Obecní úřad v Kobeřicích u Brna (tel.
544 222 520). Můžete také napsat na níže uve-
dený e-mail.

Zloději drobných kamenných památek nevěří,
že historickou cenu má pomníček pouze na svém
původním místě. Myslí si, že mohou kámen pro-
dat nebo si jím vylepšit zahrádku. Krádež ka-
mene postaveného na paměť vraždy se ale ne-
může nikomu vyplatit. Takový čin lze přirovnat
ke zcizení náhrobku na hřbitově. Věc ukradená
mrtvému nepřinese ani štěstí, ani užitek.

Jsou známy případy, kdy ukradený památník
přivolal na pachatele krádeže různé nepříjem-
nosti – od strašidelných zvuků po požár či
nemoc. Myslivec Orlický potíral ve svěřených
lesích pytláctví i veškerý jiný zlořád a určitě by
se nesmířil s krádeží. Divil bych se, kdyby se do-
tyčnému zloději dříve nebo později nepřipomněl.

O tom, že na kameni dosud ulpívá vina za
zmařený lidský život, svědčí nedávná příhoda,
kterou zažil jistý nimrod. Uprostřed noci čekal
poblíž pomníčku na zvěř. Náhle cítil, že za ním
někdo stojí. Potom mu někdo položil ruku na
rameno. Když se však otočil, nikdo tam s ním
nebyl. Stál v lese sám, a protože znal příběh ka-
mene, opakoval si v duchu, že on není pytlákem,
neboť má k lovu řádné povolení.

Až zloději poklepe někdo na rameno, radím
mu jediné: Vrať tam, kdes vzal! Kradená věc ne-
může nikomu dlouho prospívat a kamenné pa-
mátky patří na svá původní místa.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Ukradený pomníček na snímcích z podzimu 2008.
Foto: Ing. Jaroslav Brojír

Fotbal v listopadu
V měsíci listopadu končí podzimní část soutěž-

ního ročníku 2009/2010. Na městském stadionu
budou sehrána následující mistrovská utkání:
Ne 1. 11., 14 h. dorost SK Slavkov–TJ Kobeřice
So 7. 11., 11.30 h. dor. SK Slavkov–SK Křenovice
14.00 h. SK Slavkov B–SK Křenovice B

Slavkov A hraje v neděli 1. 11. ve 14 h. v Tvr-
donicích a v neděli 8. 11. též ve 14 h. ve Vaceno -
vicích. Starší a mladší žáci, starší a mladší pří-
pravka již svá mistrovská utkání dohrála v říjnu.

Na zimní přípravu je třeba zajistit tréninkové
hodiny v tělocvičnách, 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, funkcioná-
řům za jejich vytrvalou práci, trenérům za pečlivou
přípravu svých svěřenců, díky patří také našim
sponzorům a příznivcům. Těšíme se na shledání na
únorovém sportovním plesu a koncem března či
začátkem dubna opět v ochozech stadionu! rs

Nápis na přední straně pomníčku.
Kresba M. Jirák

O nejlepší tlačenku
Pohostinství Bučanda Slavkov pořádá dne 14.

listopadu veřejnou soutěž o nejlepší domácí tla-
čenku vlastní výroby. Hodnotí se vzhled v řezu,
soudržnost, chuť a vůně. Vzorek o váze 2 kg
vcelku dodají soutěžící do 18 hodin. Startovné
50 Kč předejte a střevo na vzorek si vyzvedněte
v pohostinství od 2. do 6. listopadu. Porotou budou
slavkovští řezníci. První cenou je 50 l sud piva pi-
vovaru Starobrno. Všeobecnou pohodu zpříjemní
harmonika. Srdečně zve Monika Šemorová

SKI SERVIS
PŮJČOVNA LYŽÍ
J. Pu‰káã
VáÏany
n. Lit. 265

Tel.: 544 220 119

OSADA slavila na zámku
V neděli 27. září po 17. hodině se z valů slav-

kovského zámku ozvaly první tóny koncertu po-
řádaného k 10. výročí založení kapely. V prvním
bloku Osada představila většinu písniček ze svého
letošního CD a pak už přišel čas na hosty. Prvním
byla Jana Opavová, která své pěvecké kvality
předvedla mj. i v písničkách Boty proti lásce
a Dvě malá křídla. Broněk Černý pak nezapřel, že
pochází z Uherského „Hradišťa“ a při úvodní li-
dovce Chvála bohu běhal posluchačům mráz po
zádech.  

Pravidelným a milým hostem bývá Jirka Karas
Pola, který zahrál tři songy. Závěr koncertu pak
obstarala současná kompletní sestava Poutníků.
Celým koncertem bravurně provázela moderá-
torka Čs. rozhlasu Monika Brindzáková.

Nelze nezmínit báječnou atmosféru, kterou vy-
tvořili rodinní příslušníci, přátelé a známí, z nichž
mnozí Osadě sponzorsky pomáhají. Všem bych
jménem muzikantů moc rád poděkoval za dlou-
holetou přízeň a podporu. Karel Fikar

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Osada
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûfiíme

ZDARMA!
• ZboÏí vám pfiivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondûlí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu

organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační by-

linné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z po-
travin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.

• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz

Správnou odpověď pošlete na mailovou ad-
resu info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu:
Sl. zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov u Brna

nejpozději do 10. listopadu. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování. Vítěz obdrží od
Zámecké restaurace Austerlitz poukázku v hod-

notě 1000 Kč na konzumaci v Zámecké restau-
raci. Druhý a třetí v pořadí získá od vydavatel-
ství BM typo knihu. red.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz

Losování v Zámecké restauraci

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Foto: B. Maleček

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla: na obrázku byla herečka
Dana Morávková.
Ze správných odpovědí vylosovali zástupci Zámecké restaurace
Austerlitz tyto výherce:

1. cena – poukázku na 1000 Kč do Zámecké restaurace Aus-
terlitz získává Karla Lhotáková, Ivančice

2. cena – knihu získává Alena Ryšánková, Šaratice
3. cena – knihu získává Miroslav Hrazdil, Slavkov

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka: V roce 1992 navštívila slavkovský zámek jedna známá osobnost
politického života (na fotografii zcela vpravo). Kdo to byl?

Nelekejte se. Titulek se netýká nějakého pochybení
našich zastupitelů. Týká se nás občanů, vlastníků ro-
dinných domů a bytů. Je nás přibližně 2500 domác-
ností. Zhruba tisícovka z nás vlastní starší nezateplené
rodinné domy či byty. Při investici do zateplení našich
„rodinných krbů“ bychom mohli získat od státu prů-
měrně sto až dvě stě padesát tisíc korun na jeden ro-
dinný domek. Kdyby jen polovina z celkového počtu
objektů byla opravena, tak…! Ale raději fakta.

Není to jen reklamní trik?
Ne, není. Od 22. dubna 2009 byl v České repub-

lice spuštěn ministerstvem pro životní prostředí vel-
korysý dotační program „Zelená úsporám“. Dotační
je v tomto smyslu myšleno jako dotační k investicím
zkvalitňujícím bydlení, nebo topení v nich. Stát má
k dispozici 5 miliard korun na příspěvky pro tyto in-
vestice a hodlá je poskytovat zatím až do roku 2012.
Žádat o dotaci můžou podat skoro všichni. Žádat do-
datečně můžou dokonce i ti, kteří investice zahájili po
termínu 1. 4. 2009. Dotace jsou poskytovány pro za-
teplení stávajících objektů nebo i pro instalaci úspor-
ných zdrojů energie. Více informací o komplexnosti
dotačního systému můžete získat z denního tisku
nebo na adrese: www.zelenausporam.cz

Co je reálné. Ze všech možností poskytujících
Program má nejefektivnější návratnost vložených
prostředků.

Úspora energie na vytápění. Pro tyto případy je
Program určen na podporu rekonstrukcí již hotových

a zkolaudovaných objektů, které jsou málo zateplené.
Výše dotace se posuzuje podle procenta úspor nákladů
na topení původní stavby a nově zatepleného objektu.
Druhy opatření jsou odstupňovány kritérii 20, 30
a 40 % úspor energie v porovnání s původním stavem.
Čím vyšší je dosažená úspora, tím vyšší je dotace. Při
aplikaci tohoto principu se praxe týká hlavně objektů
postavených v 70. letech a dříve. Novější objekty již
byly stavěny podle přísnějších předpisů a úspora
u nich nemusí dosáhnou stanovená kritéria. Avšak
u vhodných objektů stačí pro dosažení požadovaných
úspor vyměnění oken, zateplení fasády, zateplení
stropu a střechy, případně zateplení, nebo vyměnění
zdroje tepla a základního rozvodného systému topení. 

Zatepluje se stejně většinou morálně zastaralé.
Pokud uvažujeme o objektech 30 a více let sta-

rých, tak práce vedoucí k úsporám energie jsou stejně
práce, které zasahují do konstrukcí za hranou jejich
životnosti. Takové součásti staveb jejich majitelé i bez
pobídky dotace velmi často zahrnují do plánovaných
investic. Například alespoň o výměně oken, jako
zdroje největších úniků tepla, uvažuje skoro každý.
Se zateplením a opravou fasády je to podobné.
U těchto logických opatřeních je nejen reálné dosáh-
nout na financování stavby, ale i poměr vložené pro-
středky a získaná dotace od státu je nejvýhodnější.
Pokud počítáme že zateplení běžných rodinných
domů stojí 300 000–500 000 Kč, tak dotace se prů-
měrně pohybuje v rozmezí 100 000–200 000 Kč. Vše

závisí nejen na vložených investicích, ale hlavně na
procentu úspory. 

Nový kabát domu opravdu zadarmo?
Stávající konstrukce bývají mnohdy v tak špatném

stavu, že jejich náhrada zajistí onu 30–40% úsporu.
Když si tyto procenta promítneme do reálné roční
úspory nákladů na topení, tak po zateplení se u mno-
hých z nás může objevit v peněženkách o 20 000 až
30 000 Kč za rok navíc. Když se to bude zrovna týkat
například toho z nás, který do rekonstrukce investo-
val např. 500 000 Kč a dostal 200 000 Kč na dotacích,
tak mu zbývá dofinancovat 300 000 Kč. Může k tomu
využít některou z nepřeberných možností nabídek
bank a spořitelen na stavební úvěry souvisejících se
zelenými dotacemi. No a když nebudeme úzkoprsí,
tak lze konstatovat, že do zaplacení půjčky
300 000 Kč je celá půlmilionová investice po 12 le-
tech samofinancovatelná z úspory oněch 30 000 Kč
ročně (detailní počtáře nákladů a úroků bych chtěl
upozornit na neskrývanou budovatelskou tendenčnost
článku a na neustále se zvyšující ceny energií).

Udělat závěr za výše uvedenými informacemi je na
omezeném prostoru tištěné verze zpravodaje obtížné.
Celá problematika je velmi složitá a pro laika zvlášť.
Uživatelé internetu se mohou k další, rozšířené části
článku dostat na adrese: www.veslavkove.cz nebo na
stránkách autora článku na www.esbea.cz. Kom-
plexní informace o dotacích lze získat na www.zele-
nausporam.cz. Ing. Luděk Budík

Odmítne i naše město nenávratnou dotaci od státu ve výši 100 milionů korun?
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

ANDùLÉ A DÉMONI. TOM HANKS, EWAN McGREGOR. Dvoudisková pro-
dlouÏená verze. 

NA ODST¤EL. RUSSELL CROWE, BEN AFFLECK, RACHEL McADAMS,
HELEN MIRREN. SÏírav˘ thriller o kongresmanovi na postupu a investiga-
tivním novináfii pracujícím na pfiípadu zdánlivû nesouvisejících vraÏd.

NOC V MUZEU 2. BEN STILLER, AMY ADAMS. Larry se sv˘mi noãními pfiá-
teli ãelí nov˘m nebezpeãím v Smithsonovû institutu, kde ponûkud rozmr-
zel˘ egyptsk˘ faraon odhaluje svÛj ohavn˘ plán pfievzít vládu nad muzeem…
a pak nad cel˘m svûtem.

LÍBÁ· JAKO BÒH. JI¤Í BARTO·KA, EVA HOLUBOVÁ, OLD¤ICH KAISER, KA-
MILA MAGÁLOVÁ. âesk˘ film reÏisérky Marie PoledÀákové fie‰í s humo-
rem nestandardní situace lidsk˘ch vztahÛ v soukromém i pracovním Ïivotû.

POLÁRNÍ BOU¤E. JACK COLEMAN. Astrofyzik se svojí Ïenou a synem musí
udûlat v‰e, aby zachránili svût, svou komunitu a sami sebe pfied kometou.

KORALÍNA. Animovan˘ film o svûtû za tajn˘mi dvefimi, kter˘ se moralínu
snaÏí polapit navÏdy. Buìte opatrní pfii volbû sv˘ch pfiání.

ROK JEDNA. JACK BLACK, MICHAEL CERA. Jeden je nemotorn˘ lovec,
druh˘ vlídn˘ sbûraã. Spoleãnû se z nich stávají nezvyklí úãastníci klíãov˘ch
momentÛ dûjin.

STAR TREK. Na bájeãné cestû, plné spektakulární akce, humoru a vesmírn˘ch
nástrah, proÏijí nováãci v posádce nepfiedstavitelné nebezpeãí pfii odváÏné
cestû tam, kam se je‰tû Ïádn˘ ãlovûk nevydal.

JMÉNEM KRÁLE. KAREL RODEN, KLÁRA ISSOVÁ, JAN KANYZA, LUKÁ·
VACULÍK. Zemû âeské za vlády Pfiemysla Otakara II. Kdo stojí za podivn˘mi
vraÏdami a jaká je mezi nimi souvislost?

CVOKA¤. KEVIN SPACEY, ROBIN WILLIAMS. Pestrá mozaika hollywood-
sk˘ch postaviãek…v‰ichni mají jedno spoleãné – psychiatra. Stfiídavû tra-
gick˘ a ‰kodolibû komick˘ film podává svûdectvé o síle mezilidsk˘ch pout
a pfiipomíná, Ïe nikdo z nás nemÛÏe b˘t sám.

SMRTÍCÍ ÎÁR. KIEFER SUTHERLAND, ANTHONY LaPAGLIA, RADHA MIT-
CHELL. Jsou na stopû nejvût‰í vraÏdy své kariéry. Jejich vlastní.

P¤EDâÍTAâ. KATE WINSLWT, RALPH FIENNES. Mladého studenta v pová-
leãném Nûmecku zachrání neznámá tfiicátnice. Po válce se s ní jako student
práv setkává u soudu s váleãn˘mi zloãinci, sedí na lavici obÏalovan˘ch.

SMRTÍCÍ ÚDER. DIANE LANE, MICKEY ROURKE. ManÏelé jsou drÏeni v pro-
gramu pro ochranu svûdkÛ. Domnívají se, Ïe jsou dostateãnû chránûni, ale
opak je pravdou.

VIKINGOVÉ 2. JIM CAVIEZEL, RON PERLMAN. Nepfiítel je teì mocnûj‰í
a pfiichází pfiímo z nebes.

VÁ·E≈ V TANCI. JENNIFER LOPRZ, MARC ANTHONY. Film podle skuteã-
ného pfiíbûhu geniálního zpûváka, kterého nikdo nedokázal ochránit pfied ním
sam˘m. V jeho písních znûla vá‰eÀ, upfiímnost a cit. Îivotem ho provázela
jen jedna Ïena, která mu rozumûla.

RUSLAN. STEVEN SEGAL. B˘val˘ rusk˘ gangster se vrací domÛ na svatbu své
dcery a zji‰Èuje, Ïe byla zavraÏdûna. Hladov˘ po odplatû se vrací do Ïivota,
kter˘ pfiipomíná jeho temnou minulost.

HORY ZALITÉ KRVÍ. Trojice hororov˘ch fandÛ hledá tajné místo, kde se toãil
film a doufá, Ïe najde jeho kopii. Zdû‰ení filmoví nad‰enci musí vzdorovat
‰ílenému vrahovi, kter˘ nosí zdeformovanou masku dûtské panenky.

ÚTùK Z PEVNOSTI COLDITZ. JAMES FOX, DAMIAN LEWIS, TOM HARDY,
SOPHIA MYLES. Hrad Colditz proslul odváÏn˘mi pokusy o útûk, o které se
snaÏilo nûkolik skupin zajat˘ch spojeneck˘ch leteck˘ch dÛstojníkÛ.

S BILLEM NA RYBÁCH. BILL ENGVALL, BILLY RAY CYRUS. Malé mûsteãko
je dûji‰tûm prestiÏní soutûÏe v lovu okounÛ. Jedinou Billovou nadûjí je vy-
tfiít v‰em zrak a vyhrát závod…

OKRSEK 13: ULTIMÁTUM. Damien a Leito se vracejí, aby nastolili v okr-
sku 13 pofiádek. Operuje zde nûkolik rÛzn˘ch gangÛ. Aby se jim to poda-
fiilo, budou muset opût pouÏít nestandardní postupy. Pfiedev‰ím  pfiijde ke
slovu bojové umûní.

JIND¤ICH VIII. RAY WINSTONE, HELENA BONHAM CARTER. Král, jenÏ byl
‰estkrát Ïenat a dvû ze sv˘ch manÏelek nechal popravit. Mocn˘ vládce, po-
zorn˘ milenec i bezohledn˘ manÏel – tím v‰ím byl Jindfiich VIII.

ELIZABETH I. ANNE-MARIE DUFF, TOM HARDY. Vláda královny AlÏbûty pfii-
nesla Anglii rozmach mocensk˘ i kulturní. Fascinující pohled na osudy
jedné z nejslavnûj‰ích panovnic.

FINANČNÍ  ÚŘAD VE SLAVKOVĚ U BRNA
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení dvou pracovních pozic:

* pracovník – pracovnice vyměřovacího oddělení,
správa daně z nemovitostí a oceňování majetku

Požadavky: VŠ, SŠ vzdělání, nejméně 2 roky odborné praxe (nejlépe technického  zaměření na nemovitosti),
 orientace v daňových a souvisejících právních předpisech, spolehlivost, komunikativnost, psychická odol-
nost, občanská bezúhonnost, dobrá znalost práce s PC. 

* pracovník – pracovnice kontrolního oddělení

Požadavky: VŠ, SŠ vzdělání (nejlépe ek. směru), nejméně 5 let odborné ekonomické praxe se zaměřením na
DPH a daně z příjmů, orientace v daňových a souvisejících právních předpisech, spolehlivost, komunika-
tivnost, psychická odolnost, občanská bezúhonnost, dobrá znalost práce s PC. Nutná znalost účetnictví.

Odměňování: dle platných předpisů.

Přihlášky je nutné doručit do 6. listopadu 2009 na adresu: Finanční úřad ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 89, 68401 Slavkov u Brna, e-mail podatelna@slb.br.ds.mfcr.cz, fax: 544 424 398,
tel. 544 424 303, 311. 
Uchazeči o místo přiloží strukturovaný profesní životopis.
Výběrové řízení se uskuteční ve 2. polovině listopadu 2009 v budově  Finančního úřadu ve Slavkově
u Brna (uchazeči obdrží pozvánku s bližšími údaji). 

Letošní  IV. oblastní zahrádkářská a včelařská vý-
stava byla bezesporu z hlediska zájmu občanů o ni
zatím ze všech nejúspěšnější. Navštívilo ji téměř dva
tisíce lidí, a to nejen ze Slavkovska. Přiznáváme, že
to jejich občasné poklepání po ramenou jsme od ná-
vštěvníků přijímali s radostí a byla to pro nás ta nej -
milejší odměna, která nám byla i vysokou účastí pro-
jevena. První dva dny výstavu navštívilo 1116 lidí.
Třetí den jsme s počítáním příchozích skončili, ne-
dalo se to zvládnout, protože v době, kdy jsme vy-
stavované exponáty málem balili, nahrnulo se do sálů
nejmladší a mladé pokolení, stovky dětí. Nejdříve to
byli žáci ze základních škol z okolních vesnic, z Ko-
beřic, Nížkovic, Vážan n. Lit. a Němčan, pak snad
všichni ze slavkovského Zvídálku a před polednem
se k nim přidaly děti z obou základních škol, z Tyr-
šovy i Komenského. 

Největšímu zájmu dospělých se těšily vystavo-
vané vzorky plodů různých druhů a odrůd ovoce a ze-
leniny (přes 300 položek), menší zájem byl o včela-
řinu. U dětí tomu bylo naopak. Ve včelařské expozici
byly totiž kromě jiného vystaveny i dva úly, které za
skleněnými stěnami umožnily sledovat včelí ruch,
kolem nich bylo proto stále plno.

Návštěvníkům jsme zájem o včelaření i odměňo-
vali. Každého účastníka „padesátníka“, vstoupivšího
do naší expozice, če-
kala z rukou před-
sedy ZO ČSV malá
pozornost – sklenice
n e j ž á d a n ě j š í h o
a nejvíce tu prodáva-
ného medu. A těch
takto předaných
sklenic bylo hodně,
více než jsme sami
čekali. Z nejvzdále-
nějšího místa se
mezi námi objevil
pan Cappy Egger
z USA, ze státu Atlanta, který v tyto dny trávil do-
volenou u svých příbuzných nebo známých tu ve
Slavkově a spolu s nimi se stal naším návštěvníkem.

Na kartičku prvního našeho „padesátníka“ nám
své jméno napsala Jana Smrčková z Brna, dalšími
„padesátníky“ byli: Hana Mlčochová, Slavkov, Ve-
ronika Novotná, Slavkov, Jan Pešica, Rašovice, An-
děla Zemanová, Slavkov, Antonín Puškáč, Brno,

Pavla Rudolfová, Slavkov, Petr Šemora, Slavkov,
Eliška Ambrožová, Slavkov, Klára Bangová, Slav-
kov, Libuše Bralská, Nížkovice, Milena Kučerová,
Heršpice, František Kozmon, Slavkov, Tamara Ost-
řížková, Slavkov, Mgr. V. Pršíková, Slavkov, Josef
Ondra, Slavkov, Monika Olejníková, Slavkov, Jana
Přerovská, Slavkov a František Outrata, Slavkov,
Markéta Koutná z Hodonína a Eva Matyášová ze
Slavkova. Tisícím návštěvníkem byla paní Olga Be -
zoušková z Prostějova (obdržela dvojnásobnou
dávku medu a navíc na památku i fotografii s před-
sedou ZO Českého svazu včelařu Slavkov Jaromírem
Kyjovským ml.). 

U včelařů probíhala po první dva dny ochutnávka
šesti druhu medu, od nejtmavších – lesních po nej-
světlejší – květový. Tentokrát medovým labužníkům
chutnal nejvíce med smíšený a pak lípový. Oproti
loňsku si polepšil med pastový, což nás těší, neboť
právě tento je podle nás pro spotřebitele při zacho-
vání své kvality i nejpraktičtější.

My, vystavovatelé, včetně i kaktusáře Miroslava
Knésla z Vážan n. Litavou a vystavovatele bonsají Ja-
roslava Navrátila z Manerova, vám všem tímto za
vaši přízeň moc děkujeme a už nyní se těšíme na
opětné setkání s vámi na příští výstavě, v pořadí již
páté, kterou ve stejném rozsahu připravíme příští rok.
A vám, kteří jste se letos za námi nedostali, sdělu-
jeme, že naše pozvání k účasti trvá. 

za ZO ČSV František Mráz

Věřte, nevěřte – není to sen, ale skutečnost

Nezkrácená verze článku na

www.veslavkove.cz

Tisící náv‰tûvnice Olga Bezou‰ková 

Cappy Egger z USA
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KINO JAS SLAVKOV LISTOPAD–PROSINEC 2009
FESTIVAL ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ K 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠIROKOÚHLÉHO KINA

31. 10. sobota 19.30 hod. LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA 99 min.
Český širokoúhlý barevný film režiséra Oldřicha Lipského Film z r. 1964. Hrají: Karel Fiala, Rudolf Deyl ml., Miloš Kopecký,
Květa Fialová, Olga Schoberová, Vladimír Menšík, Jaroslav Štercl, Josef Hlinomaz a další
Vstupné: dobrovolné Mládeži přístupno 

FESTIVAL ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ K 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠIROKOÚHLÉHO KINA

1. 11. neděle 16.30 hod. PÁSMO KRÁTKÝCH DĚTSKÝCH FILMŮ cca 75 min.
Potkali se u Kolína, Krteček, Jen počkej, zajíci a další
Vstupné: dobrovolné Mládeži přístupno 

3. 11. úterý 19.30 hod. PEKLO S PRINCEZNOU 97 min.
4. 11. středa 19.30 hod. Česká komediálně laděná pohádka. Co se stane, když má hodný král starosti a tvrdohlavá princezna Aneta si nechce vzít prince

Jeronýma? Režie: Miloslav Šmídmajer. Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Adamovská a další
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno 

7. 11. sobota 19.30 hod. PIRÁTI NA VLNÁCH 135 min.
8. 11. neděle 19.30 hod. Jeden z nejúspěšnějších a nejzábavnějších scenáristů současnosti Richard Curtis umístil svou režijní druhotinu na moře a obsadil do

ní ty nejlepší britské komiky současnosti. Film Velká Británie / USA / Německo / Francie. V původním znění s titulky. 
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

10. 11. úterý 19.30 hod. HODINU NEVÍŠ 95 min.
11. 11. středa 19.30 hod. Český film natočený na základě skutečných událostí - případ tzv. heparinového vraha. Film z r. 2008. Režie: Dan Svátek. Hrají: Václav

Jiráček, Ivan Franěk, Marián Geišberg, Stanislav Zindulka, Jana Krausová a další.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno od 12 let

14. 11. sobota 19.30 hod. MARY A MAX 92 min.
15. 11. neděle 16.30 hod. Australský animovaný film s plastelínovými postavičkami je prostým příběhem o korespondenčním přátelství dvou rozdílných lidí.

V původním znění s titulky. Režie: Adam Elliot
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

17. 11. úterý 19.30 hod. VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ 143 min.
18. 11. středa 19.30 hod. Film USA. John Dillinger má v Americe podobnou pověst jako Václav Babinský u nás. Jeho život a dílo byly tak neuvěřitelné, že se

staly živnou půdou pro spousty mýtů. Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální.
V původním znění s titulky. Režie: Michael Mann. Hrají: Christian Bale, Johnny Depp, Channing Tatum, Billy Crudup a další
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

21. 11. sobota 19.30 hod. NÁVRH 108 min.
22. 11. neděle 19.30 hod. Romantická komedie USA. V původním znění s titulky. Režie: Anne Fletcher. Hrají: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary

Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White a další
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno 

24. 11. úterý 19.30 hod. HANEBNÝ PARCHANTI 148 min.
25. 11. středa 19.30 hod. Film USA / Německo. Snímek, směšující žánry od romantického válečného příběhu po akční thriller a černou tragikomedii. V původním

znění s titulky. Režie: Quentin Tarantino. Hrají: Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Daniel Brühl a další
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 15 let

28. 11. sobota 19.30 hod. NÁHRADNÍCI 104 min.
29. 11. neděle 19.30 hod. Film USA. Lidé žijí své životy v ústraní, v bezpečí svých domovů, prostřednictvím robotických náhradníků – sexy a naprosto dokonalých

mechanických zpodobnění jich samotných. Jde o ideální svět, v němž neexistují zločin, bolest, strach a následky. V původním znění
s titulky. Režie: Jonathan Mostow. Hrají: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchel, Ving Rhames, Valerie Azlynn a další
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

1. 12. úterý 19.30 hod. BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ 100 min.
2. 12. středa 19.30 hod. Romantická komedie USA. V českém znění. Režie: Mark Waters. Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Lacey Chabert,

Emma Stone, Christina Milian a další
Vstupné: Mládeži přístupno 

5. 12. sobota 19.30 hod. G – FORCE 89 min.
6. 12. neděle 16.30 hod. Rodinná komedie USA vypráví o tajné skupině vycvičených malých hlodavců, kteří si přejí stát se zvláštními agenty. V českém znění.

Režie: Hoyt Yeatman. Hrají: Kelli Garner, Zach Galifianakis, Niecy Nash, Mini Anden, Chris Ellis a další
Vstupné: Mládeži přístupno 

8. 12. úterý 19.30 hod. AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI 105 min.
9. 12. středa 19.30 hod. Česká dobrodružná komedie ze středověku. Příběh filmu nás zavede do temných zákoutí hradu a nedaleké tvrze, které se vyzývavě tyčí

v těsném sousedství, obklopeny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost a zdá se, že zlo už má vyhráno. Podaří se
dětem zvítězit nad mnohem silnějším nepřítelem? Režie: K. Janák. Hrají: D. Prachař, P. Kříž, M. Hádek, M. Písařík, Tereza Voříšková a další
Vstupné: Mládeži přístupno 

12. 12. sobota 19.30 hod. MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY 89 min.
13. 12. neděle 16.30 hod. Animovaná dobrodružná komedie USA. V českém znění. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

Vstupné: Mládeži přístupno 

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
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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

LASPO podlahářství
Milešovice 158, 683 54 Otnice
tel. 739 367 735, 602 578 657
e-mail: laspo@centrum.cz
www.laspo.cz

Firma LASPO podlahářství, s.r.o.,
s dlouholetou tradicí na trhu nabízí
 veškeré druhy podlahářských prací
vč. dodávky vybrané podlahoviny. LASPO
podlahářství, s.r.o. se zabývá pokládkou
PVC, koberců, linolea, plovoucích podlah,
dřevěných podlah a sportovních povrchů
vč. úpravy podkladu před pokládkou pod-
lahovin. Provádíme renovace dřevěných
podlah technologií Bona, Thomsit, Uzin.
Zaměření, poradenství a výběr materiálu
vč. kalkulace a pro hlídky podlahy zdarma
u Vás doma nebo na stavbě.

FAJTFAJT

FAJTFAJT

obchod, kter˝ potÏöÌobchod, kter˝ potÏöÌ



SIMPLY CLEVER

Pokud Vám na Vašem voze 

opravdu záleží, udělejte 

vše pro to, aby byl na zimu 

v dobré kondici. Objednejte 

jej na zimní servisní 

prohlídku, kde dostane tu 

nejlepší profesionální péči.

V případě nalezení závady 

Vám nabídneme opravu

za zajímavou cenu. 

Nenechte si ujít také 

zvýhodněnou nabídku 

Škoda originálních dílů a 

příslušenství. 

Více informací získáte

u našich servisních poradců. 

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122-3
www.autobayer.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

ZIMNÍ SERVISNÍ 

PROHLÍDKA VOZŮ 

ŠKODA OD 12. 10. DO 

30. 11. 2009 ZA 99 KČ

PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU


