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Pavel Šporcl
V sobotu 13. října se v Historickém sále slavkovského zámku uskutečnil koncert houslového
virtuosa Pavla Šporcla. Hosté ve zcela obsazeném sále si mohli poslechnout program s názvem
„Pocta Paganinimu“, který byl skutečně poctou
v tom pravém slova smyslu. Bez not, bez doprovodu, pouze umělec sám a housle, tak jako
Paganini – a přesto na sebe Pavel Šporcl dokázal strhnout veškerou pozornost, a když položil smyčec do strun, najednou byl v sále on sám
a nádherná hudba…
Obrovskou devízou Pavla Šporcla je umění pracovat s lidmi a jeho bezprostřednost. Publikum v sále si
hrou i komentáři bez přehánění doslova získal a odlehčil tak atmosféru, kterou navodil hraním vážných
skladeb. Jistý prvek „šoumenství“ dodává jeho profesionálnímu projevu určitou lidskost, kterou se umělec
přibližuje publiku, nedrží si od něj chladný odstup.
A tuto skutečnost posluchači rozhodně ocenili dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Mgr. Radek Žák, ZS-A

Pavel Šporcl

Zámecké
dýňobraní

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, mlhavá
rána, první lehké mrazíky, zbarvující se příroda, zkracující se
den i hemžení se v sadech a zahradách předznamenává definitivní konec babího léta.
Přestože si děti pomalu zvykají
na ustálený režim školních povinností, s nadšením očekávají podzimní prázdniny, které jim alespoň na krátký čas umožní se
opět věnovat vlastnímu odpočinku a hrám. Jak bohatá je současná paleta barev v přírodě, tak bohatý
je i život ve městě, o němž bych vás chtěl alespoň
krátce informovat a nad některými sděleními se
malinko zamyslet.
V minulých dnech a týdnech proběhla v našem
městě celá řada kulturních a společenských akcí,
o nichž je vhodné se alespoň krátce zmínit. Z těch
hojně veřejností navštívených to byly zcela jistě
svatováclavský řemeslný jarmark v zámeckém
parku či oblastní výstava ovoce ve společenském
centru Bonaparte. Zámecký Historický sál se do
posledního místečka zaplnil při koncertu populárního houslisty Pavla Šporcla. Z těch méně navštívených mi dovolte vzpomenout tradiční
Slavkovskou iniciativu smíření, která se konala
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(Pokračování na str. 3)

zaplnilo nádvoří zámku
Opět po roce se Zámek Slavkov – Austerlitz, tentokrát ve spolupráci se ZUŠ Františka France, zhostil
úkolu připravit zajímavý nedělní program pro děti a rodiče v rámci tradiční akce Dýňobraní.
Portikus a nádvoří zámku se zaplnily dětmi, které
v doprovodu rodičů mohly vyřezávat dýně. Děti si
mohly vymalovávat obrázky, rodiče si zase mohli pochutnat na dýňových dobrotách, které připravily zámecké „kuchařky-specialistky“. Ozdobené dýně si pak
děti vystavily v potemnělých prostorách zámeckého
podzemí, kde byla za svitu svíček vytvořena ta správná
atmosféra. Za účast na akci a krásnou výzdobu si děti
odnesly barevné diplomy.
Pro vysokou návštěvnost a pozitivní odezvu ze
strany návštěvníků se akce bude opakovat a příští rok
se na vás budeme těšit znovu.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Výstavba ve městě Slavnostní zahájení provozu Program
kina Jas
v roce 2012
po digitalizaci kina
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Slavkovské
dny smíření
2012
Letošní Slavkovské dny smíření se konaly již po šestnácté a protože je sudý rok,
konaly se opět ve Slavkově u Brna. V liché
roky se konají v některých z obcích poblíž
Slavkova. Hostitelem příštích Dnů smíření
budou Velešovice.
Nosným tématem byla „Krize doby
a výzvy pro současnost.“ Páteční koncert, Účastníci Slavkovských dnů smíření 2012
na kterém vystoupila Musica animae spolu
se žesťovým kvintetem, byl v pravém slova smyslu
kve a. v. Jan Waclawek, který zdůraznil,
uměleckým zážitkem. Vedení Zámku Slavkov – Ausže jedinou spolehlivou cestou z každé
terlitz pod vedením jeho ředitele Ing. Aleše Šilhánka
krize je Ježíš Kristus, který sám o sobě
připravilo příjemné zázemí, včetně recepce.
říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“
Sobota začala přijetím na radnici starostou města
Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas,
Ing. Ivanem Charvátem a pokračovala seminářem, na
nám ve svém kázání připomněl hodnoty, které jsou
kterém zazněla fundovaná přednáška Prof. PhDr.
nejen nadčasové, ale jsou rovněž spolehlivým výVladimíra Smékala, CSc. právě na uvedené téma
chodiskem ze současné krize.
„Krize doby a výzvy pro současnost.“ Jak na radZáštitu v letošním roce převzala europoslankyně
nici, tak na semináři vystoupila Musica animae. SeZuzana Roithová a protože se nemohla zúčastnit
minář byl zakončený diskusi a vystoupením
osobně, poslala následující krátký pozdravný dopis.
představitele Konfederace politických vězňů BohuVážení účastníci Slavkovských dnů smíření 2012,
milem Robešem.
bylo pro mne velkou ctí přijmout záštitu nad touto
Společný oběd poskytl další možnosti k osobním
vzácnou iniciativou, která již šestnáct let svoji činrozhovorům a ke vzájemnému poznávání.
ností usiluje o smíření a vzájemné porozumění lidí
Slavkovské dny smíření 2012 zakončila ekumedobré vůle. Nejraději bych dnes spolu s vámi sdílela
nická bohoslužba, které předsedal biskup Slezské círláskyplnou atmosféru a nechala se prostoupit Božím

Žesťový kvintet

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Foto: 4x archiv SIS

pokojem, ale organizačně je to nemožné zvládnout.
Přijměte, prosím, alespoň touto cestou můj
upřímný pozdrav a přání požehnaného setkání. Přeji
jak organizátorům, tak všem účastníkům – v duchu letošního tématu, abyste vždycky stáli na straně pravdy,
abyste hájili křesťanské hodnoty a uváděli je do života, abyste se odvážně zasazovali za práva utiskovaných a sociálně znevýhodněných, abyste podle
Ježíšových slov byli světlem světa a solí země.
Vaše Zuzana Roithová, poslankyně EP
Upřímné poděkování patří jak vedení města
a Zámku Slavkov – Austerlitz, ale i Dobrovolnému
sdružení obcí Politaví a Ždánický les, zejména jeho
předsedovi Jaroslavu Šimandlovi a všem členům grémia Slavkovské iniciativy smíření.
Rev. Jaroslav Kratka

Soubor Musica animae

V letošním roce navštívilo všech 27 obcí svazku 52 cyklistů ze Slavkova u Brna

Foto: B. Maleček

Cyklisté zakončili sezonu v Křenovicích
Vyhodnocení akce pořádané DSO Ždánický les
a Politaví pod názvem Cyklostezky 2012 se konalo
v pátek 28. září v Křenovicích. Hlavním cílem této
tradiční akce je poznání zajímavostí, pamětihodností
a přírodních krás regionu svazku, všech jeho obcí
a měst.
Setkání se konalo za krásného počasí na sokolském hřišti. Zahájení připadlo předsedovi DSO Jaroslavu Šimandlovi a starostovi Křenovic Jaromíru

Konečnému. K pohodové náladě přispěl pestrý kulturně-společenský program sestavený výhradně z domácích zdrojů. Postupně se představily křenovické
děti z folklorního souboru Křenováček a jejich dospělí kolegové ze souboru Křenovák. Následovalo
vystoupení křenovické folkové skupiny Careta. Členové skupiny Buhurt vypálili na počest úspěšných
cyklistů tři ohlušující salvy z repliky historického
děla. Diváci mohli sledovat drezúru psů, při které psi

prokázali svou poslušnosti i obratnost. K vidění byla
i ukázka výcviku služebního psa.
Poté již přišlo na řadu očekávané vyhodnocení
spojené s rozdáváním diplomů a různých dárků
úspěšným absolventům cyklostezek.
Vyhodnocení cyklostezek se velmi zdařilo. Poděkování patří všem účinkujícím, kteří dokázali, že
Křenovice nezískaly modrou stuhu za kulturní činnost v soutěži obec roku zadarmo.
red.
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

opět po roce u nás ve Slavkově u Brna. Přestože
tato zajímavá akce opět zůstala mimo zájem návštěvníků, páteční koncert na zámku, sobotní
ranní setkání v obřadní síni na radnici, následná
přednáška opět na zámku i mše v kostele probíhaly v nádherné a lidsky blízké atmosféře,
která naplňovala všechny zúčastněné zvláštním
pocitem pohody, umožnila jim srovnat si své
myšlenky a dodala novou sílu a energii. Za malého zájmu návštěvníků byla též v kině Jas slavnostně uvedena do provozu nová digitální
technologie promítání uvedením českého filmu
Okresní přebor. Věřím, že zvýšená kvalita obrazu i zvuku, kterou s sebou zcela jistě digitalizace našeho kina přináší, si časem získá i vyšší
počet diváků, alespoň tak, jak býváme svědky
na nedělních dětských představeních. Zde se nabízí otázka, zda pravidelně neuvádět nedělní
představení již v podvečer, a to jak ta dětská, tak
i pro dospělé. Přece jen mnozí z nás zřejmě
dávají přednost strávit nedělní večer více pohodlně v domácím prostředí odpočinkem a relaxací před dalším pracovním týdnem.
V prvních podzimních dnech jsem měl možnost zúčastnit se spolu s dalšími třemi zástupci
našeho města 5. mezinárodního setkání Slavkovů, které se tentokrát konalo v malé, avšak
velmi útulné obci Vyšný Slavkov na východním Slovensku. Přestože o této události velmi
poutavě píše na jiném místě tohoto čísla SZ
jeden z přímých účastníků této akce, dovolte
i mně se k ní krátce vrátit. Celá akce se konala
při příležitosti 700. výročí od první písemné
zmínky o této obci. Bohatý kulturní a společenský program se po celé tři dny nesl ve velmi
milé a přátelské atmosféře. Při představování
a prezentacích jednotlivých Slavkovů i při oficiálních i neformálních diskusích s dalšími účastníky setkání každý z nás čerpal novou
inspiraci do naší další práce. Závěrečná mše
svatá, která se konala nad obcí u místního kostela, a zúčastnili se jí snad všichni obyvatelé
vesnice, byla tamním farářem vedena na téma
ekonomická a hospodářská krize, a to skutečně
velmi odborně, věcně a poutavě. Tato jeho
přednáška, promiňte, mše, mě nutila okamžitě
přemýšlet o tématech, která prezentoval. Posléze jsem se ještě dlouho vracel k jeho myšlenkám. Hovořil o krizi jako o jevu, který se
v historii a dějinách lidstva opakuje pravidelně
v cyklech a není tedy ničím ojedinělým a zvláštním. Zajímavostí je, že podobné motto, tedy
krize, tentokrát však v širším slova smyslu
a souvislostech, bylo ústředním tématem výše
zmíněné Slavkovské iniciativy smíření. Při
přednášce, i tentokrát velmi odborné a zajímavé, přednášející na příkladech z historie pre-

Oprava chodníku v Nerudově ulici

zentoval příklady, které jsou téměř autentické
s problémy dnešního světa a doby, společnosti
i jednotlivce.
V minulých dnech oslavila 20. výročí své
existence obchodní společnost LIKO-S, která
patří mezi největší zaměstnavatele ve městě i regionu a náleží jí významné místo v oboru svého
podnikání nejen v České republice, ale i v Evropě. Patří mezi podnikatelské subjekty, na
které můžeme být ve Slavkově u Brna zcela po
právu pyšní. LIKO-S byl založen jako rodinná
firma. Přestože dnešní sídlo společnosti i celý
její výrobní areál byl vystaven v lokalitě dřívějších kalových polí bývalého cukrovaru, dnes
stojí na pevných a zdravých základech, je stabilizovaná a prosperující, dravá a úspěšná. Dovolte mi proto poblahopřát touto formou ještě
jednou a takto veřejně manželům Liboru a Janě
Musilovým i všem Likosákům k tomuto jejich
významnému jubileu a současně popřát mnoho
štěstí a úspěchů do dalších nejen dvaceti let.
Z oblasti výstavby mi dovolte zmínit dvě investiční akce, které vzbuzují zájem u veřejnosti.
V prvním případě se jedná se o již dříve zmiňovaný nový přivaděč vody, tzv. vyškovskou
střední větev, díky jejíž kapacitě by v budoucnu
měl odpadnout problém se zásobováním pitnou
vodou obcí nejen na trase mezi Manerovem
a Slavkovem u Brna, ale i v dalších obcích napojených na tento zdroj na jih od nás. Východně
od sídliště Zlatá Hora je denně viditelná čilá stavební činnost při výstavbě nové vodohospodářské infrastruktury. Přestože se jedná o oblast,
kde se nachází staveniště, doporučuji absolvovat opatrnou procházku těmito místy a zhlédnout rýsující se stavbu dvoukomorového
vodojemu, který bude po svém zaklopení citlivě
zasazen do terénu.
V druhém případě se jedná o výstavbu obchodního centra SPAR v areálu bývalého slavkovského cukrovaru, na jejíž zahájení se
netrpělivě čeká již několik let. Součástí této investice je též výstavba parkovacích ploch
včetně nové kruhové křižovatky v ulici ČSA.
Stavební úřad byl v minulých dnech kontaktován zástupci investora, kteří potvrdili brzké zahájení prací podle upravené projektové
dokumentace, která plně respektuje naleziště
středověkých hrobů zdejšího židovského hřbitova. Tak věřme, že se záměr podaří investorovi
konečně zrealizovat a obchod bude brzy sloužit
lidem z města i širokého spádového okolí.
Jak jsem výše blahopřál, tak bych chtěl dnes
i poděkovat. A to veřejně a upřímně všem obyvatelům ulice Nerudova nejen za to, že snášeli
po několik týdnů stavební ruch spojený s rekonstrukcí kanalizace v jejich ulici, ale především za příkladnou a vzornou součinnost

Foto: 2x R. Lánský

a pomoc při opravě chodníků. O této málo vídané akci občanů bylo již psáno v regionálním
tisku i prostřednictvím ČT byla uvedena reportáž, jak v rámci celostátního, tak i regionálního
vysílání. Občané si zde svépomocí či na vlastní
náklady položili dlažbu, kterou poskytly Technické služby města Slavkova u Brna, a přispěli
tak úpravou prostranství v těsné blízkosti svých
nemovitostí k obnově městského majetku i výrazné finanční úspoře v rozpočtu TSMS, potažmo města. Za to jim všem patří skutečný dík.
O dalších čerstvě dokončených či nadále pokračujících investičních akcích se můžete dočíst
na jiném místě tohoto čísla SZ v článku Ing. Petra
Lokaje pod titulkem „Výstavba v roce 2012“.
V současné době vedení města i příslušné odbory MěÚ intenzivně pracují na návrhu rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2013.
Přestože by měla být příjmová stránka rozpočtu
výrazněji posílena v důsledku změny zákona
o rozpočtovém určení daní, která zvýší daňové
příjmy mnoha obcí a měst v ČR, tedy i Slavkova u Brna, na úkor velkých statutárních měst,
bude sestavení finančního plánu pro příští rok
i tak velmi složité. Prioritní bude zajistit standardně plynulý a bezproblémový chod města
a jeho všech sedmi příspěvkových organizací
(TSMS, Zámek Slavkov – Austerlitz, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, ZUŠ
Františka France, DDM), Městského úřadu,
Městské policie, Sboru dobrovolných hasičů.
Dále dostát všem závazkům vyplývajících
z dříve uzavřených smluv (bankovní úvěry
a půjčky) či zajistit dofinancování rozpracovaných investic (stavební úpravy předzámčí s napoleonskou expozicí, přestupní terminál v ulici
Nádražní). Opětovně se bude jednat o možnostech nově žádat o dotace z ROP (zámecké valy
a podzemí, komunikace a parkoviště na Koláčkově náměstí, komunikace a parkovací stání na
Malinovského náměstí), u nichž je však vždy
nutné spolufinancování, stejně jako o koupi
Společenského centra Bonaparte. Snahou bude
pokračovat v nastolené obnově komunikací ve
městě prioritně tam, kde jsou dokončeny
všechny další inženýrské sítě či rozsáhlé revitalizaci historických alejí a zeleně, na kterou se
však taktéž budeme snažit získat dotační zdroje.
Za měsíc v těchto představách budeme již dále
a plány na příští kalendářní rok (rozpočtové období) budou mít konkrétnější rysy tak, aby se
návrhem rozpočtu mohla zabývat rada města
a následně po zveřejnění i zastupitelstvo města.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám
krásný a klidný podzim a možnost zastavit se
ještě před obdobím, ve kterém nás opětovně zasáhne předvánoční shon.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Sídlo firmy Liko-s

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

VIII. řádné zasedání ZM – 24. 9. 2012
1. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2012.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za I. pololetí
roku 2012.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2012.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za
I. pololetí 2012.
6. ZM schvaluje přijetí dotace na zkvalitnění TIC JMK ve
výši 32.000 Kč a na zabezpečení přípravné fáze volby prezidenta ČR ve výši 20 000 Kč. ZM dále schvaluje rozpočtová opatření: č. 28 - Doplatek dotace sociálně-právní
ochrany dětí za rok 2011, č. 29 – Dotace – ZS-A – informační centrum, č. 30 – Dotace na zajištění přípravné fáze
volby prezidenta ČR, č. 31 – Cedule partnerských měst,
č. 32 – Dotace od obcí na školství, č. 33 – Navýšení položky č. 62 – Ostatní činnost místní správy, č. 34 – Městská
policie, č. 35 – Financování opravy bytu Bučovická, č. 36 –
Dotace – Propagace a marketing, č. 37 – Územně-plánovací podklady, č. 38 – Podklady k žádostem o dotace.
7. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39 – Odvod z loterií a jiných podobných her.
8. ZM schvaluje Pravidla pro rozdělení odvodů z loterií

na podporu činností organizací pracujících s mládeží
v upraveném znění (článek 3 – 100%, do konce měsíce
dubna).
9. ZM bere na vědomí závazky města vyplývající ze
smluv a usnesení ZM.
10. ZM bere na vědomí: předloženou zprávu Lohmann
& Rauscher, ETO sterilizace z 13. 9. 2012, doplňující materiál „Investice do budoucna“ od společnosti Lohmann &
Rauscher (schváleno k tisku 12. 9. 2012), informaci o zaslání mailových zpráv firmy Lohmann & Rauscher ze dne
24. 9. 2012 týkajících se dalších technických detailů projektu, informaci prokuristy firmy Lohmann & Rauscher podanou na jednání ZM o možnosti získání podrobných
informací o projektu na www stránkách MŽP.
11. ZM bere na vědomí informaci o stanovování lhůt
splatnosti pokut v řízeních vedených – -převody infrastruktury – odatek k doplnění.
13. ZM bere na vědomí zprávu o slavkovské oboře.
14. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 1639
ostatní plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. Kupní cenu ve výši
135 000 Kč a náklady spojené s prodejem uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.
15. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o bezúplat-

ném převodu podílu id. 26/488 na pozemku parc. č.
1650/85 ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Slavkov
u Brna.
16. ZM dává souhlas k výkupu pozemku parc. č. 2887/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2 z vlastnictví
Ing.Václava Uhýrka a pozemku parc.č. 2887/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2 z vlastnictví pana Pavla Šimbery do vlastnictví města. Náklady spojené s výkupem uhradí
město. Kupní cena ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazena každému
prodávajícímu do 15 dnů od doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o vkladu vlastnického práva do KN.
17. ZM bere na vědomí vyjádření k nájemním smlouvám – restaurace stadion a zámecká restaurace.
18. ZM bere předložené informace o projednávání návrhu územního plánu na vědomí.
19. ZM nesouhlasí s využitím elektronických čteček při
jednání orgánů města.
20. ZM pověřuje RM, aby se zabývala předloženým materiálem investora (žádost BOLTON CZECHIA, spol. s r.o.,
o souhlas s umístěním IS na pozemky města) a po projednání ho předložila na zasedání ZM.
21. ZM bere na vědomí poděkování Charitní poradny
Bučovice a Slavkov u Brna a Centra denních služeb Slavkov u Brna.

42. řádná schůze RM – 26. 9. 2012
1. RM ukládá finančnímu odboru zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 částku na opravu zídky u sportovního
areálu při ZŠ Tyršova.
2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní
školy Komenského nám. 495.
3. RM ukládá odboru BTH předložit RM návrh cenové
mapy nájemného v obecních bytech ve městě a provést
kontrolu obecních bytů. Uvedené ceny v cenové mapě jsou
cenami minimálními.
4. RM schvaluje umořování nákladů ve výši
32 329,20 Kč včetně DPH paní Andree Šilhánkové, účelně
vynaložených na opravu pronajatých nebytových prostor
- suterénní místnosti č. 007 v administrativní budově na
Koláčkově nám. 727.
5. RM odkládá žádost o prodloužení nájemní smlouvy
pí Ruslerové na příští schůzi RM.
6. RM schvaluje výpověď ,,Rámcové smlouvy o sdružených službách“ ze dne 29. 4. 2010, která byla uzavřena
s firmou Bicorn s.r.o., na dodávku elektřiny z distribuční
soustavy do odběrných zařízení odběratele na odběrných
místech.
7. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1157/2 a spoluvlastnického podílu na poz.p.č. 2835/1
a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/2, panu Petru Chrastinovi
za celkovou kupní cenu 579 032 Kč.
8. RM ruší usnesení 3.3.2 ze 40. schůze RM ze dne 29.
8. 2012 o zveřejnění záměru pronájmu obecního bytu
a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného
obecního bytu č. 2, Zlatá Hora 1237 za podmínek úhrady
dlužného nájemného-uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a opravy bytu na vlastní náklady s možností
kompenzace v nájmu. RM dále ukládá odboru KT zahájit
vymáhání náhrady škody na uvedeném obecním bytě
a odboru BTH ukládá podat vyjádření k vzniklému dluhu.
9. RM bere na vědomí zprávu ve věcech pasportů majetku.
10. RM schvaluje zadávací dokumentaci a okruh bankovních institucí pro výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení.
11. RM bere na vědomí zápisy č. 3/2012 z jednání Školské rady Základní školy Komenského nám. 495 a Školské
rady Základní školy Tyršova 977.
12. RM dává souhlas k výpovědi z nájmu pozemků
parc.č. 4085, 4086; 4088; 4089; 4090; 4092; 4093; 4094;
4097; 4151; 5649; 5665; 5672; 5695 vše ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna společnosti Rostěnice.

13. RM odkládá zprávu ve věci nabytí majetku od ŘSD
na příští schůzi RM.
14. RM nesouhlasí s osazením oken do východní štítové
stěny rodinného domu, Bučovická č.p. 165 ve Slavkově
u Brna dle předložené žádosti manželů Slaných. RM zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 2030 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Dity
Slané k umístění zpevněné odstavné plochy pro osobní
vozidlo na tomto pozemku.
15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 12/1 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka E.ON Distribuce, a.s., k umístění vsakovací jímky na tomto pozemku.
16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 224 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků Jana
Hudce a Ing. arch. Hanuše Hudce provést stavbu přístupové zpevněné plochy k bankomatu.
17. RM nesouhlasí s umístěním informační tabule dle
žádosti podnikatelů ulice Brněnská a ukládá odboru IR
s nimi projednat návrh změny stávající informační tabulky
umístěné na sloupu veřejného osvětlení.
18. RM bere zprávu na vědomí a ukládá odboru IR zařadit rekonstrukci ulice Lomená do návrhu rozpočtu města
na rok 2013.
19. RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo
ze dne 15. 8. 2012 se společností REISTAV s.r.o., na akci:
„Rekonstrukce chodníku na ulici Malinovského a Komenského náměstí“ dle předloženého soupisu prací.
20. RM vyslovuje poděkování souboru Glitter Stars za
reprezentaci na mezinárodních soutěžích.
21. RM souhlasí s navýšením rozpočtu podané Žádosti
o dotaci z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko o částku do 40 000 Kč.
22. RM neakceptuje nabídku na propagaci pro město
Slavkov u Brna v průvodci s názvem Kam v Praze/Křížem
krážem ČR od vydavatelství IPR, s.r.o.
23. RM schvaluje Pravidla pro příspěvkové organizace
k předkládání zpráv pro radu a zastupitelstvo města Slavkova u Brna.
24. RM bere na vědomí informaci o podání žádosti
o dotaci na projekt „Vzdělávejte se pro růst!“
25. RM bere informaci o plnění úkolu 3.21. ze 40. RM
konané dne 29. 8. 2012 (vyžadovat omluvu po organizátorovi akce „9. bál princezen“) na vědomí. RM dále
ukládá řediteli ZS-A informovat RM s dostatečným předstihem o organizačním zajištění akcí obdobného rozsahu.

26. RM schvaluje úpravu rozpočtu: Navýšení příjmů
o dotaci z ÚP v rámci programu „Vzdělávejte se“ o částku
ve výši 434 456 Kč; Navýšení nákladů v položce mzdy, vč.
odvodů z důvodu zapojení do programu „Vzdělávejte se“
o částku ve výši 139 456 Kč; Navýšení nákladů v položce
služby z důvodu zapojení do programu „Vzdělávejte se“
o částku ve výši 295 000Kč.
27. RM schvaluje ZS-A napojení rezervního fondu ve
výši 292 500 Kč, navýšení nákladů v položce spotřeby
elektrické energie o částku 50 000 Kč z důvodu velmi tuhé
zimy začátkem roku 2012, navýšení nákladů v položce
spotřeby vody o částku 50 000 Kč z důvodu napouštění
spodního a středního bazénu po provedených opravách,
navýšení nákladů v položce oprav o částku 50 000 Kč
z důvodů mimořádných oprav zabezpečovacího systému
zámku. Jedná se zejména o opravy čidel EZS, EPS, kamerového systému a pultu, navýšení nákladů v položce cestovné o částku 30 000 Kč spojených se služebními
pracovními cestami, které nebyly v době přípravy rozpočtu
na rok 2012 známy a organizace s nimi ve svém rozpočtu
proto nemohla počítat.
28. RM ve smyslu §27 odst. 4 z.č. 250/2000 Sb. stanoví,
že v případech, kdy bude příspěvková organizace ZS-A nabývat pro svého zřizovatele darem majetek v odhadní
hodnotě stanovené sbírkotvornou komisí nad 10 000 Kč,
je k tomu potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
29. RM bere na vědomí oznámení o uzavření zámku ve
dnech 2. a 5. 10. 2012.
30. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku
parc. č. 528 o výměře 26 m2 za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou od 1. 10. 2012 do
29. 10. 2012 Kateřině Hálové – Style Cafe. RM dále ukládá
odboru IR připravit návrh změny vyhlášky města č. 1/2011
o místních poplatcích v intencích této zprávy.
31. RM souhlasí se změnou místní dopravy na ulici
Brněnská od ulice Úzká po ulici Koláčkovo náměstí dle požadavků majitelů provozoven v této části.
32. RM souhlasí s účastí města Slavkov u Brna a ZS-A
na Regiontouru 2013, ukládá ZS-A a odboru KT oslovit
partnery v oblasti cestovního ruchu ze Slavkova u Brna
a regionu a další možné sponzory k účasti a spolufinancování na uvedené akci a ukládá finančnímu odboru zajistit dofinancování spoluúčasti na Regiontouru 2013 do
výše 70 000 Kč jako finančního podílu města.
33. RM souhlasí se změnou ve složení 4členné delegace
při reprezentací města na V. mezinárodním setkání Slavkovů. Namísto ředitele TSMS pana Radoslava Lánského
se setkání zúčastní vedoucí odboru IR Ing. Petr Lokaj.
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Nová pravidla pro organizace pracující s mládeží
Zastupitelstvo města na svém VIII. řádném zasedání dne 24. 9. 2012 schválilo nová Pravidla
pro rozdělení odvodů z loterií a jiných podobných her na podporu činností organizací pracujících s mládeží s účinností od 1. 1. 2013.
Město každoročně rozděluje příspěvky organizacím zabývajícím se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Z důvodu změny legislativy
byla vypracována nová pravidla pro rozdělení těchto finančních prostředků.
Novinkami jsou především nové jednotné
formuláře pro podání žádosti o příspěvek a následného vyúčtování tohoto příspěvku. V elektronické podobě tyto formuláře i plné znění
pravidel naleznete na internetových stránkách
města www.slavkov.cz nebo si je můžete vyzvednout osobně na odboru Kancelář tajemníka
u Ing. Barbary Macháčkové (kancelář naproti
starosty) nebo na Finančním odboru u Bc. Kláry
Vránové.

Organizace, které chtějí žádost pro rok 2013
podat, budou postupovat následovně:
1. Vyplní formulář – Žádost o poskytnutí příspěvku, který nejpozději do konce měsíce února
2013 doručí na podatelnu Městského úřadu ve
Slavkově u Brna nebo odešlou poštou na adresu
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684
01 Slavkov u Brna. Upozorňujeme, že k žádosti
musí být přiloženy následující přílohy:
• fotokopie aktuálního dokladu o právní subjektivitě žadatele,
• doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
(podpis smluv) u právnických osob,
• originál čestného prohlášení, že žadatel
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
městu nebo jeho příspěvkovým organizacím,
• potvrzení o bezdlužnosti vůči státu – Finanční úřad, Česká správa sociálního zabez-

pečení,
• soupis členů organizace mladších 18ti let
s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna,
• prohlášení o možnosti kontroly akcí a vyúčtování kontrolním a finančním výborem zastupitelstva města.
2. Po rozhodnutí orgánu města o přidělení příspěvku (nejpozději do konce dubna 2013) budou
vyzvány organizace k podpisu smlouvy o příspěvku.
3. Do 1 měsíce od ukončení akce, na kterou
byl příspěvek přiznán, nebo nejpozději do konce
měsíce ledna 2014, odevzdají organizace vyúčtování tohoto příspěvku na formuláři – Vyúčtování příspěvku.
Věříme, že nová pravidla sjednotí systém přidělování příspěvků a celý proces bude efektivnější a přehlednější pro město i pro žadatele.
Bc. Klára Vránová, vedoucí FO

43. řádná schůze RM – 10. 10. 2012
1. RM schvaluje úpravu ceníku vstupného, svatebních
obřadů a doplnění ceníku služeb a poplatků v Městské
knihovně pro rok 2013.
2. RM souhlasí s předloženým návrhem cenové mapy
nájemného (s úpravou lokality Fügnerova na min. nájemné ve výši 50,00 Kč/m2 užitné plochy bytu) v obecních bytech a ukládá MěÚ zajistit realizaci úprav
nájemného.
3. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZUŠ Františka France Slavkov u Brna na školní rok 2012/2013.
4. RM města bere na vědomí zprávu o připravenosti
MŠ Zvídálek na školní rok 2012/2013.
5. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti DDM na
školní rok 2012/2013.
6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 31.10.2005 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1237
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31.10.2017 za smluvní nájemné ve výši 60,00
Kč/m2.
7. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 24.10.2006 k bytu č. 1, Litavská 1496 obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2,
Litavská 1496 za podmínky uvolnění bytu č. 8, Sídliště
Nádražní 1156. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.
9. RM bere na vědomí zprávu ve věci kontroly obecních bytů.
10. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
a uzavření dohody o splátkovém kalendáři na dlužnou
částku nájemcům bytu Palackého nám. 123, s tím, že
v případě porušení splátkového kalendáře nebo řádné
platby nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi
nájmu. Podmínkou zpětvzetí výpovědi je uzavření nové
nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
11. RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody
o splátkovém kalendáři na dlužnou částku včetně poplatků z prodlení s měsíční splátkou 3000 Kč nájemkyni
bytu Zlatá Hora 1237 s tím, že v případě porušení splátkového kalendáře se okamžitě přistupuje k vymáhání pohledávky soudní cestou.
12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne 30. 12.
2002.
13. RM jmenuje následující členy komise pro otevírání

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

obálek veřejné zakázky – úvěr Bonaparte: Ing. Martin
Šimek, Mgr. Markéta Henrichová, Ing. Jiří Kudělka. RM
jmenuje následující členy komise pro hodnocení nabídek
veřejné zakázky – úvěr Bonaparte: 1. člen Mgr. Vladimír
Soukop, 2. člen Bc. Klára Vránová, 3. člen Mgr. Bohuslav
Fiala, 4. člen Ing. Jiří Tesák, 5. člen Ing. Jiří Kudělka, 1. zástupce Ing. Hynek Charvat, 2. Zástupce pí Romana Palátová, 3. zástupce Mgr. Eva Doleželová, 4. zástupce Ing. Jiří
Doležel, 5. zástupce Ing. Martin Šimek.
14. RM z hlediska ochrany místních záležitostí souhlasí s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního
zákona na adrese TIPSPORT BAR, Koláčkovo náměstí
681, 684 01 Slavkov u Brna.
15. RM bere na vědomí odpověď na žádosti SK Beachvolleyball Slavkov o. s. o dotaci na turnaj mistrovství
mužů a doplnění písku na kurtech.
16. RM schvaluje složení pracovních skupin podílejících se na plnění a hodnocení 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna a na přípravě
dalšího komunitního plánu.
17. RM předkládá záměr dodatku ke smlouvě o převodech infastruktury na Zelnicích k posouzení komisi pro
výstavbu.
18. RM doporučuje ZM vít na vědomí stav záměru rekonstrukce ulice Koláčkovo náměstí.
19. RM souhlasí s dočasným zjednosměrněním provozu na ulici Sušilova v části od křižovatky s ul. Tyršova
po RD čp. 426 na ul. Sušilova a ukládá odboru IR zajistit
zjednosměrnění dopravy instalací přechodného DZ. RM
současně souhlasí s dočasným zjednosměrněním provozu na ulici Polní v části od křižovatky s ul. Čs. Armády
po křižovatku s ul. Lidická a ukládá odboru IR zajistit
zjednosměrnění dopravy instalací přechodného DZ.
20. RM souhlasí s nabytím majetku - projektové dokumentace společného zařízení KPÚ v k.ú. Slavkov
u Brna „Výsadba biokoridorů RBK 223a, RBK 223b, RBK
223c, RBK 223d“ od MZe, PÚ Vyškov v účetní hodnotě
180 000 Kč dle přiloženého předávacího protokolu. RM
souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu Životní prostředí – Prioritní osa 6.3 obnova
krajinných struktur.
21. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
o pronájmu části pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 3,24 m2 za účelem umístění reklamního zařízení se společností Penny Market,
s.r.o., s ročním nájemným ve výši 2268 Kč.
22. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku
parc.č.527 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
13,5 m2 za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou od 11. 10. 2012 do 8. 11. 2012
společnosti Le Sucre, spol. s r.o., Nájemné ve výši

1 Kč/m2/den – celkem 392 Kč uhradí nájemce před podpisem smlouvy.
23. RM zprávu odkládá a ukládá MěÚ projednat možnost pronájmu předmětných pozemků parc. č. 807 a 803.
24. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě o nabytí pozemků
parc.č. 3189/36 orná půda o výměře 541 m2, parc. č.
3190/6 ostatní plocha o výměře 3 m2 a částí pozemků
parc.č. 3189/34 a parc.č. 3189/35 oba orná půda o předběžné výměře cca 45 m2 (celková převáděná výměra
městu činí cca 617 m2) od doc. MUDr. Miloše Táborského,
PhD., do vlastnictví města.
25. RM zprávu o kontrolování kouření studentů v okolí
slavkovských škol odkládá a žádá velitele Městské policie o její doplnění.
26. RM schvaluje předloženou změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona
č. 137/2006 Sb., ze dne 4. 10. 2010.
27. RM schvaluje zadat dodávku vojenské části Vzpomínkových akcí 207. výročí Bitvy u Slavkova společnosti
AusterlitzPro, s.r.o. a ukládá starostovi města projednat
znění smlouvy.
28. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí s obcemi
správního obvodu Městského úřadu Slavkov u Brna.
29. RM bere na vědomí informace o možnostech trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného
činu pomluvy či šíření poplašné zprávy v souvislosti se
zveřejněním zpravodajského článku v Týdeníku 5+2 ve
věci záměru společnosti Lohmann & Rauscher.
30. RM schvaluje uzavření předložené darovací
smlouvy na 300 000 Kč, účelově určených na realizaci
autobusové zastávky, se společností Lohmann & Rauscher, s.r.o.
31. RM souhlasí s vyplacením odměny za práci na přípravě výstavy Slavkovské múzy včera a dnes ve výši
3000 Kč.
32. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o provedení auditu projektu „Vzdělávání v eGon-centru Slavkov u Brna“ mezi městem a AUDIT KORREKT s.r.o.
33. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2012.
34. RM dává souhlas s podáním žádosti o dotace
z OPŽP, osa 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ na
realizaci obnovy městských alejí a zámeckého parku.
35. RM ukládá funkcionářům města zajistit opravu obrubníků a propadlých ploch chodníku před budovou MěÚ
a České pošty.
36. RM vyslovuje poděkování organizátorům Slavkovské iniciativy smíření a ukládá odboru KT zaslat organizátorům děkovný dopis.
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Výsledky voleb do zastupitelstva
Jihomoravského kraje
a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva Jihomoravského
kraje pro další čtyřleté období se uskutečnily
ve dnech 12. a 13. října 2012. V našem městě
se z celkového počtu 5094 registrovaných voličů těchto voleb zúčastnilo 1939 voličů, což

představuje účast 38,06 % (před 4 lety to bylo
41,80 %).
V krajském zastupitelstvu zasedne i jeden
zástupce města Slavkova u Brna: Bc. Zdeněk
Pavlík (ČSSD).
Ing. Pavel Dvořák

Voliči určili ve městě následující volební výsledky:
1. ČSSD
2. KDU-ČSL
3. KSČM
4. ODS
5. TOP 09 a Starostové za JMK
6. Moravané
7. Strana zelených
8.–9. Sdružení nestraníků
8.–9. Česká pirátská strana
10. Nezávislí
11. Strana práv občanů Zemanovci
12. Strana svobodných občanů
Ostatních 11 stran získalo méně než 1 %.

544 hlasů
325 hlasů
295 hlasů
260 hlasů
79 hlasů
65 hlasů
53 hlasů
52 hlasů
52 hlasů
41 hlasů
30 hlasů
24 hlasů

28,84 %
17,23 %
15,64 %
13,78 %
4,18 %
3,44 %
2,81%
2,75%
2,75%
2,17%
1,59%
1,27%
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Setkání s občany
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na VI.
setkání s občany města, které se uskuteční v pondělí 19. listopadu v 15 h. v jídelně Integrované
střední školy Slavkov u Brna, Tyršova 129.
Na programu setkání budou tyto body: zahájení, komunitní plánování sociálních služeb
ORP Slavkov u Brna, sKarta – vaše nová peněženka, informace o poskytovaných sociálních službách, výstava a prodej výrobků
zařízení sociálních služeb a diskuse.
Setkání je určeno široké veřejnosti bez omezení věku. Občerstvení a vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Beseda s M. Štědroněm
Ve středu 14. listopadu v 18 hodin se v sále
ZUŠ Františka France bude opět konat beseda
se známým muzikologem prof. Milošem Štědroněm, tentokrát na téma „Jacques Offenbach“. Beseda bude opět doprovázena
hudebními a obrazovými ukázkami. Zveme
všechny milovníky na tuto výjimečnou událost.
Vstupné je dobrovolné.
(pad)

Vyhlášení ankety

Dopravní soutěž pro děti

Foto: archiv MÚ

4. ročník dopravní soutěže pro děti
Ve čtvrtek 11. října se uskutečnil 4. ročník
dopravní soutěže pro děti. Letos se jí zúčastnilo 88 dětí ze 3. a 4. ročníku Základní školy
Komenského náměstí. Nejdříve děti napsaly
test, a potom ve skupinkách absolvovaly 6 stanovišť, která byla ve sportovní hale a ve Svojsíkově parku. V hale byla pro děti připravena
překážková dráha, další úkoly byly zaměřeny
na dopravní značky a dopravní předpisy. Pracovnice Českého červeného kříže „zkoušely“
děti ze základů první pomoci. V parku probíhala jízda zručnosti spojená s jízdou podle dopravních značek a strážníci městské policie
měli připraveny otázky na problematiku výbavy jízdního kola a bezpečnostních prvků cy-

klisty. Cílem soutěže bylo ověřit a prohloubit
znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Všichni soutěžící dostali malý dárek, vítězové obdrželi hodnotné cyklistické ceny.
V průběhu soutěže bylo pro děti v parku
i v hale připraveno malé občerstvení.
Soutěž organizoval Městský úřad Slavkov
u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Za spolupráci děkujeme strážníkům Městské policie Slavkov u Brna, pracovnicím
Oblastního spolku Českého červeného kříže
Vyškov, učitelkám a asistentkám ZŠ Komenského náměstí a DDM Slavkov u Brna.
Mgr. Eva Bechová, odb. dopravy a silnič. hospodářství

Euroklíč
Odbor sociálních věcí oznamuje, že držitelé
průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacienti můžou získat zdarma EUROKLÍČ. Občané spádového území Slavkova
u Brna si mohou euroklíč vyzvednout po předložení občanského průkazu a průkazu TP, ZTP,
ZTP/P na odboru sociálních věcí, Městského
úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
Slavkov u Brna. Kontaktní osoba: Bc. Petra Kopecká, DiS., tel. 544 121 105, e-mail: petra.kopecka@meuslavkov.cz.
Rodiče dětí do tří let si mohou euroklíč zdarma
dlouhodobě zapůjčit v centrálním distribučním
místě Euroklíčů pro Jihomoravský kraj – Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro JM

kraj, na adrese Cejl
892/32, 602 00 Brno.
K čemu je euroklíč
dobrý?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotných
Eurozámkem. Databázi všech osazených míst
naleznete na www.euroklic.cz.
Euroklíče distribuuje:
Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR
pro JM kraj, Cejl 892/32, 602 00 Brno. Dále
městské úřady prostřednictvím svých odborů sociálních.
Bc. Petra Kopecká, DiS., Odbor SV

Komise pro sport a volný čas vyhlašuje pět
sportovních anket:
• Nejlepší sportovec roku v kategoriích
6–10 let, 10–15 let, 15–18 let.
• Nejlepší kolektiv sportovců do 18 let.
• Sportovní počin roku
• Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna
• Vedoucí mládeže
Svoje nominace prosím zasílejte do 10. prosince 2012 na e-mailovou adresu: sportovni.komise@centrum.cz. Ke každé nominaci uveďte
krátký seznam dosažených úspěchů. Slavnostní
vyhlášení proběhne na Městském plese.
Kulturní komise

Změna v zadávání
termínů svateb
Od 3. října se začaly zadávat svatební obřady
na příští rok, tj. 2013, jak to bylo zvykem.
Všechny zájemce upozorňujeme na skutečnost,
že termín svatby se od letošního roku zadávají
osobně, a je nutno hned uhradit správní poplatek a současně je vyřízeno i správní řízení, které
se dělá při každé svatbě, která se koná mimo obřadní místnost úřadu. Takže, nezadávají se
svatby po telefonické domluvě, ale pouze
osobním jednáním hned na místě. Hlavním
důvodem tohoto postupu je snaha, abychom vyhověli pouze snoubencům, kteří mají opravdu
zájem uzavřít sňatek ve Slavkově u Brna.
Mgr. Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru VV

Vzpomínkové akce 2012
Vzpomínkové akce ke 207. výročí Bitvy
u Slavkova proběhnou ve dnech 30. listopadu –
2. prosince. Hlavními body programu budou
tradičně sobotní bitevní ukázka pod kopcem
Santon, celodenní jarmark a večerní defilé s přehlídkou a ohňostrojem ve Slavkově u Brna a nedělní pietní akt na Mohyle míru. Podrobný
program bude zveřejněn v listopadovém zpravodaji a na stránkách města. Srdečně vás zveme.
Ing. Barbara Macháčková, odbor KT
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Foto: 3x archiv H. Charvata

Borodino 1812–2012
Sedmého září uplynulo 200 let od bitvy
u Borodina. Napoleon Bonaparte, vedoucí jeho
Velkou armádu, svedl 110 km jihozápadně od
Moskvy krvavou bitvu podobnou nám známé
bitvě u Slavkova. K příležitosti tohoto výročí
se uskutečnila rekonstrukce události na borodinském poli.
Rekonstrukce bitvy byla hlavním bodem

programu první návštěvy zástupců Slavkova
u Brna v partnerském městě Možajsk. Atmosféru rekonstrukce i současnou podobu Možajsku dokresluje několik otištěných fotografií.
Informace o novém partnerském městě Slavkova přinese příští číslo Slavkovského zpravodaje.
Ing. Hynek Charvat

DDM nabízí cvičení
pro dívky a ženy

Děti na výstavě zahrádkářů a při cvičení ve třídě

Foto: 2x archiv školy

Děti z MŠ na výstavě zahrádkářů

Upozornění

V pondělí 24. září se již tradičně naše MŠ
Zvídálek zúčastnila výstavy ovoce a zeleniny.
Děti si s velkým zájmem prohlédly nejen vystavené exempláře domácích produktů, ale
i některé jiné exotické druhy. S odezvou se
také setkali místní vystavující včelaři a děti si
se zaujetím vyslechly výklad o tom, jak
vzniká med. Spolu s praktickými ukázkami
získaly další cenné znalosti o významu medu
v naší výživě, ale také jeho jiném širokém využití.
A protože ve Zvídálkovi se snažíme dětem
nabízet stále něco nového, začátkem října nás
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
13. listopadu. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov
o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

navštívila paní Mgr. Hana Charvátová ze ZŠ
Tyršova, která s naší MŠ spolupracuje na
novém projektu ROVNÁ ZÁDA. Všechny
paní učitelky se spolu s dětmi zúčastnily první
praktické ukázky cvičení s overbally. Cvičení
je nejen prospěšné pro správné držení těla,
které je potřeba si začít utvářet už od nejranějšího věku, ale také pro správné dýchání a
mimo jiné i pro dobrou náladu. Děti i paní
učitelky s nadšením přijaly tuto zábavnou
formu cvičení a okamžitě začaly přípravy na
zařazení těchto cviků nejen do Tv chvilek, ale
také např. při sezení u stolečku a při některých
řízených činnostech.
Těšíme se na další spolupráci a doufáme, že
naše úsilí ocení jak rodiče, tak i jejich děti.
Sportu zdar, paní uč. D. Mrázová, M. Tršová,
třída Koťátka

DDM Slavkov pořádá pravidelné cvičení pro
dívky a ženy pod vedením zkušených a kvalifikovaných cvičitelek-pedagogů dle následujícího rozvrhu:
• Aerobik pro ženy s Mgr. Ivou Majárkovou,
každé úterý od 19 do 20 hod.v malé tělocvičně
ZŠ Komenského, vchod ze Svojsíkova parku
• Kondiční zdravotní cvičení s Mgr. Hanou
Charvátovou, každou středu 19–20, hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova
• Pilates – zdravotní cvičení s Mgr. Janou Sekerkovou, každý čtvrtek 19–20 hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova.
Kdo má zájem, přijďte přímo do cvičení,
není nutné vyplňovat přihlášku předem.
S sebou dobrou náladu,sportovní obuv a pití,
příp. cvičební podložku-karimatku nebo ručník
(případně zapůjčíme).
Cena vždy 40 Kč za 1 hodinu, hradí se na začátku cvičení.
DDM

Hudební večer žáků
Hudební večer žáků ZUŠ Fr. France se
koná ve čtvrtek 15. listopadu v 18 hod.
v sále ZUŠ. Srdečně zveme.
Kolektiv učitelů ZUŠ

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.
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5. setkání Slavkovů aneb Tam okolo Levoči, tam še voda točí…
lodiemi. Před 21. hodinou zaznívá známá veV sobotním odpoledním kulturním proNa samém východním okraji východosločerka, hraná trubačem. A noční obloha? – to je
gramu, který se za příjemného počasí konal
venské oblasti Spiš a okresu Levoča nedaleko
pastva pro hvězdáře! To by hvězdáři v našem
venku na prostranství před kulturním domem
známého dálničního tunelu Branisko leží v maSlavkově u Brna hodně záviděli. Žádný noční
a který moderoval rodák z Vyšného Slavkova
lebné hluboce zvrásněné horské krajině obec
světelný smog…
Mgr. Karol Dzugas, se představily tyto soubory
Vyšný Slavkov, ve které se ve dnech 28. až 30.
a jednotlivci: místní folklorní pěvecký soubor
září uskutečnilo V. evropské setkání měst
Velmi hezký katolický kostel sv. Michala ArSmrekovica (pokřtil zde své první CD), moa obcí, které mají v názvu Slavkov.
chanděla byl v letech 1883-4 postavený na náderní taneční trio TILIA, taneční pár společenZ jedenácti Slavkovů se letošní akce zúčavrší v centru obce v pseudogotickém slohu.
ských tanců z Lipan, výborná 16letá zpěvačka
stnily delegace obcí: ze Slovenska – 4 Slavkovy
Tomuto kostelu byly v roce 2011 darovány reliPetra Magdová z nedaleké obce Ovčie a folk(Malý, Velký, Nižný a domácí Vyšný) a Slavkvie některých svatých, např. sv. apoštola Pavla,
lorní soubor z Rožkovan. Odborně komentokovce, z Česka – 4 Slavkovy (Horní, u Brna,
sv. Tadeáše Judy a sv. Františka z Assisi, které
vaný zásah hasičů při požáru auta a při
u Opavy, u Bystřice pod Hostýnem) a polský
jsou spolu s certifikáty v kostele vystaveny.
vyprošťování zraněného řidiče z havarovaného
Slawków. Jako v minulých letech i tentokrát neSetkání Slavkovů se konalo právě o víkendu,
osobního auta předvedl profesionální hasičský
přijeli zástupci ze Slavkova (okr. Uh. Hradiště).
kdy byl svátek sv. Michala Archanděla. Sousbor. Ukázkami práce s dravci se pochlubili soJestliže voda je ve známé písni „Tam okolo
časně si v tomto roce obec připomínala 700.
kolníci. Zájemci o pohled na okolní krajinu
Levoči…“ zmiňována jen mimochodem, stala
výročí od první písemné zmínky. Proto na tuto
z výšky si mohli zaplatit krátký vyse pro malou obec Vyšný Slavkov
hlídkový let vrtulníkem. Malířské
s nynějšími necelými 300 obyvateli
umění prezentoval na výstavě svých
doslova osudovou tekutinou. V letech
obrazů místní rodák Ján Kolačkov1941–1949 byl z této obce vybudován
ský, nazývaný též „Pražák“, neboť
53 km dlouhý gravitační skupinový
část svého života prožil v Praze, ale
vodovod, který zásobuje město Prešov
pobýval i v jiných zemích. Perfekta 24 okolních obcí. Kvalitní voda teče
ním vyvrcholením kulturního odpoz horského masívu Branisko a tento
ledne bylo vystoupení zpěváka Petra
zdroj vody je z pramenů jímán v hlavOndriu z obce Víťaz nedaleko Braním vodojemu, který je vybudován
niska, který zpěvem a hrou na trumv samém centru obce. Okolo pramenů
petu dokonale imitoval známého
a vodojemu bylo vyhlášeno přísné
amerického zpěváka Luise Armochranné pásmo, které významnou
stronga a svým šarmem zapojil do
měrou omezilo výstavbu a další rozvoj
programu nejen sedící diváky, ale
obce. Vyšný Slavkov leží v nadmořské
i zástupce Slavkovů. Na závěr byla
výšce okolo 560 m pod úpatím masivu
losována bohatá tombola, v níž záBranisko s vrcholem Smrekovica (do
věrečný pytel obilí byl pro někoho
1200 m n. m. chybí přibližně 10 cm,
Páté setkání Slavkovů ve Vyšném Slavkově
Foto: L. Jedlička
vytouženou a pro někoho (z hostů)
tedy jeden kvalitní krtičenec).
obávanou cenou… Los naštěstí přál domácím
V obci se nachází zemědělské družstvo, které
slavnostní akci byli pozváni i bývalí rodáci z ceobčanům…
obhospodařuje kolem 600 ha půdy a chová
lého Slovenska i ze zahraničí. Záštitu nad seVečerní společenskou náladu v rytmu mookolo 200 kusů hovězího dobytka. Současně
tkáním převzal slovenský premiér Robert
derních melodií i nekonečných rychlých čarprovozuje velký kamenolom na zpracování váFico, který zaslal účastníkům nejen pozdravný
dášů měla v kulturním sále na svědomí velmi
pence. V obci je též prodejna a hospoda. Obecní
dopis, ale zabezpečil i finanční příspěvek pro
dobrá hudební skupina CARMEN.
úřad a velmi pěkný kulturní dům z 80. let mikonání akce.
Nedělní dopoledne proběhlo v duchu uklidnulého století stojí v centru Vyšného Slavkova.
Starostka obce Viera Kašperová připravila
nění a slavnostní bohoslužby, která se konala na
Vztah ke kultuře a domovu je občanům velmi
spolu se svým týmem pro účastníky setkání
venkovním prostranství vedle kostela sv. Miblízký – vždyť která jiná obec či město se může
pěkný a pestrý program. V pátek odpoledne
chala Archanděla.
pyšnit vlastní hymnou!? V té jejich z roku 2005
(v Česku byl svátek sv. Václava, ale na SlovenPo svátečním obědě se zúčastněné delegace
se mimo jiné zpívá: „slavkovské stráně láskou
sku běžný pracovní den) po ubytování delegátů
rozloučily a zamířily ke svým domovům. Jen
voňajú… na kopci kostelík do duší vháňa klud,
byl před vchodem do turistické ubytovny „U
delegace z téměř 800 km vzdáleného českého
cez dedinu zurčí potočika prúd… my sme SlavAlžběty“ slavnostně odhalen rozcestník s vyHorního Slavkova tak učinila předčasně již
kovčania s dušou na dlani… kto sa tu narodil,
značením směrů a vzdáleností ke všem evropkolem třetí hodiny po sobotní půlnoci, neboť jeten má Slavkov rád.“
ským Slavkovům. Poté se delegáti přesunuli do
jich cesta byla dlouhá a povinnosti některých
A opravdu. Pokud se v kamenolomu zrovna
hor do výšky kolem 900 m, kde je na Sedle
členů delegace neodkladné.
neodstřeluje kámen, pokud na okolních pastviu kříže krásná vyhlídka na Vyšný Slavkov
Páté evropské setkání Slavkovů se určitě vynách nebučí stovka pasoucích se krav, pokud se
a z další vyhlídky ve výšce kolem 1000 m je
dařilo, na tom se snad shodli všichni bez rozpo obci neprohání desítky místních terénních
v dáli vidět silueta známého Spišského hradu
dílu. Tato 20krát menší obec než je náš Slavkov
džípů a pokud na večerní zábavě nehučí v rytmu
i silueta východní části Vysokých Tater. Protože
u Brna dokázala, že cyklus setkávání Slavkovů
nekonečných čardášů hrdla zpěváků, boty tanám počasí přálo, fotoaparáty a kamery účanení jen běžná formální družební meziměstská
nečníků a nástroje kapely („Šumne zašpivame,
stníků setkání byly v plné permanenci. Po usponávštěva, ale něco hlubšího, co se v pořádající
bars je vešelo!“), je v dědině klid jako v hrobě.
kojení zrakových vjemů se dostalo na pohlazení
obci může opakovat nejdříve jednou za deset
I z toho důvodu byla v roce 1994 přízemní buchuťových, čichových a sluchových smyslů –
let.
dova bývalé základní školy přestavěna na velmi
nejen dobrý guláš, ale i zpěvy s improvizovaV roce 2013 bude pořadatelem 6. setkání
útulný katolický Charitní dům sv. Vincenta de
nou horskou kapelou byly příslibem výborné
náš Slavkov u Brna.
Paul s kapacitou pro 13 osob, kde se personál
srdečné atmosféry i do dalších dní.
Všichni zúčastnění delegáti se do našeho
stará o velmi staré, občas i téměř stoleté seniory.
V sobotní ráno prošel obcí krojovaný hlásný,
Slavkova už teď na příští setkání velmi těší.
Proč ne? Vždyť místní děti od té doby chodí do
aby za doprovodu svého bubnu přečetl ranní
Nejen kvůli zámku a Napoleonovi. Ale kvůli atškoly do 4 km vzdáleného spřáteleného Nihlášení a pozval občany a hosty na sobotní promosféře, která na všech předchozích setkáních
žného Slavkova (jeho nynější starosta je rodágram. Od 10 hod se konalo společné slavnostní
panovala.
kem právě z Vyšného Slavkova).
zasedání zastupitelstva obce a zástupců přítomNebude lehké navázat na skvělou srdečnou
V tomto klidném koutě Slovenska se obec za
ných Slavkovů, na kterém byla připomenuta
atmosféru letošního 5. ročníku. Proto už nyní je
přispění sponzorů rozhodla zakoupit a nainsta700 letá historie obce a převzata od Horního
třeba se vší odpovědností a vážností přistoupit
lovat do věže místního kostela zvonkohru. Není
Slavkova putovní kronika těchto setkání.
k potřebným přípravným činnostem, neboť čas
to ale originální zvonkohra se zvony, ale z věže
Všechny Slavkovy poté ve svých prezentacích
kvapí mílovými kroky…
jsou vždy 5 minut před celou hodinou v době
představily své obce či města. Prezentaci Slavod 7 do 20 hod z CD nosiče přehrávány několikova u Brna po zdravici starosty ing. Charváta
Ing. Ladislav Jedlička
kaminutové nahrávky zvonkohry s různými meuvedl ing. Jedlička.
(Fotoreportáž najdete na webu www.slavkov.cz)
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Pokládka dlažby chodníku u kostela

Foto: R. Lánský

Práce na chodníku u školy na Malinovského
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Foto: B. Maleček

Výstavba ve městě v roce 2012
Odbor investic a rozvoje vás touto cestou informuje o probíhající a někdy již dokončené výstavbě města Slavkov u Brna v tomto roce.
V oblasti obnovy památek probíhá a hotová
má být do konce října oprava střechy budovy
radnice č. p. 64, která je realizována za podpory
745 000 Kč z dotačních prostředků ministerstva
kultury z Programu regenerace městských památkových zón. Dále je již před dokončením obnova poslední fáze fasád zámku, která
kontinuálně probíhala od roku 2003. Nyní zbývá
vyměnit šest oken ve valech. V příštím roce se
počítá s další výměnou oken a opravou mostku

Zahradní ulice

Foto: R. Lánský

Nová dlažba v Zahradní ulici

Foto: R. Lánský

Oprava fasády zámku

do zámeckého parku. Tato akce je rovněž realisíci červnu bylo dokončeno zateplení bytových
zována z dotačních prostředků z Programu zádomů č.p. 1191-3, které bylo v menší míře dochrany architektonického dědictví Ministerstva
továno z programu Zelená úsporám. Obě tyto
kultury České republiky ve výši
akce byly financovány z pro1 300 000 Kč. Poslední, největší
středků privatizace bytů na sídlišti
dotační akcí, která v areálu
Nádražní.
zámku probíhá, je realizace proOblast infrastruktury byla najektu: „Stavební úpravy předplněna rekonstrukcí ulice Zazámčí zámku Slavkov –
hradní, která je již dokončena
Napoleonská expozice“. Ukona byla podpořena částkou ve výši
čení stavebních prací se předpo500 000 Kč od soukromého subkládá v měsíci listopadu a nyní
jektu, a to společnosti Pegas Gonda
se pracuje na dodávce samotné
s.r.o., Slavkov u Brna, za což patří
expozice, kde ve výběrovým řídík, protože bez těchto prostředků
zení uspěla společnost SKR
by město k rekonstrukci nepřikrostav, s.r.o. Vzhledem k průtahům
čilo. Celkem se náklady vyšplhaly
tohoto zadávacího řízení nebude
na 891 901 Kč. Za podpory finančmožné dodržet stanovený termín
ních prostředků od společnosti Addokončení expozice leden 2013
miral Global Betting, Komořany ve
a bude se jednat o březnu 2013. Radnice
Foto: B. Maleček výši 3 000 000 Kč se realizuje
Zde jsou na projekt použity evoprava chodníků kolem kostela
ropské peníze prostřednictvím Regionálního
a na ulici Malinovského, která bude dokončena
operačního programu jihovýchod ve výši 48,8
během listopadu a dále výstavba volnočasového
mil. Kč. Celkové výdaje na projekt mohou doareálu na sídlišti Nádražní, která bude hotova
sáhnout až 56 mil. Kč bez DPH. Do konce října
taktéž do konce roku.
tohoto roku bude dokončena dotační akce z miV příštím roce nás čeká realizace přestavby
nisterstva pro místní rozvoj „Obnova vodního
přestupního uzlu IDS na vlakovém nádraží. Dopříkopu zámeckého parku Slavkov u Brna“.
tace z prostředků Regionálního operačního proPráce trvaly čtyři měsíce a podpořeny byly částgramu jihovýchod již byla potvrzena
kou 8 709 028 Kč z dotčeného ministerstva a ze
a v nejbližší době začne proces veřejné zakázky
strany města částkou 897 670 Kč.
na výběr zhotovitele. Realizace bude probíhat
V oblasti revitalizace bytové výstavby bude
od dubna do července 2013. Po tuto dobu bude
do konce roku dokončeno zateplení bytových
bohužel muset být vedena trasa pravidelné audomů na sídlišti Zlatá Hora č.p. 1228, 1227
tobusové dopravy přes sídliště Nádražní. Cela 1237. Tím budou veškeré bytové domy ve
kové náklady jsou kalkulovány na 13,7 mil. Kč,
vlastnictví města na tomto sídlišti zatepleny. Obz nichž 85 % uhradí Evropská unie.
dobná situace je i na sídlišti Nádražní, kde v měIng. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Foto: B. Maleček

Rekonstrukce vodního příkopu

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

ZŠ Tyršova na přespolním běhu
Jednou z prvních sportovních soutěží školního roku pořádaných Asociací školních sportovních klubů Vyškov je přespolní běh. Za
krásného podzimního počasí v areálu atletického stadionu ve Vyškově dosáhli v konkurenci
základních škol okresu Vyškov žáci naší školy
velmi pěkného výsledku. V kategorii mladších
hochů na trati dlouhé 1600 m doběhl na druhém
místě Jakub Leitner ze šestého ročníku. Stejnou
pozici vybojoval na trati dlouhé 2100 m v kategorii starších hochů Jiří Hausner z devátého ročníku. Oběma borcům patří poděkování za jejich
výkony, protože doběhli těsně za žáky, kteří se
věnují tréninku atletiky. V kategorii družstev se
mezi jedenácti školami okresu nejlépe umístili
mladší hoši, a to na čtvrtém místě.
Mgr. Hana Charvátová

J. Hausner a J. Leitner – 2. místo

Foto: archiv školy

Výuka na dětském dopravním hřišti
Ve středu 3. října se zúčastnili žáci čtvrtých
ročníků výuky na DDH ve Vyškově. Děti se na
dopravní výchovu v terénu předem pečlivě připravily. Zopakovaly si dopravní značky, dozvěděly se, jaké má mít správné vybavení jízdní
kolo, řešily s třídní učitelkou křižovatky. Vše
zábavnou a nenásilnou formou. První část
výuky byla teoretická a proběhla v učebně. Po
svačině si děti nasadily helmy, vybraly si
vhodná jízdní kola a vyzkoušely si úskalí dopravního hřiště. Dostaly za úkol správně zasta-

vit a rozjet se, reagovat na dopravní značky,
správně odbočit vpravo či vlevo. Chybičky se
samozřejmě vloudily, řada dětí není v běžném
životě zvyklá na dodržování dopravních předpisů. Druhé kolo výuky na DDH se uskuteční
koncem dubna 2013. Děti se budou snažit získat průkaz cyklisty splněním teoretických testů
a praktickou jízdou. Takže máme času dost,
abychom nedostatky odstranili a na jarní dopravní akci se připravili co nejlépe.
O. Zehnálková

Exkurze v barokní kovárně
V poslední době jsou ve výuce stále více
zdůrazňovány mezipředmětové vztahy. Důkazem toho, že lze skloubit předměty zdánlivě
úplně odlišné, je exkurze, která propojuje učivo
fyziky, dějepisu i literatury. Ve čtvrtek 11. října
jsme se totiž s našimi osmáky vydali do vesnice Těšany, jejíž chloubou je kovárna zrekonstruovaná ve stylu selského baroka, o němž se
žáci nedávno učili. Tato kovárna patří mezi externí památkové objekty Technického muzea
v Brně. Během zajímavého výkladu jsme se dozvěděli spoustu věcí o technologiích dříve
používaných při zpracování železa, mohli jsme
si zblízka prohlédnout nástroje, které používali
tehdejší kováři a koláři, viděli jsme zajímavou

expozici zemědělských nástrojů, jimiž naši
předkové obdělávali pole.
V obytné světnici kovárny na stěně visí obrázek staré ženy. Je to fotografie Marie Turkové,
známé spíše jako Maryša Vávrová z proslulé divadelní hry bratří Mrštíků. Právě v Těšanech se
děj hry odehrává a zdejší lidé sloužili Mrštíkům
jako předlohy k postavám z dramatu. Žáci znají
děj hry i její tragický konec. Vědí však také, že
ve skutečnosti bylo vše jinak. Zašli jsme se podívat na Maryšin rodný domek a navštívili jsme
také starý hřbitov, kde je pomník jak Maryši
a jejího manžela, tak jejího milého Francka.
Z exkurze si žáci odnesli spoustu zajímavých
poznatků a doplnili si tak učivo několika předmětů.

Exkurze do Prahy
Že je Praha hlavním městem naší republiky,
ví už děti na prvním stupni. Většina z nich zná
také pojmy jako Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo a podobně. Když jsem se ale nedávno v osmém ročníku při výuce dějepisu
zeptala žáků, kdo v Praze skutečně byl a památky, o nichž se ve škole učíme, viděl na
vlastní oči, moc rukou nahoře nebylo. To mě inspirovalo k uspořádání dějepisné exkurze do historického centra Prahy.
V Praze žáci zhlédli některé z nejznámějších
pražských historických památek, jež mnozí
z nich dosud znali pouze z učebnic nebo výkladu učitelů. Naše výprava začala na Václavském náměstí u sochy sv. Václava, pokračovala
přes Prašnou bránu na Staroměstské náměstí,

odtud kolem Betlémské kaple ke Karlovu mostu
a na Malou Stranu. Zde jsme se na chvíli zastavili u krásného barokního chrámu sv. Mikuláše
a pokračovali lanovkou na Petřín. Kolem Strahovského kláštera jsme pak prošli na Pražský
hrad, kde jsme se pokochali krásou gotické katedrály sv. Víta. Z Hradu jsme sešli po starých
zámeckých schodech zpět na Malou Stranu
a metrem přejeli opět na Václavské náměstí. Víc
se za jeden den bohužel snad ani stihnout nedá.
Doufám, že přestože exkurze byla namáhavá,
se žákům líbila, a hlavně že alespoň trochu rozšířila jejich obzory a vědomosti. Vždyť přece
něco jiného je se o historických památkách učit
v lavicích ve škole a něco jiného vidět je na
vlastní oči!
pp
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Naši žáci postupují
Další ročník Coca-cola Školského poháru
v kopané, kterého se účastní týmy žáků základních škol celé republiky, začal pro naši školu
tradičně úspěšně. V podzimním kvalifikačním
kole naši reprezentanti porazili tým ZŠ Rousínov. Zápas byl velmi napínavý a konečné rozhodnutí padlo až v poslední minutě.
ZŠ Slavkov Tyršova – ZŠ Rousínov 3:2.
Branky Slavkova: Kotolan, Florián, Divácký.
Vítězství zaručuje postup ZŠ Tyršova do
dalších bojů v jarních kolech soutěže. Blahopřejeme týmu ve složení: Vyhnánek, Kramář,
Divácký, Hausner, Čermák, Zápotočný, Hrouz,
Florián, Procházka, Kovařík, Kotolan, Laštůvka.

Koncert v kapli
Ve spolupráci s MŠ Karolínka se ve středu
26. září žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili výchovného koncertu komorního souboru Musica animae. Koncert se uskutečnil v kapli sv. Jana
Křtitele. Hudebníci nám předvedli různé hudební nástroje, naučili nás pěknou písničku
a také měli pro děti připravené otázky. Za
správné odpovědi dostaly děti drobné dárky.
Celý koncert byl pro děti velkým zážitkem,
k němuž přispěla velkým dílem i atmosféra samotné kaple s nádhernou akustikou. Program
byl velmi pestrý, zábavný a hlavně poučný. Odměnou pro hudebníky byl velký potlesk a usměvavé tváře malých posluchačů.
Ukázková hodina v 1. třídě
Koncem září proběhla v 1. třídě ukázková
hodina pro rodiče spojená s třídní schůzkou.
Cílem bylo seznámit rodiče se způsoby výuky
na začátku první třídy – poznávání písmen,
čtení slabik a nácvik správného psaní. Děti
svým rodičům předvedly, co se už za první
měsíc naučily: přečetly první písmena a slabiky, přednesly básničky, zazpívaly písničku
a hlavně chtěly ukázat, že už jsou opravdoví
školáci.

Jistý postup našeho týmu
Ve čtvrtek 27. září se na hřištích Gymnázia
Bučovice uskutečnilo okrskové kolo v minikopané chlapeckých týmů základních škol. Devět
přihlášených týmů bojovalo o tři postupová
místa do okresního kola. Naše družstvo se utkalo ve skupině nejdříve s týmem ZŠ Otnice,
který zcela jednoznačně přehrálo 4:0. Střelecky
se prosadili Martin Florián (3) a Vojtěch Laštůvka. Ve druhém utkání nedal tým Gymnázia
Bučovice našemu družstvu vůbec šanci a zaslouženě zvítězil 6:3. Jediným střelcem ZŠ Tyršova v tomto zápase byl Filip Kotolan.
V rozhodujícím utkání si naši hoši změřili své
síly s vítězem skupiny A – týmem ZŠ Slavkov
Komenského. Přestože náš soupeř po celou
hrací dobu tahal za kratší konec, byl výsledek
6:0 až příliš krutý. O góly se podělili Filip Kotolan (3), Martin Florián, Lukáš Přibyl a Ladislav Zápotočný. Kromě výše jmenovaných
reprezentovali ZŠ Tyršova ještě brankář Jakub
Vyhnánek a obránce Jiří Hausner. Věříme, že
náš tým naváže na dobrý výkon z turnaje
i v okresním kole, které se bude konat ve Vyškově.
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Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

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

Podpora školní úspěšnosti
Snad každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo
ve škole úspěšné. Důležitá je první třída, kde si
malý žáček utváří vztah ke škole, k učení.
Pro dobrý „start“ do základního vzdělávání
již třetím rokem ve spolupráci s Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově
nabízíme rodičům žáků 1. tříd program pod názvem Podpora školní úspěšnosti.
Cílem je podchytit možné první projevy vývojových poruch učení (SPU) jako je dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie, ale i projevy
mimořádného nadání. Malí žáčci pod dohledem speciálního pedagoga plní po dobu asi 20
minut různé úkoly a na základě jejich vyhodnocení je rodičům i učitelům doporučeno, jak

s dítětem dále pracovat, aby školní výsledky
byly co nejlepší.
Pro starší děti (2.–4. tř.) probíhá na naší škole
jednou týdně kroužek náprav SPU. Vycházíme
z individuality každého žáka, protože každý má
jiný stupeň závažnosti poruchy učení s odlišnými projevy. Používáme speciální metody,
které směřují k odstranění specifických obtíží
při čtení, psaní a počítání, jako např. cvičení
jemné motoriky, rozvíjení zrakové a sluchové
diferenciace, rozvoj prostorové a pravolevé orientace, rozvíjíme matematické představy apod.
Věříme, že tato spolupráce bude prospěšná
nejen dětem, ale povede i ke spokojenosti rodičů.
Vys

Poznáváme dějiny regionu
V uplynulém měsíci navštívili všichni žáci devátého ročníku novou výstavu, kterou při příležitosti výročí muzejní činnosti ve Slavkově
připravili historici ZS-A. Výstava nazvaná Musaion představila žákům exponáty od nejstarších
dob až do poloviny 20. století. Z těch nejstarších
žáky nejvíce zaujala mamutí stolička, důkladně
opracované kamenné nástroje, kostěné brusle či
keramická hračka pro děti. Se zájmem sledovali
sortiment Šimáčkova papírnictví a srovnávali ho
se svými školními potřebami. Výukové obrazy,
zavěšené na stěnách výstavních místností, vyvolaly úsměvy na jejich tvářích. O co více názorných
možností jim přináší současná moderní škola!
Chlapci a děvčata se zvědavě zastavovali
u vystavených psacích strojů, fotoaparátů, gramofonů a dalších technických pokladů. Nikdo
si nezapomněl prohlédnout násadkové pero, kterým se podepsal prezident T. G. Masaryk při ná-

vštěvě Slavkova. V poslední části výstavy
všichni obdivovali překrásné skleněné a porcelánové předměty, našli krabičku na blechy a stali
se zákazníky bývalé holičské oficíny.
Z výstavy si žáci odnesli řadu nových poznatků. Velké množství exponátů byli schopni
pojmenovat a popsat i následně ve výuce ve
škole. Děkujeme organizátorům za počin, který
obohatil naše dějepisné vyučování.
Dalším krokem za poznáváním dějin Slavkova byla návštěva židovské školy na Koláčkově
náměstí. Chlapci a děvčata z 9.A třídy, vyzbrojeni fotoaparáty a poznámkovými bloky, studovali na výstavních panelech podobu města
v uplynulých staletích, zkoumali místa, která už
dnes neexistují, a četli si o osudech našich židovských spoluobčanů za války. I tato návštěva
přispěla k hlubšímu poznání dějin regionu.

Divadelní představení

Foto: archiv školy

Piráti znovu vypluli
Středa 3. října se stala pro 25 žáků naší školy
dnem plným očekávání, skrývané trémy a nezbytné nervozity, která předchází každému veřejnému vystoupení. Členové Divadelního
kroužku předvedli odpoledne dvakrát reprízu
svého představení Piráti z Karibiku i odjinud.
Tentokrát ovšem v řadách diváků neseděli jen
spolužáci, ale také rodiče, přátelé a blízcí našich
„herců“. Scénky z mořského dna, z lodní paluby,
ostrova lidojedů či přístavní hospody jsme doplnili několika písněmi o moři a námořnících,
které nám pomohly zazpívat děvčata z 2. stupně
naší školy. Do příběhu jsme si vypůjčili postavy
známých mořských vlků, které provází a potkávají toho nejpoťouchlejšího a nejvychytralejšího
– Jacka Sparowa, a on „je prostě okouzlující!“
Nakonec samozřejmě vše dobře dopadlo a polepšený Jack si s chutí zazpíval se všemi účinkujícími známou píseň z filmu Piráti z Karibiku,
kterou jsme opatřili českým textem.
Všichni účinkující sklidili zasloužené uznání
a dlouhý potlesk publika a s pirátským zvoláním: „Ber, co jen můžeš!“ se rozcházeli už za
tmy do svých domovů.
(KamPod)

PhDr. H. Sokoltová

Všestrannost je cesta k vítězství
Toto je heslo dvou olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho, kteří ovládli
světová sportoviště v královské disciplíně: atletickém desetiboji. A s tímto heslem založili
upravený víceboj pro širokou veřejnost pojmenovaný Odznak všestrannosti olympijských vítězů neboli OVOV. Soutěže v OVOV probíhaly
v minulém školním roce po celé republice a zapojilo se do nich 56 okresů a samozřejmě
všechny české kraje. Vrcholem snažení žáků
základních škol bylo republikové finále konané
20. a 21. září v Praze na strahovském stadionu
za účasti velké většiny slavných českých olympioniků v čele s jubilantkou paní Věrou Čáslavskou. Významnou podporu poskytla
i Armáda ČR.
Žákům ZŠ Komenského se podařilo svými
výkony probojovat se na toto republikové finále,
na vlastní kůži zažít atmosféru nejslavnějšího
českého stadionu, soutěžit na něm za podpory
olympioniků a v neposlední řadě předvádět výkony na úrovni osobních rekordů.
Každý závodící tým měl dva své garanty –
jednoho olympionika a jednoho profesionálního
vojáka, kteří se v průběhu závodů o tým starali
jak po organizační stránce, tak po stránce takticko – sportovní. Garantkou našeho týmu byla
olympijská gymnastka Jana Kapounková, která

Glitter Stars

Foto: archiv GS

Úspěch Glitter Stars

S Robertem Změlíkem

Foto: archiv školy

závodila na letních olympijských hrách v Soulu
v roce 1988.
Naši žáci závodili s velkým nasazením. Naprostá většina z nich dosáhla bodových zisků,
které je opravňují nosit bronzové, stříbrné ale
i jeden zlatý odznak OVOV. Ze závodů si odvezli mnoho zážitků ze setkání se slavnými
sportovci a v neposlední řadě i z pestrého doprovodného programu.
A jeden osobní prožitek závěrem – na úvodním ceremoniálu celého republikového finále
hrál vojenský sbor českou státní hymnu a hradní
stráž nesla českou státní vlajku. Markéta Urbanová (naše závodnice) se vyjádřila, že při závěrečných taktech naší hymny ji „běhal mráz po
zádech“.
Mgr. Martin Bauer

CN/CT je národní reprezentační tým v cheerleadingu, výběr z nejlepších cheerleaders z týmů
působících v České republice. Czech National
Team jezdí reprezentovat ČR na mezinárodní soutěže, ale i exhibičně vystupuje na českých soutěžích, jezdí školit ostatní české týmy a vystupuje
na různých kulturních či sportovních akcích.
Je nám velkou ctí vám oznámit, že v nadcházející sezoně se do tohoto reprezentačního týmu
dostaly tři členky slavkovské skupiny Glitter
Stars ze ZŠ Komenského – Aneta Macharová,
Natálie Hudcová a Kristýna Borovská. Účastí
v reprezentaci se naše děvčata automaticky nominovala na Mistrovství Evropy v seniorské kategorii v roce 2013, které se bude konat ve
skotském Glasgow. Ostatní členky skupiny Glitter Stars se o případnou nominaci na ME v juniorské kategorii musí poprat s ostatními
českými týmy na MČR.
Český národní tým vedou zkušení američtí
trenéři Blake Myers a James Matsinger, manažerkou a asistentkou je Petra Žáková (Nový
Jičín) a o gymnastickou přípravu se budou starat
Ondřej Polanský (Praha) a Renáta Macharová
(Slavkov u Brna).
rem
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Slavnostní zahájení provozu po digitalizaci kina

Promítací kabina kina

Výstava Marisy Ivany Fily
Ve čtvrtek dne 1. listopadu se v 17 hodin
na slavkovském zámku koná vernisáž německé malířky Marisy Ivany Fily. Přestože
její jméno nezní příliš česky, může se Marisa
pochlubit českými kořeny – její otec Jiří je rodilý Brňan. A protože rodina Filů nikdy nerozvázala pouta ke své rodné zemi, můžete si její
obrazy prohlédnout právě na zámku ve Slavkově u Brna.
Marisa Fila čerpá ve svých obrazech inspiraci z modernismu první poloviny 20. století,
proto v jejích barvami hýřících malbách nalezneme prvky kubismu i fauvismu, figury na jejích obrazech působí velmi plasticky. Podobně
jako samotné provedení i náměty obrazů jsou
velmi barvité – od jihoamerických motivů,
přes španělskou tematiku až po výjevy z typických středoevropských měst počátku minulého století.
Výstava maleb a kreseb Marisy Fily bude na
zámku k vidění až do konce sezony, tedy do
9. prosince 2012.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Venezuelský velvyslanec J. E. Víctor Julián Hernández
León, který se osobně účastnil vernisáže výstavy Jeskyně Křišťálové oči
Foto: A. Šilhánek

Foto: J. Blažek

V neděli dne 14. října se ve slavkovském
kině uskutečnilo slaností představení k zahájení provozu pro provedené digitalizaci městského kina.
S postupujícím rozvojem technologií se tyto
stále více uplatňují i v oblastech, kde dosud
převládaly klasické technologie, a postupně je
tak vytlačují. Mezi tyto oblasti se v posledních
letech zařadila i promítací technika, což je
umožněno především podstatným zvýšením

kvality projekce z pohledu ostrosti obrazu i dostatečné intenzity světelného toku, doplněné
kvalitním prostorovým ozvučením kinosálu.
Je tedy naprosto logické, že se digitalizace
nevyhnula ani slavkovskému kinu, organizačně začleněnému do ZS-A. V rámci provedené modernizace došlo spolu s doplněním
o novou digitální promítací techniku také k výměně promítacího plátna a k osazení novým
digitálním prostorovým ozvučením. Po doplnění o novou technologii tato umožňuje
nejen výrazné zvýšení kvality promítání, ale
také rozšíření kvalitního využití kinosálu i pro
jiné účely:
- vzdělávací programy pro školy i organizace,
- různé prezentace,
- přenosy divadelních – operních představení,
- hudební produkce apod.
Vlastní digitalizace proběhla v průběhu srpna
a je nutné zdůraznit, že její financování bylo zajištěno z provozních prostředků organizace, nebylo tedy třeba zdrojů z rozpočtu města. Stávající
klasická promítací technologie z filmového pásu
byla přitom zachována, takže umožňuje v budoucnu i promítání archivních filmů nebo filmů,
které nebudou k dispozici na digitálním nosiči.
Novou technologii promítání si mohli zájemci
prohlédnout v rámci dne otevřených dveří. Lze
si jen přát, aby po uskutečněné digitalizaci trend
v návštěvnosti byl stále příznivý.
Přijďte posoudit novou vysokou kvalitu promítání, která je naprosto srovnatelná s multikinem, ale za podstatně nižší vstupné!
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Hubertova jízda, Svatomartinská
vína a hody na zámku
Neděle 11. listopadu bude na Zámku Slavkov – Austerlitz patřit ušlechtilým koním, dobrému jídlu a prvnímu letošnímu vínu.
Již popáté v řadě se v areálu slavkovského
zámku uskuteční Hubertova jízda spojená
s prodejní výstavou Mladých Svatomartinských vín, kterou zajišťuje Moravská banka vín
a se Svatomartinskou husou, kterou připraví Zámecká restaurace Austerlitz. Mimo to
se mohou návštěvníci těšit na slavnostní příjezd
sv. Martina na bílém koni.
Letošní Hubertovou jízdu pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Projekt Austerlitz a s CENS za podpory Jihomoravského
kraje a Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy.
Účastníci jízdy vyjedou ze Staré pošty a přes
Velešovice a Urbánek přijedou na slavkovský
zámek, kde je pro návštěvníky připraven bohatý
program:
11.11 Zahájení výstavy Mladé svatomartinské
víno na zámku a jeho ochutnávky a prodej ve vstupních prostorách zámku
13.30 Příjezd Sv. Martina na bílém koni pod
zámecký balkon a přivítání návštěvníků
13.45 Slavnostní příjezd jezdců pod zámecký
balkon:
- přípitek svatomartinským vínem

- představení jezdců a koní
- pozvání na 207. výročí bitvy u Slavkova
14.00–14.20 Komentované ukázky umění
jezdců, představení jednotek, uniforem
a jezdectva napoleonských válek
14.20–14.30 Scéna z Napoleonova ústupu
z Ruska
14.30–14.50 Ukázky sokolnictví (Fr. Miroš)
15.00 Závěrečný nástup jezdců pod zámeckým balkonem s fanfárami, rozloučením se
s městem, přípitkem svatomartinským
vínem a závěrečným kolečkem jezdců

Během celého odpoledne mohou návštěvníci
ve vstupních prostorách zámku ochutnávat
první mladá vína z letošní sklizně, pochutnávat
si na svatomartinské huse v Zámecké restauraci
Austerlitz a samozřejmě si i prohlédnout zámek
se všemi jeho výstavami. Především pro děti
jsou v zámeckém parku určeny jízdy na koni,
pro všechny je pak připraveno v parku také stylové občerstvení (stánky). Program bude ukončen v cca 16 hodin.
Vstup na akci je VOLNÝ. Věříme, že vás bohatý program zaujal a přijdete s námi strávit
tento podzimní den.
Ing. Jana Slouková, ZS-A,
Jakub Samek, Projekt Austerlitz

10/2012

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

13

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

CORNY – středoškolský atletický pohár
Ve čtvrtek 20. září se na atletickém stadionu
ve Vyškově konal tradiční atletický mítink středních škol okresu Vyškov. Do soutěže byly přihlášeny celkem čtyři školy. Mezi velké favority
v chlapecké kategorii patřilo Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, kterému sekundovalo „domácí“ Gymnázium Vyškov, jež nasadilo
týmy dva. Dále pak se do bojů zapojila družstva
ISŠ Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov. Sportovci se utkali v těchto disciplínách: 100 m, 400
m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí
a štafeta. ISŠ Slavkov u Brna reprezentovali:
Flender Tomáš, Suchý Martin, Klimek Jakub,
Divácký Miroslav, Zvonek Jakub, Toman Matěj,

Start běhu

Brázdil Daniel, Hřebíček Petr, Kulisin Tomáš,
Klimek Jakub, Husovský Mojmír.
Celkové hodnocení soutěže chlapců: 1. Gymnázium a Obchodní Akademie Bučovice, 2.
Gymnázium a SŠZZE Vyškov – A, 3. Gymnázium a SŠZZE Vyškov – B, 4. ISŠ Slavkov
u Brna, 5. SOŠ a SOU Vyškov.
V dívčí kategorii se utkala jen čtyři družstva
dívek, a to Gymnázium a SŠZZE Vyškov – A,
Gymnázium a Obchodní Akademie Bučovice,
ISŠ Slavkov u Brna a Gymnázium a SŠZZE Vyškov – B. Dívky se utkaly v disciplínách: 60 m,
200 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh
koulí, štafeta. ISŠ Slavkov u Brna reprezentovaly: Hlaváčková Jana, Hrabovská
Jana, Kadlubová Lenka, Bartáková
Sabina, Pavlasová Kateřina.
Celkovém hodnocení soutěže
dívek: 1. Gymnázium a SŠZZE
Vyškov – A, 2. Gymnázium a Obchodní Akademie Bučovice, 3.
Gymnázium a SŠZZE Vyškov –
B, 4. ISŠ Slavkov u Brna.
Do krajských finále postupují
týmy chlapců a dívek Gymnázia
a SŠZZE Vyškov – A.
Studentům naší školy je třeba
poděkovat a pochválit je za předvedené výkony.
Foto: archiv školy

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Srdíčkové dny
Každý nový školní rok přináší nejen novinky,
ale i osvědčené akce jako jsou Srdíčkové dny.
Náš domov mládeže při ISŠ ve Slavkově u Brna
s občanským sdružením Život dětem opakovaně
spolupracuje a jeho logo – usměvavé sluníčko
znamená pro naše žáky šanci pomoci potřebným. Ve dnech 17.–21. září prodávali naši žáci
reflexní klipy ve tvaru srdíčka. Výtěžek jde na
pomoc dětem, které jsou postiženy závažnými
nemocemi a jsou stabilně odkázány na domácí
péči. Vybraná částka bude použita na zakoupení
různých zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků a léčebných pobytů. Jedná se o pomoc
v rámci celé ČR.
Žákům naší školy se podařilo vybrat krásnou
částku 3493 Kč, která byla zaslána na konto občanského sdružení Život dětem. Patří jim za to
obrovský dík, stejně jako všem, kteří si reflexní
klip zakoupili. Poděkování patří i pedagogům,
kteří své žáky v této akci podpořili. Je vidět, že

Foto: archiv školy

Kurz studené kuchyně
Ve dnech 1.–4. října probíhal na ISŠ kurz studené kuchyně pro žáky studijních a učebních gastronomických oborů. Lektorem kurzu byl Mistr
kuchař pan Vladimír Picka, držitel několika ocenění v tomto oboru. Předával žákům hluboké teoretické znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti
z gastronomie. Během konání kurzu žáci připravili speciální masové výrobky, výrobky z uzenin,
sýrů, např. plněné sýry, rolády, pěny, aspiky, dále
plněné ryby, galantiny z drůbeže, paštiky v těstě,
teriny a mnoho dalších specialit.
Slavnostní přehlídka dekorovaných mís,
aranžmá rautového stolu a degustace výrobků je
vždy vyvrcholením kurzu. Závěrečného rautu se
zúčastnili zástupci ZŠ Tyršova, vedení naší školy
a rodiče účastníků kurzu. Absolventi dostali
osvědčení na základě pověření MŠMT ČR, které
je podkladem pro jejich vyšší hodnocení při výkonu kuchařského povolání.
Absolvování kurzu je významným přínosem
pro motivaci mladé kuchařské generace. Dnešní
kuchař se v praxi neobejde bez znalosti příprav
nabídkových stolů, rautů a recepcí.
Eva Havránková, ISŠ

Svatební den ve Vile Austerlitz
Srdíčkový den

Foto: archiv školy

i přes současnou nelehkou dobu je mezi námi
stále hodně dobrých lidí, kteří, i když mají sami
málo, dokáží přispět dobré věci.
Kocmanová Zdenka, vychovatelka, ISŠ

Tlačenka Open 2012
Restaurace Klobouk pořádá čtvrtý ročník
soutěže o nejlepší domácí tlačenku vlastní výroby Tlačenka Open 2012, která proběhne v sobotu 24. listopadu. Hodnotí se vzhled v řezu,
chuť, vůně a soudržnost.
Obaly (umělá střeva) si soutěžící (max. počet
soutěžících – 2 osoby za 1 team ) mohou vyzvednou od 12. listopadu u obsluhy restaurace,
kde také obdrží přesné pokyny. Dodaný vzorek
o hmotnosti minimálně 1 kg bude hodnotit jak
odborná porota složená z řezníků ze Slavkova
a okolí, tak porota amatérských degustátorů
z řad návštěvníků restaurace.

Kurz studené kuchyně

První cenou je padesátilitrový sud piva Radegast. Odměna je připravena také pro vítěze
určeného amatérskou porotou.
Přijďte soutěžit, nebo se jen podívat, ochutnat a stát se členem amatérské poroty. Dobrou
náladu vezměte s sebou.
Předběžný program:
od 19 h. – Hodnocení odborné poroty
od 20 h – degustace tlačenek spojené s hodnocením návštěvníků
Srdečně zve Monika Šemorová
Kontakty: 721 680 563 – Monika Šemorová, rest.klobouk@seznam.cz

Svatební den se koná 4. listopadu od 14 do 18
hodin. A na co se můžete těšit?
• Ukázka všeho, co je třeba pro váš vysněný den
,,D“.
• Ukázka kolekce svatebních šatů La Sposa a St.
Patrick 2013
• Můžete vyzkoušet služby kadeřnic, vizážistek či
modelaci nehtů.
• Ochutnávka teplého a studeného rautu, cukroví, koláčků a dortů.
• Ochutnávka vín a míchaných nápojů.
Program:
14.15 Zahájení
LIVE proměna některých z vás v nevěstu
14.30–15.30 Prohlídka prostor a vystavovatelů
15.30 Taneční vystoupení skupiny ENJOY ,,Ledová královna“
15.45 Módní přehlídka
16.00–16.30 Přípravy svatby v otázkách a odpovědích
16.30 Taneční vystoupení skupiny ENJOY ,,Ledová královna“
16.45–17.45 Prohlídka prostor a vystavovatelů.
K poslechu vám bude hrát kapela BubliFUNK.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Křesťanské loučení se zemřelými
Naše loučení se zemřelými je vždy velmi bolestná událost lidského života. Nemusí však být
pouze dobou smutku. Křesťanské rozloučení se
děje ve spojení s Kristem. Svatý Pavel říká:
„Proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal
Pánem nad živými a nad mrtvými“ (Řím 14,9).
A Ježíš připomíná v evangeliu sv. Matouše, že
„Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (Mt
22,32). Takže mrtví, nad kterými panuje ten, který
vstal k životu, nejsou už vlastně mrtví, ale žijí
a život v nich vládne pro jejich víru v Krista, ve
kterého uvěřili – on vstal z mrtvých a už neumírá.
Toto je základ křesťanské víry a pro nás věřící
je to také pramen naší naděje. A dalo by se říci,
že slavkovští věřící mají velmi blízko ke Kristu
Vzkříšenému, vždyť tomuto tajemství Ježíšova
života je již přes dvě stě let zasvěcen farní kostel. Toto tajemství Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání je tedy i pro nás, kteří zůstáváme na

této zemi, jediná naděje, která je víc než pouhé
vzpomínky.
Skrze víru v Krista a naši lásku k zemřelým
naše spojení s nimi nekončí – jen se mění. Můžeme se s nimi setkávat skrze Krista v modlitbě.
A je zde ještě jeden pohled. Při pohřbu se ale
často zamýšlíme nad sebou, zarmoucenými,
kteří jsme na této zemi opouštěni, ale málo se
zabýváme tím, co prožívá zemřelý. Máme-li
víru, že smrtí život nekončí, můžeme vyprošovat zemřelým dosažení cíle života, a tím je naplnění nejhlubších tužeb lidského srdce –
dosažení Božího Království.
Svatý Pavel říká: „Když jsme s Kristem zemřeli, budeme s ním také žít.“ A dá se také říci
pro nás živé: Když s Kristem žijeme, tak se také
může uskutečnit, že ve smrti zemřeme s ním
a budeme s ním žít.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Rozdíl
Jednoho dne si kníže zavolal obchodníka
s koňmi, který mu nabídl dva nádherné hřebce.
Oba koně si byli velmi podobní – oba byli
mladí, svalnatí a dobře stavění, ale přesto chtěl
obchodník za jednoho dvakrát tolik co za toho
druhého. Kníže si zavolal dvořany a prohlásil:
„Daruji obě tato krásná zvířata tomu, kdo mi
vysvětlí, proč je mezi jedním a druhým takový
rozdíl v ceně.“
Dvořané se shlukli kolem koní a začali si je
pečlivě prohlížet. Neobjevili však nic, čím by
se dala větší cena jednoho koně nebo menší
cena druhého zdůvodnit.
„Vidím, že nechápete, jaký je mezi nimi rozdíl, a tak si je necháme vyzkoušet, aby vám
bylo jasnější, proč se jejich hodnota tak liší.“
Dal koně osedlat, poručil, aby na ně vsedli dva
sloužící a aby se několikrát projeli kolem nádvoří. Ani potom dvořané nechápali, proč má
každý kůň jinou cenu.

A tak jim to vysvětlil sám kníže: „Jistě jste si
všimli, že jeden z nich při běhu skoro nezvedal
prach, zatímco ten druhý vířil celé oblaky prachu. Proto má první kůň dvojnásobnou cenu –
vykonává totiž své povinnosti a nedělá kolem
toho tak velký rozruch.“
(z knihy
Další příběhy pro potěchu duše, Portál 2008)
„V naší společnosti je úspěšný právě ten, kdo
zvíří prach do větší výšky...“
(B. Ferrero)
„Chcete dělat dobrý dojem na lidi svou zbožností, ale Bůh do vás vidí. Vnějším úspěchem,
kterému se obdivují lidé, Bůh pohrdá.“
(Bible-překlad SNC - Lukáš 16,15)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v listopadu na sobotní bohoslužby konané 10.
a 24. listopadu na adrese Lidická 307, Slavkov.
Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Listopad ve vyškovské Hvězdárně
Na listopadové noční obloze můžeme pozorovat podzimní souhvězdí Pegas, Andromeda
a Beran a na východě pak už vidíme zimní souhvězdí Býka, Vozku a po 22. hodině také nádherný Orion.
Měsíc bude v druhé čtvrti 7. listopadu,
v novu 13. listopadu,v první čtvrti 20. listopadu
a úplněk bude 28. listopadu, kdy také nastane
polostínové zatmění. Pokles jasu Měsíce je bohužel při polostínovém zatmění takřka nepo-

KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239
Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

střehnutelný Zatmění se navíc odehraje nevysoko nad obzorem.
Na druhou stranu můžeme pozorovat některé
planety, k tomu účelu mámě na hvězdárně nový
dalekohled. Jasnou planetu Jupiter uvidíme po
20 hodině v souhvězdí Býka. Na ranní obloze
svítí planeta Venuše, od druhé poloviny měsíce
Saturn a od 25. 11. i Merkur. Seskupení Měsíce, Venuše, Spiky a Saturnu bude pozorovatelné ráno na jihovýchodě ve dnech 11.
a 12. listopadu.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů. Nezapomeňte se opravdu teple
obléci, na pozorovatelně je chladno, ale podívaná do hlubin vesmíru za to stojí. Hvězdárna
je otevřena každé úterý a pátek od 18.30 do
20.30 h. Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace
získáte na www.zoo-vyskov.cz, na facebooku
Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.
Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek
a klub pro mladé astronomy, přihlášky stále přijímáme na tel. 602 59 62 09.
pat
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Program římskokatolické 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 bohoslužba pro mládež, sobota v 7.30 h.
Svátost smíření přede mší sv. v úterý, pátek
a v neděli ráno i večer. Mimořádně na ohlášení
ve středu 19.00 – 20.00 v kostele.
Mše sv. v penzionu 1. 11. čtvrtek v 8.00.
Slavnost všech svatých, 1. 11. čtvrtek, mše sv.
18.00 Slavkov.
Návštěvy nemocných pátek 2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ V PÁTEK 2. LISTOPADU:
Slavkov Špitálka v 8.00, večerní mše sv. ve farním kostele v 18.00, Heršpice 16.30, Hodějice
17.00 s modlitbou na hřbitově, Němčany 18.30
s modlitbou na hřbitově.
MODLITBA ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ ve Slavkově v neděli 4. 11. ve 14 h
MŠE SV. V KOSTELE NA ŠPITÁLCE:
sobota 3. 11. v 7.30, pondělí 5. 11. až čtvrtek 8.
11. vždy v 18.00.
OTEVŘENÝ KOSTEL NA ŠPITÁLCE 2. až
4. 11. vystavené parte zemřelých v roce 2012.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat
od 1.–8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď,
sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).
Obnova pro ženy všech věkových kategorií 10.
11. sobota, na téma: „Bůh je síla má“. O síle
modlitby chval v radostech i těžkostech života.
Vede P. Adam Rucki.
Obnova pro děvčata a chlapce od 17 let, 17.
11. sobota, na téma: „I s Tebou Bůh počítá“.
O rozpoznání životního povolání u mladého
člověka. (pro slavkovskou mládež součást přípravy na biřmování). Vede P. Adam Rucki.
Mše svaté s novoknězem Josefem Kubešem,
18. 11. neděle, s průvodem k misijnímu kříži
8.30 a 18 h Slavkov, 9.,45 Němčany, 11.00 Hodějice.
Obnova pro muže, 24. 11. sobota, na téma:
„Prohra nemusí být vždy prohrou“. Naše prohry ve světle příběhu Josefa egyptského. Vede
P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci.
Zádušní mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova,
29.11. čtvrtek, farní kostel 18,00
Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Yellowstonský park

Foto: archiv

Povídání o Kalifornii
Přijměte naše pozvání na Povídání o Kalifornii a parcích USA. Promítané fotografie
doprovodí slovem o svém poznání br. Roman
Suchomel, který letos v USA strávil několik
týdnů. Sejdeme se opět na faře Církve čsl. husitské, Jiráskova 959, Slavkov u Brna, ve čtvrtek 15. listopadu od 17 hodin. Poté jste zváni
i na menší pohoštění s pokračující diskusí.
Vstupné dobrovolné. Za radu starších CČSH
vás zve
Milan Vostřel, farář
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hobby

dům

MALÍŘSKÉ POTŘEBY
BÍLÁ VNITŘNÍ
PRIMALEX PLUS 7,5 litru

250,-

PROBARVENÁ
VNITŘNÍ S0520-G90Y

SYNTETIKA
NA KOV

S0530-B10G

125,-

420,434,-

PRIMALEX POLAR 7,5 litru

343,-

S0530-R10B

464,-

S0540-G40Y

PRIMALEX LINEA 7,5 litru

155,-

438,-

cena za 5 litrů, různé odstíny
(50 m2 v jedné vrstvě)

ŘEDIDLO

213,-

S 6006 0,7 litru

PRIMALEX 3 v 1 0,75 litru

44,-

ŠTĚTKY

ZEDNICKÁ

60,-

ALKYTON 0,75 litru

339,-

MALÍŘSKÁ

348,-

po-pá: 6:45-12:30, 13:30-17:00 so: 7:30 - 11:00
Hradební 38, Slavkov u Brna, parkoviště pod náměstím, tel. 775 744 709

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Nově FINSKÁ SAUNA v Lázeňském
domě otevřena nejen pro skupiny,
ale také pro širokou veřejnost.
Více informací na

www.austerlitz.cz

S 6006 4 litry

PRAKTIK 0,6 litru

203,-

LÁZEŇSKÝ DŮM

BOŠOVICE

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

www.papouscizoo.cz

Nabízíme Vám také akční balíčky
wellness procedur pro Vás i Vaše
blízké za bezkonkurenčně nízké ceny.

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

pátek 16. listopadu do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

ZkroĂte divoÑinu
s prvotúídními stroji
Akîní cena:

Akîní cena:

8.790 KÑ

4.490 KÑ
B÷žná cena: 4.990

B÷žná cena: 9.790 Kí

Kí

HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 440 e-series

 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq.
 Air Injection snižuje intervaly potĖebné pro îištøní ltru.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,7 kg.

 Výkonná farmáĖská pila.
 Prvky Smart Start a Low Vib pro snadné ovládání.
 Výkonný motor X-Torq.
 Systém Air Injection™ zajišĚuje delší intervaly mezi îištøním ltru.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,4 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

10.990 KÑ
B÷žná cena:

17. 990 KÑ

12.190 Kí

B÷žná cena: 19.490

HUSQVARNA 450 e-series

HUSQVARNA 560 XP®

 Profesionální pila.
 Moderní design, nejnovøjší Ėešení.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ redukují spotĖebu paliva.
 RevBoost™ – rychlá akcelerace, vyšší výkon.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,6 kg.

 Výkonná farmáĖská pila.
 Prvky Smart Start a Low Vib pro snadné ovládání.
 Výkonný motor X-Torq.
 Systém Air Injection™ zajišĚuje delší intervaly mezi îištøním ltru.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,1 kg.

NA
20% SLEVA
Í
ÍSLUŠENSTV
ZIMNÍ Pù

HUSQVARNA CTH 163T

Kí

Akîní cena:

69.990 KÑ
B÷žná cena: 87.99

Cena:

14.990 KÑ

0 Kí

 Hydrostatická pĖevodovka ovládaná pedálem.
 Integrovaný sbørací koš.
 Dvouválcový motor s plnø tlakovým mazáním.
 Snadné pĖepnutí mezi mulîováním (BioClip) a sbørem do koše z místa Ėidiîe.
Motor Kawasaki, objem válcĝ 603 cm³, šíĕka sekání 97 cm, sb÷rací koš 225 l.

HUSQVARNA ST 121E

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

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 31. 10. 2012. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále
provádí vývoj výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Nová úklidová firma

AUSTERLITZ LUSK
S vánočním úklidem si již nedělejte starost, stačí Lusknout!
od prosince 2012 pro Vás zajistíme:

• úklid domácnosti, firmy,
hotelu
• praní a Ïehlení prádla
• drobnûj‰í domácí opravy

Kateﬁina Libenská
tel: 775 221 577

www.austerlitzlusk.cz

Štípačka dřeva
W 520 / 5,5 T UG,
GÜDE štípač

5 190,– Kč

SHK297
Kolébková pila
Sharks SH 600M
+ kotouč zdarma

12 999,– Kč

Velký výběr
seker a kalečů

od 120,– Kč

Elektrická řetězová pila
EPR 30-20, Narex

Štípač dřeva
DHH 1050/8 TC Gude 8 tun

10 990,– Kč

Pilový kotouč
PROTECO na dřevo
600 x 2,8 x 30
56 zubů

1 190,– Kč

abídky
n
é
t
a
h
o
b
í
š
a
n
z
r
ě
Výb

2 810,– Kč

Tenisová ‰koliãka
pro děti od 4 let a starší pod vedením
zkušené trenérky Jany Všetečkové
s licencí II. třídy Českého tenisového
svazu s dvanáctiletou praxí s tréninkem
dětí a mládeže.

Zámecká restaurace Austerlitz

Svatomartinská Zvěřinové
hody

Tel. 739 261 242

23.–25. listopadu

Prodám mladé andulky
Letošní odchov. Cena 100 Kč/kus.
Odběr: Brno, Slavkov u Brna

Tel.: 605 503 197

Nové

KADE¤NICTVÍ

dámské • pánské • dûtské

Barbora Fiantová
Hradební 1441, Slavkov u Brna
budova bývalého Telecomu

tel. 721 652 289
Módní stﬁihy, barvy, melíry, dárkové poukazy

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

HUSA
10.–18. listopadu

OTEVŘENO
pondělí zavřeno
út–ne od 10 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)

Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Rezervace na tel.:

606 637 666, 544 212 166
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz
Rozměr
38x14 mm
47x18 mm
59x23 mm

Cena
395 Kč
470 Kč
540 Kč

(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

TYPOGRAFICKÉ STUDIO

ZÁCHRANA DAT

Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ
100 Kã
uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

PŘÍJEMNÉ
NOVÉ
CENY
NEJLEPŠÍ CENY
telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Plast tvrzený

. . . dle hodnocení zákazníků!

www.eyes-optik.cz

190,-

Plast+Antireflex Standard 290,Plast+Antireflex Super

450,-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Přijmeme

kuchaře
číšníka (servírku)
do nově otevřeného
Slavkovského pivovaru.
Praxe vítána.

Tel. 603 806 075

Milan Májek
a syn nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
AKCE NA KARI SÍTĚ
již od 174,– Kč/ks
Prodejní doba:

po, st
út, čt, pá
so

7–17 hod.
7–15 hod.
8–11 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
www.slavkov-hutnimaterial.cz



604 272 975
775 697 788

Poradenská kancelárˇ
Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny
mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Kosmetika

Možnost vyzkoušení

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

10/2012
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Fotbalistky hledají
nové spoluhráčky
Hledáme dívky a ženy ve věku od 17 let
na malou kopanou ve Slavkově u Brna. Tréninky 2x týdně v tělocvičně ISŠ. Zájemci
ať volají na telefonní číslo: 774 135 053.

Pěvecký sbor Mladost

Foto: archiv sboru

Koncert pěveckého sboru Mladost
V neděli 23. září se uskutečnil v zámecké
Kapli sv. Kříže, tradiční koncert pěveckého
sboru Mladost z Brna. Do nádherného prostředí
slavkovského zámku se vždy rádi vracíme, protože úžasná akustika zámecké kaple je pro zpěv
přímo stvořená. Už při naší zkoušce před koncertem jsme zjistili, že zájem posluchačů bude
větší, než je počet míst. Zaměstnanci zámku
nám vyšli vstříc a doplnili židlemi všechna
místa, kde bylo volno. Nakonec jsme museli
ještě část posluchačů přemístit na oratoř, protože v Kapli nebylo místo. Stovka posluchačů
nakonec našla svá místa, aby si poslechla
skladby, které jsme nastudovali během našeho
srpnového slavkovského soustředění. Koncert
byl rozdělen na dvě části, kdy v první jsme zazpívali duchovní písně od 15. století po současnost, druhá část byla věnována různým úpravám

lidových písní. Krásným zpestřením bylo vystoupení šestileté houslistky Terezky Kokešové,
žákyně jedné z našich členek, Lívie Zbavitelové. Její vystoupení bylo po zásluze odměněno
velkým potleskem. Prostředí, které nám vytvořili posluchači, určitě přispělo k tomu, že se
nám velmi dobře zpívalo a koncert se opravdu
povedl. Věříme, že jsme poskytli všem, kteří si
přišli náš koncert poslechnout, hezké odpoledne
s kvalitním výkonem. Podle velkého potlesku
po závěrečné skladbě a ohlasu po koncertě, byli
všichni spokojeni a velmi ocenili naše vystoupení. Velice si vážíme i pochvaly od skladatele
pana Řezníčka, který se našeho koncertu zúčastnil. Děkujeme všem posluchačům a určitě se
do tohoto nádherného prostředí mezi naše stále
posluchače, příští rok opět vrátíme.

Drezíny

Foto: archiv IK

Rekordní počet drezín
Na veletrhu Sport Live – Brno 2012 byl
agenturou Dobrý den z Pelhřimova ustanoven
nový rekord – 18 dřevěných historických velocipedů-dresín s jezdci na jednom místě!
Deset kusů replik barona von Draise z roku
1817 je ze sbírky Ivana Křivánka ze Slavkova
u Brna!
red.

Ilona Zyková

Loňský lampionový průvod

Foto: archiv AA

Rozsviťte lampiony

Na hřišti ZŠ Tyršova

Foto: archiv školy

Děti na výstavě

Foto: archiv školy

„Své oči otvírej“
Jak říká název písničky i druhého tematického bloku v KMŠ Karolínka, díváme se
kolem, co se děje, a co je nového. Pojďte se podívat s námi.
Podzim převzal vládu od léta, postupně
ubírá síly sluníčku, vymaloval přírodu svými
barvami a díky němu se můžeme radovat ze
zralého ovoce a zeleniny. Na jejich výstavě
jsme se byly koncem září s dětmi podívat, nejvíce se však děti zajímaly o včelky, jejich produkty a různé předměty. Paní učitelky jim četly
cedulky s názvy včelařských potřeb a vysvětlovaly, k čemu, a jak je včelaři používají.
Při příležitosti oslav Dne české státnosti
a svátku sv. Václava proběhl koncert komorního souboru Musica animae na Špitálce. Působivé bylo nejen prostředí, ale i hudba a zpěvy
zakončené českou státní hymnou.
Naše školka mohla pro děti díky dotaci Jihomoravského kraje (projekt „Zůstat a hrát si“)
koupit několik odrážedel a koloběžek s hel-

mami. Vyzkoušely si je na
hřišti ZŠ Tyršova při dopravním dopoledni. Trochu nám
ho chtěl pokazit podzimní
deštík, ale když přestal, děti
si na jednotlivých stanovištích mohly procvičit
základy bezpečného provozu. Panu řediteli
Mgr. Jiřímu Půčkovi moc děkujeme za možnost využití prostoru hřiště.
Stejně jako v loňském roce od října mohou
děti navštěvovat odpolední zájmové aktivity,
které jsou zaměřené hudebně, pohybově, na
anglický jazyk a na rozvoj logického myšlení.
A jak pokračuje budování naší zahrady?
V době vzniku tohoto článku jsme se teprve těšili na setkání s rodiči při pletení vrbiček, ze
kterých vzniknou na zahradě chýšky pro úkryt,
vaření, odpočinek a další využití podle fantazie
dětí. O tom, jak se pletení vydařilo, se možná
dočtete v příštím čísle.
Za KMŠ Karolínka napsala Kamila Maňásková

Dny se krátí a stmívá se čím dál dřív – čas
jako dělaný na večerní procházku po městě
s přáteli a s dětmi, čas na setkání u ohně nebo
u stánku se svařákem za zvuku kytar a zpěvu,
čas na lampionový průvod.
V sobotu 10. listopadu v 17 hodin se už podeváté setkáme za kostelem, abychom prošli
městem za doprovodu Zámecké dechové kapely. Skončíme na náměstí, kde bude hořet
oheň, vonět svařák a děti dostanou špekáčky.
A samozřejmě bude vyhlášen nejoriginálnější
vlastnoručně vyrobený lampion.
Snad už není nutné připomínat, že lampionový průvod se koná čistě pro pobavení nás
všech, nejedná se o akci s politickým podtextem ani pozůstatek minulého režimu.
Rozběhněte se tedy do obchodů, nakupte
vše potřebné na ten nejkrásnější lampion a přijďte se s ním pochlubit do průvodu. Těšíme se
na vás.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.austerlitz-adventure.cz.
Austerlitz Adventure, o.s.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Noví občánci
S radostí oznamujeme všem přátelům a známým,
že se 3. září 2012 narodil

Matûj Paleãek
Blahopřání
Hodně zdravíčka, štěstíčka, ať jsi stále naše milá babička!

Dne 1. listopadu 2012 oslaví 75. narozeniny paní

EMÍLIE SCHYBOLOVÁ
Hodně štěstí, zdraví a životní pohody do dalších let přejí
syn Jiří a dcera Eva s rodinami.
Vzpomínka

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

JINLONG CLUB

LISTOPAD

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
2. 11. DJ Mark /hudba na přání/dance/rock/
Ballads/All Music
3. 11. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/
R&B/Rock
9. 11. DJ Tublat and DJ Dave Oldies music 80´ 90´ léta
10. 11. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
16. 11. Mega Disco sál Bonaparte - DJ Boris a DJ Peejay
17. 11. Rockoteka Live/ Atmosferik - Bratislava and DJ Mark
23. 11. DJ Petr Jaroš / Radio Hits
24. 11. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
30. 11. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka (show)
1. 12. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/
R&B/Rock
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Letos by se dožili 80 let manželé

LUDMILA a KLEMENT ANDRYSÍKOVI
Vzpomeneme na ně při mši sv. v chrámu Vzkříšení Páně
v úterý 30. října a v neděli 11. listopadu v 18 hodin.
Dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 14. října 2012 by se dožila 100 let
moje maminka, babička a prababička, paní

L I B U Š E S PÁČ I L OVÁ
a dne 28. října 2012 to budou 2 roky, co nás opustila.
Dne 21. listopadu 2012 to bude 30 roků, co zemřel můj manžel,
tatínek a dědeček, pan

LUBOMÍR HODINA
Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu Dalila Hodinová.
Vzpomínka
Dne 21. října 2012 vzpomeneme 15. výročí úmrtí,
kdy nás opustil pan

RU D O L F VÁG N E R
S láskou vzpomínají družka Iva, syn Jiří a přátelé
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 23. října 2012 uplynulo 15 let, co nás navždy opustil pan

ALOIS MUSIL
Kostlivec ve skříni

Foto: archiv divadla

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Helena, dcera Radka.

Premiéra divadelní hry Kostlivec ve skříni
Neočekávaně podle režiséra Marka Kuchty
dopadla premiéra nové hry, který se nechal slyšet, že herce nepoznával a prohlásil: „Jsem mile
překvapen, protože s takovou dikcí, jakou předvedli někteří herci na jevišti jsem se od nich na
zkouškách nesetkal.“
Nejen režisér a herci po bouřlivém aplausu
odcházeli spokojení, ale věřím že i diváci. Mohli
zhlédnout břesknou komedii, ve které samozřejmě nezklamal představitel hlavní role Milan
Hrazdílek, který divákům předvedl smršť svých
gagů a to i po té, co na něj neplánovaně spadly

dveře a on utržil pořádnou „pecku“ do hlavy.
Naopak, zdálo se, že ho to vybudilo ještě více.
Mezi již známými tvářemi Farního divadla
Simsala Bim jsme mohli vidět už i některé nové
členy souboru a v tomto případě to byly tři učitelky slavkovských mateřských škol, pro které
byla premiéra také prvním představením na divadelních prknech. Jako skvělou jevištní partnerku hlavního protagonisty jsme mohli vidět
Elenu Knotkovou a hlavních ženských rolí služek Anduly a Lízy se úspěšně zhostily Petra
Spálová a Jana Šustková.

Před námi jsou listopadové reprízy, které se
uskuteční opět v sále Pastoračního centra v budově ř.k. fary, a to: v sobotu 3. a 17. listopadu
v 19 h. a v neděli 4. a 18. listopadu v 15 h.
Vstupenky v ceně 50 Kč na všechna představení jsou v prodeji ve Fotoateliéru p. Kábrtové v
Husově ulici ve Slavkově a též ve farní knihovně
každou neděli ráno od 9.15 do 9.30 hod.
A komu by se tyto termíny nehodily, má možnost zhlédnout tuto komedii ještě v neděli 25.
listopadu od 18 h v sále obecní hospody
v Hruškách.
Za o.s. FDSB Ludmila Nosková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Proč máme lásky na sto let a života tak málo?
Dne 26. října 2012 uplynulo 10 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr
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Opustili nás
Lidmila Spáčilová (1926)
Mária Kozáková (1928)
Jaroslav Plachý (1946)
Jaroslava Brázdová (1936)
Ivo Zdražil (1932)

24. 9.
26. 9.
30. 9.
6. 10.
16. 10.

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.
Vzpomínka
Chtěli bychom, tatínku, vrátit čas aspoň na chvilku, pohladit Tvé ruce,
přitisknout Tvou tvář a krásné narozeniny Ti přát.

Dne 28. října 2012 by oslavil 81. narozeniny pan

JIŘÍ SCHYBOL
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodimami.
Vzpomínka
Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 30. října vzpomeneme 11. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 2. listopadu 2012 by se dožil 25 let

KUBÍČEK HORNA
který tragicky zemřel 19. října 1996.
Stále s láskou vzpomíná mamka a bratr Míša.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. listopadu 2012 uplynul jeden smutný rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.
Vzpomínka
Dne 3. listopadu 2012 uplynulo druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustila moje zlatá maminka, paní

BLAŽENA JURDOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná dcera Renáta s rodinou.

Vzpomínka
Dne 13. listopadu 2012 to bude už celý rok, co nás navždy opustila
maminka, babička a prababička, paní

J I N D Ř I Š K A P O L OVÁ
Vy, co jste ji znali, tak na ni vzpomeňte, tak jak na ni stále myslí
její dcera Ivana a syn Jiří s rodinami
a vnuci Barbora, Robert s rodinami a Jana a Zuzana.
Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 17. listopadu 2012 uplyne již 15 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

SILVIE SÁČKOVÁ
S láskou vzpomínají dcera Silva a syn Ladislav s rodinou.

INZERCE
PRODÁM byt OV 3+kk ve Slavkově (75 m2,
balkon 5,1 m2, sklep 5,6 m2). Cihlový bytový dům, 3. patro. Vybavení bytu: kuch.
linka Hanák, spotřebiče Bosch, vestavěná
skříň Indeco v předsíni, pračka Whirlpool,
závěsný kotel Baxi, plovoucí laminátové
podlahy, bezpečnostní vstupní dveře. Samostatné měření vody, plynu a elektriky.
Plastová okna. Tel.: 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PRODÁM nový nepoužitý zimní fusak
s vnitřní výstelkou z luxusní ovčí střiže
zn. JJ Cole Bundleme Original, barva
graphite, vel. 1–3 roky. PC: 1690 Kč.
Nová cena: 1200 Kč. Tel. 605 503 197.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁME stavební parcelu v Heršpicích.
Nové přípojky IS, plyn. Velmi pěkné
a klidné místo s výhledem na západ. Cena
150 tis. Kč. Tel.: 608 245 452.
ZÁMEČNICTVÍ, KOVOVÝROBA – vrata,
brány, schody, ploty aj. Tel. 728 932 628.
VYMĚNÍME zrekonstruovaný DB 2+1,
3. podlaží, ve Slavkově na ul. Zlatá Hora
s doplatkem, za větší. Tel.: 774 246 036
nebo 776 882 296.
KOUPÍM RD do ceny 2,5 mil. Kč nejlépe
se zahradou ve Slavkově a okolí. Tel.: 737
529 680.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově nebo Bučovicích. Tel.: 728 832 677.
HLEDÁM spolucestující na cesty autem za
prací do Brna. Odjezd z Rašovic přes Křižanovice a Slavkov do Brna a odpoledne
nazpět. Odjezd cca kolem 7 hod., lze přizpůsobit – zpět z Brna nejdříve po 16.30
hod. Mob.: 605 200 688.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.
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Turnaj Čokoládové koule v pétanque
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Foto: 3x J. Navrátil

Netradiční atletický turnaj
V neděli 25. září proběhl pro členy atletického
kroužku při DDM turnaj s názvem „Čokoládové
koule“. V zámeckém parku bylo pro dvojice mladých atletů s rodiči uspořádáno klání v poněkud
neatletické disciplíně – francouzské hře pétanque.
Celkem se turnaje zúčastnilo 19 dvojic, pro které
byly připraveny ceny v duchu jejího názvu. Pro
děti na prvních třech místech byly navíc připraveny skutečné – nečokoládové medaile i pohár.
Akce to byla i díky příznivému počasí vydařená,
z přiložených fotografií lze vidět, že si nedělní odpoledne užili jak děti, tak jejich rodiče i přihlížející
známí a příbuzní. Hojný počet účastníku je pro nás
dobrým znamením svědčícím o fungujícím dětském kolektivu a podpoře kroužku ze strany rodičů. Doufáme, že se nám obdobné akce budou
dařit i nadále.
Trenéři

Přespolní běh mladých atletů

Foto: 3x J. Navrátil

Přespolní běh mladých atletů
V rámci pravidelného tréninku atletického
kroužku při DDM ve Slavkově byl dne 18. října
pro mladé závodníky z oddílu uspořádán netradiční „přespolní“ běh. Trať o délce 500 m byla
vedena na našem domovském stadionku –
sportovním areálu ZŠ Tyršova. Počasí bylo naštěstí velmi vydařené, a tak se na startovní listině objevil téměř kompletní oddíl. K závodu
nastoupilo celkem 30 dětí v těchto kategoriích:
nejmladší dívky (ročníky 2005–2006)
nejmladší hoši (ročníky 2005–2006)
mladší dívky (ročníky 2002–2004)
mladší hoši (ročníky 2002–2004)
Závod na jedno kolo se velmi vydařil. Trať
byla pestrá a běžci si museli poradit se záludným travnatým povrchem, rychlými rovinkami
na dráze, přeskoky umělých překážek i zpoma-

lujícími zákrutami. Mladí atleti si vyzkoušeli
závodní atmosféru, předstartovní nervozitu, běžecké souboje na trati, skvělou diváckou kulisu
z řad kamarádů, sourozenců i rodičů; a nejlepší
z nich i pocit vítězství. Avšak i pro všechny ostatní, kteří skončili bez medaile, byly připraveny drobné odměny a diplomy.
Vedoucí oddílu v čele s Mgr. Zdeňkem Vičarem plánují další mimořádné soutěžní i nesoutěžní tréninky a soustředění, s cílem
vypěstovat v dětech lásku k sportu a vybudovat kvalitní sportovní i kamarádský oddíl.
Pokud vás zajímají výsledky jednotlivých
kategorií, případně jakékoliv jiné informace
o atletickém kroužku, mailujte na: treneri.atletika@seznam.cz.
Trenéři
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Slavkov před 50 lety
(zápisky z kroniky města z roku 1962)
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Přinášíme další výběr z událostí roku
1962 z městské kroniky – tentokrát na
téma Oslavy VŘSR

Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce
Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce
se konaly pod heslem „V pevném přátelství se
Sovětským svaze k dalšímu rozvoji naší socialistické společnosti“. Jejich letošní význam
zvýšilo 20. výročí československo-sovětské
smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, dále 60. výročí založení
Komunistické strany Sovětského svazu a 25.
výročí Mnichova. Vpředvečer vypuknutí revoluce se vydal lampionový průvod s hudbou
k pomníku rudoarmějců, kde zástupci závodů
a Národní fronty položili věnce. 7. listopadu
při manifestaci pracujících ve 14 hod. na
náměstí přiběhly štafety z okolí s pozdravy
Sovětskému svazu. Ústřední štafeta, jižní

větev, procházející 16. 11. v 10 hod. naším okresem přes Křenovice, Slavkov, Bučovice, Nesovice, Mouchnice na cestě z Brna do
Břeclavi, byla očekávána před starobylou radnicí na vyzdobeném náměstí vším žactvem
škol a početným obecenstvem. Za výstřelů
raket a dělobuchů vítaly ji fanfáry vojenských
trubačů z oken kulturního domu a vojenská
hudba, doprovázející štafetu. Od běžců ji převzal předseda MNV a předal čestné stráži,
složené ze vzorných pracovníků místních závodů. Štafetu přivítal předseda místní Národní
fronty Jiří Šilhánek a dvojice mládeže, což zakončil předseda okresní štafetové komise
Karel Zikmund. Nato byly ke štafetě připojeny

upomínky z obcí na Slavkovsku a štafetu
předal běžcům opět předseda MNV. Ti ji
uložili do auta. Štafeta má ráz manifestační,
nikoli sportovní. Proto je vezena na otevřeném
autě s doprovodnými vozidly a běžci ji doprovázejí jen přes náměstí.
Do rámce oslav Velké říjnové revoluce
a měsíce přátelství byla zařazena řada jiných
podniků: koncert Místní osvětové besedy a vojenské hudby z Vyškova, filmová představení
aj. Akce byly zakončeny12. 12. slavnostním
večerem s projevem předsedy místní odbočky
Svazu českosl.-sovět. přátelství Lad. Vykoupilem s pořadem hudebním a recitačním
složek MOB a hudební školy.

Jak vypadl Slavkov před padesáti lety – fotografie jsou pořízeny během celého roku 1962

Vlevo nahoře: Čekání na maso – roh Bučovické a Havlíčkovy (dnes Maso Bajko). Vpravo nahoře: Pohled z hráze Litavy z míst
dnešního křížení s obchvatem směrem na Hodějice – vpravo je vidět pivovar, vlevo dnes již nefunkční vodárna.
Dole vlevo: Děti s učitelkou na Palackého nám. Vpravo dole: Dnes již zbourané domky v Tyršově ulici (naproti je dnes Auto
moto J. Novoměstský) – stromy v pozadí jsou součástí Svojsíkova parku.
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Slavkovské pálenice
Sezona sklizně ovoce je v plném proudu a mnozí pěstitelé se už těší, až své výpěstky
promění v kapalné zlato – slivovici. Udělat to mohou ve dvou slavkovských pálenicích:
u paní Jarmily Červinkové nebo v nové pálenici Slavkovského pivovaru.

Ovocný lihovar Jarmily Červinkové
v Bučovické ulici

KOBERCE

a vzpomíná, v jakých podmínkách pálení dříve
probíhalo: „Budova, kde dnes pálenice stojí,
byla postavena až v roce 1947. Do té doby se
pálilo v menším, snad dokonce přenosném zařízení, které stávalo v malé místnosti vedle.
Dříve tudy tekl potok, jehož voda se v pálenici
využívala. Měli jsme menší kotle a topilo se
uhlím. Sama pamatuji,
že sem kvas vozily na
vozech krávy a koně.“
Spolu s ní vzpomíná
pan Kočíř, který přišel
pálit hruškovici: „Tenkrát nebyly plastové
sudy, kvas se vozil ve
skleněných. Když se
koně lekli, cukli a sklo
se rozbilo. Bože, kolik
slivovice vyteklo tou
přepravou!“
Spádová oblast pálenice rodiny Červinkových
bývala
v minulosti o něco širší
než dnes. Jezdívali sem
pálit lidé z Kobeřic,
Nížkovic,
Pozořic,
Hodějic, Němčan, Heršpic, Křižanovic i Rašovic. Pálilo se od
srpna až do května,
každý den v týdnu.
Také ovoce podle názoru paní Červinkové
bývalo více, hlavně
v dobách, kdy měli lidé
víc času starat se o zahrádky a sady, například v 70. letech
minulého století.
V současnosti je pálenice vybavena mo-

2x Pálenice J. Červinkové

derním vybavením. Kvas je pod tlakem vysáván z plastových kádí a pálen ve dvou měděných kotlích vyhřívaných plynem. Zatímco
dříve se slivovice pálila výhradně ze švestek,
dnes zákazníci paní Červinkové vozí nejrůznější druhy ovoce. Kromě tradičních třešní,
švestek, meruněk, hrušek a jablek se zde pálily i trnky, ryngle a dokonce i banány, ale
z těch podle slov paní Červinkové dobrá pálenka nebyla.
Sezona v pálenici začíná přibližně v polovině srpna. Předchází jí pečlivá údržba vybavení, čištění měděných kotlů a trubek. Pálí se
většinou až do března. Minimální objem pro
pálení je 50 litrů. Paní Červinková sama hlídá,
aby výsledný produkt byl dobré kvality. Pečlivě kontroluje, zda je kvas v pořádku, neboť
jak říká, jsou různé možnosti, jak ho zkazit.
Doplatil by na to nejen zákazník, ale také vybavení pálenice: „Jednou jsem vysávala kvas
ze sudu a najednou jsem si všimla, že jsou
v něm podivné bílé kousky. Ptala jsem se majitele, co to je a on mi řekl, že sud při opravě
zalepil Duvilaxem. Kvas jsem samozřejmě
zase vypustila, byl nepoužitelný. Dnes se tomu
směju, ale nebylo mi tenkrát vůbec dobře.“

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
T
• přírodní linoleum
ČIŠ Ě EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
Ovocný lihovar Jarmily Červinkové v Bučovické ulici

Foto na dvoustraně: H. Sokoltová, B. Maleček a archiv pálenic

Výrobě pálenky z různých druhů ovoce se
rodina Červinků věnuje již po čtyři generace.
Tradice vznikla na počátku 20. století. Po prarodičích paní Červinkové pálenici vedli její rodiče a v budoucnu podnik pravděpodobně
převezme její dcera.
Paní Červinková na pálenici vyrostla
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Pěstitelská pálenice Slavkovského pivovaru
v ulici U mlýna
Nová pálenice byla otevřena letos 15. října.
Vznikla při společnosti Destila, s.r.o., která vyrábí technologie pro minipivovary a pěstitelské
pálenice, provozovatelem je společnost Slavkovský pivovar, s.r.o. Provoz ve Slavkově tedy
bude sloužit nejen slavkovským pěstitelům, ale
také společnosti samotné pro prezentaci vlastních výrobků. Pálenice disponuje dvěma automatizovanými kotli, stopadesátilitrovým
a třísetlitrovým, přičemž minimální objem pro
pálení je 70 litrů kvasu. Moderní technologie
umožňuje až čtyřnásobnou destilaci. Výsledný
produkt je kontrolován elektronicky a do počitadla teče už pouze čistá pálenka. K dispozici
jsou odpeckovače, pomocí kterých je možno
na přání zákazníka oddělit pecky od kvasu
před pálením (podtlakový odpeckovač pro
ovoce, které je lepší pálit bez pecek) anebo po
pálení (odpeckovač výpalků). Plánována je
také výstavba úpravny vody. Nová pálenice
byla budována s ohledem na praktičnost a pohodlí zákazníka. Pro snazší manipulaci bude
možné vysávat kvas bez nutnosti vykládat barely z přívěsu. Čekající zákazníci budou mít
k dispozici parkovací místa a posezení.
O provoz nové slavkovské pálenice i o samotné pálení se bude starat zaměstnanec pálenice pan Sáček. Pálenici vede jednatel
společnosti Slavkovský pivovar, s.r.o., Jiří Hořava mladší. Tento aktivní sportovec-triatlonista a čtyřnásobný účastník závodu Železný
muž čerpal zkušenosti s pálením ovoce prostřednictvím společnosti Destila. Jeho úkolem
je kromě vedení pálenice také vybudování
slavkovského pivovaru.

Pivovar spustí provoz v lednu příštího roku

Těsně před dokončením je fasáda pálenice Slavkovského pivovaru

Interiér pálenice Slavkovského pivovaru

Slavkovský pivovar už počátkem
příštího roku

plánuje také do okolních obcí. Otevření slavkovského pivovaru je plánováno na polovinu
ledna 2013. „Věřím, že se máte na co těšit,“
vzkazuje čtenářům Zpravodaje Jiří Hořava ml.

Dalším projektem společnosti Destila, s.r.o.
je vybudování městského pivovaru a pivnice ve
Slavkově u Brna. V pivnici
budou mít zákazníci možnost
přímo sledovat práci sládka
a prohlédnout si zařízení pivovarské varny. K dispozici bude
prostorná zahrádka orientovaná na jihozápad i teplá kuchyně. Pan Hořava ml. nám
prozradil, že už najal zkušeného kuchaře, jeho jméno je
však zatím tajemstvím. Pivovar bude vařit přírodní nepasterizované pivo a dodávat je Pivovar s pálenicí tvoří jeden komplex

Jiří Hořava v pálenici

Mgr. Hana Sokoltová
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Fotbal v listopadu
Kolaudace bytového domu
V listopadu končí podzimní sezona soutěžního ročníku 2012/2013. Na stadionu budou se„NA VYHLÍDCE U ŠKOL“ v Bučovicích hrána
jen následující mistrovská utkání:
so 3. 11. 10.15 h., Slavkov B–Heršpice
Výstavba I. etapy bytových domů
v Bučovicích, kterou realizuje firma
Čáslava – stav, se již chýlí ke svému
závěru. Stavba těchto nových bytů, bude do
konce roku 2012 zkolaudována a plně připravena k bydlení. Část bytů již našla své majitele, některé jsou však ještě volné a čekají
právě na Vás. Pokud patříte mezi ty, kteří aktuálně hledají bydlení, třeba právě Vás naše nabídka osloví.
Byty se nacházejí ve výjimečné a klidné lokalitě, s výhledem na město a zeleň. Výhodou
této lokality je dobrá dostupnost do větších
okolních měst, a to jak osobní, tak i hromadnou dopravou.
Stavba je prováděna tradičním způsobem
z tvárnic s dobrými izolačními vlastnostmi
a vlastním vytápěním.

Aktuálně nabízíme byty 1+KK, 2+KK,
3+KK o rozloze od 35 m 2 do 62 m2. K většině
bytům náleží balkon a sklep. Dále nabízíme
dva atypické byty 4+KK o rozloze 74 m2 a 94
m2. Ceny bytů jsou právě nyní na nejnižší
možné hranici a pohybují se od 939 000 Kč.
V případě zájmu můžete kontaktovat RK
Comfortreal – Mgr. Moniku Sedlákovou,
která zajišťuje exkluzivně prodej těchto bytů.
Kupující neplatí realitní provizi! Telefon: 777
148 332, případně mail: monika.sedlakova@comfortreal.cz. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Bližší informace a vizualizace stavby
www.comfortreal.cz nebo www.caslavstav.cz.
Na Vaši návštěvu se těší a šťastnou ruku při
výběru bytu přeje firma Čáslava-stav.

Soutěž v zimním plavání se konala za krásného počasí

14 h., dorost Slavkov–Vev. Bítýška
so 10. 11. 10.15 h., Slavkov B–Kroužek
14 h., dorost Slavkov–Lipovec
A mužstvo a žáci hrají svoje zápasy na hřištích soupeřů, přípravky již dohrály. Stále probíhá
nábor fotbalistů r. 1998 a mladších! Informace
a kontakt: M. Přibyl – 728 935 325 a J. Svoboda
– 606 329 401. Na zimní přípravu je třeba zajistit (i finančně) pro všechna mužstva tréninkové
hodiny v tělocvičnách či halách, také přípravná
utkání a dobře se tak připravit na jarní sezonu!
VV SK Slavkov děkuje všem hráčům za dobré
výkony v podzimní části soutěží, trenérům za
pečlivou přípravu svěřenců, funkcionářům za jejich vytrvalou práci. Díky patří sponzorům
a v neposlední řadě našim příznivcům! Těšíme
se na shledání na sportovním plese a koncem
března opět v ochozech a hřišti stadionu!
rs

Foto: 2x R. Lánský

Slavkováci již tradičně oporami plaveckého oddílu Fides
Plavecký oddíl Fides Brno nalezl útočiště
na překrásném slavkovském koupališti již
v roce 2005. Letos zde „fidesáci“ pořádali soutěž v zimním plavání již posedmé.
Pořádající oddíl vládne již deset roků českému zimnímu plavání. Na třináctý rok činnosti si nevzal žádný jiný „pověrčivý“ cíl, než
celkové jedenácté prvenství.
V sobotu 13. října se při závodě Českého poháru zimních plavců soutěžilo nejen o body do
celkového pohárového pořadí, ale i o dobrou
pozici pro neoficiální triatlonové mistrovství.
Jeho pořadí bude dáno součtem časů ze Slavkova a z mistrovského závodu v prsařském
způsobu. Ten bude hostit ve druhé polovině sezóny bazén v Praze – Podolí.
Obhájcem loňského prvenství byl plavec
Komety Brno Jan Pošmourný. Ten hostuje do
Fidesu již druhý rok a ve Slavkově se mu tradičně dařilo. Loňské maximum zimních plavců
na trati 750 metrů 8:15,4 minuty letos dokázal

vylepšit na 8:11,1 min. Další účastníky mistrovství Evropy Magdu Okurkovou a Karla
Balouna doplnil letos ještě Rostislav Vítek
(účastník OH v Pekingu 2008). Ve studené
vodě to účastník rekordních dvanácti mistrovství světa umí. V sobotu doplaval druhý za vítězným Pošmourným. Největší rozruch pak
způsobil ve Slavkově start legendárního Květoslava Svobody. Účastníkovi tří olympiád
a medailistovi mistrovství Evropy utekla ta letošní o pověstný vlásek. Na pódiové umístění
ve Slavkově však jeho výkon stačil.
Mezi ženami se podle očekávání prosadila
domácí Magda Okurková, která za sebou nechala loňskou vítězku českého poháru Elišku
Novotnou.
Tréninkové úsilí se podařilo zúročit všem
slavkovským členům oddílu Fides. Vzestup
výkonnosti potvrdili Jura Pospíšil, Svaťa Matuštík, Toník Pavéska a zejména Zdeněk Kyjovský. Mezi ženami se k tradičním oporám

Vlaďce Fialové a Hance Matýškové přidaly
Jitka Pospíšilová a Jana Matuštíková.
„Manželé Pospíšilovi, Jana i Kyják byli
v loňské sezoně nováčky. Získali základní otužilost a přes léto také kvalitním tréninkem sebevědomí potřebné pro start na delších
a bonitnějších tratích“, vysvětlil nám předseda
oddílu Petr Mihola, který litoval pouze některých absencí svých členů.
V hodnocení Českého poháru má vedoucí
Fides po slavkovské soutěži 11 700 bodů,
druhý I. PKO Praha pak 4650 bodů. Z celkového počtu 22 soutěží ale do konce zbývá ještě
dvacet. Seriál pokračuje již v sobotu 20. října
v Jičíně.
O celém průběhu českého poháru vás budeme ve zpravodaji informovat. Zbývá ještě
doplnit, dalšími úspěšnými Slavkováky v řadách obhájců titulu byli Jiří Martinovič,
dr. Petr Kozmon a Tomáš Šafařík.
Martin Dubina

Měl domácí vězení, přesto škodil, nyní mu hrozí další soud
Nepolepšitelný. Tímto jedním slovem se dá
označit chování devětadvacetiletého muže z Vyškovska, kterého v těchto dnech zadrželi policisté ve Slavkově u Brna. Přestože měl soudem
uložený trest domácího vězení, bez zábran páchal na Bučovicku a Slavkovsku další trestnou
činnost.
Muž tak například 20. září ukradl v jedné z bučovických restaurací dva mobilní telefony, které
byly uloženy za barovým pultem a způsobil tak
škodu za asi 2 tisíce korun. Jen o několik dní
později, 3. října se této pachatel vloupal do

skladu obecního úřadu v Heršpicích. Vyrazil tam
uzamčené dveře a vzal tam motocykl značky Babeta a křovinořez v celkové hodnotě téměř desíti
tisíc korun. Před vloupáním ve stejný den ještě
stihl ukrást v Bučovicích jízdní kolo.
V pondělí 15. října pak využil opilosti jednoho z návštěvníků restaurace v Bučovicích
k tomu, aby mu vzal ze zadní kapsy kalhot přes
deset tisíc v hotovosti. Po této krádeži jej ještě
týž den večer policisté chtěli zadržet ve Slavkově u Brna, kam z Bučovic odjel. Ani to se
však neobešlo bez problémů. Pachatel totiž po-

licistům kladl aktivní odpor a byl natolik agresivní, že poškodil i služební vozidlo policie
a způsobil na něm škodu za asi 20 tisíc korun.
Vše navíc spáchal pod vlivem alkoholu, v dechu
měl 1,3 promile, pozitivní u něj byl také test na
drogy.
Nyní již tento muž, který byl v minulosti
dvanáctkrát odsouzen, a to jak k trestům odnětí
svobody, tak k trestům domácího vězení nebo
vykonání obecně prospěšných prací, na další
rozsudek zřejmě vyčká ve vazbě.
por. Mgr. Iva Šebková
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Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Jakýž bývá v listopadu čas, taký
obyčejně v březnu zas.
Listopadové počasí bývá chladné, pošmourné
a vlezlé. Občas však vykoukne sluníčko a to je
čas vyjít na zahradu a dokončit zbývající práce
před zimou.
Sklizené plochy vždy hluboko zryjeme a ponecháme v hrubé brázdě do jara. Právě nyní bychom si měli poznamenat, co jsme kde pěstovali
a naplánovat si příští rok. Podle toho záhony vyhnojíme kompostem nebo hnojem. Do zámrazu
můžeme ještě vysazovat stromy vyjma těch teplomilných. Je též doba na výsadbu maliníku do
kvalitně vyhnojené a nakypřené půdy. Vysázené
stromy a keře musíme důkladně zavlažit i vícekrát a tím připravit na nepříznivé zimní měsíce.
Pokud jsme neuspěchali výsadbu česneku,
tak právě nyní využijeme výhodný den. Pozdní
výsadba do chladné půdy je totiž jediný efek-

Zahrádkáﬁsk˘ veãírek
ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá dne 10.
listopadu 2012 ve 20 hodin v malém sále
Společenského centra Bonaparte večírek na
ukončení zahrádkářského roku 2012. Přijďte
se pobavit při živé hudbě. Bohatá tombola.
Zvou zahrádkáři Slavkov u Brna

tivní způsob prevence před poškozením fuzáriem. V příznivých půdních a povětrnostních
podmínkách není ani v prosinci na výsadbu
pozdě.
Uklidíme studený nevytápěný skleník a zbavíme ho všech zbytků rostlin, které mohou být
zdrojem chorob. Právě s ohledem na choroby
a škůdce je v něm občas vhodné kompletně
vyměnit zeminu a dezinfikovat vše uvnitř.
Samozřejmostí je i vymytí všech nádob, výsevních truhlíků a misek desinfekčním roztokem, například chlorem. Do jara dezinfekce
vyprchá a nepoškodí klíčící semena. Pokud je
vhodné – teplé počasí tak ještě provedeme postřik proti kadeřavosti broskvoní přípravkem
Kuprikol.
Stále zelené dřeviny a jehličnany může poškodit těžký sníh. Proto je svazujeme do kuželů. Ke keřům růží přihrneme lehčí zeminu
nebo kompost, abychom chránili svrchní kořeny a kořenový krček před vymrznutím.
Je velmi důležité opravit oplocení a obnovit
ochranu kmínků proti okusu zvěří. Upravíme
chrániče a při té příležitosti můžeme povolit
nebo obnovit úvazy u mladých stromků. Potom
se již přesuneme do sklepů, kde kontrolujeme
uskladněné ovoce a zeleninu. V dílně opravíme
nářadí a upřesníme si plány na příští rok.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Druhý podzimní měsíc, pranostiky
a houby václavky
Stoletý kalendář napovídá v první polovině
měsíce října nestálé počasí, více oblačnosti než
sluníčka, cyklonální projevy, tedy přechody nízkého tlaku s dostatkem dešťů, podružné srážkové maximum v roce. Skutečnost a měření
srážek i v širším okolí regionu dokládá, že
srážky jsou naopak celkově podprůměrné. Teplotní normál, 8 °C je v polovině října nadprůměrný a srážkový průměr je již naplněn. Plně
se vyplnila pranostika: „déšť na Havla zastaví
práci a bude mokrá zima“ – Havel (16. října),
v době Římské říše tak byli nazýváni obyvatelé
na území Keltů v západní Evropě. „Svatá Agáta
na mlhy bohata“ (14. října) přišla o dva dny
dříve. „Říjen když se rozvodní, příští rok je
úrodný.“ Z pranostik o zvířatech: „ vlaštovky
když přelétají, jasné dny potrvají.“ Časné
mrazy nepřichází, listí na některých stromech
je stále sytě zelené, to napovídá: „když dlouho
listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.“
Stoletý kalendář předpovídá ke konci měsíce
ústup mlhavého, zamračeného počasí vpádem
studeného vzduchu z Arktidy, který je čistý, obsahuje jen minimum kondenzačních jader a zaručuje dalekou dohlednost. Noční, projasněná
obloha se mění, kolem půlnoci se vynoří zimní
souhvězdí Orion, který je před svítáním v horní
části jižní oblohy nejnápadnější. Máme-li to
štěstí, být v čisté, bezoblačné krajině, bez rušení
pouličního osvětlení, lze pozorovat naši galaxii,
Mléčnou dráhu jako oblouk mohutného mostu
od východu přes nadhlavník k západu, kde je
pohled výraznější.
Orion, podle řeckého bájesloví syn boha moří
Poseidona, na žádost bohyně plodnosti, ochrán-

kyně všeho živého, která oplývala vášnivou láskou k lovu Artemidy, (latinsky Diany), dcery
nejvyššího boha Dia je Orion po smrti přenesen
na nebe, aby věčně zářil jako nejjasnější souhvězdí, kde září dodnes. Stojí za zmínku, že Artemidě bylo ve starověku zasvěceno několik
velkolepých chrámů, Artemidu zobrazovaly
v bronzu i mramoru celé generace starověkých
sochařů i malířů, dodnes uložených v mnoha
muzeích po Evropě. Její obraz jako lovkyně
s lukem a jelenem z r. 1560 shořel při bombardování Drážďan v r. 1945. I my máme svoji poetickou Dianu od Jana Zrzavého (1913).
Zpět do současnosti. Teplý a vlhký říjen
přeje stále houbařům, prodloužené léto i podzimním václavkám, které letos rostou téměř
všude, kde je stín stromů a zbytky kořenů nebo
pařezů. Její plodnice se řadí podle užitkové
hodnoty do hub cenných a zvláště chutných.
Houby jsou většinou užitečné v soužití s kořeny
stromů, mají i pozitivní úlohu v koloběhu živin
v přírodě. Václavky však vedle své prospěšné
činnosti v rozkladu dřeva jsou často i velmi
škodlivé, dokážou i stromy, převážně jehličnany napadat jako paraziti. Podzemní provazce
podhoubí vrůstají pod kůru živých stromů do
výživného pletiva. Stromy, převážně mladší,
hynou i celoplošně. Toto bylo pozorováno
i v naší Oboře na borovicích po zalesnění holosečí. Je časté i napadení ovocných dřevin. Je
známo, že ztrouchnivělé dřevo prolezlé podhoubím václavky v noci i modravě světélkuje.
Jev známý lesníkům, dříve přisuzovaný nadpřirozeným jevům.
Milan Hrabovský

Dnešní dia okénko věnuji Světovému dni
diabetu, kterým je 14. listopad. Tento den
roku 1891 se narodil kanadský lékař Frederik
Grant Banting, který objevil enzym inzulin,
který dodnes zachraňuje životy milionům diabetiků na celém světě. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že vlivem nezdravého
životního stylu, špatného stravování, pracovnímu vytížení, stresu a málo pohybu, roste
počet onemocnění se sladkým jménem diabetes
mellitus – cukrovka. Každých deset sekund je
cukrovka objevena u dvou lidí různého věku,
každý rok se zvýší počet diabetiků o 7 milionů.
V ČR je každý desátý občan ohrožen onemocněním na cukrovku a čekárny diabetologů jsou
plné pacientů. Cukrovka samotná nebolí, projevuje se ze začátku malátností, nedostatkem
energie, častým močením, hubnutím. Ale říká
se jí „tichý zabiják“, protože dokáže rozvrátit
celý náš metabolismus. Dochází k poškození
cév, ledvin, nervového systému, očí a špatně se
hojícím diabetickým nohám.
Nečekejte, až se cukrovka objeví u Vás a přijměte naše pozvání k bezplatnému změření
krevního cukru – glykémie, tlaku krve, obsahu
tuku a k vyšetření zraku. Jako preventivní akci
pořádá územní organizace Svazu diabetiků ČR
ve Slavkově za spolupráce s Městským úřadem
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou právě 14.
listopadu DEN PRO ZDRAVÍ ve Společenském domě Bonaparte. V době od 9 do 13 hod.
si můžete dát zdarma změřit tělesné hodnoty,
navštívit prodejní výstavu dia výrobků, potřeb
pro diabetiky a výrobků zdravé výživy, přírodní
kosmetiky, potravinových doplňků, sladidel. Se
slevou si můžete zakoupit zdravotní obuv
MEDI fy Baťa, vyráběné v Dolním Němčí,
zdravotní ponožky Dia komfort, účinné bylinné
extrakty fy Naděje, masážní přístroj na bolavá
záda.
Výrobky od 22 dalších vystavovatelů si můžete nakoupit jako vánoční dárek pro sebe,
nebo své blízké. Upozorňujeme na bezplatnou
výměnu starších glukometrů za nové, se slevou
nakoupíte také testovací proužky do glukometrů. Nově budou také slosovatelné všechny
vstupenky za hodnotné ceny. Tato zdravotně
výchovná akce není určena jen pro diabetiky,
ale pro veřejnost z celého regionu.
Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci
svého zdraví a využijte možnost bezplatně si
otestovat příznaky tak závažného, trvalého onemocnění jakým je cukrovka.
Na setkání s vámi 14. listopadu při oslavě Světového
dne diabetu se těší Marie Miškolczyová
a výbor ÚO Svazu diabetiků ČR ve Slavkově.

Václavky na pařezu

Foto: M. Hrabovský
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Podzim 2012
v Junáku Slavkov

Nová čtvrť roste přímo před očima

Foto: archiv fy Kaláb

S příchodem nového školního a skautského
roku jsme zavedli několik novinek ve středisku
Junáka Slavkov. Skauti a skautky z 2. a 4.oddílu ve věku 12–15 let se schází na společných
pravidelných schůzkách. Družiny Strašilek,
Orlů a Želviček tak fungují v pozměněné organizační podobě. Program však stále tvoří nejen
hry a soutěže, ale také plnění úkolů skautské
stezky. Stezka – soubor úkolů zaměřených na
rozvoj dovedností a znalostí skautů a skautek –
sice dostala novou grafickou podobu a „fantasy
legendu“, stále se v ní klade důraz na samostatnost dětí a zároveň spolupráci v týmu.
V nové sestavě si členové obou oddílů společně vyzkoušeli akční hru Laser game v Brně.
Na několik desítek minut se tak někteří proměnili v Terminátory, nechyběl Rambo a Chuck
Norris.

Hrubé stavby budou do konce roku
Ve Slavkově v blízkosti ulice Slovákova
vládne čilý stavební ruch. Od června letošního
roku, kdy byl slavnostně poklepán základní
kámen Rezidence Austerlitz pokročila její výstavba úctyhodným tempem.
Po základních terénních úpravách dotčené
lokality byly postupně položeny základy pro
bytové a rodinné domy. V tuto chvíli jsou vyzdívány nosné konstrukce včetně betonáže
stropů mezi jednotlivými podlažími, vše je realizováno dle harmonogramu postupu stavebních prací.
Stejně tak dobře je dodržována bezpečnost
práce a pracovně právních předpisů. V nedávné
době navštívili tuto stavbu inspektoři zjišťující,

Papouščí zoo v Bošovicích a ara zelenokřídlý

zda je stavba bezpečná a zda společnost Kaláb
neumožňuje nelegální práci v režimu tzv.
švarcsystému. Důslednou kontrolou nebylo
zjištěno porušení žádných povinností, nebyly
uloženy pokuty ani nápravná opatření.
Novinkou v zázemí stavby je SHOWROOM
s ukázkami standardního vybavení bytů i rodinných domů, zejména pak zařizovacích předmětů, obkladů, podlahových krytin atd.
SHOWROOM je možné navštívit po telefonické domluvě, tel. 725 688 312.
Výstavba sedmnácti rodinných domů a celkem padesáti bytů ve dvou bytových domech
bude dokončena v listopadu 2013.
Ing. Iveta Pilátová

Foto: B. Maleček

Do papouščí zoo zahrady ještě do konce října!
Pokud chcete ještěpozorovat barevné opeřence, máte nejvyšší čas zavítat do Papouščí
zoologické zahrady v Bošovicích. Otevřeno je
do 30. října každý den od 10 do 17 hodin
včetně sobot nedělí a svátků. Můžete si stále
ještě prohlédnout letošní odchovy krásně zbarvených amazónků bělobřichých, amazoňanů
kubánských, modročelých a arů araraunů.
Právě těch arů, které byly slavnostně pokřtěny
v srpnu letošního roku. Fotografie z této zají-

mavé akce můžete zhlédnout v Centru ekologické výchovy.
Přesto, že návštěvní sezona pomalu končí,
připravujeme se na sezonu chovnou, a to
u afrických druhů papoušků – papoušků senegalských, žlutotemenných a papoušků šedých.
Na zimní měsíce připravujeme přednášku o
Etiopii a předvánoční krmení papoušků, nejen
pro děti. Termíny jednotlivých akcí budou včas
zveřejněny na našem webu.
haš

Na konci září se uskutečnila výprava do Jednovnic a Moravského krasu. Kluci z Dvojky
a Jedničky se po pár měsících a letech vrátili
do regionu, který vždy připraví zajímavá překvapení. Krásu Moravského krasu většina čtenářů Slavkovského zpravodaje zná, a tak vás
neudiví, že celou výpravu nebyl čas na nudu.
Kromě živé a neživé přírody si účastníci prošlapali podrážky bot při hledání „kešek“. Geocaching, geocacher, geokačer, kačer..tahle slova
zazněla na výpravě často. Mladší, starší i nejstarší se radovali jako malí kluci při nálezu
zpráv a pořizování zápisů do „logbooků“.
Z akce připojujeme fotku.
V říjnu se starší i mladší Junáci vypraví
(v době vydání tohoto čísla je akce již za námi)
spolu s rybáři na výlov rybníka spojený s návštěvou Zoo Hodonín. Sotva doschnou promáčené zápisy zážitků z břehu na Slovácku,
navštívíme divadelní Ochotnický festival v Bučovicích a drakiádu.

Vyzvědači – pozvánka pro junáky
a kamarády!
Podzimní dny nemusí být pochmurné jako
listopadové počasí, obzvlášť když kluci a holky
z Junáka Slavkov společně s jejich kamarády
prožijí nedělní odpoledne při napínavé městské hře.
Tradiční skautská hra určená pro děti od 8
let se uskuteční v neděli 11. listopadu od 13
hod. Podrobné informace obdrží zájemci na
schůzkách na klubovně Junáka na sídlišti Nádražní, informace se objeví také na webu střediska www.junakslavkov.cz.
hch

10/2012

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

29

Adam Kosík – nová naděje slavkovského motorismu
Ráda bych vám představila nadějného sportovce města Slavkova. Je jím teprve jedenáctiletý Adam Kosík, který se věnuje biketrialu.
Biketrial je sport, kde jezdec na speciálním bikerialovém kole překonává přírodní nebo
umělé překážky někdy i velkými skoky po zadním kole. Jde o fyzicky a psychicky náročný
sport, který je zaměřen na rovnováhu a koordinaci pohybů. Adam začal s tím to sportem
v šesti letech v kategorii „Poussin“. Účastní se
tréninkových kempů u nás i v zahraničí. V osmi
letech se zúčastnil Evropského poháru v Březové u Sokolova, kde získál nádherné 4. místo.
O rok později se umísťuje v žebříčku MČR na
4. místě. V roce 2011 postupuje do náročnější
kategorie „Benjamin“ a stává se členem MK
Austerlitz. V této sezóně byl nominován na
Kemp talentované mládeže a reprezentoval
Českou republiku na Mistrovství světa opět
v Březové u Sokolova. V rámci přípravy na sezónu 2012 absolvoval trénikový kemp slovenské reprezentace v Chorvatsku a opět je
účastníkem soustředění v Tanwaldu u ikony
českého biketrialu Pepy Dresslera. Celkově
získal 5. místo v MČR. V roce 2012 závodí
i nadále v kategorii „Benjamin“. Startuje v de-

Adam Kosík

Foto: V. Andrlová

vítidílném seriálu závodů Mistrovství České
republiky a v jednom ze závodů Evropského
poháru obsadil krásné 5. místo. Přehled umístění v sezóně 2012: Brno-Kníničky – 3. místo,
Blansko – 4. místo, Velká Bystřice – nemoc,
Březová u Sokolova – technická porucha kola
4. místo, Nové Veselí – 4. místo, Hamry nad
Sázavou – 3. místo, Kyjov – 3. místo, Znojmo
– 3. místo, Evropský pohár Znojmo – 5. místo,
Brno BVV – 2. místo.
V sobotu a neděli 6. a 7. října se konal na
brněnském výstavišti finálový závod Mistrovství České republiky a Přeboru České repu-

bliky v biketrialu. Sobotního závodu se zúčastnil Honza Musil, který se bohužel zranil, ale
i přes to dělal Adamovi v nedělním rozhodujícím závodě doprovod. Adam začal závod velmi
dobře, ale po 4. sekci zlomil vidlici. Asi po hodině bylo kolo v pořádku a mohl dokončit
úspěšně závod a zadařilo se – získal 2. místo,
a tím celkové 3. místo v přeboru České republiky, což je jeho dosavadní největší sportovní
úspěch.
Adam je další dětskou sportovní nadějí a do
příští sezony mu budeme držet palce.
za MK Auterlitz Vendula Andrlová

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, měsíc září uběhl jako voda
a s ním i zbytečné starosti, vyřizování a psaní
na odbor dopravy, městský úřad a jiné organizace, související s pořádáním závodu Fechtlů
v serpentinách ve Slavkově 13. října, který byl
zrušen pro zamítavé stanovisko dopravního odboru. Bližší informace byly popsány v minulém čísle Zpravodaje. Ale vše k dobrému se
obrátilo! Na 9. ročníku Podzimního vytrvalostního závodu na terénní juniorské trati fy Likos nás navštívil ing. Jan Juřička, ředitel agentury
klubu super moto Forsage Brno, který nás požádal o účast na závodě Olympia Supermoto
Night Show 2012. Nabídku jsme přijali, neboť
byla zároveň náhradou za zrušený závod v serpentinách. V úterý proběhla tisková konference, které se zúčastnili dva členové našeho
výboru MK. Bylo to ve velkém stylu. Všechny
účastníky přivítal ředitel Olympie Jan Pazour,
zároveň manažer tohoto podniku. Po nezbytných mediálních formalitách, fotografování,
podpisy smluv atd. se každý rozpovídal novinářům o činnosti svého klubu, tj. supermotardisté, super moto i my fechtlaři. Bylo to
zajímavé a poučné, jak se kluby chovají a jak si
pomáhají, aby nezanikly. Pro náš MK vznikla
podmínka účasti min. dvaceti strojů Fechtlů na
sobotní závod. Přihlásilo se jich 26, což bylo
výborné. V sobotu 6. října začaly už od 9 hodin
tréninky všech zúčastněných týmů a stájí. Nemělo to chybu – perfektní organizace. Odpolední závody začaly ve 14 hod. a hlavní večerní
závody od 18 hod. za osvětlení. Ve 20 hod. proběhlo vyhlášení vítězů a na závěr tohoto krásného podzimního dne byl asi dvacetiminutový
ohňostroj. Diváci si odnášeli krásné zážitky
z motorek o výkonu 70-75 HP i jejich jezdců.
K soutěžícím jezdcům patřila i mladá osmnác-

tiletá závodnice, která skončila ve finále na
7. místě z 30 dravců v náročné trati se třemi
skoky pečlivě připravenými a zabezpečenými.
Prostě nádhera. O přestávkách předvedl Miroslav Lisý na upravených cestovních strojích
kaskadérské show. Dále jsme viděli exhibici na
skákacích botách. Pro všechny návštěvníky byl
vstup zdarma. Kluby dostaly vstupenky VIP
pro svoje čestné členy. MKA zastupoval populární Frenki Mrázek v doprovodu své přítelkyně. I on byl středem pozornosti mnohých
diváků i motocyklových závodníků. O počtu diváků je zbytečné psát. Nebylo si kde stoupnout
kromě parkovací střechy, odkud byl výhled na
celou dráhu. Po vyhlášení vítězů a krátké rozpravě panovala oboustranná spokojenost jezdců
všech skupin a jejich obsahových tříd. Naši
hoši fechtlaři byli velmi spokojeni s organizací
a hlavně bezpečností tratě. Pozoroval jsem
stovky diváků, kteří tázavě kroutili hlavami nad
výkony většiny upravených strojů. Dnešní dospívající mládež nezná tyto stroje, pokud je
nemá doma děda. Je to značka Pionýr Jawa 50,
zvaný nyní Fechtl.
V pondělí při návštěvě Masarykova okruhu,
který se také podílel na organizování Moto
Show v Olympii, bylo pochvalně hodnoceno
vystoupení MK Austerlitz, čímž jsme si pootevřeli cestu k pořádání dalších závodů. Byl to
krásný a hodnotný závěr naší letní sezony. Teď
už nás čeká jen náš poslední, tradiční závod Zavírání šoupátek – plochá dráha na horním fotbalovém hřišti 30. prosince. Tam očekáváme
přízeň počasí.
Na závěr referátu nutno podotknout, že jsme
letos uspořádali nejvíc závodů bez úrazů
a problémů. Výsledky závodu v Olympii budou
zveřejněny zvlášť, a to i na internetu.
J.M.

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2012
Datum

druh

akce

místo konání

1. 11.
17.00
3. a 17. 11.
19.00
4. a 18. 11.
15.00
4. 11.
14.00–18.00
9. a 10. 11. 8.00–18.00
10. 11.
17.00
10. 11.
20.00
11. 11.
13.00–16.00
11. 11.
11.00–16.00

hod.

výst.
kult.
kult.
spol.
výst.
spol.
spol.
spol.
spol.

Vernisáž výstavy malířky Marisy Ivany Fily
Kostlivec ve skříni. Repríza divadelního představení
Kostlivec ve skříni. Repríza divadelního představení
Svatební den ve vile Austerlitz
I. slavkovská výstava drobného zvířectva. Pá 8–18 h, So 8–13 h.
Lampionový průvod. Sraz za kostelem, průvod městem na náměstí
Zahrádkářský večírek
Hubertova jízda a příjezd sv. Martina
Výstava mladých svatomartinských vín a svatomartinské hody

14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
19. 11.
24. 11.
29. 11.

spol.
kult.
spol.
kult.
spol.
spol.
kult.

Den pro zdraví
Beseda s muzikologem prof. Milošem Štědroněm na téma Jacques Offenbach
Povídání o Kaliforniii a parcích USA s bratrem Romanem Suchomelem
Hudební večer žáků ZUŠ Fr. France
VI. setkání s občany města
Tlačenka Open 2012
Koncert o.p.s. Mohyla míru - Austerlitz k 207. výročí bitvy u Slavkova

Historický sál zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz
sál Pastorač. centra
FD Simsala Bim
sál Pastorač. centra
FD Simsala Bim
Vila Austerlitz
Vila Austerlitz
chov. hala, Polní 1423 ČSCH Slavkov
město
Austerlitz Adventure, o.s.
SC Bonaparte
ZO ČZS Slavkov
zámecký park
Zámek Slavkov – Austerlitz
salla terrena zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámecká rest. Austerlitz
SC Bonaparte
Svaz diabetiků ČR, ÚO Sl.
sál ZUŠ F. France
ZUŠ F. France
fara CČSH
CČSH
sál ZUŠ F. France
ZUŠ F. France
jídelna ISŠ Slavkov
Město Slavkov u Brna
Restaurace Klobouk
Restaurace Klobouk
Historický sál zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz

9.00–13.00
18.00
17.00
18.00
15.00
19.00
19.00–21.00

pořadatel

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

LISTOPAD 2012
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

LÁSKA JE LÁSKA

3. 11. sobota 19.30 hod.
109 minut
4. 11. neděle 19.30 hod. Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku,
jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první
milostné dobrodružství, ale také první zklamání. Nečekaným propletením osudů všech hlavních hrdinů vznikne
spousta humorných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací okořeněných jemnou nadsázkou a ironií. Přesně tak,
jak se to i v životě stává. Režie: Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný
7. 11. středa 19.30 hod.

VÁLKA BOHŮ

110 minut
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevuje nové zlo. Šílený touhou po
moci, započal Hyperion (Mickey Rourke) válku proti lidskosti. Hledá bájný luk Epirus, zbraň nepředstavitelné moci,
kterou ukoval bůh Áres. Jen ten, kdo vlastní tento luk, je schopen vysvobodit Titány lačnící po pomstě, od úsvitu
věků uvězněné hluboko v kameni hory Tartaros. Režie: T. Singh. Hrají: Henry Cavill, Freida Pinto, Luke Evans a další.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

DOBA LEDOVÁ 4

10. 11. sobota 19.30 hod.
94 minut
11. 11. neděle 16.30 hod. Do kin se vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerušky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě
Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu
zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty
a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
14. 11. středa 19.30 hod.

MEZI VLKY

117 minut
V mrazivých horách Aljašky se odehrává dechderoucí drama o přežití člověka v nelítostné a drsné přírodě. Film
představuje poutavé dobrodružství skupiny mužů, kteří se v boji o život musí postavit krutému mrazu a krvelačným
bestiím. S přibývajícím časem a vyčerpáním se jejich šance na přežití stále více vzdaluje. Režie: J. Carnahan. Hrají:
L. Neeson, F. Grillo, D. Roberts, J. Anderson a další. Akční, dobrodružný film v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

MODRÝ TYGR

17. 11. sobota 19.30 hod.
90 minut
18. 11. neděle 16.30 hod. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich
rodiče do světa fantazie. Když se starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně
novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se spolu s dětmi vydá na magickou cestu záchrany
jejich světa. Režie: P. Oukropec. Hrají: L. Votrubová, B. Hrzánová, J. Hartl, A. Polívková, L. Havelková a další.
Vstupné: 70 Kč
21. 11. středa 19.30 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 5

130 minut
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují
vztyčený prostředníček. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Česká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční
běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. Až sem utekli před spravedlností notorický
zločinec s dobrým srdcem Dom Toretto a Brian Ó Conner, bývalý polda, který mu pomohl utéci z vězení. Režie:
Justin Lin. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson. Film v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ

24. 11. sobota 19.30 hod.
101 minut
25. 11. neděle 16.30 hod. Pomoci lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad
celým světem. Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom Arthur, který se ale musí nejdříve dostat do své ložnice
a vrátit se do své původní velikosti.Uvězněný v drobném tělíčku Minimoje, se může samozřejmě spolehnout na
pomoc Selenie a Betamechea… Žánr: Rodinný, animovaný.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
28. 11. středa 19.30 hod.

POČÁTEK

148 minut
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže
cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj
učinila vyhledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj udělala uprchlíka. Teď dostane
šanci na vykoupení. Jedna poslední akce mu může vrátit normální život, ale jen pokud se mu podaří nemožné –
počátek. Režie: Ch. Nolan. Dále hrají: E. Page, T. Hardy, K. Watanabe, D. Rao a další. Vysoké hodnocení na CSFD.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník vydávaný vydavatelstvím bm typo ve Slavkově u Brna v nákladu 3300 ks. Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleček, Brněnská 642,
Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Příjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. Za původnost
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