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Napoleonské dny 2009

Foto: 4x B. Maleček

apoleonské dny konané v letošním roce
připadly přesně na den 240. výročí narození Napoleona Bonaparte. Nechci
tentokrát hodnotit náročnou přípravu a vlastní průběh celé
akce, jelikož by to ode mě nemuselo být zcela objektivní. Věřím však, že
každý, kdo se alespoň některé části skutečně bohatého programu zúčastnil, si své hodnocení
udělal sám. Odměnou
nám pořadatelům i pro
mě osobně bylo tentokrát opravdu krásné počasí, pohodová atmosféra
mezi vojáky i všemi dalšími účastníky jednotlivých akcí a také mezi jejich návštěvníky, kterých
přišlo letos opravdu rekordní množství.
I tentokrát, stejně jako
v letech minulých, jsem se
setkával s otázkou, proč
vlastně pořádáme tyto
akce, proč oslavujeme císaře Napoleona? Vždy odpovídám stejně, že neoslavujeme tohoto muže. Na

N

Příští číslo vyjde 26. září

pomoc o vysvětlení mi dovolte citovat slova
starosty obce Tvarožná pana Františka Kopeckého, který ve svém poutavém projevu předneseném při večerním slavnostním defilé vojsk
v kouzelných prostorách zámeckého parku
mimo jiné uvedl: „Se jménem císaře Napoleona
Bonaparte je spojena jedna epocha historie lidstva na přelomu 18. a 19. století. Svými činy,
které i po staletích posuzují historikové, vešel
do světové historie jako významná a rozporuplná osobnost. V uplynulých několika letech
i v současné době navazujeme na tradice, které
zakládali dědové mé generace. Neoslavujeme
tedy francouzského císaře, jak se nám snaží
podsouvat někteří pošetilci. Připomínáme si
události z naší i evropské historie. Jejich hlavní
postavou, a každý z nás si vybere jakou, je muž
z divoké Korsiky, jemuž díky skromnému původu daly sudičky do vínku více ctižádosti, než
nakonec unesl. Jeho 240. výročí narození připadá právě na dnešní den.“
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na letošních Napoleonských dnech podíleli, pořadatelům, partnerům i spolupořadatelům doprovodných akcí. Zvláště chci poděkovat všem
nadšencům v dobových vojenských uniformách, kteří k nám do Slavkova u Brna přijeli
a nadále udržují dlouhodobou tradici spadající
do období první republiky „oživováním“ historie, její doby a tehdejších událostí. Bez
těchto lidí by pořádání takových akcí bylo
zcela nemožné. Díky vám, vojáci.
Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

57. řádná schůze RM – dne 29. 7. 2009

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

cího věcnému břemenu na umístění venkovního
izolovaného vedení VN – 3 ks betonových
sloupů na pozemku parc. č. 3067 se společností
E.ON Distribuce, a.s.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nového kabelového vedení
NN do části pozemku parc. č. 12/1 se společností E.ON Distribuce, a.s.
12. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru
prodeje pozemku parc. č. 3666/1 zahrada o výměře 492 m2 z vlastnictví města.
13. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s panem Theodorem Ludwigem na
pronájem dvou částí pozemku parc. č. 2690/1
orná půda o celkové výměře cca 160 m2 (zahrádky č. 21 a 22) s ročním nájemným ve výši
224 Kč.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 2910/2 ostatní plocha
o výměře 226 m2 z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.
15. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s: p. Janem Pučerou na pronájem části
pozemku parc. č. 2863/1 zahrada s ročním nájemným ve výši 546 Kč; pí Annou Maláčovou
na pronájem pozemku parc. č. 2865/1 zahrada
a části pozemku parc. č. 2863/1 s ročním nájemným ve výši 760 Kč; p. Stanislavem Navrátilem a pí Pavlínou Hákovou na pronájem
pozemku parc. č. 2867 zahrada s ročním nájemným ve výši 736 Kč.
16. RM ukládá odboru IR předložit komisi
pro výstavbu a rozvoj k vyjádření záměr úpravy
DÚŘ a vyvlastnění části pozemku parc.
č. 1198/1 zahrada v ulici Sadová a po vyjádření
komise ho opět předložit RM k projednání.
17. RM bere na vědomí zprávu k financování
odpadového hospodářství za 1. pololetí 2009.

18. RM bere na vědomí souhrnnou zprávu
o dotacích.
19. RM ukládá vedoucí FO dle možností zapracovat finanční potřeby školských zařízení do
rozpočtu roku 2009 popř. 2010.
20. RM bere na vědomí nabídku k navázání
spolupráce v projektu „Jižní Morava – království Komety“a souhlasí stát se partnerským
městem v tomto projektu.
21. RM předkládá dopis židovské organizace
United Jewish Organizations of Williamsburg
v jednání ZM.
22. RM bere na vědomí přehled o stížnostech
podaných na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2009.
23. RM ukládá starostovi města odpovědět
nájemníkům nemovitosti Fügnerova ulice č. 110
k dotazu na prodej podílu města na uvedené nemovitosti.
24. RM bere zprávu „Návrh ke zlepšení komunikace rady města a MěÚ“ na vědomí.
25. RM bere na vědomí stížnost na postup
pracovnice stavebního úřadu.
26. RM bere dopisy Mgr. Františka Meitnera
na vědomí a konstatuje, že řešení problému je
plně v kompetenci ředitele ZŠ Tyršova, který je
povinen dodržovat pravidla a nařízení orgánů
města.
27. RM ukládá odboru ŽP provést specifikaci
konkrétních zákroků týkajících se provozní bezpečnosti stromů a ukládá FO předložit možnosti
financování výše uvedených zásahů v aleji Holubská a aleji Křenovická.
28. RM souhlasí s poskytnutím daru Policii
ČR na zakoupení alkoholtesteru do výše
3000 Kč z rozpočtu města.
V pondělí 14. září 2009 v 17 hodin se v zasedací místnosti MěÚ koná XII. řádné zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna.

XLVIII. mimořádná schůze RM – 7. 8. 2009
1. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 22
– rezerva, schvaluje použití fondů k dokrytí vytvořené rezervy u Zámku Slavkov – Austerlitz
a schvaluje použití rezervního fondu (FRR)
u TSMS ve výši 271 000 Kč na dokrytí vytvořené rezervy. RM dále ukládá starostovi města
připravit návrh dalších úspor z rozpočtu města.
2. RM bere na vědomí zprávu o úsporách
MěÚ.
3. RM ukládá odboru IR předložit zprávu
o stavebních úpravách předzámčí zámku k projednání na zasedání ZM. RM dále doporučuje
ZM podat žádost o dotaci na stavební úpravy
předzámčí zámku za účelem vytvoření expozice
v intencích uvedené zprávy. Současně doporučuje ZM ke schválení návrh RO č. 25 – předzámčí zámku - expozice na zajištění financování
vypracování žádosti a projektové dokumentace
a doporučuje zařadit do rozpočtu na rok 2010
částku ve výši 800 000 Kč ke krytí nákladů poradenské agentury.
4. RM ukládá odboru IR předložit zprávu k revitalizaci budovy polikliniky ul. Tyršova
č. p. 324 k projednání na zasedání ZM a doporučuje ZM podat žádost o dotaci na revitalizaci
polikliniky v intencích uvedené zprávy. Dále doporučuje ZM ke schválení financování vypraco-

vání žádosti o dotaci na revitalizaci polikliniky
Tyršova č. p. 324 ve výši 345 100 Kč.
5. RM ukládá odboru IR předložit zprávu k revitalizaci tělocvičny ZŠ Tyršova k projednání
na zasedání ZM. RM dále nedoporučuje ZM
podat žádost o dotaci na revitalizaci tělocvičny
ZŠ Tyršova v intencích uvedené zprávy. RM doporučuje ZM realizovat akci z vlastních zdrojů
v roce 2010.
6. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
plánovací smlouvy mezi Městem Slavkov
u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou horou.
7. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace
z rozpočtových prostředků Jihomoravského
kraje k realizaci projektu – Výchovně rekreační
tábor pro děti.
8. RM schvaluje program 10. mimořádného
zasedání ZM v předloženém znění.
Upozornění

1. RM schvaluje snížení ceny bytu
o 22 500 Kč pro Zdeňku Filipovou, o 12 495 Kč
pro Martinu Skůčkovou, o 67 617 Kč pro Dušana Doležela a schvaluje zaslání kupní
smlouvy Hubertu Pýrkovi. RM dále doporučuje
ZM schválit prodeje bytů z vlastnictví města se
zapracovanými slevami, prodat paní Boženě
Štrofové bytovou jednotku beze slevy za provedenou rekonstrukci a modernizaci bytu a prodat bytovou jednotku paní Věře Závodné. Výtěžek z prodeje bytových jednotek bude převeden
do „Fondu bydlení“. RM současně ukládá MěÚ
zajistit znalecký posudek pro posouzení oprávněnosti vynaložených nákladů vůči standardnímu provedení vybavení bytu u bytové jednotky č. 1156/9 sídliště Nádražní.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření
kupní smlouvy na prodej uvolněného bytu č. 5,
sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna, s manžely Ditě a Petrem Davidovými.
3. RM souhlasí s převodem práv a povinností
dle Smlouvy o půjčce ze dne 10. 2. 2000 z manželů Marcely a Květoslava Filipových na manžele Zdeňka a Pavlínu Mlčochovy a v případě
uvedeného převodu práv a povinností souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se Zdeňkem
a Pavlínou Mlčochovými, která bude platná od
1. 9. 2009.
4. RM předkládá návrh RO č. 22 k projednání
finančnímu výboru. RM dále doporučuje ZM
ke schválení: RO č. 23 – sociálně právní ochrana
dětí, RO č. 24 – kompostárna. RM současně
ukládá odboru IR předložit RM návrh na podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace budovy polikliniky a Revitalizace tělocvičny ZŠ
Tyršova.
5. RM ukládá FO doplnit zprávu „Revitalizace BD čp 1157-58 v sídlišti Nádražní, spojená
s vestavbou bytových jednotek – III. etapa –
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě“
o bilanci financování revitalizace bytového
fondu města .
6. RM dává souhlas k uzavření dodatku č.1
smlouvy o dílo na akci „Město Slavkov u Brna
Rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského“
s firmou JM Demicarr s.r.o.
7. RM schvaluje pro akci „Zámek – dotace
ROP NUTS II JV – expozice“ okruh zájemců
k oslovení podání nabídky na vypracování žádosti o dotaci, okruh zájemců k oslovení podání
nabídky na vypracování projektové dokumentace, složení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek, návrh kvalifikačních předpokladů
a návrh hodnoticích kritérií.
8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Telefónica O2 o provedení překládky
podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě a s vystavením objednávky na společnost Monteza HP, spol. s r.o.
9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění nového kabelového vedení NN a pojistkových skříní na Koláčkově nám. do částí pozemků parc. č. 620/1 a 623 se společností E.ON
Distribuce, a.s.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídají-

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 14. září do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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58. řádná schůze RM – dne 17. 8. 2009
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory
hospodaření města za 2. čtvrtletí roku 2009.
2. RM předkládá ZM ke schválení rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za 1. pololetí 2009.
3. RM ukládá FO předložit RM nové rozbory
hospodaření v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními ke 30. 6. 2009 a připravit
návrh rozpočtového opatření pro ZŠ Tyršova –
úprava podlah.
4. RM ukládá FO předložit RM nové rozbory
hospodaření v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními ke 30. 6. 2009.
5. RM ukládá MěÚ poslat vlastníkům části
pozemku parc. č. 1198/1 zahrada návrh kupní
smlouvy s podmínkami, které umožňují dále zahájit proces vyvlastnění.
6. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace na akci
„Stavební úpravy předzámčí zámku – Expozice“
s Ing. arch. Liborem Vlčkem za podmínky
schválení financování v orgánech města.
7. RM dává souhlas k uzavření smlouvy na
vypracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II
JV na akci „Stavební úpravy předzámčí zámku
– Expozice“ se společností Ekoprogres, spol.
s r.o., za podmínky schválení financování v orgánech města.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o převodu komunikace s obchodní společností Leitner, s.r.o.

Svatby v roce 2010
Matrika Městského úřadu ve Slavkově
u Brna bude od 29. září 2009 zadávat termíny svatebních obřadů na rok 2010.
Termíny lze zadat telefonicky na č. 544
121 114 (pí Silva Skokanová) a 544 121 122
(pí Vladislava Winterová).
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

9. RM nevyhovuje žádosti společnosti MOSTAREZ a.s., týkající se poskytnutí pozemků pro
zřízení parkovacích stání.
10. RM ukládá odboru FO předložit na příští
jednání RM návrh financování demolice bývalé
váhy na ulici ČSA ve výši do 30 000 Kč.
11. RM dává souhlas panu Petru Vykoupilovi
vybudovat na pozemku ve vlastnictví města
Slavkova u Brna p. č. 1804 odstavnou plochu
pro jedno osobní vozidlo z betonové dlažby v intencích podmínek schválených 47. RM dne 18.
4. 2005 bod 4.14.
12. RM dává souhlas paní Zitě Klimkové vybudovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova u Brna p. č. 2030 odstavnou plochu pro
dvě osobní vozidla ze zatravňovacích tvárnic dle
předloženého návrhu a v intencích podmínek
schválených 47. RM dne 18. 4. 2005 bod 4.14.
13. RM bere zápis č. 5/2009 z jednání komise
pro rozvoj města na vědomí.
14. RM uděluje souhlas s odstoupením Daniely Zittové ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 15/2006 – ukončení platnosti smlouvy
k 31. 7. 2009. RM dále ukládá MěÚ uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor
v budově polikliniky Tyršova č. p. 324, Slavkov
u Brna, s Jitkou Ehrenbergerovou jako jediným
nájemcem za účelem provozování kosmetických
služeb v intencích smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 15/2006 ve znění pozdějších dodatků.
15. RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu v domech ve vlastnictví města
Slavkov u Brna o částky nejvýše přípustné podle
zákona č.107/2006 Sb.
16. RM schvaluje provedení cejchování měřidel v kotelně Zlatá Hora v roce 2009 za cenu ve
výši 357 000 Kč a souhlasí s úhradou celé částky
z položky „nebytové prostory“.
17. RM ukládá odboru IR předložit návrh na
případné využití asfaltové plochy po odstranění
oplocení a ostatních kovových konstrukcí na
hřišti na Zlaté Hoře.
18. RM ukládá provedení prací v rámci provozní bezpečnosti stromů dle navrženého postupu.

19. RM bere na vědomí zprávu o neudržovaných plochách ve městě.
20. RM souhlasí s použitím znaku města Slavkova u Brna na připravované mapě měst „Vyškov, Slavkov u Brna, Bučovice a okolí“.
21. RM schvaluje předložený dodatek č.7
mezi městem a Sportovním klubem – SK Slavkov u Brna.
22. RM bere na vědomí zprávu o finančním
rozpočtu Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů
a zápis z hodnotící schůzky této akce.
23. RM bere žádost o finanční podporu oddílu
stolního tenisu TTC S. Slavkov na vědomí
a ukládá starostovi města na žádost odpovědět.
24. RM ukládá funkcionářům města předložit
ZM návrh a podmínky vstupu do Svazu měst
a obcí České republiky.
25. RM předložené žádosti o finanční příspěvek na vydávání magazínu Kaleidoskop nevyhovuje.
26. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
JmK na akci „Rozšíření poskytovaných služeb
v TIC ve Slavkově u Brna“ ve výši 43 000 Kč
pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov –
Austerlitz. RM dále ukládá FO předložit návrh
příslušného RO.
27. RM souhlasí s umístěním misijního kříže
v historickém jádru města za podmínek odsouhlasení NPÚ.

XLIX. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 12. 8. 2009
1. RM souhlasí s uzavřením předložené
smlouvy na zajištění vojenské části Napoleonských dnů 2009 ve Slavkově u Brna se společností DAVAY COMMUNICATIONS, s.r.o. RM
dále souhlasí s uzavřením předložené smlouvy
o zajištění reklamy s KOFROŇ PRODUCTION
& ADVERTISING s.r.o.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce
biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Oznámení o dobû a místû konání voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
Starosta města Slavkova u Brna Ing. Ivan
Charvát, podle § 15, odst. 1 zákona číslo
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční:
dne 9. 10. 2009 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 10. 10. 2009 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923,
959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223, 1226,
Kaunicova, Komenského nám., Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti, Příční,
Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557, 561, 563,
U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Měst-

ského úřadu, Palackého náměstí čp. 65,
1. patro (zasedací místnost), pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu :
Brněnská, Čs. Červeného Kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy,
Úzká, Za Branou, Zámecká.
• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376, 378,
384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468,
469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500,
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 1225, 1461,
1462, 1463, 1464, 1481, Mánesova, Pod Oborou,
Pod Vinohrady, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348,
363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459,
466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567, 603, 655,
674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016,
1025, 1034, 1085, 1094-1126, 1224, 1249, 1289,
1290, Zlatá Hora část čp.: 271, 272, 277, 291,
293, 294, 295, 337, 377, 1227-1242, 1467.

• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní škole
Komenského náměstí čp. 495 – nová budova,
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 12431246, 1348-1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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OZNÁMENÍ
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

Odborný referent(-ka)
odboru životního prostředí
(v˘kon státní správy na úseku ochrany ZPF, pﬁírody a krajiny)
Druh práce: Odborn˘ referent(-ka) odboru Ïivotního prostﬁedí
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.
- V· vzdûlání v oblasti ekologie, zemûdûlství, ochrany pﬁírody
- velmi dobrá znalost práce s PC
- organizaãní schopnosti
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- základní znalost zákona o obcích, zákona o ochranû pﬁírody a krajiny, zákona
o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, správního ﬁízení
- zkou‰ka odborné zpÛsobilosti v dané oblasti
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: 1. 12. 2009
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 21. 9. 2009 do 13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
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Mûstsk˘ rozpoãet v období hospodáﬁského poklesu
Rozpočet města pro rok 2009 začal být připravován v pololetí roku 2008, kdy již byly
v plném proudu informace o hospodářském poklesu ve světě. První příprava rozpočtu vycházela z predikce státního rozpočtu pro rok 2009,
ve kterém se počítalo s mírným hospodářským
růstem. Přesto příjem z daní v našem rozpočtu
byl nastaven na předpokladu pouhého 2% růstu
oproti roku 2008, což činí v penězích
1 176 000 Kč. Protože pokles ekonomiky neustával, byl předložen v prosinci 2008 do zastupitelstva města rozpočet pro rok 2009 s rezervou
ve výši 1 242 000 Kč.
Příjem daní od státu je položkou městského
rozpočtu, a protože činí přibližně jednu jeho polovinu, ovlivňuje tak významně celkový rozpočet města. Pokud stát vybere na daních méně, tak
o to méně pošle obcím. Dalším příjmem obce je
vybírání poplatků, kam patří např. správní poplatky, poplatky ze psů, za užívání veřejného
prostranství, z výherních automatů apod. Tento
příjem je ve výši přibližně 8,5 % z celkových
daňových příjmů. Ostatní příjmy rozpočtu města
jsou většinou vázány již na konkrétní výdaje,
jako například výkon státní správy, školství, sociální výdaje, konkrétní dotační tituly apod.
Počátkem roku 2009 hlásila světová i místní
ekonomika značný propad, a tak rada města s finančním výborem přistoupily k dalším úpravám
rozpočtu. Došlo ke zvýšení již vytvořené rezervy
o částku 665 000 Kč z výsledků hospodaření
města za rok 2008 a dále o částku 760 000 Kč

z důvodů nerealizování předpokládané investice
na Zelnicích. Dále byla vytvořena rezerva č. 2 ve
výši 961 000 Kč, a to snížením příspěvku města
pro organizace zřizované městem ve výši 3 %
a rezerva č. 3 ve výši 854 000 Kč, což je mimořádný příjem daně, která vznikla díky prodeji
Zelnic. Ke 30. 6. 2009 byla tedy celková rezerva
města 4 482 000 Kč. Veškeré výše uvedené návrhy byly akceptovány a schváleny na jednáních
zastupitelstva v průběhu prvního pololetí.
Naplňování rozpočtu bylo (a je stále) každý
měsíc pečlivě sledováno a vyhodnocováno. Počátkem měsíce června byl propad v příjmu daní
necelých 5 mil Kč. Proto finanční výbor navrhl
zastupitelstvu vytvořit další rezervu, a to snížením příspěvku organizacím města o dalších7 %.
Bylo potřeba přistoupit k tomuto kroku i při vědomí toho, že rozvoj našich organizací se zpomalí a že příspěvek pokryje pouze nutné výdaje
k udržení jejich chodu. Proto na mimořádném
zastupitelstvu v srpnu byla přijata rezerva č. 4 ve
výši 3 291 000 Kč. Celkem nyní máme
7 773 800 Kč. Tyto prostředky zatím bohatě pokrývají výpadek v daních, který činí k 31. 7. přibližně 5 827 000 Kč. Sice v měsíci červenci se
pokles v příjmu daní zastavil, ale do konce roku
2009 nám zbývá ještě 5 měsíců. Vývoj daní budeme i nadále pečlivě sledovat a přistoupíme
k takovým úpravám rozpočtu města, aby nedošlo k tomu, že by si město muselo vzít úvěr na
financování roku 2009, a tak by došlo ke zvýšení
zadluženosti města.
Vladimír Soukop

Územní plán města Slavkov u Brna

Foto: MP

Zatoulaná husa
Dne 10. srpna kolem šesté hodiny ranní byli
strážníci Městské policie Slavkov u Brna vyrozuměni operačním střediskem PČR, že se na ul.
ČSA pohybuje labuť. Když se strážníci dostavili
na místo, zjistili, že se v prostoru rušné křižovatky u bývalého cukrovaru spokojeně mezi vozidly prochází mládě husy velké a komplikuje
tak průjezd křižovatkou. Projíždějícím řidičům se
situace zajisté zdála komická, ale husa nechtěla
jít se strážníky dobrovolně.
Asi po dvaceti minutách honičky se husu pomocí odchytové tyče na psy podařilo naložit do
policejního vozidla a posléze vypustit v prostorách lokality Dvůr Rybník. Pavel Ehrenberger

MĚSTSKÁ POLICIE
SLAVKOV U BRNA
PALACKÉHO NÁM. 65,
ve dvoře
Tel.: 544 121 156
mob.: 725 746 435
mestskapolicie@meuslavkov.cz

Územní plán patří k základním dokumentům,
o které se opírá rozvoj obcí. Také město Slavkov
u Brna má zpracovaný tento dokument, který
slouží v celé řadě činností, především však jako
podklad pro řízení výstavby na území města. Vymezuje tak oblasti, ve kterých může výstavba probíhat vč. typu výstavby (bytová, průmyslová
apod.) a naopak oblasti, které jsou před výstavbou
„chráněny“ – např. klidové a odpočinkové zóny.
Územní plán se vždy zpracovává na delší časové období, po které se jím musí tato činnost
řídit a je tedy z tohoto pohledu jedním z nejdůležitějších dokumentů.
Město má v současnosti platný „Územní plán
sídelního útvaru Slavkov u Brna“, schválený
dne 26. 9. 1994, s třemi navazujícími změnami
z r. 1997, 2002 a 2006.
S účinností nového stavebního zákona (č.
183/2006 Sb. a novely č. 191/2008 Sb.) přichází
povinnost pro město pořídit nový územní plán
nebo upravit současný platný územní plán.
O pořízení nového územního plánu rozhodlo

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31.
3. 2008. Na základě výběrového řízení se stal
zpracovatelem nového územního plánu
Ing. arch. Vojtěch Mencl.
K 15. 7. 2009 byl zpracován návrh zadání
územního plánu, který byl následně projednáván s dotčenými orgány a krajským úřadem,
sousedními obcemi a občany. K tomuto zadání
mohly být předávány podněty a připomínky, a to
ve lhůtě 30 dnů od uvedeného data.
Jaký bude další postup a osud tohoto nového
dokumentu?
Projednané zadání územního plánu bude
předloženo zastupitelstvu města ke schválení
(do konce r. 2009). Poté následuje vlastní zpracování návrhu. Teprve v závěrečné fázi návrhu
územního plánu bude probíhat jeho veřejné projednání s občany (odhad – ve druhé polovině
r. 2010). Konečnou verzi územní plánu následně
schválí zastupitelstvo města.
Ing. Hana Šilhánková
OSÚPÚ – úřad územního plánování

Voličské průkazy pro volby do PS PČR
Matrika Městského úřadu ve Slavkově u Brna přijímá v souladu s ust. § 6a
odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto žádosti musí být podávány v písemné formě, a to buď osobně, nebo s ověřeným podpisem voliče.
Voličské průkazy budou voličům vydávány od 24. 9. 2009, a to buď osobně nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo může být voliči zaslán poštou oproti podpisu (doručenka). Voličské průkazy budou vydávány taktéž na matrice Městského úřadu ve Slavkově u Brna.
Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru vnitřních věcí
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Pﬁipraven˘ bioodpad

Prosívání kompostu

Odbûr kompostu v Zámecké ulici

Kompostování – kruh se uzavřel
Odpad ze zeleně od občanů, sběr v ulicích
města, kompostování, bezplatný odběr rekultivačního kompostu pro občany.
Dne 24. dubna 2009 byla slavnostně otevřena
nová kompostárna postavená a vybavená především z dotací EU FS, SFŽP, fondu ŽP JMK.
TSMS dostaly za úkol zajistit provoz, včetně
systému sběru a svozu bioodpadů z veřejné zeleně a od občanů ze soukromých zahrad.
Dne 27. dubna jsme zahájili svoz z ulic města
od občanů. V sedmnácti svozových týdenních
cyklech (pondělí, úterý) jsme k 18. srpnu 2009
naložili, podrtili, rozmíchali a svezli 180,41 tun.
To je za 17 týdnů v průměru 10,61 tun za týden!
Například v 31. týdnu (27. a 28. července) to bylo
16,65 tun. Z vlastní činnosti TSMS z veřejné zeleně to bylo dalších 143,83 tun.
Celkem bylo na kompostárnu navezeno
324,24 tun biologicky rozložitelného odpadu
ze zeleně.

Tento odpad je průběžně zpracován a výstupem je rekultivační kompost, případně rekultivační substrát (rekultivační kompost promíchaný
se zeminou). Jak jsme informovali veřejnost (SZ
č. 7/2009) je rekultivační kompost nabízen občanům.
Ve středu 5. srpna od 14 do 17 hodin první občané odváželi k vlastní potřebě cennou přírodní
surovinu z navezeného množství 31 m³. Za tři
dny si víc jak sto občanů odvezlo 2000 litrů tohoto přírodního hnojiva.
Byl tak uzavřen kruh: Bioodpad ze zeleně
od občanů se vrací zpět k občanům ve formě
bezplatného odběru kvalitního, přírodního
materiálu, rekultivačního kompostu. Nebo
také: „Co jsme si od přírody vzali, vracíme
v možné míře zpět“.
Na přiložených fotografiích je zdokumentován
celý technický a technologický postup. Svoz z ulic
města je pracovně technicky a ekonomicky nej-

náročnější z celého 70denního procesu výroby
kompostu. Každou středu od 14 do 17 hodin v Zámecké ulici (brána do zámeckého parku) se může
o výsledku každý přesvědčit a odebrat zdarma
zatím 20 litrů rekultivačního kompostu na vyzkoušení.
Za celý kolektiv TSMS R. Lánský

Upozornění!
Upozorňujeme občany, že umísťování odpadu ze zeleně po celý týden do ulic města,
tj. mimo systém svozu, bude považováno za
založení černé skládky se všemi důsledky!
Odpad ze zeleně ze soukromých zahrad lze
umístit pouze před našim svozem, tj. v neděli večer nebo v pondělí po víkendu. Svoz
provádí TSMS zpravidla v pondělí, případně podle potřeby úterý po víkendu! Odpad
ze zeleně v ulicích města po celý týden je
špatnou vizitkou nás všech.

Foto: 6x R. Lánský

Svoz bioodpadu z ulic Slavkova

Odbûr kompostu v Zámecké ulici

Drcen˘ bioodpad se ukládá na skládku
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Ceremoniál pﬁed slavkovskou synagogou

Neil Pike

7

Úãastníci shromáÏdûní u synagogy

Foto: 4x B. Maleček

Výročí slavkovské synagogy
V pátek 31. července Slavkov u Brna navštívila skupina asi 30 členů židovské komunity
z anglického Nottinghamu u příležitosti stopadesátého prvního výročí znovupostavení židovské synagogy.
Myšlenka připravit tuto návštěvu vzešla od
pana Neila Pikea, předsedy židovské kongregace
v Nottinghamu, a to již v roce 2008, kdy chtěl
připomenout stopadesáté výročí postavení synagogy, Cesta se ale nepodařila uskutečnit.
Celodenní program začal v dopoledních hodinách slavnostním uvítáním na radnici starostou města Ing. Ivanem Charvátem, kde mezi pozvanými byli i bývalý starosta JUDr. Miloslav
Honek, zastupitel Jaromír Seifert a Lubomíra
Kropáčková – dlouholetá kronikářka našeho
města. Samotná ceremonie poté proběhla před

Dûti podnikly v˘let také na zámek do Buchlovic

budovou synagogy. Během tohoto slavnostního
okamžiku byla na vstupní dveře synagogy umístěna mezuza, tedy schránka se svitkem tóry
a amulet se slovy: „SLAVKOV SYNAGOGUE
1858–2008 NOTTINGHAM FRIENDS OF
AUSTERLITZ“.
V odpoledních hodinách hosté navštívili slavkovský zámek, kostel Vzkříšení páně a neopomenuli i židovský hřbitov a školu, ve které je
umístěno muzeum historie slavkovských Židů.
Od devatenácti hodin odsloužila židovská komunita bohoslužbu v synagoze, které se zúčastnila dcera a vnuci paní Ruth Matiovské, obyvatelky Slavkova, která přežila pobyt v pevnosti
Terezín během druhé světové války.
Tereza Cenková, DiS.
odbor kanceláře tajemníka

Foto: archiv

V˘chovnû rekreaãní tábor 2009 ve Vﬁesovicích
Jako každým rokem tak i letošní rok Město
Slavkov u Brna společně s Městem Bučovice pořádalo výchovně rekreační tábor. Konal se v době
od 27. 7. do 3. 8. pro děti ze správního území
Slavkova u Brna a Bučovic. Ubytování bylo zajištěno v chatě Radost rekreačního střediska Vřesovice u Kyjova. Tábora se zúčastnilo celkem 27
dětí ve věku od 7 do 15 let, které byly rozděleny
do čtyř oddílů. Program tábora zajišťovali čtyři
oddíloví vedoucí.
Pobyt na táboře provázela celotáborová hra
„Stará čínská říše Ming.“ Na začátku tábora byly
děti zařazeny do císařské družiny, pod kterou celý
týden soutěžily. Na programu byla výroba kimon,
katanů, stavba tvrzí, bojová hra aj.

V rámci prevence kriminality nás navštívila
Městská policie Bučovice a informovala děti formou přednášky o svých pravomocech, dále měly
děti možnost prohlédnout si služební vůz, zbraně,
pouta, alkoholtester aj. Zástupci OS Rodinná pohoda Vyškov předvedli dětem spolu s pejsky
ukázky canisterapie. V nesposlední řadě nechyběl
na programu táborák s opékáním špekáčků.
Tento tábor byl realizován za finanční podpory
Krajského úřadu JmK v Brně. Děkujeme také
slavkovským firmám: E-com s.r.o, Pegas-Gonda
s.r.o, Fenstar s. r.o. a Protisk s.r.o, které poskytly
finanční a věcné dary na pořádání letního tábora.
Martina Oslíková, DiS.
Odbor sociálních věcí MěÚ

Zleva: M. Honek, dva náv‰tûvníci z Nottinghamu,
P. Dvoﬁák, J. Seifert a I. Charvát

Angliãtí Îidé pozdravují Slavkov
Po úspěšné návštěvě ve Slavkově u Brna u příležitosti sto jednapadesátého výročí postavení
slavkovské synagogy, si pochvalovali Židé z Nottinghamu a Londýna spolupráci s městem a obyvateli Slavkova uctívající tehdejší židovskou komunitu ve městě.
Poté, co strávili pět dnů ve Slavkově a navštívili místní památky v Olomouci a Mikulově,
mluvčí skupiny, Neil Pike oznámil, že komunity
z Nottinghamu a Londýna mající svitek Tóry
umístěné před rokem 1940 ve slavkovské synagoze, jsou vděčné za podporu města. Informoval,
že město prokazuje již od sedmdesátých let minulého století svoji angažovanost vůči památce
svých dřívějších Židů. Například Lubomíra Kropáčková zaznamenala cenné informace v kronice
města. S revolucí v roce 1990 kryjící se s návštěvou Dr. Erika Stracha ve Slavkově, jehož rodina pocházela ze Slavkova, a následným zapojením nottinghamské komunity, by společný cíl,
připomínat si někdejší židovské komunity, mohl
být splněn.
„Následnictví starostů od roku 1992 podporuje naše cíle a bylo báječné vidět bývalého starostu Miloslava Honka, vůdčí postavu zasazující
se o zachování židovských památek, včetně mnohých dalších, kteří tvrdě pracovali, aby uchránili
židovské dědictví ve Slavkově. Tím mám na
mysli také Jaromíra Seiferta, který společně
s radou města a L. Kropáčkovou byli nápomocni
při organizování úctyhodného muzea ve staré židovské škole,“ uvedl Neil Pike.
Pan Pike pokračoval, že bez pomoci rady
města, starosty Ivana Charváta, tajemníka Pavla
Dvořáka a úředníků, Terezy Cenkové a Barbary
Macháčkové, by jejich návštěvy byly mnohem
těžší. „Je neuvěřitelné, že nám město je tolik nápomocné a kdykoliv tam přijedeme, cítíme se
být vítanými,“ dodal Pike.
Po návštěvě, od roku 1994 to byla v pořadí už
šestá. „Máme zájem se opět v blízké budoucnosti
vrátit, aby se vztahy mezi Nottinghamem a Slavkovem ještě v budoucnu více upevnily,“ uzavřel
Pike.
hb
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Rychtářov, pohlednice vydaná v r. 1929
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (70)
Pohlednice (pokračování)
RYCHTÁŘOV
Obec leží cca 15 km severozápadním směrem
od Vyškova. Svůj název získala od obecného
jména rychtář. První písemná zmínka se nachází
v olomouckých Zemských deskách a pochází
z roku 1381. Rychtářov spadal pod račické, později pod dědické panství. V roce 1466 Rychtářov
společně s ostatním majetkem račického panství
získala Kunka z Kravař, která část majetku připisuje v roce 1480 rovněž svému manželovi Václavu
z Boskovic. V roce 1510 tento majetek přechází
na Ladislava z Boskovic a jeho syna Kryštofa. Při
jeho převodu je opět zmiňován rovněž Rychtářov.
Po třicetileté válce (1618–1648) se obec velmi
vylidnila. Ještě v roce 1750 je zde uváděno pouze
7 sedláků, 16 čtvrtláníků, 3 chalupníci a 5 malých
chalupníků.
Od roku 1846 zde byla otevřena jednotřídní
škola, která byla v r. 1873 rozšířena na dvojtřídní
a v r. 1898 na trojtřídní. Dnes zde působí pouze
škola mateřská.
Ani Rychtářovu se nevyhnula velká epidemie
cholery v roce 1855. Na její následky zemřelo 48
lidí. V roce 1894 velký požár zničil 28 stavení.
Po první světové válce (v r. 1919) zde byla zřízena strojní parketárna a stolárna, které se staly
hlavním zaměstnavatelem obyvatel obce. V roce
1941 však byla tato výroba přemístěna do Bučovic.
Během II. světové války se mělo 33 obcí ležících na Drahanské vrchovině stát německým kolonizačním pásmem s centrem ve Vyškově. Toto
pásmo se táhlo napříč celou Moravou. Mezi obce,
jejichž české obyvatelstvo bylo vystěhováno 31. 3.
1941, patřil rovněž Rychtářov. Zpět se mohli tito
obyvatelé vrátit až v roce 1945.
K významným památkám obce patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven na
místě starší stavby v roce 1783 pod vedením stavitelského mistra Malenovského ze Slavkova.
V obci se rovněž nachází rodný dům orientalisty, spisovatele a cestovatele P. Aloise Musila
(* 30. 6. 1868 † 12. 4. 1944) a pomník věnovaný
památce padlých.
Od 1. ledna 1985 byla obec připojena k městu
Vyškovu.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 19 pohlednic, z nichž pouze jedna je
kolorovaná. Nejstarší, ještě dopisnice, zobrazuje
lesní partii v „Cupíku“ a byla odeslána 26. 8.
1906. Pohlednice s dálkovým pohledem na obec
byla odeslána 15. 10. 1917. V roce 1929 byla vy-

dána pohlednice s významnými místy Rychtářova
a okolí, a to ve dvou variantách – černobílé a kolorované. K zajímavostem patří pohlednice s kresbou Aloise Lusky, která zobrazuje panorama
Rychtářova – pohled od „Zakopané“. Ze 30. let
20. století pochází 6 pohlednic zobrazujících koupaliště, původně nazývané Tyršovo. Další pohlednice z tohoto období zobrazují školu, chatu Sokola
a významné budovy v obci. Do 50. let 20. století
patří pohlednice s pomníkem věnovaným památce
padlých.
SIVICE
Obec leží cca 10 km severozápadním směrem
od Slavkova. Nejstarší písemná zpráva o Sivicích
je z roku 1317. Tehdy Kateřina z Lomnice věnovala Sivice společně s dalším majetkem brněnskému klášteru Sv. Anny. V majetku kláštera zůstaly Sivice až do jeho zrušení 2. 5. 1782. V 19.
století patřily Sivice k majetku Blažejovickému
(Blažovickému), který v této době vlastnil František hrabě z Dietrichštejna, ve II. pol. 19. století pak
spřízněný rod Mitrovských. František z Dietrichštejna zřídil nadaci, ze které bylo každých 6 let
vypláceno 400 K zdejším rolníkům, kteří velmi
zchudli nebo byli postiženi nějakým neštěstím.

 Nové knihy

Sivice, pohlednice odeslaná v r. 1922
V roce 1869 Sivice postihl velký požár, při
němž bylo zničeno 67 objektů. Cholera v letech
1832, 1836, 1849 a 1866 zahubila 122 lidí.
Do roku 1888 se děti učily ve škole v Pozořicích. Poté byla postavena dvoutřídní škola, rozšířená v roce 1913. Základní škola pro I. stupeň zde
působí dodnes.
K památkám obce patří zvonice z roku 1868.
Na polích v okolí Sivic byly dlouho nalézány „památky“ na bitvu u Slavkova z 2. prosince 1805.
V roce 2004 se Sivice staly vítězem 10. ročníku
soutěže Vesnice roku, kterou vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí ČR.
Ve sbírkách zámku Slavkov – Austerlitz se nacházejí tři pohlednice. Kolorovaná pohlednice
z roku 1922 ukazuje celkový záběr obce, obchod
K. Šafaříka a místní školu. Za II. světové války
v roce 1944 byla odeslána pohlednice se dvěma
záběry Sivic. Poslední, černobílá pohlednice byla
odeslaná v roce 1953 a představuje zvonici na
návsi, školu, a dva záběry na obec.
PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA
dařilo usvědčit ze lži skupinu německých fyziků
Alicia Giménez Bartlettová: Dny pod psa –
a chemiků, kteří se za druhé světové války pokouOdehraje-li se vražda před očima svědka, je to pro
šeli vyrobit atomovou bombu pro Hitlera.
policii v jistém smyslu „šťastná náhoda“. Pokud je
Alison Goodman: Eon (Znovuzrození dračího
však tím svědkem pes, je jakákoli euforie předoka) – autorka stvořila říši hvězdných draků jako
časná. Přesto se inspektorka Delicado čtyřnohého
imaginární svět, pro jehož podobu se nechala inpřítele ujme a získá v něm nového životního průspirovat starou i moderní čínskou a japonskou kulvodce.
turou. Dobrodružné vyprávění protkané kouzly
Vlastimil Vondruška: Jménem krále – histoa bojovým uměním bezpochyby uchvátí každého
rický detektivní příběh odehrávající se v prostředí
čtenáře. První kniha série Eon.
hradů Bezděz a Vartemberk.
Eoin Colfer: Legenda o nejzlobivějším klukovi
Barbara Nesvadbová: Brusinky – ryze femina světě – Will si ze všeho nejvíc přeje vyhrát
nistické fejetony, které vznikly za posledních 6 let
v soutěži o titul nejskvělejšího kluka na světě. Sapro různé časopisy či noviny. Knížka obsahuje i femozřejmě že ho vždycky přetrumfne jeho brácha
jetony původní, dosud nepublikované. Tématem
Marty. Ale jednoho dne se to Willovi konečně pojsou většinou muži, soužití s nimi, partnerství, přádaří – což se zase nelíbí Martymu a rozhodne se,
telství a rodičovství. Hlavní linií knížky je láska.
že to jen tak nenechá… Třetí ze série Colferových
Karel Pacner: Atomoví vyzvědači studené války
Legend o dobrodružství Willa a Martyho.
– šokující informace především o sovětských vyÚplný seznam všech nových knih v městské
zvědačích, kteří se pokoušeli ukrást Američanům
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-maitajemství výroby atomové bomby. Základní údaje
lem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím,
o těchto agentech vycházely najevo už v padesána adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
tých letech, ale podrobnosti zveřejnili Američané
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
až v roce 1995. V posledních letech se rovněž po-
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Poutníci

Foto: 2x J. Blažek

Zprava: Pavel Bobek a Pavlína Jí‰ová

Folk a country na zámku
Milovníci folkové a country hudby se každý
srpen mohou těšit na koncert několika country
kapel či folkových zpěváků, který se tradičně
koná v areálu slavkovského zámku. Obvykle na
nádvoří, letos v zámeckém parku – z důvodů
obecně známých.
Aniž bychom dále zmíněné ostatní účinkující
považovali za kvalitativně horší, určitě hlavní
zájem návštěvníků přitahovali zpěváci Pavel
Bobek a Naďa Urbánková. Ta sice kvůli závažným zdravotním komplikacím nakonec nepřijela, ale i tak mohli být posluchači spokojeni.
Vždyť zazpívat si naživo společně s Pavlem Bobkem „Houston“ nebo „Oh, Ruby“ se už dnes ledaskomu nepodaří. A zpívali nejen ti, pro které
to jsou písně jejich mládí, ale i daleko mladší
ročníky. Pavla Bobka doprovázela kapela Pavlíny Jíšové. Líbilo se i vystoupení Bokomary
z nedalekých Kobeřic.
Hudební večer zahájila skupina Poutníci s Jir-
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kou Karasem Polou, který byl zároveň i moderátorem celého večera, resp. jeho koncertní části.
Po vystoupení výše zmíněných účinkujících
ovládla pódium skupina Osada hrající až do
konce akce country k tanci i poslechu. Připravený taneční parket rozhodně nezahálel…
Byť byla připravena i „mokrá varianta“ koncertu a sem tam přetahující temnější mrak vzbuzoval obavy pořadatelů, nebylo nakonec nutné
přistupovat k nouzovým řešením. Počasí se
zkrátka vydařilo jaksepatří a podpořilo značným
dílem spokojenost zhruba čtyř stovek návštěvníků.
Jiří Blažek (ZS-A)

„OSTROVY“ Marie Steiner
Vernisáží v Historickém sále slavkovského
zámku bude zahájena výstava šperků a obrazů výtvarnice Marie Steiner ve
čtvrtek 3. září v 17 hod.
Módní přehlídku modelů
Zuzany
Machorkové,
která doplní vernisáž,
doprovodí zpěvem Mahlerových písní Ivana Hrušecká.
Výstava v galerii OK bude přístupna do 9. listopadu 2009 souběžně s provozem zámku. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří Blažek (ZS-A)

Zprávy ze ZŠ Komenského
Nový školní rok 2009/2010 bude zahájen
v úterý 1. září v 8 hodin.
Vstup do školy: Žáci prvních ročníků budou
vstupovat vchodem od kostela. Společné zahájení proběhne v divadelním sále (bývalá učebna
výtvarné výchovy) ve 2. patře staré školní budovy. Poté přejdou žáci, jejich rodiče a další
hosté do tříd, které mají umístěné v 1. patře.
Ostatní žáci budou vstupovat do školy přes
centrální šatny a půjdou do svých tříd. První
školní den se nebudou přezouvat.
Rozmístění tříd:
1. třídy – první patro, směr ke kostelu
2. a 3. třídy – druhé patro, směr ke kostelu
4. a 5. třídy – druhé patro, směr k parku
VI.B a VI.C – první patro, směr k parku
VI.A – nová budova
Ostatní třídy zůstávají ve stejných učebnách
jako vloni.
Vladimír Soukop

Výpůjční doba knihovny
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře, že
jsme z provozních důvodů nuceni omezit výpůjční dobu v městské knihovně. S platností od
1. září 2009 lze tedy navštívit knihovnu pouze
v úterý v době od 12 do 17 hodin. Tento stav
platí do odvolání.
Mgr. Jiří Blažek, MěK Slavkov u Brna

Foto: B. Maleček

II. ročník Běhu naděje
Běh naděje je sportovně společenská humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny – Běh Terryho Foxe, která v České republice probíhala
v letech 1993–2007 a na níž Běh naděje volně
navazuje druhým ročníkem v naší republice.
„Běh naděje“ je dobrovolná humanitární akce
spojená s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je absolvovat předepsanou trať jakýmkoli způsobem
– chůzí, během, na kole, na invalidním vozíku,
s kočárkem … podle vlastních sil.
Všechny prostředky získané od účastníků
akce jako dar jsou věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky jsou shromažďovány na účtu
číslo 5001005500/5500. Náklady spojené s organizací akce musí být kryty z jiných prostředků
než z výtěžku sbírky.
Ve Slavkově se druhý ročník „Běhu naděje“
uskuteční v úterý 8. září ve 13 hodin. Start
a cíl bude u dolní kašny ve slavkovském zá-

meckém parku. Prezentace bude průběžně probíhat od 11.45 hodin v místě startu.
„Běh naděje“ není žádný závod, zúčastnit se
může každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů po novorozence.
Zúčastněte se dobrovolné humanitární akce
– přispějete na výzkum v boji proti rakovině .
Pořadatel – Základní škola Tyršova

Mozart kontra Salieri
V úterý 22. září v 18 hodin se v sále ZUŠ
Františka France bude konat beseda se známým muzikologem prof. Milošem Štědroněm na téma Mozart kontra Salieri. Beseda
bude doprovázena hudebními a obrazovými
ukázkami. Zveme všechny milovníky hudby
na tuto jedinečnou událost. Vstupné je dobrovolné.
(pad)
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Ing. Jan ·patn˘
Francouzsk˘ chlapeck˘ sbor v Historickém sále zámku

Foto: J. Blažek

Koncert Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar
Kdo se nenechal přesvědčit pozvánkou na
koncert francouzského chlapeckého pěveckého
sboru, ten může jen litovat. Sbor citlivě vedený
Guillaumem Burgmeierem předvedl ve dvou blocích své pěvecké umění. V prvním prezentoval
chrámovou hudbu, v tom druhém současné sborové písně. Snad největší potlesk sklidili chlapci
za několik písní afrických spirituálů. Bylo se i na
co dívat, rytmus hudby přímo vybízel k pohybovým kreacím a bylo vidět, že sboristé i tuto

stránku koncertu zvládali na výbornou a s potěšením.
Sbor na slavkovském zámku nevystupoval poprvé, budeme tedy pevně doufat, že se s ním
v příštím roce opět setkáme.Více informací se můžete dozvědět na uvedených webových stránkách.
I když jsou ve francouzštině, obsahují dostatek
obrazových dokumentů a také několik videosekvencí. http://www.petits-chanteurs-colmar.com
/index.php
jib

Vzpomínkové setkání
V neděli 30. srpna v 15 hod. se uskuteční
vzpomínkové setkání při příležitosti výročí
úmrtí jednoho ze zakladatelů Slavkovské iniciativy smíření – Ing. Jana Špatného.
Vzpomínkové setkání bude mít tento program:
15.00 Chrám Vzkříšení Páně – Ekumenická bohoslužba se svědectvím o životě Jana
Špatného, za účasti představitelů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
16.30 Hřbitov na Špitálce – uctění památky
J. Špatného u jeho hrobu
17.30 Zámek – Rubensův sál – svědectví o životě JŠ, ukázky z jeho literární činnosti.
SIS

Foto: J. Blažek

Mezinárodní v˘stava vín

Foto: 2x J. Blažek

Výstava vín – Grand Prix Austerlitz
K Napoleonským dnům patří již tradičně mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz (již
6. ročník), která si letos našla místo ve stínu
vzrostlých stromů na severní straně parku. Do

Vzorky vín

soutěže bylo přihlášeno 48 vinařů s celkem 229
vzorky a premiérově byla přihlášena vína z Rumunska. Výstavy se zúčastnilo asi 600 spokojených návštěvníků.
Vína byla rozdělena do osmi kategorií a celkem je hodnotilo 26 komisařů. Hodnocení výstavy bylo dvoukolové a z prvního kola postoupilo 153 vzorků.
Slavnostní vyhodnocení se konalo v sobotu
večer před ohňostrojem v Rubensově sále.
Championem výstavy se stalo Rulandské modré
2007 pozdní sběr z vinařství ČEBAV s 93 body,
championem návštěvníků Rulandské šedé výběr
z bobulí 2007 PPS Strachotín a titul nejlepší kolekce výstavy obdržela firma Čebav. Slavkovská mezinárodní výstava vín obdržela záštitu
Ministerstva zemědělství ČR a byla současně
nominační výstavou pro základní výběr – Hradního vína Špilberk.
(dle podkladů Moravské banky vín)

Jarmark pﬁi Napoleonsk˘ch dnech
Napoleonské dny ve Slavkově u Brna bez
řemeslného jarmarku by asi působily jako např.
krojované hody bez máje. Letošní průběh celé
akce, tedy i jarmarku, skvěle podpořilo nadmíru vydařené počasí. Na 70 prodejců si rozhodně nemohlo stěžovat na nedostatek zájemců o své zboží (zejména ti, co měli něco na
zub). Mnozí dokonce opustili prostor před
ukončením akce, neboť vyčerpali veškeré dovezené zásoby a neměli co prodávat. Jistě by se
daly vypočítat některé drobné nedostatky,
avšak ohlasy návštěvníků byly a stále jsou
velmi kladné. Můžeme se tedy těšit na další
ročník.
Jiří Blažek (ZS-A)

Václavský jarmark
V sobotu dne 19. září od 8 do cca 16 hod. si
nenechejte ujít návštěvu tradičního a velmi oblíbeného řemeslného jarmarku v zámecké zahradě. Vstup do areálu je ZDARMA.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)
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Čaj o páté

Slavkov a SNP
V těchto dnech,
kdy si Slovenská
republika zejména
na
centrálních
oslavách v Banské
Bystrici připomíná
65. výročí Slovenského národního
povstání, je vhodnou příležitostí k přiblížení bezpochyby významného místa a úlohy, kterou sehrál v době
povstání slavkovský rodák – poručík, později kapitán Vladimír Pavézka, příslušník 2. čs. paradesantní brigády. Narodil se 28. 6. 1914 ve Slavkově v Havlíčkově ulici, v rodině Huberta a Olgy
Pavézkových. Vystudoval gymnázium a absolvoval 8 semestrů medicíny a v letech 1936 a 1937
školu pro důstojníky v záloze. Po odchodu do
odboje bojoval ve Francii, v Anglii absolvoval
kurzy speciálních jednotek a určitou dobu rovněž
zodpovídal za ochranu prezidenta Beneše.

V době povstání ho velitel brigády plk. Přikryl pověřil funkcí styčného důstojníka s americkou vojenskou misí vedenou J. H. Greenem.
Doprovázel ji při ústupu do hor a v době, kdy už
postupovala samostatně, ji Němci zajali a většina jejich členů skončila v Mauthausenu.
Na začátku roku 1945 působil v Hlavním
štábu partyzánského hnutí gen. Asmolova
a u 4. brigády armádního sboru. Jeho zásluhy
byly oceněny udělením Čs. válečného kříže
a medaile Za chrabrost. Po osvobození vykonával velitelskou funkci u Hradní stráže.
Měl v úmyslu studovat Vysokou válečnou
školu, ale po roce 1946 odjel s manželkou Mary
– Angličankou do USA, kde také dva dny po
svých 87. narozeninách zemřel.
Uvítáme jakékoli informace, které by rozšířily dosavadní poznání. Už dnes ale můžeme
vyjádřit přesvědčení, že také Vladimír Pavézka
patří do přehledu osobností historie města.
Stanislav Stejskal

 Dým z bramborové natě

Neuvěřitelné! To snad není možné! Tropická
vedra v posledních týdnech konečně ukázala příjemnou tvář léta, chci si sednout do příjemného
stínu na zahradě, ale najednou se začíná odněkud
šířit bílá mlha – kouř. Někdo začíná pálit odpad
zeleně ze své zahrady. Vybral si pro to opravdu
„nejlepší“ dobu – vedro, kdy všichni jsou venku
nebo doma větrají a vítr pofukuje směrem na
město. Za chvíli je všude bílo. Začala totiž každoroční sezóna pálení odpadů ze zahrad. Nedávno mi jeden známý řekl, že když tuto scenérii viděl z kopce nad Slavkovem, tu bílou duchnu
nad městem, bylo mu z toho úzko.
Vždy mi to dost vadilo (a jak vím, nejen mě,
ale i mnoha dalším). Třeba, když jsme měli
venku na usušení vyprané prádlo a někdo začal
pálit. Namlouval jsem si, že dokážu pochopit, že
se někomu nechtělo odpad – bramborovou nať,
suchou lebedu či trávu a později také listí, naložit a odvézt do sběrného dvora k bezplatné likvidaci. Nebo třeba jen na to neměl technické
prostředky – vozík, auto.
Ale teď? Letos? Vždyť několik měsíců jsme
doslova zahrnuti informacemi o provozu a vzorném fungování městské kompostárny, která nám,
občanům Slavkova, slouží! Přitom stačí jen přes
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Rodinná pohoda o.s. Vyškov a Charitní
centrum denních služeb Slavkov u Brna pořádají „svépomocnou skupinu – čaj o páté“, která je
věnována rodinným pečovatelům , kteří pečují
o své blízké s jakýmkoliv typem demence. Co
svépomocná skupina přináší?
• podporu a pomoc v náročné péči
• řešení krizových situací s nemocnými a v rodině
• sociální poradenství pro rodiny, které pečují
• pospolitost, solidaritu, zázemí.
Kdo pomáhá?
• pracovníci v přímé péči
• sociální pracovníci, ředitelka
• hosté (lékaři, zástupci domovů pro seniory, zástupci obcí, zkušení pečovatelé)
Cílem svépomocné skupiny je řešit důležité témata rodin pečujících o své blízké s demencí.
Termíny setkání vždy ve čtvrtek (druhé pololetí roku 2009) 8. 10., 12. 11., 10. 12.
Místem setkání je Charitní centrum denních služeb Slavkov u Brna, Polní 1444, tel:
731 425 498.
Charitní centrum

Guláš open

víkend vyvézt odpad včetně větví ze zahrady
před dům a v pondělí jej odvezou technické
služby. Bezplatně, nic to nestojí! Tedy vlastně
to stojí námahu naložit odpad na kolečko a vyvézt na silnici před dům. Ale to by člověk musel
chtít, musel by být ohleduplný vůči okolí, ostatním spoluobčanům, sousedům a vnímat, že
dýmem ze spalování drsně ničí životní prostředí
našeho města...
Opravdu tomu nerozumím a nechápu, proč jsou
mezi námi někteří, kterým je to jedno. Již několikrát se mi stalo, že se na mne (!) obrátili stejně nespokojení občané s prosbou, abych s tím NĚCO
udělal. „Já?“, divil jsem se. Tak s tím tedy dělám
– píšu svůj názor do Slavkovského zpravodaje
a přemýšlím, zda by problém neměl být vyřešen
městskou vyhláškou zakazující jakékoliv pálení
odpadu ze zeleně na zahradě. Jistě se najde nějaký
„chytrák“, který namítne, že se pak nedají opékat
špekáčky nebo grilovat, ale nevím o tom, že by se
špekáčky opékaly nad čadící natí z brambor a že
by grilování vytvářelo bílou mlhu nad městem.
K tomu je přece třeba trochu suchého dřeva nebo
dřevěného uhlí, které přece při hoření nečadí.
Už víte, co nechápu a čemu nerozumím?
Ing. Aleš Šilhánek

Rádi bychom vás pozvali na
II. ročník Gulach Open 2009.
Letos se bude soutěžit v amatérských teamech,
a utkají se opravdu zajímavým způsobem, a to
přímo na místě 26. září na fotbalovém stadionu
SK Slavkov u Brna, areál ,,U dvou kapříků“, a to
ve vaření kotlíkového hovězího guláše. Po ohodnocení odborné komise proběhne ochutnávka
a hudební doprovodný program s příchutí burčáku. Soutěž je pro širokou veřejnost, proto přihlášky do soutěže zasílejte do 20. září na adresu
udvoukapriku@email.cz. Obratem vám budou
zaslány pravidla a počet a složení teamů. Soutěže se nesmí zúčastnit ten, kdo má praxi z oboru
gastronomie. Za pořadatele
L. Michálek

Zdravotní přednáška
Územní organizace diabetiků ČR ve Slavkově
u Brna pořádá ve čtvrtek 24. září od 14 hodin
přednášku MUDr. Františka Adamce z Vyškova
na téma Kardiovaskulární problémy diabetiků. Přednáška bude v zasedací místnosti MÚ
ve Slavkově, I. poschodí (vchod k Policii ČR).
Vstup volný, mohou se zúčastnit všichni, kteří
mají zájem o zdravotní problematiku a o diskusi
ke koncepci zdravotnictví.
mim

Slavkovská kapela LaMancha hrála na Festivalu ãeské kultury v rumunském Banátu

Slavkovská LaMancha

V polovině srpna jsme měli příležitost zažít velice netradiční
kulturní festival v Rumunsku, v oblasti nazývající se Banát, kde
žijí naši krajané. Festival se konal v jedné ze šesti českých vesnic – Svatá Helena a byl spolupořádán společností Člověk v tísni
o.p.s. ve spolupráci s občanským sdružením Hanácko-horácký
rozhled, spolkem pro obnovu a rozvoj tradic a Demokratickým
svazem Slováků a Čechů v Rumunsku a učinkovaly na něm
místní folklorní kapely, hudební skupiny z ČR, přítomné byly
tvůrčí dílny, ale i minifestival malých českých pivovarů. Jedním
z vrcholů akce bylo vystoupení skupiny Mig 21.
Přestože do Rumunska emigrovali Češi za prací asi před 180
lety, stále si udržují český jazyk, tradice i zvyky. Místní Češi jsou
velice přátelští a pohostinní. Více informací o tomto zcela výjimečném postředí najdete na www.banat.cz. V současnosti se
o Banát zajímá stále více turistů a na festival bylo vypraveno několik autobusů z naší vlasti. Byli jsme nadšeni pohodovou atmosférou místa konání, ale i celé organizace projektu.
Za skupinu LaMancha
Lubomír Zborovský, Lukáš Hrabovský
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Foto: 2x archiv M. Honka

Slavkováci pod taktovkou B. Rozsypala koncertují pﬁed radnicí v Darney

Pﬁed památníkem po jeho odhalení s panem André Claudem (zleva: p. poslanec
a pan Vratislav Mal˘, ãlen komise MR pro druÏební styky Slavkov–Darney

Václav Havel v Darney
Vážíme si toho, že už téměř dvacet let můžeme žít ve svobodné demokratické společnosti.
O její další rozvoj a prohloubení musíme
všichni pečovat. Při této příležitosti nelze nepřipomenout význam muže, který se osobním
nasazením a obětavostí zasadil o nabytí naší
svobody v r. 1989 – Václava Havla, budoucího
prezidenta republiky, jehož věhlas a prestiž pronikla do celého světa. A tak kolébka historie našeho státu ve francouzských Vogézách, v jehož
regionu je naše družební město Darney, získala
22. 8. 1993 nový symbol – památník Václava
Havla.
Památník vytvořil pan Henri Come, zlatník
a hodinář v Darney, jeden z členů tamního družebního výboru. Jde vskutku o umělecké dílo
plné symbolů. K nebi se tyčí zbytek ubourané
zdi z červených cihel. Na jeho basreliéfu je zobrazena dívka držící lípu s korunou ve tvaru
mapy Francie pod nezbytným slavkovským
sluncem. V dalším detailu je český lev, který
opět nalezl svou královskou korunu.
Měl jsem tu čest být ve dnech 19.–23. 8. 1993
s delegací našeho města hostem v Darney a společně s tehdejším panem starostou André Clau-

dem provést slavnostní odhalení památníku, postaveného s předchozím svolením p. prezidenta
V. Havla. Pan starosta André Claude na slavnosti připomenul, že jeho dědeček, který byl
v r. 1918 starostou města, při manifestaci nezávislosti konané za účasti prvního prezidenta
ČSR T. G. Masaryka, dal jeho jméno jednomu
náměstí v Darney. A tak dvě důležité skutečnosti
z doby minulé a současné jsou spolu vnitřně
spjaté a mají jistou přirozenou souvislost.
Ve svém projevu jsem mimo jiné zdůraznil,
že „naše města Darney a Slavkov pokračují ve
vzájemných přátelských stycích. Tím demonstrujeme přesvědčení, že lidské přátelství a nastolení míru ve světě není jen věcí vysoké státní
politiky. Humánní hodnoty se dotýkají především společenství občanů obcí a měst bez rozdílu státních hranic. Občané, kteří budují každodenní vzájemné vztahy na porozumění
a toleranci, si takto bezprostředně osvojují potřebu života v míru, ve vzájemné snášenlivosti.“
Jsem rád, že vzájemné styky mezi městy
Slavkovem a Darney jsou stále živé a jsou zcela
v souladu s těmito myšlenkami.
JUDr. Miloslav Honek

Detail památníku

Slavkováci s pﬁáteli z Darney u památníku

Revitalizovan˘ bytov˘ dÛm

Foto: 2x B. Maleček

Žuráň pokračuje v revitalizaci domů
Také v letošním roce změní další domy v sídlišti Pod Zlatou horou svůj zevnějšek. Nájemníci
dvou domů se rozhodli, že si své domy opraví.
Samozřejmě to není zadarmo. Rozpočet na čtyřvchodový dům je 8 mil. Kč, skutečnost bude
o něco nižší. Po zkušenostech, které máme z let
minulých, je u takto opravených domů úspora
tepla průměrně 40 %, což představuje při současné ceně asi 120 tis. Kč ročně. Se státní dotací
2 %, respektive 2,5 % z úroků úvěru bylo nutné
navýšit tvorbu fondu oprav na 27 až 29 Kč/m2
obytné plochy. Jistě, je to zatížení pro nájemníky
zvláště v současné době, ale tato investice je to
nejlepší, pro co se mohli rozhodnout. Prodlouží

se životnost domů, podstatně se zvýší hodnota
bytů a celková úroveň bydlení má jinou kvalitu.
Bytové družstvo opravuje domy nejen na sídlišti Zlatá hora. I na Komenského nám. domy
dostávají nový kabát, stejně tak i v ulici Nádražní, Polní a v neposlední řadě i v okolních
vesnicích. Není to vždy lehké přesvědčit nájemníky o užitečnosti takových investic. Vždy se
tam najde někdo, kdo tyto akce zpochybňuje
a tak říkajíc „kalí vodu“.
Přáli bychom všem našim nájemníkům, aby
takových pochybovačů měli mezi sebou co nejméně. Rychleji se podaří uskutečnit dobré záměry
Představenstvo SBD Žuráň

MontáÏ konstrukce stﬁechy
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jiﬁí BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.
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ZÁMECKÁ RESTAURACE AUSTERLITZ
ve Slavkově u Brna pořádá

od 19. do 27. září

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
• Realizace staveb
AUTODOPRAVA
• Realizace přípojek
• Dovoz písku a stavebního materiálu
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz písků, recyklátu
a stavebního materiálu
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače
3,5–4 t
Jiří Šlimar
• Pásové nakladače
3,5–4 t
Hlinky 1333/13
• Traktorbagry
8–12 t
• Kolové bagry
12–20 t
Rousínov
• Pásové bagry
5–27 t
mobil: 608 816 835
• Avia kontejner
3,5 t
• Renault Kerax sklopka
15 t
slimarj@seznam.cz
• Man – kontejner
15 t

www.demolicniprace.eu

DNY
MEXICKÉ
KUCHYNĚ
Rezervace na tel.: 606 637 666, 544 212 166 • info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz
Prázdninová akce

MAXI až
50%
SLEVY
okna - dveře - vrata

plastová - dřevěná - hliníková
okna na splátky

kontakt: knotek@novaokna.cz tel.: 777 316 646

www.NOVAOKNA.cz

MRS MO Slavkov u Brna, o. s.
pořádá u příležitosti otevření Malého rybníka po rekonstrukci

Rybáﬁské závody
pro mládeÏ do 15 let

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

www.veslavkove.cz

v sobotu 12. září 2009
NA RYBNÍCE „V LIGÁŘÍCH”, CÉZAVA A
(malý rybník za tratí ve Slavkově u Brna)

Lov podle platných rybářských předpisů
• Prezentace 7–8 hodin
• Závod od 8 do 12 hodin
• Vyhlášení výsledků ve 13 hodin
• Startovné 50 Kč
Hodnotné ceny pro vítěze • Občerstvení zajištěno
Doprovodný program pro návštěvníky • Info: Petr Zvonek – 724 023 802

Výměna zdravotních průkazů Evropské unie – EHIC
pojišťovny METAL-ALIANCE
Upozorňujeme občany, kteří
Zdravotní pojišťovna v budově polikliniky v 1. patře.
jsou klienty Zdravotní pojišťovny
METAL-ALIANCE Otevřeno každé pondělí od 8 do
METAL-ALIANCE, na končící
12 a od 13 do 16 hod. a ve středu od 8 do 12
platnost stávajících zdravotních průkazů.
Zdravotní průkazy s novou platností si mohou hod. Tel. 544 220 016. Zde vám mohou být poklienti vyzvednout ve Slavkově u Brna, Mali- skytnuty informace o dalších možnostech výhod
novského nám. 551, na jednatelství Zdravotní Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod
ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

www.veslavkove.cz
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Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany

AKCE V ZÁŘÍ – SLEVY
areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

272 975
 604
603 112 474

Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

ZÁMEâNICTVÍ
KOVOOBRÁBùNÍ
Ve‰keré zámeãnické a obrábûãské práce

V˘roba grilÛ
Le‰tûní mosazi

Milan Pi‰tûlák
732 500 546
Příjem inzerce
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. září do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

NOVĚ OTEVŘENO
PRODEJNA

KRÁSA + ZDRAVÍ
V. Brejšková
Polní 974, Slavkov u Brna

V mûsíci srpnu Vás na

Hledáme ženy

www.veslavkove.cz

na kancelářskou práci z domu

nejvíce zajímalo:
1. Provoz kompostárny na plné kapacitû
2. Po nedûli zaãne dláÏdûní nádvoﬁí zámku
3. âínsk˘ altánek v parku po‰kozen

nabízíme

e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

Tel.: 777 900 925

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

• moderní šperky Swarovski
• velký výběr zlatých a stříbrných
šperků, snubní prsteny, hodinky
• výkup zlata

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240, +420 605 046 928

Bezplatná právní pomoc
pro každého

ZLATNICTVÍ GOLD

www.solarium-slavkov.cz

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

Tel.: 777 315 033

Neváhejte
a investujte
do zlata
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Když za vínem, tak do Slavkova na zámek!
Výběr toho nejlepšího vína
z čejkovické oblasti
Medailová vína
Vína všech kontinentů světa
Vína slámová, ledová, sekty
a šampaňské

lerie vín
a
g
á
k
c
e
Zám
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 608 710 597
tel.: 544 212 166, fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz
Otevřeno denně
od 9 do 22 hodin (pá a so do 24 h.)

www.zameckarestauraceslavkov.cz
MASÉRSKÉ A PEDIKÉRSKÉ SLUÎBY
ZBOROVSKÁ 47, SLAVKOV U BRNA

KLASICKÉ MASÁÎE•MEDOVÁ DETOXIKAâNÍ MASÁÎ
TEL.: 737 880 783

PEDIKÉRSKÉ SLUÎBY
TEL.: 604 871 358

VÝSTAVA MOTÝLŮ
A BROUKŮ
ze sbírek O. Beránka a B. Malečka

Vstupní prostory Zámku Slavkov – Austerlitz
Otevřeno do listopadu • vstup volný

ANAH K&R s. r. o., nákladní autodoprava

• Nákladní přeprava
• Zemní práce
• Kontejnerová přeprava

Ml˘nská 86, 683 52 Kﬁenovice
tel.: 544 223 689
kontejnery 3, 5, 7, 10 m3
tel./fax: 544 223 690
Cena za odvoz stavební sutě a výkopové ze- mobil: 602 726 473, 737 211 490
miny ve Slavkově: 750 Kč
e-mail: anahkr@volny.cz
Odvoz i z ostatních obcí regionu Slavkovska
www.anah.cz
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PrÛbûh Lidov˘ch misií ve Slavkovû v ﬁíjnu 2009
Slavkovská římskokatolická farnost se připravuje na duchovní obnovu – Lidové misie, které
proběhnou od 18. do 24. října 2009. Jsou příležitostí pro věřící katolíky obnovit svůj vztah
k Bohu, k společenství věřících ve farnosti
a k druhým lidem. Mohou být osloveni i lidé hledající a zatím nevěřící, nebo ti, kteří se otázkou
víry zatím hlouběji nezajímali. Věříme, že čas
misií je především dobou, ve které jedná Bůh
a kdy dáváme Bohu možnost, aby svou mocí
o něco více proměnil náš život.
Každé Boží jednání v životě člověka předpokládá naši ochotu a otevřenost jeho působení.
Během misií je mnoho možností mu naslouchat,
modlit se a rozhodovat se. To se děje skrze konkrétní program misijního týdne, který probíhá
hlavně v kostele. Každý den je hlavní bohoslužba
s tématickou promluvou, na jiných místech se
totéž koná pro mládež a pro děti. Večer je navíc
promluva vždy pro jiný stav (manželé, staří a ne-

mocní, muži, ženy). Nechybí prostor pro modlitbu, osobní rozhovor s knězem a svátost smíření. Každá domácnost může využít nabídku požehnání domu nebo bytu, neboli zkráceně řečeno
prosbu o Boží pomoc a za ochranu před působením zla. Kněží navštíví na požádání všechny
staré lidi, kteří již dlouho nebyli pro nemoc
v kostele. Mezi vrcholy misijního týdne patří kající procesí s prosbami za smír za hříchy nás i minulých generací, celonoční adorace (modlitba),
příležitost ke svátosti smíření (zpověď) a postavení misijního kříže, který je symbolem našich
nových dobrých rozhodnutí. Každá domácnost je
předem informována Misijním zpravodajem
o celém programu.
Od roku 1935, kdy v lednu proběhly ve Slavkově 11 denní misie, uplyne letos 74 let. Přeji si,
aby ty letošní přinesly pozitivním způsobem
dobré plody našim životům.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář
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Program ﬁímskokatolické farnosti
První mše sv. pro děti a školáky, Slavkov, úterý
1. 9. v 18.00.
Svátost smíření pro školáky, Slavkov, úterý 1. 9.
v 17.30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 3. 9. v 8.00.
Svátost smíření, Slavkov, čtvrtek 3. 9. od 18.00 do
20.00.
Návštěvy nemocných, čtvrtek 3. 9. Němčany
a Hodějice, pátek 4. 9. Slavkov.
Mariánská pouť v Žarošicích, P. Marcel Javora,
neděle 13.9. v 18,30.
Patrocinium na Lutrštéku, úterý 15. 9. v 18,30.
Pouť na Lutrštéku, neděle 20. 9. mše sv. v 8.00,
9.00 a 10.30.
Hody v Heršpicích, neděle 20. 9. mše sv. v 11.00.
Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v ČR, 26.
– 28. 9.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30– 12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Malý rybník byl revitalizován

Pﬁedání rybníka

Foto: J. BlaÏek

Výhodná nabídka
interiérových
dveří!

V sobotu 20. června se uskutečnilo poslední dějství projektu „Revitalizace
a oprava vodní nádrže Malý rybník ve Slavkově u Brna.“ Malý rybník je majetkem Moravského rybářského svazu – místní organizace Slavkov u Brna. Od
30. let nebyl čištěn, byť úmysly tuto práci vykonat byly minimálně dva. Pokaždé však ztroskotaly na domnělé přítomnosti velkého množství munice
z 2. světové války, která se (alespoň zatím) ukázala jako nepodložená.
Rozhodnutí změnit stav rybníka učinil současný výbor místní organizace
zhruba před třemi roky. Cílevědomým úsilím bylo dosaženo zpracování projektu a získání dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Samotná práce sestávala z odsátí uloženého bahna pomocí plovoucího bagru
(díky této technologii zůstala rybí osádka takřka nedotčena), zpevnění břehů
kamenným štětem, rekultivace okolních porostů a přeměny bývalého koupaliště v jezírko pro obojživelníky. Odsáté bahno putovalo na okolní polnosti
jako hodnotné hnojivo. Celkové náklady projektu činily zhruba 3,1 milionu
korun, 20 % z této částky bylo zajištěno z vlastních zdrojů. Zhotovitelem
stavby byla firma Ekostavby Brno, a.s.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu (ať už jakýmkoli
způsobem) a popřát nejen slavkovským občanům příjemně strávené chvíle při
návštěvách této lokality.
MRS – MO Slavkov u Brna

Využijte příležitosti
Na sobotu 5. září připravil Zámek Slavkov – Austerlitz výjimečné
zpřístupnění vybraných depozitárních prostorů. Návštěvníci budou moci
zhlédnout prostory a předměty, které nejsou běžně přístupné. Vzhledem
ke snížené prostupnosti depozitářů si, prosím, raději rezervujte prohlídku na telefonním čísle 544 227 548. Vladimíra Zichová (ZS-A)

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Nekonečné tréninky
Materiál: borovice
Šíře: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
+ dřevěné zárubně
Bez nátěru a skel,
vč. pantů a zámků
Cena od 2

475 Kč vč. DPH

Dodává a objednávky vyřizuje:

Oldřich Spáčil - stolařství
Školní 254
683 52 Křenovice u Slavkova

Tel./fax: 544 223 114
E-mail: spacil-stolar@volny.cz
www.bond.cz/spacil

Trénink není nic lehkého a jednoduchého. Předtím, než se Greg Louganis stal olympionikem, každý ze svých skoků do vody provedl asi 3000krát
a americká sportovní gymnastka s českými kořeny Kim Zmeskalova udělala každé salto ve své sestavě nejméně 20000krát. Plavci trénují průměrně
15 km denně a plavou rychlostí 8 km/h. Tep srdce se jim přitom zvýší
v průměru na 160 úderů za minutu. Maratónští běžci uběhnou za týden průměrně 250 km rychlostí 16 km/h. Při tréninku musí mít na paměti dva důležité principy: Tréninkové dávky se mohou zvyšovat jen pomalu a postupně, sportovec se musí zaměřit pouze na jeden sport. Proto například
vzpěrači neběhají sprint, a ti, kdo hrají košíkovou, neplavou.
„Vědomí povinnosti dává člověku ohromnou sílu.“ (France)
„Když vytrváte, získáte své životy.“ (Bible - Lukáš 21,19)
Přejeme všem žákům a studentům hodně vytrvalosti, úspěchů a Božího
požehnání v novém školním roce.
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve Slavkově k sobotním bohoslužbám. V září Vás zveme na soboty 12. a 26.9. na adresu Lidická 307.
Začínáme v 9 h společným studiem Božího slova a od 10.45 následuje
úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 548 216 829 (kazatel Libor Škrla), http:// www.casd.cz
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Kdopak by se golfu bál
aneb O golfu ve škole s panem Jiřím Kromichalem
V červnovém Zpravodaji nás Mgr. Vladimír Soukop informoval o spolupráci ZŠ Komenského s Golf Clubem Austerlitz. Žáci prvního stupně měli během školního roku
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co tato hra obnáší. Spolupráce školy s klubem
však neustává ani přes prázdniny. Přes sedmdesát dětí dochází třikrát týdně na golfové
hřiště, aby zde trénovaly. Kdo se podílel na této jedinečné příležitostí pro školáky?
Nejen na to jsem se zeptala pana Jiřího Kromichala, profesionálního trenéra golfu,
který v současné době spolupracuje s Golf Clubem Austerlitz (GCA).
Je chladné srpnové ráno a já sleduji, jak se alejí
jsem taky zlobil, když jsem byl malej,“ říká Vikpomalu trousí skupinky dětí směrem k budovám
tor Janošík. Radka si pochvaluje pokroky dětí: „Je
golfového hřiště. Brzy jsou na místě i jejich mladí
vidět, že to, co děláme, k něčemu je. Spolupráce
trenéři a zatímco já upíjím v kavárně presso, asi
s dětmi je super, vidím spoustu pokroků. Děti pošestnáctka dětí z dnešní první skupiny se venku
slouchají, mají to ze školy dobře naučené.“
rozcvičuje. Po rozcvičce a protažení těla následuje
Začátky těchto mladých hráčů byly často daleko
trénink odpalů. Lekce trvající 90 minut bude dále
složitější, než by se dalo očekávat. Radka začínala
obsahovat nácvik samotné hry v areálu zámeckého
na zahradě s jedinou holí, kterou dostala od otce.
parku a tzv. patování, což je umění dostat přes„Rozbila jsem sousedům skleník,“ směje se dnes.
nými údery míček do jamky.
A jak to vidí děti? Kluci Milan, Michal a MarVýcviku dětí velí pan Jiří Kromichal. S aktivitin se shodli, že je na golfu nejvíce baví odpalotami pro mládež má už řadu zkušeností. Začínal
vání, zato s ranním vstáváním jsou na štíru. Děvs nimi v roce 1993 v němecčata Adélu a Báru baví pro
kém Hubbelrathu. Stejně
změnu patování. Svaly prý
jako nyní u nás umožnil
z golfu nebolí, pokud se
tehdy výuku golfu dětem,
všechny pohyby dělají
které by se k této hře asi norsprávně. Nejen trenéři, ale
málně nedostaly. „Děti však
také děti mají při tréninku
na golfové hřiště nedostanete
své povinnosti. Musí po
bez spolupráce školy,“ říká
sobě uklízet a mýt hole
Jiří Kromichal. Letos na jaře
a sbírat golfové míčky.
proto oslovil ZŠ KomenZajímalo mne, jestli byly
ského s nabídkou spoluděti do kurzu nějakým způpráce.
sobem vybírány. „Děti se
„V tomto ohledu nám Jiﬁí Kováﬁ, prezident klubu a ﬁeditel Z· Vla- vybírají samy,“ vysvětlil mi
dimír Soukop
Foto: archiv
velmi pomohla paní Renata
pan Kromichal. „Když jim
Macharová, která byla naší myšlence otevřená
to jde, když mají pohybový talent a určité ina pomohla ji realizovat. Také díky ní k nám postrukce, je to hned poznat. Stačí se podívat na jestupně zavítaly všechny třídy prvního stupně s učijich odpaly. Komu to jde, tomu „to lítá“. Komu se
teli a my jsme s nimi absolvovali standardní dvoudaří, toho hra baví a má zájem sem docházet. Něhodinovou výukovou lekci. Protože to pro všechny
kterým se příliš nedaří, ale zase tady mají kamabylo nové, velmi je to nadchlo.“ Zájemcům z řad
rády, tak také chodí a snaží se.“ Pan Kromichal učí
dětí byla poté nabídnuta možnost pokračovat v tréškoláky správnému držení těla a postoji při odninku i přes prázdniny a řada z nich tuto šanci vypalu, švih, míření, a rotaci těla. Stále je co zlepšoužila.
vat. Žáci, kteří se rozhodnou pokračovat ve výuce
Prázdninové tréninky probíhají celé prázdniny
i po prázdninách, se budou učit techniku do všech
v pondělí, středu a v pátek v dopoledních hodipodrobností.
nách. Od osmi ráno do půl dvanácté dopoledne se
Úkolem trenérů však není pouze naučit děti
na hřišti vystřídají dvě skupiny o přibližně 20 děsprávným pohybům a technice, ale také přiblížit
tech. Pan Kromichal se potýká s nedostatkem projim golfovou kulturu. „Golf je o respektování trafesionálních hráčů ochotných podílet se na výdice a historie hry,“ říká trenér Kromichal. „Golf
cviku juniorů, proto děti trénuje většinou sám.
je výjimečný nejenom šest set let dlouhou tradicí,
O prázdninách je mu oporou čtveřice mladých
ale také tím, že v něm nefiguruje rozhodčí. Pravihráčů. Viktor Janošík, Irena Foretová ml., Tomáš
dla hry tedy musí znát každý hráč a musí se jimi
Kadlec a Radka Vlašínová jsou nadějnými členy
řídit podle svého svědomí. Tím se prostředí golfu
GCA, kteří klub reprezentují v golfové extralize.
liší od prostředí jiných sportů. A dětem se líbí, je
Většina z nich pracuje s dětmi poprvé, ale spolujim příjemné.“
práci s malými Slavkováky si pochvalují. „Děti
Plány Jiřího Kromichala prázdninami rozhodně
jsou šikovné, některé zlobí, ale tak je to všude. Já
nekončí. „V září budeme pořádat zase lekce pro

Lekce golfu

Foto: archiv J. Kromichala

Foto: Z. Sluka

Foto: Z. Sluka

základky. Tentokrát by měli přijít na řadu žáci od
šestých tříd výše. Pro zájemce, kteří budou chtít po
prázdninovém kurzu pokračovat v golfu, budu pořádat dva tréninky týdně na výkonnostní úrovni,
které už budou rodiče hradit. Jen opravdu výjimeční talenti mohou mít lekce zdarma.“
Projekty školního golfu jsou již v Německu
a Rakousku na denním pořádku. Tzv. Schulgolf
zde má více než desetiletou tradici. Školy zařazují
golf mezi volitelné předměty, golfové kluby pořádají kurzy a soutěže pro mládež. Také ZŠ Komenského má v plánu zařadit golf do výuky tělesné výchovy. Jakým způsobem bude tato myšlenka
realizována, popisuje Mgr. Renata Macharová:
„Plánujeme část výuky tělesné výchovy věnovat
výuce golfu. Chtěli bychom sportovní halu vybavit sítěmi a rohožemi, aby se dalo trénovat přímo
zde bez rizika poškození výbavy haly a povrchu
podlahy.“ Také učitelé tělocviku potřebují určitou
golfovou průpravu, aby mohli žáky správně vyučovat. Proto v těchto dnech můžete některé z nich
na hřištích spatřit, jak trénují odpaly nebo se skupinami dětí křižují zámeckým parkem a naslouchají výkladu mladých instruktorů.
Úspěch projektu spolupráce golfového hřiště se
školami a slavkovskou veřejností závisí na dobré
vůli jeho příznivců. A ty ve Slavkově naštěstí nachází. Za otce projektu lze označit prezidenta slavkovského klubu Dr. Jiřího Kováře a ředitele ZŠ
Komenského Mgr. Vladimíra Soukopa, značnou
podporou je dále majitel hřiště pan Radim Válka.
Soužití golfového hřiště se slavkovskou veřejností nebylo v minulosti nejjednodušší. Dny otevřených dveří a spolupráce se školami by měly pomoci původně nepříznivou reputaci „golfistů“
napravit. Úspěch červnového Dne otevřených
dveří pro rodiče a děti a hojná účast na prázdninových trénincích naznačuje, že se události ubírají
správným směrem. A proto, dospěláci, nezůstávejte pozadu a zajděte se na hřiště podívat. Vždyť
už brzy bude platit, že golf umí hrát každé malé
dítě.
Hana Sokoltová

Lekce golfu

Foto: archiv J. Kromichala
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Martina Sedláková

Dne 22. srpna 2009 oslavili zlatou svatbu manželé

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

A N I Č K A A O L D Ř I C H N OVOT N Í

Tel. 603 904 404

Mnoho dalších spokojených let a hodně zdraví
přeje celá rodina.
Blahopřání
Dne 27. srpna 2009 oslaví své 85. narozeniny
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

A N E Ž K A G A R G O Š OVÁ
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
dcery Ludmila a Marie s rodinami a vnoučata Rostislav,
Leona a Ladislava, pravnoučata Dominik, Ivona, Štěpán,
Pavlína a Ladislav.
Blahopřání
Dne 3. září 2009 oslaví 60 let společného života –
diamantovou svatbu – manželé

F R A N T I Š E K A V L A S TA Š E DÝ C H
K tomuto výročí jim přejeme do dalších společných let
hodně zdraví, spokojenosti a děkujeme za jejich lásku
a obětavost.
Syn Stanislav a snacha Vlaďka s rodinami, pravnoučata
Martin, Radim a Saša.
Blahopřání
Dne 12. září 2009 oslaví své 85. narozeniny
maminka, babička a prababička, paní

M A R I E V Y B Í H A L OVÁ

JINLONG CLUB

ZÁŘÍ

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
s láskou přejí dcera a syn s rodinami a pravnučka Adélka.

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606
DJ Beat in the mix – Dance mix party
5. 9. Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop, metal
DJ PeeJay – Freeparty a spousty dárečků
12. 9. DJ Beat in the mix – Dance mix party
18. 9. DJ Jaroš Petr / Oldies music – staré
pecky, pro večerní pohodu
19. 9. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno
/ R&B
25. 9. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno
/ R&B
26. 9. DJ Jabko vs DJ Kopec / Rockotéka /
New metal, Rock, Pop, metal
27. 9. MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ
PeeJay
DJ PeeJay – Freeparty – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál
Vstupné 50 Kč – dívky do 21.30 h. vstup free

Zámecká stﬁelnice opût otevírá
Od 1. září 2009 bude opět obnoven provoz
zámecké střelnice, která byla uzavřena
z důvodu rekonstrukce nádvoří zámku.
Ludmila Pilátová

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Velký výběr vín z celého světa
Brněnská 640, Slavkov u Brna

tel. 731 572 240

Blahopřání
Dne 22. září se dožívá krásných 80 let paní

A N E Ž K A B RU L Í KOVÁ
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí dcera a synové s rodinami.
Připojuji se ke gratulaci a přeji jí ještě mnoho let prožitých
ve zdraví a životní pohodě. Děkuji jí za sousedskou výpomoc,
kterou se snaží ulehčit mi stáří provázené zdravotními
potížemi a omezenou hybností. L. Kropáčková

36. ročník slavkovské pípy
Je tomu už 36 let, kdy byl odstartován první
ročník této skvělé akce. Rok od roku se stávala
Pípa stále populárnější a zúčastněných přibývalo.
9. ročník napočítal 162 startujících, což je dosud
rekordní účast. V minulých ročnících se počet
nadšenců změřit své síly na 11 km trati pohyboval kolem sedmdesáti.
Letošní ročník připadá na 5. září v 16 hodin
v hostinci na Špitálce. Po ukončení běhu a vyhlášení výsledků (cca 18 h.) vám bude na zahrádce k příjemnému posezení a tanci hrát slav-

kovská kapela S.M.P. (Sbor moravských pedagogů). Věřím, že počasí nám bude přát a vše proběhne ke spokojenosti všech.
Spousta lidí se mě ptá, co znamená zkratka
APPA, pod jejíž hlavičkou se pípa pořádá. APPA
vznikla už před lety a její celý název zní Asociace potrhlých pivařů Austerlitz. Tolik na vysvětlenou.
Za APPA a všechny milovníky zdravé recese
vás všechny srdečně zve
Ing. Jiří Kyjovský & Co.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna 2009 uplyne 21 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan
JIŘÍ ZLÁMAL
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.
Vzpomínka
Kdo mil milovaný, není zapomenut!

Dne 2. srpna 2009 jsme vzpomněli 100. výročí nedožitých narozeniny
a 9. srpna 2009 45. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, pana

L U DV Í K A Č E R M Á K A
ze Slavkova u Brna
Dne 29. srpna 2008 uplynulo 11 let, co od nás navždy odešel
můj milovaný bratr, pana

ZDENĚK ČERMÁK
Kdo jste naše drahé znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje Dobromila Nečasová s rodinou.
Vzpomínka
Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát,
jen kytičku květů na hrob Ti dáme a tiše s láskou vzpomínáme.
Dne 19. srpna 2009 by oslavil 57. narozeniny můj manžel,
tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
S láskou vzpomínají manželka Jitka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Dne 26. srpna 2009 uplynulo 10 let od úmrtí pana

STANISLAVA PIKOLY
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomínají manželka, matka, sestra,
děti Eva a Stanislav s rodinami.
Vzpomínka
Odešel jsi náhle a nevrátíš se víc, vzpomínka na Tebe bolí stále víc.
Dne 28. srpna 2009 uplynulo 8 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Jen jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit jej chtěli, neozve se vícekrát.
Dne 6. září 2009 by se dožil 84 let náš manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Moc nám všem chybí. Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S vděčností a láskou manželka Jiřina,
dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Žít je tak složité, umřít tak prosté…
Dne 28. srpna 2009 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí
a 27. září si připomeneme nedožitých 55 let pana

LUBOMÍRA STUPKY
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka, dcera a syn.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.
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Opustili nás
Filip Kolder (1994)
Jaroslav Bareš (1935)
František Sedláček (1929)

24. 7.
1. 8.
6. 8.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat moc všem kamarádům a rodinám, kteří měli rádi mého syna
FILIPA KOLDERA a přišli se s ním rozloučit 30. července 2009. Mé poděkování také
patří celé bývalé třídě 9.b ZŠ Komenského,
učitelskému sboru a hlavně kamarádovi Tomáši Vránovi a všem, kteří mého syna vynesli z kostela. Moc si toho vážím. I za krásné
kytice. Všem nám bude moc chybět a prosím,
nezapomeňte na něj. Všem děkuji z celého
srdce.
mamka Květa Kolderová

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
NEBYTOVÉ PROSTORY o ploše 67 m2 pronajmu na Brněnské ulici ve Slavkově. Vhodné jako
obchod nebo kancelář. Tel. 728 402 835
KOUPÍM RD se zahrádkou ve Slavkově nebo
Rousínově a okolí, popř. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766.
PRODÁM BYT 3+1 s garáží v Polní ulici. Tel. 603
112 474.
PRODÁM nepoužitou sušičku prádla Zanussi
s odvětráváním TDE 4224. Cena 4000 Kč. Nevhodný dar. Spěchá. Tel. 603 384 589.
ZEDNICKÉ PRÁCE, zateplování, obkladačské
práce. Tel. 732 500 546.
HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz
HLEDÁ SE paní Marie Patiková ze Slavkova,
ročník cca 1960, dlouho si psaly s paní Janou
Miklasovou. Kontakt tel. číslo: 728 182 970.
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Výzva čtenářům
Vydavatelství BM Typo, Brněnská 642,
Slavkov připravuje vydání týdennního kalendáře na téma „Historický Slavkov“. Prosíme
čtenáře, kteří mají doma fotografie nebo pohlednice starého Slavkova od nejstarších až do
80. let 20. století, o jejich zapůjčení. Tel. 544
220 661. Děkujeme.
Vydavatelství BM Typo

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Rozpis utkání v kopané SK Slavkov u Brna – podzim 2009

Psí salon Dá‰a
Dagmar Rychlíková
koupání, stříhání a úpravy psů
objednávky na tel.: 721 609 351
www.salondasa.cz
Provozovna: Čs. armády 952, Slavkov u Brna

Bývalým zaměstnancům MEZu (EMP)
Již si zřejmě všichni nasaďte brýle a pozorně čtěte tyto řádky. Je to už delší čas, co jsme naposledy prošli branou fabriky, za tu dobu se určitě událo mnoho změn v životě každého z nás.
Kdo má zájem zavzpomínat s bývalými kolegy, jistě přijde do restaurace Zámecká vinárna
(u Vendulky a Edy) ve čtvrtek 1. října v 16 hodin.
Předejte tuto informaci všem, na které máte kontakt, a hlavně nezapomeňte s sebou dobrou
náladu.
MH - MŠ

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz
Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Foto: J. Blažek

Losování v Zámecké restauraci

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla: na obrázku byla brněnská herečka Zuzana Slavíková.
Ze správných odpovědí vylosovali zástupci Zámecké restaurace
Austerlitz tyto výherce:
1. cena – poukázku na 1000 Kč do Zámecké restaurace Austerlitz získává Anežka Holcová, Slavkov
2. cena – knihu získává Zdeněk Kohoutek, Hodějice
3. cena – knihu získává Hana Doleželová, Slavkov
Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.
Správnou odpověď pošlete na mailovou adresu info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu:
Sl. zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov u Brna

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie
Otázka: V letošním roce navštívil slavkovský zámek jeden známý herec
(na fotografii vpravo). Kdo to byl?

nejpozději do 15. září. Úspěšní řešitelé budou
zařazeni do slosování. Vítěz obdrží od Zámecké
restaurace Austerlitz poukázku v hodnotě

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu
organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační bylinné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z potravin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.
• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

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

1000 Kč na konzumaci v Zámecké restauraci.
Druhý a třetí v pořadí získá od vydavatelství
BM typo knihu.
red.

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

KOMPLETNÍ SERVIS:

OTEVÍRACÍ DOBA:

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky
ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûﬁíme
ZDARMA!
• ZboÏí vám pﬁivezeme ZDARMA!

Pondûlí–pátek: 9–17 h
KONTAKTY:
Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

www.koberce-pvc.cz
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Rekonstrukce nádvoří zámku

Foto: 3x B. Maleček

Fotbal v září
V měsíci září se budou hrát na slavkovském
stadionu tato mistrovská utkání:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
So 5. 9., 16.30 h. – Slavkov–Veselí n. M.
So 19. 9., 16.00 h. – Slavkov–Ivanovice n. H.
B mužstvo – III. tř. OFS
So 12. 9., 16 h. – Slavkov–Kroužek
Ne 27. 9., 16 h. – Slavkov–Mouřínov
Dorost – OP OFS
So 12. 9., 13.30 h. – Slavkov–Velešovice
Ne 27. 9., 13.30 h. – Slavkov–Mor. Málkovice
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 12. 9., 9 a 10.45 h. – Slavkov–Sn Brno
So 26. 9., 9 a 10.45 h. – Slavkov–Kuřim
St. a ml. přípravka – OP OFS
Ne 20. 9., 10 h. – Slavkov–Vyškov A
Zveme všechny naše příznivce do ochozů
stadionu. Přijďte povzbudit hráče v boji o mistrovské body!
rs
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okénko
Letošní léto bylo poněkud rozmarné. Proto
už tradičně spolupracujeme s cestovní kanceláří For Line Tour v Brně na tom, abychom si
prodloužili léto. Pojedeme na desetidenní
ozdravný pobyt do italského Bibione. Toto přímořské lázeňské městečko s písčitými plážemi
a pozvolným vstupem do moře, je zvláště
vhodné pro pobyt dětí a seniorů. Večer 4. září
opustí Slavkov tři autobusy se 134 účastníky,
abychom se zotavili na pobřeží Jaderského
moře. Ve dnech 9. a 10. 9. bude v Bibione slavnostní ukončení letošní sezony, spojené s kulturními vystoupeními na náměstí a ohňostrojem
nad mořem. Po organizační stránce jsme udělali
vše, aby se tento zájezd vydařil, ovšem počasí
ovlivnit nemůžeme. Ale určitě nám prospěje
pobyt u moře a užijeme si zájezdy do okolí Benátek.
Ke Světovému dni diabetu, který je 14. listopadu, připravujeme opět prodejní výstavu potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy.
Je vyhlášen také 6. ročník celosvětového
„Pochodu proti diabetu“. Na půlhodinovou procházku se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy už teď. Zaregistrujte se na www.dendiabetu.cz, www.diabetes.cz, nebo telefonicky na
lince 420 545 211 926 v pracovní dny 9–16
hodin. Hlavním organizátorem je společnost
Novo Nordisk s. r. o, Světová nadace pro diabetes, Česká diabetologická společnost a Svaz diabetiků ČR. Chůze je přirozený druh pohybu
a může být i prevencí diabetu.
Na podzim dozrává sladké ovoce jako hrušky,
hrozny, švestky. Často se na něm živí včely,
vosy a čmeláci. Hmyz je poslední dobou agresivnější, protože sbírá látky na polích stříkaných
nejrůznějšími insekticidy a herbicidy. Proto si
musí dávat pozor před bodnutím hmyzu zvláště
alergici a ihned vyhledat lékařské ošetření.
První zprávy o tzv. „prasečí chřipce“ se objevily koncem dubna letošního roku v Mexiku
a rychle se šíří do všech zemí světa. Onemocnění virem A/H1N1 se u nás objevilo zejména
u lidí cestujících letadly ze zahraničí. Při dnešní
migraci obyvatel a velkém cestovním ruchu se
nedá zabránit šíření nákazy např. uzavřením
hranic. Šíření viru by se oddálilo jen asi o týden.
Prasečí chřipka se šíří kapénkovou infekcí,
proto je třeba všude dodržovat zvýšenou hygienu. Od nachlazení, nebo onemocnění dýchacího ústrojí se liší tím, že se jedná o onemocnění
celého organismu a může mít dalekosáhlé následky. Pacient sám, bez laboratorního vyšetření nepozná, zda se jedná o normální sezonní
chřipku, nebo o nebezpečný virus H1N1. Konečně dne 11. června vyhlásila Světová zdravotnická organizace pandemii prasečí chřipky.
To znamená, že virus se rychle šíří po celém
světě a může zasáhnout mnoho lidí. Zatím většina onemocnění u nás měla mírný průběh a stačila izolace v domácím prostředí. Ale hlavní
chřipková sezona začíná až s příchodem sychravých dní. Už teď bychom však měli posilnit náš
organismus dostatkem přirozených vitamínů
z čerstvého ovoce a zeleniny a otužovat se. Pacienti s chronickým onemocněním, mezi něž
patří také diabetici, by se měli už teď přihlásit
u svého praktického lékaře a dát se očkovat. Nepodléhejme panice a věřme, že při dnešní osvětě
a celosvětové spolupráci epidemiologů a farmaceutických firem zdoláme i „strašidlo prasečí chřipky“.
Marie Miškolczyová
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Moje konto
Klíče

Foto: archiv SK

Slavkov viděl špičkový beachvolleyball
Na mezinárodním turnaji Super Kooperativa
Cup ve Slavkově u Brna zvítězila v kategorii
žen dvojice S. Nováková a L. Háječková
a v kategorii mužů dvojice J.Weiss a D. Kufa.
Nováková s Háječkovou porazily ve finále
Evu Weissovou a Danu Bláhovou 2:0 a Weiss
s Kufou domácí slavkovskou dvojici Pavel
Kolář a Petr Nezdařil.
V turnaji mužů s celkovým pořadím zamíchaly dvojice P. Kolář – P. Nezdařil a T. Salava
– R. Hromádko, které se do nedělního semifinále probojovaly až z páteční kvalifikace. Za
zmínku stojí zejména výkon slavkovského
borce Pavla Koláře, který mohutně povzbuzován domácím publikem se na stupně vítězů prosadil po nucené roční přestávce způsobené vleklou nemocí.

Turnaje se také zúčastnil Jan Hadrava, syn
slavného reprezentanta Milana Hadravy. Spolu
s Lukášem Guckým obsadili 7.-8.místo.
Finále: J. Weiss, D. Kufa – P. Kolář, P. Nezdařil 2 : 1 (19, –20, 11).
O 3. místo: I. Stejskal, P. Jelínek – T. Salava,
R. Hromádko 2 : 0 (18, 15)
V turnaji žen nedopustily žádné překvapení
novopečené mistryně republiky Soňa Nováková
a Lenka Háječková a suverénně přehrály
všechny svoje soupeřky.
Finále: S. Nováková, L. Háječková – E. Weissová, D. Bláhová 2 : 0 (15, 15)
O 3. místo: M. Bonnerová, I. Štorková – Š.
Nakládalová, B. Hermanová 2:1 (16, –19, 12)
Za SK Beachvolejbal Slavkov
Jan Biječek, Lubomír Kuchta

Máme doma staré klíče, chováme
je v uctivosti,
chodíme si do truhlice pro dědovy
zkušenosti.
Chodíme si do truhlice, když si rozum neví
rady,
vzácný poklad nám ty klíče v staré truhle
střeží tady.
Čím jsme zhrdli často v mládí, z truhly
s úctou vybíráme.
Jsme tak šťastni, jsme tak rádi, že ty staré
klíče máme!
Moudrost báby, moudrost děda, s nimi
mnohá moudrost žití,
co se nikde koupit nedá, ničím nelze
zaplatiti.
Máme doma staré klíče, vzácné klíče
po dědovi,
jsou to klíče od truhlice, která – chceš-li –
mnoho poví.
Také naše děti po nás odkaz doby jednou
zdědí,
plody umění a víry spolu s vynálezy vědy,
netušenou zásobárnu myšlenek a živé krásy.
Kéž i starou moudrost dědů spolu s naší
uchová si:
Pravdu, lásku, čest a píli nechť ať dále šíří
světem,
ověřené staletími, přeposlané internetem.
PS. Moudrosti pevné trezory odkázali nám staří.
Dnes na to stačí „disketa“. O to víc kéž se daří!
L.K.

Foto: 3x R. Lánský

Kalendář akcí – září 2009
Datum

3. 9.
5. a 6. 9.
5. 9.

hod.

17.00

18.00, 19.00,
20.00 a 21.00
5. 9. 10.30, 13.00 a 14.30
5. 9.
16.00
6. 9.
7.30
9. 9.
6.00
13. 9.
8.00
19. 9.
8.00-16.00
19. a 20. 9.
19. a 20. 9.
24. 9.
14.00
24. 9.
17.00
26. a 27. 9.
8.00
Výstavy:
3.–9. 11.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

spol. Vernisáž výstavy Marie Steiner s módní přehlídkou Zuzany Machorkové
Historický sál
sport. 6. závod MČR Slavkov – závody automobilových modelů
areál Auto RC
spol. Mimořádné prohlídky tajemného zámeckého podzemí
(nutná rezervace na pokladně zámku, tel: 544 227 548)
Mimořádné prohlídky zámeckých depozitářů (nutná rezervace na pokladně zámku, tel: 544 227 548)
sport. Slavkovská pípa – 36. ročník. APPA Ing. Jiří Kyjovský & CO., start hostinec Na Špitálce
sport. World Golfers Championsship – regionální finále
golfové hřiště
sport. Albatros plus Cup
golfové hřiště
sport. O pohár prezidenta klubu
golfové hřiště
spol. Václavský jarmark
zámecký park
výst. Výstava ovoce a zeleniny
sál centra Bonaparte
sport. 1:10 Kyosho KWC Slavkov – závody automobilových modelů
areál Auto RC
spol. Kardiovaskulární problémy diabetiků. Přednáška MUDr. Františka Adamce z Vyškova
zasedací místnost MěÚ
spol. Přednáška o zámeckých zahradách. Přednáší prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Zámek Slavkov
sport. Mistrovství klubu ve hře na rány
golfové hřiště

GCA
GCA
GCA
Zámek Slavkov – Austerlitz
Český svaz zahrádkářů
ARC Slavkov
ÚO Svazu diabetiků ČR
Zámek Slavkov - Austerlitz
GCA

výst.

Galerie OK

Zámek Slavkov - Austerlitz

galerie v přízemí
galerie v přízemí zámku
galerie před pokladnou

SOŠ a SOU Rousínov
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz

Výstava s názvem „Ostrovy bytí“ Marie Steiner – obrazy, objekty, sklo
(výstava zahájena vernisáží 3. 9. v 17 hod.)
do 3.9.
výst. Výstava prací studentů SOŠ a SOU nábytkářského z Rousínova - obor umělecké zpracování dřeva
do konce září 2009
výst. Výstava známek s napoleonskou tematikou
do 1. 11. 2009
výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka – vstup volný
Otevírací doba zámku je v měsíci září út–ne 9.00–17.00 hodin.

Zámek Slavkov - Austerlitz
ARC Slavkov
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VIDEOPŮJČOVNA

Rady do zahrady – září
Pranostika: Teplé září – dobře ovoci a vínu se
daří.
Září je období pro sklizeň ovoce a vinné révy.
Také sklízíme i méně běžné druhy ovoce jako jsou
lískové oříšky, rakytník, bez černý, dřín… Začíná
hlavní sklizeň podzimních a raně zimních odrůd jablek a hrušek. Pokračuje sklizeň švestek a stolních
odrůd vinné révy. Velkou pozornost věnujeme prostorám pro uskladnění ovoce, které vydezinfikujeme
a vybílíme. Sklep by měl být chladný, dobře větratelný a nemělo by v něm být sucho. Nezapomeňme
vydezinfikovat též skladovací obaly. Všechno ovoce
je třeba zhodnotit, zkonzumovat nebo zpracovat.
Méně kvalitní a padaná jablka a hrušky, nejsou-li
nahnilá, zužitkujeme na mošty a ovocná vína. Nahnilé a červivé ovoce sesbíráme, abychom zabránili
šíření chorob a škůdců pro příští rok.
Po sklizni ovoce hnojíme draselnými a fosforečnými hnojivy. Dusík přidáme až na jaře. Přihnojení draslem podporuje vyzrávání dřeva
a chrání před vymrznutím. Dokončíme sklizeň plodových zelenin. Na uvolněné záhony vysejeme
hořčici, svazenku… na zelené hnojení a k zabránění růstu plevelů (pěťour).
Výstava ovoce 19. a 20. září
ZO ČZS Slavkov u Brna a ÚS ČZS Vyškov pořádají v sobotu 19. září a v neděli 20. září od 8 do
17 hod. pro veřejnost a v pondělí 21. září od 8 do
11 hod. pro školy již 4. oblastní výstavu ovoce a
zahrádkářských výpěstků ve Společenském
domě Bonaparte ve Slavkově u Brna. Na výstavě
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doporučuje
bude vyhodnoceno jablko roku 2009. Bude zde vystaveno ovoce z celého okresu Vyškov a ÚKZUZ
Želešice. Součástí výstavy budou expozice kaktusů, bonsají a včelařů. Bude možno si zakoupit
několik druhů včelích medů, jablečný mošt, švestková a hrušková povidla a nebo vyhrát některou
z cen ve velké tombole. V zámeckém parku se bude
konat Václavský jarmak.
Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a zahrádkářských výpěstků přinesli v pátek
od 16 do 18 hodin do místa konání výstavy. Srdečně zvou pořadatelé a vystavovatelé.
Objednávky ovocných stromků do 10. října
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu ovocných stromů a keřů. Naše organizace bude letos
opět zjišťovat kvalitní výsadbové stromky a keře
z uznaných ovocných školek. Pokud budete mít
zájem, vhoďte svoji objednávku do schránky
v domě zahrádkářů na ulici Čs. armády č. 252 do
10. října. Na objednávce uveďte požadovanou odrůdu a druh, adresu a tf. pro případný kontakt
a oznámení prodeje.
Moštování ovoce
Zpracovna ovoce již zahájila provoz 19. srpna.
Drcení a moštování ovoce, vaření povidel a sušení
ovoce se provádí v pondělí od 15 do 17 hod., ve
středu od 15 do 17 hod na objednávku a v sobotu
od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Větší množství jak
100 kg oznamte předem. Kontakt: př. Jindřich
Sáček 544 221 195, mobil 737 686 701. Bohatou
úrodu a radost ze zahrady přeje
Vlad. Luža.

RYCHLÍ A ZBùSILÍ. VIN DIESEL, PAUL WALKER, MICHELLE
RODRIGUEZ, JORDANA BREWSTER. B˘val˘ trestanec a policejní
agent se kvÛli zloãinu ocitají v L.A. a obnovují své vazby. KdyÏ
jsou nuceni ãelit spoleãnému nepﬁíteli, nalézají nejlep‰í zpÛsob
odplaty: posouvají hranice toho, co je za volantem moÏné aÏ za
samotnou mez!
MILIONÁ¤ Z CHATRâE. DEV PATEL, FREIDA PINTO. Osmnáctilet˘ sirotek z bombajské chudinské ãtvrti, kterého jedna otázka
dûlí od ohromující v˘hry 20 milionÛ rupií.
MùSTO EMBER. Mûsto Ember, které bylo vytvoﬁeno v podzemí,
spûje k zániku. Jedin˘ zpÛsob, jak pﬁeÏít, je odtud utéct. JenÏe
kudy a kam? Hrdiny ãeká dobrodruÏná v˘prava, jejíÏ cíl je znaãnû
nejist˘.
RÒÎOV¯ PANTER 2. STEVE MARTIN. Geniální ztﬁe‰tûn˘ inspektor se vrací v komedii, která zaruãenû rozesmûje celou rodinu!
PÁTEK T¤INÁCTÉHO. To, co u Crystal Lake zaãalo jako nejlep‰í
víkend jejich Ïivota, se rychle mÛÏe zmûnit v jejich víkend poslední. Skupina teenagerÛ tady, míle od civilizace, jeden po druhém pozná, Ïe jezero má krvavou minulost… a je pﬁipraveno se
pomstít.
KRVAV¯ VALENTIN. Po deseti letech klidu se objevuje vrah,
kter˘ nosí hornickou masku a jako zbraÀ pouÏívá krumpáã…
Vrátil se Harry Wardem ze záhrobí?
KAT. B˘val˘ ãlen speciálních sil hledá zpÛsob, jak obejít zákon
a zniãit smrtící armádu zloãincÛ.
DRAâÍ PAST. Po celé zemi se ‰íﬁí lavina draãích útokÛ. Dva bratﬁi se vydávají na nebezpeãnou cestu na hrad Ocard, kde draci
sídlí. Je jen na nich, jestli se jim podaﬁí zastavit draãí ﬁádûní.
NENÁVIDÍM DEN SV. VALENTINA. NIA VARDALOS, JOHN
CORBETT. Romantická komedie o nesmûlém muÏi a dívce, která
nemá ráda dlouhodobé vztahy.
UMùNÍ VÁLKY 3. Tajná mise, pﬁi které se musí severokorejsk˘m
teroristÛm zabránit v získání jaderné bomby, kterou chtûjí odpálit na mírové konferenci spojen˘ch národÛ.
RYTÍ¤I KRVAVÉ OCELI. NATASSIA MALTHE, CHRISTOPHER
JACOT, MARK GIBBON. Substance, která je zdrojem magické
síly lidstva, dochází. Zlé mocnosti chtûjí nad zbytkem pﬁevzít
kontrolu. Podle starodávné vû‰tby povstanou váleãníci, kteﬁí
budou bojovat za záchranu svûta…
GRAND TORINO. CLINT EASTWOOD. Veterán korejské války
a b˘val˘ dûlník v automobilce brání své sousedy, imigranty
z jihov˘chodní Asie pﬁed místním gangem, kter˘ Ïije z násilí
a strachu.
CESTA K VÍTùZSTVÍ. JASON PRISTLEY, LIANE BALABAN, JONATHAN SCARFE, ALLAN HAWCO. Riskantní leteck˘ podnik
inspirovan˘ skuteãn˘mi událostmi 2. svûtové války v bitvû
o Anglii.
UMLâENI. Mladá dvojice se za de‰tivé noci dostane do konfliktu
s maniakálním ﬁidiãem kamionu. Pﬁi zastávce u pumpy se dívka
ztratí a mladík vidí odjíÏdût povûdom˘ náklaìák… Vydává se za
ním a na noãní de‰tivé dálnici zaãíná riskantní hra na koãku a my‰.
PULS 2: POSMRTN¯ ÎIVOT. Mrtví si prostﬁednictvím mobilních
telefonÛ a wi-fi sítû na‰li cestu zpût do na‰eho svûta.
SIMPSONOVI – KOMPLETNÍ DRUHÁ SÉRIE
SIMPSONOVI – KOMPLETNÍ T¤ETÍ SÉRIE

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD
v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.
• Totální v˘prodej v‰ech VHS.
• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰íﬁili ‰irokou nabídku ‰perkÛ ze stﬁíbra, chirurgické oceli
a oceli.
• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá
9–12 h 14–19 h
Út + ât
14–19 h
So
9–11 17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Sejdeme se u Bonaparta
Sedět v hospodě nad pátým pivem nebo před
cukrárnou bojovat s desítkami kalorií v zákuscích
není žádný hrdinný čin. To zvládne každý, má-li na
to. Je to aspoň ušlechtilé? Není! Aby se takové počínání stalo každodenní a za každého počasí součástí života, tak to není potřebné a ani vhodné
a zvláště ne u lidí, kteří na sebe rychle „nabírají“.
Mnohem prospěšnějsí je aktivně se pohybovat,
volný čas u starších využívat k povzbudivým procházkám, u mladších vybrané zálibě, zvláště přináší-li to nějaký společenský užitek nebo alespoň
osobní uspokojení. Takže, než někde sedět a koukat
se bez zájmu stále jen kamsi do prázdna, pak je
lepší se hrbit na zahrádce nad celerem, rajčaty, salátem – rýt, plečkovat, okopávat, uvazovat, zalévat
a samozřejmě sklízet. A když se nám něco z toho
zvlášt vydaří, tak se třeba i pochlubit známým
a sousedůn. Máme-li ale mít z výsledků své práce
zvlášt příjemný pocit spokojenosti, pak je ještě lepší
nejurostlejší nebo nejkrásnější exempláře přihlásit
a předat na výstavu, kde si s nimi pořadatelé už poradí, kde jim v upraveném prostředí dají možnost
ještě lepšího zviditelnění. Slavkováci a pěstitelé
z nejbližšího okolí takovou možnost mají a každý
rok. I letos se mohou všichni zájemci svými výpěstky prezentovat na výstavě, kterou ZO ČZS
Slavkov připravuje na dny 19. až 21. září do sálů
restaurace Bonaparte. 19. a 20. září je výstava přístupna běžným návštěvníkům, pondělí (21. 9.) je
rezervována školám a hromadným návštěvám.
Nejlepší výpěstky našich zahrádkářů budou vystavovány ve velkém sále. V sousedním malém sále
bude expozice včelařská, kde kromě ochutnávky
medů a dalších zajímavostí bude i koutek pro vinařské fajnšmekry – ochutnávka různých druhů vín
a také prodej. Všude bude plno květin, takže nejen
krásné ovoce a zelenina, ale i množství květů bude

vás provázet při procházce výstavou. Jestliže se tu mezi námi objevíte, tak počítejte s tím, že včelaři
nejenže tu budou nabízet k prodeji
kvalitní med z letošní sklizně, ale
budou po vás požadovat i malou
službu. Chtějí si tu pomocí vás zjistit, o jaký druh
medu je mezi uživateli největší zájem, jaký med by
podle vás byl vámi nejvíce požadován. Bude tu připraveno několik medů, všechny postupně ochutnáte
a rozhodnete, který z nich se vám nejvíce zamlouvá.
Tedy jakási gurmánská anketa, která chovatelům
včel napoví, kam se včelami do terénu, aby pak od
nich vytočili co nejvíce medu lidmi nejčastěji požadovaného – zda lesního nebo květového-akátového či řepkového, lipového či slunečnicového, případně mají-li získaný med po vytočení mechanicky
ošetřit a získat tím med upravený, tzv. pastový,
který, i když je pak delší dobu uložen někde ve
spížce, nekrystalizuje a uchovává si neměnnou konzistenci.
Včelaři se ovšem na této výstavě nespokojí jen
s touto gurmánskou aktivitou a prodejem medu, ale
zodpoví vám i vaše případné dotazy týkající se včelaření a objasní i názory, které se stále mezi lidmi
přetřásají a přetrvávají a nejsou pravdivé. Budou tu
tři panely, které všem zájemcům zodpoví něco
z toho nejdůležitějšího, co by měl každý, i nevčelařkonzument medu, vědět. Tak na prvním z nich vám
bude zodpovězena otázka, zda se při koupi medu
máte obávat reziduí po provedených léčebných
a preventivních zákrocích u včelstev nebo přípravků
použitých k dezinfekci úlů, o nichž se dost často
spekuluje i v médiích. Druhý panel bude věnován
kvalitě medu – zda jsou mezi jednotlivými druhy
medu nějaké výrazné kvalitativní rozdíly, zda existují medy kvalitní a méně kvalitní a přitom bude

Zatím co duben byl na srážky velmi skoupý, květen překonal srážkový průměr o 10 mm, překonal
i teplotní průměr. První májový deštík přinesl svatý
Florian 4. května, nenasadil si sněhový klobouk jak
praví pranostika, přinesl silný déšť a kroupy, doprovázené silným nárazovým větrem a bouří. Jakési
předznamenání nadcházejícího léta: „Jaro přízeň,
léto trýzeň“. Potvrdilo se také: „Déšť na sv. Floriana
je ohňová rána“. Podle nynějšího kalendáře je v tento
den Květoslava: „Květoslav květy dal a sv.
Jan,16.května květy vzal“. Ledoví muži, 12. až 14.
května, stejně jako předchozí léta bílý mráz nepřinesli, jak se na ně dle pranostiky sluší, „
Žofie, políčko zalije“ také nesplnila to co
měla, zaléval Bonifác. Pro Slavkov oblast
Vinohrady, kde se dříve hojně pěstovalo víno dodnes chrání svatý Urban patron vinic. V den jeho
svátku, 25. května bylo slunečno a bezvětří: „Urban
pěkný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění“, „Jaké
počasí na sv. Urbana, takový podzimek následuje“.
Citelné ochlazení s deštěm přinesli malí ledoví muži,
Waldemar, Vilém, Maxmilián 27.–29. května, Ferdinand, 30. května to vydatným deštěm potvrdil.
Červen to svými dvaceti deštivými dny, častými
bouřemi a silným větrem nepotvrdil. Měsíc květů,
plodivé síly přírody, zrodů, ale i měsíc boje o holý
život, tentokráte i život lidský. Snad proto naši předkové chodili zejména v tento měsíc s otevřenýma
očima. V tuto dobu nejdelšího dne vytvářeli své vypozorované moudrosti. Červen je nejčastěji měsícem s nejvyššími srážkami. Červnový srážkový průměr 74 mm byl překročen téměř o 12 mm. Řadí se
v našem městě ke srážkově nejbohatším, společně
s rokem 2006, 2004, 2002, 1999. Zatímco Medardovské období, příchod evropského monzunu,
mnoho deště nepřineslo, nejbohatší na srážky byly

Svatojánské deště kolem letního slunovratu, 21. 6.
Dříve důležité pro přicházející senoseče.
Měsíční pranostiky: „Měsíc červen voní deštěm,
když se v červnu hřiby rodí, bída nás dohoní, Červen suchý když panuje, vínem sudy naplňuje, Pláčeli červen a neoschne žito, zajíců, koroptví bude
řídko. Když na Medarda prší, voda břehy vrší“. Na
Medarda na horním toku Litavy zřejmě příliš nepršelo, voda v Litavě v poslední dekádě měsíce však
nebyla daleko od přepadu do rybníka.
Po slunovratu v kouzelný Svatojánský večer 24.
června v den Narození Jana Křtitele, večer plný čar

uveden ve známost i návod, jak s medem doma zacházet a jak jej používat, aby nám po zdravotní
stránce nejvíce prospíval a také čeho se vyvarovat,
aby se z medu nestalo jen běžné sladidlo. Třetí panel
bude rozebírat problematiku významu včel pro lidstvo. Ten bude neméně tak zajímavý jako oba předcházející. Na něm se totiž seznámíte, a budete se
tomu určitě i divit, co o včelách řekl např. tvůrce teorie relativity A. Einstein (autor výkladu povahy
prostoru a času, jejíž správnost je podmíněna několika základními předpoklady, např., že se žádné těleso nepohybuje rychleji než světlo), a jakou hodnotu on sám včelám přisoudil. Budou zde uvedeny
i další zajímavé údaje, které ale už nepocházejí
z mozku zmíněného světového fyzika, ale od velkého kolektivu badatelů jedné americké univerzity,
který si vzal za úkol zjistit hodnotové podíly užitku
včel pro lidstvo a přírodu. Jsem si jist, že až se s výsledky těchto bádání na poslední tabuli seznámíte,
budete rovněž překvapeni. Dozvíte se, jaký je jejich
celkový přínos pro přírodu a jak malý podíl z této
hodnoty získávají včelaři coby jejich chovatelé.
Odpovědi na výše uvedené otázky tu úmyslně
neuvádím. Pro ně si musíte přijít za námi k Bonapartovi. Naší snahou je se s vámi setkat a v co největším počtu. Chceme, abyste této výstavě, která se
koná jen jednou v roce, věnovali svoji pozornost
a našli si čas k jejímu zhlédnutí. Určitě nebude
k tomu vámi vynaložený čas využit neúčelně, zbytečně. Přijdte tedy mezi své zahrádkáře a včelaře,
nebudete litovat.
F. Mráz
Stávalo se tak 6. června na svátek Norberta Střelce.
Zpráva zřejmě pochází ze Slavkova, sídla rodu Kouniců. Tato lovecká tradice ve Slavkově stále pokračuje v tento den pořádanou výstavou a hodnocením
loveckých psů v zámeckém parku.
Červenec má pranostik málo. Asi nebylo mnoho
času na sledování přírodních souvislostí. Srážky
v tomto měsíci, 117,5 mm překonaly i měsíční maximum. Vodnatější byl jen červenec v r. 2005, 2000
a 1997. Nejsilnější deště, průtrže mračen s přívaly
vody přišly uprostřed měsíce, kdy mělo dojít ke srážkovému útlumu (Markétské léto). Svatá Anna přinesla chladné ráno, ale tropická teplota
dne zůstává. Svatá Markéta,13. červenec,
vede žence do žita, „Svatá Markéta, bude
dešťů dosyta“. To se plně vyplnilo, za další 2 dny napršelo 45 mm srážek za bouře a silného větru. Také
se potvrdilo: „Maří Magdalena bývá uplakaná“ 22.
červenec . Příjemnější povídačky o zvěři a lovu: „Na
Jakuba Apoštola srnčí říje již začala“. Z kalendáře
Mikoláše Alše: „Přes les, přes votavičku, honil srnec
mladou srnčičku, hezká se mu zdála, když se na něj
smála“. Z výpisu Stoletého kalendáře a pověr našich předků: „Mezi nešťastné dny v Čechách a Moravě je i 21. srpen. Doporučeno je vyhnout se jakékoliv uspěchané činnosti.“
Srpen je již posledním letním měsícem, bývá
označován jako „vznešený“ s přijatelným a stabilním
počasím alespoň v jeho první polovině: „Když Vavřinec sluncem hřeje (10. srpna), ovoci i vínu přeje“.
Z velkého množství dat, která se z minulých století
zachovala a také z letokruhů evropských stromů vypočítali klimatologové průměry srážek i teplot. Dovídáme se také, že nejteplejší léto za posledních 500
let bylo léto v roce 2002. Bude letos léto ještě teplejší?
Milan Hrabovský

Letní říkadla a pranostiky
a zvyků již z dob pohanských, kdy lovci zavěšovali
na větve stromů svoje trofeje a děvčata vínky bílých
květů: „Na svatého Jana otvírá se létu brána.“ „Po
svatém Janu obrací se slunce k zimě a léto k horku“.
Pořekadla o Svatém Vítu 15. června, který patřil
mezi ochránce Čech: „Svatý Vít mění čas, na svatého
Víta celou noc svítá“. Zajímavý postřeh je předpověď dešťů po Sv. Ladislavu 27. června: „Jaké počasí
na Ladislava bývá, takové se v sedmi týdnech
skrývá“. U nás pršelo v ten den jen velmi mírně.
Z této doby je množství průpovídek ze světa zvířat, jak se zapojoval jejich kult do myšlení lidí: „Pršelo, tma bylo, žežulička zmokla, nemohla doletět
k milému pod okna“. „Kolikrát křepelka zavolá pět
peněz, tolik zlatých bude stát patel obilí“.
Červen, měsíc myslivosti a loveckých slavností
má své kořeny i u nás, z doby, kdy se lovilo lukem.
Záznam z našeho prostředí vypráví o loveckých
slavnostech hraběte Kounice, který věnoval 18 sudů
piva pro lučištníky, střelce. Ten, kdo lukem vyřadil
(vylučil) poslední část terče, stal se králem střelců.
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (17)
VELKÝ KÁMEN Z OTNIC ve sbírkách
Zámku Slavkov – Austerlitz (1. část)
V podzemí slavkovského zámku se nachází lapidárium, v němž je shromážděno několik zajímavých kamenných památek. Jednou z nich je
torzo obdélníkové kamenné desky, ze které se dochovaly přibližně dvě třetiny. Stará fotografie části
tohoto torza byla uveřejněna v knize Na dobré hodince v Otnicích, jejíž autorkou je Marta Králová

Vlevo je zakreslen současný stav dochovaných částí.
Vpravo pokus o rekonstrukci původní podoby

sela původně měřit přinejmenším
110 cm. Kromě toho existovala i část
podzemní, ta se však v lapidáriu nenachází.
Na přední straně kamene je vyryto
několik linií (jak je patrné na obrázcích). Z otnických kronik vysvítá, že
tyto linie znázorňují nohu kříže a část
nějakého nástroje či zbraně (údajně
Foto dochovaných částí ka- Zbytek nápisu ENCESL v pra- meče nebo šavle).
mene v zámeckém lapidáriu vém dolním rohu
V pravém dolním rohu kamene lze
přečíst několik písmen nápisu, jehož
(knihu vydala obec Otnice v roce 2003). Autorka
zbývající část je bohužel již zničena. Jedná se o písknihy se zabývá i původem kamene, přičemž inmena ENCESL. Podle školní kroniky Otnic byl prý
formace čerpá zejména z otnických kronik.
na okraji desky nápis, z něhož se již na přelomu 19.
Dříve než budeme zkoumat původ této paa 20. století dalo přečíst pouze „Venceslaus“. Domátky, popíšeme její podobu. Obdélníková deska
chovaná písmena jsou tedy téměř s jistotou pozůměla šířku přibližně 83 cm a tloušťku 21 cm. V lastatkem křestního jména Věnceslav, Václav.
pidáriu jsou uloženy dvě části, jejichž celková
(pokračování v příštím čísle)
výška je 74 cm. Nahoře však ještě nejméně třetina
Matouš Jirák
kamene chybí. Nadzemní část kamene tedy mukamenne.pamatky@centrum.cz

Slavkovské výročí
Dne 7. srpna by se dožil
75 let motocyklový závodník Jaroslav Ludvík ze
Slavkova u Brna. V šedesátých a sedmdesátých letech
platil Jarda na jihu Moravy
za vyhlášeného střelce
a v roce 1972 si vyzkoušel
kromě mistrovství Československa také co obnáší
start mezi světovou elitou
na Velké ceně v Brně. Pro
dobráka od kosti se stalo
jeho konečnou datum 3. 4. 1995.

Jak si vede Luká‰ Michalãík
Lukáš Michalčík v letošním roce přesedlal z 85 na
250 ccm (čtyřtakt) z důvodu
vzrůstu postavy, a proto jede
jinou kategorii MX II. Jezdci
v této kategorii jedou od 15
do 19 let. V této kategorii je
nejmladší. Jeho nový motocykl je o 20 kg těžší
s větším výkonem než měla jeho Yamaha 85 ccm,
na které měl loni i své největší úspěchy (mistr
Moravy, 3. místo Meteor Cup, Sportovec města
Slavkova do 15 let).
Letos jel zatím tyto závody v těžké konkurenci:
Karlín
11. místo
20 jezdů
Kroměříž
11. místo
41 jezdců
Holý Kopec
14. místo
32 jezdců
Šternberk
16. místo
35 jezdců
Karlín
13. místo
36 jezdců
Jihlava
8. místo
36 jezdců
Slavičín
4. místo
25 jezdců
V červnu při tréninku měl pád a zlomil si palec
pravé ruky. Následovala 1 měsíc sádra a vynecháhí jednoho závodu. Závěrem července začne
s tréninkem a za měsíc pokračují další závody,
o kterých budu také informovat.
jm

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Velmi „důležitý“ rozhovor s panem Abrahámem (vpravo) o budoucnosti silničních motocyklových
závodů a jejich pořádání nejen v Brně.

Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc červenec byl bohatý na zajímavé a důležité závody silničních motorek. Pátého se jel
nejtěžší a nejnáročnější závod v USA Laguna
Secca. Dvanáctého Čs Most Adria Cup Mistrovství Čs. Devatenáctého Sachsenring, popisovaný
již v minulém Zpravodaji, kde je zmínka o důležitosti vhodných pneumatik na počasí. Tentýž víkend se jel závod Klasik v Ostravě. Ve třídě Junior
125 ccm velmi dobře dojel na třetím místě Oldřich Hanák ze Slavkova, o jehož výsledcích jsem
se již zmiňoval. Šestadvacátého se konal v Brně
oblíbený Závod superbiků, který se skládá ze
dvou rozjížděk, jež byly napínavé a dramatické až
do posledních metrů závodu.
V měsíci srpnu je každoročně po mnoho let
v Brně pořádán závod MS silničních motocyklů za
účasti nejlepších světových mistrů řidítek, na nějž
se sjíždějí desítky tisíc motofandů z celé Evropy.
Závod probíhá při psaní tohoto článku. Tentokrát
sdělovací prostředky i rozhlas dostatečně informují posluchače o celém průběhu tohoto největšího motorkářského svátku v ČR. Dovolujeme si
poznamenat, že letošní GP je rozšířena o třídu Red
Bull, která má 27 jezdců juniorů na identických
strojích KTM. Tato třída je díky stejným výkonům
strojů vyrovnaná. V této třídě startuje Jakub Kornfield z nedalekého Rohatce, který po několika vítězných závodech má stejný počet bodů jako první

jezdec této třídy. Dnes 14. 8. měl několik rozjížděk
nejlepší čas a nakonec skončil čtvrtý se ztrátou několika setin vteřiny na své spolujezdce – tak je tato
třída vyrovnaná! Pokud v nedělním závodě vyhraje, bude juniorský mistr světa třídy Red Bull.
Další víkend 9. 8. se jel tradiční okruh třídy
Klasik v Novom Meste nad Váhom, kde každoročně spatřujeme nádherně udržované stroje MV
Agusta, Honda, Beneli, Triumt a také |Jawy Cezety majitele pana Kružíka, čtyřválcový dvoutakt,
nejrychlejší třistapadesátka ve světě ve své době.
ČZ Bohuše Stašy a mnoho italských jezdců na
strojích, jak z fabriky. Při dobrém počasí k tomu
tak několik tisíc diváků i dva Slavkováci v čele
s ředitelem tohoto závodu Petrem Balážem byli
velice spokojeni.
V příštím měsíci se jede několik důležitých závodů, a to 5. a 6. 9. 09 – Moto GP Misano, Superbike Nürnburgring, Hungaroring – seriál
Adria Cup, Mistrovství ČR, poslední závod a nám
nejbližší závod v Kyjově – třída Klasik.
Motoklub Austerlitz pořádá 12. září čtvrtý ročník „Dětského motokrosu“ do 15 roků pro motocykly obsahu 50, 65, 85 ccm a volná třída klasických „Fechtlů“ a upravených strojů. Podrobnější
informace budou včas na plakátech. Budeme mít
problém, který závod si vybrat. Každý závod se
také odvíjí podle přízně počasí.
J.M.
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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ZÁ¤Í–¤ÍJEN 2009
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

JMÉNEM KRÁLE

1. 9. úterý
2. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

5. 9. sobota
6. 9. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

8. 9. úterý
9. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Komedie o pánské jízdě – loučení se svobodou – při které se ztratí budoucí ženich. Při jeho hledání neví kamarádi, co se ten
večer stalo. Vzhledem k alkoholovému opojení a tedy výpadkům paměti je při pátrání čeká spousta překvapení. Film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

12. 9. sobota
13. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Přes den je obyčejnou středoškolačkou, ale život jí víc a víc ovládá její druhá tajná identita – popová hvězda Hannah Montana.
Aba si uvědomila, co je v životě opravdu důležité, její otec ji odveze domů. Dobrodružství plné zábavy, smíchu a romantiky.
Rodinná hudební komedie USA v české verzi!
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

15. 9. úterý
16. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

19. 9. sobota
20. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
Zfilmovaný román Michala Viewegha. Příběh italského hudebníka žijícícho v Praze se svou přítelkyní Klárou, na kterou chorobně
žárlí. Údajná nevěra svádí všechny až do detektivní kanceláře a na obzoru se rýsuje milostný trojúhelník. Nový koprodukční film
ČR/Itálie. Režie: R. Faenza. Hrají: L. Chiatti, I. Glen, M. Šimůnek, P. Němcová, A. Geislerová aj. Český dabing.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

22. 9. úterý
23. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

115 min.
Píše se rok 2018. Postapokalyptickou krajinu brázdí armády terminátorů. Síť umělé inteligence řídí Skynet. Mění své strategie
tak, aby uspíšil porážku hnutí odporu a postavil se svému nepříteli. Akční sci-fi USA.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

26. 9. sobota
27. 9. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

102 min.
Příběh o prodejci balonků, který si splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když na svůj domek přiváže tisíce balonku a odletí
s ním do divočiny Jižní Ameriky. Animovaný film plný humoru, emocí a obrovsky nápaditých příhod. Film USA v českém znění.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

29. 9. úterý
30. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Pod vedením Michaela Baye mění počátek velmi úspěšné série, která
právě teď píše svou druhou kapitolu. Akční sci-fi USA v české verzi.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

3. 10. sobota 19.30 hod.
4. 10. neděle 19.30 hod.

97 min.
Příběh tří kamarádů, jejichž přátelství přetrvalo od dětství do současnosti. Mnohé věci se změnily, ale přátelství pomůže návratu
do normálního života. Režie: V. Balko. Hrají: J. Hanzlík, H. Krajčiová a další. Úspěšný slovenský film.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 10. úterý
7. 10. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

85 min.
Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení J. Šlitra a J. Suchého. Jazzová opera vznikla v 60. letech minulého
století. Hrají: J. Suchý, D. Zázvorková, P. Stach, P. Píša, T. Hálová.
Mládeži přístupno

10. 10. sobota 19.30 hod.
11. 10. neděle 19.30 hod.

105 min.
O některé sny se vyplatí bojovat. Akční příběh o mladíkovi, který se pokusil vlastní osud vyřídit v nerovném souboji. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

13. 10. úterý
14. 10. středa

114 min.
Nový český film se odehrává v malé jihomoravské vesnici Mouřínov, v níž končí silnice. Obyvatelé touží stát se obcí
„průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrovství Evropy
v této ojedinělé, avšak zajímavé disciplíně. Veselá komedie o velkých věcech. Režie: P. Sedláček. Hrají: J. Plesl, E. Vrbková,
J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček, J. Lábus a další.
Mládeži přístupno

19.30 hod.
19.30 hod.

120 min.
Píše se 13. století. Zásnuby mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka. Během slavnostní hostiny je zavražděn
purkrabí a druhý den je nalezen pod okny hradu Markvart, hlava rodu Vartemberků. Kdo vraždí? Historický film s kriminální
zápletkou. Režie Petr Nikolaev. Hrají: K. Roden, K. Issová, J. Kanyza, L. Vaculík, M. Hrubešová a další. Nový český film.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupný od 12 let

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

102 min.

Pohádkový příběh plný napětí, dobrodružství a odvahy podle bestselleru E. Goudgeové Malý bílý koníček. Marušku čeká
nebezpečný úkol. Musí zlomit kletbu a zachránit Měsíční údolí. Koprodukční film Maď./V. Británie v české verzi!
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

PAŘBA VE VEGAS

HANNAH MONTANA

OPERACE DUNAJ

100 min.

Zbloudilý polský tank, účastník srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk, naboural jednu venkovskou
hospůdku. Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Nový česko-polský film. Režie: J. Glomb.
Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, J. Dušek, B. Polívka, M. Issová a další.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY

TERMINÁTOR SALVATION

VZHŮRU DO OBLAK

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH

POKOJ V DUŠI

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA

ŽIVOT JE BOJ
MUŽI V ŘÍJI
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Obj. č. 042250

Í
ŠOKUJÍICT!
H
CENOVÝ

SADA 12 DÍLŮ
NEREZOVÉHO NÁDOBÍ
za šokující cenu 499,– Kč
Platnost akce: do 26. září 2009

✃

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

www.rumpova.cz

Platí do vyprodání zásob.
Pouze 1 ks na osobu. Akci
lze kombinovat s jinými
marketingovými akcemi.
Výrobek za zvýhodněnou
cenu obdržíte po odevzdání tohoto kuponu.

Šrotovné od AUTO-BAYER ve Slavkově u Brna
Využijte mimořádného cenového zvýhodnění na všechny skladové vozy!

Spark

šrotovné 30 000 Kč

Aveo 4dv.

šrotovné 30 000 Kč

