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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, září se
blíží ke svému konci, podzim je
v plném proudu a opět se vám
dostává do rukou další číslo
Slavkovského zpravodaje. Přestože počasí v posledních několika dnech je velmi proměnlivé,
dovoluje nám sklízet v zahradách či sadech zbytky letošní
úrody, sázet nové stromky a připravovat vše na
dlouhé zimní období. Máme příležitost procházet se
přírodou plnou barev, která mnohdy velmi blahodárně působí na naši mysl a zklidňuje duši. Život
města je stejně pestrý jako podzimní příroda, dění
proměnlivé jako aktuální počasí.

Slavnostní koncert
k 95. výročí vzniku
Československa
Srdečně zveme všechny občany na slavnostní koncert orchestru Musica Nova, který se koná při příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky.
Koncert se koná v neděli 27. října od 19 hodin
v Historickém sále slavkovského zámku pod záštitou
starosty města Ing. Ivana Charváta.
Přijďte se zaposlouchat do krásné hudby v historických prostorách zámku. Vstup zdarma.
Hana Partyková, ZS-A

23. listopadu

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Stručný program
Vzpomínkových akcí

Dětská hřiště
ve Slavkově

Program kina Jas
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Společné foto úspěšných cyklistů ze Slavkova

Foto: B. Maleček

Vyhodnocení cyklostezek ve Zbýšově
Setkání cyklistů z obcí DSO Ždánický les a Politaví se uskutečnilo v příjemné atmosféře prosluněného svátečního dne. Cyklisté se tentokrát potkali na
fotbalovém hřišti ve Zbýšově a většina jich přijela –
jak jinak – na kole. Úspěšných cyklistů bylo opět
o něco více než loni a doufejme, že se přidá i těch
pár několik obcí, které zde své zastoupení už několik
let nemají. Největší výprava přijela jako již tradičně
ze Slavkova u Brna, a to 43 cyklistů.
Přítomné úspěšné cyklisty a jejich doprovod přivítal starosta Zbýšova Jaroslav Žalkovský, který poté

Setkání cyklistů ve Zbýšově

předal slovo starostovi Bučovic Radomíru Válkovi,
jenž svým vtipným a zajímavým moderováním provázel přítomné až do pozdních odpoledních hodin.
Prvním bodem setkání bylo vyhodnocení akce,
kde jsme se mohli dozvědět, kdo je nejstarším nebo
nejmladším účastníkem. Poté následovalo očekávané
předání diplomů a drobných dárků spojené s fotografováním cyklistů.
Následovalo vystoupení hudební skupiny Quanti
Minoris, která přítomné zaujala svým stylem zvaným hrad-rock. Mezitím osádka záchranného vozu

Foto: B. Maleček

předváděla za velkého zájmu na figuríně zásady
správného postupu při oživování, ukázky použití různých přístrojů a někteří odvážlivci si mohli resuscitaci i vyzkoušet.
Před pódiem probíhala při občerstvení, které připravila obec Zbýšov, neformální beseda cyklistů,
kteří se za ta leta ji dobře znají.
Vyhodnocení cyklostezek se i letos vydařilo. Poděkování patří všem zúčastněným a obci Zbýšov za
pohostinnost. A příští rok na sv. Václava na shledanou.
red.

Ukázka práce záchranářů

Dýňobraní
13. října na zámku

Foto: B. Maleček
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Investiční činnost města
V současné době probíhá celá řada investičních akcí, které je třeba do příchodu zimy dokončit. V ulici Nádražní je realizována
výstavba přestupního terminálu, na domě s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Polní probíhá rekonstrukce střešního pláště, na zámku se
opravuje mostek spojující zámek s parkem, na
tělocvičně při ZŠ Tyršova se mění okna a celý
obvodový plášť se zatepluje a získává novou fasádu. Všechny investiční akce, mimo DPS, jsou
realizovány prostřednictvím dotací z národních
či evropských zdrojů. V průmyslové zóně
v ulici Bučovická byla zahájena výstavba nové
autobusové zastávky ve směru do města, na
jejíž realizaci významně přispěla firma Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Příprava akcí 2013
V součinnosti s příslušnými odbory Městského úřadu ve Slavkově u Brna v současné
době intenzivně pracujeme na plánu rozvoje
města a návrhu rozpočtu města pro příští kalendářní rok. Souběžně připravujeme i akce, které
nás v závěru letošního roku ještě čekají. Jedná
se především o Vzpomínkové akce, kterými si
poslední listopadový víkend připomeneme již
208. výročí Bitvy tří císařů. Ve spolupráci se
Zámkem Slavkov – Austerlitz a občanským
sdružením JK Acaballado detailně skládáme
program, který nabídne návštěvníkům po celé
dva dny celou řadu dílčích a velmi zajímavých
akcí. Centrum města ožije historickými událostmi., které se v Evropě odehrávaly před více
jak dvěma sty lety. V předvečer těchto akcí se
v Historickém sále slavkovského zámku uskuteční slavnostní koncert, který zde již tradičně
v tomto termínu pořádá obecně prospěšná společnost Mohyla míru – Austerliz. V neděli
večer se pak Palackého náměstí vrátí z počátku
19. století zpět doby a do období přicházejícího
adventu. Celý prostor se rozsvítí novou vánoční
výzdobou umístěnou na sloupech VO, kterou
se nám podařilo pořídit díky grantu města. Poslední den letošního roku budeme mít opět
možnost sejít se v podvečer při slavnostním silvestrovském ohňostroji a již tradičně se společně rozloučit s končícím kalendářním rokem.

cích v sobotu 5. října 2013. Slavkovská iniciativa smíření se pravidelně koná již od roku
1998 a u jejího zrodu stál tehdejší ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna Ing. Jan
Špatný, jemuž hned v úvodu konference byla
věnována malá vzpomínka. Letošní ročník byl
pořádán Dobrovolným svazkem obcí Ždánický
les a Politaví a jeho hlavním mottem byl
„Odkaz soluňských bratří pro současnou
dobu“. Přednášejícím byl dlouholetý příznivec
této ekumenické akce Dr. Josef Mikloško,
DrSc., jež je v současné době nejstarším poslancem Národní rady Slovenské republiky. Po
přednášce následovala velmi široká a zajímavá
diskuse vztahující se nejen k tématu odkazu Sv.
Cyrila a Metoděje, ale i událostem vztahujícím
se k rozdělení Československa, současné situaci v obou zemích, dění ve světě, úloze církve,
vlivům nejrůznějších náboženství. Poté se
v místním kostele sv. Barbory uskutečnila ekumenická bohoslužba a po ní již opět v Kulturním domě koncert Smíšeného pěveckého sboru
Rastislav z Blanska. Všem, kteří se podíleli na
uskutečnění této nádherné akce, patří velký dík.
Obci Velešovice zcela mimořádný. Přestože
vlastní akce není hojně navštěvována veřejností, průběh a obsahová náplň její účastníky
často nabíjí novou energií, a to i přesto, že některá zde vyřčená fakta či uvedená svědectví
v nich vyvolávají obavy, jakou u mě vyvolala
například věta, že „Zatímco se v Evropě staví
mešity, v Asii se zapalují kostely“. Jsou hodnoty, které bychom si měli chránit. Proč se
tomu tak děje, mi zůstalo nezodpovězeno. Je to
absence respektu či tolerance jiných názorů
a kultur, náboženství? Právě zde je zcela zásadní úloha smíření a sbližování.

Dětská hřiště

V předchozím čísle SZ jsme uveřejnili článek se seznamem a mapkou dětských hřišť na
území našeho města, který vyvolal mezi veřejností vlnu diskusí a zájem o tuto problematiku
projevila i redaktorka z časopisu 5 + 2 dny. Telefonicky jsem byl požádán o vyjádření
k článku, který je taktéž uveřejněn na jiném
místě tohoto čísla SZ. Během několika dlouhých minut vznikl se rozhovor o stavu dětských
hřišť a dalších plánech města v této oblasti,
který mě byl následně zaslán k autorizaci.
Stručný a negativně vedený styl rozhovoru mě
Slavkovská iniciativa smíření
vedl k nutnosti tento text objektivně doplnit.
V průběhu září a října se uskutečnila ve
K mému překvapení byl však následně článek
městě i přilehlém regionu celá řada velmi zajíopět redakcí krácen a korigován. Záměrně? Nemavých akcí, nejvýznamnější z nich se však
gativně? Z nepochopení věci? Proč? Pozitivní
zcela jistě uskutečnila v sousedních Velešoviinformace snad
v současnosti čtenáře již nezajímají? Kam se
vytrácí z novinařiny objektivita?
Dětská
hřiště
a
sportoviště
město pravidelně
udržuje, zvelebuje
a zřizuje nová,
přesto jsme si vědomi, že v budoucnu se dalším
investicím do této
oblasti
nevyhneme. Velmi rádi
získáme od uživaČást účastníků setkání Slavkovské iniciativy smíření
Foto: archiv telů těchto zaří-

zení (dětí, jejich rodičů či prarodičů) názory,
náměty a podměty, abychom je případně zapracovaly do našich plánů a záměrů pro příští rok
či roky. Celý obsah zde popisovaného rozhovoru (námi doplněného) uvádíme na jiném
místě tohoto čísla SZ.

Napoleonská expozice
Závěrem dnešního svého slova bych vás
chtěl informovat o záležitostech, které musíme
v posledních dnech intenzívně řešit. Samozřejmě se tato záležitost týká nové Napoleonské expozice. Dne 17. 10. 2013 nám bylo
doručeno rozhodnutí Nejvyššího soudu v Olomouci, které městu ukládá, aby se zdrželo jakýmkoliv
způsobem
užívání
libreta
Napoleonské expozice, jeho zpřístupňování veřejnosti a umožňování třetím osobám jeho zpracování. Na základě tohoto rozhodnutí jsme byli
nuceni uzavřít expozici, abychom předešli případným sankcím či následkům z důvodu případného maření výkonu úředního rozhodnutí,
až do doby rozhodnutí soudu ve věci samé
nebo zrušení tohoto předběžného opatření.
V současné době analyzujeme celou problematiku a připravujeme právní podklady, abychom
co nejdříve docílili zrušení předmětného opatření. V celé záležitosti již dvakrát rozhodoval
Krajský soud v Brně, který opakovaně návrhy
žalobců zamítl v souladu se stanoviskem města.
Přestože se jedná o opatření předběžné a dočasné, je pro nás velmi nepříjemné. Neustále
mediální ataky ze strany obchodní společnosti
AusterlitzPro a vyvolávané soudní spory mají
negativní dopad nejen na novou Napoleonskou
expozici, ale i město samé. Připravujeme
právní kroky, abychom tento námi nezaviněný
stav objektivizovali. Celý projekt stavebních
úprav předzámčí i následné zřízení Napoleonské expozice byl realizován dle našeho názoru
v souladu se všemi právními předpisy a normami. Žádná licenční práva, což je hlavní problém tohoto absurdního sporu, jsme
neoprávněně neužili. Obchodním partnerem
pro nás byla obchodní společnost SAURA,
s.r.o., která nám zpracovala projektovou dokumentaci Napoleonské expozice včetně libreta
na základě smlouvy o dílo a předala nám vše
s veškerými právy, které se k předmětu díla
vztahují. Za tyto služby jí město uhradilo dohodnutou odměnu. O vlastní činnosti, resp. nečinnosti této společnosti v průběhu realizace
expozice raději ani nebudu psát. Napoleonská
expozice (stavební část i výstava) byla financována s podporou dotací z ROP Jihovýchod II –
Programu na rozvoj cestovního ruchu. Cílem
tohoto záměru bylo podpořit a rozšířit nabídku
v oblasti cestovního ruchu nejen ve městě, ale
i v regionu a kraji. Cílem bylo přiblížit období
napoleonských válek pro nejširší veřejnost.
Jsme přesvědčeni, že Napoleonská expozice
byla zrealizována odborně a kvalitně, plní svou
funkci a návštěvníci, kteří ji vzhlédli, odcházeli
spokojeni. Tedy až na tři, kteří jsou svorně uvedeni v předmětném usnesení. Věřím, že se celá
záležitost opět brzy vyřeší a expozice bude opět
sloužit veřejnosti. V důsledku jejího uzavření
musela celá řada organizací své četné rezervace
prozatím bohužel zrušit.
Vážení spoluobčané, přeji vám poklidný
a pestrobarevný (myšleno ve vztahu k přírodě,
nikoliv nové celostátní politické situaci) podzim.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

66. řádná schůze RM – 25. 9. 2013
1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Komenského nám. na školní rok 2013/2014.
2. RM ukládá odboru IR zajistit projektovou dokumentaci jižního vstupu na hřbitov včetně položkového rozpočtu
v místech pro kontejner a nepokračovat ve variantě schválené na 64. schůzi RM pod bodem 548/64/RM2013.
3. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Tyršova
977 na školní rok 2013/2014.
4. RM souhlasí s předloženým ceníkem poplatků za
umístění informačních tabulek na sloupy VO a pověřuje
odbor IR schvalováním grafické podoby informačních tabulek, místa a doby jejich umístění a výběrem schváleného
poplatku za ně.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 1806 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka Jany Bangové k umístění parkovacího stání na ul. Čelakovského před RD čp.1300.
6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 9. 7. 2012 o pronájmu pozemků k zemědělskému obhospodařování s panem Zdeňkem Doupovcem.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., na pozemku parc. č.3750/79 v k. ú. Slavkov
u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN - p. Koutný
parc. č. 3750/23“).
8. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje o vyloučení z dalšího procesu zadávacího
řízení uchazeče Elektro Šudoma, s.r.o. a uchazeče Ivan
Durek pro nesplnění technické kvalifikace. RM současně

rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na stavbu: "VO+MR
ul. Zborovská a Havlíčkova" byla předložena uchazečem
Integrovaná střední škola Sokolnice a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo.
9. RM bere na vědomí informaci ve věci parkování před
budovami č.p. 260 a čp. 3.
10. RM schvaluje výměnu bytu a souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 3, Zlatá Hora 1237. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
11. RM schvaluje přidělení bytu paní Tereze Krahulové
za podmínky úhrady dlužného nájemného po předchozím
nájemci ve výši 40 148 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 60,- Kč/
m2. Jako náhradníka schvaluje RM paní Alenu Čmielovou
taktéž za podmínky úhrady dlužného nájemného.
12. RM bere na vědomí informaci o výsledcích průzkumu trhu – kogenerační jednotka.
13. RM ve věci opatření k podávání žádostí
o dotace/granty souhlasí s předloženou variantou č. 4.
14. RM schvaluje předložený dodatek Volebního řádu
školské rady č. 1/2013.
15. RM bere na vědomí informaci o doplňovacích volbách do školské rady ZŠ Komenského.
16. RM schvaluje uzavření předložené mandátní
smlouvy na zajištění činností odborně způsobilé osoby
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s Veronikou
Řihánkovou.
17. RM schvaluje nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2013 Tržní řád.

18. RM schvaluje směrnici města, kterou se mění Vnitřní
směrnice města Slavkov u Brna č. 3/2004 o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.
19. RM bere na vědomí zápis ze zasedání komise kulturní č. 2/2013.
20. RM trvá na usnesení č. 552/64 z 64. schůze RM ze
dne 28. 8. 2013 (zajištění úpravy prostranství TSMS před
informačním centrem).
21. RM schvaluje předložené rozpočtové opatření TSMS
č. 1/2013 v upraveném znění a ukládá TSMS předložit RM
celkovou koncepci koupaliště včetně revitalizace technologie.
22. RM bere na vědomí Ceník služeb ZS-A a otevírací
doba zámku a Informačního centra v roce2014.
23. RM bere na vědomí informace ze ZS-A ve věci návštěvnosti a výše tržeb zámku.
24. RM vrací k dopracování zprávu ve věci výběrového
řízení na dodavatele rekonstrukce a modernizace WC na
zámku.
25. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
akci "Autobusová zastávka Cutisin" byla podána společností PM Realstav s.r.o., a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s uvedenou společností.
26. RM souhlasí se zadáním zpracování revizního znaleckého posudku na ocenění nemovitostí parc.č
1787/1,1798/3, 347/2, 347/8 v k.ú. Slavkov u Brna u znaleckého ústavu Stavexis s.r.o., za cenu do 20 000 Kč vč.
DPH.

67. řádná schůze RM – 9. 10. 2013
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 2, Litavská 1498, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 7, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,- Kč/
m2.
3. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu volných
nebytových prostor v SC Bonaparte, Palackého
nám. 126, o výměře 100,75 m2 za nájemné ve výši
2.750,- Kč/m2/rok.
4. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti MŠ Zvídálek na školní rok 2013/2014.
5. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZUŠ
Františka France na školní rok 2013/2014.
6. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti DDM
Slavkov na školní rok 2013/2014.
7. RM bere na vědomí srovnání provozu kotelny Zlatá
Hora.
8. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje id. 3/8 spoluvlastnického podílu na nemovitostech - budově
č.p.781, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 855 a pozemcích parc.č. 855 o výměře 426 m2 a parc. č. 857,
o výměře 557 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1398 pro obec Slavkov u
Brna.
9. RM ukládá odboru IR zajistit změnu současného
přechodného dopravního značení jednosměrného
provozu na ulici Sušilova na trvalou a zajistit změnu
současného rozsahu přechodného dopravního značení
na ulici Úzká na trvalou. RM současně ukládá odboru
DSH svolat jednání ohledně možné změny směru jednosměrného provozu na ulici Polní v části od křižovatky s ul.
Čs. Armády po křižovatku s ul. Lidická.
10. RM ukládá odboru IR předložit na jednání RM
návrh dopravního značení (zóna 30, 9t v ulicích v jihovýchodní části města).
11. RM bere na vědomí stav plánovací smlouvy p. Šťastný.
12. RM doporučuje ZM ke schválení uzavření plánovací smlouvy na výstavbu infrastruktury s panem

Mgr. Radimem Havránkem.
13. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc.č.757 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k.ú. Slavkov u Brna pod trafostanicí v lokalitě Zelnice z vlastnictví
města do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 uhradí kupující do 30
dnů od doručení kupní smlouvy s doložkou o provedení
vklad práva do KN. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní
poplatek za podání návrhu.
14. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočtových opatření: č. 39 – Přijetí daru od Kentico Software,
s. r. o., č. 40 - Oprava váz v průjezdu Palackého nám. 65.
15. RM schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy
na koupi mobiliáře Společenského centra Bonaparte za
cenu 1 Kč od obchodní společnosti Hotel Černá Hora, a.s.
16. RM bere na vědomí informaci o velkoplošných reklamách v historické části města a ukládá odboru IR
předkládat žádosti o povolení umístění reklam v historické části města k vyjádření RM.
17. RM bere na vědomí informaci o přípravě ozelenění
ulice ČSA.
18. RM bere na vědomí zápis č. 5/2013 z jednání komise RM pro životní prostředí ze dne 30. 9. 2013.
19. RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2013 pro Diecézní
charitu Brno a ukládá funkcionářům města a MěÚ jednat
ve spolupráci s Oblastní charitou Hodonín se starosty
okolních obcí.
20. RM souhlasí se stanoviskem pracovní skupiny uvedeným ve zprávě k žádosti společnosti B. Braun Avitum
Austerlitz s.r.o., o prohlášení potřebnosti ubytovacích služeb pro seniory. RM zároveň ukládá odboru SV předložit
RM vyjádření k zapojení měst a obcí, jejichž občané jsou
plánovanými uživateli služeb, do předloženého projektu.
21. RM bere na vědomí zápis č. 5/2013 z jednání Školské rady ZŠ Komenského nám. a zápis č. 5/2013 z jednání
Školské rady ZŠ Tyršova.
22. RM souhlasí se zapojením města do projektu
"Podpora meziobecní spolupráce".

23. RM bere na vědomí přehled podaných stížností na
MěÚ za III. čtvrtletí roku 2013.
24. RM schvaluje služební cestu do Lipska při příležitosti konání vzpomínkových akcí pro Mgr.Vladimíra Soukopa za město Slavkov u Brna a pro Ing. Aleše Šilhánka
za ZS-A ve dnech 17. - 21. 10.
2013. Náklady související s ubytováním a stravou
hradí organizátor akcí.
25. RM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK
v rámci programu "Individuální dotace JMK 2013" pro
příspěvkovou organizaci ZS-A.
26. RM bere na vědomí doplnění informace k výběrovému řízení na dodavatele rekonstrukce a modernizace
WC na ZS-A.
27. RM odkládá zprávu ve věci organizačního uspořádání TSMS.
28. RM schvaluje předložené rozpočtové opatření
TSMS č. 1/2013 v předloženém znění - I. část – koupaliště.
29. RM schvaluje napojení rezervního fondu ZŠ Komenského ve výši 60.000 Kč na rozpočet školy do položky oprava údržba z důvodů vyšších nákladů spojených
opravou střešních oken a oplechování na nástavbě nové
budovy.
30. RM schvaluje ZUŠ Fr. France vyřazení PC.
31. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí darů - dvou kusů
počítačů, které budou využity při výchovně vzdělávací
činnosti s dětmi i pedagogickými pracovnicemi.

Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Hudební večer žáků
Hudební večer žáků se uskuteční ve středu
6. listopadu v 17 hodin v sále ZUŠ Fr. France.
Účinkují žáci hudebního oboru, kteří se na Vás
těší a srdečně zvou.
jj
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12. řádné zasedání ZM – 23. 9. 2013
1. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření Města Slavkov
u Brna za II. čtvrtletí 2013.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2013.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2013.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2013.
6. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 28 - Dotace ZŠ
Komenského, RO č. 29 - Dotace na služby IC ZS-A, RO č. 30
- Účelový finanční příspěvek z MPZ - Římskokatolická farnost, RO č. 31 - Vratka dotace na prezidentské volby, RO
č. 32 - Splátka jistiny z úvěru č. 10611/13/LCD, RO č. 33 Splátka jistiny z úvěru č. 11577/12/LCD, RO č. 34 - Daň
z převodu nemovitosti, RO č. 35 - Neinvestiční účelová dotace - Sociálně právní ochrana dětí, RO č. 36 - Opravy místních komunikací a polních cest, RO č. 37 - Nové trávníky,
RO č. 38 - Rekonstrukce a modernizace WC 1. NP - ZS-A.
ZM současně ukládá RM zařadit do rozpočtu pro rok 2014
následující položky: vratka půjčky z fondu BTH - jistiny=
60 000 Kč, vratka půjčky z fondu BTH - jistiny = 140.000
Kč, vratka půjčky z fondu BTH - daň z převodu nemovitosti
= 250 000 Kč.
7. ZM bere na vědomí plnění koncepce školství k 30. 6.
2013.
8. ZM schvaluje prodej bytové jednotky 1157/5 v budově
č. p. 1157,1158 na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov
u Brna a spoluvlastnického podílu na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1
v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu
na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/5 za celkovou kupní cenu 672 747 Kč (se slevou
10% při platbě před podpisem kupní smlouvy).
9. ZM souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši
206 910 Kč včetně DPH z fondu bytového a tepelného hospodářství na odstranění vzniklých závad na kotelně Zlatá
Hora.
10. ZM schvaluje využití předkupního práva a získání do
majetku města id.19/24 těchto nemovitostí: 1. Budova Slavkov u Brna č.p.110, způsob využití bydlení, na pozemku
parc. č. 937. 2. Pozemek parc.č. 937 o výměře 370 m2, druh
pozemku – zastavěná plocha a nádvoří – zapsaných na LV

Poděkování
DDM Slavkov děkuje paní Marcele
Chmelové – Ch.design – studio bytového textilu na Koláčkově náměstí ve Slavkově za ušití
potahů zdarma na dětské hračky. Děkuji.
Ivana Olejníková, ředitelka DDM

Prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá v době od 8 do 12.30 hodin pro děti 1.–3.
tříd ZŠ ve dnech 29. a 30. října podzimní
prázdniny s DDM. Možnost přihlásit děti i na
jednotlivé dny! Cena 60 Kč na jeden den.
S sebou přezůvky, sport.obuv, svačinku a pití.
Na programu budou hry, soutěže, spontánní
činnost. Počet míst je omezen! Děti je nutné
přihlásit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 23. října v DDM Slavkov, Komenského
nám. 495, tel: 544 221 708.

Kurzy zdravého vaření
Dům dětí a mládeže pořádá 1x za 14 dní (vždy
ve středu od 18 do 20.30 h.) kurzy zdravého vaření v těchto termínech: 30. 10, 13. 11, 27. 11.,
11. 12., 15. 1. a 29. 1. Cena: 250 Kč/setkání.
Bližší informace: lektorka kurzu: Blanka Palečková (724 731 127), b.paleckova@centrum.cz.
Přihlášky vždy nejpozději 2 dny předem,tj. do
pondělí. Přijďte se pobavit, najíst a setkat se.

č. 410 v k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jmk se sídlem v Brně, Katastrálním pracovištěm Vyškov, za cenu
673 000 Kč.
11. ZM odkládá žádost Diecézní charity Brno o mimořádnou dotaci na rok 2013 a ukládá RM připravit návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2013
pro Diecézní charitu Brno a informovat ZM.
12. ZM schvaluje uzavření „Dohody o převodu některých
práv a povinností ze Smlouvy o spolupráci a budou“ se společností Kaláb – BS, s.r.o. a Kaláb – stavební firma, spol. s r.o.
13. ZM schvaluje uzavření upravené darovací smlouvy
s panem Dr. Oscarem Olanem na zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem farního kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek.
14. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě s panem Slavojem Leitnerem a uzavření plánovací smlouvy o výstavbě infrastruktury s manž.
Leitnerovými.
15. ZM schvaluje uzavření nového znění dodatku č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace na projekt: „Stavební úpravy
předzámčí zámku – napoleonská expozice“.
16. ZM odkládá návrh opatření „Postup při prodeji pozemků z majetku města“ a žádá o stanovisko komise pro
rozvoj a finančního výboru.
17. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 34 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana
Antonína Matyáše. Přesná výměra prodávané části pozemku
bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu ve výši
590 Kč/m2 dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem (vypracování znaleckého posudku, vypracování geo-

metrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
18. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1780/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 30 m2
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. Kupní cenu ve výši 30 000 Kč uhradí kupující do
30 dnů od doručení kupní smlouvy s doložkou o provedení
vkladu práva do KN. Veškeré náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 4213 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
20. ZM ukládá RM zajistit revizní znalecký posudek na
pozemek parc. č. 1787/1 v k.ú. Slavkov u Brna, následně projednat se žadateli podmínky případného prodeje jeho částí
a předložit je na nejbližší zasedání ZM.
21. ZM ukládá RM zajistit revizní znalecký posudek na
pozemky p. č. 1787/1, 1798/3, 347/2, 347/8 v k. ú. Slavkov
u Brna, následně projednat s Mirror Development, s.r.o., podmínky jejich případné směny a předložit je na nejbližší zasedání ZM.
22. ZM bere na vědomí informaci ve věci náhrady škody
vzniklé korekcí dotace na projekt Přijďte poznat víc Slavkov
– Austerlitz.
23. ZM bere na vědomí informaci o možnosti napadení
zaregistrovaných ochranných známek a ukládá RM předložit
na nejbližší zasedání ZM návrh dalšího postupu v této věci.
24. ZM bere na vědomí zápisy kontrolního výboru ZM
o provedených kontrolách a ukládá RM zabývat se doporučeními kontrolního výboru ze dne 12. 6. 2013.
25. ZM ruší stávající jednací řád ZM Slavkov u Brna a vydává nový jednací řád v předloženém znění.

Vzpomínkové akce 2013
Vzpomínkové akce ke 208. výročí Bitvy
u Slavkova proběhnou ve dnech 29. listopadu až
1. prosince 2013. Letošním záměrem je připomenutí událostí z roku 1805 z pohledu města Slavkov u Brna a zámku. Předběžný návrh programu:
Pátek 29. listopadu 2013
19.00–20.00 Příchod IV. kolony do města, obsazení města armádou
20.00–21.00 Pochodňový průvod ke hrobu
kancléře Kounice, krátký pietní akt.
21.00–22.00 Program na zámku, příjezd rakouského císaře, iluminace nádvoří,
slavkovské fanfáry, dopis vojáka

Sobota 30. listopadu 2013
9.00–9.30 Zahájení programu na náměstí, celodenní jarmark
9.30–18.00 „tenkrát ve Slavkově 1805“
10.00–22.00 Teplé nápoje v SC Bonaparte
14.00–15.00 Koncert na náměstí
20.00–21.00 Iluminační večer – Světlo ze Slavkova
Změna programu vyhrazena. Podrobnější, aktualizovaný program bude zveřejněn v listopadovém zpravodaji a na stránkách města. Srdečně
vás zveme.
Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

Gastroodpady – a co s nimi
Pokud jste provozovateli restaurací, školních
nebo závodních jídelen, stánků s občerstvením,
domovů s pečovatelskou službou apod., tak
právě vám jsou určeny následující řádky.
Gastroodpad (kód odpadu 20 01 08 dle
vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů) je biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven tvořený především zbytky
jídel a potravin tepelně zpracovaných. Stejně
jako fritovací oleje a tuky (kód odpadu 20 01
25), jsou původci těchto odpadů povinni je třídit, shromažďovat odděleně podle druhu a kategorií tak, aby bylo zabráněno jejich smíšení
a následně zajistit přednostně jejich využití před
odstraněním. Další povinností původce odpadů
je jejich předání pouze oprávněné osobě a vedení evidence produkovaných odpadů v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.
Gastroodpady mohou obsahovat patogenní
mikroorganismy, jejich toxiny a další patogeny
způsobující infekční onemocnění. Proto je třeba
omezovat rizika spojená s nakládáním s těmito

odpady na nejnižší míru a zabránit kontaminaci
ostatních potravin. Často jsou kuchyňské odpady také zdrojem zápachu a výskytu hmyzu
i hlodavců. Proto je třeba je ukládat do těsně
uzavíratelných speciálních nádob umožňujících
dezinfekci. Nejvhodnějším využitím gastroodpadů je jejich využití energetickým způsobem
v bioplynové stanici nebo kompostováním.
Podle ustanovení §58 vyhlášky MZe ČR
č. 299/2003 Sb. platí zákaz zkrmování kuchyňských zbytků – odpadů. Vylévání či splachování
kuchyňských zbytků do kanalizace je v rozporu
s §38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, a s § 18 odst. 2
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Porušováním těchto zákonů se původce
(právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání) dopouští správního deliktu, za což
může být např. dle zákona o odpadech Inspekcí
ŽP udělena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Kentico Software, s.r.o. sázela ve Slavkově u Brna stromy
Brněnská firma zabývající se vývojem počítačových programů Kentico Software, s.r.o. nabídla Městu Slavkov u Brna finanční dar ve
výši 22 400 Kč za podmínek, že peníze budou
použity výhradně na nákup stromů, kůlů
a chrániček a dále, aby si tyto stromy mohli
sami vysázet na vhodné lokalitě, kterou pro
tento účel město poskytne. V tom bylo firmě
samozřejmě vyhověno. Zvolen byl pozemek na

Pracovníci firmy Kentico

části bývalé skládky v lokalitě Písky, která se
už několik let postupně rekultivuje navážením
ornice a vysazováním zeleně.
V pátek 27. 9. v dopoledních hodinách za
pěkného slunečného počasí přijelo dvěma autobusy a několika auty na sedmdesát zaměstnanců společnosti Kentico Software, s.r.o.
Podle slov zástupců firmy tyto výsadby dělají
už čtvrtým rokem vždy na jaře a na podzim

Foto: archiv MÚ

v obcích a městech v okolí Brna. Firem sponzorujících sport a kulturní akce je stále dost, ale
aby někdo daroval peníze na stromy a ještě si
je sám zasázel, tak to je docela nezvyklá, ale
velice chvályhodná věc.
Během hodiny bylo všech 112 jilmů, líp, javorů a bříz v zemi, opatřeno vyvazovacím kůlem
s chráničkou. Ke všem stromům ještě připevnili
cedulky se jmény zákazníků, kteří na jejich výsadbu přispěli. Takže ve Slavkově u Brna mají
„svůj strom“ nejen klienti z České republiky, ale
například i Kanaďané, Japonci, Britové, Američané, Švýcaři. Po výsadbě pracovníci Technických služeb provedli důkladnou závlahu, aby
bylo zajištěno ujmutí nových stromů.
Na závěr zaměstnanci firmy absolvovali
krátkou exkurzi na městské kompostárně, seznámili se s technologií a systémem sběru biologicky rozložitelného odpadu z městské
zeleně. Jménem starosty města poděkoval vedoucí odboru ŽP ing. Miroslav Zavadil za dar
a předal zástupci firmy pamětní list Města Slavkova u Brna.
Odbor ŽP

Slavkov u Brna získal ocenění za výsadby
V měsíci září byla v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje vyhodnocena soutěž ekologických projektů obecních a městských úřadů
uspořádaná ředitelkou krajského úřadu Jihomoravského kraje s názvem „Enviromentální
chlouba našeho regionu aneb Čím jsme jedineční?“. Přihlášeno bylo 26 úřadů veřejné správy.
Městský úřad Slavkov u Brna se do soutěže
přihlásil s projektem „Biokoridor v Kozích horách“, který jsme letos na jaře za pomoci myslivců, skautů a TSMS úspěšně zrealizovaly.
V soutěži jsme sice neobsadili nejvyšší pří-

čku, ale náš projekt hodnoticí komisi zaujal,
a proto mu udělila zvláštní ocenění za úspěšnou
realizaci protierozních opatření s aktivním zapojením veřejnosti. Čestné uznání ředitelky krajského úřadu JUDr. Věry Vojáčkové a dřevěnou
plastiku umělce Michala Pavlovského převzal
tajemník městského úřadu ing. Pavel Dvořák.
Doufáme, že se i nadále z rozpočtu města na
tyto prospěšné činnosti podaří vyčlenit finanční
prostředky. Děkujeme proto všem, kteří se na
těchto projektech jakkoli podílejí a pracují
zdarma pro přírodu.
Odbor ŽP

Pracovníci MÚ s oceněním

Foto: archiv MÚ

Informace o stanovení dopravní značky na silnici III/0501
Město Slavkov u Brna na základě usnesení
rady města požádalo MěÚ Slavkov u Brna,
odbor dopravy a silničního hospodářství (příslušný silniční správní úřad) o stanovení dopravní značky B 32 „Jiný zákaz“ s nápisem
„TRANZIT“.
Cílem a smyslem tohoto dopravního značení
je navést tranzit nákladních automobilů na obchvat města Slavkova u Brna a zamezit tím jeho
vjezdu do středu města. Zákaz je především

určen pro nákladní vozidla, nicméně ze své
podstaty se vztahuje i na osobní vozidla, která
si průtahem přes město zkracují cestu, a tím navyšují dopravní zátěž. Dohled bude však prioritně vykonáván na tranzit nákladních
automobilů, které zatěžují provoz ve městě nejvíce. Realizací této dopravní značky by mělo
dojít ke snížení hluku, emisí a prašnosti ve
městě, ale také ochraně pozemních komunikací, ať už místních či krajských, před nadměrnou zátěží. Město tím tak reaguje na časté

podněty a stížnosti občanů města.
V současné době je zpracována projektová
dokumentace pro územní řízení na kompletní
rekonstrukci silnice III/0501, tedy ulice Špitálská, Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická. Projektová dokumentace je
připravována pro územní řízení. Její součástí je
mimo jiné výstavba chodníků, dvou kruhových
křižovatek a vytvoření podélných parkovacích
stání na ulici Špitálská, Kollárova a Bučovická.
Bc. Dagmar Janebová, vedoucí odboru DSH

Informace Živnostenského úřadu MěÚ Slavkov u Brna
pro podnikatele – prodej lihovin
Informujeme touto formou podnikatele, kteří
jsou oprávněni k prodeji lihovin na základě
volné živnosti, tedy maloobchodní nebo velkoobchodní prodejce, dále prodejce lihovin na
základě hostinské činnosti (i v dopravních prostředcích), popřípadě další, že došlo ke dni 17.
10. 2013 ke změně živnostenského zákona,
která se významně dotýká prodeje lihovin.
Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněni na základě stávajícího
živnostenského oprávnění prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny, můžou v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to je do 17.

4. 2014. Prodávat dál po uvedeném datu lihoviny je možno pouze na základě koncesované
živnosti pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Požádá-li podnikatel ve lhůtě do 17. 4. 2014
živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může
v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin na základě stávajícího živnostenského
oprávnění pokračovat do doby pravomocného
rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí
žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzum-

ního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
K získání koncese není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady. Žádost o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
Žádáme všechny podnikatele, kterých se výše
uvedená transformace volné živnosti týká, aby
žádost o koncesi podali v co nejkratší době z důvodu velkého počtu očekávaných zpracování.
Další informace k této problematice je možno
získat v příslušném znění zákona č. 309/2013
Sb. nebo na kterémkoliv živnostenském úřadě.
Ing. Tamara Fikarová, živnostenský úřad
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Napoleonská expozice – aktuality
Dne 17. 10. 2013 bylo městu Slavkov u Brna
doručeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti
rozhodnutí krajského soudu o návrhu na vydání
předběžného opatření ve věci libreta napoleonské expozice. Tímto rozhodnutím bylo městu
nařízeno, aby se zdrželo užívání libreta, jeho
zpřístupňování veřejnosti a umožňování třetím
osobám jeho dalšího zpracování. Faktickým důsledkem takového rozhodnutí je nutnost dočasného uzavření Napoleonské expozice na Zámku

ve Slavkově u Brna. Přestože město nesouhlasí
se závěry vrchního soudu a zaujímá odlišný
právní názor, nezbývá mu než jej respektovat.
V této souvislosti však město podotýká, že i nadále zastává stejný právní názor jako krajský
soud, který v této věci rozhodoval již dvakrát
a vždy návrh na nařízení předběžného opatření
zamítl, neboť neshledal porušování autorských
práv ze strany města. Rozhodnutí vrchního
soudu ve věci předběžného opatření není rozhodnutím konečným, neboť směřuje pouze

k prozatímní úpravě poměrů. Město proto v této
době připravuje další právní kroky k obraně celé
Napoleonské expozice.
Vážení občané města Slavkova u Brna, z důvodů dočasného uzavření expozice Napoleon Austerlitz pro veřejnost bohužel musíme zrušit
akci na 28. 10., kdy jsme vám nabídli vstup do
expozice se slevou. Po obnovení provozu expozice vám co nejdříve nabídneme podobnou
slevu. Děkujeme za pochopení, Zámek Slavkov – Austerlitz.
Město Slavkov u Brna

Poskytování dotací a grantů pro rok 2014
Město každoročně rozděluje příspěvky neziskovým organizacím a církvím dle platných pravidel pro poskytování grantů a dotací z odvodů
z loterií a jiných podobných her.
Platné formuláře pro podávání žádostí, následného vyúčtování i pravidla pro poskytnutí
grantu/dotace naleznete v elektronické podobě
na internetových stránkách města www.slavkov.cz nebo si je můžete vyzvednout osobně na
Finančním odboru u Ing. Simony Vaňkové.
Organizace, které chtějí žádost pro rok 2014
podat, budou postupovat následovně:
1. Vyplní formulář – Žádost o poskytnutí příspěvku, který nejpozději do konce měsíce listopadu 2013 doručí na podatelnu Městského úřadu
ve Slavkově u Brna nebo odešlou poštou na
adresu Město Slavkov u Brna, Palackého nám.

65, 684 01 Slavkov u Brna. Upozorňujeme, že
k žádosti musí být přiloženy následující přílohy:
• fotokopie aktuálního dokladu o právní subjektivitě žadatele,
• doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu
(podpis smluv) u právnických osob,
• originál čestného prohlášení, že žadatel
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
městu nebo jeho příspěvkovým organizacím,
• potvrzení o bezdlužnosti vůči státu – Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení,
• prohlášení žadatele o plátcovství daně z přidané hodnoty,
• prohlášení o možnosti kontroly akcí a vy-

účtování kontrolním a finančním výborem zastupitelstva města.
2. Po rozhodnutí orgánu města o přidělení příspěvku (nejpozději do konce dubna 2014) budou vyzvány organizace k podpisu smlouvy o příspěvku.
3. Výše příspěvku bude max. 75 % nákladů na
celý projekt.
4. Do 1 měsíce od ukončení projektu, na který
byla dotace/grant přiznán, nebo nejpozději do
konce měsíce ledna 2015 odevzdají organizace
vyúčtování tohoto příspěvku na předepsaném
formuláři.
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat
pracovníka finančního odboru města, který Vám
rád poskytne informace (tel.: 544 121 116, email: simona.vankova@meuslavkov.cz).
Ing. Simona Vaňková, vedoucí finančního odboru

Výstavba autobusové zastávky „Cutisin“ zahájena
Vážení občané a cestující do města Slavkova
u Brna. Ve směru od Bučovic po komunikaci
III. tř. č. 0501 byla v polovině září zahájena výstavby nové autobusové zastávky „Cutisin“.
Tato zastávka doplní stávající autobusovou zastávku na ulici Bučovická u parkoviště společnosti LOHMANN&RAUSCHER a zajistí
bezpečný příjezd lidem pracujícím v areálech

L&R, AUTO-BAYER, DEVRO a návštěvníkům především východní části města. Výstavba
bude dokončena do 1 měsíce, tj. do poloviny
listopadu 2013. Dočasné omezení dopravního
provozu je vyznačeno dopravním značením (je
zachován obousměrný provoz, stávající autobusová zastávka je dočasně posunuta mimo
stavbu). Omezení dopravy ovlivňuje především

řidiče mířící po komunikaci č. 0501 do Slavkova u Brna. Tímto děkujeme za vaše pochopení s dočasným omezením dopravy na ulici
Bučovická a zvýšenou obezřetnost při příjezdu
do města. Věříme, že dokončené dílo značně
zlepší bezpečnost a komfort osob přijíždějících
do našeho města.
Ing. Petr Janek, odbor IR

Na skládkách končí 60 % úsporných žárovek,
zamořují tak zbytečně okolí
Nerecyklované úsporné zářivky představují
ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla,
plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu
v objemu až pěti vodních nádrží Lipno či téměř
238 Máchových jezer.
Podle analýzy společnosti EKOLAMP
úsporné světelné zdroje recykluje téměř 90 procent firem, ale jenom 40 procent domácností. Na
skládkách tak ročně končí až 60 % doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů.
Před znečištěním ochráněno 80 Máchových
jezer
Zásadním důvodem pro recyklaci úsporných
žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř světelného
zdroje neškodná a pro svícení nutná. Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje
zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení,
se ročně recyklací zpracuje více než 25 kilogramů rtuti. Pokud by se toto množství dostalo
do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu

více než jedné vodní nádrže Lipno či téměř 80
Máchových jezer.
Zátěž pro životní prostředí představuje rtuť jen
při neodborné likvidaci. Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést
a odvézt do sběrného dvora.
Zpětný odběr vysloužilých světelných
zdrojů poskytuje EKOLAMP pro občany
i firmy zdarma
„Řada domácností stále vyhazuje zářivky do
směsného odpadu. V některých krajích tak na
skládkách končí většina nefunkčních světelných
zdrojů z domácností i místních firem. EKOLAMP přitom poskytuje své služby sběru a recyklace úsporných žárovek domácnostem
i firmám zcela zdarma. Bezplatný je i zpětný
odběr průmyslových svítidel, které zbytečně rezaví v opuštěných areálech místních firem.“ vysvětluje Radoslav Chmela, zástupce společnosti
EKOLAMP.
Počet sběrných míst roste: nyní jich je bezmála 4000

V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit
v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech,
úřadech nebo v řadě firem: Více informací o místě
zpětného odběru a správné likvidaci osvětlovacích
zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.
Město Slavkov u Brna má malou sběrnou nádobu umístněnou v přízemí Městského úřadu,
Palackého nám 260. Sběrný dvůr na Zlaté Hoře
je otevřen Po, St: 13–18 h. a So: 8–12 h. a je dostupný jak občanům, tak podnikatelům.
O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými
pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť
sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.
Odbor životního prostředí
zdroj EKOLAMP s.r.o.
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Dětem chybí pořádné hřiště

TS
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Nové herní prvky odbor vybírá odbor tak,
aby nebyly na jedno brdo hřiště ve městě uniformní. „Do budoucna bámebychom chtěly dosáhnout toho o to, aby všude na všech hřištích
nebyly stejné houpačky a prolézačky. Aby
jedno hřiště bylo pro menší děti, další pro větší
a maminky s dětmi v průběhu týdne mohly vystřídat vícero různorodých aktivit,“ popsal.
I další maminky by však spíše uvítaly, kdyby
bylo každé hřiště větší a více univerzální. Jako
třeba Ilona Kanárková. Se svými dvěma dětmi
nejčastěji navštěvuje hřiště na Zlaté Hoře, na
stadionu a na Litavské. „Na každém je jen pár
kousků herních prvků, chybí tam například skákací hrady a modernější prvky. Když tam navíc
zavítá více dětí najednou, všechny se tam nevejdou. Na Litavské je nová prolézačka pavouk, ale nešťastně vybraná. Naše ratolesti ji
moc nevyužívají. Nechápu, proč nikdo výběr
nekonzultoval s námi – rodiči, jako v mnoha jiných městech, “ posteskla si.
Za nejhezčí hřiště považuje to, které se nachází u Domova dětí a mládeže. I to má ale
jednu chybičku krásy. Je zpoplatněné. Tedy
pokud tam děti nemají zaplacený kroužek. „Přijde mi to směšné. Uvítala bych alespoň dvě podobná hřiště zdarma, protože ve Slavkově je
hodně dětí,“ uvedla.
Pro větší vyžití dětí byl v novém školním
roce upraven provoz dětského hřiště u DDM.
Vstup je v pracovní dny v době provozu zájmových kroužků pro návštěvníky již zdarma.
Ještě v letošním roce připravujeme větší rekonstrukci hřiště na sídlišti Polní, které bylo vybudováno před deseti lety. „Bude tam prolézačka

Ve Slavkově u Brna je devět hřišť pro děti.
Vedení města do nich každoročně investuje minimálně 300 tisíc korun. Maminky se domnívají, že to není vůbec vidět. Co na to starosta
města Ivan Charvát?
Maminky ze Slavkova se zlobí, že problematiku hřišť nekonzultujete s rodiči.
Do budoucna možnost spolupráce s rodiči
nevylučujeme. Nyní umístnění i prvky vybírají
členové odboru investic a rozvoje. Mají dobře
zmapováno, kde je co potřeba. Mnozí z nich
mají přitom sami malé děti. Jsem přesvědčený,
že vybírají dobře.
Přesto podle mnoha rodičů pořádné hřiště
ve městě chybí.
Hřišť je ve Slavkově dostatek, ale některá nejsou tak rozsáhlá, jak by si rodiče přáli. I když
do hřišť pravidelně investujeme, a snažíme se
udělat maximum, nemusí to jít vždy podle našich představ. Na nové hřiště většinou potřebujeme dotaci, kterou se nám nemusí vždy podařit
získat. Z rozpočtu zastaralá hřiště postupně doplňujeme a renovujeme.
Plánujete v nejbližší době nějaké nové
hřiště postavit nebo rekonstruovat?
Loni jsme vybudovalinové hřiště s dětskými
prvky a nové sportoviště na sídlišti Nádražní za
1 600 400 tisíc korun, pomohla nám dotace.
Nové je i hřiště u Domova dětí a mládeže. Ještě
v letošním roce doplníme hřiště na sídlišti Polní
prolézačkou se skluzavkou, možná i houpačkou
a lavičkami pro posezení.
V příštím roce plánujeme rozšíření dětského
hřiště na stadionu, které se nachází v ideální klidové zóně a je hojně navštěvováno rodiči
s dětmi.
Petra Srstková, týdeník 5+2

A

Nejsou skákací hrady

Ivan Charvát: Opravíme hřiště na
sídlištích

N

vlna oprav měla za cíl odstranit závady, které
bránily v užívání hřišť. V rámci jednoho roku
nebylo možné investovat takové prostředky,
které by umožnily celkovou modernizaci hřišť.
První v řadě „nových“ hřišť bude snad již v letošním roce hřiště na ulici Polní.

SL

Děti ze Slavkova si nemají kde hrát. To si
myslí maminka čtyř dětí Eva Ptáčková. Hrací
prvky na hřištích jsou podle jejího názoru již
zastaralé, chybí jim nápad a invence. „Pískoviště na hřišti Polní je jen nezakrytá díra bez
obruby, dvě lavičky jsou ztrouchnivělé chudinky bez opěradel. A dvě pružinová houpadla
děti obvykle zajímají sotva minutu. Jediná
slušná skluzavka je na stadionu. Pískoviště tam
je sice zakryté, ale téměř bez písku. A houpačky? Odvážím se říci, že ve Slavkově není
pořádná ani jedna,“ řekla otevřeně.
A jaký názor má na novější hřiště? Ani ty prý
nejsou žádná sláva. Své mouchy má podle
Ptáčkové i zcela nové hřiště na sídlišti Nádražní
nebo zrekonstruované hřiště na sídlišti Zlatá
Hora, kde hrací prvky vyhovují jen dětem do
tří let. „Letos jsme s rodinou hodně cestovali
po Čechách i Moravě. Nelze si nevšimnout, že
snad každá vesnice má krásné a zajímavé
hřiště. S houpačkami, skluzavkou, pořádným
dřevěným hradem, lanovou pyramidou, lavičkami a dalšími doplňky. Tak proč to u nás
nejde?“ zeptala se nechápavě Ptáčková, které
také vadí, že hřiště nejsou na návsi nebo
u školy. Zkrátka tam, kde by byla pro většinu
místních po ruce.
Petr Janek ze slavkovského odboru investic
a rozvoje, který umístnění hřišť a herní prvky
pro rekonstrukce hřišť vybírá, ale situaci nevidí
tak černobíle. Podle něj je obtížné vyhovět
všem. „S rodiči se sice neradíme, ale snažíme
se jednotlivá hřiště ve městě rekonstruovat tak,
aby aspoň některé z nich bylo dostupné rovnoměrně umísťovat do v každé všech z lokalit
města. Například hřiště u Domova dětí a mládeže je v těsné blízkosti obou základních škol,
od centra města je vzdáleno pět minut chůze.
Podobně jako hřiště na fotbalovém stadionu,“
uvedl. Stávající dětská hřiště byly vybudovány
převážně před cca 5 roky. Při kontrolách byly
identifikovány závady, které v menší či větší
míře bránily bezpečnému užívání hřišť. Loňská

se skluzavkou, možná i houpačka a lavičky pro
posezení,“ uvedl starosta Ivan Charvát.

KO

R

Některé maminky ze Slavkova u Brna jsou nešťastné. Dobře vybavených hřišť
pro děti je podle nich ve městě jako šafránu.

B
V U

Ze zápisníku
strážníků MP

Lidská bezohlednost nezná mezí

Dva světy – Světlo a tma v MŠ Zvídálek
Brněnský dům dětí a mládeže Junior vyhlásil
výtvarnou soutěž na téma „Dva světy – svět
světla a tmy“. Děti ze třídy Štěňátek spolu
s paní učitelkami se rozhodly zúčastnit. Na
konci školního roku jsme putovali společně od
jednoho kontinentu ke druhému. Poznávali jsme
různé národnosti, zvířata, která žijí na rozmanitých místech naší planety, zvyky jednotlivých
zemí. Na velkém karnevalu, kde se setkali černoši, kovbojové, Číňanky, Japonky, skot, Ruska
i Češi jsme si společně zazpívali, zatančili a zadováděli. To celé se objevilo na jejich společné

Děti z MŠ Zvídálek

výtvarné práci dětí – vytvořili velké leporelo
s jednotlivými kontinenty, které nazvali „Svět
tmy“. Pokračováním byl začátek letošního školního roku, kdy se snažili vyjádřit „Svět světla“
skládanými štěňátky z papíru. Kolem nich nakreslily spoustu veselých sluníček. Při této kolektivní práci použili mnoho výtvarných
a pracovních technik – zapouštění klovatiny do
barvy, obkreslování, vystřihování, nalepování,
skládání z papíru apod. Nechyběla práce s encyklopedií, kde vyhledávali teritoria jednotlivých zvířat žijících na naší planetě. Tím se
dozvěděli spoustu zajímavostí z jejich života.
Tato společná práce bude vystavena v prostorách Junior – DDM,
Dornych 2, v Brně, kde budou mít
návštěvníci možnost také hlasovat,
a to od 2. 12. 2013 do 15. 2. 2014.
Vítězové budou odměněni věcnými
cenami. Přijďte se podívat a můžete
hlasovat i vy.

Foto: archiv školy

Učitelky ze třídy Štěňátek

Nad lidskou bezohledností a krutostí někdy
zůstává „rozum stát“. Koncem měsíce září přinesli strážníkům pracovníci TSMS nalezené
štěně. Štěně našli při výkonu zaměstnání na
velkém rybníku, vedle rybářské chaty. Strážníci
šli na místo nálezu, aby se přesvědčili, že tam
už žádné štěně není. Opak byl pravdou. Strážníci našli další dvě štěňata. Jednalo se o křížence. Štěňata mohly být stará asi tři až čtyři
týdny. Byla vyhublá, vystrašená a vystresovaná. Dle stavu, v jakém štěňata byla, mohla
být venku až dva dny. Štěňata si ještě tentýž
den vzali nový majitelé.

Strážníci absolvovali střelecký výcvik
V měsíci říjnu proběhl střelecký výcvik MP
Slavkov u Brna a MP Újezd u Brna. Výcvik
proběhl na venkovní střelnici v obci Luleč pod
vedením pana Petra Hlaváče. Výcvik se skládal
z mířené střelby, dvojstřely, pudové střelby. Vše
na vzdálenost 25 m. Střílelo se ze služebních
zbraní MP Slavkov, rakouské značky Glock 17,
ráže 9 mm Luger. Na konci výcviku dostali
všichni účastníci Certifikát o absolvování střeleckého výcviku.
Petr Smejsík, velitel MP, tel: 725 746 435
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Výstava ovoce a zeleniny
V pondělí 23. září si žáci 1. až 3. ročníku
zpestřili výuku návštěvou výstavy ovoce a zeleniny, kterou uspořádal Svaz zahrádkářů ve
Společenském domě Bonaparte. K vidění byly
opravdu ty nejlepší kousky z našich zahrádek.
Při pohledu na krásně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se všem dětem sbíhaly sliny,
avšak nejvíce se dětem líbily vyřezané kytky
z ovoce a zvířátka vyrobená z přírodnin.
Také povídání o včelkách bylo pro děti velkým zážitkem. Výstava se dětem moc líbila
a už se těší na příští rok.

Návštěva planetária
Ve středu 25. září se žáci z 5. ročníků zúčastnili vzdělávacího pořadu Příběh Sluneční
soustavy.
Program probíhal v brněnském planetáriu
v sále exploratoria. Tento sál nabízí možnost
unikátní procházky vesmírem. Pomocí moderní techniky a nejrůznějších exponátů si žáci
vyzkoušeli, jak vytvořit vodní tornádo, kolik
by vážili na jiné planetě, jak dochází k zatmění
Měsíce a mnoho dalších zajímavostí. Celý program se všem líbil a těšíme se na příští návštěvu.

Čtvrťáci na dopravním
hřišti
Ve čtvrtek 3. října děti 4. třídy navštívily dopravní hřiště ve Vyškově, aby si prakticky vyzkoušely svoje nově nabyté vědomosti
z dopravní výchovy.
Nejprve prošly teoretickou částí, kde si zopakovaly důležité dopravní značky a pravidla,
které děti musí znát jako cyklisté a chodci. Po
absolvování testu nasedly na kola a procvičily
si jízdu v křižovatkách řízených semafory s dodržováním zásad nutných pro bezpečný pohyb
na silnici. Navíc děti čekala i jízda zručnosti.
Celým programem prostupovala dopravní
soutěž, kterou pro malé cyklisty, stejně jako
občerstvení a ceny pro vítěze, zajistil Odbor
dopravy MÚ ve Slavkově.

Vítězové v přespolním běhu

Foto: archiv školy

Úspěch na přespolním běhu
První soutěží školního roku pořádanou Asociací školních sportovních klubů bylo okresní
kolo v přespolním běhu. Je to jeden z nejpočetněji zastoupených závodů základních škol.
V kategorii mladších hochů Základní škola Tyršova ve Slavkově u Brna dosáhla velmi pěkného
výsledku. Družstvo ve složení Leitner Jakub,
Červinka František, Brokeš Tomáš, Mlčoch Ondřej, Hrabovský Jiří skončilo velmi těsným výsledkem na druhém místě. Nejlepší výkon podal

Jakub Leitner ze sedmého ročníku, který doběhl
s velkým náskokem jako první.
V dívčích družstvech byla nejrychlejší Veronika Andrlová z devátého ročníku. V kategorii
starších dívek doběhla jako čtvrtá z pětačtyřiceti
závodnic.
Všem zúčastněným patří poděkování za příkladnou reprezentaci školy s přáním dalších
sportovních úspěchů.
Mgr. Hana Charvátová

Kvalifikační kolo turnaje v kopané
Kvalifikační kolo sehráli naši fotbalisté ve
čtvrtek 3. 10. dopoledne na hřišti v Rousínově.
Po remíze a vítězství si zajistili první místo
ve skupině a postup do dalšího kola turnaje.
Výsledky: ZŠ Tyršova–ZŠ Komenského 7:0
(branky vstřelili Procházka 5, Laštůvka, Hrouz)

ZŠ Tyršova–ZŠ Rousínov 1:1 (branku vstřelil
Leitner) Reprezentovali: Petr Daniel, Jakub Cagášek, Vojtěch Laštůvka, Jakub Kovařík, Denis
Poč, Jakub Leitner, Lukáš Přibyl, Kristián
Hrouz, Roman Fuksa, Petr Procházka, Dominik Dembický, David Ostřížek.

Turnaj v piškvorkách
Každý rok se na naší škole pořádá v rámci
cyklu soutěží v logických hrách turnaj v piškvorkách. V kategorii žáků 8. a 9. ročníku se do školního přeboru v této oblíbené hře přihlásilo 24
žáků. Letos poprvé soutěžící nebojovali jen
o přeborníka školy a drobné věcné ceny zakoupené z prostředků KPŠ, ale také o postupová
místa do oblastního kola, které se uskuteční 11.
listopadu ve Vyškově.
Po těžkých a urputných bojích v základních
skupinách si ve finálovém turnaji vybojovalo
právo reprezentovat naši školu těchto šest nejlepších hráčů: 1. Adriana Baštýřová 9.A, 2. Matouš Jurajda 9.B, 3. Hana Kučerová 8.A, 4.
Dominik Odrazil 9.A, 5. Tomáš Kučera 9.B a 6.
Anežka Šujanová 8.B. Blahopřejeme vítězům
a doufáme, že se jim bude dařit i v oblastním
kole. Uznání si však zaslouží všichni soutěžící,
kteří se soutěže zúčastnili.

Naši úspěšní fotbalisté

Foto: archiv školy

Minikopaná v Bučovicích – opět postup
Skvěle se vedlo našim reprezentantům v minikopané na okrskovém kole v Bučovicích. Tým
tvořilo sedm hráčů: Vojtěch Laštůvka, Petr Procházka, Petr Daniel, Lukáš Přibyl, Roman
Fuksa, Jakub Kovařík a Kristián Hrouz. Kluci
podali výborný kolektivní výkon. Hráčům se
dařilo dobře kombinovat i střílet branky. Navíc

výborně zachytal gólman Petr Daniel. Petr Procházka a Lukáš Přibyl obsadili první dvě místa
v tabulce střelců. Výsledky ve skupině: ZŠ Tyršova – ZŠ Šaratice 15:0 a ZŠ Tyršova – ZŠ 711
Bučovice 4:0. O postup do okresního kola pak
vyhráli s týmem ZŠ Otnice 4:2. Děkujeme klukům za reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu.
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ročníku, jsou již zkušenými návštěvníky. Na
svých toulkách místní historií se dostali až na začátek 20. století. Letos měli možnost navštívit
výstavu s odborným komentářem věnovanou
100. výročí úmrtí JUDr. Václava Kounice, nazvanou Každodennost šlechtice. V úvodním povídání pana Mgr. Martina Ráji se dozvěděli mnoho
zajímavostí ze života této významné osobnosti:
o jeho politické cestě, o jeho vztahu k „dceři národa“ Zdeňce Havlíčkové, o jeho svatbě s Josefínou Horovou a štědrém daru novomanželů
českým studentům v Brně. Pak již následovala
prohlídka výstavy, na níž mohli obdivovat věci
denní potřeby – od krásných jídelních souprav,
skleniček, příborů, přes psací soupravy až k dobovému oblečení a nezbytným doplňkům.
Děkujeme historikům ZS-A za vstřícný a trpělivý přístup k našim žákům.
PhDr. H. Sokoltová

Školní knihovna v novém
1. října to začalo. Na naší škole je opět žákům
k dispozici žákovská knihovna. Využili jsme
prázdný prostor auly a vytvořili místo k odpočinku a ke vzdělávání. Naši žáci zde mohou trávit volné polední hodiny s knihou nebo
společenskou hrou, mohou se podívat na film
nebo se připravit na vyučování. Hlavní část však
patří školní knihovně. Učíme děti pracovat s knihami, vyhledávat v nich potřebné informace
a hlavně si přejeme, aby byla kniha pro děti příjemným společníkem. Přípravy nám zabraly
skoro dva roky. Jak využít interiér, jak zaevidovat všechny knihy, jak se budou knihy půjčovat.
To všechno jsme museli vyřešit. S prvními nápady přišli naši bývalí deváťáci. Zahráli si na bytové designéry, přemýšleli, jak využít volný
prostor a své nápady pak prezentovali před
panem ředitelem. Všichni žáci druhého stupně
pak měli možnost zapojit se do výběru knih. Ve
školní anketě „Jakou knihu si přeji ve školní knihovně“ sepsali své požadavky a celý seznam

Otevření knihovny

Foto: archiv školy

jsme zveřejnili pod názvem „Daruj knihu“. Rodiče, široká veřejnost a učitelé věnovali škole na
dvě stě svazků knih a časopisů.
O 14 dní později se konalo slavnostní otevření
za účasti významných hostů. Naši novou knihovnu navštívil starosta Ivan Charvát s dalšími
představiteli města, ředitelé slavkovských škol
a Jiří Blažek, vedoucí slavkovských knihoven.
Otevřeno máme teprve krátce, přesto věříme,
že se nám podaří provoz knihovny úspěšně rozjet. Za to mnohokrát děkuji všem kolegům, sponzorům a dárcům knih.
Mgr. Jana Ševčíková

Po roce opět na republikovém finále
V loňském školním roce se nám podařilo zopakovat vynikající výsledek v celorepublikové
soutěži OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Naše škola se probojovala z krajských kol až
do finále. Finálové závody se konaly 6. a 7. září
v Praze na Strahově. Po oba dva dny děti soutěžily v deseti disciplínách, které pro ně vytvořil
tým ve složení našich bývalých skvělých desetibojařů – Roberta Změlíka a Romana Šeberleho. Naši školu reprezentovalo družstvo ve
složení Monika Chromá, Amálie Krytinářová,
Eva Kubová, Markéta Urbanová, Lukáš Borov-

ský, Jakub Levíček, Aleš Poláček, Petr Šebela.
V kategorii jednotlivců nás zastupovala Eliška
Ondráčková. V celkovém hodnocení jsme vylepšili konečný výsledek, a tak jsme skončili na
krásném 20. místě ze všech škol v ČR!
Akci kromě bývalých a současných olympioniků navštěvují také osobnosti, které se mezi
dětmi těší velké oblibě. Z těch nejvíce populárních, od nichž chtěl autogram snad každý, je
třeba zmínit Jakuba Koháka a Lukáše Pavláska.
Pro podrobné výkony a výsledky přikládám
adresu projektu www.ovov.cz

Ve čtvrtek 3. října se fotbalisté ZŠ Komenského účastnili celorepublikového turnaje Cocacola Cup 2013. Okrskové dostaveníčko si tři
fotbalové týmy dali na rousínovském stadionu.
Hrálo se turnajovým způsobem a to „každý
s každým“. První zápas jsme sehráli se ZŠ Tyršova s vcelku jasným výsledkem 0:6. Tato prohra
nás nabudila na druhý zápas proti ZŠ Rousínov.
Fotbal jsme v tomto zápase hráli o poznání lepší,
což se ale neprojevilo ve výsledku – platilo pro
nás „ty hraješ, oni dávají góly“. I tento zápas
jsme bohužel prohráli 1:3 a v turnaji jsme obsadili 3. místo. Za pochvalu stojí výkon dvou
hráčů: Aleše Poláčka a Martina Novotného.
Mgr. Martin Bauer

Zástupci Junáka opět
ve Školní družině
Seznamování se s prostředím družiny, vychovatelkami i spolužáky samotnými, bylo na
programu prvních dnů ve škole. Proto jsme přivítali návrh vedoucích zástupců organizace Junáka, že by nám představili něco ze své
činnosti. Jejich první návštěva se uskutečnila
již v květnu minulého školního roku a pro
velký úspěch se na začátku tohoto školního
roku zopakovala znovu. Tentokrát se vedoucí
oddílů a jejich rádcové představili ve všech odděleních, tj. jak pro žáky 1. tříd v I. a III. oddělení, tak opět pro žáky z 2.–4. tříd ve II. a IV.
oddělení. A jestliže jsme loni zpívali, hráli kolektivní hry, nebo prohlíželi kroniky, letos jsme
uzlovali, skládali z papíru a hráli pohybové hry.
Děkujeme touto cestou všem za pěkné odpoledne a za ukázky ze své zájmové činnosti –
jmenovitě panu Křivonožkovi, Pavlovi Dohnalíkovi, a také samozřejmě Stevovi, Ondrovi,
Tygrovi a Lukemu.
Za ŠD D. Andrlová

Návštěva zahradnictví
V týdnu od 30. 9. do 4. 10. se žáci prvního
stupně naší školy rádi zúčastnili exkurze do zahradnictví pana Ing. Františka Tesáka. Čekalo
nás velmi milé přivítání a poté prohlídka venkovním areálem. Pan Tesák poutavě dětem vyprávěl a ukazoval, co všechno u nich pěstují,
od semínka až po rostlinku připravenou k prodeji. Žáci měli možnost si vše nejenom prohlédnout, ale také se mohli rostlin dotýkat
a vnímat jejich charakteristickou vůni. Před odchodem každý dostal pozornost dle svého výběru – jahodník nebo květinku. Moc děkujeme.

Mgr. Petr Žižlavský

Školní projekt „Vzájemně
si pomáháme vzdělávat se“

Pravěk v muzeu
V měsíci září zavítali žáci našeho šestého ročníku do muzea v ZS-A. Paní PhDr. Zichová je
provedla depozitáři až do archeologické expozice. Tam jim uprostřed vitrín s pravěkými exponáty vysvětlila, čím se zabývá archeologie,
jaké materiály naši předkové v pravěku používali, jak žili, lovili, jaké předměty vyráběli a používali, jak pohřbívali mrtvé.

www.zskomslavkov.cz

Coca-cola Cup 2013

Spolupráce se ZS–A
Dlouholetá spolupráce se ZS-A odstartovala
úspěšně i v letošním školním roce. Hned v prvním měsíci nového školního roku měli žáci naší
školy možnost rozšířit si své vědomosti v oblasti
regionálních dějin o další poznatky, získané
v atraktivním prostředí slavkovského zámku.
Chlapci a děvčata ze šestého ročníku se vypravili na setkání s archeologií (viz dole na straně).
Jejich mladší spolužáci ze čtvrtého ročníku se
se Zámkem Slavkov – Austerlitz teprve seznamovali. Vydali se proto do depozitářů, aby poznali sbírkový fond zámku. Na procházce
vybranými místnostmi se dozvěděli, co je to
vlastně muzeum, k čemu slouží, jaké sbírky
spravuje. Děti se zajímaly nejvíce o to, k čemu
jednotlivé předměty dříve sloužily, z čeho byly
vyrobeny. A samozřejmě všichni chtěli vidět
opravdovou mamutí stoličku.
Nejstarší žáci, chlapci a děvčata z devátého
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Děti si mohly vlastnoručně osahat štípané,
broušené i vrtané kamenné nástroje, obdivovaly
velikost mamutích kostí a zubů a hádaly, k čemu
pravěcí lidé používali různé vystavené předměty.
Žáci tak vnímali pravěk všemi smysly a doplnili
své školní znalosti o dávné době.
Tyto exkurze do muzea pořádáme ve spolupráci s muzeem ZS-A každoročně.
HaF

Termíny seminářů pro rodiče na téma Nápravné metody čtení: 12. 11., 19. 11., 26. 11.
a 3. 12. Schůzky rodičů, žáků a speciálních pedagogů jsou každé úterý od 15.00h – Mgr. D.
Kachlířová a od 16 h. PaedDr. I. Hrbáčková. Je
možné si dohodnout i individuální konzultace.
Sledujte web www.zskoslavkov.cz, kalendář
2013/14.
Vladimír Soukop
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Betlémy známé i neznámé
Zámek Slavkov – Austerlitz si dovoluje pozvat vás na výstavu Betlémy známé i neznámé.
Vernisáž výstavy se uskuteční v Rubensově
sále v pátek 15. listopadu v 17 hodin.
Na výstavě budou zastoupeny betlémy
z různých materiálů – dřevěné, krajkové, keramické, kovové, papírové, perníkové, skleněné, voskové či z kombinovaných materiálů.
Zapomeňte na každodenní shon, přijďte se
v předvánočním období zklidnit a radovat se
z narození Dítěte. Výstava bude otevřena do 8.
prosince 2013 v souladu s provozem zámku.
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov-Austerlitz

Opakování přednášky: Šlechtic a demokrat
Pozoruhodný život JUDr. Václava hraběte Kounice
Z důvodu opakovaného zájmu o poutavou
přednášku Mgr. Martina Ráji, PhDr. o životě
JUDr. Václava hraběte Kounice, jehož sté výročí smrti si letos připomínáme, se bude uvedená přednáška opakovat 25. listopadu v 17.30
v sále Pastoračního centra v budově římskokatolické fary ve Slavkově.
Na přednášce se posluchači budou moci seznámit prostřednictvím slova historika a obrazové projekce se zajímavým osudem Václava
hraběte Kounice, jednoho z významných příslušníků rodu Kouniců, který byť původem
šlechtic, žil životem střední třídy a na svou
dobu byl zastáncem značně demokratických
myšlenek, které pak jako poslanec zastával
v Českém zemském sněmu a Říšské radě ve
Vídni. Do širšího povědomí se dostal rovněž
díky své podpoře českých studentů, kterým daroval brněnský Kounicův palác a zřídil nadaci
pro stavbu studentských kolejí.
Tato přednáška je zařazena v rámci programu
skupiny KLAS (Klub aktivních seniorů), která
současně zve na tuto přednášku širokou slavkovskou veřejnost.
Po přednášce se zájemci budou moci seznámit s aktivitami KLASu, který ve Slavkově pů-

Martin Rája

Foto: archiv ZS-A

sobí již tři roky a je otevřen všem seniorům. Na
setkáních se trénuje paměť, procvičuje psychomotorika. To vše je zabaleno do určitého tématu. Můžete vyzkoušet i „tance v sedě“, tolik
populární seniorskou aktivitu v západních zemích. Společnými večery provází proškolené
animátorky.
Pokud je vám více jak 55 let, chcete mít čas
na sebe a hledáte třeba i možnost najít si nové
přátele, setkat se s vrstevníky, podělit se o své
radosti a smutky, více porozumět dnešní době,
předat své životní zkušenosti, ale i profesní nebo
zájmové poznatky a tak obohatit ostatní, přijďte
mezi nás.
Animátorky KLASu
Marie Šujanová a Marie Jedličková

Pušky, puky, pivo a psi
Pýchou komunistů byla Československá lia syn) prezentují své dílo jako dokumentární
dová armáda a pýchou armády byli sportovci.
veselohru, ve které nejen na ledě účinkují
Film podává unikátní svědectví o armádním
„herci“ od hodnosti vojína (Luděk Bukač) až
hokeji v letech 1948 až
po armádního generála
Sportovní (hokejový) dokument v Kině
1989. A často z toho vy(Miroslav Vacek).
Jas • středa 6. listopadu – 19.30 hod.
chází groteska plná nečeI když pravděpodobně
kaných objevů. Otevřené PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI
o ostřejší slovo nebude
výpovědi hokejových legend jsou prostříhánouze, je film mládeži přístupný a vhodný
vány surrealistickými skvosty komunistické
nejen pro milovníky sportu.
propagandy z archivů Armádního filmu.
Vstupné 70 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.
Režiséři Jan Novák a Adam Novák (otec
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Vernisáž výstavy
obrazů Emila Kopřivy
Ve čtvrtek 17. října byla zahájena výstava malíře Emila Kopřivy, slavkovského rodáka. Výstava bude otevřena do
8. prosince, souběžně s provozem
zámku.

Obrazy Emila Kopřivy

Foto: 3x J. Blažek

Svatomartinské slavnosti
Svatomartinská tradice se stává nedílnou
součástí naší kulturní tradice. Navazuje na,
dnes již zapomenuté, lidové obyčeje a zvyky
spojené s ukončováním hospodářského cyklu
v zemědělství našich předků. Původně se k tomuto datu ukončovaly a znovu uzavíraly dohody a smlouvy mezi sedlákem, panstvem
a čeledíny, či ostatními sloužícími na hospodářství našich předků. Zabíjela se svatomartinská
husa (neboť v té době měla nejlepší peří), či se
ochutnávalo mladé letošní víno.
A právě tyto zvyky a obyčeje, chtějí pořadatelé letošních Svatomartinských slavnostní ve

Slavkově připomenout. Slavnosti se uskuteční
v sobotu 16. listopadu na Zámku Slavkov –
Austerlitz, který společně s Jezdeckým klubem
Acaballado připravil bohatý program. Od 11
hodin se budete moci těšit na příjezd zámeckého pána, jenž slavnostně zahájí výstavu
Mladá Svatomartinská vína na zámku. V doprovodném programu budete moci zhlédnout
ukázky drezury koní, praporové, šermířské
nebo pěvecké vystoupení. Budou vám představeny plemena koní chovaná v JK Acaballado,
předvedena práce se zápřahem kočáru a samozřejmě ukázky výcviku koní. Na závěr pro-

gramu přijede sv. Martin na bílém koni, se kterým se budete moci i vyfotografovat. Konec
akce je plánován v 15 hodin.
Po celou dobu bude v zámeckém parku probíhat malý jarmark, děti se budou moci svézt
na ponících. K ochutnání bude svatomartinská
husa nebo první mladá vína z letošní sklizně.
Otevřený bude samozřejmě i zámek se všemi
svými prohlídkami a výstavami.
Přijďte strávit příjemný podzimní den na
zámek Slavkov – Austerlitz!
Ing. Jana Slouková, ZS-A
Ivan Vystrčil, JK Acaballado
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

Svatba na zámku

Foto: 3x A. B. Velnerová

LISTOPAD 2013
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

2. 11. sobota 19.30 hod.
3. 11. neděle 19.30 hod.

HAŠIŠBÁBA
87 minut
Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku na předměstí Paříže. Důchod má malý, exekuce jí
zabavila skoro všechen nábytek, odstřihli jí telefon a ona neví jak dál. Jednoho večera se stane
náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne se, že začne prodávat
hašiš. Režie: Jéróme Enrico. Hrají: Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique Lavanant a další. Žánr:
Komedie/ Drama/ Krimi.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

6. 11. středa 19.30 hod.

PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI
77 minut
Pýchou komunistů byla Československá lidová armáda a pýchou armády byli sportovci. Film podává
unikátní svědectví o armádním hokeji v letech 1948 až 1989. A často z toho vychází groteska plná
nečekaných objevů. „Mě do tanku nedostanete. Já jsem tady kvůli hokeji a ne abych si v tom vašem
bordelu v tanku urazil prsty.“ Vzbouřil se veliteli útvaru legendární obránce Jan Suchý – přesto to
časem na vojně dotáhl na majora. Režie: Jan Novák, Adam Novák. Hrají: Gustav Bubník, Dominik
Hašek. Žánr: Dokumentární/Komedie/Sportovní.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

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

REVIVAL
116 minut
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř
bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou
svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely – peníze, touha po ztracené
slávě, anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Režie: Alice Nellis. Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot,
Karel Heřmánek, Zuzana Bydžovská, Vojtěch Dyk, Lucie Žáčková. Žánr: Komedie/Hudební.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

13. 11. středa 19.30 hod.

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
115 minut
Do Southportu se přestěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání
navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi
a v ospalém městečku začíná zapouštět kořeny. Musí se tedy rozhodnout – zvolí život na útěku, nebo
novou rodinu? Režie: Lasse Hallstrom. Hrají: Noah Lomař, David Lyons, Culen Moss, Julianne Hough
a další. Žánr: Romantický/Drama.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

16. 11. sobota 19.30 hod.
17. 11. neděle 16.30 hod.

ZAMBEZIA
83 minut
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města
Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží
zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle na přepadení Zambezie. Kai a jeho spřízněná
duše Zoe bude muset použít všechny své síly, aby před ním toto jedinečné místo zachránili. Animovaný
film v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

20. 11. středa 19.30 hod.

JAKO MALÍ KLUCI
95 minut
Thomas se právě zasnoubil. S vyhlídkou krásného rodinného života se setkává s otcem své nastávající
a doufá, že mu dá své požehnání. Omyl! Gilbert má pocit, že díky svému třicetiletému manželství přišel
o část mládí. Přemlouvá Thomase, aby si nebral jeho dceru Lolu, a začal si s ním užívat života. Oba se
ponoří do nového divokého života jako malí kluci. Režie: Anthony Mariano. Hrají: Alain Chabat, Max
Boublil, Elisa Sednaoui, Melanie Bernier, Patrick Bruel a další. Žánr: Komedie.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

23. 11. sobota 19.30. hod.

RIVALOVÉ
123 minut
Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu
soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki
Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film vypráví příběh dvou pilotů, kteří
jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Režie: Ron Howard. Hrají: Daniel Bruhl, Chris
Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie Dormer, Jamie Lives. Žánr:
Životopisný/Sportovní/Drama. Na CSFD 4. nejlepší film.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

24. 11. neděle 16.30 hod.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 102 minut
Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu, a silami zla, které
chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka probudí v podivném tajuplném světě, musí
se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět… vlastně i náš
svět. Animovaný film od tvůrců Doby ledové a Ria.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

27. 11. středa 19.30 hod.

BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH
118 minut
Eleonor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, hledají útočiště v chátrajícím letovisku. Clara si začne
vydělávat jako prostitutka, mladší Eleonor najde spřízněnou duši ve Frankovi a prozradí mu své
tajemství. Narodila se v roce 1804, ačkoliv je jí 16 let a Clara je její matka. Přiznává, že k tomu aby
zůstaly naživu, potřebují pít lidskou krev. V malém, poklidném městečku začínají umírat lidé.
A minulost, před kterou dívky tak dlouho prchaly, je pomalu dohání. Zvítězí láska nebo věčný život?
Režie: Neil Jordán. Hrají: Gemma Arterton, Saoirse Ronan, Danny Mays, Sam Riley, Landry Jones. Žánr:
Fantasy/Thriller/Drama.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

30. 11. sobota 19.30 hod.
1. 12. neděle 19.30 hod.

LET
138 minut
Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot. Když během rutinního letu jím pilotované letadlo vlétne do
mohutné bouře, chladnokrevně ho vyvede do bezpečí, za což si vyslouží potlesk cestujících i posádky.
Radost je předčasná, letadlu postupně začnou vynechávat funkce, je čím dál neovladatelnější a Whip se
odhodlá k šílenému činu – otočí ho vzhůru nohama, což ho má déle udržet ve vzduchu a mezitím se
pokusí najít co nejvhodnější místo k přistání. Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Denzel Washington, Kelly
Reilly, John Goodman, Melissa Leo a další. Žánr: Drama.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

Svatba na zámku 2014
V neděli 6. října se na Zámku Slavkov Austerlitz ve spolupráci se svatebním salonem Svatební ráj Brno konala akce pro snoubence
s názvem Svatba na zámku 2014. Již několikátý
ročník tohoto „svatebního veletrhu“, který se
na zámku Slavkov – Austerlitz pravidelně koná,
příchozím po celé odpoledne nabídl žhavé
trendy, novinky a inspirace v oblasti svatebního
oboru pro novou svatební sezonu 2014.
Na programu byly nejenom přínosné semináře, ale i komentované prohlídky oddacích
prostor a také svatební veletrh, na kterém snoubenci nalezli vše co s přípravou svatby souvisí
- modely zásnubních prstenů, šperků, květiny
pro nevěstu, ukázky floristické výzdoby svateb
a svatebních hostin, nejnovější svatební trendy
v účesech a líčení, ukázky a prodej svatebních
oznámení, hudby, dekorací, prezentace fotografů a různých míst, určených pro svatební
hostinu a další.
Hana Partyková, ZS-A
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Čtyři dny nápadů, kreativity
a moderní kuchyně
Ve dnech 30. 9.–3. 10. probíhal v ISŠ ve Slavkově u Brna kurz studené kuchyně. Lektorem
kurzu byl opět Mistr kuchař Vladimír Picka, držitel několika ocenění v tomto oboru. Předával
žákům hluboké teoretické znalosti a rozsáhlé
praktické zkušenosti z gastronomie. Žáci pod
jeho vedením připravovali speciální masové výrobky, výrobky z uzenin, sýrů, např. plněné sýry,
rolády, pěny, aspiky, dále plněné ryby, galantiny
z drůbeže, paštiky v těstě, teriny a mnoho dalších specialit. Lektor ocenil nadstandardní vybavení učeben odborného výcviku, která
převyšují běžná školská pracoviště. Velmi nás to
potěšilo a povzbudilo, stejně jako kladné hodnocení účastníků kurzu. Slavnostní přehlídka dekorovaných mís, aranžmá rautového stolu,
degustace výrobků je vždy vyvrcholením kurzu
a kulinářským zážitkem pro pozvané hosty. Absolventi obdrželi osvědčení na základě pověření
MŠMT ČR, které je podkladem pro jejich vyšší
hodnocení při výkonu kuchařského povolání.
Kurz je významným přínosem a motivací pro
mladé kuchařské generace. E. Havránková, ISŠ

Další projekt v ISŠ odstartován
Dne 24. září proběhla úvodní konference
k projektu EdTRANS – přeshraniční spolupráce
s Rakouskem. Na konferenci se prezentovaly
naše škola a další školy Jihomoravského kraje
zapojené do projektu. Během konference byla
dohodnuta spolupráce naší školy s Odbornou
školou obchodních profesí a cestovního ruchu,
počítačové vědy a sociální správy ve Vídni. Byly
dohodnuty termíny vzájemné spolupráce, jako
první výměnnou akcí bude návštěva žáků a učitelů naší školy ve vídeňské partnerské škole
a posléze účast jejich žáků a učitelů na dni otevřených dveří dne 29. 11. 2013. Konference byla
velmi plodná a proběhla v přátelské a tvůrčí
Mgr. D. Mihálová, ISŠ
atmosféře.

Poděkování MK Austerlitz
Stalo se již zvykem, že naši žáci pomáhají při
organizování akcí Motoklubu Austerlitz. Tak se
stalo i 12. října, neboť se konal vytrvalostní čtyřhodinový závod v kategoriích Fechtl úpravy
a jednohodinový závod Pitbike týmů. Na organizaci závodů se podílely tentokrát i dívky
z oboru hotelnictví, vždyť krásné dívky k závodům patří. Poděkování jménem vedení MK Austerlitz patří: Janě Skřivánkové, Monice
Vilímové, Veronice Zapletalové, Kateřině Zezulové, Radku Trávníčkovi, Marku Nečasovi, Jakubu Leznarovi a Dominiku Kratochvílovi.
Vedení ISŠ děkuje všem žákyním a žákům za
ISŠ
vzornou reprezentaci naší školy.

Návštěva automobilky Mercedes-Benz
Konference „Vocationally Orientated Language
Learning for Automotive Professions Network“
a návštěva provozu automobilky Mercedes-Benz
25.–26. září Kecskemét, Maďarsko.
I když tomu zavile nevěří a jsou přesvědčeni,
že celý život jinak než česky nepromluví, realita
je rychle vyvede z jejich omylu. Řeč je o výuce
cizího jazyka v učebních oborech, přesněji
o výuce odborného cizího jazyka. Této problematice byla věnována dvoudenní mezinárodní
konference v maďarském městečku Kecskemét,
kde je mimo jiné sídlo automobilky MercedesBenz, která úzce spolupracuje s tamější univerzitou v oblasti technického jazykového
vzdělávání. Každý, kdo chce být zaměstnán
v této společnosti, musí absolvovat intenzivní
jazykové školení (v tomto případě se jedná o německý jazyk), které trvá několik hodin denně
a poté je vyslán na 3–4 měsíce do mateřské továrny v Německu „na zkušenou“. Na závěr pobytu pak skládá jazykovou zkoušku.
Požadavky na znalost odborného cizího jazyka jsou ze strany zaměstnavatelů stále vyšší.
V době ekonomického poklesu, nasycenosti

trhu a rostoucí konkurence snáze obstojí ti absolventi, kteří mohou svému zaměstnavateli nabídnout kromě své odbornosti, šikovnosti
a pracovitosti i základní jazykovou výbavu.
Navíc skončily ochranné lhůty pracovních trhů
v Rakousku a Německu, takže se absolventům
otvírají další možnosti práce v cizině. Z tohoto
pohledu nabídlo setkání v Kecskemétu nejen inspiraci, ale i praktickou pomůcku při výuce odborného jazyka. Jan Kala z Centre for Modern
Education CZ představil e-learningový program
Automotive Language Learning, který naše
škola již začala před několika měsíci používat.
Výukový portál obsahuje více jak čtyři tisíce
slidů s kvízy, videi, poslechovými cvičeními,
články, apod. Nespornou výhodou je i interaktivní obrázkový odborný slovník a fakt, že se to
díky animaci „hýbe“, pomáhá studentům lépe
chápat odborné výrazy.
Samostatnou kapitolou pak byla návštěva továrny Mercecdes-Benz. Prošli jsme výrobu
a měli možnost sledovat, jak z několika kusů
plechu postupně vzniká tolik žádaný automobil.
Mgr. V. Hirt, ISŠ

Srdíčkové dny v naší škole
Jako každý rok i letos se naši žáci z domova
mládeže při ISŠ ve Slavkově u Brna zapojili do
charitativní sbírky Srdíčkové dny, které pořádá
občanské sdružení Život dětem. Pomohli i žáci
naší školy, kteří nejsou na domově ubytováni.
Srdíčkové dny probíhaly v týdnu od 16. do 20.
září 2013. Občanské sdružení Život dětem pomáhá vážně nemocným dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje stabilní celodenní péči
rodičů. Vybrané příspěvky z nabízených plastových srdíček a magnetek se zvířátky slouží

k zakoupení rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, rehabilitačních a zdravotních pomůcek pro tyto nemocné
děti. Děkujeme všem milým a laskavým lidem
ze Slavkova a jistě i blízkého okolí, zrovna tak
i našim zaměstnancům za zakoupení těchto
drobných předmětů. Velký dík patří i všem
ochotným žákům, kteří se této akce zúčastnili.
Celkově se pomocí našich studentů podařila
vybrat krásná částka 5150 Kč.
Vychovatelky DM, ISŠ

Poděkování studentům ISŠ
Život dětem tímto srdečně a s úctou
děkuje studentkám a studentům Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna pod vedením
paní Zdenky Kocmanové za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2013 a finanční částku
5160 Kč získanou prodejem předmětů s logem
Život dětem. Částka bude použita na pomoc
jednotlivým handicapovaným dětem, a to

především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek,
polohovacích zařízení, dále na nákup řečových
procesorů, obvazového materiálu, speciální výživy apod.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit
dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz

Nová sportovní sezona

Naše škola a Program ZUWINS+

Ve čtvrtek 26. září se v parku u stadionu ve
Vyškově konal tradiční přespolní běh středních
škol. Počasí běžcům skutečně přálo. Posuďte
sami, teplota, tlak, rosný bod: 13, 158, 3,6 Lepší
počasí si běžci nemohli ani přát. ISŠ Slavkov
u Brna reprezentovali tito mladí běžci: Martin
Homola, Jiří Horák, David Křehlík a Jakub Leznar. Nejlepším z „našich“ byl Jakub Leznar,
který obsadil na trati dlouhé 2600 m krásné desáté místo. Děkujeme klukům za předvedený
J. Lekavý, ISŠ
výkon.

Přeshraniční projekt ZUWINS+, podporovaný EU, spočívá ve spolupráci Rakouského
odborového svazu (ÖGB) a Česko-moravské
konfederace odborových svazů (ČMKOS).
Cílem projektu je optimalizace kooperace
mezi všemi, kteří se podílí na vytváření pracovního trhu na území spolkové země Vídeň, spolkové země Dolní Rakousko a Jihomoravského
kraje.
Hlavními aktivitami projektu jsou konference, semináře, školení, kurzy, soutěže učňů,

návštěvy podniků, informační setkání a právněporadenské služby.
V rámci tohoto programu naši žáci oboru
automechanik navštíví dne 22. října opravnu letadel ve Vídni (Schwechatu) a truhláři se zase
v listopadu zúčastní česko-rakouské soutěže
učňů ve Znojmě.
Žáci tak získávají kontakty i cenné informace
o práci v těchto spolkových zemích a zároveň
si poměřují i své znalosti a dovednosti.
Ing. V. Bábek, ISŠ
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2 999 000 Kč

Zlatá Hora 1467, Slavkov u Brna
tel. 603 473 345, milan.lokaj@email.cz

www.realitylokaj-varekova.cz

192 500 Kč

3 950 000 Kč

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Bučovice

Nabízíme k prodeji energeticky úsporný rodinný dům
4+kk, 131 m2 ve Slavkově u Brna. RD se nachází v dosahu centra v řadové zástavbě, cihlový, dvoupodlažní
se sedlovou střechou a atriem. Dům je napojen na veškeré IS a v r. 2009 byl zcela zrekonstruován. Celk.
užitná plocha 131 m2, je vytápěn kotlem na el. enerii,
ohřev vody solární systém a elektrický bojler. Převážně
plovoucí podlaha a keramická dlažba.

Nabízíme exkluzivně k prodeji novovostavbu 6 ks
garáží ve Slavkově. Z 9 garáží již 3 prodány. Zděné
garáže ve 3 řadách na sídlišti Zlatá Hora. Základ.
konstrukce z betonu, zdivo z bloků YTONG.
Stropní konstrukce z prefabrik. dílců. Ve všech
garážích bude provedena hydroizolace. Výstavba
9 ks garáží bude zahájena na podzim 2013, dokončení jaro 2014.

Nabízíme exkluzivně k prodeji RD 157 m2 se
2 byty, 2 garážemi a zahradou v Bučovicích v přímém dosahu centra města skýtající max. soukromí, zrekonstr. v r. 1979 (přístavba bytu ve
2. NP). Nemovitost lze využít jak pro početnější
rodinu (dvougenerační),tak i komerčně (v přízemí
kancelář, první patro obytné). K rodinnému domu
přináleží dvě samostatné garáže.

1 544 300 Kč

4 980 000 Kč

2 190 000 Kč

2 500 000 Kč

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

Hodějice

Nabízíme k prodeji bytovou jednotku 2+kk 52,35 m2
ve Slavkově u Brna. Jedná se o soubor tří menších bytových domů s celkem 22 byty na veřejně nepřístupném pozemku, s vlast. parkováním. BD jsou
nízkoenergetické montov. dřevostavby s vynikajícími
tepelně a zvuk. izol. vlastnostmi. Mají sedlovou střechu, BD1 a BD2 jsou dvoupodlažní s obyt. podkrovím,
BD3 je dvoupodlažní bez obytného podkroví.

Nabízíme exkluzivně k prodeji RD 187 m2 se 2 byty.
RD se nachází v klidné části města v dosahu centra
v řadové zástavbě. Lze využít jak pro početnější rodinu (dvougenerační), tak i komerčně (v přízemí
kancelář, 1. patro obytné prostory) s dispozicemi
4,5+kk (98 m2) užitné plochy a 3+kk (89 m2). Rekonstr. v r. 1997 a v r. 2004 provedena přístavba
bytu ve 2. NP.

Bezbariérový byt 3+kk v osobním vlastnictví ve
Slavkově o celkové užitné ploše 66 m2. Byt je vybavený novou kuch. linkou se spotřebiči, na zemi
dlažba a plovoucí podlaha, okna plastová. Vytápění vlastním plynovým kotlem. Prostorný zděný
sklep. Bezproblémové parkování před domem.
Jsou zde velmi nízké měsíční náklady.
Byt je udržovaný, čistý, bez jakýchkoliv závad.

Nabízíme exkluzivně k prodeji novostavbu RD
3+kk, 79,9 m2 typu bungalov. Jedná se o novostavbu rodinného domu samost. stojícího v řadové zástavbě, rohový. Celk. zastavěná plocha
79,9 m2 s park. stáním. RD nabízíme s pozemkem o velikosti 672 m2, (17,5x38,5 m). Bungalov svými vnitřními prostory uspokojí nároky na
bydlení 3-4členné rodiny.

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Rozměr
Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

Úklidová firma

AUSTERLITZ LUSK

Nedělejte si hlavu s vánočním úklidem
a nechte to na Lusku…
• úklid domácnosti, firmy, hotelu
• praní a Ïehlení prádla
• drobnûj‰í domácí opravy

Kateﬁina Libenská
tel: 775 221 577

www.austerlitzlusk.cz
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SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

Milan Májek
a syn
nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
so
8–11 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

50Bytů

17RD
PRODEJ BYTŮ A RD
DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

www.RezidenceAusterlitz.cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
info@rezidenceausterlitz.cz

AkÑní podzim
s výrobky Husqvarna
NOVIN KA

Akîní cena:

4.490 KÑ

KÑ
Ñ / 11.19/011.69
8 .890 K
0 Kí
Kí
90
9.2
:
na
ce
žná

Kí

B÷

HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 440 / 450

 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,7 kg.

 Lehké pily pro všestranné využití.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
 Lehké a rychlé startování s minimální námahou.
Výkon 1,8 / 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty
a ĕet÷zu 4,2 / 4,9 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

15.990 KÑ

18.490 KÑ / 19. 390 KÑ

.490 Kí
B÷ žná cena: 17

B÷žná cena: 20.490 Kí / 21.490 Kí

HUSQVARNA 555

HUSQVARNA 372 XP® / 372 XP®G X-TORQ

 Pila vyvinuta pro nejnároînøjší pracovní úkoly.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ snižují spotĖebu paliva.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.
Výkon 3,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,6 kg.

 Profesionální výkonná pila pro velmi nároîné práce.
 Motor X-Torq s rychlou akcelerací.
 Velmi pevná kliková skĖíČ z magnézia.
 Model XP ®G navíc vybaven vyhĖíváním rukojetí a karburátoru.
Výkon 4,1 kW, délka lišty 18" / 42 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 6,4 / 6,6 kg.

Akîní cena:

Cena:

89.990 KÑ

15.490 KÑ

B÷ žná cena: 10
1.990 Kí

HUSQVARNA CTH 184T

HUSQVARNA ST 121 E

 Integrovaný sbørací koš.
 Dvouválcový motor s plnø tlakovým mazáním.
 Technologie U-Cut umožČuje lehké zatáîení a objíždøní pĖekážek.
Motor Kawasaki, objem válcĝ 603 cm³, šíĕka sekání 107 cm, sb÷rací koš 320 l,
hmotnost 254 kg.

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

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 31. 10. 2013. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále
provádí vývoj výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

B÷žná cena: 4.990

Akîní cena:
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ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA

peníze ihned na ruku

VÝKUP ZLATA

za aktuálně nejvyšší cenu zlata na trhu.

Jsme registrováni Českým puncovním úřadem.

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME,
BEREME DO KOMISE
• zlato a stříbro všeho druhu
• elektroniku, nářadí
• sportovní potřeby, hudební nástroje,
obrazy, sošky a věci umělecké
hodnoty, zbraně
VYKOUPÍME A ZASTAVÍME VŠE, CO
MÁ HODNOTU A JE U NÁS PRODEJNÉ
Otevírací doba:
po–pá 9–17
so–ne dle tel. domluvy
13.30–13 h polední přestávka

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz

Slavkov u Brna, Brněnská 97

AUTOSERVIS•PNEUSERVIS

O VÁŠ VŮZ SE KOMPLETNĚ A PROFESIONÁLNĚ POSTARÁME

Naše komplexní řešení pro Váš vůz:
• komplexní diagnostika pro osobní a dodávkové
vozidla všech světových značek
• diagnostika osciloskopem
• kompletní autoelektrikářské práce včetně oprav
řídicích jednotek, přístrojových desek atd.
• repase a prodej nových startérů a alternátorů, turbodmychadel, servořízení, klimakompresorů
• digitální geometrie kol přední a zadní nápravy
• diagnostika brzd na válcové stolici a tlumičů
• pneuservis pro osobní a dodávková vozidla
• běžné mechanické opravy a výměny dílů
• výměna olejů v motoru a převodovce
• opravy automatických převodovek
• klempířské a lakýrnické práce, renovace laku

• opravy, plnění a desinfekce autoklimatizací
• příprava vozidel na TK a EMISE + jejich vyřízení
• seřízení světel včetně xenonů, opravy xenonů
• renovace předních skel světlometů
• měření kvality a výměna brzdové kapaliny
• ošetření podvozku a dutin
• montáž tažných zařízení, autoalarmů, rozsvěcovačů světel, parkovacích senzorů atd.
• výměna skel včetně vyřízení pojišťovny
• čištění interiérů vozidel mokrou i suchou cestou
• ekologická likvidace vozidel včetně vyřízení
• prodej náhradních dílů a pneumatik
• vyřešení problematiky DPF filtrů
• chipování motorů přes řídicí jednotky

Provozní doba: Po–Pá 8–17 hodin
Auto-energy Slavkov • Čs. armády 217 (areál STK) • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 722 664 661, 544 227 387 • servis@auto-energy.cz • www.auto-energy.cz

Restaurace
Bonaparte
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Od 1. listopadu 2013

ROZVOZ DENNÍHO POLEDNÍHO MENU
• dva druhy polévek
• tři druhy hlavního jídla
• cena od 69,-Kč
Bližší informace na tel.: 775 734 605
restauracebonaparte@seznam.cz

PRODÁME ZAHRADNÍ ZDùNOU CHATU

SE ZAHRADOU na k.ú. Slavkov u Brna urãenou
k rodinné rekreaci. Chata je tﬁípodlaÏní (suterén,
pﬁízemí a obytné podkroví). Objekt je napojen
na el. energii 220/380V. Cena dle znaleckého
posudku je 535 000 Kã. Prodej bez úãasti RK.
Informace na tel. 723 931 732

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

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

české oblečení i na míru

PŘIJMEME

softshellové, vycházkové i sportovní • pro dospělé, děti,
pejsky i koně • oblečení pro jezdecký sport a western.
Nakoupit i objednat můžete přímo u nás:
Milešovice 238 • po-pá 6–12,12.30–15 h.
nebo přes eshop: www.shara.cz
facebook: Shara Marcela Sedlakova

švadleny

840 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

s praxí cca na půl roku.

Zároveň PŘIJMEME

pracovníka
do expedice

Stačí jednou zavolat!
až 5O OOO Kč

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Kontaktujte nás na tel. 544 227 585
nebo zasílejte životopisy na
slavkov@sndi.cz

pátek 15. listopadu do 16 h.

SNDI s.r.o., Československé armády 352, Slavkov u Brna

www.bmtypo.cz

Podmínky viz

měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Slavkovský pivovar
U Mlýna 1422, Slavkov u Brna
• Možnost závozu restaurací naším pivem
• Prodej sudového piva přímo v pivovaru –
15 l, 30 l, 50 l KEG
Vánoční svátky
Štědrý den 24. 12. 2013 zavřeno
Boží hod
25. 12. 2013 zavřeno
Na Štěpána 26. 12. 2013 otevřeno
Silvestr
31. 12. 2013 – vítání nového
roku 2014, rezervace
na tel. 544 220 100
Nový rok
1. 1. 2014 zavřeno

Slavkovský pivovar a všichni jeho zaměstnanci Vás touto cestou
chtějí informovat o plánovaných akcích ve zbytku roku 2013
5. 11.

¤ízená pivní degustace za úãasti sládka pivovaru
Začátek v 17.30 h
Vstupné 119 Kč zahrnuje degustační vzorky, degustační listy, pohoštění.
Rezervace na tel. 702 056 843 kapacita omezena (60 míst)

6. 11.

Zahájení ãepu pﬁíleÏitostnû uvaﬁeného polotmavého podzimního leÏáku
SLAVKOVSK¯ KA·TAN 11%
Polotmavý podzimní speciál uvařený ze tří ječných sladů (plzeňský, bavorský, karamelový) dekokčním způsobem na dva rmuty. Chmeleno odrůdami Sládek a Hallertau. Příjemné středně hořké pivo s hustou bílou pěnou s velice příjemnou vůní chmele.
Pivo svojí žlutočervenou barvou připomíná opadané podzimní listí. 4,4 % obj.

9. a 10. 11. Svatomartinské hody
Svatomartinské speciality a mladé víno
Rezervace na tel. 544 220 100
7. 12.

Tradiãní moravská zabijaãka
na dvoﬁe Slavkovského pivovaru
Pochoutky z domácí zabijačky
rezervace na tel. 544 220 100

22. 12.

Vánoce na pivovaru
Vánoční punč, svařené víno, grog, na dvoře
pivovaru k poslechu koledy
a stánek s občerstvením.

ZIMNÍ
ADA
ZAHR ince
s
od pro zu
v provo

Doufáme, že si vyberete z našich akcí
a budete spokojeni s návštěvou Slavkovského pivovaru

www.slavkovskypivovar.cz

20

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

10/2013

Něco k „církevním restitucím“
aneb „Ne bohatství, ale zdroj pro financování dobrých věcí“
Mnohaletá veřejná diskuse o vyrovnání
vztahu mezi církvemi a státem stále více ztrácí
svou racionální podstatu, vyhrocuje se a nabývá na emocionálnosti. Fakta jsou stále častěji nahrazována mýty.
1. Je třeba zdůraznit, že nejde o restituce,
nýbrž o zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákon
hovoří o zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem.
2. Část majetku bude navracena jednotlivým právnickým osobám (farnosti, kláštery,
kapituly, sbory atp.), které je vlastnily ke dni
25. února 1948.
3. Hodnota nemovitého majetku činí
134 miliard. Nezapočítávají se náhrady za
movitý a živý či neživý inventář, rovněž tak
není vypláceno odškodnění z ušlého výnosu,
což činí 160 miliard Kč. Není restituováno
patronátní právo v rozsahu 100 miliard Kč,
protože neproběhla skutečná restituce majetku bývalých patronů. Nejsou restituovány
finanční prostředky z fundací ve výši cirka 20
miliard korun atd. Částečné odškodnění se
pohybuje ve výši 25 – 30 % bývalého nemovitého a movitého majetku a dalších finančních zdrojů.
4. Ocenění majetku bylo provedeno podle
platných norem o oceňování lesních porostů
podle materiálů Pozemkového fondu ČR. Pro
ocenění majetku bylo použito průměrné ceny
nemovitého majetku v České republice, tedy
v podstatě průměru mezi nejdražšími a nejlevnějšími pozemky. Celkem byly náhrady
v hodnotě 134 miliard korun vyčísleny již
v roce 2007.
5. Hovoří se o tom, že církev nemá být bohatá. Ona ale bohatá nebude ani po schválení
navrhovaného zákona, bude mít jen majetek,
z jehož výnosu bude financovat svůj provoz.
Tento majetek samozřejmě nebude smět nijak
promarnit, neboť by neměla z čeho vyplácet
mzdy kněžím a dalším zaměstnancům jednotlivých církevních institucí a nemohla by financovat své aktivity.
6. Částečně navrácený majetek má vytvořit
předpoklad pro sebefinancování mimo státní

rozpočet, čímž bude splněn požadavek, aby
jak stávající, tak nově registrované církve a náboženské společnosti nebyly financovány ze
státního rozpočtu.
7. Současný zákon, který navrací 25–30 %
původního majetku církvím, postupuje zbylý
nemovitý majetek současným držitelům, tj.
městům, obcím, soukromým právnickým osobám. Vydávat se tedy bude jedině ten majetek,
který je v tuto chvíli ve vlastnictví státu.
8. Do zákona je zahrnut výlučně majetek,
který byl ve vlastnictví církevních právnických osob ke dni 25. února 1948. Komunistickým státem byl od církve majetek po 25.
únoru 1948 oficiálně „vykoupen“, na rozdíl od
pozemkové reformy první republiky ovšem
nebyl nikdy zaplacen.
9. Podle návrhu zákona má stát od roku
2013 postupně rovněž vyplatit 59 miliard
korun a má být postupně ukončeno placení
církví ze státního rozpočtu. Jde o 0,3 % rozpočtu, které nemusí jít z financí určených na
důchody a zdravotnictví, ale mohou být financovány z úspor státního provozu.
10. Předpokládaný výnos majetku bude
podléhat základnímu rozdělení, kde 20 % je
určeno nekatolickým církvím a Federaci židovských obcí, 20 % mužským a ženským
klášterům, které se podílejí na životě církve
nejen v pastorační činnosti, ale také v rámci
charitativní a vzdělávací činnosti, 60 % je určeno římskokatolickým diecézím.
Těchto 60 % ovšem také vytváří určitou
možnost podpory a pomoci při záchraně kulturního dědictví, což je 12 tisíc kulturních objektů (kostely, farní budovy atp.), ale rovněž
tak podporu charitativním a vzdělávacím programům, které jsou realizovány Charitou
Česká republika a více než stovkou církevních
škol a školských zařízení.
11. Často napadaná schopnost hospodařit je
zcela neoprávněná. Bez ohledu na historické
příklady, současný rozpočet církví spolu s církevními právnickými osobami, jako jsou charity a církevní školy, ukazuje, že církve
hospodaří s výraznými finančními částkami,
spravují svůj majetek ke spokojenosti kontrolních úřadů včetně NKÚ, rovněž tak ukazují

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Medvěd a přátelé
Dva přátelé společně putovali přes les a vybrali si velice nebezpečnou tmavou cestu. Najednou se objevil ohromný medvěd a zařval na
oba přátele. Jeden z nich ze strachu vyšplhal na
strom a schoval se. Druhý na to neměl čas, a tak
se vrhl k zemi a předstíral, že je mrtvý. Věděl
totiž, že medvědi se mrtvol ani nedotknou.
Medvěd přišel až k němu, očichal ho a zabručel mu do ucha. Pak do něj zkusil čumákem
strčit. Ubožák zadržel ze všech sil dech. Medvěd si pomyslel, že muž je skutečně mrtvý,
a odkolébal se pryč.
Sotva medvěd zmizel, druhý muž slezl ze
stromu, na kterém se ukrýval, a běžel se zeptat
kamaráda: „Co ti to šeptal ten medvěd do
ucha?“
„Řekl mi, abych necestoval společně s jis-

tými přáteli, kteří ve chvíli nebezpečí, místo
aby mi pomohli, vezmou nohy na ramena.“
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí
život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíteli, co vám přikazuji...“ (Ježíš – Bible, Jan
15,13-14)
„Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve
chvíli, kdy bychom je potřebovali.“ (Plútarchos)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. Vás zve
v měsíci listopadu na sobotní bohoslužby, které
se konají 2. a 23. 11. na adrese: Lidická 307,
Slavkov. Začínáme v 9.00 h. společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje
úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) www.casd.cz

více jak 50 % dobrovolné spoluúčasti věřících,
což je ročně přes 1,5 miliardy Kč.
Na závěr: Zákon řeší především budoucí
vztahy sekulárního demokratického státu a církví. Státu odpadne povinnost financovat duchovenské aktivity církví ze státního rozpočtu.
Z daní nevěřících nebudou hrazeny mzdy duchovních, jejich pojištění jako státních zaměstnanců, platy církevních zaměstnanců a další
náklady na provoz církví. Rozpočtové prostředky bude možno použít k účelu, s nímž se
bude ztotožňovat větší část společnosti. Náklady na duchovenské aktivity budou církve
hradit z vlastních zdrojů. Stále kladená otázka
„Kdo na koho doplácí?“, ztratí v souvislosti
s církvemi smysl. Zatímco nekonečné diskuse
o církevním majetku naši společnost dlouhá léta
rozdělovaly, tak je značně pravděpodobné, že
„vyrovnání“ spojené s dobrým hospodařením
s církevním majetkem nesoucím výnosy,
z nichž se budou státu platit daně, umožní církvím zvýšit rozsah a kvalitu poskytované sociální péče, zdravotnictví, vzdělání, kultury
a charity. Prospěch z toho budou mít věřící i nevěřící, což nepochybně přispěje k větší společenské harmonii v naší zemi.

K restitucím ve slavkovské farnosti:
V těchto dnech přichází na farnosti z biskupství výpisy nemovitého majetku, hlavně polností, které jsou předmětem restitucí a mají být
vráceny farnosti. V době uzávěrky nám ještě seznamy nepřišly, ve Slavkově očekáváme navrácení kolem 10 ha polností. Jen v některých
farnostech děkanství se jedná o desítky hektarů,
ve většině spíše několik hektarů. Některé farnosti přišly o možnost navrácení polí v důsledku přepsání majetku v minulosti na obce
nebo fyzické osoby. Příjem z nájmů z těchto pozemků bude tedy v řádu několika desítek tisíc
korun, což je vůči ročnímu rozpočtu jen malá
část finančního zabezpečení, které farnost pro
svůj provoz potřebuje.
Podle pramenů z Tiskového střediska ČBK zpracoval
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

„Hořet, ale nevyhořet“
je název přednášky MUDr. Fr. Havláta, která
vychází z logoterapie (tj. z léčby smyslem života) Viktora E. Frankla (rak. psychiatra, 1905
až 1997, autora knihy: A přesto říci životu ano).
Návazným a souvisejícím tématem je syndrom
vyhoření, který nehrozí jen určitým profesím
(učitel, novinář, lékař, kněz, právník,…), ale
i skupinám a stavům (např. manželskému)
v současné době.
Jste zváni na pondělí 4. listopadu od 18 hod.,
jako obvykle, na husitskou faru ve Slavkově
u B., Jiráskova 959; a to i po přednášce, k posezení s naším přednášejícím při drobném pohoštění. Za radu starších vás zve
Milan Vostřel, farář

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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Svátost biřmování udělil v neděli 29. září
ve Slavkově u Brna při mši svaté v 8.30
hodin brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
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Biřmování, jako svátost křesťanské dospělosti, přijalo po osmnáctiměsíční přípravě
36 mladých z naší farnosti (22 ze Slavkova,
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šest z Hodějic, pět z Němčan a tři z Heršpic)
a sedm z jiných farností děkanství.

Program římskokatolické farnosti

Měsíc plný plodů a úrody v KMŠ Karolínka

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00
bohoslužba pro mládež, sobota v 7.30 h.
Svátost smíření přede mší sv. v úterý a pátek
a v neděli ráno i večer. Mimořádně ve
středu 19.–20 h. v kostele.
Setkávání maminek s malými dětmi
v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý od 8.30 do 11.30 h.
Náplní času je hraní, popovídání si a kratší
modlitba. Je možné se připojit kdykoliv
během dopoledne.
Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se
koná v pondělí za dva týdny v 18.00–19.30
na faře.
1. 11. Slavnost všech svatých, pátek, mše sv.
18.00 Slavkov.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), sobota, mše sv. 8.30 Slavkov, farní
kostel.
3. 11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve
Slavkově, neděle 14.00.
4.–8. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce: pondělí až pátek vždy v 18.00.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat
od 1.–8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na
hřbitově).
9. 11. Obnova pro ženy všech věkových kategorií na téma: Setkání s Bohem, které proměňuje, sobota 9.00 - 17.00, Slavkov, Dům
sv. Rodiny, vede P. Adam Rucki.
15. 11. Adorační den slavkovské farnosti,
farní kostel, 7.00–20.00.
23. 11. Obnova pro muže na téma: Několik
rad do duchovního života, sobota 9.00 17.00, Slavkov, Dům Sv. Rodiny, vede
P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci.
28. 11. Zádušní mše svatá za padlé v bitvě
u Slavkova, čtvrtek, farní kostel 18.00.
30. 11. Otevřený kostel, sobota, možnost
prohlídky 9.00–21.00.
1. 12. První neděle adventní, žehnání věnců.
Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Ve druhé polovině září nás čekala velmi přídopravní dopoledne. Na stanovištích plnily úkoly
jemná návštěva výstavy ovoce a zeleniny.
(hrály pexeso se značkami, ukázaly správné choMnoho dětí mělo chuť zakousnout se do něktevání na křižovatce, učily se dopravní písničku,
rého z vystavených plodů. Dětem se líbily povytvářely semafor se správnými barvami a promalované dýně, kaktusy a hlavně jablíčka
jely slalom na odrážedlech a koloběžkách) a za
s obrázky. Jako každý rok sledovaly s velkým
splnění získávaly razítka. Ve školce pak na ně čezaujetím vystavené včelky a různé pomůcky pokala sladká odměna za celé jejich snažení.
třebné pro práci včelařů. Také velice děkujeme
V pátek 18. října jsme se seznámili s novou
pořadatelům za pexesa, která se tématicky hopaní logopedkou Mgr. Vítězslavou Šujanovou,
dila do měsíce října – měsíce plného plodů
která dětem hravou formou přiblížila hru na
a úrody. Děti měly možnost donést do školky na
smyčcové nástroje a propojila řeč hudebního náukázku několik plodů z vlastních zahrádek, a že
stroje a lidského vyjadřování. Další setkání s ní
se jich sešlo dost, utvořili jsme z nich výstavu
čekají každý pátek vybrané předškoláky s rodiči,
v horním patře u ředitelny.
a to při rozvoji komunikačních schopností forS dětmi jsme si povídaly o hasičích, záchramou individuální logopedické péče. Tak ať se
nářích a policii, a tak pro nás byl speciálním zádaří, jako se nám vydařil měsíc říjen.
žitkem nácvik evakuace při planém poplachu.
Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková
Děti se bez meškání seřadily u dveří
a během chviličky byly venku v bezpečí před školkou. Tak doufejme, že
evakuace budeme jen nacvičovat,
a nebude jich třeba doopravdy. Ještě
v tomtéž týdnu si na nás udělala čas
i paní policistka, která dětem vysvětlila, podle čeho je možné od sebe policisty rozlišit, ale také, na co si dávat
venku pozor, a jaká telefonní čísla
volat, kdyby bylo potřeba.
Moc děkujeme panu řediteli ZŠ
Tyršova za umožnění pobytu na hřišti,
Foto: archiv
kde děti stejně jako minulý rok čekalo Děti z KMŠ Karolínka

Hospodinův den
Sofoniáš 1:14-18.
Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko
je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den,
hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den
zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna
a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a vysokými baštami.
,,Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se
z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!“
Jejich stříbro a zlato nezachrání v den Hospodinova zuření, až plamen jeho horlení pohltí
celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se
všemi obyvateli země.

Joel 2:12-13.
A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se
ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem
a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště
své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se. Je
přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý,
velmi laskavý a který od zla upouští.
Evangelium Ježíše Krista je jediná cesta,
pravda a život.Všechno ostatní je lež!Každý
máme doma Bibli,otevři ji člověče a čti slova
života,hledej Pána dokud je ještě čas,neboť
Hospodinův den je blíž neš si kdokoli z nás
myslí.
Apoštolská církev Brno (Misijní stanice
Slavkov) hynek.tecl@centrum.cz
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KVĚTINY KORUNA

Brněnská 122, Slavkov u Brna
• kytice pro všechny příležitosti
• prodej dárkového zboží
• hrnkové květiny

tel. 721 184 239
NOVINKA: nabízíme dámské
a pánské klobouky zn. Dantes

10/2013

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
U srdce Ti chceme hřát,
když Ti budem všichni přát. Dne 6. listopadu 2013 oslaví své životní jubileum
Hodně zdraví, lásky měj,
pan
babičce vždy pomáhej.
Vždyť je Tvoje potěšení,
MIROSLAV PELIKÁN
nad její lásku a péči není.
Z dětí, vnoučat, radost měj, Vše nejlepší k narozeninám přeje manželka Milada,
syn Miroslav, dcery Iva a Michala s rodinami.
občas si i pivo dej.
Nedělej si z toho nic,
Dědečkovi pevné zdraví a dlouhá léta přejí vnoučata
že je Ti zas o rok víc.
Mirča, Barborka, Tomiček, Ríša a Ondrášek.
Blahopřání
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 50 let.
Dne 9. listopadu 2013 oslaví zlatou svatbu
manželé

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

MARIE A OLDŘICH CHROMEČKOVI

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

Hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších let společného života
Vám ze srdce přeje dcera Jitka s rodinou.

www.akr-stehovani.cz
Prodejna

KRÁSA A ZDRAVÍ

SLEVA NA V¯ROBKY 20–35 %

Pﬁírodní kosmetika + doplÀky stravy

SOLÁRIUM

V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Vás znal, nezapomene.
V únoru letošního roku uplynulo 30 let od úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky, paní

MARIE PECHÁNKOVÉ
a v říjnu to bylo 30 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana

FRANTIŠKA PECHÁNKA
S láskou a vděčností vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Z důvody změny provozovny

nabízíme k prodeji či pronájmu

NEMOVITOSTI

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 16. října 2013 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

IVO ZDRAŽIL
S láskou stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.
Vzpomínka
…shledání je naše naděje.
Dne 26. října 2013 uplynulo 11 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr
Nabízíme k prodeji ãi k pronájmu obchodní prostory
v Hodûjicích. Jedná se o dvoupodlaÏní dÛm o celkové
plo‰e 478 m2, z toho je 262 m2 zastavba, budova je kompletnû zasíÈovaná (topení plyn, elektﬁina, voda odpad, internet, tel. linka, bezpeãnostní systém). PrÛjezd pro
nákladní dopravu, dvû parkovací místa pﬁed budovou,
3–4 místa na nádvoﬁí. Cena dohodou… tel.: 606 630 538.

KADE¤NICTVÍ

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.
Vzpomínka
Hvězdičky Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem.

Dne 28. října 2013 by oslavil své 82. narozeniny náš tatínek,
dědeček a manžel, pan

JIŘÍ SCHYBOL

Martina Sedláková

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka
Dne 30. října 2013 uplyne již 15 let od chvíle, kdy naposled vydechl
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Denně aktuality ze Slavkova

JAN KOVAŘÍK

www.veslavkove.cz

Vzpomínáme s láskou a úctou. Rodina a přátelé.

z Němčan
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Opustili nás
Vojtěch Boldy (1950)
Vladimír Barták (1927)
Radek Matyáš (1970)

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

18. 9.
11. 10.
14. 10.

Dne 30. října 2013 vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní

INZERCE

V L A S T Y Ž I L K OV É
Dne 25. září 2013 jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

J A R O S L AVA Ž I L K Y
S úctou a láskou vzpomínají dcery Lenka a Jaroslava s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na tebe zapomněli.
Dne 30. října vzpomeneme 12. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ

ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají manžel Ladislav, dcery Jitka a Blanka
a syn Ladislav s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. listopadu 2013 uplynou dva smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.
Vzpomínka
Dne 13. listopadu 2013 by se dožil 90 let náš manžel, tatínek a dědeček,
pan

STANISLAV ČERVINKA
a dne 14. října 2013 tomu bylo 19 let, kdy nás navždy opustil.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 17. listopadu 2013 uplyne 10 let, co nás opustila paní

LIBUŠE ŠOLCOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Libuše s rodinou.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská
642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí.
Tato služba je zdarma.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 776 610 117.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
KRESLÍM portréty z fotek na zakázku. Cena
za 1 ks vel. A4 120 Kč. Tel. 603 792 179.
ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 774 855 098.
KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel.:
724 22 92 92.
KOUPÍM RD se zahrádkou do ceny 2,5
mil. Kč ve Slavkově a okolí. Nabídněte prosím. Tel. 728 891 750.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově, balkon výhodou. Tel. 728 832 677.
MLADÁ rodina ze Slavkova hledá stavební
pozemek ve Slavkově a okolí (včetně Rousínova). Cca 350–600 m². Prosím nabídněte. Nejsme RK. Kontakt: 777 893 474.
PRONAJMU garáž (i dlouhodobě) na Zlaté
Hoře. Tel. 606 683 887.
PRONÁJEM bytu 2+1 v Křenovicích, byt je
zrekontruovaný a plně vybavený. Cena vč. inkasa a wifi 10 000 Kč/měs. Tel.: 775 338 668.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
NABÍZÍME pronájem zrekonstr. bytu 2+1
v centru Slavkova (s možností využití zahrady
a sklepa) o výměře bytu 85 m2, za 7000 Kč
měsíčně + zálohy na služby. Nezařízený, plynový kotel, nová KL. Kontakt tel. 608 810 581.
PRONÁJEM bytu 2+1 s komorou, část. zařízený na Zlaté Hoře. Dům je po rekonstrukci.
Nájem 9000 Kč/měs. Tel. 731 918 519.
PRODÁM 2 skleněné 50 l demižóny. Cena za
kus 100 Kč. Tel. 604 994 476.

Persefona pomáhá
Persefona je občanské sdružení poskytující
odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního
násilí a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se
obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.
Naše služby poskytujeme ve Slavkově
u Brna dva dny v měsíci, kdy kromě již zavedeného třetího pondělí v měsíci v době od 13
do 17 hodin, probíhá poradenství také každou
první středu v měsíci v době od 9 do 13 hodin
v Charitní poradně, Polní 1444.
Do konce roku 2013 jsou to tyto termíny:
6. 11. a 18. 11., 4. 12. a 16. 12.

První konzultace s klientem probíhá s terénní
sociální pracovnicí, která v případě potřeby
zprostředkuje další konzultaci klienta s právničkou nebo psycholožkou Persefony o. s.
Na konzultaci v uvedených termínech je
možné přijít bez objednání, ale jistější je se telefonicky objednat na mobilní lince 737 834
345 nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny v čase 9–17 hod. Přijďte se poradit,
jsme tu pro proto, abychom vám podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor pro váš příběh.
Persefona, o. s.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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Lampionový průvod

Účastníků setkání Slavkovské iniciativy smíření ve velešovickém kostele

Foto: archiv

Slavkovská iniciativa smíření
V sobotu 5. října se v obci Velešovice uskutečnilo již 18. setkání Slavkovské iniciativy
smíření, kterou zahájil předseda Rev. Jaroslav
Kratka, ChLJ. Setkání se účastní zástupci duchovních a samosprávy i široká veřejnost.
Motto letošní SIS: „Odkaz soluňských bratří
pro současnou dobu“.
Pozvání přijal poslanec Národní rady SR
Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. a nechyběli
přátelé z Novojičínska s farářkou ČCE Máriou
Jenčovou.
Seminář se nesl v duchu jubilejního cyrilometodějského roku – 1150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu. Poté následovala
Ekumenická bohoslužba v místním kostele sv.
Barbory, které předsedal nově zvolený biskup
brněnské diecéze CČSH Juraj Jordan Dovala.

Bohoslužbu obohatilo vystoupení Malého hudebního družení z Rousínova pod vedením
Karla Cyrila Votýpky. Setkání završil koncert
Smíšeného pěveckého sboru Rastislav z Blanska pod vedením Jaroslava Martináska a spoluúčinkující komorní orchestr CZECH
VIRTUOSI. Během celého setkání mohli účastníci shlédnout výstavku obrazů s cyrilo-metodějskou tematikou, které namalovaly děti
z okolních škol. Zúčastněným školám budou od
DSO Ždánický les a Politaví předány dárky. Potěšily mne obrazy namalované dětmi z heršpické školy a rád se připojím k ocenění.
Celé sobotní setkání bylo prostoupeno vzájemným pochopením, úctou a duševní pohodou.
Škoda, že takové sobotní pohodové setkání netrvá tři sta šedesát pět krát.
Jiří Ziegler

Pozůstalost po Václavu a Josefíně Kounicových
V úterý 1. října se uskutečnila další přednáška
organizovaná pracovníky ZS-A při příležitosti
100. výročí úmrtí významné moravské a zároveň
slavkovské osobnosti JUDr. Václava hraběte Kounice. Tentokrát se slova ujala PhDr. Vladimíra Zichová, která svou přednášku nazvala Pozůstalost
po Václavu a Josefíně Kounicových. Předměty
z pozůstalosti manželů Kounicových totiž patří
k tomu nejcennějšímu a nejlepšímu, co sbírkový
fond ZS-A obsahuje. Pozůstalost lze rozdělit do
mnoha kategorií (nábytek, obrazy, nádobí, ošacení a doplňky, dokumenty, věci každodenní potřeby). PhDr. V. Zichová se velmi pečlivě
a podrobně věnovala nejzajímavějším exponátům
ze všech kategorií. Posluchače obzvláště zaujaly
často neuvěřitelné osudy předmětů z pozůstalosti

a opravdu krkolomné cesty zpět do Slavkova.
Přednáška byla doplněna velmi bohatým obrazovým materiálem. Přítomné dámy nejvíce obdivovaly ukázky bot, šatů, klobouků a kabelek, které
nosila Josefína Kounicová. Pány jistě velmi zaujaly praktické cestovní a psací soupravy či příklady dobového nábytku. Na závěr přednášky
byla účastníkům zpřístupněna výstava Každodennost šlechtice, kde mohli ještě jednou vidět velké
množství předmětů, jichž se dotýkaly ruce Josefíny a Václava Kounicových.
Děkujeme organizátorům a hlavně přednášejícím obou navazujících přednášek za zprostředkování zajímavých poznatků ze života tohoto
neobyčejného šlechtického páru.
PhDr. Hana Sokoltová

Austerlitz Adventure srdečně zve malé
i velké na letošní ročník Lampionového průvodu. 16. listopadu v 17 hodin se už po desáté
setkáme za kostelem, abychom prošli městem
za doprovodu Zámecké dechové kapely. Skončíme na náměstí, kde bude hořet oheň, vonět
svařák a čaj a děti dostanou špekáčky. Součástí
lampionového průvodu bude i již tradiční soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený
lampion.
Snad už není nutné připomínat, že lampionový průvod se koná čistě pro pobavení nás
všech, nejedná se o akci s politickým podtextem ani pozůstatek minulého režimu.
Rozběhněte se tedy do obchodů, nakupte vše
potřebné na ten nejkrásnější lampion a přijďte
se s ním pochlubit do průvodu. Těšíme se na
vás.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.austerlitz-adventure.cz.

T - CLUB

LISTOPAD

Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
1. 11. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
2. 11. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
8. 11. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
9. 11. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
15. 11. DJ Petr Jaroš - Radio hits
16. 11. Megadance party – DJ Boris a DJ Peejay
22. 11. DJ Smith, Dzoska, Antroyd, Womec, Tru:, Szkratka
– Bass Session vol.3
23. 11. DJ Tačůůůd and Krueger - Drumec, hopec, tepec,
rokec, popec a sr*nec na konec
29. 11. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
30. 11. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta

WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Nový klub ve Slavkově
V sobotu 26. října se otevírá zbrusu nový hudební klub ve Slavkově u Brna. Klub ponese
název WESTHILL music club Austerlitz a měl
by se stát volným pokračováním klubu Golden
Hill ve vhodnějších prostorách se stabilním pódiem, kvalitním ozvučením a osvětlením, stylovým interiérem a rustikální pivnicí, kde se
jistě budou cítit dobře nejen příznivci rockové
hudby.
K otevření klubu svým vystoupením přispějí
skupiny THE PANT, WITCH HAMMER,
WILD HUNTERS a INNERWATE. Westhill,
Špitálská č.p. 769.

Poradenská kanceláﬁ

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA

Možnost zakoupení dárkového
poukazu na všechny výrobky

ZVĚŘINOVÉ HODY

Prodej
• vitaminy, minerály
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• výrobky Aloe vera
• zelené potraviny – mladý ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Kosmetika

Sleva pro
pojištěnce VZP
na konzultaci
a poradenství,
také na výrobky
Aloe Vera
a kosmetiku.

Možnost vyzkoušení

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

Vás srdečně zve na

15. listopadu 14–20 hod.
16. listopadu 12–20 hod.
Připraveny jsou speciality

z daňka, jelena, divočáka, bažanta
a zajíce
Objednávky: 724 145 627

Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem
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Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Padá-li listí v listopadu, jistě
brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Opadávající listí stromů, jinovatka a ranní
mlhy nás nenechají na pochybách, že je za
dveřmi zima. Zahrada vydala veškerou úrodu.
Je jí nutno poděkovat a za odměnu ji vrátit živiny ve formě kompostu, chlévské mrvy a vícesložkových hnojiv, které do půdy zapravíme
hrubým zrytím záhonů. Dobře vyzrálý kompost
přihrneme k výsadbě drobného ovoce, jahodníku, růží a také jím pohodíme trávníky. Znovu
založíme nový kompost z dostupných organických materiálů, ať je to spadané listí stromů nebo
zbylé stonky rostlin po úrodě. Využijeme příznivého počasí do zámrazu, kdy dokončíme výsadbu stromů a keřů. Zde dáváme přednost
podzimní výsadbě, protože kořeny využijí zimní
vláhy a pokud nemrzne, začínají růst i v období
vegetačního klidu. Potom začínáme s přípravou
na zimu tím, že zbylou vodou zalijeme stávající
stromy, keře a trvalky. Také vypustíme vodu

z hadic a uložíme je do sklepa. Vypustíme také
letní rozvody vody po zahradě a trávníku. Upravíme chrániče kolem stromů a včasnou ochranou plotu zabráníme vstupu zvěře do zahrady.
Poté se přestěhujeme do sklepa, kde průběžně
kontrolujeme uložené ovoce v dobře vydezinfikovaných sklepích nebo v jiném chladném a vlhkém prostředí. Za studených nocí otvíráme okna
do sklepa a tím co nejvíce snížíme teplotu ve
skladovacích prostorech a udržujeme vzdušnou
vlhkost na trvale vysoké hodnotě více jak 90 %.
Takto lze omezit výpar a následné scvrkávání
uskladněného ovoce.
Stále je ještě vhodná doba pro výsadbu ozimého česneku, který sázíme na záhony s lehčí
půdou a po ošetření proti chorobám. Můžeme
také začít s přirychlováním pažitky nebo naťové
petržele, kterou jsme si na konci vegetační doby
vyryli a zasadili do kořenáčů.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Večírek na ukončení zahrádkářské sezony
ZO ČZS Slavkov u Brna zve zahrádkáře a přátele přírody na „Večírek na ukončení zahrádkářské
sezony, který se koná v sobotu 9. listopadu ve 20 hodin v malém sále Společenského domu BONAPARTE. K tanci a poslechu hraje živá hudba, před půlnocí tombola.
Zvou pořadatelé ZO ČZS Slavkov u Brna

Uprostřed J. Sáček s pohárem za Jablko roku
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Foto: B. Maleček

Práce otnických zahrádkářů

Foto: B. Maleček

Zahrádkářská výstava s velkou návštěvností
Po roce byla opět ve dnech 21.–23. září.
uspořádána výstava ovoce a zeleniny ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna.
Po velmi dobrém jaru, kdy stromy bohatě
odkvetly, byla naděje, že bude i bohatá úroda.
To vše se naplnilo a tak se na výstavě vystavovalo velmi kvalitní ovoce. Celkem zde bylo vystaveno 288 vzorků ovoce. Jablíček bylo 198
vzorků, hrušek 38, švestek 9. Dále jsme měli
možnost si prohlédnout jak vypadají asijské
hrušky, kdoule, mišpule, velkoplodý dřín
a krásné hrozny vína. To vše vystavovalo 48
vystavovatelů z 10 základních organizací ČZS.
Za zvláštní zmínku stojí expozice pana
Ing. Karla Brauna z Rousínova, který zde představil jak starší, tak i nové odrůdy jablek.
Mnohé návštěvníky zaujaly jím vypracované
rodokmeny původu některých jablek.
Tak jako každoročně, tak i letos patřila k výkvětu výstavy květinová výzdoba a aranžerie
od zahrádkářek z Heršpic a Rašovic. Návštěvníci také obdivovali překrásnou výzdobu, kterou nainstalovali manželé Havelkovi z Otnic
a jejich známí florista, který je mistrem republiky v tomto oboru. Někdo obdivoval ovoce
a jiného zaujaly bonsaje pana Navrátila z Manerova nebo kaktusy pana Ryšavého ze Slav-

kova a pana Koláře z Podbřežic. Nesmíme zapomenout ani na žáky ze ZŠ Komenského,
kteří doplnily celkový ráz výstavy svými kresbami a dílky. Také vyřezávané ovoce z ISŠ ve
Slavkově zaujalo všechny návštěvníky.
V sobotu výstavu navštívilo 1115 spokojených návštěvníků a v neděli 203. Dojem z výstavy byl tak velký, že se nám nechtělo končit
a tak jsme ještě počkali na pondělí, kdy za námi
přišlo 617 dětí a žáků ze základních a mateřských škol ze Slavkova a okolí. Chtěli bychom
poděkovat dětem a učitelkám ze škol a školek
z Holubic, Němčan a Kobeřic, které i přesto, že
musely použít autobusy neváhaly a naši výstavu navštívily.
Na výstavě nesměli chybět včelaři s dobrými
medy a vším co ke včelaření patří. Medu se
prodalo hodně, tak jako dobrého jablečného
moštu a švestkových povidel z opravdových
švestek
Výstava skončila a je zapotřebí poděkovat
všem, kteří přispěli k jejímu úspěchu. Ať už to
jsou spokojení pořadatelé a nebo ti, kteří ve
svém volném čase přivezli vzorky ovoce zeleniny, jiných výpěstků a aranžovacího materiálu
a tím přispěli ke zdaru výstavy.
Vladimír Luža, ZO-ČZS Slavkov u Brna

Dnešní dia okénko věnuji Světovému dni diabetu, kterým je 14. listopad. Tento den roku
1891 se narodil kanadský lékař Frederik Grant
Banting, který objevil enzym inzulin, zodpovědný za regulaci cukrů v našem těle. Inzulin
dodnes zachraňuje životy milionů diabetiků na
celém světě. Světová zdravotnická organizace
upozorňuje, že vlivem nezdravého životního
stylu, špatného stravování, pracovnímu vytížení,
stresu a málo pohybu, roste počet onemocnění
se sladkým názvem diabetes mellitus – cukrovka. Každých deset sekund se cukrovka objeví u dvou lidí různého věku, každý rok se zvýší
počet diabetiků o 7 milionů. V ČR je každý desátý občan ohrožen onemocněním na cukrovku
a čekárny diabetologů jsou plné pacientů, kteří
musí celoživotně brát léky, dokonce si injekčně
aplikovat inzulin a dodržovat léčebný režim. Cukrovka samotná nebolí, projevuje se ze začátku
malátností, nedostatkem energie, častým močením, hubnutím a vysokým obsahem cukru
v krvi, který se nedostává do buněk, aby je vyživoval. Ale říká se jí „tichý zabiják“, protože
dokáže rozvrátit celý náš metabolismus. Dochází k poškození cév, ledvin, nervového systému, očí a špatně se hojícím diabetickým
nohám.
Nečekejte, až se cukrovka objeví u vás a přijměte naše pozvání k bezplatnému změření
krevního cukru – glykémie, tlaku krve, obsahu
tuku a k vyšetření zraku. Jako preventivní akci
pořádá územní organizace Svazu diabetiků ČR
ve Slavkově za spolupráce s Městským úřadem
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou právě 14.
listopadu DEN PRO ZDRAVÍ ve Společenském domě Bonaparte. V době 9–13 hodin si
můžete dát zdarma změřit tělesné hodnoty, navštívit prodejní výstavu dia výrobků, potřeb pro
diabetiky a výrobků zdravé výživy, přírodní kosmetiky, potravinových doplňků, sladidel. Se slevou si můžete zakoupit zdravotní obuv MEDI
Baťa, zdravotní ponožky, účinné bylinné extrakty. Výrobky od 22 vystavovatelů si můžete
zakoupit jako vánoční dárek pro sebe, nebo své
blízké. Můžete si vyměnit starší glukometr za
nový, koupit se slevou testovací proužky.
Vstupné je dobrovolné a všechny vstupenky
budou slosovatelné za hodnotné ceny. Tato zdravotně výchovná akce není určena jen pro diabetiky, ale pro veřejnost našeho regionu.
Věnujte proto alespoň jeden den v roce prevenci svého zdraví a využijte možnost bezplatně
si otestovat příznaky tak závažného, trvalého
onemocnění jakým je cukrovka.
Součástí léčby diabetu a obezity je pravidelné
cvičení, které pokračuje každé pondělí od 15.30
hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova. Času máme
všichni stejně, proto neobstojí výmluvy, že na to
nemám čas. Na sebe a své zdraví si ho udělat
musíme.
Brambory jsou často v našem jídelníčku, protože obsahují vitaminy B a C, minerály a antioxidanty. Obsahují také škrob, který dokáže
vyvažovat glykemický index při cukrovce.
Připravte si brambory s bylinkami: Uvařené,
oloupané brambory pokrájíme na plátky.
V misce vyšleháme 2 lžíce oleje, 2 lžíce hořčice,
ocet, sůl, pepř a pokrájené bylinky (petržel, majoránka, pažitka, bazalka, rozmarýn). Smícháme
s bramborami a podáváme teplé i studené.
Na setkání s vámi 14. listopadu na Dnu pro
zdraví se těší
Marie Miškolczyová
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 A znovu dětská hřiště ve Slavkově
Z reakcí na předchozí články se zdá, že největší překážkou a nejpoužívanějším argumentem proti vybudování pěkného veřejného hřiště
je utkvělá představa, že cokoli by bylo postaveno, bylo by zase obratem chuligány zničeno.
Že bychom měli ve Slavkově nejhorší a nejdestruktivnější mládež v širokém a dalekém okolí?
Jak je možné, že to, co funguje (všude) jinde, by
u nás nefungovalo?
V poslední době jsme s dětmi záměrně navštívili spoustu měst a vesnic poblíž Slavkova
a musím říct, že rozdíl mezi vybaveností dětských hřišť úplně v každém z nich a ve Slavkově
mne šokoval. Je to u nás horší, než jsem si původně představovala. Slavkovští zaspali a jsou
„100 let za opicemi“. Kdo nevěří, ať tam běží –
doporučuji Vítovice (za Rousínovem), Křižanovice, Marefy, Bučovice, Velešovice, Šlapanice,
Kobylnice, Telnici, Sokolnice, Milešovice...

Zimní plavci na koupališti

Děti to také nevěřícně sledovaly, podle jejich komentáře si slavkovské děti pod pojmem dětské
hřiště představí něco úplně jiného než ty, které
bydlí v kterékoli z uvedených obcí (jinde jsme
po hřištích nepátrali, určitě bychom je tam ale
našli také).
Hřiště obvykle zabírá velkou plochu, bývá
v parku nebo v zahradě, alespoň částečně ve
stínu stromů. Všude jsou pořádné houpačky
a rozsáhlé dřevěné prolézačky se šplhací stěnou,
skluzavkami, rourami, řetězovými mosty a lany,
doplněné mnoha různými dalšími hracími prvky,
výjimkou nejsou ani plochy na míčové hry
s koši a brankami. Nebývají sice tak luxusní jako
na sídlišti Nádražní, ale za to jsou volně přístupné každému bez omezení. Některá hřiště
ještě svítí novotou, jiná už jsou starší a omšelejší. Všechna jsou ale bez výjimky funkční, perfektně čistá a upravená, nic rozbitého (kromě

Foto: 2x R. Lánský

Zimním plavcům začala nová sezona
Zahájili jsme ji tradičně první říjnový víkend
v krasových jeskyních na Macoše. Vychutnali
jsme si chladnou vodu řeky Punkvy i nádheru
osvětlených krápníků, které jsme v ponorné řece
míjeli.
První opravdový závod Českého poháru
v zimním plavání však proběhl až v sobotu 12.
října na slavkovském koupališti . Přes veškeré
negativní předpovědi počasí zazářilo slunce nad
Slavkovem a rozjasnilo podzimní barvy přírody
obklopující bazén. Voda měla krásných 12 °C.
Sjelo se 115 plavců z celé ČR, Slovenska
a Polska, aby si zase po roce změřili síly.
Na tratích 100, 250, 500, 750 a 1000 m bojovali zimní plavci dle své výkonnosti. Obrovským
zážitkem pak byla pro všechny poslední, desátá,
rozplavba reprezentačních bazénových plavců
a předních triatlonistů zastoupených otcem
a synem Kočařovými. V závodě na 1000 m se
představilo také několik přemožitelů kanálu La
Manche, Gibraltarského průlivu nebo jezera
Loch Ness.

Výborným nápadem Slavkováků byla spolupráce s organizací MAMMA HELP. Slavkov
u Brna se tak společně s dalšími městy zapojil
do akce pro veřejnost s názvem Plaveme prsa!
Jejím smyslem bylo upozornit na důležitost
včasné diagnózy zhoubného nádoru prsu, na
možnosti kvalitního života vyléčených žen a na
význam podpory v průběhu léčby i po ní. Podporu ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám
svým podpisem vyjádřili téměř všichni zúčastnění.
Sobotní akce pořádaná oddílem zimního plavání FIDES Brno a organizačně zajištěná především jeho slavkovskými členy za podpory Města
Slavkova a Technických služeb města Slavkova
se opravdu vydařila.
Sezona 2013/14 byla zahájena. Pokračovat
bude na rybnících, řekách a přehradách po celé
ČR. Věříme, že pro nás bude stejně úspěšná jako
deset předešlých, po které drží oddíl FIDES republikové prvenství.
Slavkovští zimní plavci

občasných čmáranic), tráva posekaná, nikde
žádné smetí, dokonce ani písek nebývá rozházený a v pískovištích není nic jiného než písek
a zapomenuté bábovičky.
V čem je tedy ten zakopaný pes? No přece
v pravidelné údržbě. Místní maminky, které jsme
tam potkávali, nám samy říkaly, že se obec
o hřiště velmi dobře stará. Vždy po pár letech projde hřiště rekonstrukcí, ale i mezi tím na ně někdo
dohlíží, kontroluje a opravuje. Všude se občas vyskytnou problémy s vandaly nebo třeba jen s partou mládeže, která se momentálně chová
nevhodně, ale lidé, kteří na hřiště rádi chodí se
svými malými dětmi, se obvykle sami ozvou. My
ve Slavkově navíc máme technické služby a městskou policii, která by přesně v takových případech
mohla zasáhnout – nebo byla zřízena jen kvůli pokutování nesprávně parkujících řidičů?
Na hřišti se schází maminky s kočárky a malými dětmi. Trochu větší děti si tam dojdou samy
a mají pěkné místo, kam můžou jít s kamarády.
U nás maminky posedávají na lavičkách ve Svojsíkově parku a děti se popelí kolem na zaplivaných cestičkách a běhají po trávníku zároveň
s pejsky a jejich (jak to říct slušně?) Navíc tudy
jezdí cyklisté, a tak to tu není úplně bezpečné.
Tím bych chtěla zdůraznit, že hřiště u DDM
nestačí. To není volně přístupné veřejné hřiště.
Je krásné a výborně slouží svému účelu, ale
městské hřiště nahradit nemůže. Zrušením poplatku za vstup se na tom nic nezměnilo, většina
lidí je ochotná pár korun obětovat. Ale děti by
šly rády na hřiště i o prázdninách, o víkendu
nebo k večeru s tátou a školáci také bez doprovodu rodičů, jenže nemají kam.
Proč je tak nemyslitelné, aby radnice konzultovala své plány s těmi, kterých se to nejvíc
týká?
Eva Ptáčková
Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Slavkovští atleti

Foto: archiv atletů

Další úspěch mladých atletů

Atletické závody

Foto: archiv atletů

Zpočátku mrazivé, posléze však nádherné
a slunné sobotní Svatováclavské dopoledne,
strávili někteří členové atletického kroužku při
DDM v Tišnově. Zúčastnili se tamního čtyřboje
žactva a výprava to byla opravdu úspěšná. 14
našich členů vybojovalo celkem 5 individuálních medailí, 3 čtvrtá místa a spoustu výborných osobních výkonů! Soutěžilo se ve sprintu
na 60m, hodu míčkem, skoku dalekém a vytrvalostním běhu. Ve všech kategoriích nastoupilo dohromady cca 150 dětí.
V nejmladší kategorii hochů – předpřípravka
II, zvítězil suverénním způsobem slavkovák
Jan Fiala. V další chlapecké kategorii – před-

přípravka I, obsadili další Slavkováci Samuel
Vinkler a Jakub Janek 3., resp. 4. místo. A v kategorii přípravka získal Adam Janek stříbrnou
medaili a naše čerstvá posila Václav Krauer 4.
místo.
Dívky byly rovněž úspěšné: V kategorii
předpřípravka I získaly Tereza Stehlíková stříbrnou, a Adéla Červinková bronzovou medaili.
Veronika Andrýsková obsadila v kategorii přípravka výborné 4. místo.
I ostatní z našich atletů se výborně předvedli,
zazávodili si a získali spoustu nejen sportovních zážitků. Všem účastníkům blahopřejeme!
Trenéři
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Jaká byla premiéra komedie Dámský krejčí
Jaká byla premiéra?Až na tři lístky vyprodaná a dozajista vydařená, alespoň tak soudím
podle vlastního zážitku, ale hlavně dle vyjádření spokojených diváků.
Před premiérou Dámského krejčího vládla
v šatnách lehce napjatá atmosféra jako před
každým začátkem něčeho nového. Jediný, kdo
se jevil zdánlivě v klidu, byl hlavní hybatel děje
hry a představitel hlavní role dr. Méniera, Pavel
Šujan. Musím říct, že po těch letech, co Pája
v divadle hraje jsem ho takhle naprosto koncentrovaného viděla poprvé. On a Adam Šimoník
jsou poslední z původní, divadlo zakládající sestavy herců, která se začala rozpadat před třemi
roky, když začali z divadla odcházet první maturanti na vysoké školy.
Dámský krejčí byl prvním divadelním počinem pro Janu Šilerovou a její sestru Martu Šujanovou, děvčatům jejich role Zuzany a Růženy
sedly a doslova si je užívaly. Role paní Estragonové zase znamenala comeback na divadelní
prkna pro Martu Tesákovou (Kozlíčkovou),

Akademie Bojových Umění
Nový školní rok přinesl velký zájem o bojová umění Kung-fu, Krav Magu a sebeobranu
pro ženy a dívky. Nicméně zájemců bylo více
než počet volných míst. Zklamání dětí mě přimělo otevřít novou třídu: Sebeobranu pro děti
od 7 let.
Sebeobrana bude obsahovat prvky Jiu Jutsu,
Taijutsu a karate. Trénink bude 1x týdně každou
středu od 16.30 do 17.45 h. Nábor nových studentů proběhne 6. listopadu v 16.30 hod. v Akademii Bojových Umění, Čs. armády 347 ve
Slavkově u Brna. Více informací naleznete na
naších stránkách www.akademie.asia.
Nábor do oddílu Krav Maga proběhne
v lednu 2014
Hlaváč Petr, MScj, Chief instructor

Aktivity Sokola
Ve školním roce 2013/14 můžete využít této
nabídky TJ Sokol Slavkov u Brna:
Sportovní oddíly
Florbal – mládež trénuje v tělocvičně ZŠ Komenského, vedoucí Jan Šícha, tel. 776 052 100.
Tenis – hala na stadioně, tel. 775 577 252.
Nohejbal – stadion a tělocvična ISŠ, vedoucí
Roman Servus, info tel. 608 057 390.
Kondiční oddíly
Kondiční cvičení – tělocvična ZŠ Tyršova,
úterý a pátek 19.30–20.30 h., ved. Marie Kostíková.
Všestrannost – tělocvična ZŠ Tyršova, středa
20–21 h.
Kulturistika – posilovna u kina, P. Majárek,
info tel. 739 053 364.
Rádi vás přivítáme mezi námi.
Výbor TJ, trenéři a cvičitelé

Herci představení Dámský krejčí

Foto: archiv

která hrávala divadlo v původním ochotnickém
souboru, který působil při kulturním domě Bonaparte v době, kdy mnozí naši herci ještě chodili tzv. „po houbách“. Zábavnou procházkou
zdá se být role Anatola Albina pro dalšího
barda našeho divadla, Adama Šimoníka, který
si ji očividně užíval, neboť jak sám konstatoval,
konečně si po řadě vážných a charakterních rolí
mohl zahrát roli komickou a nevážnou.
Štěpán Melichar přišel do našeho souboru
před třemi lety a hraje Ménierova sluhu Filipa,
kterou pojal s humorem sobě vlastním. A poslední kdo nám zbývá z osazenstva Dámského
krejčího, jsou dva herci, kteří přišli do souboru
vloni a hned ukázali, že nejsou žádná béčka.
Eva Špatná vyfasovala jako svoji první roli Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy a spolu s Adamem
Šimoníkem vytvořili nezapomenutelný tandem.
Nyní Eva vyměnila partnera a hraje klamanou
manželku dr. Méniera.
Druhým hercem, který již vloni na roli Hortenzia ve Zkrocení zlé ženy ukázal nesporně
velký komediální talent, je Radim Kachlíř,
který se stejným smyslem pro humor ztvárnil

v Dámském krejčím pana domácího Duboise.
Nakonec bych ještě chtěla zmínit režiséra
hry a autora minimalistické a přitom vtipně vyřešené scény, Marka Kuchtu.
Marek přišel do souboru v r. 2006. Dámský
krejčí je jeho již v pořadí třetí režijní počin. V r.
2009 přivedl na svět komedii Jak se zbavit Alberta a v loňském roce to byl Kostlivec ve
skříni. A protože, jak se nechal slyšet „si už
konverzaček a situačních komedií užil dost“,
příští rok jej čeká žánr, který naše divadlo ještě
nezkoušelo – antická hra.
Tak to byl takový krátký exkurz mezi lidičky,
kteří se podílí na nové komedii Dámský krejčí,
a jsou součástí našeho více jak 40členného souboru, který příští rok v lednu započne již 14.
rok svého trvání.
Na závěr chci za sebe a za ostatní kolegy
z divadla poděkovat všem hercům, režisérovi
a technikovi, za skvělou zábavu, kterou připravili premiérovým představením komedie Dámský krejčí.
Ludmila Nosková

Poznámka:

Protože zájem o představení Dámský krejčí
je stále velký, o.s. Farní divadlo Simsala Bim
(FDSB) chce ve Slavkově letos odehrát ještě
alespoň jedno představení ve Společenském
domě Bonaparte. Ale ten je v současné době
uzavřený kvůli převádění objektu na nového
majitele. Jakmile dojde k zprovoznění objektu,
budeme se snažit domluvit představení s jeho
novým manažerem. Také budeme jednat
o hraní této hry i v okolních obcích.
předseda o.s. FDSB, Marek Kuchta

Obojživelníci v naší zahradě
Podzim není příliš vhodné období, kdy žáby,
největší zástupci obojživelníků hromadně cestují k vodě na svá trdliště, aby založili další generaci, jak to činí na jaře, kdy nedbají
nebezpečí, které jim hrozí na cestě na svá obvyklá trdliště, kde se páří a kladou vajíčka. Je
to cesta na shromaždiště ze svých zimovišť.
Z toho plyne, že některé druhy obojživelníků zimují mimo vodu. Je však známo, že řada druhů
žab přečkává zimu ve vodě, dokonce na dně
vodních ploch rybníků a tůní, zpravidla i pod
ledem. Jsou schopny přijímat kyslík z vody
i svým povrchem těla.
V tomto podzimním období i koncem léta,
kdy pominou horké dny a sucho, můžeme se setkat se zajímavou žábou i ve městě, často v zahradách, na rumištích, kde hledá vhodné místo
k přezimování. Nejčastěji to bývá menší žába,
zajímavě maskáčově zeleně zbarvená, sympatická, nenápadná ropucha zelená. Nemá bradavičnatou kůži jako její větší příbuzná
jmenovkyně ropucha obecná, která je již od podívání odporná, navíc vylučuje jedovatý kožní
sekret a má jedovaté příušní žlázy. Ropuchy
mají krátké i zadní nohy, takže raději chodí než
skáčou. I ropuchám však nelze odepřít jejich
krásu ve velkých očích, jsou to noční živočichové. U ropuchy zelené je to nápadné zelená,
někdy žlutá oční duhovka. Nejkrásnější duhovku má velmi vzácná ropucha krátkonohá
s nápadně zlatavě olivovýma očima .Ta se těší
intenzivní ochraně pod názvem zlatooký klenot.
Při vyhledávání místa k přezimování ropucha
zelená zřejmě putuje do nižších poloh blíže

Ropucha zelená

Foto: M. Hrabovský

k vodě. Tak se stává, že se dostane i do míst,
odkud nemá úniku, na dvory i do sklepů. Na
dvoře pod hromadou štípaného dřeva byly již
od srpna nalézány celkem 4 tyto žáby. Je třeba
je přenést do míst blízkých třeba jen k periodicky na jaře zatopeným, nebo drobným zahradním tůním. Vývoj jejich pulců trvá krátkou
dobu, případné ztráty kompenzuje několika tisícovými počty svých vajíček. Na jaře se samec
ozývá příjemným, táhlým jednotvárným cvrčením. Přes den jsou žáby skryté, v noci sbírají
svým lepkavým jazykem všechny druhy plžů,
housenky, žížaly a podobnou kořist. Na svých
nočních toulkách pohubí mnoho hmyzu.
Z britských ostrovů se k nám šíří ekologicky
zdůvodněné zřizování „zelených zahrad“, jejich
součástí jsou i drobná, žábám přístupná jezírka,
pulci vyloví všechny komáří larvy, které jsme
jim nalovili v jímkách na dešťovou vodu. Dají
se i přikrmovat a sledovat jejich vývoj do stadia
malých žabek, které se rozchází do okolí.
Milan Hrabovský
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Otrava malého rybníka
První říjnový víkend tragicky poznamenala
malý rybník ve Slavkově v Ligařích otrava, která
přišla z Nížkovického potoka. Přitékající, silně
zapáchající a značně znečistěná voda, obohacená
pěnou na hladině, protekla přes nápustné potrubní zařízení do hektarového rybníka s ostrůvkem. Ryby se držely u hladiny a takzvaným
troubením sbíraly atmosferický kyslík. Na místo
byly přivolány záchranné složky. Hasičský sbor,
policie a pracovníci odboru životního prostředí.
Ihned se odebraly vzorky a provedlo opatření na
odklonění přítoku. Zároveň hasiči zahájili umělé
okysličování hladiny. Do rybníka se dostaly nebezpečné látky, které zlikvidovaly kyslík a naleptaly rybám žábra. V průběhu šetření a následného
dohledávání se nepodařilo najít místo úniku ani

zjistit přesnou příčinu znečištění, která zapříčinila tuto otravu. Analýza odebraného vzorku,
který zpracovala laboratoř HZS JMK z Tišnova
zní následovně: Úhyn ryb byl způsoben nízkým
obsahem rozpuštěného kyslíku a vysokým obsahem toxického volného amoniaku, zapříčiněného pravděpodobně únikem statkových hnojiv
(kejda, močůvka, hnojůvka) do Nížkovického
potoka, ze kterého se napájí rybník s úhynem
ryb. Přímo v den šetření bylo vyloveno pár kusů
uhynulých ryb. V následujících dnech se ale začala naplňovat hrůzná obava. Otrávené ryby,
které ležely u dna se po posmrtném zplynnatění
postupně vynořují na hladinu. Dodnes bylo vyloveno cca 150 kg ryb, převážně kapra, candáta
a karase. V dalších dnech očekáváme to samé.

Štěstím v neštěstí bylo, že v září byla vypuštěna
a slovena retenční nádrž, a nedošlo tak k ještě
větším škodám. Tyto stavy otrav byly skoro každoročním jevem v 70. a 80. letech, kdy potok přinášel močůvku, hnojiva a nebezpečné silážní
šťávy vypouštěné zemědělskými podniky ležícími proti proudu. Obec Nížkovice zatím nemá
čističku odpadních vod a nejvíce škodlivé jsou
fosfáty z myček a praček. Dobrou vyhlídkou do
budoucnosti je zbudování přečerpávacího systému odpadů pěti okolních obcí s centrální čističkou v Hodějicích, která by měla být spuštěna
již ke konci roku 2015. Poté by už byla možná
havárie pouze při nezodpovědném vyvážení
kejdy na přilehlá pole, tak jako se zřejmě stalo
i v tomto případě.
Za MRS Petr Zvonek

Výlov retenční nádrže
V sobotu 21. září byla po dvou letech opět
slovována retenční nádrž za velkým rybníkem.
Tato slouží k zachycení naplavenin a sedimentů
z polí na Nížkovickém potoku, který je jediným
regulérním přítokem malého i velkého rybníka.
Při jeho vypuštění dno přes zimu vymrzne
a ztvrdne. Zároveň by měla společnost Povodí
Moravy ještě letos čistit její přítok, který je po
loňských záplavách značně zanesený. Celkem
bylo vyloveno kolem jedné tuny ryb, převážně
kapra o váze 1–3 kg. Celá obsádka byla rozdělena do obou slavkovských rybníků. V letošním
roce bylo nasazeno do Slavkova dle zarybňovacího plánu při jarním a podzimním zarybnění
včetně výlovu celkem 4300 kg kapra, 800 kusů
štiky rychlené, 650 kusů odkrmeného úhořího
monté, 150 kusů sumce ročního, 100 kg lína

a 500 kusů ročního candáta. To je na 10 hektarů
vodní plochy velmi slušné množství ryb, které
láká ke sportovnímu rybolovu rybáře z celého
okolí. Na druhou stranu stojí k zamyšlení následující statistika. Dle roční sumarizace si minimálně deset členů z naší organizace každý
přivlastní a odnese od vody 500 kg ryb, které
oficiálně přizná do záznamu úlovků. (Organizace registruje 1100 členů.) Když má mírový
kapřík délky 45–50 cm váhu 2–3 kg, tak je to
v průměru okolo 200 kusů ryb. I když si denně
může přivlastnit pouze jednoho kapra a každý
den se nedaří, vychází mi z toho, že stráví
u vody tři čtvrtě roku a jeho rodina nezná na talíři nic jiného než ryby. Uvažuji a ptám se. Jde
v těchto případech skutečně ještě o sportovní rybolov nebo o takzvané lidově řečeno masaření ?

Výlov

Foto: J. Blažek

Vždyť těchto pár jedinců vychytá roční násadu
a jak k tomu potom přijdou ostatní rybáři, kteří
se dostanou k vodě za relaxací a odpočinkem
zřídka kdy. Toto jsou ale moje marné úvahy.
Nejprve se musejí změnit určitá pravidla. Závěrem chci touto cestou především vyslovit velké
poděkování partě chlapů, která provedla zmiňovaný výlov.
Za MRS Petr Zvonek

Otevřený šachový turnaj ve Slavkově
V sobotu 19. října se hrál ve Slavkově u Brna
otevřený turnaj v rapid šachu. Turnaj se uskutečnil v restauraci Na zastávce(autobusové nádraží).
Iniciátorem a pořadatelem byl brněnský amatérský šachový klub Černý střelec, jehož členové
se rekrutují převážně ze zaměstnanců stavební
firmy se sídlem v Obřanech. A jak se k tomu dostal Slavkov? Členy klubu je i několik Slavkováků, kteří přišli s nápadem uspořádat amatérský
turnaj ve Slavkově. Oslovili šachový klub DDM
Slavkov u Brna, nabídka byla přijata a tak se narodil zmíněný šachový turnaj. Turnaj byl po čase
opět příležitostí k propagaci šachové hry ve Slavkově u Brna.
Začnu průběhem a výsledky turnaje. Zahrálo
si 19 účastníků, z toho 9 Slavkováků, nejstarší
účastník pan Hencl z Bílovic n. Sv., měl 92 let,
nejmladší byli žáci ZŠ Komenského ve Slavkově
Lukáš Borovský a Lukáš Zrotal. Ředitelem turnaje byl majitel firmy pan Ing. Rosťa Vašík losování švýcarským systémem. Kdybych měl do
tohoto příspěvku zařadit celou výsledkovou listinu, zabrala by celou stránku. Listina je k vidění
na webových stránkách Černého střelce. Zde
uvedu pouze, že vítězem se stal Oldřich Chromeček se ztrátou pouhého ½ bodu z 9 možných
a překvapil i Lukáš Borovský, který se umístil na
14. místě, se ziskem 4 bodů. I Lukáš Zrotal získal
1,5 bodu.Ale diplomy na památku obdrželi
všichni a většina i věcné ceny
Všichni účastníci byli nadmíru spokojení

s průběhem a prostředím, které dokázali vytvořit
majitelé restaurace Na zastávce. Po skončení turnaje zahrálo a zazpívalo pro radost kytarové duo
Anna Vašíková a Olda Mikuš. Spokojenost s turnajem byla tak velká, že pořadatelé pojali vážný
úmysl opakovat turnaj v příštím roce. Takže přátelé šachové hry – potřebujeme nejen hráče, ale
i diváky!
Co dodat? Turnaj byl akcí, na kterou bychom si
sami Slavkováci nejen z ekonomických, ale i organizačních důvodů nemohli troufnout. Proto jsme
rádi, že jsme získali nové známé, časem snad i přátele a navázané styky se budeme snažit pěstovat.
Při této příležitosti se sluší napsat něco o šachové
hře, klubu Černý střelec a klubu ŠK DDM Slavkov
u Brna. Téma je to široké a pokud zaujme, nevylučujeme pokračování na webu Černého střelce
http://cernystrelec.webnode.cz a stránkách DDM
Slavkov.

Vítěz turnaje O. Chromeček

Foto: M. Merta

Klub Černý střelec vznikl v podstatě ze zaměstnanců jedné brněnské firmy 23. 1. 2012 poté,
co profesionální brněnské kluby neviděly u nynějších členů perspektivu pro výkonnostní uplatnění ve svých řadách. Po téměř dvouletém
působení je vidět, že se tyto kluby totálně mýlily.
Klub sice není registrován u šachového svazu ČR,
nehraje žádnou profesionální soutěž, ale amatérských turnajů pořádá mnoho a organizaci by jim
mohl závidět kterýkoliv profesionální klub.
Vedou svůj klubový rating (ELO) – na vysvětlenou osobní koeficient výkonnosti hráče.
U závodního (sportovního) šachu musí být
oddíl členem šachového svazu ČR, členové musí
hradit každý rok registrační poplatky , poplatky
za udržování ratingu (ELO) aj. To je případ šachového klubu ŠK DDM Slavkov u Brna. Ale ať
děláme co děláme, nedaří se nám rozšířit náš
hráčský kolektiv tak, abychom mohli překročit
rámec okresního přeboru, ba ani abychom postavili dvě soutěžní družstva v okresu. Doufejme, že
se ujmou aspoň dva kluci, kteří hráli s námi otevřený turnaj a které máme v šachovém kroužku
DDM. A nejen oni – je řada bývalých hráčů, kteří
by mohli, kdyby chtěli!
Co na závěr dnešního povídání? Nemusíte se
dívat jenom na televizní seriály, ale čtěte taky webové stránky www.veslavkove.cz, DDM Slavkov
i černého střelce a přijďte si zahrát šachy živě
a trénujte na internetu – dnes to není problém ani
pro devadesátileté.
Ing. Miroslav Merta
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Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc září skončil pro náš Motoklub závodem 28. září Austerlitz Tour 13 – plochá dráha
na horním fotbalovém hříšti. Po pořádání loňské
ploché dráhy v prosinci závodníci projevili
zájem o letní suchou plochou dráhu, která se
uskutečnila. Trať byla dobře připravená, občerstvení U dvou kapříků také. I počasí dobré, jak
na přání. Dopoledne to sice jezdcům trochu
klouzalo na rose, tak jezdili opatrněji, ale odpoledne se i trochu prášilo a trať byla dob rá.
Během závodů se vyskytlo pár skluzů a pádů
bez zranění a následků, což je nejdůležitější. Výsledky jednotlivých týmů najdete na internetu
a v infoskříňce.

AusterliCzFechtlCup10
V sobotu 12. října proběhl závod AusterliCzFechtlCup10 jako terénní týmový vytrvalostní
pro kategorie Fechtl KLASIK, ÚPRAVY
a SPORT 4-hodinový, pro kategorii PITBIKE
jednohodinový. V areálu slavkovské „staré cihelny“ byla připravena trať obsahující přírodní
a umělé nerovnosti, všechny povrchy (asfalt,
beton, šotolina, hlína, tráva i voda), rovinky
i četné zatáčky.
Prověřila připravenost strojů, jezdců a týmových mechaniků. V kategoriích „fechtl“ startovalo 24 týmů a 14 strojů v kategorii „pitbike“.
Nejlepší týmy za 240 minut jízdy objelo přes
200 kol, v kategorii pitbike to bylo více jak 50.
Motoklub Austerlitz by rád poděkoval SÚS
JMK, okresu Vyškov a především provozu
Slavkov u Brna za pomoc s vybudováním tratě
a pronájem areálu.
Za MK JZ

Závod fechtlů

Foto: M. Marek

První říjnový víkend ve dnech 5. a 6. října se
konal rychllostní silniční závod na přírodním
okruhu v Dymokurech u Jičína. Po patnáctileté
odmlce se podařilo obnovit tradiční okruh pořádaný Road Racing Club Dvůr Králové n. L. Trať
okruhu vede mimo město, bez stromů, domů.
Měří 3200 metrů a je velice rychlá. Příprava tratě
a ošetření povrchu se provádělo asi 14 dnů před
samotným závodem, povrch asfaltu nebyl dostatečně uježděný a proto nebezpečný. V sobotu
bylo mnoho pádů. Na nahřáté pneumatiky se nalepovala vrstva kamínků, dokonce i asfalt. Po tréninkových jízdách všechny týmy škrabaly noži
a plátky na pilku asfalt z pneumatik. Něco takového jsem neviděl. Do nedělního závodu trať
upravoval stroj s kartáčem , který neustále jezdil
dokola, hlavně v zátočinách, aby vymetl nezaježděnou drť. V neděli to bylo o hodně lepší. Nasvědčuje tomu dosažený průměr několika
předních jezdců 175 km/hod!
Tohoto závodu se zúčastnil i Olda Hanák. Tentokrát se mu nedařilo. Měl vypůjčený stroj Yamahu RG od pana Frodla, který zase jel na Oldově
Hondě CBR 600 SP. Olda v sobotu pracně vybo-
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Křížem krážem Slavkovem

joval osmé místo na startu, což bylo slibné, ale
hned po startu se projevila špatná funkce spojky,
bloklo se několikrát zadní kolo, prostě v první
pravé jel rovně, nespadl, ale ztratil moc času na
ostatní. Byl to nehezký moment z 200 km rychlosti neubrzdit do pravé prudké zatáčky, která se
projíždí asi 60 km/h a nespadnout. Nakonec dojel
na patnáctém místě. Ztrátu nedohnal i když několikrát před koncem závodu jel s druhým a třetím jezdcem stejná kola. Pan Frodl též závod
nedokončil pro poruchu Oldovy Hondy. Škoda
toho mizerného i když rovného povrchu! Takto
skončily nám vzdálené Dymokury cca 225 km.
Vrátím se k závodům do Slavkova, kdy se ve
dnech 4. a 5. října připravovala závodní trať
v areálu SÚS, Okružní ulice ve Slavkově u Brna.
V tomto prostorném areálu byla vytipována a vyznačena trať pro týmový vytrvalostní čtyřhodinový závod fechtlů Austerlitz cz Fechtl cup 10,
za pomoci a spolupráce majitele tohoto areálu.
Asi 80 % tratě je na pevném podkladu se třemi
tereními skoky, dva zpomalovací retardéry
a 20 % tratě je travnatý porost. Zmiňovaný závod
se konal 12. října. Děkujeme Správě silnic za poskytnutí prostor na přírodní terénní trať. Tak skončila letní sezona jak „fechtlů“, tak i rychlostních
závodů na přírodních okruzích!
Na závěr roku bude pořádána tradiční dopolední jízda dne 24.prosince, zvaná „vánočka“, na
kterou se každoročně těší spousty motorkářů.
Poslední závod je připravován na pondělí 30.
prosince – Zavírání šoupátek. Je to třetí v pořadí
plochá dráha opět na horním fotbalovém hřišti,
která se jede za každého počasí. Motoklub Austerlitz tímto zve všechny naše příznivce.
J.M.

Foto: archiv Junáka

Kdo přežije… Křížem krážem Slavkovem

Když se účastník hry „Kdo přežije… Křížem
krážem Slavkovem“, pořádané slavkovskými
skauty, podíval z okna v předvečer akce, spatřil
typicky podzimní počasí – pršelo, foukalo
a bylo chladno. Už to vypadalo, že provazce
deště umocní dobrodružnost celé této soutěžní
městské hry. V sobotu 12. října se ale vyčasilo
a tak se na start postavilo 13 tříčlenných družstev. Když byla vysvětlena pravidla, volně inspirovaná známou televizní soutěží, všichni
odvážlivci vyrazili plnit úkoly, rozmístěné po
celém městě.
Zajímavé bylo, že se o „přežití“ přišli poprat
účastníci nejenom ze Slavkova, ale i ze Křtin
a Vyškova a zdaleka ne všichni byli skauti.
Proto se mohlo stát, že právě vás zastavila ně-

která z trojic a chtěla pomoct s identifikací nějakého místa, zachyceného na fotografii. Cílem
hry totiž bylo podle tří krátkých popisů a tří fotografií nalézt místa, kde se ukrývá buď úkol
nebo tajný kód. Kdo vůbec netušil, mohl získat
nápovědu, ale ztratil tím čas, body a navíc
musel absolvovat jednu z mnohdy velmi nepříjemných disciplín, což bylo například lovení
indicie ústy v mouce, konzumace extra pikantních pochutin nebo střelba z luku na přesnost.
Celá hra byla časově omezena a to dokázalo
vyřadit téměř polovinu ze startujících. Druhá
se pak utkala o přední příčky v provazovém
bludišti, ale i tak mohla s pořadím zamíchat závěrečná kmenová rada, kde se hodnotily pokřiky každého z družstev.

Zvítězila skupina s názvem „Dream team“
a stejně jako druzí i třetí si odnesli volné vstupenky na jednu ze zajímavých atrakcí – lístky
do kina v Olympii, poukázku do brněnského
zrekonstruovaného planetária nebo poukaz na
Laser game.
Soudě podle bezprostředních reakcí účastníků se akce hodně líbila. Věkový rozdíl mezi
nejmladším a nejstarším účastníkem byl třináct
let, ale nutno přiznat, že na konečném pořadí
to nebylo vůbec znát.
Proto se těšíme na vás – všechny odvážlivce –
a doufáme, že se zúčastníte už nyní připravovaného pokračování s názvem „Kdo přežije…
noční přechod“. Podrobnosti se dozvíte včas.
Za pořadatele Milan Šemora
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Fotbal v listopadu
V měsíci listopadu končí podzimní sezona
soutěžního ročníku 2013/2014. Na městském
stadionu budou sehrána jen utkání starších
a mladších žáků. A mužstvo hraje v neděli 3.
11. v Dubňanech a v sobotu 9. 11. v Šaraticích.
Dorost v sobotu 2. 11. v Letonicích a v sobotu
9. 11. v Rousínově. Ml. přípravka již soutěž dohrála. Ne 3. 11., 9 a 10.45 h., Slavkov–Bohdalice st. a ml. žáci.
Stále probíhá nábor fotbalistů r. 1999 a mladších. Informace a kontakt: M. Přibyl – 728 935
325, J. Svoboda – 606 329 401, R. Martínek –
773 574 040 a J. Opletal – 775 394 042.
Na zimu je třeba zajistit (i finančně) pro
všechna mužstva tréninkové hodiny v tělocvičnách či halách, také přípravná utkání a dobře se
tak připravit na jarní sezonu!
VV SK Slavkov u Brna děkuje všem hráčům
za dobré výkony v podzimní části soutěží, trenérům za pečlivou přípravu svých svěřenců a funkcionářům za jejich vytrvalou práci. Díky patří
také sponzorům a v neposlední řadě našim příznivcům! Těšíme se v příštím roce 2014 na shledání na našem sportovním plesu a koncem března
opět v ochozech na hřišti městského stadionu. rs

Tlačenka Open 2013
Restaurace Klobouk pořádá pátý ročník soutěže o nejlepší domácí tlačenku vlastní výroby.
„Tlačenka Open 2013“, která proběhne v sobotu 23. listopadu. Hodnotí se vzhled v řezu,
chuť, vůně a soudržnost.
Obaly (umělá střeva) si soutěžící (max. počet
soutěžících – 2 osoby za 1 tým) mohou vyzvednou od 11. listopadu u obsluhy restaurace, kde
také obdrží přesné pokyny. Startovné 100 Kč.
Dodaný vzorek o hmotnosti minimálně 1 kg
bude hodnotit jak odborná porota složená z řezníků ze Slavkova a okolí, tak porota amatérských degustátorů z řad návštěvníků restaurace.
První cenou je padesátilitrový sud piva Radegast 10°. Odměna je připravena také pro vítěze
určeného amatérskou porotou. Přijďte soutěžit,
nebo se jen podívat, ochutnat a stát se členem
amatérské poroty.
Srdečně zve restaurace KLOBOUK

Před poliklinikou

Foto: Slávek Červinka

Foto: Slávek Červinka
Milí čtenáři, mnozí z Vás si jistě vzpomenou,
že tento popisek se objevoval pod fotografiemi
v různých oblastních novinách nebo na vývěskách či nástěnkách ve Slavkově. Slávek Červinka, nadšený amatérský fotograf, byl můj
dědeček a 13. listopadu by se dožil devadesáti
let. Slávek – křtěný Stanislav, byl často nechtěně přejmenován na Slavomíra, takže některé jeho fotografie jsou signovány také tímto
jménem.
Slávek se narodil 13. 11. 1923 jako mladší
ze dvou bratrů do zemědělské rodiny, vlastnící
na Bučovické ulici známý ovocný lihovar.
S manželkou Alenou (roz. Kučerovou) vychovali dvě děti a společně žili v domku ve Smetanově ulici. Celý svůj život přožil ve Slavkově
a na místním hřbitově je také pochován. Jako
dědečka si ho pamatuji jako pracovitého,
skromného, vlídného a klidného člověka. Byl
celý život, ve všech dobách, člověkem hluboce
věřícím. Každou neděli pravidelně navštěvoval
nedělní mši svatou a nedělního klidu si užíval

právě se svým fotoaparátem. Fotil vše – lidi,
různé oslavy, společenské akce, přírodu a hlavě
svůj milovaný Slavkov.
Jako zapálený amatér si
sám vyvolával filmy a zhotovoval fotky. Učil to
také ostatní nadšence ve fotokroužku, který
dlouhá léta vedl v městském kulturním středisku. Druhou jeho velkou vášní byl sad ve Vinohradech, kde trávil každou volnou chvíli
a doma stále vzpomínáme na jeho pěstování
česneku a velké úrody rybízu.
V rodinné archivu nám zůstalo mnoho fotografií jak naší rodiny, tak ze slavkovkého všedního i kulturního života. Některé Vám
představíme na stránkách zpravodaje. Jsou
mezi nimi i taková, které mají cennou dokumentární hodnotu, jelikož jsou na nich zachycena místa, která již ve Slavkově neuvidíte. Tak
tedy Foto: Slávek Červinka…

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/13
ROČNÍK XV.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3300 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,
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Příjem inzerce do čísla 11/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 15. listopadu do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 11/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 12. listopadu.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 26. října 2013

Petra Lerchová roz. Pospíšilová, vnučka

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2013
Datum

hod.

akce/místo konání

pořadatel

4. 11.
18.00 Hořet, ale nevyhořet. Přednáška MUDr. F. Havláta, husitská fara, Jiráskova 959
CČSH
6. 11.
16.30 Nábor do sebeobrany pro děti. Akademie bojových umění, ČSA 347
ABU
6. 11.
17.00 Hudební večer žáků. ZUŠ F. France Slavkov
ZUŠ F. France
6. 11.
19.00 Divoké kočky. Travesti show v SC Bonaparte
Divoké kočky
9. 11.
20.00 Večírek na ukončení zahrádkářské sezony. SC Bonaparte
ZO ČZS Slavkov
do 10. 11.
Výstava Darii Novotné – výstava obrazů slavkovské malířky
ZS-A
13. 11.
9.00–16.30 Metelka Cup Slavkov u Brna 2013, tělocvična ISŠ Slavkov
ISŠ Slavkov
14. 11.
9–13 Den pro zdraví. Společenský dům Bonaparte
SD ČR, MÚ a VZP
15. 11.
17.00 Betlémy – vernisáž předvánoční výstavy betlémů mnoha tvarů a podob, Rubensův sál
ZS-A
16. 11.
17.00 Lampionový průvod. Sraz za kostelem, ukončení na náměstí
Austerlitz Adventure
16. 11. 11.00–15.00 Svatomartinské slavnosti – příjezd sv. Martina, výstava Mladá svatomartinská vína
na zámku, Svatomartinské hody
ZS-A, JK Acaballado
23. 11.
Tlačenka Open 2013
Restaurace Klobouk
29. a 30. 11.
Den otevřených dveří ISŠ Slavkov (Pá 9–17 h., So 9–12 h
ISŠ Slavkov
28. 11.
19.00 Koncert o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz k 208. výročí bitvy u Slavkova, Historický sál ZS-A, o.p.s. MM
29. 11.–1.12.
Vzpomínkové akce k 208. výročí bitvy u Slavkova
město Slavkov u Brna, ZS-A, JK Acaballado
30. 11.
9.00–21.00 Tradiční předvánoční a řemeslný jarmark
ZS-A
30. 11.
9.00–16.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
ZS-A, Per Vobis

Výzva pro pořadatele akcí
Informační centrum výzývá pro všechny organizace a subjekty podnikající v oblasti cestovního
ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí, aby informace
o jimi pořádaných akcích či propagační materiály dodávali na Informační centrum, Palackého nám. 1,
Slavkov u Brna, tel.: 513 034 156, infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO
A UMĚLÉHO KAMENE
■
■
■
■
■
■

kuchyňské pracovní desky
obklady a dlažby
koupelnové desky
schodiště, parapety
kompletní realizace krbů
hřbitovní architektura

Zabýváme se již více jak 20 let kompletním
zpracováním přírodního a umělého kamene. V této oblasti nabízíme také kompletní servis. Specializujeme se hlavně na
kuchyňské pracovní desky, které vyrábíme
pro přední interiérová a kuchyňská studia v
celé České republice i zahraničí.

■
■
■
■
■
■

žula
technistone
silestone
keramika
mramor
travertin

KÁMEN-DEKOR, s.r.o.
Čs. armády 940
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 716
Po–Pá 7–15.30 h.
www.kamendekor.cz

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2014

HISTORICKÝ SLAVKOV
SLAVKOV U BRNA NA HISTORICK¯CH FOTOGRAFIÍCH DO ROKU 1940

EJI
D
O
R
P
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85 Kč

Zájemci o inzerci v ročence Informace 2014: pište
na uzenac@slanecek.cz nebo volejte 604 706 900

ŠKODA Vás
připraví na zimu

Profesionální zimní péče o Váš vůz ŠKODA od 7. 10. do 30. 11. 2013
Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají plochou
velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto pozornost stavu i stáří
pneumatik! Navštivte naše autorizované servisy ve Slavkově u Brna
a Modřicích, kde právě nyní za výhodné ceny naleznete kompletní
zimní kola včetně pneugarance na 3 roky. S námi také jednoduše
vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění těch letních.
Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady
předních stíracích lišt od nás dostanete 1 l nemrznoucí kapaliny do
ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit
atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky výhodné nabídce ŠKODA
Originálních dílů a příslušenství.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.autobayer.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO – BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

AUTO – BAYER, s.r.o.
U Vlečky 665
664 42 Modřice
Tel.: 547 216 078
www.autobayer.cz

