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DNY SLAVKOVA 29.–31. 5. 2009

Program Dnů Slavkova na straně 5

Vpátek 24. dubna ve 13 hod. proběhl v zámeckém
parku a posléze na městském hřbitově pietní akt
kladení věnců při příležitosti 64. výročí osvobo-

zení Slavkova u Brna, kterého se zúčastnili starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta Ing. Jiří Doležel, tajem-
ník MěÚ Ing. Pavel Dvořák, atašé generálního konzula
Ruské federace v Brně Nikolaj Brjakin, předsedkyně
Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vyškově Jana
Slaninová, člen  Českého svazu bojovníků za svobodu ve
Vyškově plk. v.v. Karel Slanina, předseda Čs. obce legi-
onářské v Brně-Židenicích Bohuslav Páral, spisovatel
Petr Kopečný, náčelník institutu vzdělávání Vojenské
akademie ve Vyškově plk. Jaromír Durna a další hosté.
Pietního aktu se zúčastnila i řada občanů a mládež ze zá-
kladních škol.

Po velkých terénních úpravách, obrov-
ských přesunech půdy a částečném vy-
mýcení keřů a stromů na Litavě se

zdálo, že život se do okolí rybníka a Litavy
bude vracet jen pomalu. Ale příroda si zřejmě
poradila – v okolí Litavy již hnízdí čejky, la-
butě, potápky, lysky, ozývají se slavíci a oboj-
živelníci. Přiložené fotografie byly pořízeny
v lokalitě Šámy a v parku. Případné návštěv-
níky těchto míst prosíme, aby v době hníz-
dění a vyvádění mláďat zbytečně ptáky neru-
šili a nekrmili je. Další zajímavosti z přírody
ve Slavkově najdete na straně 26 zpravodaje.

Litava a její okolí ožívá

Vzpomínkový akt
u příležitosti 64. výročí osvobození města

(Pokračování na str. 7)

TERMÍNY KONCERTŮ
Concentus Moraviae ve Slavkově u Brna:

čtvrtek 4. června, Historický sál zámku 19.30 hod. 
čtvrtek 25. června, Historický sál  zámku 19.30 hod.
Podrobněji na straně 7 zpravodaje

Pár labutí s mláìaty Foto: 5x V. Kohoutková

Majestátné labutû

Mladé labutû pod kontrolou své matky

Roztomilá veverka

Skokan zelen˘



Foto: archiv ZS-A
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Slavkov navštívil
bulharský premiér

Lovecké psy 10 plemen mohli v sobotu
9. května vidět návštěvníci slavkovského
zámku. Konala se tu totiž mezinárodní klubová
výstava psů, kterou společně pořádaly dva
kluby: Moravskoslezký klub chovatelů anglic-
kých ohařů a Klub chovatelů hrubosrstých
a maďarských ohařů. V 9 hodin nastoupilo
všech 216 psů se svými pány před zámek
a prezident výstavy pan Vlastimil Resner vý-
stavu slavnostně zahájil. Zahájení svou účastí
zpestřili i zástupci sokolníků se svými sokoly.
Návštěvníci výstavy, kterých se zde sjelo více
než tisíc, ocenili nevšední prostředí, skvělou
atmosféru a možnost prožití příjemného dne,
kterému již tradičně přálo i počasí. red.

Výstava loveckých psů

Z operety do operety
(Více o této akci na stranû 12 zpravodaje)

Floristická výstava Benátský karneval (14. května)

Vsobotu 23. května navštívil naše město předseda Národního shromáž-
dění Bulharské republiky pan Georgi Pirinski. Tuto svoji velmi krátkou
návštěvu vložil do programu, jehož ústředním bodem bylo odhalení

sousoší Cyrila a Metoděje. Toto sousoší jako dar Bulharské republiky je insta-
lováno v památníku v Mikulčicích.

Svoji sobotní návštěvu Slavkova u Brna koncipoval jako krátký pozdrav po
svojí předchozí návštěvě v květnu loňského roku. Vedení města se snažilo i do
tak krátkého programu vložit návštěvu míst, která patří do městských dominant.
Nicméně vzácná návštěva po návštěvě chrámu Vzkříšení Páně upravila další
průběh a navštívila zámek, konkrétně část parku přiléhající k zámku. 

Během setkání došlo k precizaci informací o objektech města. Georgi Pirin-
ski při projednávání kulturních akcí města, resp. zámku navrhl konkrétní na-
bídku kulturního obohacení. A protože členem jeho doprovodu byl i náměstek
ministra kultury bulharské vlády, je po krátkém upřesnění zařazen do skuteč-
ných záměrů, s nimiž se budeme zřejmě v dohledné době mít možnost setkat.

Je možno shrnout, že naši hosté opouštěli město po výrazném časovém pře-
kročení s dalšími příjemnými poznáními a pocity vůči počátku setkání. jdHosté z Bulharska na cestû od kostela 

G. Pirinski prohlíÏí dárek 

Nástup soutûÏících pfied zámkem

Orchestr Johanna Strausse – Die flotten Geister Coburg Luisa Albrechtová a Otokar Klein Posluchaãi v Historickém sále

Zástupce Slavkova

Bulharského premiéra doprovázel Jifií DoleÏel Uprostfied Georgi Pirinski
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

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

1. RM vyslovuje pracovníkům odboru stavebního
a územně plánovacího úřadu poděkování.

2. RM vyslovuje pracovnicím odboru sociálních
věcí poděkování.

3. RM po seznámení se s textem plánovací
smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a Občanským
sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou horou ji
předkládá ZM. RM dále po seznámení se s textem
plánovací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna
a firmou Pavel Čáslava-Čáslava-stav ukládá odborům
ŽP a IR a funkcionářům města dále jednat o textu
smlouvy a dohodnutý text znovu předložit RM.

4. RM vyslovuje pracovníkům odboru životního
prostředí poděkování.

5. RM vyslovuje členům komise pro životní pro-
středí poděkování za jejich aktivní činnost.

6. RM odvolává na vlastní žádost RNDr. Zdeňka
Krátkého z komise pro životní prostředí.

7. RM bere zprávu o činnosti a zápis z jednání
č. 1/2009 komise pro zahraniční vztahy na vědomí
a vyslovuje členům komise poděkování za jejich ak-
tivní činnost.

8. RM ukládá finančnímu odboru zpracovat a před-
ložit návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2009 dle
změn v predikci daňových příjmů státního rozpočtu
ČR pro rok 2009. 

9. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytových prostor v suterénu budovy polikliniky Tyr-
šova č. p. 324 s termínem zahájení pronájmu po skon-
čení revitalizace, nejpozději však od 1. 1. 2010 za
sjednané nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok.

10. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor na Koláčkově
nám. 727, s organizací Česká republika, Úřad práce
ve Vyškově, se zapracovanou úpravou takto: „Ná-
jemce se zavazuje hradit pronajímateli náklady na
elektrickou energii podle odečtu podružných elektro-
měrů“.

11. RM souhlasí s vyhověním žádosti pana Zdeňka
Cvilinka o přednostní umístění v Domě s pečovatel-
skou službou ve Slavkově u Brna za podmínky, že
vrátí městu nájemní byt na sídl. Nádražní, jehož je ná-
jemcem. 

12. RM doporučuje ZM schválit prodej uvolně-

ného bytu č. 5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna
za minimální cenu 1 000 000 Kč.

13. RM schvaluje nabídku převodu bytové jedno-
tky a ukládá odboru BTH tuto nabídku rozeslat stá-
vajícím nájemcům bytových jednotek v domech Nád-
ražní č. p. 1155 a 1156 v termínu do 30. 4. 2009.

14. RM ukládá odboru IR předložit zprávu k pro-
jednání na nejbližší jednání ZM. Dále doporučuje ZM
uložit RM vyžadovat na firmě PRELAX spol.
s r.o. naplňování jejich smluvních povinností ve věci
řádné údržby objektu.

15. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci „Slavkov u Brna, Zámek, obnova vnějších fasád
vnitřního nádvoří zámku“ s firmou REKONSTRUK-
TIVA spol. s r.o.

16. RM bere zápis č. 3/2009 z jednání komise pro
rozvoj města na vědomí.

17. RM dává souhlas panu Miroslavu Slezákovi
vybudovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p. č. 2030 odstavnou plochu pro osobní vo-
zidlo v intencích podmínek schválených 47. RM dne
18. 4. 2005.

18. RM pověřuje funkcionáře města jednat ve věci
úpravy nájemních vztahů ve stávající nájemní
smlouvě s Mysliveckým sdružením Slavkov u Brna.  

19. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemku parc. č. 1643/26 orná půda o výměře 45 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlast-
nictví společnosti SFK Slavkov, s.r.o. Kupní cenu ve
výši 13 500 Kč a správní poplatek 500 Kč za podání
návrhu na vklad uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.

20. RM nedává souhlas ke zveřejnění záměru
směny pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o výměře
292 m2 a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře 124 m2

v k. ú. Slavkov u Brna a ukládá odboru IR jednat s pí
Řehákovou o případném nájemním vztahu k po-
zemku.

21. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění

51. řádná schůze RM – dne 20. 4. 2009

Hudební festival Slavkov 2009, 20. června od 15 hodin, zámecký park
vystoupí: Fate Magazine, Jaroslav Uhlíř, Sto zvířat, Marta Kubišová, Tomáš Klus, Anna K.,
Michal Hrůza, Hana Hegerová, Vypsaná fixa (podrobnosti na www.slavkovfest.cz)
Ceny vstupenek: při zakoupení do 31. 5. 250 Kč

při zakoupení od 1. 6. do 19. 6. 290 Kč
při zakoupení na místě 330 Kč
děti do 140 cm a vozíčkáři mají vstup zdarma

CONCENTUS MORAVIAE – Mezinárodní hudební festival 13 měst
koncert 4. června v 19.30 hod. v Historickém sále slavkovského zámku
Barbara Maria Willi – cembalo a hosté Marie Gajdošová – housle, Václav Kunt – flétna, Vít
Spilka – klarinet, Vilém Veverka – hoboj, Pavel Šabacký – violoncello
vstupné: dospělí 140 Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 9 Kč

koncert 25. června v 19.30 hod. v Historickém sále slavkovského zámku
Škampovo kvarteto (Helena Jiříkovská – housle, Daniela Součková – housle, Radim Sedmi-
dubský – viola, Lukáš Polák – violoncello), Jaroslava Pěchočová – klavír
vstupné: dospělí 180 Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 90 Kč

Otevírací doba informačního centra v červnu:
pondělí–neděle 9–11.30 a 12–17 hodin

Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 988; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz

(Pokračování na str. 4)

nového kabelového vedení NN do části pozemku
parc. č. 2819/1 v katastrálním území Slavkov u Brna
se společností E.ON Distribuce, a.s.

22. RM  doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemku parc. č. 3004/2 vodní plocha o výměře 42 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlast-
nictví Moravského rybářského svazu, o.s., MO Slav-
kov u Brna. Kupní cenu ve výši 420 Kč a náklady
spojené s prodejem  uhradí kupující před podpisem
kupní smlouvy.

23. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panen Antonínem Matyášem na pronájem části po-
zemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov
u Brna  (zahrádka č. 74) s ročním nájemným ve výši
119 Kč.

24. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc.č.70 v k.ú. Slavkov u Brna a postu-
puje tento záměr ZM.

25. RM ukládá odboru IR zahájit potřebné kroky
pro posouzení reálnosti získání dotace z fondu Stát-
ního životního prostředí a vyčíslení nákladů na pří-
pravu podkladů pro program Zelná úsporám. 

26. RM nedoporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o převodu komunikace s obchodní společ-
ností LEITNER, s.r.o.

27. RM ruší své usnesení přijaté na 49. schůzi dne
9. 3. 2009 pod bodem 4.38 – uzavření smlouvy o dílo
s panem Bedřichem Malečkem na zajištění části po-
vinné publicity – tiskoviny, internet – na akci: „Pří-
stupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov –
Austerlitz.“

28. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu
s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR –
ÚZSVM, která městu Slavkov u Brna umožňuje in-
stalaci radarové informační cedule na parcele
č. 2903/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

29. RM nesouhlasí s pronájmem pozemků parc.č.
3039/1, 3039/11, 3039/29, 3039/35, 3039/36,
3039/45, 3039/59, 3039/65, 3039/66 a 3039/67
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem výstavby fotovolta-
ické elektrárny. RM současně  nesouhlasí se zveřej-
něním záměru prodeje uvedených pozemků a postu-
puje tento záměr ZM.

30. RM bere na vědomí informaci o možnosti
 získání dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury.

31. RM ukládá odboru DSH rozpracovat doporu-
čení uvedená ve zprávě ve věci optimalizace doprav-
ního režimu a dopravy na území města Slavkov
u Brna.

32. RM ukládá funkcionářům města projednat
s výborem SK Slavkov u Brna předložený dodatek ke
Smlouvě o výpůjčce a úpravě některých vzájemných
vztahů mezi městem a SK Slavkov u Brna.

33. RM schvaluje ZUŠ Fr. France čerpání částky
ve výši 360 000 Kč z rezervního fondu k úhradě re-
konstrukce plynové kotelny.

34. RM bere na vědomí zprávu o oznámení výbě-
rového řízení na rekonstrukci kotelny ZUŠ Fr. France.

35. RM souhlasí s navrženým termínem konání
zápisu do Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově
u Brna ve dnech 18. 5. až 22. 5. 2009 v budově MŠ
na Koláčkově nám. od 9 do 15 hodin. 

36. RM schvaluje zřízení školního klubu s kapaci-
tou 250 žáků, jehož činnost bude vykonávána na Zá-
kladní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495
a také schvaluje podání žádosti o jeho zápis do rejst-
říku škol a školských zařízení v mimořádném ter-
mínu k 1. 9. 2009.

37. RM předkládá zprávu o zřízení třídy s křes-
ťanskými prvky na MŠ Zvídálek do nejbližšího zase-
dání ZM.

nabízí předprodej vstupenek na:
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(Dokončení ze str. 1)

1. RM dává souhlas k uzavření „Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi
Městem Slavkov u Brna a Povodím Moravy, s.p. RM
dále doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
„Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120“ uza-
vírané mezi ČR – Ministerstvem zemědělství, Povo-
dím Moravy, s.p. a Městem Slavkov u Brna a dopo-
ručuje ZM dát souhlas k uzavření „Smlouvy
o smlouvě budoucí darovací“ mezi Povodím Moravy,
s.p., a Městem Slavkov u Brna.

2. RM žádá zástupce společnosti LIKO-S,
a.s. o předložení nákresu skutečného umístění dráhy,
a to s návrhem, jak bude motokrosová dráha oddě-
lena od biocentra a současně ukládá funkcionářům
města svolat společné jednání zástupců města,
TSMS, LIKO-S, a.s., Mysliveckého sdružení Slav-
kov u Brna a MK Austerlitz.

3. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 5 –
Slavkov u Brna, Zámek, obnova vnějších fasád vnitř-
ního nádvoří zámku, RO č. 6 – sociálně právní
ochrana dětí, RO č. 7 – výkon přenesené působnosti
v oblasti sociálních služeb, RO č. 8 – Komunikace
a parkovací stání na sídlišti Nádražní, RO č. 9 – Re-
konstrukce školního dvora ZŠ Komenského, RO
č. 10 – lesní hospodářství. RM doporučuje ZM při-
jmout dotace: ze SR ČR na obnovu fasád zámku ve
výši 2 550 000 Kč; ze SR ČR na sociálně právní
ochranu o 439 644 Kč; ze SR ČR na sociální služby
ve výši  317 000 Kč; ze SR ČR na komunikaci a par-
kovací stání na sídlišti Nádražní ve výši 2 000 000
Kč; ze SR ČR na rekonstrukci školního dvora ZŠ
Komenského ve výši 2 000 000 Kč; ze SR ČR na
činnost lesního hospodářství ve výši 21 916 Kč.

4. RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení
záměru výstavby nových bytových jednotek formou
půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví
města v sídl. Nádražní č. p. 1157-8, jako III. etapu,
s podmínkou provedení jejich celkové revitalizace,
s termínem doručení nabídek do 20. května 2009.
RM současně schvaluje složení komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek.

5. RM nedává souhlas ke zveřejnění záměru pro-
deje částí pozemků parc. č. 3750/69 a 3750/29 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města a postupuje tento
záměr ZM.

6. RM schvaluje okruh firem k podání nabídky na
akci: „Město Slavkov u Brna – Rekonstrukce škol-
ního dvora ZŠ Komenského“ a schvaluje složení
hodnotící komise a kritéria hodnocení nabídek.

7. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se
společností Termo CZ, s.r.o., sídliště Nádražní 1311,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 255 35 561, jejíž před-
mětem je výměna otopných těles v budově polikli-
niky. RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků
na tuto akci z položky hlavního rozpočtu města
č.107-bytové hospodářství.

8. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc.č. 623 v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města.

9. RM předkládá obě žádosti o odprodej mostní
konstrukce umístěné v lokalitě Zelnice ve Slavkově
u Brna k projednání na řádné zasedání ZM.

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Ná-
jemní smlouvě ze dne 16. 3. 2007 mezi městem
a VYDOS SERVIS a. s., kterým se zvýší roční ná-
jemné od 1. 1. 2009 na 450 000 Kč.

11. RM ukládá odboru IR předložit návrh na za-
hájení výběrového řízení na poradenskou agenturu,
stavebního projektanta a na zpracovatele energetic-
kého auditu. Důvodem jsou výzvy týkající se ener-
getických úspor. Předmětem výzvy bude objekt po-
likliniky č. p. 324, Dům s pečovatelskou službou
č. p. 1444 a tělocvična ZŠ Tyršova.

12. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na provoz „Zámecké kavárny“ panu Ladislavu Hor-
váthovi do 31. 12. 2013.

38. RM schvaluje navýšení kapacity ve školní dru-
žině na Základní škole Slavkov u Brna, Komenského
nám. 495, z 60 žáků na 90 žáků, a to s účinností od 1.
9. 2009 a schvaluje podání žádosti o změnu zápisu
v rejstříku škol a školských zařízení.

39. RM bere zápis č. 2/2009 z jednání komise kul-
turní na vědomí.

40. RM nesouhlasí s prezentací města v příloze
novin – Deníku ROVNOST pro jižní Moravu dle na-
vrhovaných parametrů.

41. RM bere na vědomí žádost od hudební skupiny
LaMancha a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na
realizaci hudebního CD.

42. RM souhlasí s použitím znaku města pro Me-
diatel, spol. s r.o.

43. RM bere na vědomí nabídku prezentace na pol-
ských informačních portálech a nesouhlasí s nabíze-
nou inzercí.

44. RM schvaluje Dodatek č. 4 k Organizačnímu

řádu Městského úřadu Slavkov u Brna v předlože-
ném znění. 

45. RM bere na vědomí přehled o stížnostech po-
daných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2009.

46. RM souhlasí s poskytnutím prostor aleje vedle
stadionu v Kounicově ulici dne 16. 5. 2009 za účelem
konání okresního přeboru MHJ v požárním sportu
družstev mužů, žen a mládeže.

47. RM ukládá odboru DSH předložit návrh ře-
šení dopravy v Brněnské a Úzké ulici.

48. RM vyhovuje žádosti o spoluúčast na Dnu pro
zdraví předložené ÚO Svazu diabetiků ČR Slavkov
u Brna.

49. RM souhlasí s výměnou bytů dle žádosti pana
Miroslava Vokála. Dosud užívaný byt panem Miro-
slavem Vokálem v DPS bude vyklizen a zpět vrácen
pronajímateli. Následně bude uzavřena nová nájemní
smlouva na pronájem bytu (bezbariérová garsoniéra)
na dobu neurčitou. Uvolněný byt bude nabídnut
k pronájmu dalšímu z uchazečů dle pořadí v evidenci
žadatelů o pronájem bytu v DPS. 

50. RM schvaluje služební cestu starosty města
Ing. Ivana Charváta a Ing. Jiřího Kučery do polského
družebního města Slawkowa za účelem účasti na po-
hřbu předsedy zastupitelstva města a bývalého sta-
rosty Slawkowa p. Henryka Drzewieckého.

51. RM bere na vědomí zprávu o služební cestě
místostarosty města Ing. Jiřího Doležela do rakous-
kého družebního města Hornu.

51. řádná schůze RM – dne 20. 4. 2009

52. řádná schůze RM – dne 4. 5. 2009
13. RM schvaluje poskytnutí příspěvků pro ne-

ziskové organizace: Český zahrádkářský svaz ve výši
8500 Kč (výstava ovoce), Moravský rybářský svaz ve
výši 10 000 Kč (obložení technické budovy na vel-
kém rybníku), Římskokatolická farnost ve výši
15 000 Kč (úhrada kapely v rámci Svatourbanských
hodů). RM dále schvaluje poskytnutí příspěvku na
vydání knihy ,,O slavkovské bitvě“ ve výši 2500 Kč.

14. RM souhlasí s návrhem harmonogramu pří-
pravy webových stránek a schvaluje následující slo-
žení pracovní skupiny pro přípravu webových strá-
nek města: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Jiří Půček,
Martina Vilímová, Ladislav Stehlík, Tereza Cenková,
DiS., Mgr. Michaela Kavková, Irena Fojtová.

15. RM bere na vědomí zápis č. 4/2009 ze dne 17.
4. 2009 z jednání Komise pro sport a volný čas
a schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží
pod 50 tisíc Kč pro rok 2009 takto: Moravská ha-
sičská jednota (soutěže, stravné, sport.potřeby)
15 000  Kč; Svaz diabetiků (edukačně sport. pobyty,
výlety) 12 000 Kč; SSK E-COM (výcvik, tréninky,
soutěže) 8000 Kč; OK Střelka (zdravot. kurz, la-
nové centrum) 4000 Kč; Sport. gymn. při ZŠ Ko-
menského (dresy, startovné, soutěže) 11 000 Kč;
Glitter Stars při ZŠ Komen. (dresy, cestovné, star-
tovné) 15 000 Kč; Řím.-kat.farnost (akce pro děti,
soutěže, výlety) 19 000 Kč; Modelářský klub SMČR
(cestovné, startovné, vybavení) 11 000 Kč; Obč.
sdružení PER VOBIS (hudebníci, půjčení krojů)
15 000 Kč; MK Austerlitz (minibike) (materiál a vy-
bavení techniky) 7000 Kč; PC Austerlitz 1805 (pé-
tanque) (cestovné, startovné, vybavení) 6000 Kč;
DDM – Šachový klub (cestovné na soutěže) 4000
Kč; DDM – Basketbal (zajištění mistrovských ut-
kání) 9000 Kč; DDM – Stolní tenis (cestovné na

soutěže) 6000 Kč; Moravský rybářský svaz (od-
borná literatura, soutěže) 11 000 Kč; Český svaz
chovatelů (soutěže, cestovné) 2000 Kč;  Zahraniční
návštěva ml. hasičů (stravné, ubytování) 5000 Kč.
Celkem 160 000 Kč.

16. RM ukládá odboru dopravy a SH odpovědět
na petici obyvatel ulice Úzké ve věci dopravní situ-
ace ze dne 27. 3. 2009 a svolat schůzku s KŘP JmK
DI Vyškov, případně s občany ulice Úzké. RM sou-
časně ukládá FO zahrnout náklady na vybudování
zpomalovacích prahů a na dopravní značení do ná-
vrhu rozpočtu na rok 2010.            

17. RM projednala žádost o finanční příspěvek
pro mládež a oddíl stolního tenisu TTC S. Slavkov
a zve předsedu oddílu Mgr. Františka Meitnera na
jednání 54. schůze rady města.

18. RM schvaluje program 9. mimořádného zase-
dání zastupitelstva města v předloženém znění.

19. RM bere na vědomí informaci o zařazení or-
ganizace ZS-A do programu „Vzdělávejte se!“ a do
programu „ZIELE-TOP-CÍLE“

20. RM ponechává stávající ceny vstupného na
koupaliště nezměněné.

21. RM schvaluje systém svozu biologicky rozlo-
žitelných odpadů pro kompostárnu města v předlo-
ženém znění.

22. RM bere na vědomí informaci starosty města
o umístění města v soutěži „Město pro byznys 2009“. 

23. RM souhlasí s poskytnutím městského stadi-
onu pro sportovní den slavkovských základních škol
dne 29.5.2009.

24. RM bere na vědomí informaci o podání ná-
mitky proti výzvě ÚZSVM k úhradě za majetkový
prospěch získaný bezesmluvním užíváním pozemku
parc. č. 1780/24 v k.ú. Slavkov u Brna.

Sdělení
Ve Zpravodaji č. 4 byla oznámena výluka in-

formačních systémů správních evidencí a s ní i avi-
zovaná odstávka odboru dopravy, občanských prů-
kazů a cestovních dokladů. Vzhledem ke změně
stanoviska Ministerstva vnitra byla tato odstávka
zrušena. Stanovisko bylo doručeno na městský
úřad již v době, kdy byl Zpravodaj č. 4 vytištěn.

Všechny přepážky tudíž v období od 1. 5. 2009
do 10. 5. 2009 fungovaly jako v běžném provozu.

Za případně způsobené potíže, vzniklé upo-
zorněním ve Zpravodaji č. 4, se občanům omlou-
váme, nebyly však způsobeny vinou Městského
úřadu ve Slavkově u Brna. Bc. H. Řezáčová

Zasedání zastupitelstva mûsta
V pondělí dne 15. června se v 17 hodin

koná v zasedací místnosti městského úřadu
veřejné XI. řádné zasedání zastupitelstva
města. (pad)
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PÁTEK 29. KVĚTNA
Zámek Slavkov – Austerlitz
Den ISŠ
10.00–13.00 Divadelní sál – slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům ISŠ
9.00–15.00 Historický sál – představení oboru hotelnictví a turismus, kuchař-číšník, prodavač

Zámecký park – představení oboru automechanik, klempíř

Hasičská zbrojnice ve Slavkově
8.30–13.00 Den otevřených dveří

Fotbalový stadion
od 9.00 O pohár starosty města – soutěže HEC Olympiáda, atletika, kopaná
od 19.30 Country skupina Osada – křest CD (hospoda U dvou kapříků)

Koupaliště ve Slavkově
od 20.00 Diskotéka na koupališti, hraje DJ Boris, dívky do 21.30 hodin vstup zdarma

SOBOTA 30. KVĚTNA 2009
ZŠ Tyršova
9.30 Slavnostní otevření víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ Tyršova

Palackého náměstí
od 13.00 Stavění máje
14.00–14.10 Zahájení Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů – předání práva (tanec a zpěv)
14.15–14.30 Oficiální představení a křest DVD „Pocta Domenicu Martinellimu“
14.35–14.50 Netradiční vystoupení dětí z Mateřské školy Zvídálek se ponese v duchu samby
15.05–15.35 Hudební vystoupení ZUŠ Františka France – kytarový soubor
15.40–16.10 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – Glitter Stars, sport. gymnastky, Country skupina Junico
16.25–17.35 Dramatický kroužek ZŠ Komenského – pohádkový ekol. příběh „Nic se neděje“
17.35–17.50 Oddíl mladých hasičů – ukázka soutěžního požárního útoku (ve spodní části náměstí)
17.50–18.10 Ukázka z činnosti oddílu mladých hasičů z družebního města Darney
18.15–19.15 Slavné muzikálové písně zazpívají herci Městského divadla Brno
od 19.30 Koncert slavkovských hudebních skupin

Zahrají kapely Martin Křížka a ORIGINÁL, THIEF, LaMancha, BABOSED a další

Doprovodný program na náměstí
13.00–19.00 Malé tržiště s nabídkou občerstvení
14.00–17.00 Junák Slavkov u Brna – prezentace činnosti, hry pro nejmenší
odpoledne Sbor dobrovolných hasičů – prezentace ze své činnosti ve stánku

Restaurace Gól – Zlatá Hora
od 20.00 Předhodová zábava

NEDĚLE 31. KVĚTNA 2009
Palackého náměstí
9.30 Průvod stárků se sochou sv. Urbana od radnice, mše svatá v kostele

13.30 Zahájení krojovaného průvodu stárků městem za doprovodu Zámecké dechové kapely
14.00 Zahájení starostou města
14.10–15.10 Pásmo pro děti – Hrajeme si s Kamarády
15.15–15.25 Taneční vystoupení ZUŠ Františka France
15.30–16.30 Vystoupení stárků – slavnostní nástup, Mašličková volenka, pozvání k tanci
16.30–17.30 Farní divadlo Simsala Bim – bláznivá komedie „Jak se zbavit Alberta“

Společenský dům Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – v sále společenského domu, k tanci a poslechu hrají Vracovjáci
Po celou dobu akce bude zajištěna nabídka občerstvení. Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena

1. RM bere na vědomí rozbory hospodaření za 1.
čtvrt letí roku 2009 a ukládá FO dopracovat komentá-
řovou část zprávy a předložit ji na nejbližší schůzi RM.

2. RM bere na vědomí plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti za 1. čtvrtletí roku 2009 a ukládá od-
boru BTH dopracovat zprávu v komentářové části
a doplnit ji o informace o technickém stavu kotelen na
nejbližší schůzi RM. RM dále ukládá MěÚ předložit
informaci o možnostech uplatňování DPH u oprav
a rekonstrukcí nemovitého majetku využívaného měs-
tem k vedlejší hospodářské činnosti.

3. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 11 –
účelové příspěvky na mládež (ZŠ Komenského –
Sportovní gymnastika ve výši 11 000 Kč, ZŠ Ko-
menského – Glitter Stars ve výši 15 000 Kč, DDM –
Šachový klub ve výši 4000 Kč, DDM – Basketbal ve
výši 9000 Kč, DDM – Stolní tenis ve výši 6000 Kč),
RO č. 12 – účelový příspěvek  pro TSMS na provoz
stadionu (130 000 Kč).

4. RM ukládá FO dopracovat zprávu k fondu byd-
lení a předložit na nejbližší řádnou schůzi RM.

5. RM doporučuje ZM schválit předložený dodatek
zřizovací listiny Technických služeb Města Slavkova
u Brna, kterým se na ně delegují úkoly obce při za-
bezpečení výkonu veřejné služby ve městě.

6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 4. 2003 uzavřené s nájemci Jiřím
a Stanislavem Mixovými, obsahujícím prodloužení
nájmu bytu na dobu určitou, do 30. 4. 2014. 

7. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č.15/2006 v budově poli-
kliniky, Tyršova 324, kde bude v osobě nájemce dopl-
něn druhý nájemce – paní Jitka Ehrenbergerová.

8. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor v suterénu budovy po-
likliniky, Tyršova č. p. 324, s termínem zahájení pro-
nájmu po skončení revitalizace budovy polikliniky,
Malinovského 551, s MUDr. Bohdanou Jelečkovou
za účelem zřízení privátní ortodontické praxe.

9. RM schvaluje okruh projektantů k podání na-
bídky na akci: „Nová budova mateřské školy – doku-
mentace pro územní řízení“, složení hodnoticí komise
a nejnižší cenu jako kritérium pro hodnocení nabídek.

10. RM ukládá řediteli TSMS předložit písemné
stanovisko k žádosti SK Beachvolleyball Slavkov o fi-
nanční příspěvek a k jeho záměru rozšíření stávají-
cích kurtů.

11. RM ukládá funkcionářům města řešit možnost
nabytí vlastnictví k pozemku parc. č. 1089/14 v k.ú.
Slavkov u Brna.

12. RM ukládá odboru IR objednat opravu mobil-
ního tanečního parketu ZS-A, ukládá TSMS zajistit
transport poškozených částí na opravu a výpomoc
dvěma pracovníky při nakládání a skládání a ukládá
ZS-A zajistit 3 pracovníky údržby zámku na nakládku
a skládku opravovaných částí.

13. RM  dává souhlas Ing. Jiřímu Matyášovi vybu-
dovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p. č. 1553/1 odstavnou plochu pro osobní vo-
zidlo v intencích podmínek schválených 47. RM dne
18. 4. 2005 bod 4.14.

14. RM postupuje záměr zveřejnění směny částí
pozemků parc. č. 3750/37 orná půda a 3750/38 orná
půda v k. ú. Slavkov u Brna ZM.

15. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
se Základní školou, Malinovského nám. 280, na pro-
nájem části pozemku parc. č. 1784/298 s ročním ná-
jemným ve výši 1 Kč.

16. RM dává souhlas k uzavření nájemních smluv
s ÚZSVM o pronájmu pozemků parc. č. 1780/24;
1780/14; 1780/14; 1780/16; 1780/17; 1780/67
v k. ú. Slavkov u Brna pod bytovými domy č. p. 1237;
1227; 1228; 1229 a 1230 (které jsou ve vlastnictví města).

17. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku ve
vlastnictví města Slavkova u Brna p. č. 1551/1 – za-
hrada o velikosti 3 m² společnosti NATMAL REAL

53. řádná schůze RM – dne 18. 5. 2009

Stručný program

s.r.o., za účelem umístění konstrukce reklamního pa-
nelu za cenu 1000 Kč za m² a rok, na dobu nejdéle ke
kolaudaci RD.

18. RM všem příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Slavkov u Brna dává podle zákona
č. 250/2000 Sb., § 39b časově neomezený předběžný
souhlas k více právním úkonům pro přijímání účelově
neurčených peněžitých darů.

19. RM neschvaluje poskytnutí prostor klubu dů-
chodců na 1,5 hodiny za měsíc Občanskému sdružení
finančních poraden Hodonín. 

20. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 50 000 Kč Oblastní charitě Hodonín na pro-
voz centra denních služeb v roce 2009.

21. RM schvaluje vyřazení 320 ks kovových židlí,
30 ks skříní a polic a 10 ks stolů z majetku ZŠ Tyršova.

22. RM schvaluje ZŠ Tyršova přijetí finančního
daru ve výši 35 000 Kč od firmy Visko Teepak s.r.o.,
na zakoupení nábytku a vybavení tříd prvního stupně.

23. RM bere na vědomí harmonogram provozu ma-
teřské školy v době hlavních prázdnin.

24. RM bere na vědomí zápisy č. 3/2009 z jednání
Školské rady Základní školy Komenského 495 a Zá-
kladní školy Tyršova 977.

25. RM postupuje žádost p. Bedřicha Malečka o do-
plnění věty ve smlouvě o vydávání periodického tisku
k rozhodnutí ZM na jeho nejbližší řádné zasedání.

26. RM neschvaluje poskytnutí příspěvku Gymná-
ziu Vyškov na vydání publikace k 110. výročí Gym-
názia Vyškov. 

27. RM souhlasí s vyčleněním zámecké zahrady ve
Slavkově u Brna pro konání Napoleonských dnů 2009. 

28. RM souhlasí s použitím loga města Slavkova
u Brna a Zámku Slavkov – Austerlitz pro hudební sku-
pinu Osada a dále souhlasí s odkupem 50 ks CD za
cenu 80 Kč/ks. 

29. RM vyhovuje předložené žádosti plaveckého
oddílu FIDES Brno o možnost letních tréninků a o po-
řádání 13. MČR v zimním plavání v areálu koupa-
liště.  

30. RM bere na vědomí poděkování myslivecké
rady Okresního mysliveckého spolku.

31. RM schvaluje předložené logo Zámku Slavkov-
Austerlitz.

32. RM vyhovuje předložené žádosti Austerlitz Ad-
venture, o.s., o zapůjčení koupaliště na akci „10 %
Železný muž aneb triatlon pro každého“ a zapůjčení
atletického stadionu pro akci „Desetiboj pro každého“.

DNY SLAVKOVA 29.–31. 5. 2009
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Na úvod je třeba zmínit, že cenu tepla si ne-
může provozovatel určit, jak se mu líbí. Cena
prodávaného tepla patří mezi státem regulované
ceny dle § 10 zákona 526 Sb.

Při sjednávání a používání cen tepelné energie
v roce 2008 vydal Energetický regulační úřad
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2007 ze dne 17.
září 2007, k cenám tepelné energie.

S účinností od 1. října 2008 vydal Energe-
tický regulační úřad Cenové rozhodnutí č.
6/2008 ze 17. září 2008, kterým se mění Cenové
rozhodnutí ERÚ č. 5/2007 ze dne 17. září 2007,
k cenám tepelné energie.

Ke změně dochází proto, že již od 1. července
2008 a dále i od 1. října 2008 došlo ke zvýšení
cen zemního plynu.

Cena plynu vzrostla ke konci roku 2008

Finanãní odbor informuje
o financích mûsta

Finanční odbor informuje o finanční situaci
města. Na IX. řádném zasedání zastupitelstva
města byl schválen pro rok 2009 rozpočet města
ve výši 228 743 200 Kč. Velkou část schváleného
rozpočtu obsahují dotace získané z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihovýchod na vy-
budování přístupových komunikací a parkoviště
k zámku, vybudování víceúčelového hřiště ZŠ
Tyršova a dále na propagaci města. Celkový
objem těchto dotací činí v roce 2009 částku
21 577 000 Kč. Další významou dotací je dotace
na vybudování nové kompostárny ve výši
8 365 000 Kč. Daňové příjmy schválené pro rok
2009 činí v rozpočtu města částku 55 394 000 Kč.
Poslední informace z MFČR o vývoji daňových
příjmů ukazuje na propad příjmů z daní pro rok
2009 o 8,3 % oproti skutečnosti roku 2008.
K těmto skutečnostem zastupitelstvo města při-
jalo opatření usnesením k vytvoření rezervy, a to
snížením provozních výdajů příspěvkových or-
ganizací a městského úřadu a dále zastavením ně-
kterých investičních akcí. Celková vytvořená re-
zerva je ve výši 3.628.800 Kč. Ostatní příjmy jsou
plněny průběžně a výdaje čerpány dle hramono-
gramu plateb. Vytvořením rezervy je zajištěno fi-
nancování schválených výdajových položek roz-
počtu pro rok 2009 v případě snížení příjmů
z daní do rozpočtu města.

Bc. Jarmila Olejníková,
vedoucí finančního odboru

Starosta města Slavkova u Brna
Ing. Ivan Charvát, podle § 32, odst.
2 zákona číslo 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu

a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se usku-

teční:
dne 5. 6. 2009 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 6. 6. 2009 od 80 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského par-

lamentu 
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Měst-

ského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (ob-
řadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořá-
kova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829-
830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923,
959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223, 1226,
Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Mal-
čevského, Malinovského, Na golfovém hřišti,
Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557,
561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev.
č. 1.

• ve volebním okrsku č. 2 
je místnost pro hlasování v budově Měst-

ského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné ob-
čany s adresou místa trvalého pobytu:

Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Ryb-
ník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého ná-
městí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy,
Úzká, Za Branou, Zámecká.

• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole

Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu:

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:

o 30 %, což se samozřejmě výrazně promítlo do
ceny tepla. Tepelné hospodářství dodává teplo
z několika kotelen s následujícími výslednými
kalkulacemi  ceny tepelné energie za rok 2008:

Kotelna Zlatá Hora 539,83 Kč/GJ vč. DPH
Kotelna Nádražní 536,59 Kč/GJ vč. DPH
Kotelna DPS 534,78 Kč/GJ vč. DPH
Kotelna Poliklinika 540,16 Kč/GJ vč. DPH

Pro srovnání např. ve Vyškově byla výsledná
průměrná cena tepla 605 Kč/GJ.

Pro rok 2009 jsme zaslali našim odběratelům
k potvrzení předběžné kalkulace ceny tepelné
energie pro rok 2009. Tyto kalkulace budeme
v návaznosti na snížení ceny plynu upravovat –
snižovat od 1. 6. 2009.

Bc. Jitka Linhartová, vedoucí odboru BTH

Cena tepla za rok 2008

300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376, 378,
384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468,
469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500,
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 1225, 1461,
1462, 1463, 1464, 1481, Mánesova, Pod Oborou,
Pod Vinohrady, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyr-
šova část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348,
363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459,
466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567, 603, 655,
674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016,
1025, 1034, 1085, 1094-1126, 1224, 1249, 1289,
1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272, 277, 291,
293, 294, 295, 337, 377, 1227-1242, 1467.

• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní škole

Komenského náměstí čp. 495 – nová budova,
pro oprávněné občany s adresou místa trva-
lého pobytu:  

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Sme-
tanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243-1246,
1348-1376.

• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečova-

telské služby Polní ulice čp. 1444, II patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné ob-
čany s adresou místa trvalého pobytu:

Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topo-
lová, U Splavu, U Vily.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana
státu Evropské unie (platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem) a bude zapsán
seznamu voličů, nebo předloží voličský průkaz.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb do Evropského parla-
mentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Ev-
ropského parlamentu volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Oznámení o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu

Dne 30. 4. 2009 skončila platnost osvědčení
o zápisu do evidence soukromě hospodařícího
rolníka, vydaného obecními úřady podle z. č.
219/1991 Sb., o soukromém podnikání občanů.

Podnikatelé, kteří nadále provozují nebo chtějí
provozovat zemědělskou výrobu, musí požádat
Obecní živnostenský úřad ve Slavkově u Brna
o zápis do evidence zemědělského podnikatele
a vydání osvědčení dle platných právních před-

pisů (z. č. 252/1997 Sb. o zemědělství). K žá-
dosti je třeba předložit doklad totožnosti a uhra-
dit správní poplatek 1000 Kč.

V zemědělství je možno nadále podnikat
a v souvislosti s tím i získávat dotace od MZe
pouze s  nově vydaným osvědčením! Kontakt:
tel. 544 121 142.

Ing. Helena Jelínková, vedoucí obecního
živnostenského úřadu Slavkov u Brna

Upozornění pro zemědělské podnikatele

Pár slov o koufiení mladistv˘ch
Tabákové společnosti představují kouření,

jako záležitost dospělých. Ale lidé, kteří už sku-
tečně dospěli, kouřit nezačínají. Devět kuřáků
z deseti začne kouřit před 18 rokem. Tabákové
společnosti se prostřednictvím reklamy zaměřují
na děti a mládež a cigaretu představují jako něco
co jim umožní vstup do světa dospělých. 

Jsem přesvědčen, že kouření dospělého je jeho
svobodnou volbou. Ale jak je tomu u dětí? Jenom
těžko se smiřuji s realitou, že u nás kouří stále
více dětí. Vadí mi, že od samotné revoluce ne-
proběhla jediná zákonná úprava zajišťující efek-
tivní ochranu dětí před tabákem. Děti v České re-
publice totiž kouří legálně. Zakázán je pod
pokutou do 30 000 Kč ve správním řízení pouze
prodej tabákových výrobků osobám mladším 18
let, užívání této drogy nezletilými je však para-
doxně legální.

Závěrem lze říci, že největší část výchovy zů-
stává na rodičích. Začátek samotného návyku je
většinou z mladistvé nerozvážnosti, kdy pak
v budoucnu je těžké od tohoto návyku upustit.

Pavel Ehrenberger, velitel MP

Věčně zasypané a znečištěné lavičky ve Svojsí-
kově parku nedopalky a krabičkami od cigaret.

Foto: B. Maleček



velkým zklamáním, ale i pohnutkou zamyslet se
nad důvody a příčinami tohoto stavu. Naší pri-
oritní snahou v nastávajícím období bylo zlep-

šení komunikace s podnika-
telskými subjekty, navázání
užší spolupráce s nimi, jejich
informovanost v oblasti in-
vestic a rozvoje města, pořá-
dání společných akcí, mož-
nost společné prezentace,
zlepšení služeb úřadu a další
opatření. Výsledek těchto
kroků, který byl zúročen
právě i umístěním v anketě,
je pro nás nejen velkou od-
měnou a oceněním, ale též
významným závazkem do bu-
doucna, a to jak z hlediska re-
prezentace Jihomoravského
kraje v rámci celorepublikové
ankety, tak i v snaze udržet
a dále zlepšovat příznivé pod-
mínky pro podnikání v našem
krásném městě.

Získání titulu „Město pro
byznys 2009 v Jihomorav-

ském kraji“ je oceněním všech, kteří ve městě
podnikají, pracují i žijí.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slavkov u Brna je město na
jižní Moravě, které má nejen
slavnou minulost, ale i velmi
za j ímavou

současnost.
Je místem, kde

se dobře žije, o čemž svědčí
umístění našeho města na 2.
místě nedávné ankety v hod-
nocení města v rámci celé
České republiky. Od nynějška
je též místem, kde se na jižní
Moravě nejlépe podniká. V an-
ketě týdeníku Ekonom na-
zvané „Město pro byznys
2009“ jsme získali v rámci
kraje 1. místo a můžeme tudíž
v současné době používat toto
prestižní ocenění. Hodnoceno
bylo všech 21 měst s rozšíře-
nou působností na jižní Mo-
ravě. Hodnoticí kritéria byla
velmi rozličná – podnikatelské
prostředí, kvalita veřejné
správy, kvalita lokality, pra-
covní trh, cenové podmínky
a neposlední řadě to byl samotný  průzkum mezi
podnikateli. V roce 2008 jsme přitom ve stejné
anketě skončili až na 12. místě, což pro nás bylo
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Vážení spoluobčané, Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje ve spolupráci s Die cézní
charitou Brno a několika významnými realit-
ními kancelářemi, působícími na území na-
šeho kraje, připravil pro vás, nové majitele
bytů nebo rodinných domů, brožurku, kde je
několik stránek užitečných rad o tom, jak čelit
nepříjemným nebo i nebezpečným událostem
v domácnosti. Hlavním cílem je poradit Vám,
jak předcházet mimořádným událostem, které

CELKOVÉ POŘADÍ

1. Slavkov u Brna 9,48
2. Hodonín 9,75
3. Mikulov 9,97
4. Bučovice 10,07
5. Tišnov 10,21
6. Znojmo 10,23
7. Kyjov 10,25
8. Vyškov 10,37
9. Břeclav 10,42

10. Pohořelice 10,71
11. Veselí n. Moravou 10,98
12. Kuřim 11,06
13. Hustopeče 11,26
14. Brno 11,27
15. Šlapanice 11,47
16. Moravský Krumlov 11,58
17. Boskovice 11,70
18. Ivančice 11,97
19. Blansko 12,33
20. Rosice 12,52
21. Židlochovice 12,99

N
E

JL
EP

SI
 M

ESTO PRO BYZNYS 2009

JIHOMORAVSKY KRAJ

Slavkov u Brna je „Městem pro byznys 2009“

V letošním roce probíhalo současně i Slavkov-
ské memento, a stalo se tak součástí tohoto uctění
památky padlých 16 sovětských vojáků při osvo-
bozování Slavkova u Brna a připomenutí konce
2. světové války.

V rámci pietního aktu přednesl starosta
Ing. Ivan Charvát následující projev:

Vážený pane atašé,
vážení spoluobčané, drazí přátelé,
v těchto dnech si každoročně, stejně jako v ji-

ných městech a obcích na jižní Moravě připomí-
náme konec 2. světové války, jedné z nejstrašněj-
ších a nejtragičtějších událostí v dějinách lidstva,
která svým průběhem a důsledky zasáhla do životů
desítek milionů lidí a desítek národů.

Zde u památníku si připomínáme tehdejší těž-
kou dobu, vzdáváme zde hold civilnímu obyvatel-
stvu, které se muselo velmi těžce vyrovnávat s vá-
lečnými událostmi a uctíváme hrdinství vojáků,
kteří nám přinesli svobodu, přičemž 16 z nich po-
ložilo své životy v bojích o naše města. Vzpomí-
náme na tyto hrdiny, osvoboditele, kteří daleko od
svých blízkých, od své vlasti položili to nejdražší,
své životy za naši svobodu. Prosím, uctěme jejich
památku symbolickou minutou ticha. Děkuji vám.

Termíny koncertÛ Concentus
Moraviae ve Slavkovû u Brna
• čtvrtek 4. června – zámek, Historický sál
19.30 hod. 

Účinkují: Barbara Maria Willi – cembalo,
a hosté.

Díla autorů: Marguerite Roesgen-Cham-
pion, Peter Graham, Bohuslav Martinů, Peter
Mieg, Manuel de Falla)

• čtvrtek 25. června – zámek, Historický
sál 19.30 hod.

Účinkují: Škampovo kvarteto a Jaroslava
Pěchočová – klavír.

Díla autorů: Grażyna Bacewicz, Vítězslava
Kaprálová, Antonín Dvořák.

Vzpomínkov˘ akt u pfiíleÏitosti 64. v˘roãí osvobození mûsta
Každoročně se zde při tomto pietním aktu set-

kávají lidé různých generací.
Ti, kteří  válečné události skutečně sami zažili

i ti, ke kterým patřím i já, kteří je znají pouze
z učebnic, literatury, filmových dokumentů nebo
z přímých vzpomínek, výpovědí a svědectví pa-
mětníků této doby. Pro nás všechny by měla být
tato doba velkým mementem.

Přestože dnes, my zde ve střední Evropě, žijeme
v míru, který je pro nás jakousi samozřejmostí,
nesmíme na války a její důsledky zapomínat.

Občas se setkávám s válečnými veterány, kteří
zažili na vlastní kůži novodobé války v Kuvajtu,
Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu i dalších částech
světa. Při jejich vyprávění vždy pociťuji silné mra-
zení.

Při své nedávné pracovní cestě do chorvat-
ského Zadaru jsem stejné mrazení pocítil při pi-
etním aktu u pomníku při vzpomínce na oběti vá-
lečných událostí, které tuto zemi postihly
v nedávných letech první poloviny devadesátých
let minulého století. Sám na vlastní oči jsem viděl
důsledky této války, opuštěné a zničené domy,
území, která jsou možná navždy zaminována, zmr-
začené účastníky této kruté války. I toto je pro mě
mementem.  Přeji nám všem život v míru, važme
si ho! (pad)

(Dokončení ze str. 1)

mohou vaši domácnost postihnout, případně
jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata,
která dále naleznete, jsou rady a doporučení
odborníků od hasičů nebo policie, se kterými
se v současné době můžete setkat i např. v po-
době letáků formátu A4 na úředních deskách
obecních úřadů. 

Publikace navíc obsahuje i důležité infor-
mace týkající se nových předpisů a poža-
davků na vybavenost domácnosti v oblasti

požární ochrany staveb (hlásiče požáru, ha-
sicí přístroje) a lze ji nalézt na webu HZS Ji-
homoravského kraje www.firebrno.cz/vase-
cesty-k-bezpeci, kde jsou pro vás připraveny
další rady našich „chytrých blondýnek“, a to
nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a po-
žární prevence, ale i bezpečnosti občana
a prevence kriminality.

Marie Kučerová,
odbor kancelář tajemníka

Hasiči radí, jak předcházet mimořádným událostem

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 15. června do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do
půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vysta-
vuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku.
Svoje pří spěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na
disketě. (red)U
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Starosta mûsta Ivan Charvát s ocenûním
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Na různých poradách a školeních jsem se kole-
gům z jiných městských úřadů vždy chlubil, jak ve
Slavkově bezproblémově funguje hospodaření
s odpady, separovaný sběr, jak jsme získali dotaci
a začínáme s provozem městské kompostárny,
zkrátka jak jsou lidé u nás ekologicky uvědomělí.
Události posledních dnů a týdnů mě však přesvěd-
čily, že co se týká ekologie, někteří občané našeho
města „zamrzli“ nebo ti mladší se myšlením vrátili
zhruba do roku 1980. Tehdy bylo zcela běžné umý-
vat si „stodvacítku“ na břehu potoka, listí a trávu
pálit na zahradě, vyjetý olej vylévat do kanálu, pyt-
líky od mléka hodit do kamen (PETky tenkrát ne-
byly) a ostatní odpad odvézt do lesa.

Naštěstí většina občanů Slavkova jsou moderní
lidé 21. století, kteří vědí že:

Odbor investic a rozvoje vás v tomto článku
seznámí s důležitými stavebními akcemi, které
jsou v tomto roce městem Slavkov u Brna rea-
lizovány. 

Nejprve připomeneme akce, které již byly za-
hájeny v roce 2008 a přecházejí do roku 2009
a 2010. Především se jedná o stále pokračující
práce na stavbě: „Přístupová komunikace a par-
koviště k zámku Slavkov – Austerlitz“, která má
být dokončena v červnu roku 2010. Do konce le-
tošního roku budou dokončeny práce na nádvoří
a v roce 2010 se rozběhnou práce na severní pří-
stupové cestě a parkovacích stáních. Další akcí,
která přechází z roku 2008 a bude dokončena
v květnu 2009, je stavba: „ZŠ Tyršova – více -
účelové sportoviště“. Obě dvě akce jsou podpo-
rovány Regionálním operačním programem
NUTS II – Jihovýchod. Pokračujícími akcemi,
které jsou hrazeny pouze z rozpočtu města, je
„Revitalizace bytového domu Nádražní 1153-
4“ a „Revitalizace budovy polikliniky 551“. Obě
akce budou dokončeny v listopadu tohoto roku.

Nyní zmíníme akce, které budou realizovány
v tomto roce. Finančně nerozsáhlejší je pokra-
čující obnova fasád zámku, na kterou byla při-
slíbena dotace z Ministerstva kultury ve výši
2 550 000 Kč. Spoluúčast města je 650 000 Kč.
Pro letošní rok se jedná o obnovu severní fasády
jižního křídla směrem do nádvoří. Za podpory
stejného ministerstva proběhne II. etapa opravy
střechy na budově radnice č. p. 65. Spoluúčast
města je 620 000 Kč a dotace činí 590 000 Kč.
Díky úsilí starosty města jsou městu Slavkov
u Brna přislíbeny dvě dotace z Ministerstva fi-
nancí v celkové výši 4 000 000 Kč. První do-
tace řeší revitalizaci školního dvora ZŠ Komen-
ského, kde dojde k úpravě zpevněných ploch
a výstavbě hřiště s umělým povrchem. Druhá

Nalezený pes hledá majitele
V současné době se v záchytných kotcích

Městské policie ve Slavkově nachází mladá feny
knírače. Případný majitel nebo zájemce ať se
přihlásí na Městské policii ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 65 nebo na tel. 544 121 156,
725 746 436. Pavel Ehrenberger

Telefonní kontakty:
služebna MP 544 121 156
mobil služba 725 746 436

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

dotace řeší opravu stávající částečně zpevněné
účelové komunikace v sídlišti Nádražní. V sou-
časné době se zajišťují podklady nutné k vydání
stavebního povolení. Ke konci roku, pokud
dojde k souběhu s akcí společnosti E.ON, která
řeší přeložení rozvodů NN ze vzduchu do země
v ulicích Mánesova, Čapkova a Tylova, pro-
běhne i akce ze strany města na výstavbě veřej-
ného osvětlení a městského rozhlasu. 

Nyní dovolte, abychom vás seznámili s ak-
cemi, jejichž zahájení na přípravných pracích
bylo schváleno v orgánech města. Jedná se pře-
devším o revitalizaci budovy polikliniky Tyr-
šova č. p. 324, domu s pečovatelskou službou
č. p. 1444 a tělocvičny ZŠ Tyršova, kdy zapo-
čnou přípravné práce na zajištění žádosti o do-
tační prostředky z Operačního programu životní
prostředí. Bude se jednat o opatření řešící
úspory energie. V zastupitelstvu města byla
schválena i III. etapa revitalizace bytových
domů na sídlišti Nádražní jejíž předmětem bude
bytový dům č. p. 1157–1158. Takovým důleži-
tým bodem je i schválení vypracování projek-
tové dokumentace pro územní řízení na novou
budovu mateřské školy pro 160 dětí, která by se
měla nacházet v lokalitě Polní. Město Slavkov
u Brna již zahájilo práce na novém územním
plánu, jehož schválení se předpokládá koncem
roku 2010.

Dalším stěžejním projektem je spolupráce
města, odboru životního prostředí  a budoucího
investora Povodí Moravy, s. p., na zajištění tech-
nických a smluvních podkladů na zajištění při-
slíbených dotačních prostředků na II. etapu pro-
tipovodňových úprav ve výši cca 90 mil. Kč
z dotačního programu Ministerstva zemědělství.
Jedná se o protipovodňové úpravy na toku Pro-
středníček, jejichž provedení ochrání město před

Přehled plánovaných a pokračujících stavebních
akcí v roce 2009 ve Slavkově u Brna

povodní a umožní bezproblémovou bytovou vý-
stavbu v lokalitě Zelnice.

Dále se pracuje na hledání vhodných dotač-
ních programů tak, aby mohl být plněn program
rozvoje města při co nejnižším použití vlastních
prostředků. Tento cíl se nám podařilo naplnit pře-
devším u akce: „Přístupová komunikace a parko-
viště k zámku Slavkov – Austerlitz“, kde podíl
města ze způsobilých výdajů činí pouhých 7,5 %.

Ing. Petr Lokaj
vedoucí odboru investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna

1. Na sběrný dvůr – otevřený v pondělí a středu
odpoledne a v sobotu dopoledne – je možné bez-
platně odložit objemný odpad, který se nevejde do
popelnice (např. nábytek), vyřazené elekrospotře-
biče, veškeré nebezpečné odpady atd.

2. Plasty, papír, sklo patří do barevných kontej-
nerů rozmístěných po celém městě.

3. Odpady ze zeleně sváží technické služby
v pondělí a v úterý.

4. Do popelnice se odkládá pouze zbytek, který
není možné využít.

5. Stavební suť se může dovézt na sběrný dvůr
nebo je možné využít služby nově otevřeného re-
cyklačního centra u ACHP.

6. Kromě pneumatik a stavební suti je vše za-
hrnuto do ceny známky na popelnici.

Tato drtivá většina občanů se bude muset smířit
s tím, že několik zarytých odpůrců čistého život-
ního prostředí bude dál kazit vodu a ovzduší, od-
hazovat své odpady do příkopů, dávat nebezpečné
odpady do popelnice (například 18. 5. vyjetý olej
v kontejneru na Komenského náměstí) nebo ales-
poň škodolibě přihodí do hromádky posekané trávy
velký kámen, případně kus železa. Vybavení kom-
postárny je nové, tak zkusíme co vydrží. Železný
šrot – výsledek svozu zeleně 11. 5. (viz foto).

Děkujeme všem, kteří pochopili, kam směřuje mo-
derní doba, zodpovědně separují odpady a odkládají
je na určená místa. Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Povzdech úředníka odboru ŽP

Práce na nádvofií zámku

Likvidace vyjetého oleje v kontejneru

Foto: B. Maleček

Foto: 2x R. Lánský
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Velká asfaltová plocha, přístřešek pro překo-
pávač, kóje pro uskladnění odpadu, bezodtoká
jímka, speciální traktor nebo drtič a míchač v jed-
nom. To vše a mnoho dalšího je součástí nově vy-
budované a v pátek 24. dubna i slavnostně otev-
řené kompostárny ve Slavkově u Brna.

Na páteční zahájení přijelo už během dopo-
ledne několik desítek význačných hostů, nechy-
běli mezi nimi například senátor za vyškovský
okres Ivo Bárek, pracovníci inspekce životního
prostředí Pavel Žák a Hana Matějíčková, Milo-
slav Odvárka za Sdružení veřejně prospěšných
služeb nebo zástupci dodavatelských firem – za
Agrostrom, a.s., Michal Barták a Josef Klenovec
a za firmu DURIT, s.r.o., Luděk Urban. 

O vybudování kompostárny, kde by se zpra-
covával a následně i jako kompost využíval
odpad ze zeleně z ulic i zahrad Slavkovanů, se
město snažilo už od roku 2004. Celá investice

Poãet Sleva Dospûlí MládeÏ
vstupÛ % à 50 Kã à 35 Kã

100 % po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
90 50 4500 2250 25 3150 1575 17,50
60 40 3000 1800 30 2100 1260 21
30 30 1500 1050 35 1050 735 24,50
20 20 1000 800 40 700 560 28
10 10 500 450 45 350 315 31,50

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2009

Otevírací doba koupaliště:
červen–srpen, denně: 9–21 hod.

V případě nepříznivého počasí zavřeno!
U permanentek po 15. hodině 1/2 vstupu
Tel. koupaliště: 544 221 788. TSMS

Obyãejné Základní po 15. hvstupné (celodenní)
Dospûlí 50 Kã 40 Kã
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci 35 Kã 30 Kã
Dûti pfied‰k. vûku 15 Kã 5 Kã
·kola – organizovanû 10 Kã
Hromadná 20 Kã Př

ed
pl

at
né

 –
  p

er
m

an
en
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y 

Provoz na koupališti zahájen
Otvíráme 30. května – vstupné zůstává stejné od roku 2005

Technické služby města Slavkova u Brna z pově-
ření RM provádí aktivní opatření od roku 1997
v boji s klíněnkou jírovcovou. Jsme jedni z mála
v ČR, kteří se touto problematikou dlouhodobě
a systematicky prakticky zabýváme. Podle meto-
dického pokynu postupu ochrany jírovců maďalu
proti klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella)
lze ochranná opatření rozdělit na mechanická
(shrabování listí), chemická (ošetření částí, pří-
padně celých korun) a nepřímá (podpora vitality
a růstových podmínek stromů). Na snímku po-
střik aleje v Kounicově ulici.

Kompostárna zahájila provoz
včetně nové techniky čítá asi devět a čtvrt mili-
onu korun. Díky dotacím z několika míst mohla
být po několika letech ale slavnostní páska ko-
nečně přestřihnuta. 

„Z Evropské unie jsme získali sedm a čtvrt
milionu korun, necelého půl milionu nám přispěl
Státní fond životního prostředí a totéž fond ži-
votního prostředí Jihomoravského kraje. Sku-
tečný podíl města je větší než 5% z důvodu ne-
uznatelných a dalších nákladů spojených
s investiční akcí, což bylo například zaměření,
projektová dokumentace nebo stavební dozor,“
objasnil přítomným hostům starosta města Ivan
Charvát.

Bez schopných lidí by ale plány na kompo-
stárnu zůstaly jen vzdušnými zámky. Poté, co
městský úřad zajistil vznik kompostárny po
stránce administrativní,  vlastní nakládání s bio -
odpadem mají od teď na starosti pracovníci tech-

nických služeb. „Velký dík a uznání patří ze-
jména odboru životního prostředí městského
úřadu, konkrétně Pavlu Janebovi, a také řediteli
technických služeb Radoslavu Lánskému,“ uvedl
starosta města, který doufá, že Slavkované budou
provoz kompostárny využívat a bude sloužit k je-
jich spokojenosti.

Kompostárna na místě bývalé skládky na ho-
lubickém kopci disponuje moderním strojním
zařízením. „Například vážení probíhá přímo na
sběrném drticím a míchacím voze, který je vy-
baven digitální váhou. Ta umožňuje nastavení
různých programů receptur a podobně. Nepo-
třebujeme tedy žádnou stacionární váhu na kom-
postárně,“ doplnil Pavel Janeba z odboru život-
ního prostředí.

Provozní doba kompostárny je pondělí –
pátek od 8.00 do 14.00 hodin.

Martina Vilímová, odb. kancelář tajemníka

Více fotografií na www.veslavkove.cz Slavnostní pfiestfiiÏení pásky

Foto: R. Lánský

Foto: R. Lánský

Foto: 2x B. Maleček
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

Bill K. Clem: Dokonalá past – Lindsey ko-
nečně dosáhla osobního i profesního štěstí: za-
snoubila se a podařilo se jí získat místo u vý-
znamné farmaceutické firmy. Společně s vedoucí
výzkumu Katherine dostane za úkol uvést na trh
převratnou novinku – nový psychotropní lék.
Místo radosti však náhle přijde krutý zvrat: zač-
nou záhadně umírat její kolegové…

Hana Marie Körnerová: Carolina – drama-
tický příběh z Francie druhé poloviny 19. století
sleduje osudy Juliana a Clauda, dvou přátel, a je-
jich společné lásky Emmy, pro kterou podstupují
vzájemný souboj. Emma se za Clauda, který
v souboji prohraje, vdá a Julien odchází do ar-
mády, v níž se mu podaří udělat kariéru. Julien se
následně odstěhuje do Paříže, ožení se, avšak jeho
žena brzy zemře a on zůstává se synem Simonem
sám. Jeho potomek mu ale dělá pramalou radost.
Vyroste z něho totiž karbaník, hazardér a pod-
vodník. Aby se snadno dostal k penězům, unese
z kláštera bohatou dívku. Netuší však, že je to
Emmina a Claudova dcera Carolina… 

Iva Tajovská: Pavučiny touhy – Jana, Klára
a Anna – tři hlavní hrdinky, jejichž příběhy, tužby
a potřeby se prolínají na jednom pracovišti a stře-
távají se v konfrontaci s realitou. Jana je přitažlivá
žena, která touží po dítěti a nekomplikované lásce.
Klára se vyrovnává se vztahem k bývalému man-
želovi i dětem. Anna, která za podivných okol-
ností odešla se svým tajemstvím z řádového spo-
lečenství, obtížně hledá své místo ve světě za zdmi
kláštera. Pavučiny touhy jsou ale také o přáních,
snech, zklamáních, i radostech dalších žen
a mužů, kteří do příběhu vstupují. 

Oldřich Syrovátka: Nejkrásnější bajky pro ne-
jmenší – nejkrásnější bajky seznamují děti s celou
řadou špatných i dobrých lidských vlastností pro-
střednictvím zvířátek, která se chovají jako lidé.

Jednotlivé příběhy jsou napsané vesele, hravě
a z každé bajky vyplývá poučení. 

Caroline Plaisted: Než nám bude šestnáct -
kamarádky Beth a Anna se rozhodnou, že než jim
bude 16 let, stanou se z nich největší krasavice.
Napíší si seznam deseti věcí, které by měly pro-
vést. Jenomže ať se pustí do čehokoli, skončí to
vždy naprostou katastrofou. A navíc se k tomu
pokaždé připletou i jejich školní idoly, Baz s Gre-
gem. Zdá se, že jejich plán nevyjde, a s láskou to
taky vypadá bledě. Nebo že by ne…? Vtipný pří-
běh pro holky o tom, že přece nezáleží jenom na
vzhledu.. 

Marg Meikleová: To je zvláštní, že vás to na-
padlo - poučná a současně zábavná knížka nabitá
spoustou zajímavých faktů. Obsahuje odpovědi
na všetečné otázky, které děti tak rády kladou do-
spělým a uvádějí je tím do rozpaků. Víte proč je
třináctka nešťastné číslo? A proč se v některých
zemích jezdí vpravo, a jinde zase vlevo? Nebo
jestli se zvířatům zdají sny? A jak to, že někteří
lidé mají hudební sluch, a jiní zase ne? 

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

Mgr. Jiří Blažek,
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Cesta pohádkovým lesem
Dům dětí a mládeže ve

Slavkově u Brna pořádá ve
spolupráci s firmou Slafpark
v sobotu 13. června CESTU
POHÁDKOVÝM LESEM.

Průběžný start je od 14 do 16 hodin na konci
ulice Jiráskova. Vstupné:
20 Kč. Cíl: areál Slafpark
– soutěže, občerstvení, tá-
borák (špekáčky s sebou).
Pozn.: v případě nepříz-
nivého počasí se akce ne-
koná! Bližší informace na tel. č.: 544 221 708,
605 083 322. ddm

Tak pojmenovali studenti 3.B HT ISŠ ve Slav-
kově u Brna společné cvičení s dětmi z Mateřské
školy Zvídálek. Na úterý 28. dubna pro ně připra-
vili dopoledne plné sportovního vyžití, pohybu
a tance. Celkem 155 dětí – 11 sluníček, 21 mo-
týlků, 18 broučků, 25 včelek, 23 štěňátek, 11 be-
rušek, 21 kuřátek a 11 koťátek plnilo společně se
studenty hotelové školy za dozoru svých učitelek
nejrůznější cvičení. Podlézaly a přelézaly, koulely
se, skákaly na trampolíně, házely, střílely na
branky, zkrátka zdolávaly různé překážky. Za
výkon obdržely děti žlutý lístek, který přilepovaly

Den otevřených dveří
Mateřská škola Zvídálek pořádá

v úterý 23. června v době od 8 do
10.30 a od 14 do 16 h. den otevře-
ných dveří na všech pracovištích

mateřské školy. K návštěvě zveme rodiče
s dětmi i zájemce z řad veřejnosti. 

na nákres, ze kterého vznikly nádherné pampe-
lišky, které si odnesly do svých tříd. Na závěr si
všichni zatancovali, a že jim to šlo i slušelo, do-
kazují fotografie. Zpět do školky si děti odnášely
také balonek a sladkou odměnu, ale i radostnou ná-
ladu a krásné přátelství se studenty střední školy.
Celé cvičení vedla a komentovala paní Táňa Uhlí-
řová z DDM ve spolupráci s Mgr. Janou Sekerko-
vou a studenty ISŠ Slavkov, kteří si na vlastní kůži
vyzkoušeli náročnou práci pedagogů. Odměnou
jim byly rozzářené oči dětí a dobrý pocit, který se
ničím nedá nahradit. Mgr. J. Sekerková

SPOLUPRÁCE DDM, ISŠ A MŠ VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pampeliškiáda

Oživené prohlídky podzemí
V sobotu 13. června bude možné v podzemí

slavkovského zámku zhlédnout další z oblíbených
„oživených  prohlídek.“ Vystoupení budou orien-
tována na vyšetřování kriminality (i domnělé)
v raném novověku (cca 16.–17. stol.) – zejména
pak s použitím donucovacích prostředků. K vi-
dění budou rovněž různé předměty vztahující se
k „právu útrpnému,“ z nichž některé si návštěvníci
budou moci vyzkoušet na vlastní kůži (pod od-
borným dohledem kata Mydláře…).

Doporučujeme objednat si tyto prohlídky pře-
dem na tel. čísle 544 227 548 (od 9 do 17 hodin)
nebo e-mailem: info@zamek-slavkov.cz

Těšíme se na vaši návštěvu. (ZS-A)

Pampeli‰kiádaFoto: archiv DDM
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V uplynulých dnech došlo k navá-
zání spolupráce Zámku Slavkov –
Austerlitz s Národním divadlem
Brno (dále jen „NDB“). Od této spo-
lupráce si slibujeme především rozšíření kulturní
nabídky pro občany města. 

Současnost a budoucnost Národního divadla
Brno je v produkování špičkových divadelních
představení opery, operety, činohry, baletu, tance,
muzikálu, koncertů a bohatého doprovodného pro-
gramu pro nejmladší diváky. Národní divadlo Brno
tvoří soubory Janáčkovy opery, Mahenovy činohry
a baletu. Hraje v historicky cenných budovách Ja-
náčkova divadla, Mahenova divadla a Divadla Re-
duta (nejstarší divadelní budova ve střední Ev-
ropě). 

Národní divadlo Brno zahájilo svou činnost
v roce 1881 a představovalo v průběhu historie vý-
znamné kulturní a umělecké centrum Evropy, na
jehož scéně se uskutečnila řada světových premiér. 

Jedním z cílů, které byly stanoveny novým ve-
dením divadla (ředitel ak. arch Daniel Dvořák), je
oslovit uměleckou tvorbou NDB širokou diváckou
obec nejen v rámci Brna, ale celé Moravy – jako
součásti středoevropského kulturního prostoru.

Zámek Slavkov – Austerlitz byl v uplynulých
dnech zařazen do programu ZIELE-TOP-CÍLE.
Jedná se o aktivitu, která má za cíl posílit příhra-
niční turistický styk, turistické aktivity
mezi státy a zviditelnění TOP výletních
cílů jižní Moravy za společné prezentace
a spolupráce Top výletních cílů jižní Morava
a Top-Ausflugsziele Niederösterreich.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (dále
jen „CCRJM“) nás oslovila s nabídkou spolupráce
v rámci projektu ZIELE-TOP-CÍLE, který je rea-
lizován v rámci OP Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika. Vedoucím partne-
rem celého projektu je Niederösterreich Werbung
GmbH., Centrála cestovního ruchu – Jižní Mo-
rava se stala partnerem na české straně.

Prvním cílem projektu bylo vytvoření skupiny
Top výletních cílů jižní Morava po vzoru již exis-
tujících Top-Ausflugziele v Dolním Rakousku.
Dalším důležitým cílem je navázání spolupráce
mezi Top výletními cíli na jižní Moravě a v Dolním
Rakousku, která zajistí výměnu informací a zkuše-
ností a také zvýší počty návštěvníků jak na jižní
Moravě, tak i v Rakousku. Projekt je plánován na
tříleté období (2009–2011) a během této doby se
počítá se zapojením max. 24 turisticky atraktivních

Zámek Slavkov zařazen do mezinárodního programu
míst na jižní Moravě, každý rok tedy nových osm
Top výletních cílů! Zapojení do projektu nám při-
nese mnoho pozitivních efektů – velkou marketin-

govou propagaci (např. v médiích, na vele-
trzích cestovního ruchu) nejen v České
republice, ale i v Rakousku, zpracování

a tisk tiskovin pro naši nabídku s logy projektu,
prezentaci na společné webové stránce, vyznačení
na mapě Top cílů s informačním textem atd.

Účastí na tomto rozsáhlém česko-rakouském
projektu získáme výraznou konkurenční výhodu
oproti ostatním atraktivitám cestovního ruchu.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj v letech 2009–2011, proto
neznamená po toto uvedené období žádné rozpo-
čtové náklady ze strany ZS-A. 

A co se od nás očekává? Především nadšení pro
spolupráci a ochota zlepšovat se (jak v poskyto-
vaných službách, tak i ve vzdělávání lidských
zdrojů). To, že nás tímto dopisem CCRJM oslo-
vila, vycházelo z předpokladu, že již splňujeme
většinu kritérií, které by měl Top cíl jižní Moravy
splňovat. Dne 28. 4. 2009 proběhla prověrka spl-
nění tzv. Základních kritérií pro Top výletní cíle
jižní Morava přímo na ZS-A. Z celkového počtu
119 možných bodů jsme dosáhli 114 bodů u jed-

notlivých přísných kritérií a na základě toho jsme
byli zařazeni do první ze tří etap výběru Top vý-
letních cílů a následné spolupráce.

V těchto dnech jsme obdrželi informaci s vy-
rozuměním o zařazení do první etapy. Dalším kro-
kem bude podepsání tzv. Partnerské smlouvy mezi
ZS-A a CCRJM k účasti na projektu. Dne 20. 5.
2009 proběhla k této aktivitě společná tisková
konference v Laa a.d. Thaya. 

Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov do-
stal opravdu do TOP kategorie turistických cílů
v regionu, a tím se vytvořil předpoklad dalšího
zvýšení počtu turistů a nových návštěvníků města
Slavkova ze zahraničí se všemi synergickými
efekty pro lokální podnikatelskou infrastrukturu.

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

NDB chce zlepšit komunikaci s mo-
ravskými obcemi a městy tak, aby se
mezi občany pravidelně dostávalo více
informací o uměleckých produkcích na

všech scénách NDB. 
Divadlo má řadu informačních materiálů, které

bude zasílat, aby se dostaly v maximální míře
k mimobrněnským divadelním příznivcům. Vy-
dává také nový atraktivní dvouměsíčník – magazín
DIVA... (divadlo jako životní styl) a o novinkách
v NDB se lze nově dočíst také jedenkrát měsíčně
v příloze deníku MF Dnes pod názvem On Stage. 

Cílem nové spolupráce je zjednodušení cesty
k zakoupení vstupenek na představení NDB. Od
září 2009, kdy začne nová divadelní sezona, při-
pravujeme předprodej vstupenek v Informačním
centru ve Slavkově. 

Aktuálně připravujeme na podzimní termín
Talkshow Jana Grygara s hosty Národního di-
vadla Brno, v jednání je možné hostování NDB na
nově zrekonstruovaném nádvoří zámku Slavkov.
O veškerých připravovaných aktivitách vás bu-
deme informovat na stránkách Slavkovského zpra-
vodaje. Mgr. Jana Janulíková (NDB)

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Zámek Slavkov navázal spolupráci
s Národním divadlem Brno

Pfiedná‰ka „Slavkov a fiád
nûmeck˘ch rytífiÛ”

V další z cyklu odborných
přednášek na slavkovském
zámku vystoupí odborník na dě-
jiny rytířských duchovních řádů
Doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Přednáška se bude konat ve
čtvrtek 4. června v 17 hodin.
v Divadelním sále. Těšíme se

na vaši návštěvu. Mgr. Martin Rája (ZS-A)

Oldtimer festival
Opět je tu začátek léta a s ním přichází do

slavkovského zámku tolik oblíbený Oldtimer
festival, tentokrát již po šestnácté! Opět se set-
káte s mnoha veterány, jak automobily, tak také
motocykly. Festival pořádá nakladatelství AGM
CZ, s.r.o. spolu se Zámkem Slavkov – Auster-
litz. Srdečně tímto zveme všechny zájemce v so-
botu 27. června do zámeckého parku, kde bude
připraven celodenní pestrý program, ze kterého
si jistě vybere každý.

Na letošním 16. ročníku očekáváme nejméně
600 historických vozidel z různých koutů světa.
Od 8 do 16 hodin bude možné navštívit zámecký
park a prohlédnout si tuto jedinečnou výstavu, jejíž
součástí bude také burza náhradních dílů nebo
jízda elegance. Celá akce bude doplněna vystou-
pením Františka Procházky – Louis Armstrong re-
vival. Dámy bezpochyby potěší módní přehlídka
historických klobouků, jejíž začátky jsou určené
na 10 a 11 hodin. 

V tento den bude samozřejmě přístupný i zámek
a jeho interiéry, které zvou všechny milovníky his-
torie k jejich prohlídce. Děti zase ocení barevnou
výstavu dřevěných hraček Lubomíra Klementa,
která je doplněna výtvarnými pracemi dětí z MŠ
Slavkov.

Je tedy patrné, že se v sobotu 27. června v zá-
meckém parku rozhodně nudit nebudete a zažijete
společně s námi příjemný den. Těšíme se na vaši
návštěvu! Mgr. Michaela Kavková (ZS-A)  

Zámecký park ve Slavkově u Brna, ideální
místo pro open air festival, přivítá v sobotu
20. června 2009 od 15 hodin mnohé příznivce po-
pulárních zpěváků a skupin. Na
6. ročníku festivalu vystoupí
Marta Kubišová, Michal Hrůza,
Jaroslav Uhlíř, Tomáš Klus,
dále si zde návštěvníci poslech-
nou skupiny Vypsaná fiXa, Sto
zvířat, Annu K & band a Fate
Magazíne. Stálá patronka festi-
valu Hana Hegerová na tomto
ročníku zakončí svá open air

Hudební festival Slavkov 2009
vystoupení, proto máte jedinečnou příležitost si ji
na Hudebním festivalu Slavkov 2009 ještě přijít
poslechnout. Celým festivalem vás mluveným slo-

vem provede Šárka Kubelková.
Zájemci mohou zakoupit

lístky v předprodeji v Infor-
mačním centru, nyní za zvý-
hodněnou cenu. Podrobnější in-
formace naleznete na
internetových stránkách
www.slavkovfest.cz.

Mgr. Michaela Kavková,
Zámek Slavkov – Austerlitz 

Setkání v Laa a. d. Thaya

Hana Hegerová na loÀském festivalu
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Blahopřání žákyni
Literární soutěž Slavkovské memento oslavila

letos půlkulaté jubileum. Pro tento rok bylo vy-
hlášené téma Války – neválky. Žáci mohli psát
o válečných konfliktech, o historii pomníků v ob-
cích, ale také o svých osobních, soukromých vál-
kách – neválkách, měli možnost vyjádřit své ná-
pady i výtvarně. Někteří žáci naší školy se
pokusili zpracovat toto téma a Michaela Roz-
porková, žákyně 8.A třídy, obsadila v literární
části soutěže 1. místo v kategorii základních škol
s prací na téma Památník obětem bitvy tří císařů.
Komise mimo jiné ocenila práci, kterou při sběru
informací musela vynaložit. Navíc si našla ještě
čas a elán pro další příspěvek týkající se proble-
matiky chudoby ve třetím světě, který rovněž do
soutěže zaslala. Blahopřejeme. L. Záleská 

Vynikající pěvecké výkony Otto Kleina, só-
listy milánské La Scaly, Státní opery Budapešť, Ja-
náčkovy opery Brno, Teatro Regio Turín, Deuts-
che Staatsoper Berlín, a Luisy Albrechtové,
sólistky Vídeňské opery, vítězky nedávné pěvecké
soutěže v Passau, skvělé hudební výkony Or-
chestru Johanna Strausse – Die flotten Geister
Coburg v čele s dirigentem Adrianem Kokošem
(Bratislava) a pod vedením Jiřího Preisingera
(Coburg), doplněné mimořádně působivým prů-
vodním slovem Ladislava Lakomého, člena Ná-
rodního divadla Brno, to byly prvky, které spo-
lečně vytvořily naprosto ojedinělý umělecký
zážitek pro více než 280 nadšených diváků v His-
torickém sále zámku, kteří odměnili opakovaně
účinkující bouřlivým a často až frenetickým po-
tleskem. 

Také účast řady vzácných hostů v čele s Dr.
Eduardem Straussem, potomkem slavného skla-
datele, prof. Dr. Norbertem Nischkauerem, svě-

Již popáté se na slavkovském zámku konala
akce nazvaná Slavkovské memento, které má ve
svém názvu slovo znamenající připomínku, varo-
vání. Připomínku válek, varování před válkami –
právě s tímto posláním byla v roce koncipována
a založena. Dříve dvoudenní setkání se vyprofilo-
valo do jednodenní akce s dvěma nosnými body
– literární a výtvarnou soutěží pro školní mládež
a Čtení při svíčkách, ke kterým jsou přidávány
další aktivity. 

Záštitu Mementu poskytl starosta Slavkova
Ing. Ivan Charvát a velitel Velitelství výcviku –
Vojenské akademie ve Vyškově plk. gen. štábu
Ing. Jaromír Zůna, MSc. Slavnostního zahájení
a zároveň vyhlášení soutěže na téma „Války – ne-
války“ se zúčastnili zástupci zaštiťujících institucí
(místostarosta Ing. Jiří Doležel a náčelník Institutu
vzdělávání Vojenské akademie plk. Ing. Jaromír
Durna), za Klub autorů literatury faktu JUDr. Jan
Kux (předseda poroty literární soutěže), Ing. Petr
Kopečný, za Čs. obec legionářskou pan Bohuslav
Páral a PhDr. Ing. Ludmila Sýkorová. Osvěžením
zahajovacího programu bylo vystoupení žákyň
slavkovské ZUŠ F. France. Pro přítomné, ale i pro
obecnou veřejnost připravila Vojenská akademie
ve Vyškově prezentaci své práce. Kromě toho si

Hraãka je vûc, se kterou si lze hrát. . .
Vernisáž výstavy dřevěných hraček Lubomíra

Klementa a výtvarných děl MŠ Slavkov u Brna –
7. května 2009 (výstava potrvá do 5. července).

Základem dnešního výrobního programu je ko-
lekce ekologických dřevěných hraček zaměřená
převážně na auta. Druhým hlavním výrobním pro-
gramem je výroba dřevěných dekorativních květin. 

Výstavu dřevěných hraček p. Klementa dopl-
ňují výtvarné práce dětí z Mateřské školy Zvídá-
lek ve Slavkově u Brna. Jedná se o různorodou
kolekci výtvorů malých autorů od tří do sedmi
roků, na kterých jsou ztvárněny zážitky a pro-
žitky ze světa, kterým jsou děti obklopeny a který
zcela pochopitelně vidí docela jinak než my do-
spělí. 

Součástí výstavy je i výtvarná dílna, kde si
každý malý návštěvník (a třeba i velký) může na-
malovat obrázek pro potěšení své i svých blíz-
kých. Výstava je prodejní a vystavené hračky je
možno zakoupit v pokladně zámku. JiB

(Více fotografií najdete na www.veslavkove.cz)

V rámci Mezinárodního muzeí a Festivalu mu-
zejních nocí v sobotu 16. května uspořádal Zámek
Slavkov – Austerlitz soutěž o nejlepší / nejorigi-
nálnější pokrývku hlavy. Neočekávali jsme masivní
účast, ale účast pouhých dvou soutěžících nás po-
někud mrzí. O to více, že oba byli z poměrně vzdá-
lených lokalit (Kladno a Praha). Připravená hod-
notící komise měla tudíž velmi snadnou práci a bez

Benátský karneval
Všichni, kdo se přišli podívat ve čtvrtek

14. května do Historického sálu na vernisáž
floristické výstavy s názvem Benátský karne-
val, prožili krásné odpoledne s programem,
který se stal již tradicí při této výstavě. 

Vernisáž zahájili žáci tanečního oboru Zá-
kladní umělecké školy ze Slavkova pod vede-
ním paní učitelky Lenky Krahulové. Jejich vy-
stoupení pod názvem Karneval navodilo tu
správnou atmosféru pro nadcházející část pro-
gramu. Následovala tradiční módní přehlídka,
v letošním roce karnevalových masek.    

V její první části předvedly studentky ISŠ ze
Slavkova a Textilní průmyslové školy z Brna,
moderní karnevalové masky – maturitní práce
studentek této textilní školy z Brna. 

V druhé části přehlídky se již návštěvníci
přenesli do prostředí benátského karnevalu.

Kostýmy a klobouky paní Ilony Zykové do-
plněné krásnými kyticemi studentů a pedagogů
Střední zahradnické školy z Brna pod vedením
paní Dany Felklové, to byl jen začátek krásné
podívané, která následovala po vernisáži.

Návštěvníci vstoupili do reprezentativních
interiérů slavkovského zámku, které provoněly
nádherné květinové vazby a aranžmá, dopl-
něné karnevalovými maskami. Každá z míst-
ností v jiné barevné kombinaci, doplněna dra-
périemi a dalšími drobnostmi, které patří ke
karnevalům. Nádherné prostory slavkovského
zámku se tak staly na 10 dnů ještě krásnější,
než při klasických prohlídkách. 

Dnes už můžeme říci, že všichni návštěv-
níci, kteří si přišli nádhernou květinovou vý-
stavu v době od 14.–24. května prohlédnout,
a bylo jich více než 1000, si odnášeli krásné
provoněné zážitky. I. Zyková (ZS-A)

(Foto z akce na straně 2 zpravodaje)

použití vedlejších kritérií zvolila výherce, a to bez
udělení pořadí. Vítězové, Veronika Velebilová a Jan
Šrotíř, obdrželi poukaz na konzumaci v Zámecké
restauraci Austerlitz v hodnotě 1000 Kč a vstu-
penky do Dinoparku ve Vyškově. 

O tom, že i zaměstnanci zámku byli na soutěž
dobře připraveni, svědčí připojené fotografie…

Mgr. Jiří Blažek (ZS-A)

Soutěž o nejlepší
pokrývku hlavy

První z vrcholů kulturní sezony 2009
tově uznávaným znalcem Straussova díla a členů
České společnosti Johann Strauss z ČR, Sloven-
ska, Rakouska, Německa i Anglie, podtrhla mi-
mořádnou úroveň tohoto koncertu.

Takový byl rámec jubilejního 10. koncertu
„Z operety do operety“, na kterém ve velmi zda-
řilé dramaturgii zazněly skladby J. Strausse, F.
Lehára, E. Kálmána a dalších hudebních světově
proslulých skladatelů operetních melodií. Evrop-
ské renomé a výkony pěveckých hvězd posunulo
úroveň tohoto koncertu na zcela mimořádnou
uměleckou úroveň. Lze bez nadsázky konstato-
vat, že zřejmě dosud nebylo možné ve Slavkově
v této hudební a pěvecké oblasti něco tak vysoce
kvalitního slyšet či zhlédnout ...

Z tohoto pohledu lze nepochybně sobotní kon-
cert na slavkovském zámku označit za první z vr-
cholů kulturní sezony 2009.

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)
(Foto z akce na straně 2 zpravodaje)

Slavkovské memento 2009
mohli návštěvníci prohlédnout dvě výstavy – jed-
nou z nich byla výstava „Sochy proti válce“ vý-
tvarníka Martina Peče z Prostějova, druhou pak
„Vykopané válečné artefakty“ Ondřeje Lukáše ze
Ždánic. Mgr. Jiří Blažek (ZS-A)

Vítûzné práce a dal‰í podrobnosti najdete na www.veslavkove.cz

Zamûstnanci zámku s vítûzi Vítûzové soutûÏeFoto: J. Blažek

Foto: J. Blažek
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Slavíci z Tyršovky
Ve čtvrtek 7. května se na DDM ve Slavkově

konalo okrskové kolo pěvecké soutěže Zazpívej
slavíčku. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Sou-
těže se jako každoročně zúčastnili i žáci naší
školy, a to v první, druhé a třetí kategorii. Pěvecké
klání bylo velice napínavé. Velmi nás těší, že „sla-
víci z Tyršovky“ v silné konkurenci obstáli
a umístili se na velmi pěkných místech: v první
kategorii obsadila třetí místo Marie Vostřelová
z 3. třídy, ve druhé kategorii získala třetí příčku
Michaela Kohoutková z 5. třídy a v třetí kategorii
byla bronzová Monika Kudličková z 8.A. 

Na tyto úspěchy naši malí zpěváci navázali
i v okresním kole, které se konalo ve čtvrtek 14.
května 2009 v Bučovicích. V první kategorii si
zde Marie Vostřelová „vyzpívala“ krásné 2. místo.

Všem „slavíčkům“  děkujeme za reprezentaci
naší školy, gratulujeme ke skvělému umístění
a přejeme mnoho dalších úspěchů a hlavně ra-
dosti ze zpívání. Mgr. Michael Korbička

Kalibro – výsledky devátých ročníků
Naše deváté  třídy se jako každý rok zúčastnily srovnávacích testů v matematice a českém jazyce.

Výsledky v obou předmětech odpovídají průměru celé České republiky včetně víceletých gymná-
zií. V českém jazyce jsou nad úspěšností deváťáků celé republiky a v matematice na průměru. zšt

Olympiáda v matematice
Žáci ZŠ Tyršova se již tradičně zúčastnili

okresního kola matematické olympiády v kate-
gorii osmých tříd. Stejně jako na jiných soutě-
žích opět úspěšně reprezentovali naši školu. 

Hana Burýšková obsadila 3. místo, Denisa
Škrabalová skončila devátá a těsně za ní Jindřich
Galata. zšt

Již po páté se žáci naší školy zapojili do literární
soutěže, kterou vyhlašuje Zámek Slavkov – Aus-
terlitz společně s Klubem autorů literatury faktu.
Soutěž probíhá v rámci festivalu Slavkovské me-
mento. Letošní téma znělo „Války – neválky“.
Každý soutěžící si mohl zvolit libovolný slohový
útvar a psát např. o problémech ve vzájemných
vztazích, o boji proti společenským nešvarům,
o mírovém řešení mezinárodních konfliktů. Žáci
mohli psát také o skutečných válkách, o historii
vzniku pomníků padlým vojákům v obci apod.

Naše škola zaslala do soutěže celkem deset

Coca-cola školský pohár
Dne 28. dubna se

naši žáci zúčastnili
poháru v kopané,

který se konal v Rousínově. Chlapci zahájili tur-
naj nešťastnou prohrou s domácími reprezen-
tanty. I když byli po celý zápas lepší, nedokázali
svoji převahu brankově vyjádřit. 

V zápase se ZŠ Vyškov Nádražní pak remi-
zovali 2:2 a v posledním porazili žáky z Bohda-
lic 3:0. Škoda té jediné prohry, protože jsme
mohli postoupit do dalších bojů. I tak patří klu-
kům poděkování za vzornou reprezentaci školy
i za dobrý výkon. zšt

Ve čtvrtek 16. dubna se konalo ve Vyškově
okresní kolo ve volejbale děvčat. Zúčastnily se
týmy ZŠ Vyškov Letní Pole, ZŠ Vyškov Nád-
ražní 5, Gymnázium Vyškov, Gymnázium Bu-
čovice, ZŠ Bučovice 710 a ZŠ Tyršova Slavkov
u Brna. Naše děvčata podala velmi dobrý výkon.

Street Law
16. dubna uspořádala naše škola besedu

s žáky 9. tříd v rámci projektu Street Law. Za-
měřena byla především na tematiku drog a dal-
ších návykových látek.

Co to Street law je, můžeme citovat přímo
z jejich stránek:  „Není to, jak by doslovný pře-
klad naváděl, nějaké pouliční právo, nedej bože
právo ulice. Je to program zaměřený především
na zvýšení právního vědomí a komunikačních
schopností s použitím interaktivních metod
výuky. Jeho cílovou skupinou jsou zpravidla stu-
denti základních a středních škol. Pomocí ná-
zorných lekcí seznamujeme studenty s právem
v duchu hesla J. A. Komenského „škola hrou“.
Cílem lekcí je, aby samy děti pochopily, v čem
je význam práva, aby zjistily, že rozhodování
soudce není lehká záležitost, a aby věděly, proč
by se člověk měl právními předpisy řídit. Třeba
tak pochopí to, co se dosud jen učily v pouč-
kách.“ zšt

O konečném umístění rozhodoval až závěrečný
zápas s dívkami ZŠ Nádražní. Po urputném boji
náš tým prohrál, a tak nakonec obsadil 3. příčku.

Školu reprezentovaly: D. Vičarová – kapi-
tánka, T. Vránová, L. Stávková, P. Kotolanová, J.
Knéslová, D. Škrabalová, K. Sáčková. zšt

Okresní kolo ve volejbalu dívek – 3. místo

Slavkovské memento 
prací žáků 8. a 9. ročníku. Většina dětí ve svých
prozaických pracích využila svých vlastních zku-
šeností, vzpomínek pamětníků, ale pěkné byly
také úvahy napsané na základě vlastní četby, po-
případě zhlédnutí filmu. Letos jsme do soutěže
poslali dokonce tři básně.

Odborná porota ocenila třetím místem verše
Kateřiny Laštůvkové z 8.A. Petr Bureš z 9.B
a Eliška Pitronová z 9.A získali čestná uznání.

Dobré umístění našich žáků nás velmi těší,
jsme rádi, že navázali na úspěchy z minulých let.

V. Dobešová, P. Pitronová

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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Adoptuj panenku…
Adoptuj panenku... a zachráníš dítě“ je projekt

českého výboru pro UNICEF, který je zaměřen
na podporu očkovacích programů UNICEF. Do
projektu se zapojili zaměstnanci i žáci ZŠ Ko-
menského. Nejprve žákyně 6. ročníku vytvořily
panenky podle zadaného střihu, který je možné
získat přímo u Českého výboru UNICEF. Každá
panenka dostane od svého výrobce jméno
a rodný list, se kterým je pak zařazena do prodeje
na internetových stránkách UNICEF nebo na
dalších prodejních místech v ČR.

Nákupem – „adopcí“ panenky za částku
600 Kč je zajištěna suma potřebná k očkování
1 dítěte v rozvojových zemích proti šesti smrtel-
ným chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel,
tetanus, tuberkulóza a dětská obrna). Na ZŠ Ko-
menského se podařilo adoptovat hned dvě tako-
véto panenky: jednu adoptovali žáci 9.A třídy se
svou třídní učitelkou a druhou učitelé spolu
s ostatními zaměstnanci školy. Za záchranu dvou
dětských životů děkujeme. PhDr. H. Sokoltová

Den Země na Špilberku
17. dubna se žáci naší školy zúčastnili Dne

Země na Špilberku, kterou organizovala Lipka –
školské zařízení pro enviromentální vzdělávání
v Brně ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Název letošního ročníku byl Za příběhem naší
krajiny. Hned na začátku se děti seznámily se
svým poutníkem, který je provázel celým příbě-
hem. Nejprve je překvapilo divadelní předsta-
vení na nádvoří hradu, ve kterém studenti pouta-
vým způsobem seznámili děti se vznikem Země
a naší jihomoravské krajiny. Potom je poutník
provázel po stanovištích plných her, úkolů a ak-
tivit s ekologickou tematikou. Vše bylo krásně
promyšlené, děti byly neustále zaměstnané pře-
mýšlením o vodě, dopravě, zemědělství a aktivně
se mohly účastnit vymýšlení svých řešení da-
ných úkolů.

Čtvrťáci odjížděli spokojeni a plni poznatků
a zajímavých postřehů. Akce byla velmi pěkně
zorganizována, vše promyšlené se spoustou krás-
ných nápadů. Mgr. Pěnčíková

V pátek patnáctého května proběhla na nádvoří
školy akce jako vyšitá z nějaké detektivky. Přijela
dvě policejní auta, jedno zásahové vozidlo, a z něj
vyskočili maskovaní muži. Na zádech měli nápis
Zásahová jednotka, takže nedošlo k omylu, že by
nás přepadli nějací záškodníci. Mnozí vyučující
se v duchu zaradovali nad možností úbytku ně-
kterých notorických zlobivců, ale muži zákona
nás brzy vyvedli z omylu.  Přijeli pouze za úče-
lem prezentace své práce.

Názorně a se vší vážností zneškodnili  krimi-
nálníka ohrožujícího nás nožem, zachránili osa-
mělou ženu před násilníkem, zabránili rozvášně-
nému opilci v ničení soukromého majetku
baseballovou pálkou, zneškodnili a pozatýkali
bandu pašeráků drog. Ovšem násilníky nepřed-
stavoval pan školník a osamělou ženu žádná paní
učitelka, ale k tomu vycvičení figuranti, kteří jim
pomáhají při nácviku náročných zásahů.

Potom si vystřelili. Ne z nás, ale dělobuchem,

Není dřevo jako dřevo
Takový je název ekologického výukového programu, který v dubnu absolvovali žáci sedmého roč-

níku. O dřevě a lese se nebavili ve třídě, ale přímo v terénu, v lesní škole Jezírko, která leží uprostřed
lesů u Soběšic. Už od samého začátku programu se žáci museli aktivně zapojit do poznávání a osvo-
jování si znalostí o životě v lese a hospodaření se dřevem. Na úvod se stylově rozdělili do dvou sku-
pin na: jehličnany a listnáče. V těchto skupinách plnili další úkoly, mezi něž patřilo zjišťování infor-
mací do pracovního listu „Můj strom“, vycházka spojená s poznáváním stromů a rostlin a v neposlední
řadě práce v dřevodílně, která všechny žáky opravdu zaujala od prvních minut, kdy měli poznat různé
nástroje a nářadí. To vypadá jako snadný úkol, ale zdaleka ne všichni vědí jak vypadá kalač, nebozez
či lupínková pila. 

Na závěr programu si žáci zkusili něco ze dřeva vyrobit za pomoci právě zmíněné pilky, rašple, dláta
či smirku. Dopoledne strávené na Jezírku všechny poučilo i pobavilo. PhDr. H. Sokoltová

Projektov˘ den – den otevfien˘ch dvefií
V pátek 5. června bude probíhat v naší škole

projektový den, s jehož přípravou jsme započali
již počátkem měsíce března. Tato akce se usku-
tečňuje v rámci Dne životního prostředí. Na naší
škole probíhá již podruhé. V loňském roce byl za-
měřen na odpady a letos na vodu. V úterý 31.
března si zástupci z jednotlivých tříd vylosovali
v ředitelně témata pro každou třídu. Tato témata
pak žáci budou pod vedením svých třídních uči-
telů a učitelů-garantů zpracovávat tak, aby je
mohli prezentovat ve třídách nejen svým spolu-
žákům, ale i široké veřejnosti, která bude mít tento
den volný vstup do školy od 9 do 11 h. Přijďte se
podívat, jak si žáci poradí s tématy jako např. Li-
tava, řeka našeho regionu, Voda, kolébka života,
Vodní katastrofy, Slavkovský rybník, Voda a che-
mie, Voda v písních a literatuře a s mnoha dalšími.
Ti nejmenší si vybrali téma Pohádkový život
v rybníku. Celá akce je pojata jako soutěž tříd.
Výherce získá finanční odměnu a jeden den tříd-
ního volna. Přijďte povzbudit své děti a podívat se,
jak daná témata zrealizovaly. Vladimír Soukop

který používají k rozehnání neukázněných davů.
Nakonec si děti mohly podrobně prohlédnout,
ohmatat a vyzkoušet jednotlivé části výstroje
mužů zákona, která v základní sestavě váží kolem
dvaceti kilogramů. Také se uskutečnil soutěžní
běh dvojic v neprůstřelné vestě, o který byl ne-
bývalý zájem. Děti neváhaly zapojit i paní uči-
telky. Že při tom některá šestikilová vesta men-
šího žáčka převážila, položila na zem, a ten
doběhl do cíle jako druhý z dvojice, se bralo jako
daň za soutěž.  Jenom doufám, že si policisté po
našem odchodu odvezli opravdu vše vzhledem
k tomu, že jim zvídavější chlapci vytahovali vý-
stroj přímo z kapes a oni jim ochotně předváděli
každou funkci speciálních přístrojů.

Není pochyb o výchovném účinku takové
akce, která může změnit názor některých žáků na
budoucí  povolání. Za to děkujeme Motorizované
policejní jednotce z Brna a kdykoliv je rádi v naši
škole znovu přivítáme. Jana Formánková

Na Komeňáku se střílelo

Školní přípravka
V letošním školním roce opět pokračujeme ve školní přípravce (dříve edukativní skupiny).

Zájem projevilo 31 rodičů se svými dětmi. Program přípravky je zaměřen na snadný přechod dětí
z mateřské do základní školy. Pomocí her jsou u budoucích prvňáčků rozvíjeny schopnosti potřebné
ke školním činnostem jako je čtení, psaní, počítání. Při společné činnosti rodičů a dětí se také upev-
ňují citové vztahy a i rodiče zíkávají zkušenosti, jak pracovat se svým dítětem v první třídě.

Od prvního září budou na naší škole dvě nově vybavené první třídy. Na všechny prvňáčky se
těšíme a přejeme jim i rodičům úspěšné zvládnutí prvního školního roku. HS

Foto: archiv školy



15SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU5/2009

Ve středu 20. května se vydalo osm volejbalistů
ze ZŠ Komenského změřit svoje síly s nejlepšími
hráči tohoto sportu z našeho kraje. Krajský přebor
se konal v hale Veterinární a farmaceutické uni-
verzity v Brně. Celkem se zúčastnilo pět nejlepších
týmů. Největšími soupeři byli pro nás volejbalisté
ze Šlapanic a Tišnova. Velké drama se odehrálo
právě se zmiňovaným Tišnovem. Zápas jsme sice
vyhráli 2:0, ale průběh byl strhující, plný zvratů
a nádherných volejbalových výměn. V prvním setu
mělo každé družstvo svoje setboly a až druhý set-
bol se nám povedlo uhrát. Ve druhé setu jsme

Dne 23. dubna se děvčata z populární sku-
piny Glitter Stars zúčastnila v Opavě mistrov-
ství ČR školních skupin v pódiových sklad-
bách. Na ploše se před zraky diváků
a rozhodčích v překrásné sportovní hale před-
stavily nejlepší skupiny ze všech krajů repub-
liky, např. z Plzně, Havlíčkova Brodu, Zlína,
Uherského Hradiště, Frýdku-Místku, Kromě-
říže, domácí Opavy i odjinud. Závodníci byli
rozdělení dle věku do dvou kategorií. Výkony

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO

přijme

do pracovního poměru

vychovatelku, vychovatele
do školní družiny

s nástupem od 27. 8. 2009.

Požadované vzdělání:
SŠ nebo VŠ pedagogického směru.

Platové podmínky dle nařízení vlády 74/2009 Sb.

Své nabídky pište na adresu:
reditel@zs.slavkovub.indos.cz, nebo
Základní škola, Komenského náměstí 495
684 01 Slavkov u Brna.

Biologická olympiáda
– další úspěchy

ZŠ Tyršova se každoročně účastní okresního
kola biologické olympiády v kategorii C (8. a 9.
třídy) i D (6. a 7. třídy). Příprava na soutěž je pro
žáky náročná, protože nestačí zvládnout teore-
tické znalosti, ale je třeba prokázat dovednosti
i při praktické práci, vypracovat samostatně
vstupní úkol a poznat předložené rostliny a ži-
vočichy. Letos měli výhodu všichni chovatelé
domácích mazlíčků, protože téma bylo zamě-
řeno na domácí živočichy a pokojové rostliny.
Již tradičně měly velmi dobrou úroveň naše
vstupní úkoly, v nichž kromě znalostí přírodo-
pisu prokázali žáci i skvělou práci s výpočetní
technikou.

Tyršováci v okresním kole opět zabodovali.
20. dubna 2009 se v kategorii C všichni čtyři
soutěžící umístili do 10. místa: Tomáš Hrabov-
ský – 2. místo (od vítězství ho dělilo pouze 0,5
bodu), Eliška Křivánková – 3. místo, Patrik
Kaura – 6. místo, Tomáš Fraňo – 8. místo.

29. dubna 2009 v kategorii D se nejlépe dařilo
Elišce Mojzesové – 12. místo a Jakubu Kaurovi
–15. místo.

13. května úspěšně reprezentovali v krajském
kole 2 zástupci naší školy – Tomáš Hrabovský
a Eliška Křivánková. Všem „olympionikům“ dě-
kuji za čas věnovaný přípravě na soutěž a za re-
prezentaci školy i města.

Mgr. Věra Křivánková

jednotlivých zúčastněných družstev bodovali
rozhodčí za technickou a uměleckou stránku
a za provedení. Ve starší kategorii obsadila
slavkovská děvčata 6. místo v naší republice
a 1. místo za efektní zpracování a provedení ná-
ročné skladby. Mladší kategorie přinesla dív-
kám krásné osmé místo. Slavkovské dívky
předběhly mládež z velkých měst a ukázaly, že
mají kvalitní sportovní základ a soutěživého
ducha. ReMa

Republikové finále v pódiových skladbách

dlouho prohrávali o sedm míčů, teprve v koncovce
jsme tým Tišnova dotáhli a díky drtivému smečo-
vanému podání Adama Mrázka vyhráli.  Výkon
našeho týmu byl hlavně postaven na již zmiňova-
ném smečaři Mrázkovi, kterému velmi důstojně
sekundoval Nohel, přesné nahrávky zajišťoval
Gerda, neúnavný Kazda obstarával bloky a zbý-
vající dva hráči Sankot a Kučera pomohli vytvořit
kompaktní a dobře fungující tým. Nyní již naše
volejbalisty čeká kvalifikace na republikový pře-
bor. Budeme jim držet v těchto již velice těžkých
bojích palce.  Mgr. Martin Bauer

Nejlepší volejbalisté v kraji 

Foto: archiv školy
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Foto: archiv školy
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V celostátním kole v Turnově (24.–26. 4.) se
pěvecké komorní duo Lukáš Gajárek a Stani-
slav Pátik pod vedením Mgr. Zdeňky Rybecké
umístilo na krásném 2. místě. Blahopřejeme.

První absolventský koncert ZUŠ Františka
France, který se konal 14. května v sále školy, měl
gradující až strhující vývoj i úroveň, a kvalita pro-
vedených skladeb to jen potvrzovala. V programu
převládala zdařilá klavírní díla soudobých i kla-
sických autorů, která byla střízlivě proložena ky-
tarovou hrou i zvučným saxofonem. Závěr kon-
certu představoval vyvrcholení této hudební akce,
v němž okázale a efektně zaznělo smíšené trio,
které zahrálo Beethovenovu Ódu na radost
v úpravě A. Vodičky. Jako poslední vystoupila ab-

solventka pěveckého oddělení Barbara Hrbáč-
ková, která své hlasové dovednosti náležitě uplat-
nila v několika skladbách legendární skupiny Be-
atles. Její hudební projev okořenila k tomu
sestavená beatová skupina z žáků školy.

Koncert byl velmi úspěšný nejen po stránce
skvělých výkonů absolventů, ale i díky progra-
mové režii a průvodnímu slovu. Posluchači od-
měnili každé vystoupení bouřlivým potleskem
a přispěli tak k výbornému prostředí a atmosféře
koncertu. 

Stalo se již velmi pěknou tradicí, že v rámci
absolventského koncertu je oceněn nejlepší žák
školy. Odměnou je týdenní poukaz k moři do
Chorvatska. Cenu věnuje vnučka Františka
France, paní Eva Odehnalová, ředitelka CK Liki-
dis Travel. Pedagogický sbor po pečlivém zvážení
vybral žákyni klavírního oddělení Petru Dvořá-
kovou ze tř. uč. J. Mašové. 
Absolventi:
Milan Bedřich, saxofon – uč. M. Uma
Petra Dvořáková, klavír – uč. J. Mašová
Barbara Hrbáčková, zpěv – uč. K.Sokolová
Nella Kokešová, klavír – uč. J. Mašová
Michal Moric, kytara – uč. A. Vodička
Martin Šujan, kytara – uč. A.Vodička

J. Handrla

I. absolventský koncert ZUŠ

Druhý koncert absolventů ZUŠ Fr. France si
s tím prvním v ničem nezadal. Účinkující podali
výkony, jak se na absolventy sluší. Nástrojové ob-
sazení bylo rozmanité, stejně tak jako výběr skla-
deb. Takže známé od Bacha po Vlacha platilo
i tentokrát. Mezi nové absolventy školy se zařa-
dili: Karel Flössler – viola, Marek Handrla – kla-
vír, Jan Vinter – kytara, Jarmila Andrlová – klavír,
Michaela Rusňáková – kytara, Eliška Žemlová –
keyboard, Monika Machalová – zpěv, Linda Špo-
nerová – klavír, Jana Šprtová – klavír. Všem účin-
kujícím k jejich výkonům blahopřejeme.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem,
kteří přišli nové absolventy po oba koncerty pod-
pořit svým potleskem. Díky za skvělou atmosféru
a těšíme se na setkání při dalších akcích pořáda-
ných ZUŠ. Martin Uma Petra Dvofiáková

II. absolventsk˘ koncert ZU·

Závěrečné vystoupení tanečního oboru je ve
Slavkově již mnohaletá zaběhnutá tradice, je to ja-
kýsi pomyslný vrchol celoročního úsilí malých
i velkých školou a školkou povinných tanečnic
a tanečníků, ale též završení celoroční práce paní
učitelky TO Lenky Krahulové s talentovanými
i méně nadanými tancechtivými dětmi.

A tak i letos ve středu 13. května praskal sál
Bonaparte ve švech. Kdo z diváků přišel až těsně
před zahájením v 16.30 hodin, měl jen malou na-
ději najít v sále volné místo k sezení. V přísálí –

v šatně pro účinkující – se pro změnu hemžilo 134
dětí. A všichni bez rozdílu dychtivě očekávali za-
čátek. Děti se těšily na svoje vystoupení a rodiče
zase až uvidí svůj poklad na prknech, co zname-
nají svět. A věřte, zase to stálo za to!

Ti nejmenší se předvedli ve „zvířecích“ sklad-
bách s názvy Krávy, krávy, Krokodýl, Pavouci či
Ptačí koncert, větší zatančili např. na hudbu starých
mistrů J. S. Bacha či R. Schumanna, ale zazněly
zde i tóny muzikálové či skladby pana učitele ZUŠ
A.Vodičky. Tedy – hudba veselá i vážná, svižnější

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Fr. France
i pomalá, taneční a pohybové náměty rozmanité,
kostýmy pestrobarevné. Podtrženo sečteno – vy-
stoupení tanečního oboru se letos opět povedlo na
jedničku s hvězdičkou.

Nezbývá než popřát žákům hodně chuti a píle
do nové práce, paní učitelce Krahulové co nejvíce
nadšených svěřenců, všem k práci hodně zdraví
a stále více inspirace pro další skvělé náměty.
A my diváci se už nyní těšíme na příští neméně
velkolepá představení našich malých umělců.

Mgr. Radoslava Pflimpflová

Balet Foto: 7x archiv školy



Fotbal v květnu
Soutěžní ročník 2008/09 končí v červnu na

městském stadionu těmito mistrovskými zápasy:
A mužstvo
So  6. 6. 16.30 h., SK Slavkov–FC Vracov
So 13. 6. 16.30 h., SK Slavkov–Sj Velké Pavlovice
B mužstvo
Hraje oba poslední zápasy venku: s Bošovice „B“
a Křenovicemi „C“
Dorost
So  6. 6. 14.00 h., Slavkov–Mutěnice
So 13. 6. 14.00 h., Slavkov–Velké Pavlovice
St. a ml. žáci
So 13. 6. 9.00 a 10.45 h., Slavkov–Rousínov
Přípravka
Hraje poslední utkání v Křižanovicích a končí tur-
najem nejlepších 8 mužstev okresu na hřišti, které
STK Vyškov teprve určí.
Ve dnech 19.–21. června je plánován reciproční
zájezd dospělých a dorostu do polského Slawkówa.
VV SK Slavkov u Brna děkuje všem hráčům za
předvedené výkony, trenérům a funkcionářům za
jejich obětavou práci a také všem sponzorům a fa-
nouškům za jejich přízeň! A na stadionu se zase se-
jdeme asi v polovině srpna, kdy bude zahájen nový
soutěžní ročník 2009/10. rs
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Tradiční májový turnaj
dvojic v nohejbale

Dne 1. května se konal 32. ročník nohejbalo-
vého turnaje dvojic, pro příchozí. Letos se zú-
častnil rekordní počet 25 dvojic. Tyto hrály ve čty-
řech skupinách a dva první postupovali do finále.
Jako první se umístila dvojice s názvem RUMO-
TOUR. Potěšila nás nejen velká účast hráčů, ale
i sportovních fanoušků a přátel. K úspěchu akce
samozřejmě přispělo krásné počasí a nezměrné
úsilí všech, kteří se starali o občerstvení. Za to
jim patří veliké díky a obdiv.

Zvláště dovolte, abychom poděkovali pánům
B. Růžičkovi a R. Antošovi st. Naše díky patří
také technickým službám za úpravu okolí areálu
a odvoz odpadků.

Poděkování sponzorům: Město Slavkov, Ros-
těnice a.s., Reistav s.r.o., Vladimír Rozsíval, JM
Demicarr s.r.o., a mnoho dalších, kte-
rým tímto děkujeme za podporu. Oddíl nohej-
balu všem ještě jednou děkuje a příští rok se tě-
šíme, že se opět uvidíme. HOSTR

Ostr˘ souboj na síti

Češi první na světě –
avšak ve špatné lize!

13. května proběhl v České republice 13. ročník
celonárodní květinové sbírky nazvané Český den
proti rakovině. Dívky 2.A HT Integrované střední
školy ve Slavkově u Brna informovaly prostřednic-
tvím letáčků a kytiček občany o této zákeřné ne-
moci. Za posledních padesát let vzrostly počty pa-
cientů i zemřelých takřka trojnásobně. Ztráty životů
jsou oproti neblahé situaci na silnicích 4x vyšší.
K příznivému obratu stačí málo – plnit obecné zá-
sady prevence a včasné odhalení příznaků nemoci.
Zkrátka vážit si svého zdraví! Rakovina je zákeřná
bomba, která je skryta v našem těle. A právě to by
si měl každý z nás uvědomit včas. 

Poděkování proto patří všem, kteří podpořili tuto
akci a zvláště děvčatům 2. A HT ISŠ Slavkov –
Jitce Pečínkové, Petře Ludvíkové, Lence Jeřábkové,
Lucii Ševčíkové, Tereze Mikeskové, Lence Ostré,
Kamile Grimové, Veronice Grimové, Dagmar Štor-
kové, Monice Hrubé, Michaele Vlašicové a Andrei
Strouhalové, které se na této akci podílely.

Mgr. Jana Sekerková

Studentky ISŠ Slavkov s paní Janou Kyjovskou,
členkou výboru Ligy proti rakovině.

Foto: archiv školy

Podûkování mûstské policii
Děkujeme za profesionální jednání člena

městské policie. A to konkrétně strážníkovi
J. Zavadilovi, který nám, i když neměl službu,
odchytl zaběhnutého psa. B. Denková

Poděkování strážníkům
Rádi bychom poděkovali strážníkům Městské

policie ve Slavkově za jejich rychlou a profesio-
nální pomoc ve chvíli, kdy se náš dvouletý syn
zamkl i se sestřičkou doma. Ještě jednou Vám dě-
kujeme za pomoc. Manželé Kolofíkovi, Slavkov

ZDARMA 18dílná sada talířů v hodnotě 799,– Kč při nákupu za 1000–2000,– Kč 

ZDARMA 30dílná sada talířů v hodnotě 1299,– Kč při nákupu nad 2000,– Kč

Tato nabídka platí do 26. 6. 2009 pfii odevzdání tohoto inzerátu, kupon musí b˘t odevzdán pfii placení zboÏí.

Pozvánka na babské hody
Tradiční babské hody se konají v sobotu 27. června v restauraci Gól

na Zlaté Hoře ve Slavkově.

Program hodů:
od 14 hodin průvod ulicemi města k radnici
v 16 hodin předání „babského práva“
od 19.30 hodin taneční zábava v restauraci Gól
K tanci a poslechu hraje Zámecká dechová kapela pod vedením pana

Milana Hrazdílka.

Srdečně zvou ženy-stárky

Foto: J. Blažek
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V˘uka nûmeckého  jazyka trochu jinak
Dne 29. dubna se zúčastnili studenti třetího

a druhého ročníku oboru Hotelnictví a turismus
naší Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
divadelního představení v německém jazyce
v Brně-Bohunicích. Představení bylo metodicky
zaměřeno na nutnost výuky cizího jazyka, jeho
postavení ve světě a rozdílnosti mezi českým a ně-
meckým jazykem. Účinkující herci z Norimberku
vytvářeli situační rozhovory na přání studentů,
předváděli scénky s účastí naší studentky Simony
Bencové ze 3.B HT, vhodně zvolenou hudbou
podnítili aktivitu soudobých teenagerů. Úroveň
německého jazyka byla svou výslovností přizpů-
sobena znalostem studentů včetně slovní zásoby
prezentované nejen řečí, ale i pomocí názorného
materiálu. Představení bylo velkým přínosem pro
propagaci a výuku německého jazyka v českých
poměrech. Mgr. Dana Mihálová, vyučující NJ

Ve dnech 19.–25. dubna se studenti ISŠ ve Slav-
kově u Brna vydali na jazykově-poznávací exkurzi
do Velké Británie. Naší destinací byl Londýn,
Údolí Temže, Srdce Anglie a Wessex. Každé
z hrabství má svůj jedinečný ráz. Regionální hr-
dost je velmi silná a každou oblast charakterizuje
osobitá architektura. 

Největší evropské město je domovem asi sedmi
milionů lidí. Již celé tisíciletí představuje hlavní
sídlo britských monarchů a vlády, ale také centrum
obchodu. Návštěva Toweru, který proslul zejména
jako věznice a dnes uchovává korunovační kle-
noty, včetně Imperial State Crown, byla jistě pro
každého účastníka velmi silným zážitkem. Pro-
cházkou po světoznámém Tower Bridge přes řeku
Temži jsme prohlídku zakončili. Krásný pohled na
město z London Eye si také málokdo nechal ujít.
Stejně tak návštěvu katedrály sv. Pavla s ojedině-
lou obří kopulí a třemi galeriemi. Dílo architekta
Wrena patří ke světovým unikátům. 

Široké třídy Westminsteru a Whitehallu lemují
impozantní budovy – historická vládní a církevní
sídla. Nejznámější  finanční centrum Londýna –
City je ve všední dny plné státních zaměstnanců,
kteří zde pracují, zatímco o víkendech zde vládne
atmosféra naprosto odlišná. Zdejší kostely se krčí
ve stínu honosných bank a postmoderní zástavby. 

Na předním nádvoří Buckinghamského paláce
jsme sledovali barvitou, hudbou doprovázenou vo-
jenskou ceremonii, zahrnující pochod stráží k Buc-
kinghamskému paláci a předání symbolických
klíčů od paláce. Stráž, stojící ve strážních budkách
před palácem, je oděna do křiklavě červených sak
a vysokých čepic z medvědí kožešiny.

Údolí Temže oplývá vegetací v romantické kra-
jině. Městu Windsor vévodí rozlehlý zámek na
kopci za městem. Je nejstarší, nepřetržitě obýva-
nou královskou rezidencí. Dnes je zámek hlavním
sídlem královny a její rodiny. Po prohlídce uni-
verzitních měst Oxford a Cambridge a univerzit-
ních kolejí jsme  toto kouzelné údolí opustili.

Část Anglie, nazývané Srdce Anglie, určuje
krajina. Malebné domy, hospůdky a kostely, vy-
stavěné ze dřeva a costwoldského vápence, jí pro-
půjčují idylický ráz. Trasu na hrad Warwick krášlí
zahrady všeho druhu, od malých zahrádek kolem
domků, po rozkvetlé upravené parky. Hrad sa-
motný je úžasnou středověkou pevností a zároveň
jedním z nejkrásnějších majestátních sídel v zemi.

Automechanik Junior 2009 –
tfietí postup ÏákÛ IS· Slavkov do celostátního finále

V úterý 28. dubna se v Moravském Krumlově
konalo krajské semifinálové kolo soutěže odbor-
ných dovedností žáků 3. ročníků oboru Autome-
chanik. 7 praktických úkolů, 4 poznávací úkoly
a test teoretických odborných znalostí již tradičně
patří mezi soutěžní disciplíny. Stejně jako v po-
sledních dvou ročnících se i letos naši žáci v sou-
těži neztratili a vzorně reprezentovali naši školu.
Důkazem je postup Milana Malinkoviče do celo-
státního finále této soutěže v Ústí nad Orlicí, což
se našim žákům podařilo již tři ročníky za sebou.
Také druhý soutěžící žák z naší školy, Tomáš Žila,
se ve velmi vyrovnané a kvalitní soutěži umístil
v první polovině výsledkové listiny a přispěl
k dobré reprezentaci školy. Na soutěž byli žáci
velmi dobře připraveni pod vedením svých učitelů
odborného výcviku pana Milana Krahuly a pana
Ing. Františka Kosmáka. Jaroslav Světlík

Každodenní informace ve sdělovacích pro-
středcích o zhoršujícím se stavu globální ekono-
miky nás nutí zamýšlet se nad tím, zda zprostřed-
kováváme našim žákům nejdůležitější znalosti
a dovednosti související s jejich uplatněním ve
světě práce.

Celou řadu let se snažíme vybavit studenty
kompetencemi, které by jim měly pomoci při roz-
hodování o jejich další profesní a vzdělávací ori-
entaci, při jejich vstupu na trh práce a při uplat-
ňování jejich práv.

Usilujeme o to, aby si naši absolventi uvědo-
movali dynamiku současných ekonomických
a technologických změn ve světě a z toho ply-
noucí význam profesní mobility a rekvalifikací,
nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení.

Úvod do světa práce jsme úspěšně zapracovali
do školního vzdělávacího programu. K jeho rea-
lizaci nám slouží nejen moderně vybavené učebny

V roce 1978 jej zakoupili majitelé muzea Madam
Tussaud’s a umístili sem portréty ilustrující jeho
historii. 

Na západním břehu řeky Avony leží jedno z nej-
slavnějších anglických měst – Stratford-upon-
Avon. Dnes představuje nevelké tudorovské město
se sladěnou hrázděnou architekturou. I naše sku-
pina patřila k nedočkavým houfům návštěvníků,
valícím se k objektům spjatým se životem Willi-
ama Shakespeara či jeho potomků. 

Krajinu Wessexu bychom mohli přirovnat k roz-
manitému mikrokosmu Anglie – od zvlněných kří-
dových plání v okolí Stonehenge až po skalnatou
rokli Cheddar Gorge. Spisovatel Daniel Defoe po-
psal Cheddar Gorge jako „hlubokou hrůzostrašnou
propast.“ Dnes je jedinou výrobnou sýra čedar.
K celkovému architektonickému rázu přispívá
každá část regionu: neoklasicismem ovlivněné bu-
dovy v lázeňském městě Bathu přecházející ve sla-
děné cihlové a dřevěné stavby v Salisbury. 

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří
umožnili, zajistili a maximálně podpořili realizaci
odborné exkurze pro současné studenty oboru tu-
rismus a hotelnictví a budoucí odborníky v oblasti
cestovního ruchu.  

Mgr. Světlana Vaculčíková

Studenti Integrované střední školy v Anglii

a výukové programy, ale i pravidelné návštěvy In-
formačního a poradenského střediska ve Vyškově.
Tyto schůzky jsou koncipovány podle potřeb jed-
notlivých oborů. Žáci se seznámí s různými mož-
nostmi postupu při volbě povolání a službami,
které jim úřad práce poskytuje. Mají možnost pra-
covat ve výukovém programu a „prožít“ si některé
situace z výběrového řízení do nového zaměst-
nání. Zjistí, jak najít práci, začít podnikat, či jak
pokračovat ve studiu. Žáci ISŠ tak znají základní
zdroje informací, umějí je vyhledávat, třídit a vy-
hodnocovat. Orientují se v informačním systému
škola - úřad práce – zprostředkovatelské agentury
– internet – média. 

Našim přáním zůstává, abychom nadále pomá-
hali utvářet osobnost absolventů Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna tak, že do praxe
budou vstupovat jako sebevědomí a informovaní
lidé. Mgr. A. Spáčilová

Kvalitní pfiíprava ÏákÛ IS· na budoucí povolání

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Dar

Blahopřání
Z nebe letí hvězdička a je hodně maličká,

ale přání tajná plní, ať i Tobě všechno splní.

Dne 10. června 2009 oslaví krásné 80. narozeniny paní

ANNA ŠOLCOVÁ
Všechno nejlepší přejí synové Milan, Jarek a dcery Zdena

a Anička s rodinami.

Blahopřání

Dne 24. června 2009 oslaví své 70. narozeniny paní

JAROSLAVA MUSILOVÁ

K životnímu jubileu přejeme vše nejlepší
a do dalších let hodně zdraví a pohody.

S láskou dcera s rodinou.

Jan byl spolehlivý tesař, který pracoval pro ús-
pěšného stavebního podnikatele. „Chci tě pověřit
dozorem při stavbě nového domu. Máš na starosti
materiál i práci dělníků od základů až po střechu,“
řekl jednoho dne Janovi podnikatel. A Jan tento
úkol nadšeně přijal. 

Deset dnů předtím, než se měly začít kopat zá-
klady, znovu prostudoval celý projekt. Zkontrolo-
val měření i rozpočty a napadlo jej – pokud je
opravdu hlavní stavební dozor, proč by na několika
místech nepoužil levnější materiál a neušetřil ně-
jaké peníze pro sebe. Kdo zjistí rozdíl? 
Svůj plán začal hned uskutečňovat. Objednal dřevo
druhé jakosti a ve zprávě uvedl, že bylo použito
dřevo první jakosti. Do základů dal levnější beton,
použil méně drahý elektroinstalační materiál;
zkrátka šetřil, kde se dalo… a všude uváděl mate-
riál kvalitnější. Když byl dům hotový a vymalo-

vaný, pozval podnikatele, aby si jej přišel pro-
hlédnout.

„Jendo,“ řekl mu podnikatel, „odvedl jsi opravdu
skvělou práci. Byl jsi celé roky dobrým a spolehli-
vým pracovníkem, proto jsem se rozhodl projevit ti
vděčnost tím, že ti tento dům dám jako dar!“

„Provaz lži je krátký.“ (arabské přísloví) 
„Jednejte poctivě a čestně a dělejte jen to, co je

správné, neboť mé vysvobození je již na dosah
ruky a má spravedlnost brzy vyjde najevo.“ (Bible
- Izajáš 56,1)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V červnu vás
zveme na soboty 6. a 20. 6. na adresu Lidická 307.
Začínáme v 9.15 h společným studiem Božího
slova a od 10.45 následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel
Roman Mach), http:// www.casd.cz

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle 8.30 a 18.00 (od 5. 7. v 19.00), úterý
18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota v 7.30.

Svatourbanské hody ve Slavkově, neděle 31. 5.
průvod a mše sv. v 9.30, slouží P. Stanislav
Forst, bývalý slavkovský farář.

Poutní zájezd do Čech a Rakouska, 1.–4. 6.
Návštěvy nemocných v pátek 5. 6. dopoledne.
Slavnost Těla a Krve Páně, čtvrtek 11. 6. mše

sv. 18.00 h.
Biřmování – biskup Vojtěch Cikrle, neděle

14. 6. v 8,30 farní kostel.
Výlet dětí a mládeže, čtvrtek 25. 6. 
Pouť do Brna – katedrály na závěr roku sv.

Pavla, neděle 28. 6.
Úřední hodiny na faře:
středa  9,30 – 12,00 a 15,30 – 16,30 pátek 9,30

– 12,00
Kontakt: T.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

V prvních květnových dnech se žáci prvních
a druhých ročníků oboru Automechanik zúčastnili
pod vedením učitelů odborného výcviku dvou-
denní exkurze do výrobních podniků automobilo-
vého průmyslu TPCA Kolín a IRISBUS Vysoké
Mýto. Podnik Toyota Peugeot Citroën Automobile
(TPCA) vznikl spojením firem Toyota Motor Cor-
poration a PSA Peugeot Citroën. Spojení těchto
průmyslových gigantů umožnilo využívání ne-
jmodernějších a nejefektivnějších technologií au-
tomobilového průmyslu. Také firma Iveco Czech
Republic, a. s. patří mezi nejúspěšnější firmy
v České republice. Výrobním programem společ-
nosti je úplný sortiment od městských přes lin-

Gastroden Velké Meziříčí
Žáci prvního ročníku oboru Kuchař-číšník se

zúčastnili dne 13. května zajímavé exkurze do
Velkého Meziříčí, kde se konal XXXII. Gastro-
den. Jedná se o tradiční gastronomickou výstavu
Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie,
která proběhla ve všech prostorách školy a při-
lehlém areálu. Pro návštěvníky byl zde připra-
ven bohatý program gastronomického umění,
který je určen nejenom pro odborníky, ale i la-
ickou veřejnost.

Hlavním programem je vždy barmanská sou-
těž v kategorii Junior, cukrářská soutěž, slav-
nostní tabule, slavnostní mísy cukrářské a stu-
dené kuchyně, ozdobné vykrajování ovoce
a zeleniny.

V doprovodném zábavném programu žáci vi-
děli nádhernou módní přehlídku svatebních šatů
a vystoupení Báry Štěpánové.

Nadace naší školy, která úzce spolupracuje
s rodiči žáků, poskytla žákům příspěvek na do-
pravu autobusem, za který jí touto cestou děku-
jeme.

Exkurze se zdařila, počasí nám přálo a naši
kuchaři-číšníci načerpali informace a náměty
pro své další studium a především pro závěrečné
zkoušky. isš

kové až po turistické autobusy. V prodejním port-
foliu společnosti jsou také minibusy vyráběné
společností Iveco. Součástí exkurze bylo sezná-
mení s historií a současnou výrobou obou pod-
niků, prohlídka výrobních linek a závěrem pro-
běhly diskuze, ve kterých se žáci zajímali
o současné problémy a novinky obou podniků.
Dále pak žáci navštívili města Kolín a Pardubice,
ve kterých si prohlédli historická centra a pa-
mátky. Vedoucí i samotní žáci byli s dvoudenním
exkurzí velmi spokojeni a obohatili tím své vě-

domosti, které určitě využijí v dalším studiu. 
J. Moudrý, L. Štětina – učitelé odborného vý-

cviku ISŠ Slavkov u Brna

IS· nav‰tívila dva pfiední podniky automobilového prÛmyslu v âR

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Josefa Zelinková (91) 14. 4.
Ladislav Jurák (72) 19. 4.
Vlastimil Trnka (74) 5. 5.
Jan Rotrekl (79) 8. 5.
Stanislav Hála (68) 9. 5.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

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

Vzpomínka

Dne 30. května by se dožila 80 let naše manželka, maminka, babička
a prababička, paní

PAVLA ŠILEROVÁ

Dne 24. června uplyne sedm let od jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Jen práci, dobrotu a lásku ke svým blízkým znal.

Ač měl život krátký, mnoho pro nás vykonal.
Dne 9. května tomu bude 31 let, co navždy odešel,

a 31. července by se dožil 80 let pan

GUSTAV KOPŘIVA
ze Slavkova u Brna

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 11. května 2009 uplynul smutný rok, kdy nás navždy opustila

naše milovaná maminka a babička, paní

RŮŽENA VRÁNOVÁ
S láskou stále vzpomínají synové s rodinami a sestra.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. 

Vzpomínka

Dne 15. května 2009 tomu bylo 20 let, co nás navždy opustil pan

MIROSLAV MATÝŠEK

Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s rodinou.

Vzpomínka

Dne 5. května 2009 by se dožil 77 let pan

STANISLAV KŘIVÁNEK
ze Slavkova u Brna

Prosím, zavzpomínejte s námi.
Děkují manželka Libuše, synové Stanislav a Ivan s rodinami.

Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat.

Nebylo Ti dopřáno stále s námi být, nebylo léku, aby mohl žít.
Dne 12. května 2009 uplynulo 7 let, co nás opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
ze Slavkova

a 16. května 2009 by se dožil 55 let.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Irena, syn Jakub, dcera Kateřina

a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas. Nám zůstalo jen vzpomínání na toho,

kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.
Dne 21. června vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ŠOLC
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna,
děti Milan, Jaromír, Zdena a Anna, 10 vnoučat a 6 pravnoučat.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ČIŠTĚNÍ SEDAČEK i z kůže, koberců vč. třásní.
Mokré čištění s hloubkovým odsátím. Každý 3. ko-
berec zdarma. Doprava do 20 km neúčtuji. M.
Škromachová, Křenovice, tel. 605 414 856.
MÁTE DVOUSAZBOVÝ el. měr., používáte jej
s myčkou či pračkou, víte kdy spíná E-ON.
Info.tel.: 602 830 485.
arnika.kosmetika.sweb.cz AKCE!
Galvanická žehlička pro odstranění vrásek,
permanentní make-up a jiné, 776 339 930.
HLEDÁM spoluhráče/ku na beachvoleyball na
turnaj pro příchozí konaný každou červenco-
vou a srpnovou neděli od 10 hod. na slavkov-
ském koupališti. Kontakt: blizzard@seznam.cz
HLEDÁM sobotní výpomoc do květinářství ve
Slavkově. Tel. 723 240 082.
STAVEBNÍ FIRMA provádí veškeré stavební
práce: výstavba RD, zateplení budov, rekon-
strukce byt. jader, zámkovou dlažbu, pokládka
potrubí, tel. 728 226 296.

HLEDÁME pomocnou sílu na recepci Lá-
zeňského domu. Jedná se o brigádu. Bližší
informace Vám podáme na tel.: 544 227 485
nebo osobně v Lázeňském domě, Zlatá
Hora 1466, Slavkov u Brna.

PRODÁM starší obývací stěnu, pohovku s úlož-
 ným prostorem, dvě křesla a konferenční stolek.
I jednotlivě. Cena dohodou. Tel. 723 708 125.
PRONAJMU BYT 2+kk ve Slavkově u Brna.
Parkovací místo před domem, volný od
15. června 2009. Tel. 776 750 929.
PRONAJMU nové obchodní prostory ve Slav-
kově u Brna cca 80 m2 na Husově ulici. Kon-
takt 608 710 597.

Vzpomínka
Ráno, když slunce zazářilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál…

Dne 5. června 2009 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK LOOS
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a vnuci.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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• Povězte nám něco o sobě, kdy jste vznikli
a v jaké sestavě hrajete?

Vznikli jsme na jaře roku 2007 a momentálně
hrajeme v šestičlenném složení. Vlastimil Kut-
han zpívá a hraje na akustickou kytaru, naše zpě-
vačka Petra Jonášová je momentálně v Anglii,
takže jí v její nepřítomnosti skvěle zastupuje další
zkušená zpěvačka z Brna Veronika Chlupová. Na
elektrickou kytaru hraje Lukáš Hrabovský a na
baskytaru Lubomír Zborovský. Za bicí usedl Sta-
nislav Navrátil a houslista Martin Schwarzer je
z Boskovic.Všichni členové působí, či působili
i v jiných  kapelách, takže se dá s nadsázkou říct,
že už máme něco za sebou. Důležítým prvkem
v naší kapele je i to, že si rozumíme jak hudebně,
tak lidsky. 

• Takže existujete dva roky....
Ano, za tu dobu jsme toho ale zvládli opravdu

hodně. Hrajeme na festivalech i v klubech po celé
ČR a letos v létě jsme mj. pozváni do Rumunska
na Festival české kultury v Banátu společně s ta-
kovými kapelami, jako je například Mig 21. Dále
jsme natočili klip a dvě CD. To nejnovější se jme-
nuje Pošli to dál.

• Jak dlouho jste pracovali na novém CD Pošli
to dál? 

Materiál vznikal v průběhu roku 2008. V lednu
2009 jsme se na měsíc zavřeli do studia, kde jsme
nakonec vybrali deset skladeb. Vrchol vzniku

nové desky byl křest ve slavkovském Jinlong
baru, který proběhl ve výborné atmosféře. V sou-
časnosti se připravujeme na natáčení klipu
k jedné z písní z aktuálního CD.

• Nyní se vám ale povedlo to, co se nestává
každý den. Byli jste předskokanem slavné
hardrockové kapely Deep Purple

Vyhráli jsme v soutěži rádia Hey a byl to
opravdu životní zážitek, ale doufáme, že to nebyl
jediný velký koncert naší kapely. Byla to skvělá
zkušenost, kterou chceme dále zužitkovat. 

• Řeknete nám něco o vaší tvorbě? 
Náš styl nejde jen tak zaškatulkovat. Hrajeme

rockovou muziku s důrazem na písničku. Jsou
tam cítit i další vlivy jako folk, country, world
music, ale výraznou roli u nás hraje také zkres-
lená elektrická kytara. 

• Kdy vás uvidíme ve Slavkově?
V sobotu 30. května hrajeme na náměstí

v rámci Dnů Slavkova. Dále pořádáme asi třikrát
do roka koncerty ve slavkovském Jinlong klubu,
kam zveme kvalitní kapely z celé ČR. Chtěli by-
chom zi zahrát i na slavkovském festivalu v zá-
mecké zahradě, to ale bohužel nezáleží jen na nás
:-). Všechny koncerty, ale i další informace, no-
vinky a mp3 jsou k dispozici na www.laman-
cha.cz

Zahrát si s Deep Purple byl opravdu životní zážitek
Slavkovské kapele LaMancha se povedlo
něco, o čem mnoho muzikantů sní celý
život. Hráli v zaplněné ostravské ČEZ
aréně před britskou hard rockovou legen-
dou Deep Purple. Přítomno bylo přes
10 000 návštěvníků.

Původní, pravidelně sečené louky z naší přírody
téměř vymizely, s nimi i jejich obyvatelé z řad
ptáků, obojživelníků, plazů i dalších živočichů. Se-
čené louky nahradila zamokřelá, zemědělsky ob-
dělávaná pole, a to jen v létech s vyšší hladinou
spodní vody, zpravidla po zimě s vyšší sněhovou
pokrývkou, jako byla letos. I když měsíce březen
a duben přinesly srážky jen minimální, ptáci vá-
zaní na toto prostředí stačili takové lokality osíd-
lit. 

Zatímco bývalé louky kolem prameniště po-
toka Prostředníček na východní straně extravi-

lánu  města tvoří vysoké porosty rákosu zajímavý,
vodními ptáky velmi oblíbený mokřad, který tvoří
sníženina letos osetá pšenicí v litavské nivě na
západní straně za železniční tratí mezi obcemi
Vážany a Křenovice je rákos polními pracemi li-
kvidován a každé jaro se obnovuje. Vodní hla-
dina, přibližně dvou až tříhektarová plocha, kon-
cem měsíce května již minimální, je dosud
zajímavými druhy bahňáků a vodních ptáků bo-
hatě navštěvována. Loviště, úkryt i hnízdiště zde
společně s divokými kachnami našel i pár husic
lištích, který tam přeletoval z chráněné lokality

Mokřady a jejich obyvatelé, čejky chocholaté
Šámové rybníčky. Husice se do střední Evropy
šíří od Atlantiku, na našem území hnízdí jen vý-
jimečně. Na tahu se na této polní mokřině zdržo-
valy bekasiny otavní, které byly pozorovány jako
zimující na úseku neupravované Litavy pod spla-
vem. Jejich hnízdění zatím nebylo doloženo.
Z dalších vzácnějších druhů ptáků jsou zde
v době hnízdění pozorováni rákosníci velcí, upou-
tává jejich charakteristický, daleko slyšitelný
zpěv. Nejhojnější bahňák pisík obecný je zde
v několika párech, poletuje zde a patrně i hnízdí
někdejší hojný, nyní vzácný konipas luční. 

Zvláštní pozornost si zasluhuje čejka chocho-
latá, první z ptáků, zvěstovatelů jara, kteří přita-
hují ze zimovišť již v březnu a hned začínají hníz-
dit. Je zajímavé pozorovat pár čejek, jejich volání
připomíná slabiky „knííhy“, „kí-vit“ a k tomu
patří u samečka svérázné vzdušné hry, trhavé po-
hyby a přemety nad svým revírem, přičemž letky
vydávají podivný bzučivý zvuk. Je to letec akro-
bat. Skupina čejek se dokáže hrdinně vrhnout na
přilétajícího dravce, krahujce, nebo pochopa rá-
kosního, kteří hledají jejich mláďata pobíhající
po zemi. 

Je varující skutečnost, že počet čejek v po-
sledních třech desetiletích klesl na 1 desetinu
hnízdících ptáků u nás. Je to silně ubývající druh.
Je velmi zajímavé, že na zmíněné lokalitě bylo
pozorováno v době začínajícího hnízdění kolem
třiceti čejek, které zde nacházely klid a dostatek
potravy. Úspěšně zde hnízdí 6 až 7 párů. Hníz-
diště je pravidelně sledováno monitoringem
České spol. ornitologické. M. Hrabovský

Slavkovská LaMancha v ostravské âEZ arénû

Zadní chovn˘ rybník Foto: P. Maleček
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MUDr. Kleinová,

OČNÍ ORDINACE
oznamuje, že bude z důvodů

 rekonstrukce polikliniky

od 11. 6. do 12. 7. 2009
ordinovat pouze na poliklinice

v Bučovicích
tel. 517 325 718, m. 733 121 720

Ordinace ve Slavkově bude na
dobu nezbytně nutnou uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Setkání bývalých kolegů ZELENINY s. p.
V sobotu 25. dubna se sešlo v restauraci GÓL ve Slavkově víc jak tři desítky bývalých kolegů

závodu Zelenina, okresu Vyškov. Zelenina a Potraviny byly jedinné okresní organizece se sídlem
ve Slavkově u Brna. Na podzim letošního roku připravuje organizeční výbor 10. setkání všech
bývalých kolergů s motem: „Máme na co vzpomínat“. Za organizační tým R. Lánský

JINLONG CLUB KVĚTEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
5. 6. DJ Beat  in the mix – Dance mix party  
6. 6. DJ PeeJay – Freeparty

13. 6. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,
Pop, metal

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

20. 6. DJ PeeJay – Freeparty
27. 6. Jabko / Rockotéka / New metal, Rock, Pop,

metal

Foto z akcí na: www.jinlong-club.cz
Sociální a finanční poradna OSSaFP ČR roz-

šiřuje své služby o informace a pomoc při vyři-
zování žádostí na státní dotace „ZELENÁ
ÚSPORÁM“ – zateplování domů,ekologického
topení a dalších ekologických zařízení.

Kontaktní místa:
Brno: tel. 518 321 861, mob. 739 623 273,

mail.financniporadna@seznam.cz
Slavkov: 518 321 861, mob. 739 113 115,

mail financniporadna@seznam.cz
Vyškov: 518 321 861, mob. 739 623 273 mail.

financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Pro ostatní klienty Sociální a finanční poradny
nabízíme pomoc a informace o slevách:

- na elektrickou energii u vybraného dodava-
tele

- na dodávku plynu u vybraného dodavatele
- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpa-

cích stanic
- na služby vybraného mobilního operátora,

pevné linky 
- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních

automobilů
Neplaťte víc, než je třeba.

Sociální poradna pro důchodce
OBâANSKÉ SDRUÎENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANâNÍCH PORADEN âR SPOLU SE SVAZEM DÒCHODCÒ âR INFORMUJE

Velká soutěž o ceny
Ve spolupráci se Zámeckou restaurací Aus-

terlitz jsme pro vás připravili vědomostní sou-
těž o ceny. 

Otázka:
V roce 1994 navštívila slavkovský zámek

osobnost světové politiky (na fotografii upro-
střed). Kdo to byl?

Vaším úkolem je poznat tohoto člověka a na
mailovou adresu info@bmtypo.cz poslat do
10. června jeho jméno a příjmení. Úspěšní ře-
šitelé budou zařazeni do slosování. Vítěz od
nás obdrží poukázku v hodnotě 1000 Kč na
konzumaci v Zámecké restauraci Austerlitz.
Druhý a třetí v pořadí získá knihu. red.

Foto: R. Lánský

Pozvánka
Vážení přátelé, Golf Club Austerlitz si vás

dovoluje pozvat na Den otevřených dveří,
který se bude konat na golfovém hřišti ve Slav-
kově u Brna 31. května od 9 do 15 hodin s ná-
sledujícím programem:

Uvítání a prezentace hostů; seznámení se zá-
klady golfové hry, dlouhé a krátké rány, pato-
vání; ukázka golfových úderů v provedení pro-
fesionálních trenérů PGAC a členů
Tré ninkového centra mládeže GC Austerlitz;
možnost ověřit si golfové údery na tréninkové
ploše; nabídky golfového zboží; prohlídky gol-
fového hřiště na elektrických golfových vozí-
cích (pouze za sucha); seznámení přítomných
s pravidly golfového klubu; občerstvení v klu-
bové restauraci.

Děkujeme za vaši návštěvu a věříme, že tak
jak miliony lidí na celém světě, tak i vy budete
okouzleni nádhernou atmosférou tohoto rodin-
ného a společenského sportu.

Za GCA prezident Jiří Kovář
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okénko
Dne 23. dubna jsme měli výroční členskou

schůzi, kde jsme hodnotili naši činnost za poslední
dva roky. Tím jsme zahájili přípravu 8. sjezdu Svazu
diabetiků ČR, který se bude konat koncem listo-
padu v Praze. Věříme, že naše organizace najde pod-
poru u vrcholných orgánů našeho státu, protože
vedle „mexické chřipky“ musíme čelit také „sladké
epidemii“, kterou je diabetes mellitus. Protože dnes
už v každé desáté rodině v ČR mají zkušenosti
s onemocněním cukrovkou. Letošní zima se pře-
houpla rovnou do léta, proto vás chci pozvat na letní
pohybovou aktivitu. Pro 33 účastníků jsme připra-
vili edukačně preventivní pobyt v lázních Luhačo-
vice začátkem května.

Ve dnech 19.–21. 6. pořádáme v RS Čermák ve
Sloupu setkání rodin s diabetickými dětmi. Od
1. července a pak každou středu od 17 hodin můžete
přijít do zámeckého parku zahrát si s námi pétan-
que. Hrací soupravy máme, stačí jenom přijít, tro-
chu si zasportovat a pobavit se s přáteli. Hraje se
venku na pískovém prostranství, takže k tomu ještě
potřebujeme příznivé počasí.

Od 2. července začínáme s cvičením a plaváním
na letním koupališti. Vstupenku na celý cyklus do-
stanete už příští měsíc v naší kanceláři, nebo na
koupališti. Také příští měsíc vždy ve čtvrtek odpo-
ledne mohou přijít nově zjištění diabetici do naší
kanceláře na přátelské posezení s názvem „Jak to
dělám já“. Jistě jste zmateni ze všech těch zákazů
a příkazů od lékaře s novými léky, glukometrem,
nebo inzulinem. Pokud tomu tak je, právě pro vás
je určena tato nová služba. Budou zde dia betici,
kteří už zvládli náročnou léčbu cukrovky a mohou
vám poradit ze svých vlastních zkušeností, jak to
zvládnete i vy. Můžete se nás bez obav zeptat na
všechno, co jste nestihli u lékaře, čemu nerozumíte,
nebo co se vám nedaří. Nejvíce chyb se dělá při
změně stravování a počítání dovoleného množství
sacharidů. Přitom není nic složitého zařadit do jí-
delníčku více čerstvé zeleniny, méně sladké ovoce,
celozrnné výrobky, více se pohybovat, a nevysedá-
vat stále u televize, nebo u počítače. Nabídneme
vám brožurky, vydávané našim ústředím, a můžete
si také zapůjčit videokazety o léčbě cukrovky. Uká-
žeme vám, jak si bezbolestně aplikovat inzulin, jak
postupovat při nízké a vysoké hladině krevního
cukru, abyste nebyli ohroženi na životě. 

Chci vás upozornit na to, že VZP poskytuje pro
své pojištěnce v letošním roce příspěvek na léčbu
nadváhy a obezity. Ve výši 1000 Kč pro pojištěnce
do 18 let s nadváhou, 2500 Kč pro pojištěnce nad
18 let s obezitou a 3500 Kč v případě, že se jedná
o diabetika. Pojištěnec musí předložit doklad o za-
hájení a ukončení léčby, o zaplacení léčebné kúry
a léčebných přípravků a o snížení své hmotnosti.
Formuláře žádostí a bližší informace obdržíte na
všech pobočkách VZP a také na internetu. 

Ústřední slogan našeho předsednictví EU byl
„Evropě to osladíme“. Kostka cukru je prý český
vynález. A uvedl ho do světa v roce 1840 ředitel
cukrovaru v Dačicích Jakub Kryštof Rad. Ale ve
světě se častěji používá cukr sypaný, a tak kostky
cukru se udržely snad jen u nás. Ale co na to diabe-
tici? My máme zakázáno sladit si cokoliv řepným
cukrem, protože mimo sacharózy obsahuje jen
prázdné kalorie. U jednoho gramu cukru je to 4,5
kcal, nebo 17 kJ. Snad jenom, že tři malé kostky
cukru o hmotnosti 10 g představují jednu sachari-
dovou, kterou používáme při stanovení počtu dovo-
leného množství sacharidů v jídle za den. Příčinou
obe zity je také nadměrná konzumace sladkých ná-
pojů, cukrovinek a pečiva. Takže raději to neosla-
zujme sobě, ale ani Evropě! Marie Miškolczyová

Při návštěvě slavkovského hřbitova jsou ob-
čané mile překvapeni, že ihned u vchodu došlo
k opravě náhrobku se sochou Piety významnému
kulturnímu pracovníkovi – slavkovskému rodáku
Františku Uhlířovi.

František Uhlíř se narodil roku 1883 ve Slav-
kově u Brna. Věnoval se hlavně ochotnickému di-
vadlu a dokázal je přivést na úroveň, kterou Slav-
kovu záviděla všechna města v okolí. Vystudoval
obchodní akademii a stal se ve Slavkově úřední-
kem, později ředitelem Okresní záložny.

Všechen svůj volný čas věnoval divadlu, které
v něm našlo nejen vynikajícího organizátora a re-
žiséra, ale i herce a dramaturga. Uhlířův repertoár
obsahoval novinky divadelních her – často je při-
nášel ještě dříve než profesionální divadelní scéna
v Brně. Slavkovský ochotnický soubor vedený
Františkem Uhlířem dokázal v dobách jeho pů-
sobení nacvičit za rok deset až patnáct divadel-
ních her. Návštěvy představení byly vesměs re-
kordní díky pohostinskému vystupování herců
pražského i brněnského Národního divadla i díky
systému stálého předplacení.

Roku 1918, po úspěšném pohostinském vystou-

pení v Národním divadle
v Brně, se František Uhlíř
rozhodl, že se divadlu bude
věnovat profesionálně.
Opustil klidné občanské
povolání a zvolil si nejistou
cestu divadelní kariéry. Na-
stoupil v divadle v Moravské Ostravě. Slavkov jej
nerad ztrácel, ale všichni mu přáli hodně zdaru
v novém působišti.

V Moravské Ostravě dosáhl František Uhlíř
v poměrně krátkém čase úspěchu. První rok pů-
sobil jako herec, hrál spousty stěžejních rolí, dru-
hým a třetím rokem byl režisérem a čtvrtým
rokem se stal ředitelem Moravsko-slezského ná-
rodního divadla. Starosti a velká zodpovědnost,
které jeho nová funkce přinášela, přispívaly ne-
malou měrou ke zhoršování zákeřné choroby.
Zemřel předčasně ve věku čtyřiceti tří let v roce
1926, pohřben je na slavkovském hřbitově.

Z publikace „Kulturní život ve Slavkově
u Brna 1867–1985“ autorů Jar. Vlacha st. a Jar.
Vlacha ml. vydané v roce 1987 zpracoval

Kl. Kohoutek.

Kdo byl František Uhlíř?

TERMÍN KONÁNÍ: 2. a 3. ČERVNA 2009 OD 10 do 15 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: TĚLOCVIČNA ISŠ SLAVKOV U BRNA

Socha byla restaurovaná z finančních prostředků TSMS z 50 %. Kamenictví Halouzka, která tuto
rekonstrukci provedla,  uhradila zbylých 50 %  prostředků. Foto: R. Lánský
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenn  22000099
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. 6. 17.00 spol. Přednáška „Slavkov a řád německých rytířů“ Divadelní sál zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
4. 6. 19.30 kult. Concentus Moraviae. Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

Barbara Maria Willi (cembalo)  předprodej vstupenek v Informačním centru, tel: 544 220 988 
9.–10. 6. 9.00 sport. Senior Tour ČSGA golfové hřiště Golf Club Austerlitz
13. 6. 10.00–16.00 sport. Business Golf Tour 2009 golfové hřiště Golf Club Austerlitz
13.6. od 18.00 kult. Tajemné prohlídky zámeckého podzemí. Rezervace na pokladně zámku na tel. č.: 544 227 548 zámecké podzemí Zámek Slavkov - Austerlitz
14. 6. a 28.6. 9.00–14.00 sport. Klubový turnaj golfové hřiště Golf Club Austerlitz
20. 6. sport. Austerlitz Cup. Juniorský motocyklový závod ve třídách 50, 65, 80 a volná třída Pibike areál fy Liko-s Motoklub Austerlitz
20. 6. od 15.00 kult. Hudební festival Slavkov 2009. Vystoupí: Marta Kubišová, Michal Hrůza, Jaroslav Uhlíř, Tomáš Klus, zámecký park Zámek Slavkov; ag. Glanc

Vypsaná fixa, Sto zvířat, Anna K., Fate Magazine a Hana Hegerová.
Předprodej vstupenek v Informačním centru Slavkov, tel.: 544 220 988

20. a 21. 6. 9.00 sport. Česká spořitelna Cup 2009 koupaliště Slavkov SK Beachvolleyball
regionální turnaj v beachvolleyballu v kategoriích muži, ženy, mixy, junioři a juniorky

21. 6. 9.00 sport. Český pohár juniorů v beachvolleyballu - www.beachvolleyballcz.cz koupaliště Slavkov SK Beachvolleyball
20. a 21. 6. sport. Závod automobilových modelů. Grand prix TC/F1 areál Auto RC www.arcslavkov.cz
25. 6. 19.30 kult. Concentus Moraviae. Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

Škampovo kvarteto a Jaroslava Pěcháčová – klavír, předprodej vstupenek v Informačním centru, tel: 544 220 988
27. 6. 8.00 spol. Oldtimer Festival. Setkání veteránů aut a motocyklů. Celodenní akce s bohatým doprovodným programem zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
Výstavy
od 12. 6. výst. Zahájení výstavy „Právo útrpné“ zámecké podzemí Zámek Slavkov - Austerlitz

výstavu bude možné vidět od 12. 6. do 6. července 2009 souběžně s provozem zámku Slavkov
do 5. 7. výst. Výstava dřevěných hraček Lubomíra Klementa a výtvarných děl dětí MŠ Slavkov OK galerie Zámek Slavkov - Austerlitz

výstava bude přístupná do 5. 7. 2009 souběžně s provozem 
do konce listopadu výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií O. Beránka a B. Malečka (vstup volný) vstupní prostory zámku

Moje konto
Amulet
Amulet maminčina pohlazení
nosíme na stužce pohádek dětství. 
Ze snění probuzeni 
přečasto saháme po něm pro pocit štěstí. 

Důvěro v útěchu bezbřehou,
jež jsi se chodila vyplakat do staré zástěry 
ochotné vstřebávat dětské tvé maléry 
s tišící něhou:
rozšláplou bábovku z písku i odřená kolínka. 
Zbyla jen vzpomínka. 
Slzičky slíbala laskavá maminka. 

Amulet životem dotýkaný tisknu zas k hrudi. 
Mlčí a studí. 
Snad že mne zdání dnes šidí? – 
O co jsme ochuzeni plačíce slzami dospělých

lidí! 

Třešně
Každým jarem u silnice kvete třešní alej stará, 
bílým květem větve zdobí každým rokem

vždycky z jara.

Co už vichrů listí rvalo, ve prach cest je rozme-
talo, 

z mnohé větve v blesku, hromu pahýl zbyl jen
v těle stromu. 

A přec kvetou a přec voní letos stejně jako vloni, 
staré třešně u silnice, bílé třešně, krasavice.

Mnohou větev pokřivenou jarní snítka květů
kryje, 

kůra – jizva vedle jizvy, ale pod ní míza bije. 

Buďme jak ty třešně v máji: Lásky květ nechť
jizvy skrývá, 

byť se rány uvnitř tají, ve větvích nechť ptáček
zpívá. 

Buďme jak ta alej třešní. Léta mnohou ránu
zhojí. 

Nechť si bouře s vichrem běsní, i když umřou,
ještě stojí. 

Poznámka:
V první polovině minulého století bývaly téměř
všechny silnice v okolí Slavkova vroubeny ale-
jemi třešní. L. K.

Křenovický Rakovec 
V sobotu 13. června od 15.30 hodin se v Kře-

novicích na fotbalovém hřišti uskuteční již 7. roč-
ník festivalu Křenovický Rakovec. Festival je pře-
hlídkou folkových, folkrockových, bluegrassových,
country skupin a jednotlivců. V letošním roce na
festivalu vystoupí folková skupina z Ostravy-Hlu-
čína Hrnek, začínající mladá brněnská skupina Ka-
melot – junior, která se nechala inspirovat, jak už
název napovídá známou brněnskou skupinou Ka-
melot, dále diváci uvidí v poslední době velmi ús-
pěšnou skupinu z Ostravy I.C.Q., skupinu Johnny
Cash Revival z Brna, domácí folkovou skupinu
Careta, která je současně i pořadatelem festivalu.
Festival bude vrcholit vystoupením Slávka Ja-
nouška a Luboše Vondráka, které snad není po-
třeba představovat a jako hlavní host přijal naše
 pozvání  legendární František Nedvěd s dopro -
vod nou skupinou Tiebreak. V průběhu večera vy-
stoupí i skotské dudácké seskupení The Rebel Pi-
pers a celý festival bude zakončen již tradičním
country bálem se skupinou Cech z Brna. V případě
nepříznivého počasí, bude celý festival přesunut do
místního sálu na Václavské ulici. Přespolní ná-
vštěvníci mají možnost přenocovat v areálu na vy-
hrazených místech ve vlastních stanech. Pohoštění
bude bohatě zajištěno místními dobrovolnými ha-
siči. Více informací o festivalu můžete získat na
stránkách www.careta.cz. Těšíme se s vámi na shle-
danou 13. června. Srdečně zve skupina Careta

Vídáme je na různých místech naší vlasti, v ma-
lých i větších obcích, ve městech. Památníky nebo
pomníky připomínající zlé časy naší nesvobody, vá-
lečného utrpení a lidských obětí  nejhorší ideologie
nejnelidštějšího režimu 20. století – nacismu. Jsou
němí a přece volají a varují: člověče, už nikdy nedo-
pusť pošlapávání lidských práv a svobod, projevy na-
cionalismu a rasismu, aby naše oběť nebyla marná!

I v našem městě jsou takové památníky v zá-
meckém parku, na hřbitově v centru města a na
historickém židovském hřbitově kousek za měs-
tem. Ten poslední, k uctění památky obětí holo-
caustu z řad bývalých slavkovských Židů, byl slav-
nostně odhalen právě před patnácti lety 2. 6. 1994.
Odhalení památníku a pietní vzpomínky se kromě
početných zahraničních hostů i našich občanů zú-
častnil též tehdejší velvyslanec státu Izrael v ČR
pan Moshe Yegar a vrchní rabín Federace židov-
ských obcí v Praze pan Karol Sidon. Předcházelo
přivítání hostů na radnici a po pietním aktu na hřbi-
tově se konalo duchovní shromáždění ve Spole-
čenském domě. Připomněli jsme si, že Hitlerův
pokus o genocidu židovského národa nebyl v dě-
jinách ničím novým. Pronásledování a pogromy
židovské dějiny stigmatizují. Stačí si přečíst
zprávu zanechanou v biblické knize Ester. Po zbo-
ření Hospodinova chrámu v Jeruzalémě a dobytí
země Římany byli Židé rozprášeni do celého světa.
Pro svou jinakost, pro mnohým nepochopitelné
lpění na své víře v jediného Boha se často stávali
terčem, proti kterému směřovalo společenské na-
pětí. Bez zastání mocných, bez vlasti, byli snadnou
kořistí. To, co se však dělo ve čtyřicátých letech
dvacátého století v Osvětimi a v dalších nacistic-
kých vyhlazovacích táborech, nemělo ve světo-
vých dějinách obdoby. Nešlo o jediný holocaust,
ale o šest milionů jednotlivých holocaustů s nej-
hlubším popřením člověka člověkem.

Kořenem zla byl a je nacionalismus, projev fa-
natického národního egoismu, nesnášenlivosti,
schopný dovést jeho vyznavače k vážnému se-
lhání, k odklonu od biblického přikázání „Nezabi-
ješ!“ I dnes si klademe aktuální otázku: Je nacio-
nalismu nevyléčitelnou chorobou? Vždyť se stále
přesvědčujeme, že tato nemoc neustále hrozí reci-
divami. Stále častěji se objevují její příznaky v po-
době xenofobně a rasisticky orientovaných skupin
mladíků, kteří si pubertálně pohrávají s nacistickou
symbolikou, propagují svou hloupou ideologii, šíří
ve společnosti strach a nenávist, vyvolávají duchy
nacismu a války. 

Jestliže někde svobody slova a lidských práv
zneužívá k tomu, aby rozsíval nenávist a nepřátel-
ství vůči jiným lidem, či dokonce vůči jiným sku-
pinám lidí, stává se pro spoluobčany i pro demo-
kracii nebezpečným a je nutné ho zastavit. Nejde
ani tak o nějaké soustřeďování hmotných obran-
ných sil proti zlu; to ponechme odpovědným před-
stavitelům naší společnosti. Nám občanům musí jít
především o iniciativní vytváření podmínek pozi-
tivního vývoje lidstva, o aktivizování morálních
zásad a v neposlední řadě o návrat k hodnotám ži-
dovsko-křesťanské etiky, vyjádřených v deseti bib-
lických příkazech. JUDr. Miloslav Honek

Němí svědkové�

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučujeRady do zahrady – červen

Pranostika:Urban-li nám pěkně hřeje a Vít deštěm
vlaží, jak si člověk jenom přeje, tak jej pole blaží.

Pokud vyjde uvedená pranostika, bývá začátek
léta explozí růstu, a to nejen ušlechtilých ovocných
dřevin, ale také trávy a plevele. Trávu často kosíme,
abychom udrželi trávník ve zdravém a vzhledném
stavu. Plevele ovšem vydatně ničíme. Na ovocných
stromech je vhodná doba na vylamování vlků, které
se vytvořily na horních stranách větví po zmlazení
a přeroubování korun. Dosud nezdřevnatělé, přitom
perspektivní delší letorosty snadno upravíme do žá-
doucí polohy. Dosahujeme toho vyvazováním nebo
rozpěrkami, popř, na ně zavěsíme malá závaží.
U peckovin (švestky, ryngle) odstraňujeme kořenové
výmladky. Pokud zůstane po červnovém opadu
plůdků na stromech ještě velké množství těchto
plůdků, provedeme velmi brzy ruční protržení. Tím
zabráníme přeplození stromu a střídavé plodnosti.
Při takto provedené probírce nedojde k význam-
nému ovlivnění diferenciace květních pupenů pro
příští rok. Nejčastěji odstraňujeme plody ručně vy-
lomením, s tím, že stopka plůdků zůstává na stromě.
Nezastaví se tak růst plodů. Naopak dojde k výraz-
nému zvětšení, vybarvení a vyzrání zdravého plodu.

Oranžoví vetřelci
Sucho jim nesvědčí. Jakmile vydatně naprší

a udržuje se vlhké prostředí dávají o sobě vědět a to
vydatně. Po každém dešti vyráží armáda zahrádkářů
na „lov“. O kom je řeč? O PLZÁCÍCH PORTU-
GALSKÝCH či PLŽÍCH PYRENEJSKÝCH,
velkých, růžových plžích jejichž masovou invazi ne-
dokážeme zastavit. Kde se tu vzali? Masivní dovoz
ovoce a zeleniny z celého světa nese s sebou i za-
vlékání u nás neznámých škůdců a chorob, které
u nás nemají dostatek nepřátel, což často vede až ke
kalamitnímu šíření.

Plzák portugalský je nevybíravým vegetariánem,
i když ve své žravosti nepohrdne ani žížalou, či uhy-

nulým druhem (kanibalismus). Do roka má jednu
generaci. Dospívá v červenci a srpnu, kdy se páří
a převážně v srpnu a září klade vajíčka. Vyhovuje
mu vlhké prostředí a úkryt před sluncem. Skrýš na-
chází i pod hroudami, v brázdách a zemních duti-
nách, kde klade vajíčka. 

Z ochranných zásahů je nejúčinnější sběr. Časně
ráno, navečer za soumraku, nebo i v dešti opouští
plži úkryty a vyráží „ na pastvu“. Sběrači vybaveni
kbelíkem, plastovou rukavicí, obří pinzetou, nebo
hůlkou s bodcem (šetří záda) nemeškají. Co s úlov-
kem? Nejčastější je posypání solí, spaření horkou
vodou. Plže lze dávat i rybám. V přírodních pod-
mínkách sousedního Rakouska využívají k potírání
plžů kachny. Oblíbený je druh Indický běžec, které
chovatelé za úplatu půjčují. U nás s tímto servisem
dosud nikdo nepřišel. Pohodlnější, ale méně účinné
jsou lapače z mokrých koberců, nebo starých prken.
Na cestičky jim můžeme sypat piliny,štěpku, kůru,
popel, drcené skořápky a dusíkaté vápno. Pomohou
i nádobky s pivem. Pokud ovšem máme v sousedství
neudržované plochy, zanedbané zahrady, skládky,
komposty a hnojiště, což jsou zaručené slimáčí
líhně, je boj nekonečný. Je vhodné vytvořit pod-
mínky pro jěžky, žáby( ropuchy), slepýše či ještěrky,
přirozené požírače plžů.

Zbývá ještě chemická ochrana, která by měla být
až to poslední. VANISCH SLUG PELLETS a ME-
SUROL SCHNECKENKORN jsou jedovaté látky
a mohou ohrozit i jiné druhy živočichů a nesmějí při-
jít do styku s rostlinami. Biologický přípravok NE-
MASLUG obsahuje přírodní parazity plžů – hlís-
tice (háďátka), které plže aktivně vyhledávají.
Nemaslug je pro člověka i ostatní toplokrevné živo-
čichy neškodný a není snad ani příliš účinný.

(vyňato a upraveno z příručky „Rukověť zahrád-
káře 2009“)
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje Vl. Luža

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMù. KEANU REEVES. V zoufalém pokusu
o záchranu lidské rasy se vlády a vûdci snaÏí odhalit tajemství, které se
skr˘vá za pfiíchodem neznámého mimozem‰Èana.

V¯MùNA. ANGELINA JOLIE, JOHN MALKOVICH. Emocionálnû vypjat˘
pfiíbûh ilustrující nesmírnou sílu matefiské lásky. Pfiíbûh natoãen˘ podle
skuteãné události v roce 1928 v Los Angeles.

SNùÎENKY A MACH¤I PO 25 LETECH. RADOSLAV BRZOBOHATÎ,
EVA JENÍâKOVÁ, MICHAL SUCHÁNEK, VERONIKA FREIMANNOVÁ.
Na horách se setkávají nûkdej‰í spoluÏáci, aby se vidûli, aby si zavzpo-
mínali a aby sami sebe ujistili, Ïe to s nimi je‰tû není tak hrozné.

TUDOROVCI: KOMPLETNÍ DRUHÁ SÉRIE. JONATHAN RHYS MEY-
ERS, PETER O’TOOLE. Vá‰eÀ. Moc. Ta nejvraÏednûj‰í kombinace. StaÀte
se svûdky tohoto vzru‰ujícího, krvavého – a naprosto fascinujících –
vládnutí.

JAK SE ZBAVIT P¤ÁTEL A ZÒSTAT ÚPLNù SÁM aneb Jak se uto-
pit za velkou louÏí. SIMON PEGG, KIRSTEN DUNST, DANNY HUS-
TON, GILLIAN ANDERSON, MEGAN FOX, JEFF BRIDGES. Pfiíbûh bul-
várního lond˘nského novináfie, kter˘ dostane nabídku pracovat
v prestiÏním newyorkském ãasopisu. Ne v‰e je ale v nové práci takové,
jaké si pfiedstavoval…

YESMAN. JIM CERREY, ZOOEY DASCHANEL, TERENCE STAMP. Kome-
die o tom, jak se otevfiít Ïivotním moÏnostem, zejména, kdyÏ tyto moÏ-
nosti zahrnují romanci s úchvatnou, svobodomyslnou hudebnicí.

ZKRATKY KE ·TùSTÍ. ANTHOBY HOPKINS, ALEC BALDWIN, JENNIFER
LOVE HEWITT. Klasick˘ pfiíbûh smlouvy s ìáblem, kdy spisovatel upí‰e
svoji du‰i kvÛli kariéfie. Ale obchod není zdaleka tak úÏasn˘, jak se zdál,
a proto se chce pomocí právníka ze smlouvy vyvázat.

PRINC A JÁ 3: KRÁLOVSKÉ LÍBÁNKY. KAM HESKIN, CHRIS GEERE.
·est mûsícÛ po svatbû koneãnû odjíÏdûjí na své dlouho plánované lí-
bánky, ale ni nejde podle plánu! Je pár vûcí, které se staví do cesty je-
jich vysnûn˘m líbánkám.

T¤I KRÁLOVSTVÍ: VZK¤Í·ENÍ DRAKA. ANDY LAU, RONGGUANG YU,
LUNG TI. Poslední a nejvût‰í válka stárnoucího Zhaa, cesta za dobro-
druÏstvím, které navûky pokryje jeho jméno slávou.

SIROTâINEC. BELÉN RUEDA, GERALDINE CHAPLIN. Mrtvé dûti si chtûjí
hrát… Star˘ dÛm má své hrÛzostra‰né tajemství, o kterém nemá nikdo
potuchy.

NORIMBERSK¯ PROCES. ALEC BALDWIN, BRIAN COX, CHRISTOPHER
PLUMMER, JILL HENNESSY. Válka skonãila, ale bitva o spravedlnost
teprve zaãíná…

JEZDCI APOKALYPSY. DENIS QUAID, ZICI ZHANG. Mysteriózní horor.
SAW V. Jigsaw má vûrného následovníka Hoffmana. Tomu je v‰ak v pa-

tách agent Strahm. Zabiják se tedy musí vydat na lov, aby zabránil svému
úplnému prozrazení a dopadení…

NA HRANù LÁSKY. KIERA KNIGHTLEY, SIENNA MILLER. Pfiátelství je
svedlo dohromady. Láska je rozdûlila. Obû jsou nespoutané a okouz-
lující a obû ho chtûjí. Pro kterou se rozhodne?

RANDE NA JEDNU NOC. MICHAEL CERA, KAT DENNINGS. Náhodní
spoleãníci se vydávají na cestu po rockové scénû v touze objevit taj-
nou show legendární kapely a pfii svém putování nacházejí lásku.

VELCÍ BRAT¤I. SEANN WILLIAM SCOTT, PAUL RUDO. Jako alternativní
trest si vyberou odpracovat 150 hodin jako vedoucí na tábofie pro pro-
blémové dûti. Nakonec právû tyhle dva odstra‰ující pfiípady dokáÏou, Ïe
– nûkdy – zmÛÏou ve v˘chovû dûtí nejvíc.

CADILLAC RECORDS. ADRIEN BRODY, BEYONCE KNOWLES. V pfiíbûhu
plném sexu, násilí, rasov˘ch pfiedsudkÛ a rokenrolu, kter˘ se odehrává
v Chicagu, proÏijete vzru‰ující a boufilivé osudy nûkter˘ch nejvût‰ích
americk˘ch hudebních legend.

SIMPSONOVI – KOMPLETNÍ PRVNÍ SEZONA.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

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

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

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

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

V pátek 17. dubna se v restauraci Gól na Zlaté
Hoře uskutečnilo další z řady „utopeneckých
klání“ – volná soutěž výrobců domácích utopenců,
tentokrát již 23. v řadě (koná se 2x ročně, nově
bylo navázáno na dřívější tradici v roce 1998). Pře-
stože byla tentokrát shodou několika nahodilých
okolností historicky nejnižší účast (pět vzorků),
můžeme konstatovat, že i přesto se tento večer spo-
lečensky opět vydařil. Pobavili se nejen přímí
účastníci, ale i ostatní přítomní hosté.

Čtyřčlenná degustační laická (avšak zajisté zku-
šená) komise neměla v tomto případě „jazýčky na
vážkách“ a zcela jednoznačně se shodla na vítěz-
ném vzorku, který vyrobil Zdeněk Poláček. Na
druhém stupínku stanula Jana Stávková, třetí místo
obsadil Rostislav Antoš mladší. Dalšími dvěma
soutěžími byli Miroslav Florian a Jaroslav Lekavý.

Děkuji všem přítomným za účast, zejména pak
degustačním komisařům, kteří nechtěli být ze
skromnosti jmenováni. Jiří Blažek

Utopenecké
klání

Degustaãní komise
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Pro odpověď jsem získal tyto informace:
Autor výše uvedeného článku spojuje lidové
misie s násilnou rekatolizací. Jenže lidové misie
byly ustanoveny už tridentským koncilem, který
skončil r. 1563 a konaly se u nás už před bitvou
na Bílé hoře. Lidové misie byly určeny přede-
vším katolíkům a měly sloužit k prohloubení je-
jich duchovního života, vlažné katolíky přivést
k horlivosti a odpadlé k obrácení. Tomuto účelu
sloužila tematická kázání (většinou třídenní cy-
klus), zpověď a mše sv. Součástí těchto misií ne-
bylo násilné nucení na víru pomocí světských or-
gánů. Tyto misie probíhaly i ve státech, kde měli
evangelíci naprostou svobodu, např. v Polsku
nebo v Uhrách – kdo chtěl, tak se obrátil na ka-
tolickou víru, kdo nechtěl, tak zůstal protestan-
tem – vše ve svobodě. U nás po Bílé hoře r. 1620
byl uplatněn princip „cuius regio, eius religio“
(čí země, toho náboženství), dohodnutý v Ně-
mecku při uzavření míru v Augsburgu r. 1555
mezi protestanty a katolíky. Znamenalo to, že
vrchnost může vnutit své náboženství podda-
ným opačné konfese, tedy protestantský pán ka-
tolíkům a katolický protestantům. Autor článku
píše, že jsem neuvedl s jakou násilností probí-
hala rekatolizace. Sám však neuvedl, že po po-
vstání protestantských stavů r. 1618 začali pro-
testanté uplatňovat právě tuto zásadu vůči
katolíkům (vypovězení arcibiskupa a jezuitů,
umučení sv. Jana Sarkandra, vyplenění Svato-
vítské katedrály apod.). Když se poměry obrá-

tily, katolický panovník Ferdinand II. uplatnil
tutéž zásadu vůči protestantům. Bylo užito ná-
silí, což odmítáme a odsuzujeme, jenže to nemá
nic společného s lidovými misiemi. Misionáři,
především jezuité, se naopak bránili tomu, aby
při  misiích asistovala světská moc. Samotný
Koniáš si na to stěžuje v dopise královéhradecké
konsistoři. Při těchto misiích se tajní protestanté
často sami a dobrovolně zříkali bludů a vydávali
misionářům nekatolickou literaturu. Pravdou bo-
hužel je, že někdy biřicové poslaní vrchností
nebo úřady vnikali násilím do domů a hledali
protestantské knihy, to se však dělo mimo lidové
misie a nemělo to s nimi nic společného. Misie
trvaly dále i po vyhlášení tolerančního patentu
Josefa II. r. 1781, a to až do r. 1948, do nástupu
komunismu. Nejedná se tedy o žádný nástroj ná-
silné rekatolizace, ale o kázání, zpověď a mši
sv. za účelem prohloubit víru ve farnosti přede-
vším u katolíků a samozřejmě příležitostně oslo-
vit také nekatolíky a ateisty.

Na poslední otázku pana T. D. bych odpově-
děl, že dědictvím minulého století, doby první
republiky i komunizmu, je zakořeněná snaha
vidět a vyzdvihovat na křesťanství a církvi více
to špatné, než dobré. Občané Slavkova se ne-
musí bát. K žádné násilné rekatolizaci nedojde,
neboť přijetí víry je aktem osobního rozhodnutí
přijmout Kristovo poselství evangelia do svého
života a podle něho žít.

P. Mgr. Milan Vavro, farář 

K historii lidových misií

V dubnovém zpravodaji mě zaujal článek
P. Mgr. Milana Vavra o lidových misiích, přede-
vším však jeho hodnocení misií z hlediska histo-
rie. Nechci podezírat pana faráře z neznalosti po-
bělohorských dějin, a proto mi není jasné jeho
nepříliš výstižné (nechci se domnívat, že záměrně
zamlčené) vysvětlení poslání lidových misií ve
zmíněné době.

Rozhodně lze souhlasit s jeho vyjádřením, že
v naší zemi sehrály lidové misie velmi důležitou
úlohu, že bývaly pravidelně téměř v každé far-
nosti už od 17. století. Ovšem: JAKOU ÚLOHU
sehrály?

Pan farář již neuvedl, že lidové misie byly
v uvedené době nástrojem ostré rekatolizace, tedy
úsilím o znovuzískání věřících, kteří dříve přijali
reformační konfese. Neuvedl, že rekatolizace byla
často spojena s násilím, s naprostou nemilosrd-
ností, spojenou nejen se ztrátou majetku, ale
i hrdla. Že na základě nařízení císaře Ferdinanda
II. byli již v prosinci r. 1621 vypovězeni z Čech
nekatoličtí kněží, že od r. 1622 převzali jezuité

Karlovu univerzitu a konečně v roce 1627 bylo ne-
katolické šlechtě nařízeno zvolit mezi konverzí,
nebo exilem.

Z tohoto stručného výčtu událostí v 1. čtvrtině
17. století je zřejmé, v jakých podmínkách se
česká společnost nacházela. Dnes se často říká, že
Jiráskovo označení „doba temna“ není zcela vý-
stižné. (Milovníkům Jiráska doporučuji, přečtěte
si znovu krásný román.) Nemohu se zbavit dojmu,
že toto tvrzení je ovlivněno dobou, ve kterém je
vysloveno.

Jak se však zbavit podezření, že rekatolizací vy-
volaný exodus byl vítanou příležitostí pro katolickou
církev zmocnit se opuštěného majetku exulantů. Ma-
jetku, který byl po r. 1948 církvi „ukraden“ a kterého
se v této době usilovně domáhá!

Nezbývá, než se pana faráře zeptat: Otče,
opravdu se domníváte, že katolická církev pro-
střednictvím lidových misií v 17. století opravdu
šířila dobro a nic než dobro? Ostatně, jak to před-
vedla mnohokrát v dějinách i v jiných částech
světa? Pozorný čtenář T.D.

Jakou úlohu sehrály lidové misie?

Cyklostezky 2009 zahájily
Jaro je v plném proudu a silnice, cesty i stezky

zaplňují cyklisté. Aby jejich ježdění bylo zábav-
nější a zároveň i trochu smysluplnější, vyhlásil
Dobrovolný svazek o Ždánický les a Politaví již
poněkolikáté v řadě akci za pozváním svého regi-
onu – Cyklostezky. Cílem této bohulibé akce je
navštívit na kole všech 27 obcí sdružení a svou ná-
vštěvu potvrdit razítkem v průkazce. Průkazky již
můžete získat na Informačním centru nebo radnici.

Letošní ročník přinesl malou změnu. Není nutno
všechny obce objet během jednoho roku. Můžete
část nechat až na příští sezonu a vyhodnocení se zú-
častníte až další rok. Průkazka vám zůstane i nadále
v platnosti. Po návštěvě všech 27 obcí DO prů-
kazku s razítky odevzdáte na podatelně MÚ (do 5.
září). Potom budete pozváni na společenskou akci,
která se bude konat jako každý rok 28. září – letos
v Křižanovicích – kde vám budou průkazky vrá-
ceny, dostanete malý dárek a budete zařazeni do
slosování o zajímavé ceny. red.

Středisko Junáka Slavkov připravuje pro děti
ze Slavkova a okolí na konec prázdnin příměstský
tábor.

Zajímavý program se uskuteční v termínu 24.
až 28. srpna. Pro děti ve věku
5–12 let jsou připraveny hry,
soutěže a výlety. Tábor je určen
pro všechny děti, které mají
zájem prožít něco nového a za-
hnat nudu. Připravena je celo-
táborová hra, při které se děti
vydají za hranice naší země …
a prožijí nezapomenutelné oka-

Mistr České republiky
v pétanque je ze Slavkova

Juniorského mistrovství České republiky v pé-
tanque konaného 15.–17. května ve sportovním are-
álu ve Větřní u Českého Krumlova se zúčastnil i nej-
lepší hráč našeho klubu Filip Bayer. A byla to účast
úspěšná. Po nelehkém třídenním maratonu zápasů
mohl v neděli společně se svými dvěma brněnskými
spoluhráči  zvednout nad hlavu pohár mistra České
republiky. Tímto výsledkem si zcela jasně řekl o no-
minaci do reprezentačního týmu, který bude hájit
české barvy na mistrovství světa v africkém Tunisu.
Slavkovský pétanque klub má v republice a po-
slední dobou i v Evropě velmi dobré jméno, a to ze-
jména kvůli svým sportovním výsledkům a pořá-
dání velkého mezinárodního turnaje. Na slavkovský
turnaj již mnoho let rádi přijíždí špičkoví hráči z Ev-
ropy. Zveme všechny příznivce této hry do zámec-
kého parku, kde se 25. července turnaj uskuteční.

PC AUSTERLITZ 1805

mžiky se svými starými i novými kamarády.
Tábor bude probíhat formou celodenního pro-
gramu (od 8 do cca 17 hod.). Bližší informace
a přihlášky mohou rodiče získat na uvedených

kontaktech, nebo při schůzkách
oddílů v pondělí, úterý a pátek
odpoledne (nejlépe kolem 17
hodiny na klubovně – sídl. Nád-
ražní).

Kristýna Mazalová – tel. č.:
605 007 366, Hedvika Nová -
ková – tel.: 732 131 662, Hynek
Charvat – tel.: 776 811 580. hch

Příměstský tábor Junáka

Filip Bayer



27SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ5/2009

HOŠTICE-HEROLTICE
V Hošticích-Herolti-

cích u Vyškova se na-
chází smírčí kámen s mo-
tivem krátkého nože nebo
dýky. Pískovcová deska
má tvar obdélníku se za-
oblenými horními rohy.
Výška desky je 110 cm,
šířka 69 cm, tloušťka
mírně přesahuje 20 cm.

Na přední ploše byl původně pomocí čtyř vy-
hloubených pravých úhlů vyznačen jednoduchý
kříž. Čelní strana je však v současné době velmi
poškozena, takže jsou patrné pouze rytiny v její
dolní části. Vpravo pod ramenem kříže byla vy-
tesána dýka – její náznak je stále viditelný.
Kámen nenese žádné pozůstatky nápisů.

První zprávu o smírčím kameni podal A. Franz
v díle Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mäh-
ren (Wien 1893 a 1899). Uvedl dokonce dva ka-
menné objekty: v Herolticích (pod č. 19) a v Hoš-

ticích (pod č. 73). Je však téměř jisté, že se jedná
o jeden a týž kámen, který byl omylem zakres-
len a popsán dvakrát. Jeho dvě vyobrazení se sice
vzájemně liší, na obou je však znázorněna deska
s křížem a dýkou (či tvarově podobným křížkem)
pod jeho pravým ramenem. Rozměry Franz
uvádí v obou případech téměř shodné.

Řídící učitel Alois Procházka, který z díla

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (15)
A. Franze často čerpal, otiskl ve Vlastivědném
sborníku okresu vyškovského (1933) vyobrazení
podobné první Franzově kresbě (č. 19).

Ve starší literatuře je
však tento kámen připo-
mínán ještě ve dvoudílné
práci Dr. Františka Při-
kryla SS. Cyrill a Method
v památkách starožitných
na Moravě (1905 a 1907).
Zde byla také uveřejněna
zřejmě nejstarší fotografie
této památky. 

Fotografie z díla F. Přikryla (1907)

Smírčí kámen v Hošticích-Herolticích je evi-
dován ve státním seznamu nemovitých kultur-
ních památek. Je škoda, že se o něm nedochovala
žádná pověst, která by alespoň naznačovala
možný důvod jeho zhotovení.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc duben byl bohatý na motoristické spor-

tovní události. 23. dubna se jel v Maďarsku Hun-
garoring a ve Slavkově závod do vrchu. Po pří-
jezdu na Hungaroring po noční jízdě a postavení
základny na parkovišti se začalo pilně trénovat.
Jak Jirka Mayer – syn majitele týmu, tak Karel
Májek. Oba jezdí na motorkách Honda super-
sport 600. Jedná se o čtyřválec o obsahu 600
ccm, váží 150 kg a má úctyhodný výkon 142
HP s maximální rychlostí přes 200 km/hod.
V minulém čísle jsem o tom nenapsal. Je to nej-
rozšířenější a nejdostupnější kubatura v ČR. Po
přejímce a zaplacení tréninkových jízd se začalo
jezdit na tomto krásném, ale technicky velmi ná-
ročném okruhu. První kola byla náročná, nevě-
děl jsem, do kterého úseku se postavit se stop-
kami v ruce. Vše probíhalo normálně a časové
průjezdy se zlepšovaly. Tak se trénovalo každý
den až do soboty. Konečné pořadí Karla Májka
po tréninku bylo 15. místo z jedenatřiceti jezdců,
což bylo na první start velmi slibné umístění.
V týmu byla velmi dobrá nálada, i když se velmi
ochladilo a byl nárazový vítr. Přelepovaly se
chladiče pro malou teplotu motorů, což je běžná
záležitost.

O nedělním závodě bych raději nepsal. Do-
polední warmap proběhl v dobrém časovém prů-
měru. Po hodinovém zahřívání pneumatik se jelo
na start do zaváděcího kola. Byl start zavádě-

cího kola, okolo projíždělo 30 jezdců, ale Karla
jsem neviděl. Po chvilce ze stanoviště traťových
komisařů jeden mával cedulí se startovním čís-
lem 37 a ukazoval na sluchátka, že nejede, pro-
blém, což jsem pochopil i od Maďara. Byl to pro
mne šok, vrátil jsem se do depa, kde mi bylo
sděleno, že  Karel spadl těsně před první zátoči-
nou od startu. Příčina – přední pneumatika od
oleje!! Nepochopitelná věc, jak se olej a z čeho
dostal na novou pneumatiku. Prostě byla to ka-
tastrofa. Traťáci okamžitě odtáhli motorku
z tratě, což je jejich povinnost a bylo  zase po ra-
dosti. Jako by těch problémů měl Karel málo.
Ale snad v Brně 25. května na Memoriálu J. Hu-
leše to dopadne lépe.

Další moristická akce: 9. a 10. května se konal
VII. ročník závodů silničních motocyklů Slo-
vácký okruh ve Starém Městě u Uherského Hra-
diště, kde se za letního počasí jelo devět tříd. Pět
tříd klasik 125 a 250 volný závod sidecary a třída
supermoto, která byla nejrychlejší – maximální
průměrná rychlost 151 km/hod. Ve třídě 125
sport startoval slavkovský závodník  mladý Old-
řich Hanák ze 6. místa. Po dobré jízdě skončil na
pěkném 3. místě. Tento mladý závodník tř. 125
SP není členem našeho MK, ale je také talento-
vaný závodník.

O dalším závodě 6. Fechtlcupu bude samo-
statný článek v příštím zpravodaji. J.M.

Dvě vyobrazení z prací A. Franze – vlevo č. 19
Heroltice, vpravo č. 73 Hoštice. Velmi pravdě-
podobně však jde o stejný kámen.  

Nejvýznamnějším turnajem se v letošním
roce stane Mezinárodní turnaj mužů a žen
„SUPER KOOPERATIVA CUP 2009“, jenž se
uskuteční v termínu 13.–16. srpna. Z turnaje
budou vysílány dva přímé přenosy Českou te-
levizí, a to ze sobotního finále žen a nedělního
mužů. Součástí programu jsou módní přehlídky,
vystoupení taneční skupiny, soutěže pro diváky
o zajímavé ceny a při finálovém zápase bude če-
pován pěnivý mok z Černé Hory zdarma. Přidě-
lení takto významného turnaje je důkazem

spokojenosti ABV s prací organizátorů a vý-
bornou diváckou kulisou, jenž dokáží naši di-
váci vytvořit.

Pro amatérské a výkonnostní hráče je určen
turnaj Poštovní spořitelna Cup 2009 (20. a 21.
června) v kategoriích muži, ženy, mixy, junioři
a juniorky. V průběhu července a srpna se konají
pravidelné nedělní amatérské turnaje pro pří-
chozí, jež se hrají v kategoriích muži, ženy
a mixy. Dalším turnajem je Český pohár juniorů,
který se uskuteční 21. června a představí se v něm
naši nejlepší mladí beachvolejbalisté.

Současně bychom chtěli přivítat na našich kur-
tech mládež ve věku od 10 do 16 let. Tréninko-

vým dnem je středa v době od 17 do 18.30 hod.
Je možné se přihlásit telefonicky na 602 518 192
nebo na e-mail beachvolleyball@volny.cz.

Novinkou je také otevření nového kurtu pro
beachtennis, jenž se stává ve světě stále více po-
pulárnějším.

Pro ty z vás, kteří byste si chtěli zahrát dříve,
než teploty dosáhnou tropických hodnot, zahaju-
jeme sezonu od 1. května. Kurty si můžete rezer-
vovat u správce kurtů na tel. čísle 728 210 189. 

Veškeré další info k turnajům a klubu na-
jdete na www.beachvolleyballcz.cz.

Na setkání s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov

Snímkem se vracíme k loňskému MR žen: na
bloku mistryně ČR Tereza Tobiášová.

Beachvolleyball ve Slavkově v roce 2009

PŘÍJEM INZERCE
do zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV âERVEN–âERVENEC 2009

2. 6. úterý 19.30 hod. VÉVODKYNĚ 110 min.
3. 6. středa 19.30 hod. Vévodkyně Georgiana z Devonshiru, skutečná, ale kontroverzní postava z Anglie 18. století, si s konvencemi hlavu nelámala.

Společnost ji zbožňuje, vyniká svým rozhledem. Romantický historický film V. Británie.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

6. 6. sobota 19.30 hod. EL PASO 98 min.
7. 6. neděle 19.30 hod. Film inspirovaný skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Nečekaná smrt otce poznamenává další osud všech

členů početné rodiny. Nový český film. Režie: Z. Tyc. Hrají: I. Horváthová, L. Rybová, D. Prachař, V. Javorský a další.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

9. 6. úterý 19.30 hod. GRAN TORINO 117 min.
10. 6. středa 19.30 hod. Příběh veterána z války v Koreji, který musí čelit jak sousedům rozličného původu, tak svým zakořeněným předsudkům.

Po mnoha peripetiích si nakonec porozumí lépe, než se svou vlastní rodinou. Režie a hlavní role Clint Eastwood. Film USA. 
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

13. 6. sobota 19.30 hod. ZNOVU 17 95 min.
14. 6. neděle 19.30 hod. Nejlepší léta života má nenávratně za sebou. Manželství se rozpadá, nevychází mu kariéra. Jakýmsi zázrakem se znovu

ocitá v kůži sedmnáctiletého kluka… Využije životní šance na druhý pokus? Komedie USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

16. 6. úterý 19.30 hod. BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ 104 min.
17. 6. středa 19.30 hod. Příběh ženy, která se ráda baví a skvěle umí nakupovat. Sní o tom, že bude pracovat v redakci módního časopisu,

ale není schopna se dostatečně prosadit – až jednou… Film USA podle knih Sophie Kinselly.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

20. 6. sobota 19.30 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH 115 min.
21. 6. neděle 19.30 hod. Lásky, rozchody, návraty… Nová romantická komedie Marie Poledňákové nám přiblíží Helenu, profesorku na gymnáziu

a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška, M. Šteindler…
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

23. 6. úterý 19.30 hod. POCHYBY 104 min.
24. 6. středa 19.30 hod. Na newyorské katolické škole vládne pevnou rukou ředitelka, sestra Aloysius. Má podezření, že kněz, otec Flynn,

věnuje černošskému chlapci příliš osobní péči a chce ho vykázat ze školy. Film USA.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

27. 6. sobota 19.30 hod. ANDĚLÉ A DÉMONI 140 min.
28. 6. neděle 19.30 hod. Harvardský odborník na religionistiku zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezastaví před ničím, aby dosáhly svých cílů…

Odhalí důkazy o nejmocnější tajné organizaci v dějinách. Krimi thriller USA.
Vstupné: 78, 82 Kč Mládeži přístupno od 12 let

30. 6. úterý 19.30 hod. MILIONÁŘ Z CHATRČE 120 min.
1. 7. středa 19.30 hod. Skutečný příběh indického chlapce, který vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být milionářem?“ a následně

vyslýchán policií. Vyhrát velké peníze je úžasné. Existují ale daleko cennější výhry! Film V. Británie/USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži nepřístupno

4. 7. sobota 19.30 hod. CESTA NA MĚSÍC 3D 84 min.
5. 7. neděle 16.30 hod. Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé, komediální

i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace… Film Belgie.
Mládeži přístupno

7. 7. úterý 19.30 hod. ODPOR 137 min.
8. 7. středa 19.30 hod. Partyzánské dobrodružství tří bratrů, kteří za druhé světové války utečou před německými okupanty do hlubokých lesů.

Tady se připojí k členům ruského odboje a společně založí „skrytou“ vesnici… Film USA.
Mládeži nepřístupno

11. 7. sobota 19.30 hod. STAR TREK 126 min.
12. 7. neděle 16.30 hod. Sága se vrací na samotný začátek. Pozdější kapitán Kirk je mladík. Když má ale někdo v osudu napsáno, že bude

v budoucnosti velet vermírné flotile, musí se tomu chtě-nechtě podřídit. Sci-fi film USA.
Mládeži přístupno

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


