Slavkovsk˘

770 let
Slavkov u Brna 1237
Austerlitz 2007

6 • 30. 6. 2007
ZDARMA • www.bmtypo.cz

Golfový turnaj nabitý osobnostmi

Foto na straně: R. Lánský

Ivan Lendl si zahrál golf ve Slavkově
V rámci tenisového turnaje UniCredit Czech Open 2007 pořádaného
prostějovskou společností TK plus se ve Slavkově u Brna konal doprovodný golfový
turnaj UniCredit Golf VIP Cup 2007, kterého se mimo premiéra pana Mirka
Topolánka a dalších politických a kulturních osobností zúčastnili i tenisové celebrity
minulých let a mezi nimi jako host nad jiné vzácný i pan Ivan Lendl.
Ze známých jmen to byli např. tenisté Karel Nováček, Jiří Novák, herci Jiří Bartoška, Jiří Korn, Michal Nesvadba, bývalí sportovci Ladislav Vízek, Petr Bříza, Ondřej
Bank, Antonín Panenka, Roman Hamrlík. Mezi dalšími asi 50 hosty včetně poslanců
a senátorů do Slavkova přijeli např. Martin Roman, gen. ředitel ČEZ, Kateřina
Stočesová, David Grund z HVB.
Celý turnaj se hrál za velmi teplého počasí, ale všichni hráči i v tomto parnu
odvedli výborné výkony. Ivan Lendl dokázal, že i v golfu předvádí hru vysoké úrovně
a v absolutním pořadí obsadil první místo, kromě toho měl i na jamce číslo 15 nejdelší měřený odpal za všech přítomných mužů, v ženách tuto poctu získala slečna
Kateřina Stočesová.
Ke spokojenosti všech přítomných přispělo i dobře připravené hřiště a kulinářské
výtvory kolektivu restaurace Golf Hotel Austerlitz, včetně dobře chlazeného piva.
Lze tedy konstatovat, že doprovodná akce prostějovského turnaje pořádaná
v našem golfovém resortu dopadla nad očekávání a po dohodě s pořadateli se
můžeme těšit na příští ročník a doufejme i na další osobnosti světového sportu. or

Příští číslo vyjde 28. července

Jiří Bárta, Chloë Hanslip
a Linda J. Duffield

Ludmila Peterková, Irina Kondratěnko a Sharon Kam

12. roãník festivalu Concentus Moraviae

Velvyslankyně Velké Británie Linda J. Duffield

Ve dnech 8. a 20. června se na Chloë Hanslip a Jiří Bárta
slavkovském zámku konaly koncerty 12. ročníku mezinárodního
hudebního festivalu 13 moravských měst Concentus Moraviae.
I letos byla zajištěna účast vynikajících interpretů. Na prvním
koncertě se představila publiku
klarinetistka Sharon Kam spolu
s Ludmilou Peterkovou (klarinet)
a Irinou Kondratěnko (klavír). Na
druhém koncertě měli posluchači
možnost vyslechnout souhru
houslistky Chloë Hanslip s violoncellistou Jiřím Bártou. Tohoto
koncertu se zúčastnila britská
velvyslankyně v ČR Linda Duffield.
HM

Albánský prezident Alfred Moisiu s dcerou

Slavkov nav‰tívil
albánsk˘ prezident
Alfred Moisiu
V rámci 14. setkání prezidentů
střední a východní Evropy v Brně ve
dnech 24.–26. května zavítal na
návštěvu do Slavkova albánský prezident Alfred Moisiu s dcerou a 15členným doprovodem. Na nádvoří zámku ho
přivítal místostarosta města J. Doležel
a ředitelka HM J. Omar, kteří ho doprovodili při prohlídce interiéru zámku,
který si se zájmem prohlédl.
Poté zavítal A. Moisiu s doprovodem
na oběd do restaurace Golf hotelu. On
sám si k obědu dal gulášovou polévku,
kachní prsa na calvados omáčce se
špenátovými špeclemi a na závěr desert
s kávou a slivovicí. K. Resová + red. Zleva: provozní J. Bobek, A. Moisiu, K. Resová a šéfkuchař M. Tomeš
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

10. řádná schůze RM – 14. 5. 2007
1. RM bere po projednání zprávu o činnosti OSV
za rok 2006 na vědomí.
2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské služby – organizační složky města.
3. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2007“ bere
její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení.
4. RM do doby vyřešení investorství inženýrských
sítí v lokalitě Zelnice na pozemcích p.č. 354/1, 757,
3073/9, 354/5, 352/1 a 347/1 v k.ú. Slavkov u Brna nebude ZM doporučovat prodej pozemků v této lokalitě.
RM doporučuje ZM přijmout usnesení: Zastupitelstvo
města do doby vyřešení investorství inženýrských sítí
v lokalitě Zelnice na pozemcích p.č. 354/1, 757,
3073/9, 354/5, 352/1 a 347/1 v k.ú. Slavkov u Brna nebude prodávat pozemky v této lokalitě a nebude projednávat žádosti o ně.
5. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji nebo
směně pozemku parc. č. 3593 zahrada o výměře 1279
m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna.
6. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Jitkou Hrabovskou na pronájem části pozemku
parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40
m2, označené jako zahrádka č. 8, s ročním nájemným
ve výši 56 Kč. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Drahomírou Bayerovou na pronájem
části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 90 m2, označené jako zahrádka č.86,
s ročním nájemným ve výši 126 Kč.
7. RM schvaluje zvláštní dodatek ke smlouvě
o nájmu zemědělských pozemků s nájemcem Rostěnice a. s. IČO: 63481821, se sídlem Rostěnice 49
v předloženém znění.
8. RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
č. 302/2005 s nájemcem Agria, a.s., IČO: 60699175,
se sídlem Nížkovice 74 v předloženém znění.
9. RM souhlasí s navrženým konáním zápisu do
Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna ve dnech
1. 6. a 4. 6. 2007 v budově MŠ na Koláčkově nám. od
7.00 do 15.30 hodin.
10. RM povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské
škole Zvídálek, Slavkov u Brna na školní rok
2007/2008, pod podmínkou, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Výjimka se povoluje ve třídách: Berušky – výjimka na 2
děti, celkem 26 dětí ve třídě, Kuřátka – výjimka na 2
děti, celkem 26 dětí ve třídě, Koťátka – výjimka na 2
děti, celkem 26 dětí ve třídě, Včelky – výjimka na 4
děti, celkem 28 dětí ve třídě, Sluníčka – výjimka na 1
dítě, celkem 11 dětí ve třídě.
11. RM bere zápisy č. 2/2007 a č. 3/2007 z jednání komise kulturní a materiál zpracovaný členem komise panem
Milošem Šaňkem na vědomí. RM ukládá MěÚ prověřit
možnost převzetí velkého sálu Společenského domu Bonaparte (hlediska právní, technické, ekonomické).
Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

12. RM bere na vědomí informace vyhodnocení ankety „Taky už jste do toho šlápli“. Starosta města vylosoval výherkyni soutěže spojené s anketou paní Emu
Cupákovou.
13. RM projednala vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství ke stížnosti manželů Frimmerových a souhlasí s ním.
14. RM projednala dopis členům ZM od paní Marty
Bajgarové a předkládá jej v jednání zastupitelstva
města.
15. RM projednala zprávu o činnosti IRC za
I. čtvrtletí 2007 a bere ji na vědomí. RM ukládá starostovi města projednat se společnostmi CDC Line,
s.r.o. a E-COM, s.r.o. náležitosti související s ukončením platnosti smlouvy.
16. RM projednala žádost občanů ve věci plynofikace ulice Zámecká, bere výše uvedenou zprávu na vědomí, ukládá komisi pro výstavbu a rozvoj projednat
otázku plynofikace ulice Zámecká.
17. RM projednala zprávu s návrhem na přeložku
rozvodné skříně VO na Komenského nám., bere uvedenou zprávu na vědomí, ukládá MěÚ připravit do
příští RM návrh finančního zabezpečení této akce.
18. RM ukládá TSMS prověřit prvky na sportovních hřištích z hlediska bezpečnostních norem.
19. RM vyslovuje poděkování organizátorům
a partnerům, kteří se podíleli na zajištění zahájení
oslav 770 let od první písemné zmínky o Slavkově
u Brna, které se konaly dne 12. 5. 2007.
20. Místostarosta města Ing. Jiří Doležel informoval
členy rady města o prověření obsahu žádosti organizace Junáci.
21. RM projednala žádost Historického muzea ve
Slavkově u Brna – Hudební festival Slavkov 2007
a předložené žádosti vyhovuje.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

VI. mimoﬁádná schÛze RM – dne 4. 6. 2007
1. RM bere na vědomí výpověď z pracovního poměru
Mgr. Jany Omar, ředitelky Historického muzea ve Slavkově u Brna.
2. RM doporučuje ZM ke schválení soubor RO
č. 8/2007 – 11/2007. RM současně doporučuje ZM ke
schválení přijetí limitní dotace ze SR na opravu fasád
zámku ve výši 5 000 000 Kč a přijetí dotace z rozpočtu
JMK na akci ,,Slavkov povodňová ochrana města“ ve
výši 500 000 Kč.
3. RM po projednání žádosti o udělení souhlasu
s úpravou stávajících vjezdů u budov čp. 1047, 1048
a 1049 na ul. ČSA ve Slavkově u Brna žádá o vyjádření
odbor IR a komisi pro výstavbu a rozvoj.
4. RM bere na vědomí dopisy pro starostu města od
obyvatel sídliště Nádražní.
5. RM bere na vědomí dopis od Umělecké agentury
Historia a předkládá jej v jednání.
6. RM po projednání žádosti od ORIONREAL spol.
s r.o. – Moravská banka vín souhlasí s použitím znaku
města pro mezinárodní výstavu vín Grand Prix Austerlitz
2007.
7. RM souhlasí s technickou pomocí TSMS při pořádání turnaje mistrovství republiky v plážovém volejbale
ve dnech 4. a 5. 8. 2007 a při pořádání mezinárodního
turnaje (včetně využití aleje) ve dnech 31. 8.–2. 9. 2007.
8. RM uděluje pamětní listy stávajícím i bývalým zaměstnancům společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s. dle návrhu ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. RM doporučuje ZM udělit poděkování
a pamětní list panu Svatopluku Zrotalovi za zásluhy
o rozvoj systému vodovodů a kanalizací ve městě.
9. RM schvaluje záměr podání odvolání proti rozhodnutí SÚ Rousínov ve věci „Větrné elektrárny Rousínov“.
10. RM schvaluje služební cestu Ing. Ivana Charváta,
Ing. Jiřího Doležela, Mgr. Vladimíra Soukopa, Mgr. Jiřího Půčka, Ing. Barbary Macháčkové, p. Vratislava Malého a Mgr. Darji Kachlíkové do družebního města Darney ve dnech 29. 6.–2. 7. 2007.
11. RM bere na vědomí darovací smlouvu mezi
TSMS a panem Svatoplukem Matuštíkem.

11. řádná schůze RM – dne 28. 5. 2007
1. RM projednala Program rozvoje města 2007–2010
a jeho průběžné plnění a zařazuje do programu rozvoje
města 2007–2010 v kapitole č. 3 – Školství, kultura,
sport a cestovní ruch bod: Řešení zázemí pro předškolní
vzdělávání – mateřské školy a v kapitole č. 4 – Infrastruktura města bod: Spolupráce s VaK Vyškov, a. s. na
rekonstrukci ČOV Slavkov u Brna a předkládá doplněný program ZM ke schválení. RM bere výše uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje
města na vědomí a předkládá ji v jednání řádnému zasedání ZM.
2. RM projednala informace o přípravě realizace výstavby v obytné zóně Zelnice, bere výše uvedenou
zprávu na vědomí a ukládá MěÚ dále rozpracovat záměr
realizace výstavby v obytné zóně Zelnice dle varianty 2.
3. RM projednala návrh na zřízení městské policie,
placeného parkování na Palackého náměstí a výhled kamerového systému. RM doporučuje ZM vydat obecně
závaznou vyhlášku o zřízení městské policie, RM dopo-

Informační Regionální
Centrum AUSTERLITZ
nabízí
předprodej vstupenek na koncert skupiny THE ROLLING STONES,
který se uskuteční 22. července od 18 hodin na brněnském výstavišti
Cena vstupenky: 995 Kč
Otevírací doba IRC Austerlitz v červenci a srpnu: pondělí–neděle 9–18.30 hod.
Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

ručuje ZM schválit zařazení částky na zřízení a provoz
městské policie do rozpočtu města na rok 2008.
4. RM projednala návrh koncepce placeného parkování na Palackého náměstí a doporučuje ZM schválit zařazení částky k zajištění regulovaného parkování od
1. 4. 2008 na Palackého náměstí dle předloženého návrhu do rozpočtu města na rok 2008.
5. RM bere zápis č. 5/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na vědomí
a ukládá řediteli TSMS průběžně informovat pověřeného
funkcionáře o plánovaných úpravách polních cest.
6. RM projednala zprávu o činnosti Sboru pro občanské
záležitosti za rok 2006 a bere ji na vědomí, současně RM
vyslovuje Sboru pro občanské záležitosti poděkování.
7. RM projednala informace o rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ Komenského, bere uvedenou zprávu na
vědomí a souhlasí s předkládanou variantou řešení příjezdu, předkládá tuto informaci jednání ZM. RM ukládá
MěÚ předložit návrh na výběr dodavatele stavby a způsob financování uvedené rekonstrukce.
8. RM projednala informativní zprávu o stávajícím
stavu hřiště pro míčové hry na sídlišti Zlatá hora
a ukládá MěÚ tuto předložit na nejbližší jednání ZM.
9. RM doporučuje ZM schválit navrhovaný postup
rozhodování o prodeji pozemků z majetku města uvedený ve zprávě a označený jako varianta B.
10. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji pozemků parc. č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
Ludmily Sigmundové.
11. RM dává souhlas k poptávkovému řízení na stavební práce v prostorách III. NP budovy Palackého nám.
65, Slavkov u Brna. RM souhlasí okruhem firem a se
složením hodnoticí komise.
(Pokračování na str. 4)
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11. řádná schůze RM – dne 28. 5. 2007
(Dokončení ze str. 3)
12. RM schvaluje okruh firem, které budou vyzvány
k podání nabídky na realizaci akce: Rozšíření kapacity
MŠ Zvídálek.
13. RM po projednání žádosti občanů ul. Čelakovského o zpevnění pozemku p.č. 1650/43 v k.ú. Slavkov
u Brna dává souhlas ke zpevnění pozemku p.č. 1650/43
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umožnění příjezdu
k přilehlým nemovitostem.
14. RM doporučuje ZM schválit záměr odprodeje bývalé kotelny v sídl. Nádražní s číslem popisným 1311
na pozemku p.č. 2880 v k.ú. Slavkov u Brna včetně pozemku a příslušenství.
15. RM doporučuje ZM schválit záměr výstavby nové
sedlové střechy na administrativní budově Koláčkovo
nám. čp. 727 v provedení nebránícím případné půdní
vestavbě.
16. RM po projednání žádosti o odprodej půdních
prostor v BD na sídl. Nádražní č.p. 1153 až č.p. 1158
doporučuje ZM schválit záměr prodeje půd za účelem
výstavby nových bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl.
Nádražní č.p. 1153-6, záměr provedení celkové revitalizace uvedených obytných domů.
17. RM souhlasí se záměrem realizace I. etapy obnovy
budov polikliniky ve Slavkově u Brna a ukládá funkcionářům města jednat s nájemci o způsobech financování.
18. RM bere na vědomí zprávu o způsobu financování
stavebních úprav sociálního zařízení v budově polikliniky, Malinovského nám. č.p. 288 ve Slavkově u Brna.
19. RM bere na vědomí zápis č. 1/2007 z jednání komise pro poskytování půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna. RM jmenuje
předsedou komise pro poskytování půjček z fondu obnovy Ing. Pavla Galatu. RM doporučuje ZM poskytnout
paní Mgr. Ludmile Palečkové půjčku z „Fondu obnovy
nemovitostí na území města Slavkova u Brna“ na stavební úpravy rodinného domu ČSA 1188 ve výši 85 000
Kč. RM současně doporučuje ZM úpravu výše úrokové
sazby z půjček poskytovaných dle Pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků
„Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova
u Brna na jednotnou sazbu 3 % p.a.
20. RM v návrhu spolupráce Historického muzea ve
Slavkově u Brna s Farmou Bolka Polívky při pořádání
Mistrovství ČR historických velocipedů 2007 Slavkov
– Olšany souhlasí s užitím znaku města na propagační
materiály pro MČR historických velocipedů, souhlasí
s udělením záštity radou města pro tuto akci, schvaluje
účelový příspěvek z rozpočtu města na pořádání MČR
historických velocipedů ve výši 7500 Kč.

21. RM bere na vědomí zprávu o výsledku dotazníkového šetření k sociálním službám.
22. RM ukládá odboru ŽP objednat u společnosti RESPONO a.s. navýšení počtu kontejnerů na svoz papíru
o tři kusy, navýšení počtu kontejnerů na svoz plastů
o dva kusy a kontejnerů na svoz bílého a svoz barevného
skla o jeden kus. RM ukládá TSMS vybudovat zpevněnou plochu pro kontejnery na separovaný sběr na ulici
Slovanská a na ulici Zborovská. RM ukládá TSMS v návaznosti na výsledky ankety „Taky už jste do toho šlápli“
instalovat odpadkové koše.
23. RM schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Zvídálek ve výši 200 000 Kč.
24. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočtových opatření.
25. RM schvaluje příspěvek pro PC Austerlitz 1805,
U Vily 1504, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26988518 na
činnost organizace ve výši 10 000 Kč z kapitoly propagace města.
26. RM ukládá FO předložit na zasedání zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření pro financování
opravy budovy Junáku – svazu skautek a skautů ČR,
středisko 626.03, 684 01 Slavkov u Brna ve výši
50 000 Kč (rezerva rozpočtu).
27. RM po projednání zprávy „Úprava rozpočtu ZUŠ
Františka France o použití vlastních příjmů k posílení
mzdových prostředků“ schvaluje úpravu rozpočtu zařazením nové nákladové položky mzdové prostředky ve
výši 100 000 Kč, snížením nákladů u položky oprava
údržba o částku 50 000 Kč a snížením nákladů u položky materiál o částku 50 000 Kč v rozpočtu ZUŠ Františka France.
28. RM bere na vědomí zprávu „Stažení žádosti o financování židlí pro školní jídelnu ZŠ Komenského“.
29. RM schvaluje Dodatek č. 3 Směrnice o sociálním
fondu v předloženém znění.
30. RP po projednání dopisu ČZS Slavkov u Brna –
úprava polních cest bere obsah tohoto dopisu na vědomí.
31. RM bere dopis od Diakonie Broumov na vědomí.
32. RM schvaluje program III. řádného zasedání ZM.
33. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č. p. 727, kanceláře č. 203 o ploše 22,20 m2 s firmou Pavel Trefil s.r.o.,
Bučovická 160, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 277 19 201,
za roční nájemné ve výši 1000 K4/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
s účinností od 1. 6. 2007 a souhlasí s umístěním sídla společnosti, za kterou jedná jednatel Pavel Trefil, Dědická
898/3, 627 00 Brno, v této budově č.p. 727, umístěné na
pozemcích p.č. 625/1, 625/3, 625/4, v k.ú. Slavkov
u Brna.

Upozornûní pro Ïadatele o vydání cestovního dokladu
Průměrná doba čekání pro vyřízení žádosti
o cestovní pas:
• vyřízení žádosti pro občana od 15 let – doba
vyřízení 15 minut
• vyřízení žádosti pro občana do 15 let – doba
vyřízení 20–25 minut
• vyřízení žádosti pro občana + nahlášení odcizení nebo ztráta cestovního dokladu 20 až 25
minut.
Proč čekat v řadě i když si jde občan pouze
vyzvednout cestovní e-pas, který obsahuje
strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji:
MěÚ Slavkovu u Brna byla Ministerstvem
vnitra ČR přidělena jedna kabinka s příslušnou
technikou, a to na počet obyvatel. Tato technika
slouží nejen pro příjem žádostí, ale i pro předávání již hotových cestovních dokladů. Z těchto
důvodů musíte vyčkat až na vás přijde řada –
nejde totiž předat cestovní e-pas s biometrickými údaji bez odepsání a vložení do čtecího
zařízení. Pokud by tak nebylo učiněno, váš cestovní pas by byl neplatný.
Dále vás upozorňujeme, že občan-žadatel

o vydání cestovního dokladu s biometrickými
údaji se musí vždy osobně dostavit na obecní
úřad obce s rozšířenou působností podle místa
svého trvalého pobytu v ČR, kde si rovněž
vyhotovený cestovní doklad osobně převezme. Důvodem osobní účasti při vyřizování
cestovního e-pasu je digitální zpracování fotografie a podpisu občana (pořízení technického snímku žadatele).
Velmi často se nám stává, že občané se včas
neinformují, co je třeba k vyhotovení cestovního
dokladu, nechávají vyřízení na poslední chvíli,
nemají potřebné doklady pro zdárné vyřízení,
a tak rozhořčeni odcházejí po hodinovém čekání
ve frontě s nepořízenou. Proto vás žádáme, pro
zdárné vyřízení cestovního dokladu se řádně informujte o tom, co žadatel-občan musí mít za
podklady pro vyhotovení cestovního dokladu.
Veškeré informace jsou uveřejněny na internetových stránkách www.mestoslavkov.cz, dále
jsou pro vás vyvěšeny na informační vývěsce na
Městském úřadu Slavkov u Brna – odboru vnitřních věcí – cestovní doklady. Dále vám rádi pomůžeme na tel. čísle 544 121 139.
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VII. mimoﬁádná schÛze RM – dne 13. 6. 2007
1. RM doporučuje zastupitelstvu města k přijetí RO
č. 12/2007–13/2007.
2. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
„Stavební úpravy – ZŠ Komenského na třídu MŠ“
s firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, Masarykova
61, 656 22 Brno, IČ 15240720 za cenu 168 500 Kč
vč. DPH.
3. RM schvaluje okruh firem, které budou vyzvány
k podání nabídky na realizaci akce Rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského. RM ukládá MěÚ zapracovat do zadání pro výběr dodavatele podmínku
realizace akce až po schválení finančního krytí ZM.
4. RM zve ředitelku Historického muzea Mgr. Janu
Omar k účasti na mimořádné schůzi rady města
a ukládá funkcionářům města dojednat s ní termín.

Online objednávání
na registr vozidel
Dne 18. června jsme spustili na odboru dopravy – registru vozidel objednávkový systém
po internetu. Záměrem je, aby měli občané
možnost objednávat se předem na registr vozidel k vyřízení potřebných záležitostí. Prozatím se jedná o 6 míst k objednání každé pondělí a středu, vždy v celých hodinách, a to až
na 3 měsíce předem. Občan, který se takto
přímo na stránkách města (www.slavkov.cz)
ve zde umístěném objednávkovém modulu objedná, bude v danou hodinu obsloužen. V případě nedostupnosti internetu pro některé z občanů je možné buď využít internetovou stanici
na úřadě (internet pro veřejnost) nebo postačí
zavolat na podatelnu (544 121 111), kde pracovník zajistí rezervaci požadovaného termínu. Více informací naleznete přímo na webových stránkách města.
Toto opatření je realizací pokračující snahy
o vylepšení chodu registru vozidel. Po určité
době vyhodnotíme fungování systému a případně jej upravíme. Je reálné, že obdobný systém v nedaleké budoucnosti uplatníme i u jiných agend.
Ing. Pavel Dvořák

Krátce z radnice
• v letošním roce byly nainstalovány na chodbách úřadu (bývalá pošta, Palackého č.p. 260)
klimatizační jednotky, které v horkých dnech
alespoň částečně zpříjemňují pobyt občanů ve
společných prostorách úřadu,
• připomínáme, že na úseku cestovních dokladů a registru vozidel platí režim tzv. úředních
dnů pro veřejnost i v každé úterý (8–13 h),
• během několika málo týdnů budou spuštěny
nové webové stránky města, které by měly
lépe reflektovat na potřeby z hlediska rozsahu
a struktury informovanosti návštěvníků; stejně
jako na stávajících stránkách i na těchto nových
naleznete pokyny a formuláře pro vyřízení nejrůznějších situací na úřadě,
• každý pracovník úřadu má na svém pracovním místě v průběhu minimálně tzv. úředních
dnů umístěnou viditelnou jmenovku; občan
tak i při vzájemném zastupování ví, s kým konkrétně jedná.
Upozornění
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je pondělí
16. července do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje
příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)
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III. řádné zasedání ZM – 13. 6. 2007
1. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. čtvrtletí roku 2007“
bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření města za tuto část rozpočtového období.
2. ZM schvaluje doplněný programu rozvoje města
2007–2010 v kapitole č. 3 – Školství, kultura, sport
a cestovní ruch o bod: Řešení zázemí pro předškolní
vzdělávání – mateřské školy a v kapitole č. 4 – Infrastruktura města o bod: Spolupráce s VaK Vyškov, a.s. na
rekonstrukci ČOV Slavkov u Brna. ZM současně bere
uvedenou zprávu o průběžném plnění programu rozvoje
města k 25. 5. 2007 na vědomí.
3. ZM po projednání návrhu na zřízení městské policie, placeného parkování na Palackého náměstí a výhled
kamerového systému vydává obecně závaznou vyhlášku
o zřízení městské policie s nabytím účinnosti od
1. 1. 2008 a současně schvaluje zařazení částky na zřízení
a provoz městské policie do rozpočtu města na rok 2008.
4. ZM schvaluje zařazení částky k zajištění regulovaného parkování od 1. 4. 2008 na Palackého náměstí do
rozpočtu města na rok 2008.
5. ZM po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí
a schvaluje přijetí limitní dotace ze SR na opravu fasád
zámku ve výši 5 000 000 Kč, přijetí dotace z rozpočtu
JMK na akci ,,Slavkov povodňová ochrana města“ ve výši
500 000 Kč a rozpočtová opatření RO č. 1/2007– 11/2007.
6. ZM schvaluje příspěvky nad 50 000 Kč pro organizace pracující s mládeží takto: viz tabulka níže.
7. ZM schvaluje záměr prodeje půd za účelem výstavby nových bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl.
Nádražní č.p. 1153-6. ZM současně schvaluje záměr
provedení celkové revitalizace uvedených obytných
domů a ukládá radě města informovat obyvatele dotčených domů o tomto záměru.
8. ZM schvaluje záměr odprodeje bývalé kotelny v sídl.
Nádražní s č. p. 1311, umístěné na pozemku p. č. 2880
v k.ú. Slavkov u Brna, včetně pozemku a příslušenství.
9. ZM schvaluje záměr výstavby nové sedlové střechy na administrativní budově Koláčkovo nám. č.p. 727
v provedení nebránícím případné půdní vestavbě.
10. ZM schvaluje zrušení Pečovatelské služby, organizační složky města Slavkov u Brna.
Žadatel
Tělocvičná jednota Sokol
(volejbal,tenis,kulturistika, nohejbal)
Sportovní klub Slavkov u Brna (fotbal)
CELKEM

11. ZM bere na vědomí zprávu „Koncepce školství
města Slavkova u Brna“.
12. ZM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 85
000 Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 3%
p.a. na stavební úpravy rodinného domu ČSA č.p.1188,
na parcele č. 311/1 v k.ú. Slavkov u Brna, paní
Mgr. Ludmile Palečkové podle pravidel Města Slavkova
u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků „Fondu
obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna,
ve znění dodatku č.1.
13. ZM schvaluje dodatek č.1 k Pravidlům Města
Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků
„Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova
u Brna, kterým se upravuje výše úrokové sazby z poskytovaných půjček na jednotnou sazbu 3%p.a.
14. ZM dává souhlas k provedení nepeněžitého
vkladu do majetku akciové společnosti VaK Vyškov,
a.s. objektů SO 02 a SO 03 vybudovaných v rámci staveb města Slavkova u Brna – komunikace Jiráskovasever, BD Polní, BD Litavská I. a II. etapa, komunikace
Bučovická.
15. ZM nedává souhlas k prodeji nebo směně pozemku parc. č.3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna.
16. ZM dává souhlas s nabytím pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc.č. 3743/5 orná půda o výměře 490 m2
a parc. č. 3753/23 orná půda o výměře 5273 m2 z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu (dále jen
PF ČR) formou bezúplatného převodu podle §5 zákona
č. 95/1999 Sb. v platném znění. ZM aktualizuje usnesení XVI. ZM ze dne 18. 9. 2006 k bodu č.4.15.4. ve
smyslu nového označení požadovaných pozemků, tj.
dává souhlas s nabytím parc.č.357/5 zahrada o výměře
461 m2 a 357/6 zahrada o výměře 446 m2 z vlastnictví
České republiky – Pozemkového fondu (dále jen PF ČR)
formou bezúplatného převodu podle § 5 zákona
č. 95/1999 Sb. v platném znění.
17. ZM nedává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna.
18. ZM dává souhlas ke koupi objektu „Sklad zahradního nářadí“ na části pozemku parc. č. 61 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla
a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich, Husova 5, Slavkov

Činnost, náklady na
soutěže, cestovné, nájem tělocvičny

Příspěvek pro rok 2007
65 000 Kč

zajištění soutěžních utkání, pronájmy tělocvičen

87 000 Kč
152 000 Kč

Letní koupaliště
ve Slavkově u Brna
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u Brna do vlastnictví města Slavkov u Brna za odhadní
cenu, tj. 19 230 Kč. ZM dává souhlas k nabytí pozemku
parc. č. 625/3 formou bezúplatného převodu z vlastnictví
manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich,
Husova 5, Slavkov u Brna do vlastnictví města Slavkov
u Brna. Náklady spojené s převodem uhradí město. Město
Slavkov u Brna se zavazuje v případě výstavby na pozemku parc. č. 624 v k.ú. Slavkov u Brna provést odstranění oken na severní straně budovy č.p.727.
19. ZM nedává souhlas k prodeji pozemků parc.
č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Ludmily Sigmundové.
20. ZM schvaluje navrhovaný postup rozhodování
o prodeji pozemků z majetku města uvedený ve zprávě
a označený jako varianta B.
21. ZM bere na vědomí informace o rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ Komenského.
22. ZM schvaluje uzavření Partnerské dohody pro
projekt: „Vysokorychlostní internet pro obce JMK –
1. část“ (SROP 2.2.) s Jihomoravským krajem v předloženém znění.
23. ZM projednalo informativní zprávu „Hřiště pro
míčové hry na sídlišti Zlatá Hora – stávající stav“.
24. ZM bere dopis od paní Marty Bajgarové včetně
stanoviska TSMS na vědomí.
25. ZM bere dopis od Umělecké agentury Historia na
vědomí.
26. ZM uděluje poděkování a pamětní list panu Svatopluku Zrotalovi za zásluhy o rozvoj systému vodovodů
a kanalizací ve městě.
27. Místostarosta města Ing. Jiří Doležel ukázal členům ZM pamětní list od Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, který byl udělen městu Slavkov
u Brna jako vítězi krajského kola soutěže o cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace MPR a MPZ za
2006.

Mistrovství ČR
historických velocipedů
(zámeck˘ areál Slavkov u Brna–Farma Bolka
Polívky Ol‰any u Rousínova)
V sobotu 28. července se po několika letech
do Slavkova u Brna vrátí historické velocipedy
ze všech koutů České republiky. Majitelé těchto historických skvostů se v zámeckém parku
utkají ve dvou disciplínách – líbivé a poutavé
jízdě elegance a v závodě na 1 anglickou míli.
Po vyhodnocení obou soutěží a krátké polední
přestávce dojde ke startu samotného mistrovského závodu na 14 km dlouhé trati
Slavkov–Olšany. Ukončení trasy je plánováno
na farmě herce Bolka Polívky, kde proběhne
odpolední část programu – jízda elegance,
jízda zručnosti a jízda osobností kulturního
a společenského života. Na Farmě bude po
celý den probíhat již tradiční akce Olšany
open. „Valašský král“ přislíbil účast i na slavkovské části mistrovství – konkrétně na startu
hlavního závodu – ve 14 hodin v zámecké zahradě.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Otevírací doba koupaliště:
Vstupné na koupaliště
Obyãejné
vstupné
Dospûlí
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci
Dûti pﬁed‰k. vûku

Základní
(celodenní)
50 Kã

po 15. h

35 Kã
15 Kã

30 Kã
5 Kã

40 Kã

Předplatné – permanentky

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2007
Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
4500
3000
1500
1000
500

Dospûlí
MládeÏ
à 50 Kã
à 35 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
2250
25
3150
1575
17,50
1800
30
2100
1260
21
1050
35
1050
735
24,50
800
40
700
560
28
450
45
350
315
31,50

červen
pondělí–pátek:
9–19 hod.
sobota–neděle:
9–19 hod.
červenec a srpen
denně:
9–19 hod.
V případě nepříznivého počasí zavřeno!
U permanentek po 15. hodině 1/2 vstupu
Tel. koupaliště: 544 221 788.
Tel./fax TSMS: 544 221 302.
TSMS
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¤editelka Historického muzea odvolána
V pondělí 18. června rada města odvolala
z postu ředitelky Historického muzea ve Slavkově
u Brna Mgr. Janu Omar kvůli výpovědi, kterou
podala 31. května. Dočasným vedením muzea byl
pověřen její zástupce Mgr. Jiří Blažek.
red.

Absolventsk˘ koncert v ZU·

Valná hromada VaK, vlevo starosta Rousínova F. Havíř, vedle starosta Slavkova I. Charvát.

Valná hromada VodovodÛ a kanalizací Vy‰kov
V pátek 25. května se sešli akcionáři akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov na valné hromadě. Hodnotili hospodářské výsledky roku 2006, rozhodli o rozdělení
zisku a volili nové členy řídicích a kontrolních
orgánů společnosti.
Městu Slavkovu se podařilo obhájit všechny
posty, a tak v následujících pěti letech bude
členem představenstva opět starosta města pan
Ing. Ivan Charvát a členem dozorčí rady
místostarosta pan Ing. Jiří Doležel.
Akcionáři, kterými jsou obce a města bývalého okresu Vyškov, se též zabývali budouc-

ností společnosti – zejména přípravou realizace největší vodohospodářské investice posledních desetiletí v regionu – rekonstrukce
a výstavby kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod za více jak 500 mil. Kč. Stavba bude
realizována za pomoci dotace z fondu soudržnosti EU ve výši cca 360 mil. Kč. Zahájení
stavby je připravováno již na rok 2007 s předpokládaným dokončením do konce roku 2009.
Nově vystavěno a rekonstruováno bude téměř
27 km kanalizačních řadů a rekonstruovány
budou čtyři čistírny odpadních vod, mezi nimi
i slavkovská.

Výstavba města v roce 2007
ZÁMEK SLAVKOV U BRNA
Obnova fasád zámku Slavkov u Brna
Město Slavkov u Brna každoročně žádá MK
ČR o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví. V letošním roce se podařilo
městu získat z tohoto programu finanční příspěvek ve výši 5 mil. Kč, který je použit na pokračující práce obnovy fasád hlavní budovy zámku –
jižní křídlo. Obnovu fasád zámku provádí firma
Rekonstruktiva, spol. s r. o., Hodonín.
Oprava střechy a krovu zámku
Významně pokročila rekonstrukce střechy a krovu zámku.
Díky státní dotaci ministerstva
kultury bude v letošním roce dokončena rekonstrukce krovu
a střešního pláště zámku Slavkov
u Brna. Rekonstrukci provádí firma Pozemní stavitelství Zlín, a. s., subdodavatelem tesařských
prací je firma Střechy – 1. Slezská Brno, s.r.o.
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Základní škola Komenského
V roce 2007 bude provedena rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského ze směru od
pošty ke kuchyni, kde bude provedeno obratiště
vozidel tak, aby tato nemusela vyjíždět dále do
parku. Rekonstrukce by měla být dokončena na
podzim, tj. do doby, kdy budou probíhat oslavy
stého výročí školy.
MŠ Zvídálek na Koláčkově náměstí
V rámci rozšíření kapacity MŠ Zvídálek proběhne roce 2007 realizace tohoto záměru. Nová

třída bude umístěna na ZŠ Komenského v přízemí
staré budovy – vchod od kostela. Stavební práce
na úpravách uvolněných prostor budou zahájeny
koncem měsíce června s termínem dokončení
31. 8. 2007.
KOMUNIKACE
Ochranný ostrůvek na I/50
V jarních měsících byl vybudován ochranný ostrůvek s přechodem pro chodce přes silnici I/50
v prostoru křižovatky na Křenovice. Ostrůvek byl dle požadavku
DI PČR doplněn speciálním
osvětlením pro zvýšení bezpečnosti chodců.
Veřejné osvětlení
Vzhledem k havarijnímu stavu
stožárů veřejného osvětlení v sídlišti Zlatá Hora bylo nutno zařadit
do rozpočtu města jejich výměnu. Akce úspěšně
probíhá. Výměnu provádí firma Ivan Durek Slavkov u Brna.
Rovněž se připravuje položení kabelových rozvodů veřejného osvětlení na Koláčkově náměstí
souběžně s kabeláží rozvodů NN firmy E.ON.
OSTATNÍ AKCE
Připravuje se pokračování rekonstrukce budov
polikliniky, která bude probíhat po etapách a rekonstrukce bytových domů, především panelové
technologie.
Dále se zpracovává PD veřejného osvětlení
a komunikací jako příprava zamýšlených akcí pro
příští roky.
odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna

Ve středu 23. května proběhla v sále ZUŠ F.
France ve Slavkově další kulturně-společenská
událost, a to koncert čerstvých absolventů této
školy. Zúčastnilo se ho 14 žáků, které střídavě doprovázely p. uč. Jana Jelínková, Zdena Rybecká
a Jarmila Mašová.
Absolvovali K. Drápalová, E. Červinková,
E. Štefková, V. Nováčková – klavír, L. Mikulová, M. Spěváková – keyboards, R. Zástřešek –
trubka, N. Boková, T. Opletalová – flétna, P. Dubský – bicí, T. Tylšar – saxofon, L. Šujanová, M. Jedlička – housle, D. Šícha – klarinet. Večerem provázel p. uč. Antonín Vodička, jenž měl možnost
namíchat pestrý koktejl nejrůznějších nástrojových
kombinací a stylů od klasicismu až po swing. Spokojení rodiče, přátelé a další hosté nešetřili potleskem a rozcházeli se v podvečer v dobré náladě.
Nezbývá, než popřát absolventům mnoho štěstí
a hudebních zážitků v dalším životě a vyjádřit
přání, abychom se v brzké době mohli potěšit z obdobných akcí naší slavkovské ZUŠ. A. Vodička

Prázdniny v mûstské knihovnû
Upozorňujeme vážené čtenáře a návštěvníky
na uzavření městské knihovny v období
od 16. do 27. července (čerpání dovolené). Následující první výpůjční den bude v úterý 31. 7.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
návštěvu
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Koncert Johann Strauss kvintetu
Po velmi úspěšném koncertu Johann Strauss
orchestru začátkem měsíce června se v zámeckém Divadelním sále v sobotu 21. července od 17 hodin uskuteční komornější koncert Johann Strauss kvintetu. Na repertoáru
budou tentokrát méně známé skladby hudebních velikánů z rodiny Straussů.
Mgr. Petr Lukas
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Přátelé holandského městečka Austerlitz
oznamují smutnou zprávu
Dne 7. května zemřel po těžké nemoci ve věku 57 let přítel a kamarád
mnoha slavkovských občanů pan
Johan Wilhelmus Maria van Rijn
(na obr. s manželkou).
Kdo znal Johana blíže, ví, že odešel obdivuhodný a velmi kamarádský člověk, který do posledních
chvil povzbuzoval své okolí, nešťastné z blížícího se loučení…
Johan i s rodinou byl už od počátku 90. let jedním z hlavních iniciátorů navázání a později prohlubo-

vání přátelských a velmi neformálních vztahů obyvatel holandského
Austerlitzu a našeho města.
Ochotně dával k dispozici našim setkáním svůj dům a zahradu a vždy
kolem sebe šířil dobrou náladu, optimismus a také moudrost člověka,
který hodně zná a přitom dokáže být
vlídný a chápající kohokoliv.
Díky, Johane, že jsme tě mohli
poznat. Díky za vše. S láskou
a úctou vzpomínají slavkovští
přátelé.

Komunitní plánování a vyhodnocení dotazníku k sociálním sluÏbám
Podle § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, má každá obec povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území. Ke
zjišťování potřeb bylo v rámci komunitního plánování využito dotazníku k sociálním službám,
který vyšel v dubnovém čísle Slavkovského
zpravodaje a s jehož vyhodnocením vás chce
odbor sociálních věcí prostřednictvím zpravodaje nyní seznámit.
Bylo vydáno cca 2630 dotazníků z toho
2500 ks bylo zasláno prostřednictvím slavkovského zpravodaje do každé domácnosti, 100 dotazníků zůstalo k dispozici na podatelně Městského úřadu a 30 dotazníků bylo osobně
doručeno na Speciální školu ve Slavkově
u Brna.
Návratnost dotazníku byla velice malá, vyplněný dotazník odevzdalo 46 spoluobčanů, což
jsou pouhá 2 %.
Do dotazníkové akce se nejvíce zapojili spoluobčané v důchodovém věku, a to zejména
ženy, které tvoří velkou skupinu uživatelů sociálních služeb. Značná část jich jsou obyvatelé
Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444.
Nejmenší zájem o sociální služby projevila skupina podnikatelů, nezaměstnaných, občanů
v domácnosti a také studentů.
Z nabízených sociálních služeb ve městě občané nejvíce využívají pečovatelskou službu, organizační složku města, která zajišťuje pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti,

pomoc při zajištění stravy aj. Ze 46 dotázaných
využívá:
Pečovatelskou službu
18 občanů
Klub důchodců
5 občanů
Domácí zdravotní péče
4 občané
Charitní pečovatelská služba
1 občan
Dle sdělení občanů jsou v níže uvedeném
grafu znázorněny služby, které by občané ve
městě uvítali.

I přes velmi malou účast občanů na dotazníkovém šetření budou výsledky použity k plánování sociálních služeb v našem městě.
Sdělení:
S platností od 2. 5. 2007 zajišťuje pečovatelskou službu občanům města Slavkova
u Brna ve stejném rozsahu i za stejnou
úhradu Oblastní charita Hodonín. Tato
změna by neměla mít vliv na rozsah a kvalitu
poskytovaných služeb.
Odbor sociálních věcí, MěÚ Slavkov u Brna

Charitní peãovatelská sluÏba a Charitní o‰etﬁovatelská sluÏba
zahájila svou ãinnost ve Slavkovû u Brna
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje ve
Slavkově u Brna od 1. února 2007 a v přidružených obcích odbornou zdravotní péči týmem
kvalifikovaných registrovaných sester. Tuto péči
indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah
a počet návštěv podle zdravotního stavu pacienta, a zdravotní úkony jsou hrazeny zdravotní
pojišťovnou.
Navíc nabízíme doplňkovou péči jako je
léčba bioprotonovou lampou, vyšetření glykémie. Péči zkvalitňujeme zapůjčováním rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Charita podepsala dne 2. května 2007 s městem smlouvu o zajišťování sociálních – pečovatelských služeb ve městě pro komplexní zajiš-

tění péče. Charitní pečovatelská služba poskytuje sociální služby v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto
služby jsou hrazeny uživatelem a sazebník
úhrad se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Péči provádí profesionální pečovatelky na základě vypracovaných a aplikovaných standardů
kvality sociálních služeb; tomu mají odpovídající vzdělání a jsou registrovány. Sídlí v Domě
s pečovatelskou službou v Polní ulici č. 1444.
Kontakt na pečovatelky je tel.: 544 221 798.
Charitní ošetřovatelská služba se nachází
v prostorách polikliniky v Tyršově ulici. Případné informace vám poskytne vrchní sestra
paní Jitka Chramostová na tel. 608 709 283.
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Prodej bývalé kotelny
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna
schválilo záměr odprodeje bývalé kotelny
v sídlišti Nádražní č.p. 1311, včetně pozemku a příslušenství.
Podrobnější informace lze získat telefonicky (422 121 124) nebo osobně v úřední
dny pondělí a středa na Městskému úřadu
Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného
hospodářství.

Upozornění pro řidiče
Vážení spoluobčané, na základě oznámení
ministerstva dopravy vás již nyní upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Platnost takto vydaných řidičských průkazů končí dnem 31. 12. 2007!
K výměně řidičského průkazu je potřeba
přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP
nebo cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, kterému
končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku
a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15–20 dní.
Bližší informace naleznete na odboru dopravy Městského úřadu ve Slavkově u Brna
nebo na internetových stránkách ministerstva
dopravy www.mdcr.cz.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny
s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním ve
frontách na pověřeném obecním úřadě. V neposlední řadě nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
dopouští dopravního přestupku. Proto prosím,
NEOTÁLEJTE s výměnou řidičských průkazů
za nové!
Jaroslava Pospíchalová
referentka odboru dopravy

Nová podatelna MěÚ
Dne 2. července bude pro veřejnost otevřena
nová podatelna, která bude umístěna v bývalé
kanceláři odboru BTH (dosud úsek tepelného
hospodářství) na dvoře radnice na Palackého
č.p. 65. Znamená to, že podatelnu občané od
uvedeného data najdou po projití průjezdem
radnice v kanceláři v levé části dvorního traktu.
Hlavním důvodem pro odčlenění podatelny
od stávajícího sekretariátu starosty a místostarosty bylo kromě masivního nárůstu množství
korespondence a zvýšení formálních nároků
na její zpracování zejména to, aby občané měli
podatelnu v přízemních prostorách. Dojde tím
ke zlepšení podmínek a pohodlí zejména pro
starší a handicapované občany, kteří nebudou
muset pro vyřízení svých záležitostí na podatelně chodit do schodů tak jako doposud.
Podatelna zde tedy bude plnit své základní
funkce, tj. bude místem pro příjem všech podání veřejnosti i místem výdeje korespondence.
Součástí nové podatelny bude nejpozději od
1. 8. 2007 počítač s připojením na vysokorychlostní internet, který může kterýkoliv
občan zdarma využít. Toto pracoviště bylo pořízeno a financováno v rámci dotačního projektu Jihomoravského kraje, do něhož se naše
město zapojilo.
Ing. Pavel Dvořák
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V˘stava svûteln˘ch objektÛ N.O.E.
Marie Jiráskové v podzemí zámku

Pestré letničky ozdobily kruhový travnatý terč na nádvoří zámku. Za pomoc a spolupráci při
této úpravě děkujeme Ing. Tesákovi. Věra Marková, Historické muzeum ve Slavkově u Brna

V úterý 3. července v 17 hodin zahájíme
v podzemí zámku další zajímavou výstavu – tentokrát představíme výtvarné práce a performance
přední české scénografky Marie Jiráskové. Výstava bude složena ze skleněných loutek, svítících andělů, zrcátkových objektů, předmětů se
zakomponovanými různými druhy světel apod.
Marie Jirásková působí jako pedagog v ateliéru
scénografie divadelní fakulty JAMU v Brně
a kromě volné tvorby, kterou prezentuje na společných i samostatných výstavách u nás i v zahraničí, navrhuje divadelní kostýmy, ilustruje,
věnuje se grafice, kresbě, kolážím nebo tvorbě
loutek. Přiblížit tvorbu autorky si můžete na webových stránkách: www.jiraskovi.cz
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Zámecké cimbálování a oživené
prohlídky podzemí se svíčkami
V sobotu 14. července pořádá Historické
muzeum ve Slavkově u Brna výjimečné, odborně komentované prohlídky zámeckého
parku a SKLENÍKU (z pokladny zámku
v 10.30 a ve 13.30). V odpoledních hodinách
(od 15 do 18 hodin) bude zámecké nádvoří patřit hudecké muzice Donava z Těšan. Jde o hudeckou muziku (dvoje housle, cimbál, kontrabas, k tomu občas klarinet, výjimečně zobcová

Pamûti obce Ra‰ovic u Slavkova
Obecní úřad v Rašovicích vydal k příležitosti
5. sjezdu rodáků obce knihu Josefa Vrány Paměti obce Rašovic u Slavkova. Jedná se o reprint stejného titulu z roku 1947.
Zájemci o tuto publikaci, která obsahuje
mnoho zajímavých historických, místopisných
a etnografických informací, se mohou obrátit na
Obecní úřad v Rašovicích (tel.: 517 379 921,
e-mail: obec.rasovice@tiscali.cz, adresa: Obecní úřad, 685 01 Rašovice 91). Cena knihy činí
130 Kč, k níž bude připočítáno poštovné (dobírka nebo podle dohody) dle aktuálního ceníku
České pošty.
Obecní úřad v Rašovicích

flétna, šalmaj, akordeon) s hezky vyzpívanými
převážně mužskými hlasy. Repertoár lze rozdělit do dvou částí – písně „vojenské“ (očekávání vojny, verbování, přípravy, vlastní bitva,
následky bitvy) vztažené k události bitvy
u Slavkova, a písně „lidové“. K cimbálu patří
také dobré víno, o které nebude na nádvoří
jistě nouze. Z nádvoří budou od 16 hodin vycházet prohlídky do unikátních prostor dvoupodlažního podzemí zámku, které až do 20
hodin ožije čilým řemeslnickým ruchem, jak
tomu bylo ve Slavkově před několika staletími.
Prohlídková trasa, dlouhá několik set metrů,
bude osvícena velkým množstvím svíček, průvodci budou oděni do historických kostýmů.
Rušno bude také v zámecké barokní pekárně
a „krušno“ v mučírně.
Omlouváme se zájemcům o jarmark, ale na
tento termín (14. 7.) se nepřihlásili takřka
žádní prodejci a z tohoto důvodu jsme červencový jarmark zrušili. Už teď se ale můžete těšit
na velký jarmark v rámci srpnových Napoleonských dnů – tj. 11. 8.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Přednáška o Jižní Americe
Ve čtvrtek 21. 6. se v Divadelním sále slavkovského zámku uskutečnila další z řady zajímavých cestopisných přednášek profesora bučovického gymnázia Mgr. Borise Vlacha.
Tentokrát se mohli návštěvníci prostřednictvím četných fotografií přenést do rovníko-

vého Ekvádoru, porovnat současný život na
troskách
rozvrácené
incké říše (Peru) a vypravit se do zeleného
šera amazonského pralesa. To vše doprovozeno poutavým komentářem s vysvětlením
mnoha historických souvislostí.
I přes nepřízeň počasí (prudký déšť, krupobití) se dostavil slušný počet zájemců, kteří odcházeli velice spokojeni. Nejčastější otázka na
závěr byla, kdy budeme pořádat další přednášku.
Za technickou podporu děkujeme Základní
škole Malinovského.
HM

Mladé zámecké poštolky…

Poštolka obecná
Sympatický malý dravčík, poštolka obecná se
stala v posledních několika desetiletích běžným
městským ptákem. V našem městě a v nejbližším
okolí dokonce i běžně přezimuje. V těchto dnech,
kdy hnízdí, ji často spatříme jak pátrá po kořisti,
doprovázena drobnými ptáky, kteří ji pronásledují. Skalní dutiny a stromová hnízda opouští, příležitost k hnízdění nachází ve výklencích vyšších
budov, často i na balkonech a okenních truhlících.
Po letošní mírné zimně již počátkem března
svým křikem poštolky oznamovaly přípravy
k hnízdění. Nyní již jsme svědky, že mláďata
opouští hnízda. Běžně bývá u poštolek i 6 mláďat. Ta nejmladší, protože se líhnou postupně,
často hynou, nenaučí se létat. Za nedostatku potravy je rodiče někdy i sami usmrtí, nebo dokrmují mimo hnízdo jen mláďata, která jsou
vzletná.
Počátkem června bylo nelétavé mládě nalezeno
na zemi v nádvoří zámku. Péčí zaměstnanců bylo
umístěno v odchovně dravců u p. Zdeňka Fabiána
v Nížkovicích. I toto mládě má naději, že se stane
obohacením naší městské populace poštolek.
Jako dravci loví poštolky především drobné
hlodavce, ale také i drobné ptáky i mladou drobnou zvěř. Je doloženo, že některé poštolky městských populací se podílejí na likvidaci nežádoucích holubů. Podle evropské i naší legislativy jsou
však celoročně chráněny.
MH

…za týden pěkně povyrostly!
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

ŠKOLOČÁRY
se nám povedly. Čaroděj, strašidla, čertovské ministerstvo
školství, paní učitelky a žáci čarodějné školy, to byla naše
další pohádka.
Děti z dramatického kroužku od šesté po devátou třídu odvedly velmi pěkný výkon, dokonce zvládly i kouzelnické
triky. A nejen hrají a zpívají, také vyrábí rekvizity, kostýmy
a dekorace.
Ve dnech 23. až 25. května v sedmi představeních se přišlo
podívat přes tisíc diváků. Jen škoda, že musíme některé odmítnout, protože zájem je velký a naše tělocvična malá. Rádi
bychom se vrátili někdy na pořádné jeviště.
Pohádku si zahrajeme ještě jednou v sobotu 13. října 2007
v rámci celodenního programu – 100 let ZŠ Komenského.
Těšíme se na všechny bývalé i současné žáky a učitele. kč

Skvělá atletika na ZŠ Komenského
Už potřetí po sobě se nám podařilo obhájit titul mistra okresu
v Poháru rozhlasu. Tím jsme postoupili do krajského finále, které
se konalo v Břeclavi. I zde naši
borci předvedli nebojácný výkon
a skončili těsně pod stupni vítězů
na 4. místě. O tento pěkný úspěch
se zasloužili Jirka Sedláček, Lukáš
Kupčík, Laďa Anderla, Jirka Rotrekl, Ondra Drbal, Denis Štěrba,
Radim Dvořák, Honza Berný,
Radek Hák a Miloš Zapletal.
Mgr. Petr Žižlavský

Velk˘ úspûch v Pythagoriádû
Dne 23. května se do Vyškova sjeli nejlepší
matematici okresu v kategorii 6. a 7. tříd, aby zde
změřili a porovnali své matematické schopnosti
v matematické soutěži Pythagoriáda. Letošní
ročník byl nejtěžší za dlouhá léta trvání této soutěže, vždyť z obou kategorií, kterých se zúčastnilo 44 žáků z 10 škol, byli jen dva úspěšní řešitelé. Žáci ZŠ Komenského i přesto potvrdili
velmi kvalitní dovednosti. V kategorii 6. tříd
předvedla vynikající výsledek naše žákyně Kateřina Červinková, která zvítězila s výrazným náskokem. V kategorii 7. tříd obsadila krásné 3.
místo Kateřina Lónová. Oběma žákyním moc
blahopřejeme a přejeme další výtečné výsledky
v příštích letech.
Mgr. Renáta Macharová

Foto: R. Lánský

ProtipovodÀové práce na Litavû fini‰ují
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Návštěva dětí z Vídně
Projekt „Společně prožitá historie“, německy
„Geschichte gemeinsam erleben“, je cesta netradičního setkávání dětí ze ZŠ Tyršova a školy
města Vídně s poněkud neobvyklým názvem –
Kooperative Mittelschule mit neusprachlichem
Schwerpunkt.
V letošním školním roce proběhla dvě taková
setkání. První v prosinci, kdy naši žáci navštívili
předvánoční Vídeň, druhé 21. května, kdy do
Slavkova zavítalo 23 rakouských chlapců a děvčat se svými učitelkami.
Program setkání byl určený pro šesťáky obou
škol a my jsme jej sestavili tak, aby se děti navzájem poznaly, aby si naši žáci procvičili němčinu, aby se rakouské děti dozvěděly zajímavosti

O pohár starosty města
Ve čtvrtek 31. května se na stadioně uskutečnil
sportovní den pro děti dvou slavkovských základních škol a spřátelené školy v rakouském Hornu.
Vybraní sportovci změřili své síly nejprve v lehkoatletických disciplínách (běh na 60, 400 a 800
m, štafeta 4x100 m). Zpestřením programu byla
již tradiční „Hec olympiáda“, jejíž součástí byly
disciplíny jako např. hod koštětem, skákání v pytli,
běh ve dvojicích na koštěti, přehazovaná s vejcem
apod. Děti, které přímo nesoutěžily, mohutně povzbuzovaly a fandily svým spolužákům.
Všichni soutěžící se snažili ze všech sil. Počasí nám také přálo. Vavříny vítězů v podobě putovního poháru starosty města si nakonec odnesla
ZŠ Komenského. Věříme, že se sportovní den vydařil a že jak soutěžící, tak jejich publikum si
užili spoustu legrace a zábavy.
P. Pitronová

z české minulosti i současnosti a aby se zároveň
nikdo nenudil.
Dopoledne strávily obě skupiny v atraktivním
prostředí DDM. Po úvodním seznámení se děti
zapojily do sportovních soutěží a her a pod vedením paní Martinkové si vyrobily dárky domů.
Odpoledne pak již patřilo prostorám naší školy
a jazykovým a vědomostním kvízům, míčovým
hrám a občerstvení. O to se postarali žáci osmého ročníku, kteří napekli výborné moučníky.
Tečkou za příjemně prožitým dnem pak byla
prohlídka slavkovského zámku, přilehlého parku
a centra města.
Další dny jsme pak vzpomínali nad společnými fotografiemi. Shodli jsme se, že vynaložená námaha se vyplatila. Setkání proběhlo v radostné atmosféře, děti si nadšeně sdělovaly své
dojmy a nám k úplné spokojenosti zbývá jediné
– všem ještě jednou poděkovat. Děkujeme vedení ZŠ Tyršova za vstřícný přístup k projektu,
děkujeme paní ředitelce DDM Ivaně Olejníkové
za to, že nám umožnila využít prostor a vybavení domu dětí, paní Martínkové za její čas a nápady, paní Uhlířové a Ondruškové za to, že nám
byly k ruce, Pavlovi Šujanovi za fotodokumentaci, Petru Rusňákovi za natočení videa a také
všem osmákům, kteří tvořili přípravný tým.
Jarmila Opletalová, Šárka Navrátilová

www.zsslavkov.cz

Nultý ročník
I letos nabídla ZŠ Tyršova budoucím
prvňáčkům tzv. „nultý ročník“, jehož cílem je
snadnější přechod dětí z MŠ do 1. třídy. Děti
se seznámily se školním prostředím, zjistily,
jak se sedí v lavici a vyzkoušely si množství
výukových aktivit. Ve čtyřech lekcích byly
hravou formou rozvíjeny schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí učiva 1. ročníku.
Na pečlivou práci dětí dohlížela nejen paní
učitelka, ale také vždy přítomní rodiče.
Věříme, že se budoucím prvňáčkům práce
líbila a že se v září budou do školy těšit.
K. Nosková, Š. Maturová

Opět jsme plavali…
Každý pátek, v době od 4. 5. do 1. 6., se žáci
2., 3. a 4. ročníku zúčastnili základního plaveckého výcviku. Během 10 plaveckých lekcí,
které již tradičně probíhaly v plaveckém bazénu v Brankovicích, se děti seznámily se
třemi plaveckými styly a užily si i různé vodní
hrátky. Začátečníci si osvojili plavecké základy a pokročilejší plavci se zdokonalili ve
třech stylech – prsa, kraul, znak. Na konci
školního roku dostanou za své výkony všichni
plavci „Mokré vysvědčení“.
L. Zachovalová

Den dětí na prvním stupni
Svátek všech dětí jsme oslavili již 31. května.
Žáci nechali doma aktovky a místo nich si připravili batůžky. Vyrazili jsme do přírody…

Debrujárské okénko
V letošním školním roce pracovalo v Klubu
malých debrujárů Koumáci celkem osmnáct příznivců vědy a techniky ze 3.–5. tříd. Hlavní náplní KMD se stalo řešení 12. celostátní soutěže
debrujárů Živlík 2007. Vše se točilo kolem čtyř
živlů – ohně, vody, země a vzduchu.
Koumáky čekala pestrá škála úkolů a pokusů.
Některé byly nad jejich síly, protože s řadou
pojmů a poznatků se seznámí až na druhém
stupni. Takže při realizaci pokusů se řídili návody, pozorovali a popisovali výsledky. Jednodušší pokusy se pokusili obměňovat a vysvětlovat. Do Litovle posílali řešení úkolů a pokusů,
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které zvládli a nezapomněli poslat i fotografie.
Soutěž se všem líbila a Koumáci se blíže seznámili s některými účinky vody či vzduchu.
Poslední schůzka proběhla na DDM Junior
v Brně. Děti si v keramické dílně vytočily na
hrnčířském kruhu misky, vázičky a jiné výrobky.
Práce na hrnčířském kruhu není zrovna jednoduchá, vyžaduje dávku trpělivosti a zručnosti,
ale Koumáci toto úskalí pod vedením zkušené
lektorky nakonec zvládli.
Milí Koumáci, byli jste všichni moc prima
a přeji všem bezvadné debrujárské prázdniny!
Nejstarší Koumačka O. Zehnálková

Prvňáčci se vydali hledat poklad, který pro
ně ukryli jejich starší spolužáci z 2. a 3. třídy.
Po cestě k pokladu se řídili šipkami z kamenů
či větviček a museli splnit deset úkolů. Na závěr
našly děti sladký poklad, který byl spravedlivě
rozdělen. Zbytek dopoledne strávili žáci sportovními hrami v příjemném prostředí Střelnice.
Děti ze 4. a z 5. tříd změřily své síly v orientačním závodě dvojic v oboře. Závodníky
čekala stanoviště, na kterých plnili řadu přírodovědných, ale i jiných úkolů. V cíli nerozhodoval čas, ale získané body za správné odpovědi. Vítězové byli po zásluze odměněni, ale
ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka. Sladká
odměna byla připravena pro každého. Po skončení orienťáku čekaly chlapce a děvčata ještě
zábavné hry v areálu Střelnice.
Počasí nám přálo, program se vydařil, a tak
jsme všichni odcházeli spokojeni domů.
O. Zehnálková, M. Žurmanová
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Exkurze do Terezína
Stejně jako už několik předešlých let se i letos
naši deváťáci vypravili na prohlídku Památníku Terezín. Samotné exkurzi předcházela důkladná příprava. V několika různých předmětech (hlavně v dějepise, českém jazyce a občanské výchově) jsme se
jim snažili předat co nejvíce informací o židovském
holocaustu. Nejprve se dozvěděli holá fakta o pronásledování Židů za druhé světové války a o jejich
hromadném vyvražďování nacisty. Potom zhlédli
několik filmů s touto tematikou, četli jsme jim
ukázky z knih i autentické vzpomínky lidí, kteří prošli koncentračním táborem.

V minulých letech jsme dokonce navázali kontakty s Progressive Jewish Congragation v anglickém Nottinghamu, jejíž členové vlastní jeden ze
svitků slavkovské tóry, živě se zajímají o osudy
slavkovských Židů a před několika lety vydali publikaci mapující osudy židovských rodin ze Slavkova za 2. světové války. Z této publikace jsme si
některé příběhy v hodinách také přečetli.
Takto připravení dne 29. května absolvovali deváťáci exkurzi do Terezína, který ve 40. letech 20.
století sloužil jako židovské ghetto nejen pro Židy
z Protektorátu Čechy a Morava, ale i z jiných evropských států. Zde Židé žili v hrozných podmínkách a v očekávání transportu na východ. Žáci navštívili jak Velkou, tak Malou pevnost, viděli
kasárna, kde byli židovští vězni ubytovaní, i krematorium, kde byla spalována těla mrtvých.
O tom, že návštěva bývalého koncentračního tábora na ně udělala hluboký dojem, svědčí i tyto
řádky napsané druhý den po návratu z Terezína:
- Výlet do Terezína mě obohatil tím, že jsem zjistil, jak zde lidé doopravdy žili. Být na těch místech,
kde žili ale i umírali, bylo dojemné. Profesionální
výklad průvodců a repliky majetku vězňů vytvořily
zvláštní atmosféru. Exkurze se mi velice líbila.
- Určitě je dobře, že se o tom všem učíme a že
jsme se jeli podívat do Terezína. Židé tam museli
opravdu hodně trpět.
- V Terezíně se mi velice líbilo. Město na mě působilo dojmem opevnění, které zažilo hrůzné události. Velice se mi líbil výklad průvodců, ve kterém
jsem se dozvěděl mnohé zajímavosti, o kterých

Nebe a voda

a voda“. Po krátkém zábavném rozcvičení přišly na
řadu nízké lanové překážky, výuka jištění a nakonec
to nejlepší – vysoké individuální i týmové lanové
překážky. A pro ty nejodvážnější Tarzanův skok.
Odpoledne pak plavba Litovelským Pomoravím na raftech. A i když nikdo neměl s raftingem žádné zkušenosti, po úvodním
seznámení se základy
pádlování a řízení
raftu si všichni vodu
parádně užili. Díky
hezkému počasí si
žáci vychutnali i koupání v místním aquacentru a procházky
historickou
Olomoucí.
Věříme, že tento
výlet byl pro deváťáky
příjemným rozloučením s naší školou.
Věra Křivánková,
Šárka Navrátilová

Ve dnech 12.–14. června se žáci devátého ročníku ZŠ Tyršova zúčastnili dobrodružného výletu
do Olomouce. Zdejší lanové centrum Proud pro ně
připravilo celodenní program nazvaný „Nebe

jsem ještě neslyšel. Díky návštěvě Terezína jsem si
na židovský holocaust udělal objektivní názor.
- Nejvíc mě na Terezíně překvapilo, že v domech
bývalých ubikací teď žijí lidé. Zdá se mi to dost
otřesné! Žít v domech, kde se odehrávaly takové
hrůzy!
- Člověk, který to nezažil a nebyl v Terezíně, tak
si to nemůže dokázat představit. Když jsem stál na
náměstí a díval se kolem na ty domy, tak jsem měl
hodně divný pocit. Když si představím, že v těch
domech teď žijí normálně rodiny a předtím tam
umíraly stovky lidí! Nevím, jestli bych s tím dokázal žít a bydlet v takovém domě. Město Terezín na
mě působilo chladně, je to tiché město, snad až moc
tiché. Zvlášť když si představím to, co nám říkali
průvodci, že zde např. důstojník ukopal těhotnou
ženu nebo že tu ukamenovali několik mužů …!
To, že tématu židovského holocaustu věnujeme
takovou pozornost, má svoji příčinu. Chceme, aby
mladí lidé vycházející z naší školy o hrůzách páchaných za 2. světové války věděli co nejvíce. O to
méně pak budou náchylní věřit nesmyslům o tom,
že žádný holocaust nikdy neexistoval. Přestože jde
o minulost vzdálenou přes půl století, je třeba si ji
stále připomínat a nedopustit, aby se něco podobného ještě někdy opakovalo!
P. Pitronová
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Svatourbanské hody

19. a 20. května
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 12. června 2007 oslavila sedmdesát let paní

JINDŘIŠKA POLOVÁ
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Opustili nás
Gustav Štůsek (88)
Josefa Šimoníková (75)
Bernarda Andrlová (104)
Anna Cupáková (72)
Jaroslav Roháč (70)

20. 5.
25. 5.
1. 6.
2. 6.
4. 6.

Hodně zdraví a štěstí do dalších let přeje celá rodina.

INZERCE
Blahopřání
Dne 21. července 2007 oslaví své životní jubileum 70 let
pan

JOSEF PLEVA
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody
do dalších let mu ze srdce přejí manželka Zdena,
dcera Zdena a syn Jiří s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. června uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila paní

PAVLA ŠILEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a synové Mirek a Pavel s rodinami.
Vzpomínka
Jak vzácné jsou šťastné časy…

Dne 29. června vzpomínáme již 30 smutných let, kdy nás ve věku 21 let
opustil náš syn, manžel, bratr, pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna
Prosím všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, manželka, syn a sestra.
Vzpomínka
Dne 7. července 2007 by se dožil 80 let náš manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

ZDENĚK HORÁČEK
Stále s láskou vzpomíná manželka, dcera a bratr s rodinami.

STUDENTKA VŠ doučí nebo naučí francouzštinu a němčinu. Bohaté zkušenosti ze
zahr. stáží. Tel. 605 503 197.
KOUPÍM DŮM se zahrádkou ve Slavkově
nebo Rousínově a okolí, tel.: 722 542 207.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
PRODÁM ORIGINÁLNÍ Al disky Škoda
Felicia + let. pneu 90 % + bezp. šrouby.
7500 Kč, dohoda. Tel. 605 115 625.
HLEDÁME SPOLEHLIVOU pečovatelku
k dennímu opatrování maminky ve Slavkově
u Brna. Tel. 731 401 236, 737 110 667.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu nebo rodinného
domu ve Slavkově u Brna na 1 rok. Nejsem
RK. Předem děkuji za nabídky, spěchá! Tel.
774 150 084.
FIRMA VE SLAVKOVĚ U BRNA hledá krátkodobě-dlouhodobě pracovníka do provozu. Řidičské oprávnění skupina B podmínkou. Tel.: 544 227 544.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu 1+kk až 2+1 ve
Slavkově. Tel. 776 584 658.
HLEDÁM PRONÁJEM garáže Zl. Hora a okolí.
Prodám klec na papouška. Tel. 721 953 423.
PRODÁM DVOJSTÁNEK. Rozměry 7x2,5 m.
Vnitřní zařízení spl. záchod, ohřívač vody, el.
rozvaděč. Cena 80 000 Kč. Při rychlém odběru
SLEVA. Tel. 604 994 476.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
ŠKODA FELICIA 1.3, r. v. 97, 110 000 km,
1. majitel, 30 000 Kč. Tel. 777 197 184.

Vzpomínka
Dne 11. července 2007 tomu bude rok, co nás navždy opustil
pan

EMIL POLA
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.

Vzpomínka
Dne 17. července 2007 uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

JINLONG CLUB ČERVENEC
Kavárna – Bar – sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
Středa je … tance třeba
4. 7. DJ Denyf. / Dance music
6. 7. DJ’s Párty mix
7. 7. DJ Jabko / Rockotéka
A zase ta středa
11. 7. DJ Denyf. / Dance, Rock, R&B and
Hip Hop
14. 7. DJ Denyf. / Dance, Rock, R&B and
Hip Hop
Středečka
18. 7. DJ LKG. / MIX
21. 7. DJ Jabko / Rockotéka
Středolín
25. 7. DJ Denyf. / Dance music
28. 7. DJ LKG. / MIX
Středulka
01. 8. DJ Jaroš Petr ml. / Dance music
www.jinlong-club.cz
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Hliněná nádoba

Víra
a pověra
Letní měsíce pro nás nemusí být
pouze obdobím odpočinku a regenerace fyzických a duševních sil, nýbrž
rovněž časem k úvaze nad tím, o co,
popřípadě o koho se v nejrůznějších
životních situacích opíráme.
Pověra se těší v dnešní době vysoké „konjunktuře“, tzn. velkému rozkvětu. Je nepochopitelné, kolik lidí,
kteří zastávají vysoké a zodpovědné
funkce ve společnosti a kteří jsou často pokládáni
za intelektuály, se při svých rozhodováních orientují podle horoskopů, věštectví nebo dokonce
i okultními praktikami. Tento fenomén lze pouze
tak pochopit, že každý člověk hledá nějaký pevný
bod, který by mi mu poskytl spolehlivou oporu.
Potvrzuje se tu stará pravda: víra, která odumírá,
nechává vyrašit pověře!
K tomu, aby člověk věřil v Boha, potřebuje učinit zkušenost, že On skutečně existuje. Každému
člověku není dopřáno zakusit mystický zážitek Boží
existence, který byl udělen např. Mojžíšovi, Eliášovi nebo dalším postavám Starého a Nového zákona. My jsme odkázáni na tyto postavy, na tyto
svědky, kteří bezprostředně zakusili Boží působení.
Důvěra, se kterou se musíme otevřít svědectví
těchto svědků, odpovídá požadované důvěře vůči
Bohu.
Bůh vždycky zůstane Bohem tajemným. On si
nikdy nenechal a rovněž nikdy nenechá „koukat
do karet“. Mnozí lidé se domnívají, že v ranách
osudu, které zasahují provinilce, lze poznat Boží
spravedlnost. Odtud se vytváří obraz Boha, který
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II. farní den slavkovské farnosti se konal v neděli 10. června 2007 v zámeckém parku
trestá či měl by potrestat „darebáky“! Takto však
vzniká naprosto nedůstojný obraz Boha! Je snad
Bůh nějaký pomstychtivý omezenec? Toto přece
neodpovídá zkušenostem těch, kterým se Bůh
zvláštním způsobem zjevil.
Je zcela nepopíratelné, že dnešní svět se vyznačuje velikým množstvím utrpení, křivd, bezpráví
a strastí. Jak je možné tuto skutečnost pochopit?
A proč právě utrpení často zasahuje spravedlivého
člověka? Již starozákonní kniha Job se pokouší nalézt odpověď na tuto otázku. Člověk musí kapitulovat před nesmírnou velikostí a nepochopitelnou tajemností Boha. Lze říci, že utrpení, které znenadání
zasáhne člověka, jenž se hekticky zabývá pouze
svými záležitostmi, jej chce přivést k úvaze, a tím
ho připravit ke změně smýšlení. Bolest a strádání
nemají samy o sobě žádný význam. Jsou plody hříchu ve světě. Mohou však dopomoci k tomu, aby se
člověk otevřel Bohu. Kdo je schopen toto spatřit, je
zralý k vnitřní proměně. Boha totiž nelze nikdy
zcela pochopit, je možné
pouze v něj uvěřit!
P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné
nádoby. Visely na obou koncích klacku, který
nosil na krku. V jedné byla prasklina, naproti tomu
ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru
vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu, měla prasklá nádoba vodu už jen
do polovičky. Dva celé roky to takto probíhalo:
Nosič nosil domů každý den jen jednu a půl nádoby vody.
Samozřejmě dokonalá nádoba byla pyšná na
svůj výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu vodu.
Ale chudák prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze. Po dvou letech soužení oslovila nosiče u potoka: „Stydím se, protože
mi voda ukapává celou cestu domů.“ A nosič jí
odpověděl: „Všimla sis, že kytky rostou jen na tvé
straně chodníku? To proto, že jsem vždy věděl
o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám
krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl. Kdybys
nebyla taková, jaká jsi, tato krása by nemohla rozzářit můj domov.“ Všichni máme své osobité
chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Ale
tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás,
dělají náš život zajímavým a vzácným. Jen každého musíme přijmout takového, jaký je, a uvidět
v něm to dobré.
„Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž
také ji užívati.“ (Cicero)
„Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa
upevnil rozumností,…mraky vydaly krůpěje rosy.
Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé duši život a milost
tvému hrdlu.“ (Přísloví 3,19-22)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve na sobotní bohoslužbu 21. 7. na adresu Lidická č. 307,
Slavkov. V 9 h začíná společné studium Božího
slova a od 10.30 následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel
Roman Mach) http:// www.casd.cz

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 18.30 hod.
1. 7. Mladí, jaký je váš životní cíl?
8. 7. Máme na život stejný názor jako Bůh?
13.–15. 7. Sjezd v Olomouci „Následujme Krista“
22. 7. Obnovujme ducha obětavosti
29. 7. Láska je znakem pravého křesťanského
Pﬁístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.
Nedělají se žádné peněžité sbírky.

Z Království svûdkÛ Jehovov˘ch

Platnost nabídky
do 31. 7. 2007

Co se dozvídáme ve slavkovském sále Království při společných
shromážděních svědků Jehovových? Například odpověď na otázku:
Proč svědkové navštěvují lidi, kteří mají své vlastní náboženství?
Následují tak Ježíšův příklad. Ježíš šel k Židům. Ti sice měli své
vlastní náboženství, ale to se v mnoha ohledech odchýlilo od Božího
slova. (Matouš 15:1-9) Každý národ má nějaký druh náboženství, ať už
je takzvaně křesťanské či nekřesťanské. Je velmi důležité, aby lidé zastávali náboženské názory, které odpovídají Božímu vlastnímu slovu,
a svědkové se jim v tom snaží pomoci, čímž projevují lásku k bližnímu.
Jak se mohu naučit odpovídat na biblické otázky? Musíte Bibli studovat a rozjímat o ní a zároveň prosit o Božího ducha, aby vás vedl. (Přísloví 15:28; Lukáš 11:9-13) Bible říká: „Jestliže ... někomu z vás chybí
moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude
mu dána.“ (Jakub 1:5) Také stojí za to podívat se do biblických studijních
pomůcek. Člověk obvykle potřebuje pomoc druhých, stejně jako to bylo
v případě, kdy Filip studoval s Etiopem. (Skutky 8:26-35) Svědkové Jehovovi vedou bezplatně biblická studia v domácnostech lidí, kteří o to
mají zájem. Neostýchejte se požádat je o tuto bezplatnou službu.
sv
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Rady do zahrady – ãervenec
Pranostika: Déšť na Prokopa – promokne každá
kopa.
Červenec je měsícem sklizně mnoha odrůd
ovoce. Jsou to všechny druhy rybízu, angreštu,
malin a zahradních borůvek. Dále češeme pozdní
odrůdy třešní (chrupky), višně, meruňky, broskve
a letní odrůdy jablek a hrušní. Nastává i sklizeň
prvních slív, pološvestek a švestek. Naplno již sklízíme okurky nakládačky. Polní salátovky, stejně
jako cukety, bychom měli sklízet 2x, nakladačky
2–3x za týden. Pravidelnou sklizní zamezíme přerůstání, čímž si zajistíme jakostní surovinu pro zavařování a podpoříme také nakvétání a násadu nových plodů. V polovině měsíce sklízíme česnek,
který necháme pořádně vyschnout a očistíme jej.
Při letošním suchém a horkém počasí je nutné
zavlažovat nejen zeleninu, ale i rybíz, angrešt, jabloně a broskve, které se nám odvděčí výrazně
zvýšenými výnosy. Platí, že vždy jsou lepší větší
dávky najednou, než časté, ale povrchové kropení,
které nepronikne ke kořenům.
Pokud jsou vytvořeny podmínky pro šíření
plísní, provádíme ošetření u cibule, brambor, rajčat
a okurek. K tomu použijeme přípravky s krátkou
ochranou lhůtou, kterých je na trhu dostatek, ale je

vždy nutno se řídit návodem na použití. Po sklizni
jahod u rostlin silně napadených listovými skvrnitostmi posečeme a odstraníme nať a následně provedeme ošetření vhodnými fungicidy. Proti hořké
pihovitosti jablek provádíme pravidelnou aplikaci
přijatelným vápníkem na list a plody (chlorid vápenatý nebo speciálně komerčně vyráběná hnojiva). Dále provádíme ošetření proti obaleči jabloňovému a švestkovému a u jabloní a hrušní proti
skvrnitosti. Bohatou úrodu a radost ze zahrady
přeje za ZO ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža

VáÏení pﬁátelé dobrého folku a country,
dne 25. 5. proběhl na nádvoří zámku 9. ročník
přehlídky Folk a country na zámku. Letos poprvé
v květnu místo v srpnu a možná i změna termínu se
podepsala na menší návštěvě, a to i přesto že bylo
neskutečně krásné počasí. Doufám, že necelá
dvoustovka diváků snad nebyla zklamána a průběh
večera je plně uspokojil. Já bych tedy závěrem rád
poděkoval všem sponzorům za přispění na náš festival. Všem, kteří jste přišli, děkuji za návštěvu
a těším se s vámi na příští jubilejní 10. ročník Folku
a country na zámku.
Jiří Karas Pola

·tábní praporãick˘ kurz vyﬁazen na slavkovském zámku
V pátek 8. června se v prostorách barokního
zámku ve Slavkově u Brna uskutečnilo vyřazení
posluchačů štábního praporčického kurzu Vojenské akademie ve Vyškově. Jednalo se o vyřazení
posluchačů, kteří absolvovali nejvýznamnější kariérový kurz pro praporčický sbor AČR. Vyřazeno
bylo celkem 32 úspěšných absolventů, kteří převzali z rukou ředitele Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově brigádního generála Františka Maleninského, pověřeného velitele Vojenské
akademie ve Vyškově plukovníka Libora Straky
a starosty města Slavkov u Brna Ing. Ivana Charváta certifikáty o úspěšném absolvování kurzu

Motookénko
Motoristická sezona je již v plném proudu, takže
téměř každý víkend se máme na co dívat v televizi
díky p. Abrahámovi. Totéž se týká našeho člena
Káji Májka. Po jarních dvou týdnech testování motocyklu moc radosti nebylo. 29. dubna startoval
v Maďarsku na okruhu Hungaroring MČR. Skončil
na 16. místě bez zisku bodu! 20. 5. absolvoval MEokruh Valelunga v Itálii. Tento okruh byl velmi
náročný, těžký a hlavně neznámý, taktéž obsadil 16.
místo. Tenhle závod jsem nazval MS Itálie, neboť
domácí jezdci předváděli fantastické výkony. Naši
oba Kájové se tento okruh dva dny učili, ale motocykly Aprilie udávali tón. K. Pešek bohužel
v druhém kole spadl a již nepokračoval. K. Májek
mezi 30 jezdci bojoval o čestné 16. místo, zase bez
bodu. 27. 5. se jel v Maďarsku Panoniaring. Tady
konečně nastal obrat. Firmě FGR se podařilo nastavit motorku, tak, že Kája byl rovnocenným
v takové konkurenci závodníků. Výsledek tomu
odpovídá, po nezdařeném startu z druhé řady postupně předjel 8 jezdců a nakonec se umístil na
druhém místě. Redaktor Jiří Fronek, který píše již
40 let do motoristických novin a časopisů, taktéž
naznal, že Kája jel na hranici fyzikálních zákonů.
Dne 12. června odjíždí na další závod do Chorvatska na okruh v Rijece. Loni zde zajel osmý čas,
závodit nemohl, protože mu bylo pouze 13 roků.
Budeme opět držet palce.
J.M.
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a nejlepší z nich nadpraporčice Iva Indrová obdržela „Čestný meč“ Vojenské akademie ve Vyškově pro nejlepšího posluchače kurzu.
„Jste prvními absolventy štábního praporčického
kurzu, který probíhal podle zcela nové učební dokumentace, tak aby náplň kurzu v co největší míře
odpovídala pracovní náplni u vašich jednotek. Do
kurzu jste nastupovali s určitými obavami, jak bude
kurz zaměřen a co budete muset ve Vyškově zvládnout. Dá se říct, že dle Vašich výsledků u zkoušek,
jste tento kurz zvládli velmi dobře, a že bude přínosem ve Vaší další práci“. Tato slova plukovníka
Straky ukázala na současný postoj velení akademie
ke kariérovému vzdělávání, ve kterém mění zažité
učební dokumentace a celý systém přípravy vojenských profesionálů v kariérových kurzech.
Vojenská akademie udržuje s městem Slavkov
u Brna dobrou spolupráci zaměřenou na prezentaci
činností akademie, vyřazení kariérových kurzů nebo
převzetím záštity nad Festivalem válečné literatury
faktu Slavkovské memento. Dříve uzavřená
smlouva o vzájemné spolupráci podporuje tyto aktivity a v co největší míře přibližuje aktivity akademie civilní veřejnosti.
mjr. Ľubomír Sedlák

Vyřazení posluchačů VA

Foto: Petr Orálek

Pro všechny diabetiky, kteří nemají nárok dostat
glukometr od pojišťovny, máme výhodnou nabídku
firmy Roche, že můžete dostat svůj první
glukometr ACCU-CHEK zcela zdarma. Pacient na
tabletách nebo na dvou dávkách inzulinu si pouze
zaobstará testovací proužky za nejnižší cenu
560 Kč. Pokud máte zájem o tuto službu, přijďte
v úterý dopoledne do naší kanceláře v dětské části
polikliniky, kde vám glukometr nastavíme a přezkoušíme. Každý diabetik by si měl v domácím
prostředí několikrát změřit glykémii, může tak
výrazně přispět ke kvalitnější léčbě své osoby.
Výbor Svazu diabetiků ČR připravil pro naše
členy a seniory bohaté možnosti letní aktivity. Již
tradičně ve spolupráci s technickými službami
a Mgr. Janou Sekerkovou organizujeme za symbolické vstupné 10 Kč rehabilitační cvičení
a plavání na letním koupališti. Začínáme v pondělí
2. 7. od 9.30 h a pokračujeme za příznivého počasí
každé pondělí a čtvrtek. Překrásný areál koupaliště, voda a sluníčko blahodárně působí na
každého. Cvičení nemá pro diabetika jen
rekreační význam, ale je spolu s diabetickou dietou základním léčebným opatřením ke správné
kompenzaci cukrovky. Pravidelné cvičení
a plavání přispívá nejen k otužování organismu,
ale zvyšuje účinek inzulinu v periferních tkáních.
Pomáhá zabránit vzniku arterliosklerotických
komplikací ovlivňuje tělesnou hmotnost, hladinu
krevních lipidů a tlak krve. Je také vhodnou prevencí vzniku dalších komplikací, které se nákladně léčí. Proto přijďte i vy, kteří roky nechodíte
na koupaliště, uvidíte, jak v kolektivu stejně
starých kamarádů pookřejete. K další letní aktivitě patří hra s kovovými koulemi – pétanque. Za
příznivého počasí nás najdete v zámeckém parku
každou středu od 18 h. Hra má jednoduchá
pravidla, neomezený počet hráčů. Hrací soupravy
máme, stačí pouze přijít a zapojit se do hry, která
zaujme mladé i starší.
Od 7. do 15. 9. připravujeme ozdravný pobyt
do Itálie, už tradičně do přímořského lázeňského
letoviska BIBIONE, kde máme přihlášených dost
zájemců. Zrušili jsme proto zájezd do Chorvatska.
Těšíme se na vyhřáté prostorné písčité pláže a na
zájezdy do Benátek, Terstu a Grada.
V letních měsících si mnoho lidí plánuje dovolenou, která má být oddychem a načerpáním
nových sil do další práce. Diabetik by se měl před
jejím nástupem poradit se svým lékařem, zvláště
když plánuje cestu do zahraničí. Máte také mít
u sebe mezinárodní průkaz diabetika, který
dostanete v naší kanceláři. Máte mít s sebou větší
zásobu inzulinu a všech léků i pro případ hospitalizace. Inzulin máme uložen v osobním zavazadle v termoboxu, nebo alespoň v termosáčku
a nevystavujeme ho příliš na slunci. Přílišné horko
a meteorologické změny mohou mít vliv na naši
únavu, malátnost, poruchy spánku a také na
zvýšení glykémie. Proto si pomocí glukometru
častěji změříme glykémii a podle toho si upravíme
dávkování inzulinu nebo léků. Všeho s mírou platí
při opalování, koupání a při turistických výletech.
Nikdy nechoďte sami na opuštěnou pláž ani na
delší pěší výlet. Nezapomeňte si vzít vhodné jídlo
a pití. I na dovolené musíte dodržovat čas jídla,
aplikaci inzulinu a ostatních léků.
Přejeme vám příjemnou dovolenou v cizině
nebo doma, hlavně si oddychněte a naberte energii
do dalších dní. A pokud budete ve Slavkově, přijďte mezi nás zaplavat si, zacvičit, nebo se také
zabavit!
Marie Miškolczyová
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Zemřela naše nejstarší občanka
Dne 1. června nás opustila ve věku nedožitých 104 let nejstarší občanka Slavkova u Brna
paní Bernarda Andrlová. Její dětství nebylo příliš šťastné, už jako
malá tvrdě pracovala v rodině
sedláka a snášela všemožná příkoří od svého přísného otce. Osud
jí připravil další ránu – po úrazu
přišla ve věku 36 let o nohu. Když
jí v manželství nebylo dopřáno
vlastních dětí, adoptovala se
svým manželem Antonínem
dceru Františku, kterou s láskou
vychovala. Vždy velmi ráda cestovala a se svým zetěm objela na
motocyklu Jawa celou republiku. Nikdy na
svůj osud nežehrala, s velkou péčí se věnovala
svým čtyřem vnoučatům, s obrovským elánem

dokázala obhospodařit zahradu i sad, zvládla
celou domácnost a přiložila ruku k dílu i při
stavbě rodinného domu. Nezatrpkla ani po smrti svého manžela v roce 1980, ale s neutuchající energií se věnovala svým
pravnoučatům. Ráda se vždy pobavila i se svými sousedy
a v plné síle s nimi oslavila i své
100. narozeniny. Na sklonku
svého života, kdy se její zdravotní stav zhoršil, žila krátce
v Domě s pečovatelskou službou
v Hostimi, kde také zemřela. Je
pro nás všechny příkladem člověka, který se nepoddal nepřízni osudu, ale
který naopak vždy dokázal šířit kolem sebe
lásku a dobro.
red.

Rozhledna ve Slavkově, co vy na to?
Zdá se vám to také fantastické nebo „ujeté“?
Mne by myšlenka na rozhlednu ve Slavkově
ještě před nedávnem také ani nepřišla na rozum.
A kdyby mi někdo položil tuto otázku, nevím
jak bych reagoval…
Koncem dubna jsem se jako pozvaný host zúčastnil slavnostního otevření rozhledny zbudované v malé obci Hlína u Ivančic. Přiznám se, že
jsem byl velmi mile překvapen nejen samotnou
rozhlednou a novým pohledem do okolní krajiny, ale velkou účastí místních, hostů z kraje vč.
hejtmana, sdělovacích prostředků a pochopitelně i mnoha turistů. Výhled z 22 m vysoké
rozhledny byl opravdu zajímavý.
Když jsem následující dny přemýšlel
o možné rozhledně ve Slavkově a zmínil se
o tom před několika známými, překvapilo mne,
že téměř každý oslovený reagoval pozitivně.
Jako lokální patriot si myslím, že sice město má
dostatek turisticky zajímavých míst, ale proč by
se něco takovéto nemohlo postavit i u nás, když
si na to troufli v pro mne naprosto „nezajímavé“
malé obci?
Jistě se najde řada kritických a pochybovačných
hlasů typu: potřebuje to vůbec Slavkov? A kde by
rozhledna stála? A na kolik by to přišlo?

Zřejmě by stála na kopci, to je zřejmé. Napadají mne dvě lokality – jedna nad horním vodojemem a druhá v serpentinách na horizontu
u silnice. V obou případech jsou tam pozemky
patřící městu a rozhledna by nerušila pohled na
Urbánek (nebo rozhodně méně než nevzhledné
vysílače mobilních operátorů).
Zatímco v prvním případě by místo vyhovovalo „napojením“ mezi cyklostezky, ve druhém
by k ní navíc bylo možné pohodlně dojet
i autem. V obou případech by ovšem zvolené
místo zajistilo nádherný rozhled s nadhledem
na Slavkovsko a bližší i vzdálené okolí. Ten je
nepochybně u nás mnohem hezčí než u řady
stojících rozhleden.
Náklady v úvodu zmíněné rozhledny
v Hlíně včetně zakoupení pozemku činily cca
2 miliony Kč a byly získány z velké části formou darů a sponzorských příspěvků. Copak
by se taková částka nedala dohromady nebo
i nezískala mimo rozpočet města? Čím dál
víc si myslím, že by se rozhledna mohla stát
velmi zajímavým místem nejen pro Slavkováky.
Změnili jste názor na možnou rozhlednu ve
Slavkově i vy?
Ing. Aleš Šilhánek

Filip Bayer

Úspûch slavkovského pétanque
Slavkovští junioři z pétanque klubu Austerlitz 1805
opět dokázali, že patří mezi absolutní špičku v ČR.
25. – 27. května na juniorském Mistrovství ČR ve
Větřní u Českého Krumlova.
Pavel Komín vybojoval 4. místo. Filip Bayer obhájil loňský titul Mistra České republiky a v disciplíně
vyrážení obsadil 3. místo. Díky tomu má náš klub již
třetí rok po sobě titul juniorského mistra republiky,
což se ještě nikomu v dosavadní historii českého pétanque nepodařilo. Po těchto výsledcích si Filip vydobyl místo v reprezentačním týmu, který v půlce července odlétá na Mistrovství světa do Japonska.
Držíme palce.
28. července pořádá náš klub již tradiční mezinárodní turnaj v pétanque. Zveme tímto všechny
příznivce a případné zájemce do zámeckého parku,
kde budou mít možnost zhlédnout tuto krásnou hru
v podání těch nejlepších hráčů. PC Austerlitz 1805

Kalendář akcí – červenec 2007
Datum

3. 7.
5. a 6. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
7. a 8. 7.
14. 7.
14. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
28. 7.
Golf
1. 7.
7. 7.
14. 7.
15. a 29. 7.
27. 7.
Výstavy
do 26. 8.
do 14. 10.
celoročně

hod.

druh

akce

17.00

kult.

Vernisáž výstavy světelných objektů N.O.E. Marie Jiráskové
podzemí zámku
Historické muzeum
výtvarné práce přední české scénografky M. Jiráskové
4. závod MČR Slavkov – čtvrtek: EKO + volný 1:10 IC, pátek: Touring Cars
areál Auto RC
ARC Slavkov
Slafpark Open Air 2007 – festival regionálních kapel
areál Slafpark nad Oborou Slafpark
První turnaj v paintballu o pohár Slafparku. Přihlásit se může kdokoliv vč. firem a sdružení, kontakt: 777 838 872 areál Slafpark nad Oborou Slafpark
Technoparty Summerilusion
areál Slafpark nad Oborou Slafpark
5. závod MČR Slavkov – sobota: EKO + volný 1:10 IC, neděle: Touring Cars
areál Auto RC
ARC Slavkov
Prohlídky zámeckého parku a skleníku s odborným výkladem. Vstupy v 10.30 a 13.30 od pokladny
zámecký park
Historické muzeum
Zámecké cimbálování a oživené prohlídky podzemí se svíčkami. Vystoupí hudecká muzika
Zámek Slavkov
Historické muzeum
Donava z Těšan s lidovými a vojenskými písněmi, 16–20 h prohlídky podzemí se svíčkami, ukázky dobových řemesel
Ebla Cup 2007 – MČR v superkrosu
sportovní areál firmy LIKO-S Motoklub Austerlitz
Koncert Johann Strauss Orchester – kvintet méně známé skladby hudebních velikánů z rodiny Straussů Zámek Slavkov
Historické muzeum
Grand prix Austerlitz – mezinárodní turnaj v pétanque
zámecký park
PC Austerlitz
Mistrovství ČR historických velocipedů. Majitelé historických skvostů se utkají v jízdě elegance
zámek Slavkov u Brna, Farma Bolka Polívky Olšany
a na 1 anglickou míli. start ve 14 hod. v zámeckém parku, konec závodu na farmě Bolka Polívky v Olšanech

od 17.00
od 9.00
od 20.00
10.30 a 13.30
15.00-18.00
17.00
od 10.00

sport.
kult.
sport.
kult.
sport.
spol.
spol.
sport.
kult.
sport.
sport.

výst.
výst.

místo konání

poﬁadatel

Komerční turnaj
Moravian Championship
Skanska golf cup
GCA klubový turnaj
Lobby cup

golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště

GIA
GIA
GIA
GCA
GIA

Po kolejích cestou necestou. Výstava modelů a fotografií Klubu železničních modelářů z Brna
Cestička do školy. Výstava ke 100. výročí založení ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna
(ze sbírek Muzea Komenského v Přerově a Historického muzea ve Slavkově u Brna
Virtuální bitva 1805

galerie OK
přízemí zámku Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum

Zámek Slavkov
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Maturitní zkoušky na ISŠ
Jako obvykle proběhl měsíc květen v ISŠ ve
znamení absolventských zkoušek. Ve dnech
21.–23. 5. maturovali studenti ze dvou tříd
oboru hotelnictví a turismus a z jedné třídy
oboru podnikání.
Vědomosti museli předvést z českého jazyka
a literatury, německého nebo anglického jazyka,
absolvovali teoretickou zkoušku z odborných
předmětů, která v sobě zahrnovala rozsáhlé znalosti z účetnictví a ekonomiky. Kromě toho si
vybírali tzv. volitelný předmět – druhý cizí

jazyk, cestovní ruch, hotelový provoz, právní
nauku, marketing a management. Dále na ně čekala praktická zkouška,která naše studenty profiluje. Z celkového počtu 75 maturantů prospělo
18 s vyznamenáním, 54 prospělo a 3 neprospěli.
Předání maturitních vysvědčení proběhlo
v důstojných prostorách slavkovského zámku
dne 25. května 2007.
Všem našim novým absolventům přejeme
hodně štěstí v osobním i pracovním životě a ať
se na ISŠ vždycky rádi vrací!
JS

Závûreãné zkou‰ky uãebních oborÛ

Milan Pazdera (vlevo)

Finále soutûÏe
AUTOMECHANIK JUNIOR 2007
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali
slavkovské občany, že do finále této renomované soutěže postoupil žák 3. ročníku oboru automechanik ISŠ – Milan Pazdera. V celkovém
pořadí se umístil v rámci celé České republiky
na pěkném 17. místě. Blahopřejeme!
JS

Knihu lze zakoupit na těchto místech:
• Trafika Walterová
• Knihy Skaliãková–Pokorná
• Knihy–papír–drogerie A. Hlásensk˘
• Infocentrum
• pokladna zámku

Na začátku měsíce června se konaly v ISŠ závěrečné zkoušky studentů všech učebních
oborů. Poprvé probíhaly v režii nových jednotných zadání – kvalita I.
Zkoušky po sobě následovaly postupně – nejprve písemná, pak praktická (včetně prezentace
v cizím jazyce) a konečně ústní. Ze 116 žáků
prospělo s vyznamenáním celkem devět.
I našim učňům přejeme hodně pracovních
úspěchů a věříme, že budou dělat svému zvolenému řemeslu vždy jen čest!
JS

ROCKY BALBOA. SYLVESTER STALLONE. Nic nekonãí, dokud to
doopravdy neskonãí.
GOYOVY P¤ÍZRAKY. JAVIER BARDEM, NATALIE PORTMAN. Katolická církev ve ·panûlsku obnovuje inkvizici a Goyova múza je
odsouzena za kacíﬁství. Po mnoha letech se Goya dozvídá celou
pravdu. Film Milo‰e Formana.
NAPOLEON. PHILIPPE TORRETON. Na sklonku Ïivota je Napoleon
uvûznûn s nûkolika sv˘mi pﬁívrÏenci na ostrovû Svatá Helena, kde
za záhadn˘ch okolností umírá. Film kombinuje známá i pﬁekvapivá
fakta této kapitoly dûjin.
OSUDOV¯ DOTEK 2. MÛÏe‰ zmûnit svou minulost a nezniãit budoucnost? Pokraãování kultovního sci-fi, zaloÏeného na teorii
efektu mot˘lích kﬁídel.
MUÎ PROTI MUÎI. PIERCE BROSNAN, LIAM NEESON. Obãanská
válka skonãila pﬁed pûti lety, ale nûkteré rány ãas
nezacelí…naopak, spí‰ pﬁiÏivuje hlad po pomstû. Nikdy se neobracej k minulosti zády!
FONTÁNA. HUGH JACKMAN, RACHEL WEISZ. Pﬁíbûh muÏe, jenÏ
se vypravil hledat Strom Ïivota. Jen strom, kter˘ zaruãuje nesmrtelnost, totiÏ dokáÏe ve 21. století zachránit jeho Ïenu pﬁed smrtí
na rakovinu.
·TùSTÍ NA DOSAH. WILL SMITH. KvÛli svému synovi se pokusil
o nemoÏné. Inspirováno skuteãn˘m pﬁíbûhem.
NOâNÍ MÒRA. Joanu pronásledují dûsivé vize o brutální vraÏdû
mladé Ïeny zavraÏdûné neznám˘m muÏem. Nûkterá tajemství v‰ak
nelze pohﬁbít, pﬁízraky nikdy nezemﬁou a vrahem mÛÏe b˘t i ona
sama.
SVùT DROG. BRENDAN FRASER. Sao Paulo, jedno z nejnebezpeãnûj‰ích mûst svûta, plné sexu, drog, ‰pinav˘ch penûz
a korupce. Z tohoto kolotoãe brutálního násilí se pokusí uniknout
otec se synem.
MEâ SPRAVEDLNOSTI. CHRISTOPHER LAMBERT. V temn˘ch
ãasech ‰panûlské inkvizice se ‰erif provinãního mûsta snaÏí vyﬁe‰it
sérii bizarních vraÏd. Strhující akãní mystérium .
SEJMI ESO. BEN AFFLECK, ANDY GARCIA, RAY LIOTTA, JEREMY
PIVEN. Sedm smrtících zabijákÛ a jejich souboj o milionovou
odmûnu.
NA POKRAJI SMRTI 2. VûzeÀ, kter˘ touÏí o podmíneãném propu‰tûní uzavírá dohodu s nespravedlivû obvinûn˘m z vraÏdy. Oba si
uvûdomují, Ïe jen jejich vzájemná spolupráce mÛÏe zajistit, aby si
zachránili Ïivoty a ochránili ty, kteﬁí jim jsou za mﬁíÏemi nejbliÏ‰í.
P¤ÍM¯ ZÁSAH. DOLPH LINDGREN, POLLY SHANNON. Policista
obviní své kolegy z braní úplatkÛ, ale ti ho naﬁknou z obchodu
s drogami. DokáÏe za pouh˘ch 24 hodin oãistit své jméno?
CUTTER. CHUCK NORRIS, DANIEL BERNHARDT. Detektiv chrání
starého brusiãe diamantÛ proti b˘valému vojáku SS. Klíã najde‰
v minulosti!
PULS. Pﬁíbûh skupiny pﬁátel, kteﬁí náhodou objeví tajnou “bránu” do
záhrobí, která umoÏÀuje duchÛm vstup do na‰eho svûta. Film je
nabit hrÛzypln˘mi momenty, pÛsobiv˘mi zvlá‰tními efekty a vrcholí
pﬁekvapiv˘m koncem.
ÎIVOT JDE DÁL. JENNIFER GARNER, KEVIN SMITH. Îiot je sloÏit˘.
Ale láska je sloÏitûj‰í. V‰echno zlé je k nûãemu dobré.
ÎIVOTY TùCH DRUH¯CH. V˘chodní Nûmecko 1984. Kde je moc
neomezená, soukromí nic neznamená. Film je nejen velmi intenzivním a pÛsobiv˘m thrillerem, ale zároveÀ dojemn˘m milostn˘m
pﬁíbûhem.
KRÁLOVÉ RO(C)KU. –nejúÏasnûj‰í a nejpra‰tûnûj‰í rocková skupiny
zkusí ukrást legendární „trsátko osudu“, které udûlá rockovou legendu I z toho nejhor‰ího brnkala.
JAKO MALÉ DùTI. KATE WINSLET, PATRICK WILSON, JENNIFER
CONNELY. Krásné, provokativní a pﬁesvûdãivé drama o dospûl˘ch.
DIANE ARBUS: P¤ÍBùH JEDNÉ OBSESE. NICOLE KIDMAN,
ROBERT DOWNEY Jr. Love story. Smy‰len˘ pﬁíbûh slavné fotografky.
ODSOUZENI ZEM¤ÍT. Víkendov˘ v˘let na luxusní jachtû. Blázniv˘
nápad vrhnout se do chladiv˘ch vln. Paluba nad hlavami je témûﬁ
na dosah, ale nikdo nespustil záchran˘ Ïebﬁík.
BEZEJMENNÁ KÓTA. V roce 1944 brání sovût‰tí vojáci bezejmennou hraniãní kótu pﬁed pﬁesilou nûmecké armády. V‰ichni bez
rozdílu, muÏi i Ïeny, jsou ochotni poloÏit svÛj Ïivot pﬁi plnûní úkolu
v této moÏná bezv˘znamné epizodû druhé svûtové války.
SAN ANTONIO. GÉRARD DEPARDIEU. Detektiv a policista závodí
s ãasem, aby zabánili dokonãení teroristického útoku na francouzskéo prezidenta. Francouzská obdoba Jamese Bonda.
NÁJEMNÍCI. Pﬁíbûh posledního nájemníka zchátralé budovy v New
Yorku. Harry uÏ deset let pí‰e svÛj tﬁetí román, zamiluje se do dívky
svého pﬁítele, a tím rozpoutá vá‰eÀ netu‰en˘ch rozmûrÛ.
BOJ SE STÍNEM. Mlad˘ boxer se svojí dívkou se zapletou do vraÏdy
mafiánského bosse. Tím nejdÛleÏitûj‰ím bojem je teì zachránit se
z rukou zabijákÛ.
ABSURDISTÁN. Po nepovedeném experimentu se Joe ocitá v roce
2505. Zjistí, Ïe spoleãnost zatím pod náporem reklam a hloup˘ch
televizních poﬁadÛ úplnû zdegenerovala a z nûho je rázem nejchytﬁej‰í ãlovûk na planetû. A je na nûm, aby lidsk˘ v˘voj vrátil do
správn˘ch kolejí.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Ad: Co je na kultuře ve Slavkově zvláštní
Se zájmem a s přejnou radostí jsem sledoval ve
Slavkovském zpravodaji zprávy z Historického muzea
(HM) o tom, jak roste počet návštěvníků slavkovského
zámku. Nadšení mi ale znejistělo, když jsem si přečetl
v příspěvku Petra Matuštíka, člena kulturní komise
RM, že „jde jen o hru s čísly, protože návštěvníci
zkrátka kupují více vstupenek na jednotlivé okruhy po
areálu“. Vzdor tomu na protější straně téhož listu (viz
str. 5 a 6 SZ č. 4/2007) HM přináší váženým občanům
další pozitivní zprávu: „Během velikonočního víkendu
navštívilo zámek rekordních 2248 návštěvníků!“
A zájem byl o všechny prohlídkové trasy. Jak tomu
mám rozumět? Jde o skutečný počet návštěvníků
zámku jako historického územně vymezeného objektu, nebo jeho některých prohlídkových tras, kdy
např. jeden návštěvník zámku si koupí vstupenky na
prohlídky dvou nebo tří tras, a hned jsou z jednoho dva
nebo tři návštěvníci?
Odpověď mi přinesl příspěvek představitelů a zaměstnanců HM v květnovém čísle SZ i následný
osobní rozhovor, který jsem měl s paní ředitelkou
Mgr. Janou Omar na jejím pracovišti. Předložila mi
statistický formulář schválený Ministerstvem kultury
ČR, označený jako „Roční výkaz o muzeu a galerii
za rok 2006, Kult/MK/14-01“. Ve vysvětlivce k řádku
0217 vákazu se uvádí: „Vykazuje se počet návštěvníků expozic a výstav podle počtu prodaných
vstupenek, případně podle záznamu v knize návštěv“.
Takže opravdu: co vydaná vstupenka, to návštěvník.
Jenže počet návštěvníků vstupenkových expozic

(prohlídek) se nerovná počtu návštěvníků objektu
zámku. Tak by tomu bylo jen v případě prodeje jedné
vstupenky jednotlivému návštěvníkovi, která by jej
opravňovala k návštěvě všech prostor a expozic
zámku. Lze pochopit, že cena takové vstupenky by
byla buď příliš nízká, nebo z hlediska jednotlivce,
zvláště při sazbě tzv. rodinného vstupného, dosti
vysoká. Při současných cenách vstupného za
prohlídky celého patra zámku a dalších dvou prohlídkových tras (sálů a salonků) by jednotlivec zaplatil
240 Kč; rodina (dva dospělí a až pět dětí) 660 Kč. Je
tedy rozumné dát raději návštěvníků možnost vybrat
si počet prohlídkových tras podle jejich cen vstupenek
a peněženky návštěvníka. Je však zavádějící a klamavé šířit tiskem zprávy o rekordní návštěvnosti
zámku, která je založena na umělém vydávání jednoho návštěvníka zámku za dva a více.
Obchodní zákoník má ustanovení o tzv. klamavé
reklamě, která se zakazuje. Říká, že „klamavým je
i údaj sám o sobě nepravdivý, jestliže vzhledem
k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn,
může uvést v omyl“. A právě toto pan Matuštík vystihl a lapidárně vyjádřil slovy, že jde o hru s čísly.
K tomu jen pro úplnost dopisuji, že za šíření takových
údajů se považuje mimo jiné i sdělení mluveným
nebo psaným slovem, tiskem, či jiným sdělovacím
prostředkem.
Zbývá už jen otázka: proč si HM takovou klamavou reklamou poskvrňuje jiné prokazatelně dobré
výsledky své činnosti?
JUDr. Miloslav Honek

Nûkolik slov k ãlánku „Co je na kultuﬁe ve Slavkovû zvlá‰tní”
(Slavkovský zpravodaj 4/2007). Pracovníky slavkovského zámku pranýřujete nekvalifikovaně – minimálně v tom, že jim vyčítáte hru s čísly a umělé
navyšování návštěvnosti. Víte, nejsem v oboru památkové péče žádným nováčkem, mám poměrně bohaté
zkušenosti a jsem přesvědčen, že dokáži tento problém
posoudit objektivně a s nadhledem. Souhlasím s tím, že
současná čísla vyjadřují skutečný počet návštěvníků
památky jen nepřesně a dejme tomu i zkresleně. Ale
jinak to – vzhledem k odlišným podmínkám pro
ověřování parametrů návštěvnosti – opravdu nelze. Jak
třeba jinak statisticky zachytit tento jev při existenci
různého počtu prohlídkových okruhů využívaných
různým počtem zájemců a s různou intenzitou?
Slavkovští prostě užívají celostátní metodiku, která je
běžná pro správy památkových objektů s velkou

i malou návštěvností od Karlštejna a Českého Krumlova
až po zříceniny řízené místními samosprávami a která
je také každodočně sledována a vyhodnocována ústředními organizacemi české kultury.
Jsem přesvědčen, že tento problém není až tak
zásadní. Podstatné je, jak aktivně a na jaké úrovni se
památka uplatňuje v živém organizmu obce a regionu
a v jakém stavu je její movitý fond, jak je chráněn,
udržován a právě tak i prezentován. Nemám dost informací na to, abych mohl situaci ve slavkovské kultuře odpovědně hodnotit. Něco ale vím bezpečně. Aktivita pracovníků vašeho zámku je směrem
k veřejnosti opravdu mimořádná. Tolik jsem Vám
chtěl říci. Karel Janíček, zámek Vranov nad Dyjí
PS: V podobném duchu přišly na adresu redakce
příspěvky od kastelánů z Lysic, Buchlovic a Vizovic.
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Techno-Consult, spol. s r. o.
Pozořice u Brna HLEDÁ:

Administrativní pracovnici
• HPP
• výborný NJ slovem i písmem
• práce s PC

Technika-konstruktéra
• HPP
• NJ, PC/Solid Works, AutoCAD

Tel.: 544 42 24 24,
brno@techno-consult.cz

Ve Slavkovû Vánoce po cel˘ rok?
Začátkem května jsem zavítal do Slavkova u Brna
na zdejší zámek, který se po desítkách let znovu
probouzí do původní krásy. Co se mi ale ve Slavkově
ani trochu nelíbilo byl nepořádek na náměstí kolem laviček a odpadkových košů. Přinejmenším zarážející byla
vánoční výzdoba největšího stromu naproti radnici
(hvězda, žárovky). To nikomu z vedení města nevadí,
jak se na výše uvedené skutečnosti dívají místní či turisté z domova i ze zahraničí? Možná je to úmysl – mít
vánoční výzdobu celoročně, ale spíš bych řekl, že lenost
nebo zapomnětlivost patřičných zodpovědných míst.
Nepořádek na hlavním náměstí se však omluvit nedá
nikde!
Návštěvník města Ing. Petr Koláček, Praha

Podûkování zamûstnancÛm HM
Ráda bych touto cestou poděkovala zaměstnancům
zámku Slavkov, kde jsme letos uspořádali už druhý
seminář pro našeho významného klienta, jednu z mezinárodních farmaceutických firem. Spolupráce vždy
proběhla naprosto výborně, všichni se velmi snažili
vyjít nám vstříc a klient byl vždy spokojen. Zejména
bych chtěla poděkovat paní Zykové, Partykové a panu
Lukasovi, kteří se o nás starali a byli vždycky ochotní
a vstřícní a spolupráce s nimi byla zcela bez problémů.
Slavkov a zejména jeho zámek jsou velmi atraktivním
místem a zvláště renovované části zámku jsou opravdu
exkluzivní. Možnost upořádání komerčních akcí v krásném prostoru a s profesionálním týmem je vždy příjemná
a zajímavá jak pro pozvané hosty, tak pro nás jako pořadatele. Ještě jednou děkuji.
Jana Rechlíková

Dvû zamy‰lení nad historií dne‰ních dnÛ z pozice koﬁenÛ minulosti Je‰tû jednou ke kultuﬁe ve Slavkovû
1. Dne 5. června 2007 uplynou dva roky od otevření
Židovské expozice a věcné sbírky památek osudů
slavkovským Židů ve Slavkově u Brna – Austerlitz.
Mimo první zmínky o židovské komunitě z r. 1294,
jak uvádí ve své knize dr. Jiří Pernes, a další historii
Židů, přes propast holokaustu a spolu s existencí
pískovcového náhrobku židovského dítěte – syna Jehudova s datem 19. srpna snad letopočtu 15. nebo 19.
století na místě bývalého židovského hřbitova, o čemž
slavkovská veřejnost ví jen málo, ale mnohým
občanům Slavkova zůstávají v paměti spoluobčané,
kteří byli transportováni do Terezína a Osvětimi, kde
zahynuli.
Budova bývalé židovské školy v sousedství synagogy mnohým připomene místo jejich dětských her,
stejně jako domečky, které byly zbourány, byly mnohým spoluobčanům domovem spolu s fotografiemi
bývalých zákoutí židovského města, které jsou dnes
umístěny v bývalé židovské škole.
2. Koncem měsíce května po atentátu na Heydricha

Červenec v areálu Slafpark
5. 7. Festival regionálních kapel
6. 7. Turnaj družstev v paintballu
7. 7. Summer illusion 2007 – techno
Více informací na www.slafpark.cz

byla zničena obec Lidice a letos uplynulo 65 let od
této hrůzné události. 10. června 1942 svět ohromila
zpráva o mstě, bestialitě a nenávisti tzv. nadlidí na
nevinných občanech české vesnice jménem Lidice.
Vraťme se na konec dubna letošního roku, kdy bylo
v nové obci – Lidicích – uspořádáno autorské čtení
a křest knihy Lidice. Marná snaha vymazat z povrchu
země obec Lidice naopak vzbudila touhu lidí na celém
světě tuto obec vzkřísit a rozsáhlou akcí ji uchovat pro
příští generace. A také proto vychází drobná knížka
Lidice a speciální publikace časopisu Přísně tajné.
V obou textech jsou zveřejněny nově objevené fotografie a fakta dosud nikde nepublikované.
Hrůza zničení lidického hřbitova identifikuje zvířecí
tvář fašismu, bestiality, budí hrůzu i po 65 letech. Ale
to musí každý znát sám, aby si uvědomil cenu svobody
a cenu lidského života. Nemohu vypisovat podrobnosti
strašných vzpomínek uveřejněných v této publikaci.
Myslím však, že právě tyto činy v sobě nesou zárodek
dnešní bestiality některých skupin mladých a je nutné,
aby lidé věděli a nepodceňovali krutou pravdu o tom,
co se dělo kdysi. Prosím, vzpomeňte v tyto dny a zamyslete se nad historií.
Publikace Osudy slavkovských Židů autorizovaná
jménem Jan Bachrich je k nahlédnutí v židovské expozici města Slavkova, stejně jako časopis Přísně tajné
s tematikou lidické tragédie.
Marie Langová

V dubnovém vydání byla otištěna moje úvaha a zamyšlení nad některými problémy v kultuře ve
Slavkově. Uveřejnění vzbudilo velký ohlas, rozbouřilo
možná „stojaté vody“, některými podněty se zabývalo
také vedení města, což považuji za velký přínos mého
příspěvku. Chci poděkovat všem svým příznivcům,
kteří mi vyjádřili po zveřejnění článku podporu a souhlas s vysloveným názorem. Děkuji také za korektní
kritiku a sdělené názory k některým problémům těm,
kteří se všemi mými názory úplně nesouhlasili.
Nehodlám ale nijak komentovat ty „kritiky“, kteří
se uchýlili k osobním útokům a invektivám vůči mně.
O těchto osobách a důvodech jejich reakce na můj
článek si udělali obrázek občané sami…
Petr Matuštík, člen kulturní komise

Turnaj v paintballu
Firma Slafpark srdečně zve na První turnaj v paintballu – o pohár Slafparku. Přihlásit se může kdokoli
včetně firem, sdružení. Jediná podmínka je vytvoření
pětičlenného týmu. Platí se pouze 2 Kč za každou
vystřelenou kuličku. Startovné, vybavení a zbraň je
v ceně. Prezentace 9 h. Start 10 h. V případě velkého
zájmu se po domluvě může akce rozdělit do dvou
dnů, a to 6. a 7. 7. 2007. Týmy se můžou přihlásit na
tel.: 777 838 872 nebo e-mail azil@seznam.cz.
Během celého dne zajištěno občerstvení. Více na
www.slafpark.cz.
pm
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Jak lze vyuÏívat voln˘ ãas ve Slavkovû

Ze zápisníku Slavkováka

V našem městě existuje řada organizací a spolků,
které umožňují svým členům různým způsobem
využívat volný čas. Jaké možnosti však má ten, kdo
není nikde organizovaný, a přesto i on chce naplno
využít svůj volný čas? Zde jsou možnosti poněkud
omezené.
Bohužel, řada sportovišť na stadionu, dětských hřišť
a pískovišť, které byly dříve volně přístupné veřejnosti,
musely být z důvodu poškozování a ničení ohrazeny
a v současné době je možné je využívat pouze po dohodě s jejich vlastníky nebo jejich správci.
Jedním z možných řešení tohoto problému je vybudování volně přístupných ploch, které by mohly
sloužit pro rekreační sport. Nejvhodnějším místem pro
takového víceúčelové plochy se jeví některé volné
nevyužité prostory na stadionu nebo v jeho nejbližším
okolí. Plocha by mohla sloužit např. pro kolečkové
bruslení, skateboard, nohejbal, basketbal a další
sportovní aktivity. Došlo by tak k vytvoření uceleného
areálu, určeného k provozování jak organizovaného,
tak i rekreačního sportu. Vzhledem ke skutečnosti, že
v současné době areál stadionu vlastní společně TJ
Sokol a město Slavkov, domnívám se, že by v tomto
směru neměly vzniknout žádné problémy.
Po mých zkušenostech z trenérské činnosti v TJ
Sokol si však myslím, že bez trvalého správce, jenž by
dohlížel na „slušné“ užívání areálu, toto není možné.
Další alternativu využití volného času nabízí
rekreační cyklistika a cykloturistika. S tím souvisí

Kdo vládne Slavkovu…
„Vy jste tomu ale dal!“ Otáčím se, kdo to na mne
přes náměstí křičí. Vedoucí Odboru statistiky a přesného počtu nepřesných čísel MěÚ na mě mává.
„Prozradit naši strategii o vykazování počtu obyvatel města! Víte, jak jsem to od vrchnosti schytal?
To může zhatit naše úsilí o další peníze z EU!“
„Ale vždyť se nic nestalo, prý za to můžou úředníci v Praze, kteří tu metodiku vymysleli,“ snažím se
zlehčit situaci.
„Vůbec nevíte, co se kolem vás děje. Podívejte
se na toho kulturního referenta, co psal do Zpravodaje o kultuře ve městě a jak dopadl. Byl bitý hlava
nehlava, zleva, zprava. Copak nečtete tisk?“
„Ale on napsal jen to, o čem se baví celý
Slavkov!“
„To je možné, ale vrchnosti se to nelíbí. Takové
věci se do Zpravodaje prostě nepíší.“
Pokouším se namítat něco v tom smyslu, že žádnou vrchnost dávno nemáme a o svobodě slova.
„Člověče, Vy jste naivní a nepoučitelný historií.
Vrchnost tu vždycky byla.“
Teď opravdu nevím, co si mám myslet. Moje
chabé znalosti historie mi připomenou řád německých rytířů, ale to je blbost, ti tu byli před 770 lety.
Pak si vzpomenu na Kounice, ale ti už vymřeli. Pak
už mě jen napadá dlouholetá vláda jedné strany, ale
to je absurdní, to je za námi a to bych si snad všiml.
Napadá mne něco o demokracii a volbách
a vyhrknu: „Městu přece vládne zastupitelstvo
a rada se starostou, které jsme si zvolili, jakápak
vrchnost!“
Můj protivník se jen usměje a nevěřícně zakroutí
hlavou a pak pokývne neurčitě hlavou jedním
směrem. Že by opět připomínka našeho skvělého
rodáka působícího v parlamentu? To snad ne, ten
má jiné starostí a poté, co nebyl zvolen do městské
rady, nejezdí ani na jednání zastupitelstva.
„Vy opravdu nevíte, kdo je ve městě nejvýznamnější, nejdůležitější, nejreprezentativnější, a proto za
město přijímá státní návštěvy? Kdo má dobré kontakty na hejtmanství a mezi politiky všech úrovní?
No radnice a starosta to rozhodně nejsou. Přece
zámecká paní, která přijala nedávno státnickou
návštěvu – prezidenta Albánie, pozvala ho na oběd
a potom to oznámila radním, aby se nedivili, že bude
v televizi!“
„Počkejte, to snad ne,“ snažím se nevěřícně
oponovat.
„Vy nečtete vůbec tisk, nesledujete televizi.
A kromě toho přes „své lidi“ důrazně napomínala
jednání a každý krok radnice. Nedávno o tom psaly
téměř všechny okresní deníky, i ty celostátní. Copak
by si to mohl někdo dovolit, kdyby tady ve Slavkově
nevládl? Přece by si to radní nenechávali líbit! To
přece musí být každému Slavkovákovi jasné.“
Němě zírám, nechápu, přivírám oči.
Před očima mi zase běží ten známý film: Slavkov
- velkoměsto historické, knížecí rod na zámku,
dvorní dámy s kněžnou na procházce po zámecké
zahradě jako ve filmu Angelika, kolem poskakují její
lokajové… nádherná historie! Vtom se do parku řítí
dav lidí – všichni úředně vykazovaní návštěvníci
zámku najednou, a mezi nimi francouzská garda. Že
by začátek nějaké revoluce?! A najednou známý titulek: Podobnost s osobami a institucemi je čistě
náhodná. Otevírám zděšeně oči! Zase mi zmizel!
Zdálo se mi to nebo to je skutečnost? Jsem zase
bezradný… Však já to zjistím, přijdu tomu na kloub
a pak vám to všem řeknu.
Zdraví vás Slavkovák
A. P.

především možnost využívání cyklostezek. Ve městě
a v okolí bohužel zatím vedou tyto cyklostezky
převážně po silnicích, což není nejšťastnější řešení.
V tomto směru by určitě řada občanů mohla pomoci
náměty a doporučeními zajímavých míst, kudy by
bylo vhodné tyto cyklostezky vést.
Místem, které by mohlo sloužit k využití volného
času je ovšem také slavkovská obora. Vím, že obora
nepatří městu, ale přesto se domnívám, že by bylo
možné dohodnout se stávajícím majitelem podmínky
pro zřízení udržovaného lesoparku, jenž by se dal využívat nejen k procházkám, ale i k rekreačnímu sportu.
Zatím stále jen hovořím pouze o sportu. Ale mimo
dospělých a školní mládeže jsou zde také předškolní
děti a maminky na mateřské dovolené. Pro tuto
skupinu obyvatel existuje velký problém s dětskými
hřišti. Těchto je málo a jsou v nepříliš dobrém stavu.
Jsem si vědom toho, že pro tato hřiště platí v současné
době velmi přísné předpisy (hygienické, bezpečnostní
apod.), ale přesto se domnívám, že by v místech, kde
se setkává více dětí, např. u Domu dětí a mládeže, bylo
vhodné dětské hřiště zřídit a udržovat.
Závěrem musím, bohužel, znovu zopakovat, že
všechna tato zařízení pro využití volného času nám
budou dobře sloužit jen tehdy, když je budeme využívat slušně a ohleduplně. Předpokládám, že se v nadcházejícím období bude komise pro sport a volný čas
těmito náměty zabývat.
Ing. Milan Florian, člen komise pro sport

Beachvolejbal ve Slavkově v roce 2007
SK Beachvolleyball Slavkov se i v letošním roce
stal pořadatelem významných turnajů. 4. a 5. srpna se
uskuteční Mistrovství republiky mužů za účasti našich
nejlepších 16 párů. Budeme tedy mít možnost sledovat
souboje mladého domácího páru Kolář–Tichý
s dalšími reprezentanty, kteří v současné době bojují
na turnajích Světové série o možnost účasti na OH
v Pekingu.

Výsledky Kopa Putika 2007
Dovolte mi malé poohlédnutí po konání čtvrtého
ročníku Kopa Putiky 2007, který proběhl 19. května za
krásného počasí na hřišti ISŠ na ulici Tyršova za účasti
osmi slavkovských restauračních zařízení Klub
u Richarda, Koupaliště, Zlatka, Zámecká vinárna,
Hradby, Oťas, Rychlé občerstvení a nově Hotel Soult.
Jelikož se letos mohli účastnit i aktivně hrající hráči,
tak byl k vidění v některých zápasech pohledný fotbal
okořeněný pěknými brankami, které určitě potěšily
přihlížející desítky diváků, kteří i v tak parném počasí
přišli povzbudit své favority. Ročník 2007 byl v obou
skupinách napínavý až do posledního zápasu, jelikož
ani dvě vítězství nestačily k postupu ze skupiny, tak
rozhodovalo skóre. Letošek nevyšel týmu Koupaliště,
který skončil na posledním místě se skórem 3:12,
sedmé místo získává nováček Hotel Soult 4:11, šesté
místo patří na šemu týmu Klub u Richarda 6:7, pátá
příčka Hradby 11:9, na čtvrté pozici se ocitla Zámecká
vinárna, druhé místo v turnaji si vybojovali kluci od
Oťase, když ve finále podlehli mužstvu Rychlého
občerstvení, které si tímto vybojovalo pohár vítěze,
putovní pohár a v neposlední řadě pohár pořadatelského práva (po čtyřletém kralování týmu Klubu
u Richarda) na pořádání Kopa Putiky 2008. Výsledky:
Klub u Richarda–Zlatka 2:1, Oťas–Koupaliště 3:1,
Zámecká–Soult 5:2, Hradby–Rychlé občerstvení 4:3,
Klub u Richarda–Hotel 2:1, Rychlé občerstvení–
Koupaliště 4:1, Zlatka–Zámecká 5:4, Oťas–Hradby 5:2,
Zámecká–Klub u Richarda 5:2, Hradby–Koupaliště 5:1,
Zlatka–Hotel 4:1, Rychlé občerstvení–Oťas 1:0. Semifinále: Rychlé občerstvení–Zámecká 2:1, Oťas–Zlatka
4:3, o třetí místo se rozhodovalo na penalty Zlatka–
Zámecká 3:0, finále: Rychlé občerstvení–Oťas 4:1. Ještě
jednou chci všem zúčastněným hráčům, divákům, sponzorům Staropramen a městu Slavkovu i technickému
a realizačnímu týmu poděkovat za úspěšně zvládnutý
turnaj.
Uctivá poctivec Richard!

V posledním prázdninovém víkendu od 30. srpna
do 2. září přivítáme mezinárodní turnaj mužů a žen
SONY ERICSSON CUP 2007. Na tomto turnaji se
představí kompletní domácí mužská i ženská špička,
včetně atraktivních zahraničních dvojic.
Z obou turnajů budou vysílány tři přímé přenosy
z finálových zápasů. Součástí programů je vystoupení
taneční skupiny Glitter Stars, soutěže pro diváky o zajímavé ceny, módní přehlídky, při finálovém zápase
čepování pěnivého moku z Černé Hory zdarma a také
volný vstup!
Stále větší oblibu si získává i noční beachvolejbal,
jež je možné hrát na centrkurtu za umělého osvětlení.
Veškeré info k turnajům a klubu najdete na
www.beachvolleyballcz.cz.
Za SK Beachvolleyball Slavkov Lubomír Kuchta

MR juniorů v kulturistice
Dne 2. června proběhlo v Bohumíně mistrovství
ČR v kulturistice. Semifinále juniorů do 70 kg bylo
zahájeno v 11 hodin, kde se Michal Dvořák celkem
bez problémů dostal do finále. To začalo v 16 hodin
a jednalo se o pózování a volnou sestavu. Michal
Dvořák se umístil na krásném 2. místě a tak porazil
i svého velkého soupeře z předchozích let. K tomuto
výkonu mu blahopřeje vedení společnosti Fitness Jinlong, kde Michal pracuje jako trenér.
hh

Pozvání na beachvolejbal
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti pravidelné nedělní turnaje
pro příchozí – GALA CUP 2005 v kategoriích
muži, ženy, mixy. Začátek vždy od 10 hod.
v termínech 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 12.
8., 19. 8., 26. 8. Hraje se za každého počasí!
Srdečně zvou pořadatelé!
lk
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Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

SPIDER-MAN

30. 6. sobota
1. 7. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

140 min.
Ve třetím pokračování pavoučí ságy musí Peter Parker porazit nejen trojici superbídáků, ale i nejhoršího nepřítele ze všech:
Zlo v sobě samém. Film USA v české verzi!
Vstupné: 75, 78 Kč
Mládeži přístupno

3. 7. úterý
4. 7. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Příběh emancipované ženy, která se pokouší vyřešit citovou krizi mužským přístupem ke vztahům. Nový český film podle knižní
předlohy Barbory Nesvadbové. Hrají: D. Jurčová, K. Roden, M. Vašut, T. Matonoha a další. Režie: I. Pavlásková.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži nepřístupno

7. 7. sobota
8. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Hrdina – nesmělý muž vychovaný v sirotčinci starého Číňana si proti své vůli vezme zlou Rasputiu, která ho zneužívá
a je mu nevěrná, ale Norbitovi je to nějak jedno. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

14. 7. sobota
15. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

125 min.
Bývalý odstřelovač se vrací do služby, aby překazil atentát na prezidenta. Situace ale není tak jednoduchá… Akční thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži nepřístupno

21. 7. sobota
22. 7. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

106 min.
Hudební romance manželů Landových ze zákulisí příprav divadelního muzikálu. O kriminálníkovi, hledajícímu vysněnou lásku.
Hrají: F. Tomsa, L. Vondráčková, R. Hrušínský nejml. Režie: Mirjam Landa. Nový český film.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

28. 7. sobota
29. 7. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

113 min.
Romantická komedie o mladém muži, který vede velenudný život, dokud nezjistí, že jeho život se stal předmětem románu
záhadné spisovatelky, který končí smrtí… Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

31. 7. úterý
1. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

99 min.
Znuděni a zmoženi depresí každodennosti na předměstí se čtyři postarší kamarádi vypraví do světa. S potěšením si přitom hrají
na motorkáře, dokud… Dobrodružná komedie USA.
Vstupné: 68, 70 Kč
Mládeži přístupno

4. 8. sobota
5. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

109 min.
Ambiciózní novinářka se pokouší objasnit vraždu své přítelkyně, a nechá se proto zaměstnat mužem, jehož podezírá.
Jak daleko jsou lidé schopni zajít, aby udrželi tajemství? Thriller USA.
Mládeži přístupno od 12 let

7. 8. úterý
8. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

97 min.
Iška, Vendula a Karolína odmaturovaly a míří do Holandska – nejen za brigádou. Jejich cesta ale povede nakonec úplně jinudy…
Nový český film Karin Babinské. Hrají: M. Doležalová, S. Nováková, P. Nesvačilová, O. Hajlich a další.
Mládeži přístupno od 12 let

11. 8. sobota
12. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

145 min.
Příběh o muži, který v cestě za dokonalostí ztratil duši. Patřil k nejgeniálnějším postavám 18. století. Je příběhem vůní,
osamělosti a touhy po lásce. Koprodukční film Fr./Šp./SRN.
Mládeži přístupno od 12 let

14. 8. úterý
15. 8. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

90 min.
Animovaný zelený zlobr z bažiny znovu na výpravě za novými dobrodružstvími. A chybět u toho nebude ani kocour v botách!
Film USA v české verzi!
Mládeži přístupno

18. 8. sobota
19. 8. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

BESTIÁŘ

NORBIT

ODSTŘELOVAČ
KVASKA

HORŠÍ UŽ TO NEBUDE

DIVOČÁCI

NEZNÁMÝ SVŮDCE

PUSINKY

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA

SHREK TŘETÍ

PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVĚTA

168 min.

Úspěšná pirátská série řeší ožehavý problém zmrtvýchvstání Jacka Sparrowa a zavést celou společnost starých přátel
až na Dálný východ… Dobrodružný film USA.
Mládeži přístupno

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
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