
Slavkovsk˘ 

7 • 26. 7. 2008

ZDARMA • www.bmtypo.cz

(Pokračování na str. 5)

Příští číslo vyjde 30. srpna

Vneděli 29. června se konala u památníku na vyvýšeném
místě nedaleko družebního francouzského města Dar-
ney slavnostní ceremonie na počest událostí roku 1918,

kdy v Darney prezident Francouzské republiky Raymond
 Poincaré uznal práva Čechů a Slováků na nezávislost a probě-
hla zde přísaha 21. a 22. československého pluku. Následně po
této události navštívil město Darney tehdejší prezident Česko-
slovenska T. G. Masaryk. Od roku 2002 se slaví 30. červen také
jako Den ozbrojených sil České republiky. 

Na tuto akci přijelo mnoho významných osobností a oficiál-
ních zástupců z několika států. Českou republiku zastupoval
předseda vlády ČR Mirek Topolánek, který byl doprovázen vel-
vyslancem ČR Pavlem Fischerem a brigádním generálem
Ing. Jaroslavem Jáskem.

Zástupci města, družebního výboru
a hasičů opět po roce v Darney

Oldtimer 2008

Podrobný program najdete na straně 2

Napoleonské dny
Fotografie z přehlídky motoveteránů přinášíme na straně 10 

Pfied domem, kde pob˘val prezident T. G. Masaryk v prosinci 1918

Kladení vûncÛ u památníku v Darney pfii slavnostní ceremonii.

Pondûlní schÛzka na radnici v Darney.
V ãele stolu starosta Darney Hervé Buffe.U památníku pfied zaãátkem slavnostní ceremonie.

Premiér Mirek Topolánek s na‰imi zástupci: Jifiím DoleÏelem, Vladimírem Soukopem a Ale‰em ·ilhánkem



Pátek 15. srpna 2008
Slavkov u Brna
od 17.00  registrace, stavba vojenských tábor  v zámeckém parku

Sobota 16. srpna 2008
Slavkov u Brna
09:30 – 13:30 pochod jednotek na kopec Urbánek (vále ná hra, výcvik, ob d)
13:30 – 14:00 návrat do Slavkova
14:00 – 14:45 rakousko-polské (francouzské) manévry v zámeckém parku (bitevní ukázka)
14:45 – 15:00 defi lé vojsk (zámecký park)
15:00 – 18:00 táborový život na po átku 19. století, individuální výcvik (zámecký park)
16:00 – 17:00 výcvik a sout ž jezdectva (zámecký park)
20:45 – 21:45 defi lé vojsk na nám stí zakon ené oh ostrojem na po est císa e Napoleona (239. výro í narození)

Ned le 17. srpna 2008
Slavkov u Brna
08:30 – 11:00 výcvik jednotek v zámeckém parku
11:00 – 11:30 sout ž jednotek v rychlosti palby o v cné ceny
11:30   nástup na nám stí a slavnostní ukon ení akce

Prace, Tvarožná
09:30 – 11:00 položení v nc  u pomník , defi lé kavalerie 

Doprovodný program:

Pátek 15. srpna 2008
Slavkov u Brna 
19:00 – 02:00  Folk a country na zámku

Sobota 16. srpna 2008
Slavkov u Brna
Zámecký park
9:00 – 18:00 emeslný jarmark s ob erstvením

Nám stí
10:00 – 20:15 doprovodný program (divadélko, kejklí i, kapela apod.)
11:00 – 21:00 emeslný jarmark 
21:45   oh ostroj

Golfové h išt
Napoleon Golf Cup 2008 - VII.ro ník golfového turnaje
Partnery turnaje jsou: Jihomoravský kraj, Golf Club Austerlitz, Golf Invest Austerlitz a.s. a m sto Slavkov u Brna

Zámek Slavkov u Brna - Austerlitz
Grand Prix Austerlitz - Mezinárodní výstava vín – V.ro ník
12:00 – 19:00
Po adatelé: Moravská banka vín, Projekt Austerlitz, Davay Communication 
s.r.o. ve spolupráci s Asociací sommelier eské republiky a Jihomoravským 
krajem

Podzemí zámku
17:00 – 21:00 Tajemné ve erní kostýmované prohlídky

Probíhající výstavy na zámku
denn   9:00-17:00 JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš,  
Výstava malí ky Ivy Hütnerové, Výstava letni ek v podzemí slavkovského 
zámku
Stará pošta Pozo ická
16 – 17.8. 2008 Vojenské ležení a hulánské speciality

Zm na programu vyhrazena

Vstupné na vojenské akce a na emeslné jarmarky s doprovodným programem na nám stí a v zámeckém parku ZDARMA.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy z rady a zastupitelstva
mûsta zpracovala Martina Vilímová

1. ZM bere výše uvedenou zprávu o průběžném
plnění programu rozvoje města ke konci května
2008 na vědomí.  

2. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hos-
podaření Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2008“
bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hos-
podaření města za 1/4 roku 2008.

3. ZM po projednání zprávy „Plnění plánu ved-
lejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2008“
schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za I. čtvrtletí roku 2008.

4. ZM souhlasí s předloženým harmonogramem
prací rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na ZŠ Ko-
menského. 

5. ZM ukládá RM zajistit financování dokumen-
tace pro územní řízení výstavby nové MŠ v lokalitě
sídliště Zlatá Hora (za ISŠ). 

6. ZM schvaluje: RO č. 3 – dotace ze SFŽP, RO
č. 4 – sociálně právní ochrana dětí: RO č. 5 – výkon
přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb,
RO č. 6 – lesní hospodářství, RO č. 7 – veřejné
osvětlení.

7. ZM schvaluje účelový příspěvek: pro ZŠ Ko-
menského ve výši 39 000 Kč na činnost zájmových
kroužků Glitter Stars a Sportovní gymnastika, pro
DDM Slavkov u Brna ve výši 14 000 Kč na činnost
kroužku basketbalu a šachového klubu. ZM sou-
časně schvaluje příspěvky pro organizace pracující
s mládeží takto: Tělocvičná jednota Sokol ve výši
73 000 Kč přednostně na pronájmy tělocvičen, SK
Slavkov u Brna ve výši 90 000 Kč přednostně na
pronájmy tělocvičen.

8. ZM po projednání zprávy „Návrh na využití
volných finančních prostředků města“ schvaluje
použití části volných finančních prostředků získa-
ných z prodeje Zelnic na částečné financování re-
konstrukce městské polikliniky.

9. ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o výstavbě bytových jednotek formou
půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví
města v sídlišti Nádražní č. p. 1153 a č. p. 1154,
v předloženém znění.

10. ZM bere předloženou zprávu o činnosti fi-
nančního výboru na vědomí.

11. ZM bere zprávu o kontrole na úseku školství
ze dne 19. 5. 2008 na vědomí.

12. ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů plynou-
cích z kontroly na MěÚ Slavkov u Brna, odboru

BTH provedené dne 4. 10. 2007, ve znění dle pří-
lohy.

13. ZM bere na vědomí zprávu o Společenském
domě Palackého nám. 126 – Bonaparte ve Slavkově
u Brna.

14. ZM bere na vědomí informaci o vztahu
správního orgánu obce s rozšířenou působností
k „národním kulturním památkám“ a povinnostech
vlastníka NKP.

15. ZM schvaluje záměr ukládání výkopových
zemin a tvarování území v lokalitě B14 vedle stá-
vající rekultivované skládky a ukládá MěÚ vznést
na pozemkový úřad požadavek zahrnutí lokality
B14 do komplexních pozemkových úprav.

16. ZM bere informaci o revitalizaci Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna na vědomí 

17. ZM souhlasí s realizací akce: „Revitalizace
polikliniky – I. etapa“ a současně souhlasí s před-
loženým návrhem financování uvedené akce.

18. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě s panem Jiřím Šebečkem o vý-
kupu pozemku parc. č. 1200/4 v k. ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění.

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 1570 orná půda o výměře
732 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

20. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje částí pozemku parc. č. 284 v k. ú. Slavkovu
Brna.

21. ZM dává souhlas: ke koupi pozemku parc.
č. 2219/2 v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 2 m2

z vlastnictví manželů Vojtěcha a Miroslavy Farka-

VII. řádné zasedání ZM – dne 16. 6. 2008

nabízí předprodej vstupenek na

■ Folk a country na zámku – přehlídka folkových skupin,
která se uskuteční 15. srpna od 19 hod. na nádvoří zámku

Vystoupí: Nezmaři, Poutníci, Cop, Wyrton 
po přehlídce skupin zahraje k tanci a poslechu skupina Osada.
Jednotná cena vstupenky v předprodeji: 130 Kč 

■ Koncert skupiny Čechomor, 
který se uskuteční v sobotu 30. srpna 2008 od 20 hod. v zámecké zahradě.

Hosté: Vlasta Horváth se skupinou
Cimbálová muzika Martina Hrbáče

Jednotná cena vstupenky v předprodeji: 250 Kč 

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

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

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 18. srpna do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany for-
mátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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šových, do vlastnictví města. Kupní cena ve výši
600,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od doručení
kupní smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí, náklady spojené
s prodejem uhradí město; ke směně pozemků parc.
č. 2223/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parc.
č. 2212/5 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města za pozemky
parc. č. 2221/2 zahrada o výměře 5 m2, parc.
č. 2223/3 zahrada o výměře 6 m2 a pozemek parc.
č. 2212/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o vý-
měře 1 m2 z vlastnictví pana Ivana Marka. Náklady
spojené se směnou uhradí město. Doplatek na do-
rovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve
výši 1800 Kč uhradí pan Marek před podpisem
směnné smlouvy.

22. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 2636/35 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
18 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z majetku města do
vlastnictví manželů Stanislava a Evy Vaňkových.
Kupní cenu ve výši 5400 Kč a náklady spojené
s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.

23. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny
– prodeje pozemku parc. č. 347/9 orná půda
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

24. ZM uděluje cenu města a medaile města ře-
diteli Základní školy Slavkov u Brna, Komenského
495, okres Vyškov Mgr. Jaromíru Pytelovi při pří-
ležitosti ukončení funkce a odchodu do důchodu za
dlouhodobý významný přínos k rozvoji základního
školství ve městě.

(Pokračování na str. 4)

1. RM po projednání návrhu programu a termínů
schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 2008 tento
schvaluje bez připomínek.

2. RM schvaluje navýšení kapacity kapacity MŠ
Zvídálek v mimořádném termínu k 1. 9. 2008 na
celkový počet ze 163 na 191 dětí a schvaluje podání
žádosti o zápisu změny do rejstříku škol. Dále po-
věřuje pana místostarostu ing. Jiřího Doležela podat
tuto žádost.

3. RM bere návrh koncepce ZS-A na vědomí a zve
ředitele ZS-A k projednání podrobností.

4. RM souhlasí s přijetím neinvestiční dotace z roz-
počtu JmK do rozpočtu ZS-A ve výši 50 000 Kč na
expozici JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik
a mecenáš.

5. RM souhlasí s přijetím neinvestiční dotace z roz-
počtu Středočeského kraje do rozpočtu ZS-A ve výši
40 000 Kč na expozici JUDr. Václav Kounic – osob-
nost, politik a mecenáš.

6. RM odkládá zprávu „Regionální operační program
NUTS 2 Jihovýchod – Marketing – Slavkov u Brna“.

7. RM schvaluje: Závaznou poptávku úvěru za
stanovených zadávacích podmínek dle přílohy č.1 –
,,Závazná poptávka úvěru“, která je nedílnou sou-
částí této zprávy; Oslovení následujících bankov-
ních domů zařazených do výběrového řízení: Ko-
merční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, Česká
spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Prostějově, Hy-
poteční banka, a.s., pobočka Brno, ČSOB, a.s., po-
bočka Brno, Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno,
GE Money Bank, a.s., Slavkov u Brna.

8. RM souhlasí s tím, aby obyvatelé domu čp.
1337 a 1338 vybudovali svépomocí a na svůj náklad
zpevněnou plochu o velikosti cca 12x5 m v ulici
Polní a rozšířili tak jižní stranu stávající zpevněné
plochy. Zpevněná plocha bude vybudována ze za-
travňovacích tvárnic.

34. řádná schůze RM – dne 25. 6. 2008
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(Dokončení ze str. 3)

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

XXIV. mimofiádná schÛze RM
– dne 2. 7. 2008

1. RM souhlasí s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace z Fondu ROP Jihovýchod z oblasti
2.2. na jednotnou propagaci a marketing města
Slavkov u Brna. Současně ukládá ZS-A zajis-
tit poradenskou firmu k vypracování žádosti
a nutných příloh dle uveřejněné výzvy k před-
kládání projektů a zařadit potřebnou částku do
návrhu rozpočtu města. Zároveň ukládá MěÚ
předložit návrh financování vlastního podílu
města k žádané dotaci.

XXV. mimofiádná schÛze RM
– dne 4. 7. 2008

1. RM souhlasí s uzavřením navrhované
smlouvy o dílo za účelem přípravy žádosti o do-
taci z operačního programu ROP Jihovýchod ob-
lasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním
ruchu pro projekt na marketing a propagaci Slav-
kova s názvem „Přijďte poznat víc – město Slav-
kov – Austerlitz“. Současně doporučuje ZM
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
souhlasit se zpracováním a předložením záměru
projektu na marketing a propagaci Slavkova do
Regionálního operačního programu NUTS 2 Ji-
hovýchod oblast podpory 2.2. Zároveň doporu-
čuje ZM uložit RM zajištění zdrojů financování
minimálně na dvě etapy projektu včetně vlast-
ního podílu spolufinancování.

XXVI. mimofiádná schÛze RM
– dne 10. 7. 2008

1. RM akceptuje výsledek výzvy podané na
základě zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, na pořádání Napoleonských dnů ve
dnech 15.–17. 8. 2008 ve Slavkově u Brna
a ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy na
 pořádání této akce s firmou Davay Communi-
cations. RM zároveň pověřuje Ing. Barbaru
Macháčkovou přípravou a koordinací Napo-
leonských dnů a ukládá řediteli Zámku Slavkov
– Austerlitz a řediteli TSMS spolupracovat na
jejich přípravě a zajištění.

2. Rada města souhlasí s pořádáním akce
v rámci předvolební akce Ing. Stanislava Ju-
ránka dne 5. 8. 2008 dle předložené žádosti.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu
města dát souhlas se sjednáním rozvazovací
podmínky ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě s panem Jiřím Šebečkem, Sadová
1517, Slavkov u Brna o výkupu pozemku parc.
č. 1200/4 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém
znění.

4. Rada města neakceptuje žádost Svazu Ma-
ďarů žijících v České republice.

9. RM schvaluje následující okruh firem k po-
dání cenové nabídky na zpracování PD akce: „Cel-
ková oprava komunikací Čapkova–Mánesova–Ty-
lova ve Slavkově u Brna“: ARGEMA spol. s r.o.,
Ing. Beránek Stanislav – Projektování staveb, in-
ženýrská činnost, Projekce PSB, a. s. RM zároveň
ukládá MěÚ předložit přehled podaných cenových
nabídek na zpracování PD výše uvedené akce.

10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na umís-
tění nového kabelového vedení VN a NN a pro-
poje TS  na pozemcích parc.č. 1783/1; 1799/1;
1800/1; 1804; 1805/1; 2028/1; 2055; 2498/1; 2564
a 3789 v katastrálním území Slavkov u Brna.

11. RM bere na vědomí odvolání SBD Žuráň
a trvá na svém usnesení k bodu č. 4. 16. z 30.
schůze RM ze dne 28. 4. 2008.

12. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemků parc. č. 1781/1 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 413 m2, parc. č. 1781/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 288 m2, parc.
č. 1781/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 7 m2, parc. č. 1782/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 317 m2 a parc. č. 1783/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2

vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR –
ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného
převodu.

13. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 357/6 zahrada o výměře 446 m2

v k. ú. Slavkov u Brna.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas: s nabytím

pozemků parc. č. 1494/4 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 17 m2, parc. č. 1494/8 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, parc.
č. 3323/3 zahrada o výměře 57 m2 a parc. č. 3324/5
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Pavla Votruby; s na-
bytím pozemku parc. č. 3356/15 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 22 m2, v k.ú. Slavkov
u Brna od Ing. Pavla Votruby, trvalý pobyt Polní
3459/57, Jablonec nad Nisou. Kupní cena ve výši
20 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení
smlouvy s doložkou o povolení vkladu vlastnic-
kého práva od příslušného katastrálního úřadu.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
uhradí město.

15. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci „Rekonstrukce stadionu ve Slavkově
u Brna“.

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci „Oprava koupaliště Slavkov u Brna“.

17. RM na základě výsledku výběrového řízení
a doporučení bytové komise, rozhodla o pronájmu
bytu č. 9, sídl. Nádražní 1157, paní Daně Vitulové
za podmínek  uvedených v její nabídce.  

18. RM uznává zhoršení podmínek pro užívání
bytů a společných prostor domu sídl. Nádražní
1155-56 po dobu provádění jeho revitalizace a po-
skytuje všem nájemcům bytů slevu z nájemného ve
výši 15 %, po dobu od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008.

19. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na

akci „Kotelna Zlatá Hora, výměna systému měření
a regulace“, s provedením v době letní odstávky ko-
telny. 

20. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí fi-
nanční dotace Diecézní charitě Brno, oblastní cha-
ritě Hodonín, na rekonstrukci nebytových prostor
v suterénu Domu s pečovatelskou službou ve Slav-
kově u Brna, které budou využity jako zázemí pro
charitu, charitní ošetřovatelskou službu, charitní
sociálně právní poradnu a denní stacionář pro se-
niory a na vybavení interiéru nově vybudovaných
prostor.

21. RM zamítá žádost k udělení souhlasu s pod-
nájmem bytu č. 4, Zlatá Hora 1237 a současně
ukládá odboru BTH prověřit podnájmy městských
bytů.

22. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě ze dne 30. 6. 2005 na pronájem bytu
č. 1, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do
31. 7. 2013. 

23. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě ze dne 30. 6. 2005 na pronájem bytu
č. 2, Fügnerova 110, Slavkov u Brna, obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 30. 6.
2013. 

24. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o prová-
dění úklidových služeb vč. dodávání čisticích
a úklidových prostředků na svůj vlastní náklad,
od 1. 7. 2008, v budově Městského úřadu Palac-
kého nám. 260 Slavkov u Brna.

25. RM pro veřejné zakázky Kompostárna pro
město Slavkov u Brna schvaluje komisi pro otvírání
obálek, členové: pí Ludmila Černá, pí Tamara Nos-
ková, Ing. Pavel Janeba. Náhradníci: Ing. Andrea
Večerková, Ph.D., Mgr. Ludmila Doleželová,
Ing. Miroslav Zavadil.

26. RM ukládá TSMS zřídit zpevněnou plochu
pro stání kontejnerů na ulici Nádražní parc. č. 2822.
Zároveň ukládá FO řešit financování akce do výše
20 000 Kč.

27. RM schvaluje změnu ve složení delegace do
francouzského družebního města Darney ve dnech
28. června až 1. července 2008 a doplnění člena de-
legace Ing. Aleše Šilhánka místo Mgr. Michaely
Kavkové.

28. RM neakceptuje předloženou nabídku pro-
pagace – turistické periodikum TIM.

29. RM souhlasí s uzavřením dohody ve věci
sběru elektrospotřebičů a baterií na městském
úřadu se společností ECOBAT, s.r.o., v předlože-
ném znění.

30. RM schvaluje užití poz. p. č. 984 (alej),
a škvárového hřiště na části poz. p. č. 1089/9
v k.ú. Slavkov u Brna k placenému parkování osob-
ních motorových vozidel v době konání Oldtimer
festivalu dne 28. 6. 2008 a ukládá ZS-A zajistit do-
časné dopravní značení a organizaci provozu na
těchto pozemcích a zajistit jménem a na účet města
prodej parkovacích lístků v ceně 50 Kč za zapar-
kování vozidla.

31. RM bere na vědomí Dodatek č. 1 uzavřený
mezi TSMS a VYDOS SERVIS a.s.

34. řádná schůze RM – dne 25. 6. 2008

Za první pololetí roku 2008 řešila městská
policie 258 přestupků, z toho 242 bylo pře-
stupků v dopravě, 16 přestupků proti veřej-
nému pořádku.

Na odbor kancelář tajemníka bylo ode-
vzdáno 88 oznámení o dopravním pře-
stupku, z toho čtrnáctkrát oznámení O1 (par-

Zpráva o činnosti Městské policie za první pololetí roku 2008
kování na místech vyhrazených pro vozíč-
káře). Jednačtyřicetkrát poslány body v bo-
dovém hodnocení do karty řidiče.

Na odbor vnitřních věcí odevzdáno osm-
náct oznámení o přestupku.

Na pokutách vybráno 61 100 Kč včetně
pokut na místě nezaplacených a v parkova-

cích automatech na náměstí bylo vybráno
237 452 Kč.

Velitel MP: Pavel Ehrenberger



5SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU7/2008

(Dokončení ze str. 1)

Zástupci mûsta, druÏebního v˘boru a hasiãÛ opût po roce v Darney
Na základě pozvání starosty družebního

města Darney na tuto výjimečnou přehlídku
přijeli zástupci města Slavkova u Brna, dru-
žebního výboru a hasičů, aby se jako každým
rokem těchto oslav také zúčastnili. Po ceremo-
nii byli všichni pozváni na slavnostní spole-
čenské setkání do místní tělocvičny školy
a večer předali hasiči ze Slavkova malé dary
hasičům z Darney.

Druhý den proběhla dopoledne schůzka na
radnici se starostou a místostarostou z Darney

a s panem Poirotem za družební výbor na téma
další možné spolupráce mezi organizacemi
a sdruženími obou měst a poté byly předány
malé pozornosti zástupcům Darney. V průběhu
dne navštívila delegace ze Slavkova zajímavou
budovu, která byla vybudována poblíž fre-
kventované silnice, a která slouží jako infor-
mační centrum pro celou oblast Vosges.

Pevně věřím, že mohu za celou delegaci kon-
statovat, že tato oficiální návštěva přispěla
k upevnění přátelských vztahů mezi družeb-
ními městy. Ing. Barbara Macháčková, MěÚ

V pátek 27. června nastal den, který už dlouho
očekávali všichni žáci i učitelé. Tento den zna-
menal nejen konec školního roku 2007/2008, ale
hlavně začátek velkých letních prázdnin, tedy
dobu zaslouženého volna jak pro žáky, tak i pro
učitele. 

Pro žáky devátých ročníků však znamenal ještě
mnohem víc. Tímto dnem skončila jejich povinná
školní docházka na základní škole, uzavřeli jednu
etapu svého života a vykročili do nové. 

Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům
proběhlo i letos v krásném prostředí Divadelního
sálu slavkovského zámku. A jako každoročně se
zde sešla spousta rodičů, příbuzných a známých.
Deváťáci ve slavnostním oblečení vypadali náhle
jaksi dospělejší a na většině z nich bylo z jejich
vážných tváří poznat, že si uvědomují, co pro ně
tato chvíle znamená. Mnozí, zvláště dívky, se ne-
ubránili dojetí a po působivých projevech paních
učitelek třídních ukápla i nějaká ta slzička. 

Poté, co byla poslední vysvědčení rozdána,
promluvil k budoucím středoškolákům i pan ta-
jemník Pavel Dvořák a celý slavnostní ceremo-
niál uzavřel svým projevem pan ředitel Vladimír
Soukop. 

Takže milí bývalí deváťáci – hodně štěstí
a úspěchů, ať se vám líbí na školách, které jste
si vybrali. P. Pitronová

Slavnostní pfiedávání
 vysvûdãení ÏákÛm 9. roãníkÛ

končen jako každoročně večerním ohňostro-
jem. Připomínám jen, že v loňském roce se
tento ohňostroj zařadil mezi nejkvalitnější,
které bylo možné ve Slavkově dosud zhléd-
nout. Všechny výše uvedené akce jsou pří-
stupné nejširší veřejnosti a jsou BEZPLATNÉ,
tedy bez vstupného.

Na nádvoří zámku se již v pátek uskuteční
večerní koncert nazvaný Folk a country na
zámku zakončený taneční zábavou. V sobotu
se zde bude konat již pravidelná mezinárodní
výstava vín Grand Prix Austerlitz 2008. Tato
prestižní akce si získala své nezastupitelné
místo mezi obdobnými přehlídkami tohoto
typu nejen díky prostředí, ve kterém se usku-
teční, ale zejména svou vysokou kvalitou. Na
páteční večerní folkový koncert a na sobotní
výstavu vín na nádvoří zámku bude vybíráno
vstupné.

Pro návštěvníky zámku budou samozřejmě
k dispozici a ke zhlédnutí nejen pravidelné pro-
hlídkové trasy, ale také instalované výstavy
„JUDr. Václav Kounic“ a „Iva Hüttnerová –
obrázky a grafiky“.

Věřím, že všichni, kteří přijdou na tyto akce,
budou odcházet s pocitem příjemně stráveného
času na našem zámku i ve městě Slavkov.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Srpnové Napoleonské dny si získaly v ka-
lendáři akcí, pořádaných každoročně ve Slav-
kově, své místo a nepochybně i okruh stálých
příznivců. Právě těm je určena také letošní pro-
gramová nabídka ve dnech 16. a 17. srpna.
Snahou pořadatelů, kterými jsou město Slav-
kov u Brna ve spolupráci se Zámkem Slavkov
– Austerlitz, bylo orientovat tuto akci nejen do
skvostných prostor zámeckého parku, ale také
na prostranství Palackého náměstí a Husovy
ulice. Toto řešení umožní každé zájmové sku-
pině nalézt to, co je pro ni nejpřitažlivější.

Podrobný program Napoleonských dnů na-
leznete na straně 2 Slavkovského zpravodaje.
Zde bych chtěl upozornit jen na některé dílčí
velmi zajímavé akce.

Jako každoročně bude dominující částí vy-
stoupení příznivců „oživlé vojenské historie“,
tedy nadšenců v dobových vojenských unifor-
mách. Nepochybně mezi nejzajímavější budou
patřit ukázky z vojenského života ve vojen-
ském ležení, které bude situováno do zámec-
kého parku. Oživením v letošním roce bude
dopolední pochod a dobývání Urbánku vo-
jenskými jednotkami. Odpoledne pak budou
probíhat ukázky bojových střetů a vojen-
ského výcviku (kavalerie) v zámeckém parku
doplněné nezbytnými vojenskými pochody
a přehlídkami v parku, podzámčí i na náměstí.

V jižní části zámeckého parku (od vstupní
brány z náměstí) bude situován řemeslný jar-
mark v dobových kostýmech. Na náměstí Pa-
lackého a v Husově ulici pak bude hlavní část
řemeslného jarmarku, který bude doplněn
dalším kulturním programem. Ten bude za-

Napoleonské dny 2008

Redakãní rada

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

Tûsnû pfied slavnostní ceremonií se v‰echny v˘znamné
osobnosti sjíÏdûly k radnici v Darney Po pfiíjezdu s námi posedûli místostarosta Darney s manÏelkou

V den pfiíjezdu do Darney nás pfiivítali pfied radnicí
místostarosta (Jacques Enguilabert) se sv˘m synem
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(pokračování)
K § 10 ŽZ
Podnikatel prokazuje své živnostenské

oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku,
který má náležitosti buď podle § 60 odst. 4 písm.
a) – výpis s údaji dosud uváděnými na živnosten-
ském listě nebo koncesní listině, nebo podle § 60
odst. 4 písm. b) – úplný výpis se všemi údaji za-
pisovanými do živnostenského rejstříku kromě
údajů neveřejných (tj. rodného čísla, v případě ne-
přidělení rodného čísla, tak i data narození, a ulo-
žených sankcí), nebo podle § 60 odst. 4 podle
písm. c) – částečný výpis s údaji podle požadova-
ného rozsahu, kromě neveřejných údajů. Požado-
vaným rozsahem se rozumí omezení výčtu pro-
vozovaných živností podnikatelem (dále např.
i výběr provozoven). 

Výpis podle § 60 odst. 4 písm. a) vydává pouze
živnostenský úřad; částečný nebo úplný výpis vy-
dává na žádost vedle živnostenského úřadu i kon-
taktní místo veřejné správy – Czech Point. 

Do vydání výpisu se podnikatel může proka-
zovat stejnopisem ohlášení s prokázaným doru-
čením živnostenskému úřadu, nebo u koncesova-
ných živností pravomocným rozhodnutím
o udělení koncese. V případě „bezvadného“ ohlá-
šení živnosti, které bylo učiněno prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT),
bude datem ohlášení datum podání učiněného
u kontaktního místa veřejné správy za předpo-
kladu, že živnostenskému úřadu bude doručeno
toto listinné podání nejpozději do 5 dnů (kalen-
dářních) ode dne podání. 

Živnostenský úřad vydá pro potřebu zápisu do
obchodního nebo obdobného rejstříku zahranič-
ním fyzickým a právnickým osobám před zápisem
do tohoto rejstříku výpis, kterým potvrdí splnění
všeobecných i zvláštních podmínek provozování
živnosti. Obdobným rejstříkem se rozumí rejst-
řík, do kterého se právnická osoba zapisuje po-
vinně a zápis má konstitutivní charakter, jako
např. rejstřík obecně prospěšných společností
nebo nadační rejstřík. 

Přechodná ustanovení k novele ŽZ
Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají

zachována. Právo provozovat živnost se pro-
kazuje dosavadním průkazem živnostenského
oprávnění (živnostenským listem nebo kon-
cesní listinou) až do doby vydání prvního vý-
pisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad
na žádost nebo na základě oznámení změny
podle § 49 nebo 56 ŽZ.

Došlo-li zákonem ke změně vázané živnosti
na živnost řemeslnou, doklady, kterými byla pro-
kázána odborná způsobilost pro živnost vázanou,
se považují za doklady podle nové právní úpravy. 

Došlo-li zákonem ke sloučení živností ohla-
šovacích, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v roz-
sahu podle nové právní úpravy. To neplatí při slou-
čení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li
osoby, které tyto živnosti dosud provozovaly nebo
pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci,
odbornou způsobilost požadovanou novou právní
úpravou pouze v částečném rozsahu. Podnikatel je
v tomto případě oprávněn k provozování vázané
živnosti pouze v rozsahu dosavadního oprávnění.

Došlo-li zákonem ke sloučení živností konce-
sovaných, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v roz-
sahu podle původního oprávnění.

Podnikatel, který je ke dni účinnosti novely zá-
kona oprávněn k provozování živnosti, která je

podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou,
je ode dne účinnosti novely zákona oprávněn
k provozování živnosti ohlašovací volné v plném
rozsahu. 

Dosavadní předměty podnikání ohlašova-
cích živností volných se stávají ke dni 1.7.2008
obory činností živnosti volné v souladu s pří-
lohou č. 4 živnostenského zákona. Živnosten-
ský úřad příslušný podle bydliště fyzické
osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční
fyzické osoby podle umístění organizační složky
podniku, případně podle povoleného pobytu,
a nelze-li příslušnost určit podle povoleného po-
bytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční
právnické osoby podle umístění organizační
složky podniku) provede zápis do živnosten-
ského rejstříku a vydá podnikateli výpis
s obory činností podle přílohy č. 4 živnosten-
ského zákona při první ohlášené změně nebo
na žádost podnikatele.

Novelou se zavádí jedna živnost volná „Vý-
roba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“. Ta opravňuje
k výkonu činností, pro jejichž provozování (resp.
pro získání živnostenského oprávnění) nevyža-
duje živnostenský zákon prokazování odborné ani
jiné způsobilosti. K získání živnostenského
oprávnění pro živnost volnou musí fyzická osoba
splňovat všeobecné podmínky provozování živ-
nosti (právnická osoba již není povinna pro živ-
nost volnou odpovědného zástupce ustanovovat).
Živnost volná a obory činnosti živnosti volné jsou
uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu.
V návaznosti na to se ruší nařízení vlády
č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů
živností volných a všechny jeho novely. Podni-
katel je v ohlášení povinen uvést předmět pod-
nikání živnosti volné „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živno-
stenského zákona“ a jeden nebo více oborů
činnosti podle přílohy č. 4 (např. „48. Velko-
obchod, maloobchod“) 

K transformaci volných živností:
Podnikatel se až na další může prokazovat živ-

nostenským listem vydaným před novelou.
Pokud byl podnikatel před novelou oprávněn
k provozování živnosti, která je po novele ohla-
šovací živností volnou, je ode dne nabytí účin-
nosti novely oprávněn k provozování živnosti
volné v plném rozsahu . Předměty podnikání živ-
ností volných ohlášených před novelou se stá-
vají obory činnosti živnosti volné v souladu s pří-
lohou č. 4 novelizovaného živnostenského
zákona. Transformace živností volných byla
v živnostenském rejstříku provedena 30. 6. 2008
systémovým převodem a dosavadní předměty
podnikání živností volných se staly od 1. 7. 2008
obory činnosti živnosti volné (pokud novelou ne-
přecházejí do režimu živnosti řemeslné). Po no-
vele ve výpisu ze živnostenského rejstříku u pod-
nikatele, který měl před novelou volnou živnost
„Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a pro-
dej“, bude uvedeno u předmětu podnikání „Vý-
roba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona“, a obor činnosti
„Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a pro-
dej“, tedy zpravidla původní předmět podnikání.

Skutečnou transformaci na obory činnosti
dle přílohy č. 4 živnostenského zákona provede
až příslušný živnostenský úřad na žádost pod-
nikatele, nebo při první změně ohlášené pod-
nikatelem tomuto příslušnému úřadu. 

Příslušný živnostenský úřad provede zápis

do živnostenského rejstříku, a vydá podnikateli
výpis s obory činností podle přílohy č. 4 živno-
stenského zákona. Ve výše uvedeném případě
bude na výpisu uvedeno „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živno-
stenského zákona, obor činnosti 48. Velkoob-
chod a maloobchod“. 

Transformace je osvobozena od správního
poplatku.

Do režimu živnosti volné přechází novelou
z režimu činností vyloučených (§ 3 odst. 3 písm.
x) jako samostatný obor činnosti „Projektování
pozemkových úprav“. Oprávnění k této činnosti
podle dosavadních právních předpisů zůstávají
zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účin-
nosti novely provozoval tuto činnost a hodlá v ní
pokračovat, je povinen tuto skutečnost ozná-
mit písemně do jednoho roku ode dne účinnosti
novely živnostenskému úřadu (kterémukoli).
Ten neprodleně provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným
uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat
tuto živnost zaniká, pokud však ke dni uplynutí
této lhůty podnikatel nemá živnostenské opráv-
nění pro provozování živnosti volné..

Do režimu živnosti volné přechází novelou
dále tyto živnosti:

Polygrafická výroba 
Výroba kosmetických prostředků 
Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické

a dentální účely 
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, insta-

lace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí
a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Nákup, skladování a prodej hromadně vyrábě-
ných léčivých přípravků, které se mohou podle
rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského
předpisu i mimo lékárny 

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čer-
pacích stanic a výhradního nákupu, prodeje
a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském ba-
lení do 50 kg na jeden kus balení       

Nákup, prodej a skladování zkapalněných
uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a)
nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg ná-
plně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové
nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity 

Nákup, skladování a prodej zdravotnických
prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů,
b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány pro-
dejci zdravotnických prostředků 

Provozování lyžařských vleků
Zastupování v celním řízení 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
Úřední měření 
Odborný dohled nad využíváním a ochranou

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod - balneotechnik 

Měření účinnosti spalovacího zdroje, měření
množství vypouštěných látek a kontrola stavu
spalinových cest 

Fotografické služby 
Provozování cestovní agentury 
Provozování tělovýchovných a sportovních za-

řízení a zařízení sloužících regeneraci a rekon-
dici 

Výroba, opravy a montáž měřidel 
Směnárenská činnost 

Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

O B E C N Í  Ž I V N O S T E N S K Ý  Ú Ř A D  I N F O R M U J E

Novela živnostenského zákona s účinností 1. 7. 2008
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Z dopisÛ náv‰tûvníkÛ zámku
Vážený pane řediteli,
s radostí posíláme Vám i všem angažova-

ným v práci pro historický zámek Slavkov –
Austerlitz naše upřímné blahopřání. Plně si
zasloužíte udělený titul Národní památka ČR,
což přináší krom radosti a hrdosti též spoustu
starostí, v čemž stojíme za Vámi a s Vámi sym-
patizujeme.     

Jak jsme se Vám již dříve svěřili, prožili
jsme tři roky v léčebně ve Slavkově od roku
2000, jež nám byly více nežli prospěšny a též
položili jsme zde základy k našemu manželství.

Letos jsme s manželkou byli ve Slavkově po-
druhé a zase to stálo za to! 

Oldtimer festival byl pěkný i obě právě pro-
bíhající výstavy jsou velmi atraktivní, aktu-
ální, co se týče o panu hraběti Kounicovi, La-
dovy obrázky jsou kouzelné. Od Kounicova
paláce v Brně bydlíme pár metrů… Obě vý-
stavy jsou velmi vkusně aranžovány a ná-
vštěvu jich i zámku stále doporučujeme, kde
můžeme!

V roce 2009 si hodně slibujeme od oslav
240. výročí narozenin císaře Napoleona. Je to
velká příležitost přilákat turisty, jde též o to,
aby si odvezli upomínky. My, ač nepříliš ma-
jetní důchodci, odvážíme si pokaždé pěkné
hodnotné suvenýry.

Přejeme Vám úspěšnou letní sezonu, program
o zámku i Vás, viděli jsme 11. 7. na ČT 1 a též
Vám přejeme hodně zdraví a co nejméně sta-
rostí.

S mnoha pozdravy Vaši Slezákovi 
Brno dne 12. 7. 2008

redakčně zkráceno

Vynikající hudební i pěvecké výkony vokálně
instrumentálních souborů Ensemble Inégal pod
vedením Adama Viktora a Nova Silesia pod ve-
dením Jana Čižmáře přinesly návštěvníkům
obou koncertů skvělé kulturní zážitky. Oba kon-
certy se uskutečnily v Historickém sále slav-
kovského zámku a vnesly do nádherných histo-
rických prostor barokní hudbu, která sem
nepochybně prioritně patří. Soubory s meziná-
rodním obsazením přednesly možná méně
známá díla význačných barokních skladatelů,
nicméně jejich vyznění i naprosto skvělé prove-
dení bylo zcela mimořádné a přineslo pro na-
dšené posluchače skvělý zážitek.

O tom, že cyklus koncertů Concentus Mora-
viae si získal díky skvělé dramaturgii, špičko-
vým interpretům evropské úrovně naprosto vý-
jimečné postavení mezi pravidelnými hudebními

Čechomor opět ve Slavkově!
Zámecký park bude v sobotu dne 30. srpna

2008 opět patřit již 3. samostatnému vystoupení
hudební skupiny ČECHOMOR, která zařadila
Slavkov do svého hudebního turné. Oba předchá-
zející koncerty přinesly posluchačům a návštěvní-
kům vždy velký kulturní zážitek a svou návštěv-
ností se zařadily mezi ty největší a nejúspěšnější
hudební akce, které v zámeckém parku probíhaly.
Skvělá atmosféra koncertu v jedinečném prostředí
slavkovského parku vytváří předpoklad, že tomu
bude tak i v letošním roce, kdy se skupina před-
staví s nově komponovaným programem. 

Zájemci si mohou lístky zakoupit v předpro-
deji v Informačním centru za zvýhodněnou
cenu. Podrobnější informace naleznete na pla-
kátech ke koncertu.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Svoji první větší výstavu – pro přátele a známé
– uspořádal pan Bořivoj Karásek v sobotu 28.
června v Černé kuchyni barokního zámku ve
Slavkově u Brna. Tato výstava byla ojedinělá
i tím, že trvala pouze jeden den, a část ze 490
obrázků si mohli prohlédnout i účastníci Old-
timeru, kteří se dostali do těchto prostor. 

Bořivoj Karásek se narodil v roce 1952 v Brně,
kde žije a pracuje. Své obrázky maluje s láskou
a podle těch, co je doposud viděli, jsou nabity
pozitivními informacemi. Dalo by se říci, že jsou
to moderní podoby mandal. Mandalou nazýváme
obrázek, který přináší člověku nějaké poselství –
většinou poselství lásky, čistoty ducha a pomoci
druhým. A toto všechno je v obrázcích obsaženo.
Říká se, že mandaly zde nejsou jen pro pár vy-

akcemi pořádanými v ČR, není třeba pochybo-
vat. Někteří odborníci již nyní hovoří o tom, že
ve své kategorii se tento cyklus zařadil po bok ji-
ných prestižních festivalů, mezi které u nás na-
příklad patří Pražské jaro. Letošní již 13. ročník
Concentus Moraviae, který se opět uskutečnil
ve 13 městech Jihomoravského kraje a kraje Vy-
sočina, toto jen potvrdil. 

V uplynulých dnech došlo k podpisu
smlouvy, kterou se Jihomoravský kraj zavazuje
festival Concentus Moraviae podporovat po
dobu dalších 20 let. A my jako občané našeho
města můžeme být pyšní na to, že město Slavkov
u Brna a jeho zámek zaujímá v rámci zmíně-
ného festivalu pevné přední místo. Příznivci
hudby se tedy již dnes mohou těšit na příští 14.
ročník, který se uskuteční v červnu příštího roku.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS

Ohlédnutí za leto‰ním cyklem Concentus Moraviae

volených, jsou tu pro každého, kdo hledá v živ-
otě lásku, radost, klid nebo zdraví. Z vystavených
obrázků bylo vidět, že jsou stále propracovanější
a autor hledá jemnější vyjádření pro své
myšlenky a pocity. 

Barevných obrázků zde bylo vystavováno
poměrně málo, převažovala černá a bílá,
o kterých se říká, že obsahují celé barevné spek-
trum a tyto barvy jsou i symbolem protikladů.

Téměř každý účastník si domů odnesl autorem
podepsané dílko. „Budeme chtít, aby se výstava
co nejdříve opakovala“, znělo při loučení ze
všech stran. „A i s vynikajícím pohoštěním, které
připravil pan Hrazdílek“, dodává sám autor.
Člověk má být štastný teď a tady. A to sobotní
odpoledne tomu tak bylo… Ludmila Pilátová

Netradiãní akce – v˘stava obrázkÛ Bofiivoje Karáska

Nova Silesia bûhem koncertu Nova Silesia 

Bofiivoj Karásek Obrázky Bofiivoje Karáska

Foto: J. BlaÏek



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU8 7/2008

Poklady nejen z depozitáfiÛ (62)
Olšany, pohled na obec – 40. léta 20. století Orlovice – pohled na náves, 1934

Promenádní koncert vojenské
hudby v zámeckém parku

Zámek Slavkov – Austerlitz  ve spolu-
práci s VVŠ ve Vyškově si vás dovolují po-
zvat na Promenádní koncert rakouské vo-
jenské hudby, který se uskuteční v neděli
dne 31. srpna v prostorách zámeckého
parku v době od 16 do 19 hodin.

Přijďte si zpříjemnit sobotní uspěchaný
den posezením v nádherném prostředí zá-
meckého parku s dechovou vojenskou  hud-
bou. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstup na koncert je volný.
Ilona Zyková, ZS-A

Pohlednice (pokračování)

OLŠANY
Obec leží cca 12 km severně od Slavkova. Svůj

název získala od olší – stromů, které byly hojně
rozšířené v jejím okolí. Olšany byly založeny po-
měrně pozdě – v roce 1713, na místě vymýceného
lesa. V roce 1846 je zde zmiňována myslivna
a hostinec. V 19. století se místní obyvatelé za-
bývali především prací v lese, byli zde však rov-
něž kameníci, kteří pracovali v okolních lomech.
V nich se těžily nerosty jako kalcit, křemen, li-
monit, pyrit či sfalerit. V menší míře se zde rov-
něž vyskytovaly granát a chalkopyrit. Ve vesnici
bylo v provozu kolem 50 soukenických stavů. 

Škola se v Olšanech nacházela od roku 1877.
Před jejím vybudování děti školu navštěvovaly
v Habrovanech. V současné době zde škola ne-
působí. V roce 1960 byly Olšany sloučeny s obcí
Habrovany. 

Obec zpopularizoval známý herec Boleslav
Polívka, který na své farmě pořádá zábavné pro-
gramy pro děti i dospělé.

Zámek Slavkov – Austerlitz má ve svém sbír-
kovém fondu jednu černobílou pohlednici ze 40.
let 20. století, která představuje dálkový pohled
na obec.

ORLOVICE
Obec leží cca 12 km jihovýchodně od Vyš-

kova. Název získala od osobního jména Orel
nebo od lidí žijících na blízkém hradě Orlov. Or-
lovice se nacházejí pod původně zeměpanským

hradem Orlovem. S největší pravděpodobností
hrad vystavěl řád johanitů, který toto území
vlastnil již na přelomu 12. a 13. století. Na hradě
sídlila komenda tohoto řádu. V roce 1302 je zmi-
ňován její komtur Petr ze Salzy, 1362 pak Rad-
slav Řemdich z Malešova. Komenda zanikla
v průběhu husitských válek. V 15. století hrad
získal král Zikmund (*1368, †1437). V roce
1490 jsou již zmínky o pustém hradu. Vlastníci
vsi Orlovice a pustého hradu Orlov se v 15. a 16.
století střídali poměrně často – 1490 řád johanitů,
po nich biskup Jan, 1492 Johanes z Kunovic,
1497 Václav Skrbenský z Doloplaz, 1503 Jind-
řich Kopáč z Nevědomí, 1548 Jiří ml. ze Zástřizl,
1555 Petr a Beneš Pražmové z Bílkova, od
r. 1590 pak Orlovice patřily vlastníkům Boha-
tých Málkovic.

K památkám, kromě zříceniny hradu Orlov,
patří kostel sv. Václava nad vsí, který byl pů-
vodně hradní kaplí. Nynější podobu získal v roce
1785. V tomto roce zde vznikla rovněž škola.
Původní jednotřídka byla v r. 1896 rozšířena na
dvojtřídní. V současné době zde škola nepůsobí.

K dalším památkám obce patří kříž u kostela,
kříž mezi obcemi Orlovice a Moravské Málko-
vice, kříž v trati „Nad štumperem“ a kříž v trati
„Ochůzky“.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se na-
cházejí tři pohlednice z  I. poloviny 20. století.
První, z r. 1934, představuje pohled na náves,
další dvě pak na sebe navazující dálkové pohledy
na obec.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

V˘stava letniãek v podzemí
slavkovského zámku

Přijměte pozvání Zámku Slavkov – Auster-
litz a Květinářství Iva Kopečná ze Slavkova na
krásnou floristickou výstavu letniček do neob-
vyklého prostředí zámeckého podzemí, jejíž
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. srpna v 17
hodin.  

Výstavu bude možno navštívit ve dnech 14.
až 22. srpna vždy od 9 do 17 hodin současně
s provozem zámku. 

Hana Partyková, ZS-A

VernisáÏ v˘stavy obrázkÛ Ivy Hüttnerové
Zámek Slavkov – Austerlitz si vás srdečně zve

na vernisáž a následně na prohlídku výstavy ob-
rázků známé malířky a herečky Ivy Hüttnerové,
která se koná ve středu 30. července v 17 hod.
v Rubensově sále slavkovského zámku. Tato
známá malířka svými milými motivy jistě potěší
všechny návštěvníky. Osobně bude přítomna na
vernisáži, kde si s vámi popovídá o své výtvarné
i herecké činnosti. Některé z jejích výtvarných
prací budou prodejné a určitě se najde řada ná-
vštěvníků, kteří se budou i doma těšit z jejích krás-
ných a milých výtvorů. Věříme, že si nenecháte ujít
příležitost se osobně setkat s touto známou výtvar-
nicí a přijdete se na zámek podívat.

Srdečně zveme na vernisáž i na výstavu, která
bude zpřístupněna do 19. 8. 2008 souběžně s pro-
vozem zámku. Ilona Zyková, ZS-A
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Zahraniãní folklorní soubory
na slavkovském zámku

Po úspěšném prvním ročníku se uskutečnil na začátku prázdnin
4.–6. července II. soutěžní festival folklorních souborů Dambořice
2008, který pořádala Obec Dambořice a Folklorní soubor Salajka. 

Festival začal pátečním (4. 7.) představením mužských a ženských
sborů před budovou obecního úřadu. Součástí zahájení byla též stavba
máje a krátký program zahraničních souborů, po kterém následovala
volná zábava. Dva zahraniční soubory další den – v sobotu 5. 7. – při-
jely v rámci dambořického festivalu na slavkovský zámek, aby zde
potěšily oči i uši návštěvníků. Ve zhruba hodinovém pořadu zatančil
a zazpíval soubor Mladost ze Slovenska a řecký Thrakiki Estia.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Veãerní prohlídky podzemí
Už se stalo tradicí, že během prázdnin

ožívá podzemí slavkovského zámku. Zámek
Slavkov – Austerlitz vás zve na netradiční
kostýmované prohlídky zámeckého podzemí
při svíčkách. První budou v termínu 16.
srpna při příležitosti Napoleonských dnů
a druhé 30. srpna na ukončení prázdnin.
Při prohlídkách se setkáte s postavami, které
mají určitou souvislost se slavkovským zám-
kem. Přijďte si prohlédnout tajemná zákoutí
zámeckého podzemí a chvíli se přenést do
doby, kdy na zámku žili Kounicové a jejich
služebnictvo. Přijďte se trošku bát i pobavit se
při scénkách, které vám přiblíží život různých
osobností. Těšíme se na vaši návštěvu.

Rezervace vstupenek v pokladně zámku
na tel. 544 227 548. Ilona Zyková, ZS-A

Slovensk˘ soubor Mladost MuÏsk˘ sbor z Dambofiic

Soubor Mladost 

¤eck˘ soubor Thrakiki Estia

Stavûní máje v Dambofiicích

¤eck˘ soubor Thrakiki Estia
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15. ročník Oldtimer festivalu v zámeckém
parku se těšil jak přízni počasí, tak i ná-
vštěvníků. Podle ředitele festivalu Miro-
slava Gomoly z agentury AGM CZ,
s. r. o. se přišlo na staré a ještě starší dopravní
prostředky podívat více než 10 000 zájemců. 

Návštěvníci však mohli také zhlédnout dopro-
vodné akce – např. vystoupení žáků ZŠ Pozořice
v hudebně tanečním pořadu „Která se sestry ne-
dokázaly dohodnout“ nebo přehlídku historic-
kých a extravagantních klobouků (Klobouky
Dantes), ze kterých přinášíme několik fotografií.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Oldtimer 2008
28. června 

Jeden z nejobdivovanûj‰ích modelÛ
na leto‰ním festivalu

Módní pfiehlídka
 dobov˘ch ‰atÛ

skvûle ladila
k historick˘m vozÛm

Miroslav Moudr˘ ze Slavkova
se stal vítûzem v soutûÏi
elegance  motocyklÛ
na stroji KBM
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Než se stal abba Longinos mnichem, živil se
jako košíkář. Každý den měl za úkol uplést pat-
náct košíků. Jednoho dne pracoval tak horlivě, až
z něho lil pot, a vyrobil jich dvacet. Tehdy se zep-
tal svého zaměstnavatele: „Nemám dnes nárok
na vyšší plat?“

„Jistě,“ zněla odpověď. „Ale copak nevíš, že
v Bibli je psáno: ,Budeš v potu tváře vydělávat na
svůj chléb‘?“

A na to Longinos: „Ale Písmo neříká nic
o tom, že mám takhle vydělávat na tvůj.“

„Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze
své.“ (O. Fišer)

„Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo
shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.“ (Přísl.
13,11)

Přejeme Vám pěkný čas odpočinku a hodně
usměvavých dnů.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází
k sobotním bohoslužbám ve Slavkově na adrese
Lidická 307 (sál nad zubní ordinací). Začínáme
vždy v 9 hodin společným studiem Božího slova
a od 10.30 hod. následuje kázání. V srpnu vás
zveme na soboty 16. a 30.8.

Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Košíkář 

Pohoda, dobrá nálada, hudební zážitky. Již tra-
dičně v zámeckém parku, částečně ve stínu stromů.
Snad až příliš pěkné počasí se projevilo na menší
účasti farníků, na úrovni akce ale neubralo nic. 

Slávek Janoušek se svou kytarou, texty písní,
které mají co říct a vtipným průvodním slovem,
musel minimálně zaujmout všechny zúčastněné.
I má šestiletá dcera si pobrukovala spolu s pís-
ničkářem. Pro děti oblíbená soutěžní stanoviště,
díky mládeži, že nás stále baví a vymýšlí nové zá-
bavné úkoly. Koloběžka byla dost dobrá, taky
bych se s chutí projela, jen najít tu odvahu. 

A potom Richard Čanaky se skupinou F.B.I.
Vůbec se nedivím, že je mezi mladými tak oblí-
bený. I já si ho zařadila do této kolonky, i když

o mém mládí by se už dalo lehce spekulovat.
Slova, kterými uváděl své písně, mě nutila k za-
mýšlení, několikrát i k salvám smíchu. Je to dar,
mít co říct, dotknout se našich srdcí. Richard ho
objevil a využívá. Díky Bože, že si svou víru mů-
žeme prohlubovat i hudební formou. 

Sestra Benedikta roztančila davy těch odváž-
nějších z nás, my ostatní jsme zvládli alespoň
ukazovačku – hymnu z Klokot.

Společná modlitba a požehnání pod širým
nebem má zvláštní kouzlo a náboj, pocit důvěry
v Boží blízkosti určitě nejen pro mě. Velké díky
všem, kteří nelitují námahy, aby se takové akce
konaly. Co říci závěrem? Snad jen: kdo nebyl,
může litovat. Blanka Zbořilová

3. farní den ve znamení dobré nálady

Richard âanaky

Slávek Janou‰ek

Na kvalifikaci OH v Madridu měl i Slavkov
svoje zastoupení. Bývalá svěřenkyně trenéra
slavkovského basketbalu pana Rotrekla Edita Šu-
janová reprezentovala úspěšně Českou republiku,
a tím i město Slavkov u Brna na olympijské kva-
lifikaci ve španělském Madridu. Málokdy se
Slavkov může pyšnit sportovcem na tak vysoké
úrovni, jako je reprezentace ČR. Třiadvacetiletá
slavkovská rodačka přispěla svými výkony k tou-
ženému cíli, a tím byl postup na OH v Číně. Do
dalších reprezentačních zápasů přejeme jak této
naší rodačce, tak i celé reprezentaci mnoho ús-
pěchů na olympijských hrách. Bývalý trenér pan
Rotrekl by měl z Edity určitě velkou radost, bo-
hužel se toho již nedožil. Jiří Knesl

předseda komise pro sport a volný čas 

Kvalifikace na Olympijské
hry v Madridu

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

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání
Dne 21. července 2008 oslavila své 80. narozeniny

maminka, babička i prababička, paní

ANNA JELÍNKOVÁ
Vše nejlepší, zdraví a životního elánu do dalších let přejí

syn Vlastimil s rodinou a dcera Zdeňka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 19. července 2008 uplynul rok, co nás navždy opustil náš manžel,

tatínek a dědeček, pan

K A R E L  S C H OVA N E C

a 18. července 2008 jsme vzpomněli jeho nedožitých 83. narozenin.

Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 22. července 2008 uplynulo 13 let, co nás navždy opustila paní

R E N ATA  B Í L Á
roz. Hanousková

Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje zarmoucená rodina a děti.

Vzpomínka

Dne 27. července 2008 by oslavil 30. narozeniny náš milovaný syn,
pan

E M I L  JA N

S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 3. srpna uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš bratr, pan

A N T O N Í N  P O L ÁČ E K

Za tichou vzpomínku děkují sourozenci Hana, Ludmila, Antonie a Pavel
s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. srpna by se dožila 70 let naše maminka a babička,

paní

M A R I E  B O U B Í N OVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 20 smutných roků, kdy od nás odešel

bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

J I Ř Í  Z L Á M A L
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají manželka,  dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.

Blahopřání
Dne 26. července 2008 se dožívá 75 let

naše milá maminka a babička, paní

GUSTA ANDRLOVÁ
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let jí přeje

syn Eduard s rodinou.

Opustili nás
Bohumila Chudáčková (41) 17. 6.
Vojtěška Moravcová (83) 18. 6.
Zdeňka Sedláková (76) 26. 6.
Jiřina Klímová (74) 10. 7.

ČIŠTĚNÍ interiérů autobusů, karavanů, lodí,
kamionů, čalounění, koberců, kočárků, úklidy
pravidelné i nárazové provádí s 10letou praxí
fa xx-servis Slavkov. Tel. 605 414 856.

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.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

KOUPÍM ruské digitální hry – Vlk, jen počkej,
Chobotnice, Kuchař apod. Tel. 604 706 900.

NABÍZÍM PRONÁJEM obchodních prostor
60 m2 nebo 120 m2 ve Slavkově u Brna (u ná-
městí) vhodné jako kanceláře, vzorkovna, or-
dinace, služby… Info na tel.: 737 867 922
nebo večer 517 374 306.

MÁTE 2 hod. denně čas? Pracovní příleži-
tost na PC – www.pracezdomu.com

DARUJI DVA PEJSKY – štěňata křížence pouze
do dobrých rukou. K odběru od půlky srpna.
Zájemci mohou volat na číslo 776 857 221.

PRODÁM 1 mražák a 1 chlaďák – levně. Tel.
604 994 476.

INZERCE

JINLONG CLUB SRPEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

1. 8 DJ Tomaazo – (Vyškov) – Dance mix
2. 8. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
6. 8. DJ PeeJay – Freeparty – Středeční párty  
9. 8. DJ Denyf / Mixed bag / Anything

13. 8. DJ PeeJay – Freeparty – Středeční párty
15. 8. DJ Jaroš Petr / Oldies music – staré

pecky, pro večerní pohodu
16. 8. DJ Tomaazo – (Vyškov) – Dance mix
20. 8. DJ PeeJay – Freeparty – Středeční párty  
23. 8. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
27. 8. DJ PeeJay – Freeparty – Středeční párty
30. 8. DJ PeeJay – Poslední prázdninová Freeparty!

(speciální panáková akce! + dárečky)
(Středeční párty od 21 do 01 hod. )

WWW.DUDS.CZ •  www.jinlong-club.cz

www.bmtypo.cz
si mÛÏete pfieãíst na internetu:
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Beachvolejbalov˘mi královnami se staly
Lenka Hájeãková s Petrou Novotnou

Kooperativa mistrovství České republiky v plážovém volejbalu žen vy-
hrály o víkendu 19. a 20. července v beachvolejbalovém areálu ve Slavkově
u Brna Lenka Háječková a Petrou Novotnou, které ve finále porazily dvo-
jici Terezu Petrovou a Hanu Klapalovou v poměru 2:1 (17:21, 21:13, 15:8).
Svých zkušeností využily v boji o třetí místo Tereza Tobiášová a Soňa No-
váková, které v malém finále vyhrály nad dravým mládím – Kristýnou Ko-
locovou a Markétou Slukovou 2:1 (20:22, 21:18, 15:13).

Na kurtech sportovního klubu SK Beachvolleyball Slavkov, pořadatele
Kooperativa mistrovství České republiky, se představily všechny naše nej-
lepší domácí dvojice včetně reprezentantek. Dvojice si kromě bodů do žeb-
říčku rozdělily celkovou dotaci 150 000 Kč, vítězná dvojice obdržela 33
tisíc korun. Jan Biječek, Lubomír Kuchta

Snímek z finálového zápasu – útoãí Novotná

Akce platí do 29. srpna
nebo do vyprodání zásob
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RYCHTÁŘSKÝ SOUBOJ
V katastru obce Ježkovic, při cestě do Račic,

stával smírčí kámen, který se v současné době
nachází v depozitáři vyškovského muzea. Jedná
se o kamennou desku o výšce 144 cm, širokou

48 cm a silnou 12 cm. Na její
přední straně plasticky vystu-
puje kříž. Prostor kolem kříže
byl vyplněn nápisem, dnes však
již silně poškozeným. V pravém
dolním poli protíná nápis po-
dlouhlý předmět, který bývá vy-
kládán jako otka.

Ke kameni se váže zajímavá
pověst o dvou rychtářích. Jednu
z verzí této pověsti uveřejnil ří-
dící učitel Alois Procházka ve

své knize Pověsti, paměti a příhody z Bučovska,
Slavkovska a Vyškovska (1940):

Někdy v dávných dobách byla dvě panství –
dědické a račické – v rukou jediného pána, který
sídlil na pevném hradě v Račicích. Sem se schá-
zívali rychtáři a konšelé z poddaných osad, vy-
slechli rozkazy nebo poučení pro nastávající
práce v panském hospodářství polním, lesním
i rybničném; sami zase podávali zprávy o svých
dědinách a obyvatelích.

Jednou byl takový úřední den velmi hlučný.
Pán byl nespokojen zvláště s rychtářem radslav-
ským. Zlostně mu vytýkal, že nelze naň spolé-
hati, a nařídil mu, aby doma odevzdal „právo“
konšeli, který dnes s ním přišel, ten že bude rych-
tářem místo něho. „Složeného“ rychtáře velmi
hnětlo, že byl ponížen před ostatními. Proti pánu
nic nezmohl, a proto všechna zlost jeho se obrá-

tila proti novému rychtáři.
V panské krčmě, kde se po „zprávě“ před od-

chodem domů posilovali, ještě se uchoval jakýs
takýs pokoj. Hůře bylo cestou k domovu. Už do
kopce lesem přeletovala mezi rozhněvanými zlá
slova, která byla předzvěstí, že dobře nebude.
A když vyšli z lesa po mezi k Ježkovicům, nabý-
vala sváda prudkosti a již se dávali do sebe. Dě-
dickému rychtáři zdařilo se jednou, dvakrát do-
stati je od sebe, ale oni zapáleni hněvem se sešli
zase. Uražený „starý“ rychtář vždy rukou bil
nového rychtáře v prsa. Ten zprvu uhýbal a od-
rážel volaje: „Nebij mne, nech tak!“ Ale starý
rychtář zavřenou pěstí v tvář nového udeřil, až
jej krev polila: „Však jsi rychtář, pojď a bij se se
mnou!“ A dobyv nože znova naň běžel. Tu nový
rychtář zvedl čakan a jeho sekerku prudce zaťal
v soupeřovu leb, až se bez hlesu skácel. Ale vtom
už sám pocítil palčivou bolest v životě a klesaje
vzkřikl: „Jsem zabit! Pro kněze!“

Když dědický rychtář s přivolanými ježkov-
skými přispěchali, našli je oba již ztichlé navždy,
jak leží u sebe a jejich krev, před chvílí tak horká,
chladla v kalužích pod nimi v trávě.

Na počátku 20. století byl kámen již značně
nakloněn. Když se jej lidé snažili narovnat, roz-
lomil se na dvě části. Majitel pozemku Josef Jura
jej později vykopal a v roce 1958 předal vyš-
kovskému muzeu. Kámen byl v nedávné době
restaurován a obě jeho části byly spojeny v je-
diný celek.

Nápisem na kameni se zabýval profesor Ervín
Černý, jemuž se podařilo text rozluštit. Výsledky
svého bádání publikoval ve Vlastivědném věst-
níku moravském v r. 1994. Podle jeho rekon-

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (7)

strukce mohl znít původní nápis takto: „HUDEC
FOGT GESSKOWSKY Z MIESTECZKA
S RACZIC GEST ZABIT HAWLEM/PAW-
LEM Z PISTOWIC NA TOMTO MIESTE DEN
PO SW...“

O pravděpodobném průběhu vraždy
prof. Černý píše: „Reliéf otky na smírčím ka-
meni znamená, že vražedným nástrojem byla
otka. Ta se používala k seškrabování prsti z ra-
dlice pluhu při orání. Oralo se vždy v době jarní,
pozdně letní a podzimní. Pravděpodobně v jed-
nom z těchto údobí došlo k vraždě. Lze předpo-
kládat, že s ježkovickým rychtářem orajícím pole
vedle stezky se pustil do hádky kolem jdoucí pí-
stovický Havel (nebo Pavel). Došlo k zápasu, při
němž se Havel zmocnil otky a jí rychtáře smr-
telně zranil. Rychtář na stezce dokonal. Vrah
musel pak vztyčit na místě vraždy smírčí kámen
s nápisem, který po staletí svědčil o jeho zlém
činu.“

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Motoristická sezona je v plném proudu. De-
větadvacátého června se jel v Brně na Masary-
kově okruhu Memoriál Františka Šťastného,
kterého se zúčastnil i člen našeho motoklubu
Karel Májek ve třídě 125 ccm. Páteční trénin-
kové jízdy probíhaly normálně. Všichni jezdci
pilně trénovali a každým kolem okruhu snižo-

vali průjezdové časy. V následujícím sobotním
tréninku však při výjezdu ze stadionu do levé
zátočiny Kája nezvládl „hajcadr“, motorka ho
doslova nakopla, takže z ní vyletěl, spadl na
záda a poranil si naštěstí jen kotník. Hůře do-
padla jeho honda , která pokračovala v jízdě
přímo do balíků u svodidel. Stroj se neopravi-
telně poškodil, a tak bylo po nedělním závo-
dění. Z havárie přikládám foto duchapřítom-
ného redakrora a fotografa Jiřího Froňka.
Letošní sezonu provází Káju nepředstavitelná
smůla. Je to až s podivem, neboť právě letos,
kdy šestnáctého  tohoto měsíce slaví své šest-
nácté narozeniny a jako každý správný závod-
ník věří, že by měl  být pod  ochranou magic-
kých čísel. Nu nepovedlo se letos, povede se
příště. 

Podstatně lepší sezonu prožívá náš nejmladší
terénář Lukáš Michalčík. Jemu se daří v téměř
každém závodu a poskytl mi tabulku s přehle-
dem všech klání i s umístěním a vlastním ko-
mentářem:

5. 4. Meteor Cup Karlín 3. místo
6. 4. Oneal Cup Břeclav 9. místo

12. 4. Kakap Vážany 1. místo
19. 4. Meteor Cup Jihlava 2. místo
26. 4. Přebor Moravy Bílovec 2. místo

3. 5. Meteor Cup Kroměříž 4. místo
10. 5. Přebor Moravy Budišov 2. místo
17. 5. Přebor Moravy Zábřeh 2. místo
24. 5. Přebor Moravy Dubňany 1. místo
31. 5. Meteor Cup Dubňany 5. místo
14. 6. Meteor Cup Vážany 2. místo

„Na startu stojí asi 15–30 závodníků. Větši-

Motoklub Austerlitz informuje

nou se počet drží v horní hranici. Mám rozjetý
seriál Přebor Moravy, kde se držím zatím na 1.
místě. Pokud mám možnost jet ještě i jiné zá-
vody, nekryjící se Přeborem Moravy, jedu. Zá-
vody na Moravě jsou na vysoké úrovni pořada-
telské, traťové i účasti jezdců, proto je o ně
velký zájem z celé republiky, Slovenska i Pol-
ska. Sám jezdím na motocyklu yamaha 85 ccm
se startovním číslem 40. I když mám 13 roků,
je moje postava na tuto kubaturu větší. Od příš-
tího roku budu sedlat dvěstěpadesátku a pojedu
s dospělými.“ Tolik Lukáš Michalčík.

O Honzíkovi Musilovi zatím nepíšu, neboť
jeho motoristická sláva je už šířena celostát-
ními médii. J.M.

Vlevo je znázor-
něna dochovaná
část nápisu, vpravo
rekonstrukce textu
na ježkovickém
smírčím kameni
(obě vyobrazení
podle E. Černého)

Kája Májek

Luká‰ Michalãík
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Pane profesore, patříte mezi známé moravské
historiky a dlouhou dobu se svému oboru inten-
zivně věnujete. Kdy začal Váš zájem o dějiny
a z čeho pramenil?

Zájem o historii se u mne začal projevovat už
velmi brzy a byl ovlivněn četbou beletrie. Do
svých  patnácti let jsem přelouskal řadu dumaso-
vek včetně Tří mušketýrů, také Aloise Jiráska,
Zikmunda Wintra a řadu dalších autorů českých
i cizích - V.B.Třebízského, M.V. Kratochvíla, Vic-
tora Huga, Henryka Sienkiewicze... Teprve po-
zději jsem sáhl po odborné literatuře a začal si
uvědomovat, že historie není jenom romantika.  

Na Filozofické fakultě brněnské univerzity jste
studoval historii a český jazyk. Proč jste zvolil
právě tuto kombinaci? Měl jste již tehdy nějaké
literární sklony?

Dlouho jsem váhal mezi historií a dějinami
umění, protože mne zajímalo i výtvarné umění
a sám jsem tenkrát trochu maloval. Rozhodlo to,
že obor dějiny umění nebyl v roce 1956, kdy jsem
maturoval, otevřen, a tak zůstalo u historie. Kom-
binaci s češtinou jsem také nevolil zcela dobro-
volně. Rád bych býval studoval historii s někte-
rým cizím jazykem. Tato kombinace se však
nenabízela a já jsem musel cizí jazyky dohánět
mimo hlavní obory. Literární sklony? Ty se asi
objevily až později. Musím ale říct, že jsem his-
torii vždycky považoval za jednu z múz.

Řada vědců se hlásí k tomu, že jsou žáky ur-
čité významné osobnosti. Narazil jste také Vy
při studiu na takového mimořádného učitele,
který Vás významně ovlivnil?

V době mých studií působili na filozofické fa-
kultě v Brně významní historici prof. Šebánek,
prof. Macůrek a prof. Kabrda. Musím však přiznat,
že žádný z nich mne výrazně neovlivnil. Svou ori-

entací na obecné dějiny mne mnohem více ovliv-
nil prof. Polišenský, který v době, kdy jsem končil
studium, dojížděl pravidelně do Brna. Z mladých
historiků to byl tenkrát snad jedině prof. Josef
Válka, se kterým mne pojí dlouholeté přátelství. 

Dnes sám učíte studenty historie na vysoké
škole. Jak vnímáte dnešní studenty? Jsou
v něčem podobní studentům před čtyřiceti lety
nebo jsou radikálně odlišní?

Nerad bych vzbudil dojem, že jako příslušník
starší generace shlížím kriticky na ty mladé. Jedno
je však jisté, že výběr na humanitní obory - pokud
odmyslím tehdejší kádrová hlediska - byl za mého
mládí přísnější. Tenkrát se studovala odborná his-
torie vlastně jen na třech českých univerzitách -
v Praze, Brně a Olomouci. Dnes se kriteria pro
přijetí značně zmírnila, historie se studuje na de-
seti univerzitách, a tak nutně klesá průměrná úro-
veň znalostí studentů. Přesto musím říct, že jsou
mezi nimi dobří a talentovaní historici, kterým
stojí za to věnovat zvýšenou péči a pozornost.

Patříte mezi přední odborníky na napoleon-
skou epochu a bitvu u Slavkova. Kdy jste se k to-
muto tématu dostal a čím Vás zaujalo?

Můj zájem o evropské novověké dějiny se da-
tuje od dob studií, kdy jsem psal diplomovou práci
z italských dějin. Zajímala mne už tenkrát i Fran-
couzská revoluce a napoleonská doba. S nástu-
pem do slavkovského muzea dostalo moje bádání
nový impulz. Vždyť to místo, bohatá knihovna
a spousta fandů na slavkovskou bitvu, to přímo
svádělo k tomu, aby se člověk této problematice
věnoval.

Máte mezi aktéry tohoto období nějakou oblí-
benou osobnost a proč?

Těžko někoho jmenovat. Já sám nejsem obdi-
vovatelem Napoleona ani jeho maršálů. Téma mne
lákalo jako historika a od počátku jsem se snažil
vidět napoleonské období i samu bitvu u Slav-
kova objektivně a s určitou dávkou kritičnosti.

Období napoleonských válek je dnes u nás, na
rozdíl od doby před rokem 1989, hodně popu-
lární. Kam se, podle Vašeho názoru, může bá-
dání v této oblasti vyvíjet? Jsou ještě některá
místa málo probádaná?

Víte, ona každá generace přichází s novým hod-
nocením událostí, které byly už dříve zpracované
staršími autory. To je i případ napoleonských
válek. Zdánlivě už není co objevovat, a přece se
najdou znovu noví autoři s novým pohledem na
věc. Z posledních mám na mysli především skvělé
práce Jiřího Kovaříka, které vznikly po dvaceti le-
tech od prvního vydání Slunce nad Slavkovem.
Pokud jde o Slavkov, vidím ještě jednu možnost,
o které jsem uvažoval v době, kdy jsem působil ve
slavkovském muzeu. Je to téma, které stále čeká
na svého autora. Jde o vydání výboru z morav-

ských kronik, pojednávajících o napoleonských
válkách s příslušným komentářem. Byla by to ne-
smírně zajímavá publikace, po které s chutí sáhne
každý nakladatel. 

Předpokládám, že jste projel řadu míst spoje-
ných s napoleonskou epochou. Existuje ještě ně-
jaká lokalita, kde jste nebyl a která by Vás lákala
k návštěvě?

Nenavštívil jsem zdaleka všechna místa spjatá
s napoleonskou Francií a s Napoleonovými vá-
lečnými výpravami. Viděl jsem Wagram, Water-
loo, Lipsko, v posledních deseti letech bývám
často v Paříži. Asi bych rád viděl Borodino,
možná Egypt. Ale musím také říct, že už se dnes
věnuji jiným problémům a jiným historickým po-
stavám než je Napoleon Bonaparte.

V letech 1979–1984 jste působil jako ředitel
slavkovského Historického muzea. Jak vzpomí-
náte na tuto část Vašeho odborného života? Za-
působil na Vás nějak slavkovský zámek, město
a místní obyvatelé?

Jak už jsem řekl, působení ve slavkovském
muzeu bylo pro mne velkou inspirací. Byl jsem
tehdy ještě mladý a s odstupem hodnotím léta strá-
vená ve Slavkově jako šťastné období svého života.
Dodnes tam mám několik přátel, se kterými jsme
tenkrát organizovali na svou dobu velkorysé akce
k výročí bitvy. Mnozí z nich už bohužel nežijí.

Jste také členem Klubu autorů literatury faktu
a Obce spisovatelů. Kdy jste se zapojil do této ob-
lasti a jaká k tomu vedla cesta?

Klub autorů literatury faktu vznikl vlastně ve
Slavkově. V osmdesátých letech za jedné z ná-
vštěv spisovatele Miroslava Ivanova v muzeu se
zrodil nápad založit tuto organizaci. Z rozhovoru
ve třech – Miroslav Ivanov, Jiří Pernes a moje ma-
ličkost – vyplynul plán, který byl krátce nato rea-
lizován. Autoři Klubu se od té doby pravidelně
jednou za rok scházeli na slavkovském zámku,
při muzeu byla založena knihovna z děl členů
klubu, byly pořádány přednášky a besedy na ško-
lách i pro širší veřejnost. Tyto akce se však v po-
zdějších letech zvrtly pro neshody mezi vedením
Klubu a slavkovskými hostiteli. Od té doby se au-
toři Klubu scházejí na zámku v Letohradě, kde
jejich pravidelných setkání město dobře využívá
k vlastní propagaci.    

Za knihu Černý den na Bílé hoře jste dostal
v roce 1999 cenu Egona Erwina Kische. Která

Osoba prof. Uhlíře není pro slavkovské občany rozhodně neznámá. Především proto, že zde
přibližně šest let působil jako ředitel Historického muzea. Založil zde tradici konání odborných
seminářů s napoleonskou tématikou u příležitosti výročí bitvy u Slavkova (od roku 1980 –
v roce 1983 např. Napoleonské války ve světle medicíny). Zde také vytvořil svou známou knihu
Slunce nad Slavkovem.

Dušan Uhlíř se narodil 28. července 1938. Vystudoval historii a češtinu na Filozofické fakultě
univerzity Jana Evangelisty Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně a dnes zde přednáší ze-
jména evropské dějiny 18. a 19. století. Jeho hlavní působiště je ale na Ústavu historických věd
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

S prof. PhDr. Dušanem Uhlířem, CSc.
nejen o historii

Du‰an Uhlífi v roce 1980
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okénko
Také v měsíci srpnu pokračuje naše letní ak-

tivita, zejména dopolední cvičení a plavání na let-
ním koupališti. Využijeme ještě pěkného počasí,
abychom vybrali deset předplacených návštěv
koupaliště se slevou. Přijít ještě můžete v pondělí
a ve čtvrtek od 9.30 hodin a užít si vody
a sluníčka na pěkně udržovaném areálu
slavkovského koupaliště. Tímto chci také poděko-
vat řediteli TS města p. Radku Lánskému a všem
pracovníkům letního koupaliště, kteří nám
umožňují trochu si zacvičit a zaplavat. O prázd-
ninách ještě můžete přijít každou středu v 17
hodin do zámeckého parku zahrát si pétanque.
Tuto nenáročnou hru zvládnou i zdravotně
postižení, dokonce i vozíčkáři. 

Léto vrcholí, proto bychom si měli něco říci
o doplňování tekutin, tedy o pitném režimu.
Všeobecně se doporučuje vypít denně asi 2 l
tekutin, v létě a při fyzické námaze ještě více.
Ideální je popíjet plynule po celý den. Dom-
něnka, že v zaměstnání stačí několik šálků kávy
a večer 5 piv je mylná. Káva sice stimuluje or-
ganismus před vyčerpáním, zlepšuje soustředění
a paměť, ale obsahuje kofein, který může zvyšo-
vat krevní tlak. Lepší už je čaj, protože je to
přírodní produkt a dokáže uhasit žízeň jak
vlažný, tak i vychlazený. Zvláště vhodné jsou ne -
slazené ovocné čaje s různými příchutěmi. Nej -
lepší je pít čistou vodu z vodovodu, která je up-
ravena k pití i k vaření. Z balených vod se
doporučují přírodní pramenité vody jako Dobrá
voda, Aquila, Toma. Sdělovací prostředky do-
poručují různé ochucené minerálky. Pozor však
na ty, které obsahují větší množství sodíku,
mohly by také zvyšovat tlak krve. Mi nerálky by-
chom proto měli střídat a podívat se na obalu, zda
nejsou slazené cukrem. Pro diabetiky zcela
nevhodné jsou 100 % džusy a limonády. I když
je na etiketě džusu nápis „bez cukru“, obsahuje
přece cukr z vylisovaného ovoce – fruktózu.
Jeden litr džusu se rovná denní spotřebě
sacharidů. Proto si raději na svačinu můžeme dát
čerstvé ovoce, které sice započítáme do denní
povolené dávky sacharidů, ale které obsahuje
potřebnou vlákninu. Naopak vhodné jsou ze-
leninové džusy a šťávy, také neslazené. A co pivo,
je hořké a výborně uhasí naši žízeň. Ale bohužel
obsahuje sladový cukr a také alkohol. Když už
neodoláte, tak jedno po jídle a raději nealko-
holické. 

Protože zelenina je zdravá pro každého, tak
závěrem recept na salátové závitky:

Potřebujeme 4 větší listy salátu, 4 plátky šunky,
4 plátky sýra, 50 g tvarohu, 1 lžíci hořčice, 4 řed-
kvičky, bílý jogurt, pažitku. Jogurt smícháme
s hořčicí a tvarohem. Na listy salátu položíme
plátek šunky a sýra, potřeme tvarohovou směsí,
listy stočíme do kornoutku, ovážeme pažitkou
a ozdobíme ředkvičkou. Jedna porce – 2 závitky
obsahují 795 kJ, 6 g sacharidů.

Marie Miškolczyová

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661 • 605 742 853

kniha Vás stála nejvíce úsilí a které si nejvíce vá-
žíte?

Myslím, že je to právě kniha Slunce nad Slav-
kovem, za kterou jsem tehdy dostal hlavní výroční
cenu nakladatelství Mladá fronta. 

Jaký typ knihy je Vám nejbližší? Jakou jste na-
příklad nedávno četl?

Víte, já dnes čtu hlavně pro psaní, to znamená
odbornou literaturu. Jen zřídka si dnes přečtu
třeba detektivku či jiný román. Ale přece bych rád
jmenoval několik titulů krásné literatury, které
mne zaujaly. Třeba Stefana Zweiga „Svět včerej-
ška“, nebo román německého spisovatele Jochena
Kleppera „Otec“, některé knihy Gabriela Garcíi
Márqueze a také Umberta Eca. Ze zvědavosti jsem
si přečetl i knihy Dana Browna, o kterém se před
časem hodně mluvilo.  

Pracujete v poslední době na nějaké knize
nebo studii?

Já se bohužel hodně rozptyluji psaním menších
studií a článků pro sborníky a odborné časopisy.
Je to dáno jednak potřebou mého pracoviště, ka-
tedry historických věd při Slezské univerzitě
v Opavě, jednak účastí na odborných konferen-
cích a s tím spjatou povinností přispívat do ně-
kterých sborníků různých historických pracovišť
doma a v zahraničí. V současné době dokončuji
knížku o kontroverzním slezském politikovi kní-
žeti Felixi Lichnovském. Rozpracovanou mám též
monograii o císaři Františku II., který se jako ra-
kouský císař psal později také jako František I.

Je čas dovolených. Byl jste již na dovolené
nebo se na ni chystáte? A dáváte přednost odpo-

činku v zahraničí nebo v českých „luzích a há-
jích“?

Rád cestuji a poznávám nové země. Právě jsem
se vrátil z náročné třítýdenní poznávací cesty po
Kanadě. Odpočívat budu asi až v září, kdy se
chystáme s manželkou na pár dní do některých
slovenských lázní.

Děkuji Vám za rozhovor.

Panu profesorovi přejeme vše nejlepší
k jeho 70. narozeninám a hodně elánu do
dalších aktivit.

Mgr. Martin Rája, ZS-A

dne 15. srpna, v předvečer Napoleonských
slavností, proběhne na nádvoří našeho zámku 10.
jubilejní ročník přehlídky Folk a country na
zámku. Akce začne v 19 h vy stoupením talento-
vané bluegrassové skupiny Wyrton z Kolína.

Po nich vystoupí ostřílení kozáci na naší country
scéně, skoro slavkovští Poutníci. Během poutnick-
ého recitálu zazní nové písničky z posledního CD
Poutníci 2006.

Závěr našeho malého festivalu budou tvořit dvě
vystoupení současných hvězd folkového nebe, a sice
skupin Nezmaři z Českých Budějovic a Cop
z Plzně.

Skupina Nezmaři je charakteristická více hlasým
vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její
repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale i světová
folková klasika. Každoročně odehrají přes sto
 koncertních vystoupení. Za léta koncertování pos-

bírali všechna
ocenění, která se
v tomto žánru
udělují. Kromě
plzeňských Port
jsou také držiteli
dvou Zlatých klíčů.
Tato prestižní cena

se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii
folk & country. Na svém kontě mají 12 samostatných
CD. Letos tato skupiny slaví 30 let svého fungování
a v rámci těchto oslav zavítá i k nám.

Plzeňský Cop také letos oslaví svoje třicetiny, a to
8. listopadu koncertem v pražské Lucerně. Tato
kapela patří k naší absolutní bluegrassové špičce.
Vydala 8 CD a v r. 2001 se stala držitelem Anděla,
což je cena udělovaná Akademií populární hudby.
Osobně si myslím, že vystoupení „copáků“ bude vr-
cholem festivalu, a musím vám říct, nenechejte si
toto vystoupení uniknout, stejně jako celou
přehlídku. Na své si také přijdou milovníci tance
a slavkovské country skupiny Osada, která jako kaž-
doročně završí celé vystoupení svou produkcí.

Vstupné bude na místě stát 160 Kč a v před-
prodeji bude činit 130 Kč. Občerstvení je zajištěno,
takže hlady a žízní neumřete.

Na závěr bych rád poděkoval vedení Zámku
Slavkov – Austerlitz a vedení našeho města za to, že
letos do toho zase šli a festival bude. Dopředu děkuji
všem, co přijdou, a jsem přesvědčen, že nikdo toho
nebude litovat. Předprodej vstupenek v Infor-
mačním centru Austerlitz, tel. 544 220 988.

Na shledanou s vámi se těší průvodce celým
večerem Poutník Jiří Karas Pola

Vážení přátelé dobrého folku a country,
Nezmafii

Du‰an Uhlífi bûhem pfiedná‰ky na zámku ve Slavkovû

Cop Poutníci

Wyrton
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Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

6. 8. 8.00-22.00 sport. Czech International Amateur Championship 2008 golfové hřiště ČGF
9. 8. 10.00-16.00 sport. O Napoleonský klobouk – střelecká soutěž Zámecká střelnice SSK 0750 E-com 

15. 8. od 19.00 kult. Folk a country na zámku – přehlídka folk a country skupin. Vystoupí: Nezmaři, Poutníci, Cop, Wyrton, nádvoří zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
po přehlídce skupin zahraje k tanci a poslechu skupina Osada, občerstvení zajištěno. 
Cena vstupenky 130,- Kč, předprodej v informačním centru, tel.: 544 220 988

15. 8. 20.00 kult. Koncert skupiny Exit střelnice nad Oborou Slafpark v.o.s.
16.8. 12.00-19.00 spol. Mezinárodní výstava vín - Grand Prix Austerlitz 2008. k poslechu hraje cimbálová muzika Ponava Brno (od 14 hod.)

vstupné: 250,- Kč zahrnuje katalog, skleničku, víno a slevu na prohlídku zámku k dostání v informačním centru
16. 8. 17.00-21.00 kult. Kostýmované prohlídky podzemí. Rezervace v pokladně zámku tel.: 544 227 548 podzemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
16. a 17. 8. spol. Napoleonské dny a řemeslný jarmark  Zámek Slavkov - Austerlitz Město Slavkov; Zámek 

SOBOTA 16. srpna: zámecký park Slavkov - Austerlitz
bitevní ukázka a manévry v zámeckém parku, ukázky táborového života, výcvik a soutěže jezdectva,
pochod jednotek na kopec Urban, večerní přehlídka vojsk na náměstí zakončená ohňostrojem,
po celý den řemeslný jarmark na náměstí i v parku
NEDĚLE 17. srpna:
výcvik jednotek v zámeckém parku, soutěž jednotek v rychlosti palby, táborový život

24. 8. 15.00 kult. Koncert pěveckého sboru Mladost Brno zámecká kaple Zámek Slavkov - Austerlitz
28. 8. 8.00-19.00 sport. Moravská dětská túra MORAVA CUP 2008 golfové hřiště GCA
30. 8. 18.00-22.00 kult. Kostýmované prohlídky podzemí. Rezervace v pokladně zámku tel.: 544 227 548 podzemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
30. 8. od 20.00 kult. Koncert skupiny Čechomor. Hosté: Vlasta Horváth se skupinou, Cimbálová muzika Martina Hrbáče zámecký park Glanc; Zámek Sl.-Austerlitz

Vstupné 250,- Kč, předprodej v informačním centru, tel.: 544 220 988
31. 8. 16.00–19.00 kult. Vojenská dechová hudba Rakousko. Promenádní koncert v zámeckém parku zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
Výstavy: 
9. 8. od 8.00 výst. Klubová výstava welsh corgi a australských kelpií zámecký park MS Kozorožec

14. 8.–22. 8. výst. Výstava letniček. Floristická výstava v podzemí podzemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
Vernisáž proběhne 14. 8. v 17 hodin, výstava otevřena souběžně s provozem zámku

do 19. 8. 2008 výst. Výstava Ivy Hüttnerové. Výstava oblíbené herečky, moderátorky, spisovatelky galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz
a naivní malířky Ivy Hüttnerové potrvá v galerii OK slavkovského zámku

21. 8. 17.00 výst. Vernisáž výstavy kreseb a keramiky Yvony Novákové a Marie Hladné Rubensův sál Zámek Slavkov - Austerlitz
Výstava potrvá do 12. 10. 2008 v galerii OK

do 12. 10. 2008 výst. JUDr. Václav Kounic - osobnost, politik a mecenáš Zámek Slavkov - Austerlitz

Hasiči likvidovali požár pět hodin Informace pro ZTP:
Právo osvobození od zpoplatnûní jízdy
na pozemní komunikaci je upraveno v § 20a
odst. 1 písm. f) zákona ã. 13/1997 Sb.

Platná právní úprava vymezuje osvobození
vozidel od zpoplatnění takto: „Přepravujícím těžce
zdravotně postižené občany, kterým byly podle
zvláštního právního předpisu přiznány výhody II.
stupně s výjimkou postižených úplnou nebo prak-
tickou hluchotou nebo III. stupně, pokud
držitelem silničního motorového vozidla je
postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Moje slova: Z tohoto znění zákona tedy vy-
plývá, že pokud má zdravotně postižená osoba,
(držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P a označení „O1“
– s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou
hluchotou) svoje auto nepojízdné, lze si půjčit auto
např. od kamaráda nebo souseda, ale nesmí využít
výhod na dálnici, které u svého auta má. Musí mít
dálniční známku, jinak se vystavuje nebezpečí, že
by v případě dálniční kontroly mohla dotyčná
osoba být pokutována. Výše pokuty se může po-
hybovat až v několika tisíci korunách.

Jaroslava Bednářová
předsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně

postižených dětí v ČR, o.s. klub „PAPRSEK“

Dne 9. srpna pořádá Welsh corgi a kelpie klub CZ v areálu zámecké zahrady ve Slavkově u Brna
klubovou výstavu. Slavnostní zahájení proběhne v 9 hodin. Přijďte se podívat na oblíbené plemeno
britské královny Alžběty (welsh corgi pembroke), na jeho blízkého příbuzného – honáckého psa
z Austrálie (kelpie).

Pozvánka na klubovou výstavu

Dne 12. července v 18.26 hod. byl na po-
žární stanici ve Slavkově ohlášen krajským
operačním střediskem Brno požár v areálu Ag-
rozetu v ulici Československé armády. Po pří-
jezdu jednotky HZS Slavkov na místo události
bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
skladovací haly, kde byly dvě garáže a další
část objektu byl skladovací přístřešek. V zasa-
ženém prostoru se nacházela dvě nákladní vo-
zidla, stavební nářadí a materiál, uskladněná
nafukovací hala. Během hasebních prací bylo
v objektu nalezeno pět ks desetikilových a 1 ks
třicetikilových propanbutanových lahví, které
musely být ochlazeny a z objektu vyneseny.
Na místě zasahovaly čtyři požární jednotky
(HZS Slavkov a Bučovice, SDH Slavkov
a Křenovice) v počtu 18 hasičů, požár se po-
dařilo zlikvidovat za 5 hodin. Vyšetřovatelem
HZS byla předběžně vyčíslena škoda na 2,5
milionu Kč.

npor. Bohumír Hrabovský,
velitel požární stanice Slavkov

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

Foto: J. Îateck˘

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

JUMPER. Kdekoliv. Cokoliv. Hned. Akãní hit roku, celosvûtov˘
fenomén!

27 ·ATÒ. KATHERINE HEIGL. Dokonalá romantická komedie.
Okouzlující a sladká. NavÏdy za druÏiãku?

URâITù MOÎNÁ. Nikdy není pfiíli‰ pozdû na návrat… a zá-
vûreãn˘ happyend. Od tvÛrcÛ filmÛ Láska nebeská a Deník
Bridget Jonesové.

ZME·KAN¯ HOVOR. Skupina náhodn˘ch lidí obdrÏí dûsivou
sms, která se t˘ká posledních okamÏikÛ jejich Ïivota. 

VLASTNÍ PRAVIDLA. JANE FONDA, LINDSAY LOHAN.
Nûkdy musíte zabloudit, abyste na‰li svou rodinu. 

SKANDÁLY ZE ÎIVOTA ZVÍ¤AT. Sledovanost televizního po-
fiadu o zvífiatech klesá, a tak se ‰táb pln˘ ‰ílencÛ snaÏí o ob-
jevení snûÏného muÏe. 

MRAKY NAD L.A.  Smrtící virus napadl celé mûsto a speci-
ální jednotky mají za úkol zlikvidovat v‰echny nakaÏené…

HOLKA NA HLÍDÁNÍ. SCARLETT JOHANSSON, LAURA LIN-
NEY. Práce chÛvy je nevdûãná a na pln˘ úvazek, okrádá o ãas
i soukromí. A to i v dobû, kdy se na obzoru objeví sympa-
tick˘ mladík.

RANDE NA SLEPO. Komedie o inteligentním, sebevûdomém
a hezkém mladém muÏi, kter˘ je od narození slep˘ a nemá
Ïádné zku‰enosti s dûvãaty. 

KOUZELNÁ ROMANCE. Giselle se stane svûdkem stfietu dvou
svûtÛ a je nucena pfiehodnotit své názory na lásku a Ïivot.
MÛÏe klasické „‰Èastnû aÏ do smrti“ existovat i v reálném
svûtû?

NOC PAT¤Í NÁM. JOAQUIN PHOENIX, MARK WAHLBERG,
ROBERT DUVAL, EVA MENDES. Dva bratfii na opaãn˘ch stra-
nách zákona. Loajalita k rodinû je dÛleÏitûj‰í neÏ spor. 

3:10 VLAK DO YUMY. RUSSELL CROWE, CHRISTIAN BALE.
Drsn˘ pfiíbûh o stfietu dvou muÏÛ stojících na opaãn˘ch stranách
zákona a morálky. âas pro jednoho z nich se rychle krátí…

NITRO. Rodinná idyla se rozpadá ve chvíli, kdy Ïena nutnû po-
tfiebuje transplantaci srdce. OÏivení kontaktÛ z mládí v‰ak
pfiiná‰í zmûny, které si nikdo z nich nepfiedstavoval.

ÚLOVEK. Chamtivost a touha po moci zmûní Ïivot nûkolika
lide, ktefií musí ãelit obvinûní ze zloãinu, které nespáchali.

PROâ JSEM SE JEN ÎENIL. Osudy ãtyfi manÏelsk˘ch párÛ
a zároveÀ pfiátel z university jsou na jednom spoleãném ve-
ãeru zaskoãeni otázkou: proã jsem se jen Ïenil?

KRVAVÁ LAGUNA. Pfiíbûh tfií lidí uvûznûn˘ch uprostfied vodní
plochy ovládané krveÏízniv˘m krokod˘lem, kter˘ ãeká na
kaÏd˘ chybn˘ krok sv˘ch obûtí.

REVOLVER. JASON STATHAM, RAY LIOTTA. Profesionální
gambler se pustí v casinu do hry s mafiánsk˘m bossem.
Pfiíli‰ vysoká hra…

PÍSE≈ PRO TEBE. GÉRARD DEPARDIEU, CÉCILE DE
FRANCE. Pfiíbûh lásky stárnoucí pûvecké hvûzdy, která tu
nejvût‰í a pravou lásku nalezla aÏ na konci své kariéry.

100% BLOND. JENNY McCARTHY, CARMEN ELECTRA. Hle-
dání pomsty se promûní v bláznivou cestu, na které nebude
nouze o vtipné situace a bûhem níÏ se objeví i opravdová
láska.

V ZAJETÍ RYTMU. Film pln˘ strhujících taneãních a hudeb-
ních vystoupení vznikl v produkci Jennifer Lopez…

POHÁDKA ZE ZÁTOKY. Kfieãek Hammy, krysa Roderick
a morãe GP. Napínav˘ pfiíbûh o stateãnosti, odvaze a pfiátel-
ství.

BOB¤I – CESTA DIVOâINOU. Za pouÏití nejnovûj‰ích tech-
nologií mÛÏeme sledovat jedineãn˘ Ïivotní pfiíbûh skuteãn˘ch
zvífiat.

PODVEDENÁ CHARITA. Sehran˘ t˘m podvodníkÛ, zkorum-
povan˘ politik, dobfie vymy‰lená reklamní kampaÀ. A dÛvû-
fiiví lidé mohou zaãít posílat finanãní dary…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Když ze strnišť občas fučí, horko

nás přece jen mučí.
Léto je v plné síle, slunce pálí a urychluje do-

zrávání ovoce. V plném proudu je sklizeň tzv.
modrých peckovin. Jsou to především v tu dobu
zrající švestky a pološvestky. Čerstvé plody se
vyznačují vysokým obsahem minerálů, vitaminů
a zvláště antioxidačních látek, které působí vý-
znamně proti stárnutí buněk. V polovině srpna
začínají dozrávat rané stolní odrůdy Vostorg, Ar-
kadia, Diamant, Prim a Krystal. Jsou určeny pře-
devším pro okamžitou přímou spotřebu. Sklízíme
broskve a pozdně zrající odrůdy višní a meruněk.
Letní hrušky dozrávají poměrně rychle, a proto
nesmějí být při sklizni příliš měkké.

Pokračujeme v základním řezu peckovin tak,
abychom tuto práci zvládli do konce srpna. Při
pozdějším řezu peckoviny špatně hojí rány a jsou
napadány klejotokem. Pokračujeme v doplňko-
vém letním řezu bujně rostoucích stromů jádrovin.
Současně odřezáváme i ty letorosty nebo listové
růžice, které jsou napadeny padlím. Koncem mě-
síce lze zkrátit letorosty broskvoní, na nichž jsou
diferencována květní očka jako základ pro příští
rok. U maliníku plodícího převážně v červenci
ořezáváme těsně u země odplozené dlouhé vý-
hony (začínají žloutnout), jakož i slabé a poško-
zené letorosty nebo takové, které odrazily ze země
mimo vymezenou plochu. Ořezaný materiál (vý-
hony a větve) odstraníme z pozemku a pokud je
zdravý, rozmělníme ho na malé kousky. Může se
použít k mulčování.

Zakládáme nové záhony jahodníku výsadbou

uznaných kvalitních sazenic ze šlechtitelských
nebo množitelských ovocnářských stanic

ZPRACOVNA OVOCE
Padaná jablka a hrušky, nejsou-li nahnilá, zu-

žitkujeme na mošty a ovocná vína.
Zpracovna ovoce ZO ČZS Slavkov u Brna

v Lomené ulici oznamuje, že sušení a moštování
ovoce a vaření povidel se provádí podle zralosti
ovoce od července do října. Pracovní doba: pon-
dělí a středa 15–17 hodin, sobota 9–12, 13–17
hodin. Informace a objednávky na tel. 544 221
195 a mobilu 737 686 701 pan Jindřich Sáček.

VÝSTAVA OVOCE
ZO ČZS Slavkov u Brna a Územní sdružení

ČZS Vyškov na Moravě pořádají v sobotu 20.
září 2008 od 8 do 17 hod., v neděli 21. září od 8
do 17 hod. pro veřejnost a v pondělí 22. září pro
školy již 3. oblastní výstavu ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků ve Společenském domě Bona-
parte. Na výstavě bude vyhodnoceno jablko roku
2008. Součástí výstavy je expozice včelařů
a bude možno si zakoupit několik druhů medu,
dále jablečný mošt, švestková povidla a vyhrát
některou z cen ve velké tombole. V zámeckém
parku bude po celý den probíhat Václavský jar-
mark. 

Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a výpěstky přinesli v pátek od 16 do 18
hodin do místa konání výstavy. Vstupné dobro-
volné. Zvou pořadatelé.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna Vl. Luža

Pestřenky
Vrchol léta je časem výskytu mnoha druhů

dvoukřídlého hmyzu, kam se řadí mouchy, také
komáři, k barevně nejkrásnějším patří pestřen-
kovití. Jsou dobrými letci, dokážou viset ve
vzduchu a obratně létat. Některé druhy svým
zbarvením připo-
mínají vosy, včely
i čmeláky. Jsou to
opylovači hlavně
s l o ž n o k v ě t ý c h
a okoličnatých
rostlin. V opylo-
vání zastupují
včely medonosné,
jejíchž chov je stále
problematičtější
a úbytek včel je pa-
trný. U nás se vy-
skytuje více než
300 druhů pestřenkovitých. 

Přímo záplava pestřenek v naší přírodě začíná
pestřenkou pruhovanou s černým a žlutým pru-
hováním na zadečku. Jejich zadeček však není
připojen k přední části těla tenkou stopkou jako
u vos. Některé druhy pestřenek se však mohou
v hnízdech vos vyvíjet. Podobná je pestřenka
rybízová, s tenkým tělem pestřenka luční nebo
černobílá pestřenka hrušňová. Jak jejich název
napovídá, na rostlinách a stromech hledají kolo-
nie mšic, kde kladou vajíčka a jejich slepé larvy
kmitají přední částí těla kolem sebe, dotknou-li
se mšice, napadnou ji a vysají. Během svého vý-
voje jediná larva zahubí 100 až 200 mšic nebo
pětinásobek jejich nymf. Dospělá pestřenka se

živí nektarem a pylem na květech. Je dobré po-
skytnout těmto velmi užitečným mouchám do-
statečnou potravní nabídku. V našich zahradách
by mělo neustále něco kvést. Třeba kopretiny,
heřmánek, měsíček, kopr, v trávnících dočasně
ponechat drobný jetel pro včely nebo jitrocel pro

pestřenky. Brzy odkve-
tou a přináší semena. 

Imaga pestřenek ne-
mají bodavé sací ústrojí,
potravu jen povrchově
vysávají. Dotěrné a bo-
davé jsou jiné druhy
dvoukřídlého hmyzu.
U vody a na koupališ-
tích jsou to bzikavky,
mají kouřově zabarvená
křídla, říká se jim také
kouřovky. Vyvíjejí se
v mokřinách. 

V bytech se setkáváme většinou s mouchou
domácí nebo menší slunilkou pokojovou, které
nemají bodavé ústrojí. Za zmínku stojí dotěrná,
úporně bodavá drobná moucha, která se s do-
bytkem rozšířila do celého světa, bodalka stá-
jová. U nás všude, kde se chová dobytek. Má
velmi rychlý vývoj v dobytčím trusu, samička za
70 dnů života založí až 5 generací. Společně
s mouchou domácí mohou přenášet na člověka
až 30 druhů nákaz. Milan Hrabovský

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ19 7/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3100 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661,
e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: Tiskárna Helbich, a. s., Valchafiská 36, Brno. Pfiíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. Za pÛvodnost a vûcnou správnost uveden˘ch pfiíspûvkÛ odpovídají autofii. Redakce zodpovídá
pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel neruãí za vûcnou ani jazykovou správnost textÛ na inzertních plochách. 

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV SRPEN–ZÁ¤Í 2008
2. 8. sobota 19.30 hod. AMORŮV ÚLET 90 min.
3. 8. neděle 19.30 hod. Láskou zklamaný zoufalec požádá o ruku neznámou servírku a kupodivu uslyší „ano“. Další se  odehrává ve znamení trapasů,

komických nedorozumění a mnoha absurdních situací. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

5. 8. úterý 19.30 hod. ĎÁBLOVA DÍLNA 90 min.
6. 8. středa 19.30 hod. Téměř pravdivý příběh o největší padělatelské operaci v dějinách. Cílem nacistů před 2. světovu válkou bylo oslabení měn

nepřátel. Film Rakousko/Německo.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

9. 8. sobota 19.30 hod. AŽ NA KREV 158 min.
10. 8. neděle 19.30 hod. Film se odehrává v Kalifornii na přelomu století. Příběh dokumentuje vzestup osamělého otce, který se z živořícího horníka

ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Film USA.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži nepřístupno

12. 8. úterý 19.30 hod. KUNG FU PANDA 99 min.
13. 8. středa 16.30 hod. Po je panda. Velká, líná (a animovaná), a byť je velkým fandou kung-fu, jeho zájem je spíše teoretický. Dávné proroctví

ho ovšem určí za zachránce jeho poklidného světa a on musí začít trénovat. Animovaná komedie USA v české verzi.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

16. 8. sobota 19.30 hod. MEJDAN V LAS VEGAS 99 min.
17. 8. neděle 19.30 hod. Tradiční romantická komedie o dvou mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně, ale o to intenzivněji, střetnou v jednom

z nejhříšnějších měst světa. Štěstí je na dosah? Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

19. 8. úterý 19.30 hod. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 122 min.
20. 8. středa 16.30 hod. Další pokračování populární archeologické série. V novém dobrodružství bude univerzitní profesor pátrat po další slavné

relikvii – záhadné křišťálové lebce. Dobrodružný film USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

23. 8. sobota 19.30 hod. STALO SE 90 min.
24. 8. neděle 19.30 hod. Na světě se objevila úplně nová epidemie. Rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším příznakem je pak naprostá ztráta

základního pudu každého jedince – pudu sebezáchovy. Sci-fi thriller o monstrózní ekologické katastrofě. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

26. 8. úterý 19.30 hod. PENELOPE 102 min.
27. 8. středa 19.30 hod. Pohádková moralita o prastaré rodinné kletbě, která ženám z jejich rodu naděluje místo nosu prasečí rypáček. 

Vysvobozením je muž, který je bude milovat takové, jaké jsou… Bude na toho pravého čekat? Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

30. 8. sobota 19.30 hod. BOBULE 90 min.
31. 8. neděle 16.30 hod. Komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem v bezpečí moravské vesnice. Úspěšný nový

český film Tomáše Bařiny. Hrají: K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, L. Lipský a další.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

2. 9. úterý 19.30 hod. OKO BERE 123 min.
3. 9. středa 19.30 hod. Příběh podle skutečných událostí o skupině studentů bostonské MIT, kteří pod vedením svého neortodoxního profesora

přišli na to, jak využít svých matematických schopností a přijít si v Las Vegas na velké peníze. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 9. sobota 19.30 hod. HANCOCK 92 min.
7. 9. neděle 19.30 hod. Hancock je sice superhrdina, ovšem jeho dobré skutky se zpravidla tak nějak vymknou, takže není divu, že jeho popularita

je mezi obyvateli L. A. na bodu mrazu. Napraví mu reputaci odborník? Akční komedie USA v české mluvě!
Mládeži přístupno od 12 let

9. 9. úterý 19.30 hod. SEX VE MĚSTĚ 146 min.
10. 9. středa 19.30 hod. Milostné ekapády čtveřice půvabných Newyorčanek skončily na televizní obrazovce před čtyřmi lety happy endem,

nyní se máme dozvědět odpověď na otázku stejně logickou jako nebezpečnou – co se stalo pak? Film USA.
Mládeži do 18 let nepřístupno

13. 9. sobota 19.30 hod. JAK UKRÁST NEVĚSTU 102 min.
14. 9. neděle 19.30 hod. V životě mladého muže plném žen je Hannah životní jistotou nejlepší kamarádky. Když se ale zasnoubí s jiným,

pozdě pochopí, že právě ona je ta pravá – jak se ale zbavit ženicha? Romantická komedie USA.
Mládeži přístupno

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


