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Dokončení stavby
loňském roce informoval odbor životního prostředí městského úřadu o zahájení stavby kompostárny a dodání části strojního vybavení.
V tomto okamžiku je kompostárna vybudovaná a veškeré strojní vybavení bylo předáno technickým službám. Kompostárna je zpevněná asfaltová plocha o velikosti 40 x 25 m, vybudovaná na bývalé, dnes již téměř
zrekultivované městské skládce odpadů. Součástí kompostárny je přístřešek pro překopávač a kóje pro uskladnění dřevní štěpky a odpadů nevhodných pro kompostování.
Strojní vybavení dodala na základě výběrového řízení společnost Agrostrom, a. s., která má sídlo ve Slavkově u Brna. Jedná se o traktor tovární značky John

V

Foto: R. Lánský

kompostárny
Deere vybavený čelním nakladačem, sběrný drticí
a míchací vůz SEKO – technické služby již tuto
techniku používají. Překopávač kompostu, strojní
bubnové síto, motorové čerpadlo a digitální teploměr budou používány až při vlastním kompostování bioodpadů.
Kompostárna byla vybudována nákladem 3,9
milionu, strojní vybavení bylo pořízeno za 5,4 milionu, celková investice je tedy 9,3 milionu korun.
Přibližně 90 % uznatelných nákladů uhradí
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) z prostředků EU, z Operačního programu Životní prostředí. Jihomoravských kraj ze svého fondu uhradí
5 % uznatelných nákladů a 5 % zaplatí město Slav-

kov u Brna. Před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se změnila pravidla k udělení dotace, která vyčlenila z celkových nákladů část nákladů neuznatelných,
na které se nevztahuje dotace. Z toho důvodu je skutečný podíl města asi 8 %.
K investičním nákladům je nutné přičíst ještě další
náklady – zaměření stavby, projektová dokumentace,
stavební dozor, pojištění strojního vybavení atd.
Provoz kompostárny a celého systému sběru a svozu
biooodpadů budou zajišťovat technické služby.
Kompostárna bude uvedena do provozu v dubnu.
Do té doby musí být vyřízena všechna potřebná povolení nutná k jejímu provozování.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Zámek Slavkov – Austerlitz v letošním roce

Foto: 2x P. Maleček

Brány
slavkovského zámku se pro
veřejnost letos otevřely ve čtvrtek 26.
března. Na nadcházející sezonu si Zámek
Slavkov – Austerlitz
připravil opět velké
množství zajímavých
kulturních a společenských akcí, ze kterých
si vybere opravdu
každý.
A na co se mohou
návštěvníci letos těšit? Z bohaté nabídky
akcí vás chci upozornit na některé zajímavé, které byste si
neměli rozhodně nechat ujít.
(Dokončení na str. 8)

Příští číslo vyjde 26. dubna

ěsíc únor je v mateřské škole ve znamení masopustního reje a karnevalového dovádění. Nejen děti, ale i všichni zaměstnanci mateřské školy se v tomto čase
stávají jinými bytostmi ze světa pohádek
a fantazie.
Na toto období se všichni pečlivě připravujeme a těšíme. Naše třídy se rozveselí bohatou výzdobou. Vyrábíme různé maškarní
doplňky, například barevné řetězy, girlandy,
karnevalové klobouky, brýle, nosy, škrabošky
apod. Veselou náladu podtrhují nafukovací
balónky rozmístěné v prostorách tříd mateřské školy.
Již od ranního příchodu do MŠ jsou pro
děti připraveny sportovní soutěže, taneční dovádění a veselé průvody masek. Rodiče předškolních tříd umístěných na odloučeném pracovišti Komenského náměstí, připravili pro
děti dárečky do tomboly, která ukončila maškarní rej. Všem rodičům děkujeme za milé
překvapení a za výrobu nápaditých masek.
Díky tomuto úsilí děti prožily netradičně
krásný den se spoustou kouzelných zážitků.
Denisa Mrázová, Ludmila Špánková

Kouzelný měsíc v Mateřské škole Zvídálek M
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Karnevalové veselí ve Slavkově
Dům dětí a mládeže uspořádal v neděli 8. března svoji tradiční
akci – DĚTSKÝ KARNEVAL. I tentokrát jsme využili prostory
velkého a malého sálu společenského centra Bonaparte, které
bylo zaplněno do posledního místa. Přišlo více než 350 dětí a rodičů! Uspořádání takové akce bylo dost náročné, ale stálo to za
to! Vždyť kde jinde vidíte tolik krásných masek, veselých , usměvavých dětí a spokojených rodičů?
Za toto vše a příjemně strávené nedělní odpoledne patří poděkování i místním podnikatelům a firmám, kteří věnovali sponzorské dary do
tomboly.
Hlavní cenou
byla
krásná
velká
koloběžka od našeho zřizovatele
– MÚ Slavkov.
Ostatní velmi
pěkné a hodnotné ceny byly
od
dalších
sponzorů. Všem
jste udělali velkou radost. Děkujeme! P.M.

Dětský karneval DDM

Foto: 2x archiv DDM

Karneval ZŠ Tyršova

Foto: archiv ZŠ

K pravidelné a u dětí
velmi oblíbené školní
akci patří dětský karneval. Ten letošní se
konal ve středu 11.
března 2009. Žáci
z prvního stupně předvedli zajímavé i velmi
originální masky. Po
úvodním
rozehřátí
a představení tříd si
děti vyzkoušely tanec
s míčky, naučily se
„makarenu“ a „kuřátka“ a zvládly i mexickou vlnu. Poté si zasoutěžily v tradičních
i netradičních disciplínách – chůze po kladince, hod do koše,
střelba na koš a nošení
vajíček. Karnevalový
rej byl zakončený vyhlášením nejkrásnějších masek.
zšt
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

49. řádná schůze RM – dne 9. 6. 2009
Austerlitz za rok 2008 na vědomí.
13. RM předkládá ZM zprávu „Logo města Slavkov u Brna a pracovní komise pro vytvoření produktů
předpokládaných v rámci veřejné zakázky na služby
„Propagace a mediální prezentace města Slavkov
u Brna“ ke schválení. RM současně schvaluje složení
a status pracovní komise v předloženém znění.
14. RM souhlasí s návrhem harmonogramu hodnocení nabídek na dodávku mobilního pódia a schvaluje složení komise.
15. RM předložené žádosti o mimořádný účelový
příspěvek na havárii dvoukřídlých dveří z parku do
salla terreny Zámku Slavkov – Austerlitz nevyhovuje.
V případě nutné realizace doporučuje úhradu z vlastních zdrojů.
16. RM ukládá MěÚ předložit návrh investičního
záměru provedení rozvodů NN a vody pod nádvořím
na mimořádnou schůzi RM.
17. RM bere na vědomí zprávu k dlouhodobému
úkolu „Získávat zdroje na financování napoleonské
expozice“.
18. RM schvaluje předložený Provozní řád sportoviště.
19. RM nesouhlasí s vyhrazením parkovacích míst
pro svatební obřady.
20. RM bere na vědomí zprávu o plnění závěrů
kontrolního výboru a doporučuje ji ZM ke schválení.
21. RM souhlasí se zapracovanými změnami privatizace bytů v sídlišti Nádražní č.p. 1153–1158 –
varianta „B“ – tzn. 11 000 Kč/m2 plochy bytu + 1100
Kč/m2 plochy sklepa + cena ideální části pozemku =
cena celkem, a doporučuje ji ZM ke schválení.
22. RM schvaluje snížení nájemného o 25 % nájemcům bytového domu sídliště Nádražní č.p. 1153
– 54 za měsíc březen 2009 a dále po dobu trvání zhoršených podmínek bydlení v souvislosti s prováděním
stavebních prací – vestavby půdních bytů, nejpozději
však do 30. 11. 2009.
23. RM schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Otakarem Hornem na technické řešení a meziobjektové
hydraulické vyvážení, včetně kontroly funkce topného systému v kotelně Zlatá Hora. RM současně
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TERMO
CZ, s.r.o., na montáž a dodání regulačních armatur
podle technického řešení od Ing. Horna.
24. RM schvaluje pověření vedoucí odboru BTH
Bc. Jitky Linhartové zastupováním města a jednáním
za něj ve všech věcech týkajících se členství města ve
společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1155,
1156 na Sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna.
Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
NABÍZÍ VEŘEJNOSTI
• internetové služby
v prodeji
• faxové služby
• stolní kalendář Slavkov 2009
• možnost tisku
• Informace Slavkovsko 2009
Předprodej vstupenek na koncert Společná věc, který se uskuteční ve středu 4. března v 18.30 h.
v sále centra Bonaparte. Biotronik Tomáš Pfeiffer rozezní tajemný vodnářský zvon, který je starý
3500 let a který má údajně léčivé účinky. Více informací na www.dub.cz.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 70 Kč
Otevírací doba informačního centra v dubnu:
úterý–sobota
9–11.30 a 12–16 hodin
neděle a pondělí zavřeno
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz

25. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 8
smlouvy o nájmu s Finančním ředitelstvím Brno,
který obsahuje navýšení nájmu nebytových prostor
o 6,3 %.
26. RM odkládá zprávu ve věci návrhu smlouvy
na zajištění technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Zlatá Hora pro bytovou výstavbu Občanského
sdružení vlastníků pozemků Pod Zlatou Horou z důvodu záměru budoucí možné výstavby bytových
domů ve východní části lokality a nutnosti koncepčnosti a komplexnosti řešení.
27. RM ruší své usnesení z 38. schůze RM vedené
pod bodem 5.4. – vypsání veřejné umělecké soutěže
na ztvárnění připomínky bitvy tří císařů v lokalitě
předzámčí na Palackého náměstí.
28. RM bere na vědomí informaci o péči o dřeviny
na území města v roce 2009.
29. RM doporučuje ZM ke schválení změnu
obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu. V čl. 4 Třídění a shromažďování komunálního
odpadu se doplní odstavec 7: Biologicky rozložitelný
odpad – pouze odpad rostlinného původu z veřejné
nebo soukromé zeleně (listí, tráva, větve stromů
a keřů, zbytky rostlin a pod.) se odkládá na sběrná
místa, nebo do sběrných plastových pytlů případně
do speciálních sběrných nádob. Svoz a zpracování tohoto odpadu na městské kompostárně zajišťují Technické služby Města Slavkova u Brna.
30. RM ukládá řediteli TSMS připravit ve spolupráci s odborem ŽP informace do Slavkovského zpravodaje o systému svozu bioodpadů.
31. RM postupuje ZM ke schválení rozčlenění položek kompostárny.
32. RM doporučuje ZM zařadit lokalitu Polní pro
výstavbu nové budovy mateřské školy do zadání nového územního plánu města.
33. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace: „Rekonstrukce
garážových stání pro sanitní vozy Zdravotní záchranné služby Jmk“ s Ing. Miroslavem Rysem. RM
současně souhlasí s financováním projektové dokumentace ve výši 50 000 Kč.
34. RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje půd za účelem výstavby nových bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve
vlastnictví města v sídlišti Nádražní č.p. 1157-8,
záměr provedení celkové revitalizace uvedených
obytných domů a uložení RM informovat nájemníky
dotčených domů o tomto záměru.
35. RM doporučuje ZM udělit souhlas s uzavřením
dodatku ke smlouvě o výstavbě bytových jednotek se
společností Reistav, s.r.o., který řeší navýšení nových
bytových jednotek v budově č.p. 1153–4 z počtu 4 na 6.
36. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
zpracovatele dokumentace dopravních staveb
s Ing. Stanislavem Beránkem.
37. RM souhlasí s uzavřením dodatku na vypracování projektové dokumentace na akci: „Víceúčelový sál ZUŠ Fr. France“ s Ing. arch Antonínem Havlíčkem.
38. RM bere na vědomí informaci o dotaci ze státního rozpočtu na akce „Město Slavkov u Brna – Rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského, Město
Slavkov u Brna – Komunikace a parkovací stání v sídlišti Nádražní“.
(Pokračování na str. 4)
Upozornění

1. RM bere doplněný návrh programu rozvoje
města na rok 2009 na vědomí a předkládá jej v jednání řádného ZM.
2. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Slavkov u Brna a vyslovuje pracovníkům odboru poděkování.
3. RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet
města za rok 2008 bez výhrad. RM dále ukládá finančnímu odboru doložit čerpání těchto položek v závěrečném účtu – výdaje: č. 120 stadion – provoz,
č. 40 – splátka jistiny, č. 23 – (RO21) příspěvek Junák,
č. 11 – ostatní činnost místní správy, a v závěrečném
účtu – příjmy: č. 28 odvod z odpisů ZS-A. RM současně ukládá finančnímu odboru dodržovat označení
jednotlivých položek v rozpočtu a v jeho rozborech,
včetně závěrečného účtu.
4. RM schvaluje inventarizace za rok 2008.
5. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 3 – rezerva č. 1 a rezerva č. 2, RO č. 4 – Položka č. 107 –
bytové a nebytové prostory. RM dále schvaluje čerpání položky č. 106 ke krytí financování vyvážení
topného systému na sídlišti Zlatá Hora a čerpání z položky č. 107, z které bude financována realizace víceprací spojených s revitalizací polikliniky I. etapa
6. RM schvaluje rozpočet ZŠ Komenského pro rok
2009 v předloženém znění s výší příspěvku od zřizovatele 768 000 Kč, 15 000 Kč účelový příspěvek –
šatny. RM dále schvaluje čerpání fondů školských
PO a odpisový plán ZŠ Komenského pro rok 2009,
s odvodem ve výši 70 224 Kč do rozpočtu zřizovatele
v roce 2009.
7. RM doporučuje ZM schválit kladný výsledek
hospodaření ZŠ Komenského vzniklý u hlavní činnosti
z příspěvku od zřizovatele a kladný výsledek z podnikatelské činnosti za rok 2008 a nepožadovat vrácení
ušetřených prostředků z hlavní činnosti a odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnosti
organizací do rozpočtu města, schválit rozbory hospodaření ZŠ Komenského za rok 2008 a přidělit výsledek
hospodaření ZŠ Komenského za rok 2008 v plné výši
308 730,70 Kč do rezervního fondu organizace.
8. RM ukládá MěÚ předložit strukturu výdajů ve
školství pro výpočet neinvestičních výdajů.
9. RM doporučuje ZM ke schválení změnu ve zřizovací listině Základní školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495.
10. RM ukládá TSMS a FO předložit rozklad jednotlivých položek nákladů spojených s provozem stadionu za rok 2008 na nejbližší řádnou schůzi RM.
11. RM po projednání výše uvedené zprávy o činnosti odboru vnitřních věcí v roce 2008 bere tuto na
vědomí a vyslovuje pracovníkům odboru poděkování.
12. RM bere výroční zprávu Zámku Slavkov –

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je úterý 14. dubna do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších
příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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49. řádná schůze RM – dne 9. 6. 2009
(Dokončení ze str. 3)

39. RM ruší usnesení 66. schůze RM bod 4.5. ze
dne 20. 4. 1998 ve věci hostování atrakcí na Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna.
40. RM bere na vědomí zprávu o rekonstrukci ulice
Sušilova.
41. RM ukládá odboru IR na příští jednání RM
předložit návrh nájemní smlouvy se společností REISTAV, s.r.o., Brna na dlouhodobý pronájem požadovaných částí pozemků parc. č. 2847/6, 2831/2 , 2833/2
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem vybudování parkovacích stání.
42. RM doporučuje ZM zařadit částku ve výši
708 600 Kč na dofinancování zpracování územního
plánu a do rozpočtu města na rok 2010.
43. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s panem Bedřichem Malečkem na zajištění části povinné publicity – tiskoviny, internet – na akci: „Přístupová komunikace a parkoviště k zámku Slavkov –
Austerlitz.“
44. RM souhlasí s vynaložením prostředků veřejné
sbírky na uhrazení nákladů spojených s nátěrem výplní otvorů židovské školy.
45. RM bere zápis č. 2/2009 z jednání komise pro
rozvoj města na vědomí.
46. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nové pojistkové skříně
hranici pozemku parc. č. 1037/1 se společností E.ON
Distribuce, a.s.
47. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemků v lokalitě Nádražní parc. č. 2863/1 zahrada,
parc. č. 2865/1 zahrada a parc. č. 2867 zahrada z vlastnictví města do vlastnictví Ing. Ladislava Střeleckého
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, do níž
bude zapracována podmínka, která umožňuje komisi
a orgánům města se před podáním žádosti o územní řízení dle stavebního zákona dále záměrem výstavby
zabývat a spolu s navrhovatelem ho konzultovat.
48. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 1643/26 orná půda o výměře 45 m2
v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.
RM současně ukládá odboru IR společně s funkcionáři města projednat s vlastníkem pozemku parc.
č. 1643/25 možnost získání této parcely do vlastnictví města.
49. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Miroslavou Lónovou na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k. ú. Slavkov u Brna s ročním
nájemným ve výši 238 Kč.
50. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
pozemku parc. č. 354/16 orná půda o výměře 60 m2
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
51. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nové přípojky, distribuční
venkovní trafostanice a nového kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 1131, 1117, 3122/25,
1134/2, 1157, 1135, 3155 a 3156 se společností E.ON
Distribuce, a.s.
52. RM neodporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 2733/4 ostatní plocha o výměře 1307
m2 z vlastnictví města do vlastnictví p. Martina
Doubka a společnosti M plus, s.r.o.
53. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji částí
pozemku parc. č. 3698/24 v k. ú. Slavkov u Brna dle
předložené situace zástavby o celkové výměře cca 950
m2 za cenu 500 Kč/m2 formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě Pavlu Čáslavovi. RM současně pro případ schválení prodeje pozemků dává souhlas k pronájmu částí pozemků parc. č. 3698/21 a 3698/22
v k. ú. Slavkov u Brna Pavlu Čáslavovi a schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby a chůze na pozemcích parc.
č. 3698/21 a 3698/22 ve prospěch Pavla Čáslavy. RM
dále doporučuje ZM zapracovat do všech výše uvedených smluv podmínku, která umožňuje komisi a orgánům města se před podáním žádosti o územní řízení

dle stavebního zákona dále záměrem výstavby zabývat a spolu s navrhovatelem ho konzultovat.
54. RM ukládá MěÚ a vedení města provést jednání s Oblastní charitou Hodonín za účelem sjednocení poskytování finančních příspěvků jednotlivým
jejich zařízením. RM zároveň ukládá předložit na další
řádné jednání RM souhrnný návrh na poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Hodonín na zajištění sociálních služeb v roce 2009.
55. RM schvaluje uzavření smlouvy s městem Bučovice o pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti
v roce 2009 a schvaluje uzavření smlouvy s DDM Veselí n. Mor. o poskytnutí ubytování a ostatních služeb.
56. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
z položky určené na humanitární účely v roce 2009
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o.s., klubu Paprsek na úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek ve výši 2000 Kč.
57. RM ukládá právníkovi města zpracovat informační materiál k problematice kouření a užívání alkoholických nápojů v okolí škol do Slavkovského
zpravodaje a pro školy. RM zároveň ukládá veliteli
MP provádět výkon kontrolní činnosti v této oblasti.
58. RM doporučuje ZM schválit usnesení: ZM
Slavkov u Brna schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu
pro období 2007–2013 na typový projekt – Czech
point – upgrade Kontaktního místa. V rámci tohoto
programu ZM schvaluje přijetí dotace na Czech Point
ve výši 68 540 Kč.
59. RM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí
služeb vzdělávacího a administrativního centra souvisejících s projektem E-governmentu s obcemi ve
správním obvodu města, podle přiloženého vzoru.
60. RM souhlasí s termínem návštěvy židovské
skupiny z Anglie a s programem navrhované akce
v rámci připomenutí loňského 150. výročí postavení
židovské synagogy.
61. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě sdružení Ždánický les a Politaví a na valné hromadě Mohyly míru – Austerlitz,
o.p.s., pana Ing. Ivana Charváta. Náhradníkem jmenuje pana Ing. Jiřího Doležela. RM dále doporučuje
ZM delegovat zástupci města na valné hromadě Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana Ing. Ivana
Charváta a pana Mgr. Petra Kostíka.
62. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě společnosti RESPONO, a. s.,
pana Ing. Ivana Charváta. Náhradníkem jmenuje pana
Ing. Jiřího Doležela.
63. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Radoslava Lánského. Náhradníkem jmenuje pana Mgr. Vladimíra Soukopa.
64. RM doporučuje ZM delegovat do dozorčí rady
Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana
Ing. Ivana Charváta a do správní rady Sdružení obcí
a měst Jihomoravského kraje pana Mgr. Petra Kostíka.
65. RM schvaluje program X. řádného zasedání
ZM v doplněném znění.
66. RM schvaluje krátkodobé poskytování zasedací místnosti v budově č. p. 64 podle možností města
nevýdělečným organizacím na základě předložené
smlouvy o krátkodobé výpůjčce.
67. RM vyhovuje předložené žádosti Moravského
rybářského svazu, o.s., MO Slavkov u Brna na pronájem sálu společenského domu Bonaparte.
68. RM vyhovuje předložené žádosti o pronájem
části koupaliště OVV ČSSD.
69. RM nesouhlasí s uvedením kontaktu města v telefonním seznamu firmy ÉTER CZ, spol. s r.o.
70. RM žádá organizátory uspořádání závodu do
vrchu o předložení plánu a harmonogramu organizace
zajištění akce.
71. RM souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ Komenského ze současného stavu 60 na 90,
od školního roku 2009/2010.
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8. mimoﬁádné zasedání ZM –
dne 16. 2. 2009
1. ZM odkládá rozhodnutí ve věci dodatku č. 2
ke smlouvě mezi městem a společností Kaláb – stavební firma, spol. s r. o., ze dne 7. 4. 2008 a pozastavuje sankce od 4. 12. 2008 do doby dalšího řádného jednání ZM. ZM dále ukládá starostovi města
svolat pracovní poradu ZM v 10. týdnu t. r.
2. ZM odkládá smlouvu o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury mezi městem a obchodní společností KALÁB – stavební firma, spol.
s r.o. k projednání.
3. ZM bere zprávu o průběhu přípravy realizace
protipovodňových úprav II. etapa na vědomí.
4. ZM schvaluje RO č. 1 – Povodňová ochrana
města.
5. ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí
půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území
města Slavkova u Brna podle úplného znění Pravidel, schválených na XI. řádném zasedání ZM dne
20. 6. 2005 vyvěšením na úřední desce, a to 1. kolo
dnem 23. 2. 2009 a 2. kolo dnem 20. 4. 2009.
6. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc.č.
352/6 vodní plocha o výměře 2188 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Jihomoravského kraje do
vlastnictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu.
7. ZM po projednání výše uvedené zprávy stanovuje výši odměn neuvolněným členům ZM Slavkova
u Brna pro rok 2009 v souladu s nařízením vlády
č. 20/2009 Sb., takto: člen rady města 2570 Kč, předseda výboru 1560 Kč, předseda komise 1560 Kč,
člen komise rady 0 Kč, člen výboru 0 Kč, člen zastupitelstva města 660 Kč. ZM v případě souběhu
funkcí stanovuje odměny takto: člen rady města
a současně předseda výboru nebo komise 4130 Kč,
člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 2220 Kč.
8. ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy
č. 07003674 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního
programu životního prostředí, ze dne 4. 12. 2008.

Technické služby Města Slavkova u Brna

hledají brigádníky
studenty starší l8 let na obsazení
pracovního místa

plavčík na koupališti
na období červen–srpen 2009.
Bližší informace na telefonu
544 221 302, 603 156 818
termín do 30. 4. 2009, proškolení zajistíme.

Upozornûní pro obãany
o odstávce systému e-pas
Od 1. dubna 2009 mohou občané žádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „epas“), který bude obsahovat otisky prstů. Otisky
prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let,
resp. občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.
Z důvodu úprav na technickém zařízení nebude možné v období od 25. března do 31.
března 2009 podávat žádosti o vydání e-pasu,
provádět kontroly e-pasu a předávat vyhotovené
e-pasy občanům. Děkujeme za pochopení.
Odbor vnitřních věcí
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Foto: 3x B. Maleček

Zleva: R. Lánský, P. Dvořák, J. Doležel, V. Soukop, člen posádky, R. Verner, členové posádky sanitky, M. Vernerová a I. Charvát.

Nová sanitka pro Slavkov
V úterý 17. března převzali zástupci
města Slavkova na dvoře polikliniky novou
moderní sanitku. Zdravotnická záchranná
služba Jihomoravského kraje v těchto dnech
zařazuje do provozu šest nových sanitních
vozů z důvodů nutné pravidelné obnovy vozového parku. Jeden z nich obdržel právě
Slavkov.
Jde o dodávková vozidla Mercedes Benz
318 Sprinter. Sanitní vozidla mají dobu účetního odpisu 6 let, ale ve skutečnosti je provozujeme na hranici technické životnosti, a ta je
cca 10 let nebo 250 tisíc km. Obnovou vozového parku výrazně zvyšujeme bezpečnost posádek, a to jak aktivní (tj. lepší jízdní vlastnosti, účinnější brzdy, výkonnější motory
a zvuková a světelná výstražná znamení nové

generace), tak i pasivní (vyšší ochrana posádek
při případné dopravní nehodě – např. 6 airbagů,
vyšší tuhost karoserie, lepší ukotvení ležícího
pacienta na nosítkách pomocí čtyřbodových
bezpečnostních pasů, nové typy sedadel v sanitním prostoru atd.).
Na jednotlivá územní oddělení (Znojmo,
Slavkov u Brna, Ivančice, Kyjov, Brno) byly
vozy předány v úterý 17. 3. odpoledne kolem
14. h, do Břeclavi ve čtvrtek 19. 3. taktéž odpoledne.
Ve Slavkově se předání zúčastnili starosta
města Ing. Ivan Charvát, místostarosta Ing. Jiří
Doležel a dále tajemník města a členové rady.
Za ZZS JmK předával vůz MUDr. Rostislav
Verner, náměstek pro zdravotní péči.
Bc. Barbora Zuchová

XLIV. mimořádná schůze RM – dne 12. 3. 2009
1. RM doporučuje ZM dát souhlas: k požádání
a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 590 000 Kč,
k použití přislíbené dotace z Programu na opravu
krovu a střechy kulturní památky – domu č.p. 65
II. etapa na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna,
k poskytnutí z rozpočtu města částky ve výši
620 000 Kč jako podílu vlastníka památky k dotaci
z Programu regenerace MPZ a MPR.
2. RM projednala předloženou žádost o odprodej
pozemků přikládá ji k projednání na řádném zasedání ZM jako přílohu k bodům 4.23. a 4.24.
3. RM postupuje návrh společnosti Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. ZM.
4. RM doporučuje ZM uložit RM na příští zasedání ZM předložit návrh možného financování ke
krytí nákladů na rozvody NN a vody pod nádvořím
zámku.
5. RM doporučuje ZM uložit RM na příští zasedání ZM předložit návrh možného financování ke
krytí nákladů na klenbu spojovacího krčku zámku.
6. RM schvaluje okruh firem k podání nabídky
na akci: „Oprava střechy budovy radnice č.p. 65 –
II. etapa“ a současně schvaluje složení hodnoticí
komise a zadávací podmínky.
7. RM bere na vědomí informaci k odvodům odpisů ZS-A.

8. RM předkládá zprávu o pořizování územního
plánu (ÚP) v jednání ZM.
9. RM byla informována o výstavbě fotovoltaické elektrárny v areálu firmy Lohmann & Rauscher
ve Slavkově u Brna.
10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Československou napoleonskou společností, o.s., v předloženém znění.
11. RM souhlasí s přijetím daru od firmy REKONSTRUKTIVA, s.r.o. ve výši 15 000 Kč jako
příspěvku městu na projekt vytvoření DVD „Pocta
Domenicu Martinellimu“. RM dále souhlasí s poskytnutím celkového příspěvku ve výši 25 000 Kč
firmě Dvorak Artists International na projekt vytvoření DVD s názvem „Pocta Domenicu Martinellimu“.
12. RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci „Dodávka mobilního pódia – Slavkov u Brna“ a schvaluje vybraného uchazeče – společnost AudioMaster CZ
s.r.o. na dodávku mobilního pódia.
13. RM doporučuje ZM schválit příspěvky nad
50 000 Kč pro organizace pracující s mládeží pro
rok 2009 takto: Tělocvičná jednota Sokol (soutěže,
cestovné) – 50 000 Kč, SK Slavkov u Brna (zajištění soutěžních utkání, pronájmy tělocvičen) –
90 000 Kč.

Informace o pﬁipravovan˘ch
akcích Vak Vy‰kov, a. s.,
ve Slavkovû u Brna v r. 2009
I v roce 2009 budou na území města Slavkova u Brna pokračovat opravy inženýrských
sítí. Chceme vás informovat o větší akci, kterou připravuje akciová společnost VaK Vyškov, a. s.
Již v měsíci dubnu budou zahájeny práce na
opravě vodovodu v ulici Mánesova, které potrvají téměř do konce měsíce května 2009. Následovat bude oprava vodovodu v Tylově ulici
s termínem červen–červenec 2009 a dále
oprava vodovodu v Čapkově ulici s dobou realizace 10. srpna až 9. října 2009.
Opravu bude provádět VaK Vyškov, a.s. –
středisko 03 Slavkov u Brna, od kterého obdrží občané bydlící v dotčených ulicích informace ještě před zahájením akce a dále
budou informováni operativně v průběhu
akce.
Dle získaných informací od Vak si oprava
vodovodu vyžádá uzavírku výše uvedených
ulic. Práce však budou probíhat po kratších
úsecích a dodávka vody bude pro daný úsek
přerušena jen krátkodobě a ještě ten den obnovena.
Další informace obdrží občané ulic Mánesova, Tylova, Čapkova přímo od investora
stavby VaK Vyškov, a.s.
Po opravě vodovodu ve výše uvedených
ulicích bude vybraný dodavatel realizovat pro
investora Vak Vyškov, a.s. rekonstrukci kanalizačního řadu v ulicích Mánesova a Tylova ve Slavkově u Brna.
Chtěli bychom touto cestou vyzvat občany
dotčených ulic, kteří nemají dosud kanalizační přípojku ke své nemovitosti, aby využili
připravované uzavírky a stavebních prací
a přípojku si zřídili a také zajistili odvod dešťových vod ze své nemovitosti do kanalizace.
T. Nosková, Odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna
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Volby do Evropského parlamentu 2009 Orientační zápis
Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky dne
13. 2. 2009 a na území ČR se budou konat ve
dnech 5. a 6. června 2009.
Vzhledem k tomu, že zákon o volbách do EP
neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP po 26. 4. 2009,
a tedy ani ve dny voleb ve volební místnosti
(i když by občan prokázal oprávněnost volit
v příslušném volebním okrsku, tak, jak tomu je
např. u voleb do zastupitelstev obcí), mohou si
voliči v případě pochybností (zvláště pokud se
od posledních voleb přestěhovali) ověřit svůj
zápis ve stálém seznamu voličů nahlédnutím
u Městského úřadu ve Slavkově u Brna, Palac-

kého nám. 260, 1. patro, kanc. vedoucí odboru
vnitřních věcí, ve lhůtě do 26. 4. 2009.
Občané jiných členských států EU musí
o zápis do seznamu voličů požádat, a to ve
lhůtě do 26. 4. 2009. Pokud nepožádají, nemohou na území ČR volit.
Voliči, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů
Městského úřadu ve Slavkově u Brna, mohou
do 21. 5. 2009 požádat o vydání voličského
průkazu, pokud nemohou nebo nehodlají volit
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden. Žádost musí být písemná, opatřená ověřeným podpisem voliče.
Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

do mateřské školy

Začátkem měsíce února proběhl orientační
zápis do Mateřské školy Zvídálek.
V současné době je na školní rok 2009/2010
prozatím přihlášeno 78 dětí. Praxe z předchozích
let je taková, že další rodiče přijdou žádat o přijetí dítěte do MŠ v průběhu jarních měsíců, nebo
až na poslední chvíli v červnu a červenci.
Do základní školy by letos mělo odejít 80 předškoláků, 11 rodičů však požádalo pro svoje dítě
odklad školní docházky. Z toho plyne, že z mateřské školy odejde 69 dětí.
Při překročení stanovené kapacity mateřské
školy (191 dětí) bude ředitelka školy postupovat
podle schválených kritérií pro přijetí dítěte do MŠ.
Při orientačním zápisu byli rodiče informováni,
že v posledním týdnu měsíce května proběhne
řádný zápis do mateřské školy. Rodiče si vyzvednou přihlášku do mateřské školy a evidenční
list. Po vyplnění a zdravotním potvrzení od pediatra rozhodne ředitelka školy o přijetí (nepřijetí)
dítěte do mateřské školy.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Dům dětí a mládeže ve Slavkově pořádá

Velikonoční prázdniny s DDM

Minikarneval
DDM Slavkov pořádal i letos pro členy zájmových kroužků Cvičení rodičů s dětmi
a Baby klubů KARNEVAL, na který přišlo 40
krásných masek a přes 60 dospělých. Naši nejmenší prožili společně s maminkami odpoledne plné her, soutěží a veselého skotačení

v rytmu disko. Radostným zakončením karnevalu bylo losování tomboly, do níž účastníci
věnovali pěkný balíček, a tak každé dítě vyhrálo jednu z cen. Spokojenost a úsměv na
tváři ještě zvýšil společný taneček „káčátko“
na samý závěr karnevalu.
T.U.

Čtvrtek 9. dubna vždy od 8.30 hodin
a pátek 10. dubna 2009 do 12.30 hod.
(možnost přihlásit i na jednotlivé dny)
Cena: 40 Kč na jeden den. S sebou si přineste tři vyfouklá vejce + svačinu a přezůvky.
Na programu budou výtvarné práce, soutěže, hry, internet. Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku! Nejpozději do 7. 4.
2009. Počet míst je omezen, přihlaste se
včas!
DDM

Komplexní pozemkové úpravy
V katastrálním území Slavkov u Brna byly
zahájeny práce na komplexních pozemkových
úpravách. Jedná se o zásadní změnu v uspořádání půdy v extravilánu města. Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) dle zákona
č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, řeší Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad
Vyškov. Zpracovatelem KPÚ je na základě výběrového řízení Agroprojekt PSO Brno.
V loňském roce proběhlo zjištění průběhu
hranic vnitřního a vnějšího obvodu, kterého se
zúčastnili mnozí občané, jejichž pozemky leží
na hranici vnitřního obvodu KPÚ. Ve stručnosti je možné říci, že vnitřní obvod tvoří hranice zastavěného území města, vnějším obvodem je pak hranice katastrálního území
Slavkov u Brna.
18. března 2009 proběhlo v sále kina JAS
úvodní jednání ke komplexní pozemkové
úpravě, na které byli pozváni všichni vlastníci
pozemků, kterých se KPÚ týká. Z pozvaných
cca 1200 vlastníků se dostavilo něco kolem
350 – sál kina byl zaplněn. Ředitelka Pozemkového úřadu ve Vyškově JUDr. Alena Sedlá-

ková seznámila všechny přítomné s účelem
a formou KPÚ. Pro úplnost zde ocitujeme § 2
shora uvedeného zákona: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se
nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost
a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic
tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální
hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva
a s nimi související věcná břemena. Současně
se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního
fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových
úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu
a jako nezbytný podklad pro územní plánování“.
Ing. Libor Prokeš z Agroprojektu PSO dále
podrobně vysvětlil postup při zpracovávání
KPÚ. Jedním z prvních kroků je odsouhlasení
tzv. nárokových listů, které bude probíhat v zasedací místnosti MěÚ ve Slavkově od 6. 4.
2009 do 9. 4. 2009. Všichni vlastníci pozemků
tyto nárokové listy již obdrželi i s uvedením

přesných termínů, kdy je možné je projednat,
včetně kontaktu na ing. Prokeše. Všechny další
kroky a návrhy budou vždy s každým vlastníkem projednávány a odsouhlaseny.
Hlavním cílem úvodního jednání dne
18. 3. 2009 bylo zvolení sboru zástupců vlastníků. Sbor musí mít lichý počet členů v rozsahu 5 až 15. Po dobu provádění pozemkových
úprav sbor zastupuje vlastníky, popřípadě za
ně jedná na základě zplnomocnění. Nevoleným
členem sboru je pracovník pozemkového úřadu
a zástupce obce. Z řad vlastníků se pak podařilo zvolit dalších pět členů – sbor zástupců
vlastníků pro KPÚ Slavkov má tedy celkem
sedm členů, kteří budou aktivně spolupracovat se zpracovatelem KPÚ i s Pozemkovým
úřadem. Jelikož se jedná o dlouhodobou záležitost (dokončení KPÚ se předpokládá během
tří let) a práce ve sboru není nijak ohodnocená,
půjde ze strany členů o obětování času ze svého
volna pro tuto činnost.
Zápis z úvodního jednání bude zaslán všem
účastníkům řízení, tzn. i těm, kteří se ho nezúčastnili.
T. Pitáková, Odbor investic a rozvoje MěÚ
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Foto: 4x R. Lánský

Kompostování a systém svozu biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
I. Proč kompostovat

III. Bioodpady

Evropská komise uložila všem členským státům Evropské unie postupně omezit ukládání
biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(BRKO) na skládky. Cílem je snížit emise skleníkových plynů do atmosféry (metan, kysličník uhličitý), které vznikají při rozkládání bioodpadů na skládkách. Bioodpad tvoří až více
než 40 % komunálního odpadu.
Postupně musí být snižováno množství
BRKO na skládky. Do roku musí být množství
o 65 % oproti stavu z roku 1995. Dosáhne se
toho legislativním opatřením, ale také především ekonomickým tlakem. Na jedné straně
podporu odděleného sběru a následném využívání specifických druhů odpadů mj. biologicky
rozložitelných odpadů. Na druhé straně podstatným nárůstem poplatků za ukládání na
skládky.

Před TSMS (Technickými službami Města
Slavkova u Brna) je nyní úkol postupně kompostování realizovat a výsledný kompost použít na biologickou rekultivaci bývalé skládky,
ale také na zkvalitnění veřejné zeleně města.
TSMS postupně vyzkouší a zavedou ve
městě systém sběru a svozu biomasy z veřejných ploch, ale také ze soukromých zahrad.
K zavedení a úspěšné realizaci tohoto cíle je
nezbytně nutný odpovědný přístup občanů.

II. Ekologie
Kompostování je přirozený způsob, jak
vrátit přírodě zpět, co jsme jí vzali. Kompostování je podstatný krok k ekologickému chování, ale také podstatný ekonomický přínos k úspoře výdajů města, resp. občanů za odpad
vyvážený Responem a. s. na skládku do Kozlan.
Postupně, jak budou zvyšovány poplatky za
skládkování, bude narůstat ekonomický efekt
z kompostování a mj. také krátkou přepravní
vzdáleností na kompostárnu ve Slavkově u Brna.
Městu Slavkovu u Brna se podařilo získat dotace z EU na kompostárnu, včetně technického
a strojního vybavení na svoz surovin a provoz.

Co do biomasy patří:
- tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny
- jemné větve, větve do tloušťky 10 cm,
kůra, dřevní odpad
Co do biomasy nepatří:
- plasty, textil
- stavební suť, sklo, cihly, beton
- nebezpečné odpady
- odpad z podnikatelské sféry

IV. Systém
TSMS uklízí průběžně biologicky rozložitelný odpad z veřejné zeleně, který vzniká při
údržbě veřejných prostranství, jednak vlastní
činností, ale také údržbou veřejné zeleně ze
strany občanů. Samozřejmě také údržbou zeleně na hřbitově, koupališti, stadionu, parku,
ZŠ, MŠ, kolem rybníku a na hrázích Litavy, remízky města a podobně!
Nově do tohoto sběru biodpadů postupně
zahrneme zahradní odpad od občanů.

Množství biomasy je závislé na ročním období, ale také na počasí. TSMS mají za úkol
najít optimální systém svozu především od občanů, respektive v jednotlivých ulicích tak, aby
tento odpad byl co nejrychleji, ale také efektivně odklizen.
Nově z dotací pořízená technika, tj. kolový
traktor s čelným nakladačem a za ním připojený
drtič-míchač, má vlastní hmotnost 16,5 tun
a délku víc než 14 m.
Bioodpady budeme nuceni svážet i malými
dopravními prostředky. V současné době se
pracovníci TSMS seznamují s novou technikou
a zkouší v místních podmínkách možnosti
těchto strojů.
V dalším čísle Slavkovského zpravodaje
vám předložíme další podrobnosti nově zaváděného svozu biologicky rozložitelných odpadů. V každém případě očekáváme od občanů
zodpovědný přístup. Poděkování patří všem občanům, kteří se podílí na údržbě veřejného prostranství před svými domy.
Nově zavedený svoz a kompostování odpadů ze zeleně přispěje k ekologickému prostředí města.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Sbûrné hnízdo ve Zborovské ulici
Upozorňujeme občany, že sběrné hnízdo na
parkovišti v ulici B. Němcové bylo přesunuto na
roh ulice Zborovská – necelých 100 m od stávajícího hnízda. Důvodem je zasahování kontejnerů do výjezdu z parkoviště a požadavek vlastníka přilehlé nemovitosti. P. Janeba, odbor ŽP

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2009
(Dokončení ze strany 1)
Hned na začátek sezony jsou připraveny dokonce čtyři VÝSTAVY – výstava fotografií
Petra Knötiga s názvem „Za krásami jižní Moravy“ na kterou bude navazovat další výstava fotografií z provincie Utrecht, dále krásná výstava
motýlů ze sbírky Bedřicha Malečka a Otmara
Beránka a unikátní výstava známek s napoleonskou tematikou.
Na své si letos přijdou opět zahrádkáři, pro
které chystáme jarní Prodejní zahradnickou výstavu v zámeckém parku. Další z výstav v zámeckém parku potěší chovatelé pejsků, neboť
v letošním roce jsou připraveny v průběhu roku
dokonce dvě, a to v květnu a červnu. Bezesporu
velkým lákadlem z připravovaných výstav pro
děti i dospělé budou dřevěné hračky Lubomíra
Klementa doplněné výtvarnými dílky dětí z MŠ
Slavkov.
Ostatně po celý rok bude ve výstavních prostorách co k vidění, např. zajímavá výstava v tajemném podzemí zámku s názvem „Právo
útrpné“ nebo voňavé květinové výstavy, které
v letošním roce plánujeme hned dvě na téma „Benátský karneval“ a „Svatební floristika“, dále je
připravena výstava unikátních pohlednic s napoleonskou tematikou, výstava paličkovaných
a krajkových betlémů či velmi úspěšné výstavy
vín – mezinárodní srpnová a listopadová „Svatomartinská vína na zámku“.
V listopadu nepochybně také zaujme výstava
filmových plakátů v kině doprovázená slavnostním představením k 50. výročí širokoúhlého kina ve Slavkově a k 85. výročí slavkovských kin.
Velkou část připravovaných akcí tvoří bezesporu KONCERTY různých hudebních žánrů –
mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, galakoncert J. Strauss Orchester – Die
flotten Geister Coburg, Hudební festival populární hudby Slavkov 2009 (mj. Ewa Farna a Hana
Hegerová), dále Folk a country na zámku nebo
velmi lákavý hudební bonbonek – srpnový koncert legendární britské rockové kapely
JETHRO TULL, a na závěr roku vánoční koncert Zámecké dechové kapely.
Za zmínku stojí zcela jistě již tradiční divácky
atraktivní AKCE, jakými jsou 16. Oldtimer festival – setkání veteránů aut a motocyklů, Napo-

leonské dny (k 240. výročí narození Napoleona),
Vzpomínkové a pietní akce u příležitosti výročí
bitvy u Slavkova, ekumenické setkání církví –
Slavkovská iniciativa smíření, festival válečné
literatury faktu – Slavkovské memento, speciální
prohlídky zámku, parku či zámeckých depozitářů, řemeslné jarmarky, mezinárodní turnaj
v pétanque, Hubertova jízda nebo Vánoce na
zámku se slavkovskými školami.
Návštěvníci, kteří se na zámek vydají jen tak,
mimo jakoukoliv akci, se v prohlídkových trasách mohou těšit na několik skvělých novinek,
které jsme pro ně připravili. Nejenom, že na prohlídkovém okruhu bude od letošního roku trvale
vystaven originální model sochy sv. Václava, ale
také grafiky z napoleonského období nebo domorodé kopí v nově instalovaném loveckém salonku. Model sochy svatého Václava je originální
model jezdecké sochy od Josefa Václava Myslbeka, který byl předlohou sochy umístěné na Václavském náměstí v Praze. Tento velmi ceněný
model věnoval jednomu z posledních majitelů
slavkovského zámku JUDr. Václavu Kounicovi
sám autor J. V. Myslbek a v loňském roce jej návštěvníci vůbec poprvé mohli vidět na výstavě,
která byla věnována právě tomuto významnému
členu rodu Kouniců.
Je tedy patrné, že nadcházející sezona bude
opět velice bohatá na krásné kulturní zážitky. Podrobný přehled akcí je uveden v kalendáriu
vpravo na této straně. Všechny akce vám pochopitelně vždy včas a podrobněji přiblížíme a připomeneme v průběhu roku. Přijměte naše srdečné
pozvání! Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zahájení sezony na zámku
VernisáÏ a v˘stava fotografií z provincie Utrecht
VernisáÏ a v˘stava fotografií Petra Knötiga – Krásy jiÏní
Moravy
26.–31. 5. V˘stava známek s napoleonskou tematikou
26. – listopad V˘stava mot˘lÛ ze sbírky O. Beránka a B. Maleãka
Duben
17. a 18.
Kvûten
7.–5. 7.
9.
14.–4.
16.
16.
23.
29.
29.–31.
âerven
4.
12.
13.
18.
20.
25.
27.

29.

Vyhlášení výsledků literární a výtvarné
soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže žáků
a studentů
Křest knihy
Ukázky činnosti Vojenské akademie
Vyškov v zámeckém parku (průběžně)
13.00 Pietní akt kladení věnců u pomníku padlých rudoarmějců v zámeckém parku
Výstavy „Sochy proti válce“ a „Vykopané válečné artefakty“ (průběžně)
Večer
19.00 Večerní čtení při svíčkách v Zámecké
černé kuchyni s navazujícím diskusním
kroužkem
V průběh akce bude ke zhlédnutí výstava
výtvarných prací žáků k tématu „Války – neválky“. Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na
tuto akci je zcela volný. Jste srdečně zváni.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Prodejní zahradnická v˘stava
Slavkovské memento – festival váleãné literatury faktu
VernisáÏ a v˘stava dﬁevûn˘ch hraãek Lubomíra Klementa
a v˘tvarn˘ch dûl dûtí M· Slavkov
V˘stava anglick˘ch ohaﬁÛ
Benátsk˘ karneval – v˘stava kvûtin v historick˘ch sálech zámku
Mezinárodní den muzeí, prohlídky depozitáﬁÛ a krovÛ
zámku
OÏivené prohlídky podzemí
Koncert J. Strauss Orchester – Die flotten Geister
Coburg
Den IS· na zámku
Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Concentus Moraviae – klavírní recitál
Klubová v˘stava retrívrÛ v zámeckém parku
VernisáÏ v˘stavy „Právo útrpné“ – podzemí zámku
OÏivené prohlídky zámku – „Právo útrpné“
VernisáÏ v˘stavy kvûtin – svatební kytice a aranÏmá
Hudební festival Slavkov 2009
Concentus Moraviae – smyãcové kvarteto s klavírem
16. Oldtimer festival – setkání auto-moto veteránÛ

âervenec
10.–30. 8. VernisáÏ v˘stavy keramiky – R. a M. RÛÏkovi, Z. Lindovsk˘, L. Hlu‰tík
OÏivené prohlídky podzemí
25.
Mezinárodní turnaj pétanque

15.

FESTIVAL VÁLEČNÉ LITERATURY FAKTU 24. DUBNA

PROGRAMOVÉ BLOKY:
Dopoledne
11.00 Zahájení festivalu v Historickém sále

Bﬁezen
26.
26.–3. 5.
26.–3. 5.

15. a 16.

Slavkovské memento 2009
V předchozích čtyřech letech měli občané
Slavkova i ostatní zájemci možnost navštívit nový
typ akce pořádané na slavkovském zámku – festival autorského čtení literatury faktu nazvaný
Slavkovské memento. V započaté práci pokračujeme i letos již pátým ročníkem. Nad Festivalem
převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Michal Hašek, velitel Vojenské akademie
ve Vyškově Ing. plk. Jaromír Zůna a starosta
města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát.
Festival se koná v atraktivním prostředí slavkovského zámku dne 24. dubna 2009. Významnou součástí festivalu je opět literární a výtvarná
soutěž pro žáky základních a středních škol – na
téma „Války – neválky,“ prezentace Vojenské
akademie ve Vyškově v zámeckém parku.

Kulturní a spoleãenské akce a v˘stavy
na zámku ve Slavkovû u Brna r. 2009

Srpen
14.

Foto: B. Maleček
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29.
Záﬁí
3.
3.–9. 11.
19.

Folk a country na zámku
Mezinárodní v˘stava vín – Grand Prix Austerlitz
2009
Napoleonské dny (240. v˘roãí narození Napoleona);
jarmark
OÏivené prohlídky zámku s Napoleonem
Koncert Mladost Brno
Koncert britské skupiny Jethro Tull v zámeckém
parku
Koncert Vojenské dechové hudby na námûstí
Módní pﬁehlídka hedvábí Zuzany Machorkové a ‰perky
Marie Steiner
VernisáÏ a v˘stava Marie Steiner – obrazy, objekty, sklo
Prohlídky depozitáﬁÛ a oÏivené podzemí
Václavsk˘ jarmark

¤íjen
3.
Slavkovská iniciativa smíﬁení – „Smíﬁení v umûní“
15.–12. 12. VernisáÏ v˘stavy pohlednic s napoleonskou tematikou
Listopad
14. a 13. 12.VernisáÏ a v˘stava paliãkovan˘ch a krajkov˘ch betlémÛ
14.
Mladá Svatomartinská vína na zámku a Hubertova jízda
14.
OÏivené prohlídky zámku
21.
Koncert OPS
28. a 29. Vzpomínkové akce k 204. v˘roãí bitvy u Slavkova,
ﬁemesln˘ a pﬁedvánoãní jarmark
28. 11.
OÏivené prohlídky zámku s Napoleonem
Slavnostní pﬁedstavení k 50. v˘roãí ‰irokoúhlého kina ve Slavkovû a k 85. v˘roãí slavkovsk˘ch kin
Prosinec
12.
Vánoce na zámku se slavkovsk˘mi ‰kolami
31.
Silvestrovské setkání obãanÛ na námûstí zakonãené ohÀostrojem.
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Pohled na Račice, dopisnice odeslaná 4. 8. 1906.
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Račice na počátku 20. století.

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (66)

Prodejní zahradnická v˘stava

Pohlednice (pokračování)
RAČICE
Obec leží cca 10 km severozápadním směrem od Vyškova. Svůj název získala od osobního jména Radek nebo Rak. Písemné zmínky
o Račicích pocházejí již ze 13. století, kdy obec
patřila do majetku rodu Hrabišiců. Ještě
v tomto století se však Račice dostávají jako
Svatonino věno do majetku rodu Švábeniců,
z nichž je např. v roce 1249 jmenován Slavibor
z Drnovic, v letech 1272–1286 Kojata z Drnovic či roku 1275 Ješek z Drnovic. V roce 1311
získalo ves a tvrz v Račicích město Brno, které
ji drželo až do roku 1343. Ve 14. století je popisován račický hrad jako pevný, s dobrým výhledem obránců, kteří tak byli ve výhodě proti
nepřátelům. Po polovině 14. století přešlo račické panství do rukou pánů ze Šternberka. Již
v roce 1399 je však získává Petr z Kravař,
známý příznivec husitů. Sňatkem Kunky z Kravař přechází račické panství na pány z Boskovic. V roce 1568 pak Račice společně s dalšími
statky kupují Hanuš a Jáchym Haugvicové
z Biskupic, avšak již v roce 1596 byl tento majetek prodán za 29 000 zlatých moravských
Bernartovi Petřvaldskému z Petřvaldu. Za Hanuše Petřvaldského byl račický zámek obnoven a postupně rozšiřován.
V 17. a 18. století se majitelé střídali velmi
často. V 19. století k nejvýznamnějším vlastníkům zámku a račického panství patřil rod baronů z Mundy, kteří pocházeli z údolí Monchau
v Německu. Ti na tomto panství zavedli velkochov ovcí a výrobu vlny. V roce 1864 však byl
zámek prodán a jeho novým majitelem se stal
Eduard von Kramsta (1864–1874). Posledním
majitelem račického zámku byl rod Schollerů,
který zámek vlastnil v letech 1894–1945, kdy
byl tento majetek vyvlastněn na základě tzv.
Benešových dekretů.

Po velmi úspěšné loňské premiéře také letos
v pátek 17. 4. od 11 do 18 hodin a v sobotu
18. 4. od 9 do 18 hodin pořádá Zámek Slavkov
– Austerlitz v zámeckém parku druhý ročník
Prodejní zahradnické výstavy.
Tak jako v loňském roce si zde i letos můžete
zakoupit sazenice, květiny, stromky, semena,
zahradnické potřeby a další doplňkový sortiment, jako jsou třeba slaměné klobouky, keramika, košíky, medovina a různé další drobnosti.
Nezapomněli jsme ani na cukrovinky, trdélníky
a na bohaté a rozmanité občerstvení přímo
z grilů nebo udíren, alko i nealko nápoje. A ti,
kteří nechtějí nakupovat, mohou třeba jen posedět při kávě nebo čaji se zákuskem a výhledem
na jarní cvrkot v zámeckém parku.
VSTUP ZDARMA.
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
Věra Marková, ZS-A

Výpůjční doba
v městské knihovně
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
na návrat k původním výpůjčním hodinám,
tzn. od 9 do 17 hod. (s polední přestávkou)
v obvyklé výpůjční dny – úterý, středa
a pátek.
Tato změna platí ode dne 31. března 2009.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MěK

V roce 1960 byly Račice sloučeny s Pístovicemi.
Škola byla v Račicích založena již v r. 1773.
Od roku 1959 sídlí škola na zámku. Ta však
v sobě slučuje základní školu s výukovým programem pro speciální školství, odborné učiliště
a dětský domov.
K památkám patří Kostel Zvěstování Panny
Marie, postavený kolem roku 1600 a dva kamenné kříže z 18. století.
Nepřehlédnutelnou stavbou je pak zámek,
který se tyčí nad hlubokým údolím. Původně
gotická stavba byla přestavována zejména v 16.
století, kdy získala renesanční podobu, postupně
byla upravována rovněž na počátku 19. století
v empírovém stylu.
Ve sbírkovém fondu zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 53 pohlednic Račic, z nichž dvě, které
byly vydány po roce 2000, jsou barevné. Každá
pohlednice zachycuje račický zámek, který se tyčí
vysoko nad obcí. K nejstarším patří dopisnice
odeslaná 4. 8. 1906. Nejmladší, barevná pohlednice, získaná v roce 2007, pak představuje letecký
pohled na obec a několik památek z Račic.
Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

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

Poděkování
Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za dary, které obohatily
zámecké sbírky. V roce 2008 se sbírkový
fond rozrostl o 223 přírůstkových čísel, což
představuje 948 předmětů.
V nových akvizicích jsou zastoupeny:
dámské boty, decimálka, deštníky, různé fotografie, svatební fotografie, náramkové hodinky a budíky, hračky, speciální vyšívací
jehly, kabelky, dřevěná zásuvková komoda,
kufr dřevěný a tzv. „papírák“, nádobí z keramiky, skla a porcelánu, skleněné lahve, kuchyňské potřeby, novoročenky, pamětní
mince, plakáty, plechové dózy, pohlednice
Slavkova a okolních obcí, písemné pozůstalosti a fotografie z oblasti školství, písemnosti týkající se slavkovských zájmových
sdružení, písemné dokumenty vztahující se
ke Slavkovu, psací potřeby, reklamní předměty, šicí stroje, oděvy a textilní doplňky –
límečky a krajkové vsadky, tzv. metrové
krajky, vyšívané nášivky, knoflíky, vyšívané
oltářní přehozy, kovová závaží a žehličky.
Výše uvedené předměty byly do sbírkového

fondu věnovány bezúplatně – zejména slavkovskými občany.
V roce 2008 se sbírkový fond Zámku Slavkov – Austerlitz rozrostl rovněž o zajímavou
sbírku známek s napoleonskou tematikou.
Tato unikátní sbírka představuje více než
1000 jednotlivých známek, aršíků a sérií na
361 nálepních listech. Známky zobrazují především Napoleona Bonaparta v různých pozicích a časových obdobích, ale také členy
jeho rodiny, významné události, bitvy, vojevůdce i uniformy prostých vojáků. Součástí
sbírky jsou rovněž obálky prvního dne.
Část této sbírky známek s napoleonskou
tematikou mohou zájemci zhlédnout do
konce května 2009 ve výstavních prostorách zámku.
Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového fondu a současně také kulturního dědictví Slavkova, které tak zůstane uchováno
pro příští generace.
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov
– Austerlitz
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Vaření po anglicku
Hodiny angličtiny nejsou jen o učení se slovíček a gramatiky. Z výuky máme plno pěkných
vzpomínek. Jedním z mnoha příjemných zážitků
je vaření typického anglického jídla. Samozřejmě
podle receptu v angličtině.
My, žáci 7.B, jsme se místo ve třídě sešli ve
školní kuchyňce a společně se pokoušeli uvařit
jednoduché menu: „malované“ toasty, čokoládové brownies a navíc i kakaový mléčný nápoj.
Zažili jsme při tom spoustu legrace. Realizace receptu se nám povedla, jídlo bylo velmi dobré.
I učitelé, kterým jsme dali ochutnat, nás chválili.
V našich sešitech máme recepty zapsány, takže si
vše můžeme kdykoli zopakovat. Při této hodině se
nám povedlo i to, co se dlouho zdálo nemožné –
naše třída se spojila, aby něco společně dokázala.
Myslím si, že všichni by si přáli zažít takové vyučování opět co nejdříve. Adéla Rejdová, 7.B

Foto: archiv ZŠ

Bastketbalistky postoupily do krajského kola Policie ve škole
Ve středu 11. března se žákyně naší školy
vydaly na cestu do vyškovské ZŠ Letní Pole,
aby po roce obhájily vítězství v okresním přeboru v basketbalu. V základní skupině s výrazným přehledem porazily družstva ZŠ Purkyňova a ZŠ Morávkova s výsledky 54:2 a 39:10.
Ve finálovém utkání o první místo se ZŠ Komenského Slavkov se děvčata konečně trochu
zapotila a za vydatné podpory místních fa-

noušků zaslouženě zvítězila. Družstvo tedy postupuje do krajského kola, které se odehraje
příští měsíc v Brně.
Děkujeme za reprezentaci školy celému
družstvu ve složení Dana Vičarová, Denisa
Škrabalová, Tereza Vránová, Renata Lovasová,
Michaela Duráková, Alžběta Bohatová, Lucie
Slaná, Simona Dvořáková, Eva Tesařová, Jana
Knéslová.
zšt

Úãast v literárních a jazykov˘ch soutûÏích
Naši žáci se pravidelně účastní různých literárních a jazykových soutěží. Každým rokem
se zapojujeme do Olympiády v českém jazyce,
jejíž součástí je i zpracování slohové práce,
letos na téma „O tom se nediskutuje“. Do
okresního kola postoupily dvě úspěšné žákyně
z 8. a 9. ročníku.
Letos opět vyhlásilo Historické muzeum ve
spolupráci s Klubem autorů literatury faktu
v rámci festivalu „Slavkovské memento“ literární a výtvarnou soutěž pro žáky základních
a středních škol. Tentokrát mohli účastníci soutěže vytvořit volný slohový útvar na téma

„Války – neválky“. Naše škola poslala do soutěže deset nejlepších prací.
V Praze se každoročně v květnu koná mezinárodní knižní veletrh a literární festival „Svět
knihy“. Při této příležitosti byla v rámci kampaně Rosteme s knihou vyhlášena literární soutěž „Za tuhle knihu Vám patří dík!“. Této soutěže se účastnili čtyři žáci z devátého ročníku,
kteří poslali svou literární práci – dopis oblíbenému spisovateli.
Všem našim žákům, kteří se účastní těchto literárních a jazykových soutěží, přejeme hodně
štěstí a těšíme se na jejich úspěchy.
zšt

Dle nadpisu by se mohlo zdát, že se stalo něco
v rozporu se zákonem, ale bylo tomu právě naopak. Zástupci policie a městské policie navštívili
ZŠ Tyršova z jiného důvodu.
Se žáky prvních tří ročníků uspořádali besedu,
ve které se děti dozvěděly něco málo o policejní
práci, ale hlavně byly poučeny o zásadách bezpečnosti chování na silnicích, chodnících, přechodech a podobně.
Tato preventivní akce byla vhodným doplněním
dopravní výchovy, kterou učitelky prvního stupně
provádí v rámci vyučování nebo na dopravním
hřišti. Navíc žáci dostali drobné dárky jako odměnu za znalosti, které si npor. Bc. Karel Lebeda
a strážník Josef Zavadil při besedě ověřili.
zšt

Základní umělecká škola Františka France
vás srdečně zve ve středu 15. dubna 2009 od
18 hodin do sálu ZUŠ na

KONCERT
Terezy PECHÁČKOVÉ
absolventky Konzervatoře Brno a učitelky
ZUŠ Fr. France ve hře na klavír.
zuš

Beseda o bulimii a anorexii v ZŠ Komenského
Po velmi dobrých zkušenostech a kladných
ohlasech v loňském školním roce jsme se rozhodli i letos uspořádat besedu pro dívky 7. a 8.
ročníků se zástupkyní kontaktního centra sdružení Anabell Brno. Hlavní činností tohoto
centra jsou služby specializované na problematiku poruch příjmu potravy. Že je to téma aktuální jistě nebude nikdo pochybovat. Ve světě zahlceném obrázky dokonale štíhlých lidí
s ideálními mírami, ve světě reklamy propagujícím štíhlé tělo není co se divit, že především
anorexie ( neustálé hladovění a diety) a bulimie
(soustavné přejídání a následné zvracení) je
čím dál častějším onemocněním mladých dívek,
popř. chlapců. Pro ilustraci postačí příběh, převzatý z webových stránek výše uvedeného sdružení Anabell.
Vlastně ani nevím, jak začít.

Mám bráchu, vždycky jsme byli zdraví, čilí, se
zdravou chutí k jídlu. Pak (když mi bylo 14), začala jsem kolem sebe slýchat, že jsem taková
pořádná ženská, „prsa! a ten zadek!“, tak jsem
začala hubnout… Z mých 59 kilo při výšce
165cm jsem během roku zhubla o 13 kg a chtěla
jsem stále víc. Jedla jsem pouze ovoce a třeba
plátek chleba jsem si rozdělila na 4 kousky za
den.
Okolí si toho začalo všímat, nejvíce moje
máma, pravidelně mě vážila, ale já se vždy
předtím už od rána prolívala litry vody, aby nebyly další kila dole poznat. Lhala jsem, schovávala a vyhazovala jsem jídlo. Po základce jsem
nastoupila na gymnázium a nevydržela jsem
nápor učení a začala jsem znovu jíst, ale už ne
jak dřív… začala jsem se přejídat.
Celé čtyři roky jsem se jen přejídala a držela

nekonečné diety a hladovky. Teď je mi 19, nevím
jak žít sama se sebou, myslím jen na jídlo,
nemám síly bojovat, přestala jsem si věřit a začala jsem se nenávidět. Mým jediným zájmem je
hubnout, což se mi vůbec nedaří. Ztratila jsem
spoustu přátel a spoustě lidí jsem hodně ublížila, už nejsem tou milou holkou jak dřív.
Mám neustále deprese, je to jak bludný kruh,
ze kterého není konce. Je mi pořád špatně,
nikam nechodím, žiji jenom se svým jídlem
a s nenávistí k němu i k sobě. A navíc... mám
skvělého kluka, kterého asi brzo ztratím, vlastně
cítím, že se tak už stalo. A potom už nevím, jak
dál, přeji si jen, aby byl v mém těle někdo jiný,
NE JÁ, protože mě už takhle žít nebaví…
Budete-li potřebovat informaci, radu či
pomoc, využijte www.anabell.cz
(MiL)
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Angličtina před oponou

Basketbal na Z· Komenského
První březnový víkend se ve Vyškově nesl
ve znamení okresního basketbalového přeboru.
Zúčastnila se ho obě naše družstva. Úspěšnější
byla děvčata, která skončila druhá, když ve finále podlehla lepšímu družstvu ZŠ Tyršova
Slavkov. Chlapci si odvezli bramborovou medaili za 4. místo.
Mgr. Petr Žižlavský

Nevšedním, a o to víc zajímavým doplněním
výuky cizích jazyků se stala návštěva divadelního představení v anglickém jazyce. Na motivy slavné komedie Williama Shakespeara
„Sen noci svatojánské“ nám Domino Theatre
představilo zjednodušenou verzi pod názvem
„A Midsummer Night’s Dream.“
Zvažovali jsem, zda tato akce bude pro žáky
atraktivní a hlavně přínosná. A byli jsme mile
překvapeni. Mladí herci nám přiblížili divácky
nejvděčnější komedii slavného autora.
Byl zde prostor pro romantiku, fantazii,
humor i studentskou nadsázku. Lidský svět se
propojí se světem elfů a dochází k nečekaným
zápletkám.
A co na to naši žáci-diváci? Posuďte sami jejich odezvy: „Divadlo bylo fajn a celkem
vtipné. Herci měli pěkné kostýmy a hlavně
uměli fantasticky anglicky.“
„Velmi se mi to líbilo. Dokonce jsem tomu
rozuměla, což mě překvapilo.“
„Když budu jezdit na taková představení, tak
si angličtinu určitě zdokonalím.“
Jsme rádi, že žáci pochopili obsah anglic-

kých dialogů a posílili si tak důvěru ve své jazykové dovednosti. Vždyť slovíčka a fráze
typu: „Well, friends, let’s start; to be or not to
be; nobody loves me“, už přece dávno znají.
A my pedagogové víme, že motivace je pro
další studium důležitá.
učitelky Aj

·kolní kolo biologické olympiády
Ještě v žádném roce nebyl o biologickou
olympiádu na naší škole takový zájem jako letos.
Způsobilo jej zřejmě všem blízké téma Zvířata
a rostliny u nás doma, zadané celostátně pro
kategorii C a D – žáky 6.–7. a 8.–9. ročníků (více
se můžete dočíst na www.biologickaolympiada.cz).
Ve školním kole se spolu utkalo na poli teoretických i praktických znalostí 17 mladších a 7
starších žáků, z nichž víc než polovina postoupila
do užšího výběru. Ted už záleží „pouze“ na vypracování domácího laboratorního úkolu, který
si soutěžící mohou vybrat ze
šesti témat (např. bezobratlí živočichové jako potrava akvarijních a terarijních živočichů,
pozorování mláďat drobných
savců, nejčastěji pěstované pokojové rostliny, atd.), a cesta do
okresního kola je otevřená.
Přejeme našim přírodovědcům především chuť do dalšího
poznávání přírody a úspěchy
v dalších kolech soutěže.
(MiL)

Foto na straně: archiv ZŠ

Sedmáci z Komenského zasypáni sněhem
Týden před jarními prázdninami byl asi nejvíce očekávaným týdnem pro žáky sedmých
ročníků. Všichni se těšili na hory, vysedávali u předpovědí počasí a filmů
s lyžařskou tematikou.
Lyžařský kurz začínal 14. února
brzkým ranním odjezdem na obvyklé místo našich kurzů – do Horní
Bečvy. Kurz jsme měli letos o jeden
den zkrácený – vraceli jsme se
v pátek 20. února.
Počasí k nám tento rok bylo velice
štědré, a jak napovídá titulek, sněhu
bylo až až. Sněžilo každý den, někdy
bez ustání – typická ladovská zima,

které jsme již pomalu začali odvykat. S obrovským množstvím sněhu jsou spojené i nepříjemnosti (zhoršená viditelnost na sjezdovce, náročnější povrch trati).
Všichni žáci si vyzkoušeli i chuť lyžařských
závodů. Jel se obří slalom na dvě kola a nejlépe
si s oběma tratěmi poradili v mužích David Reichl a v ženách Linda Štěrbová.
Mgr. Martin Bauer, vedoucí kurzu

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Foto: 2x archiv ZŠ

Další úspěchy slavkovské gymnastiky
V sobotu 7. března se konal již třináctý ročník
přeboru ve sportovní gymnastice v Drnholci.
Účastnili se jej reprezentanti z 8 škol, z nichž děvčata ze ZŠ Komenského opět navázala na své úspěchy a umístila se na předních příčkách. Naše
gymnastky soutěžily ve třech kategoriích. V nejmladší kategorii, ve které startovalo 28 soutěžících, zvítězila Sabina Macharová, 2. místo získala
Kristýna Mannerová. V kategorii mladších žákyň
obsadila 3. místo Aneta Macharová a v kategorii
starších žákyň získala Ivana Pavésková cenné
2. místo. Naše děvčata předvedla nejnáročnější
sestavy na gymnastickém nářadí ze všech soutěžících a už se velice těší na příští ročník.
Ve středu 11. března se naše město stalo dějištěm krajského kola ve sportovní gymnastice v povinných sestavách. Do naší školy se sjeli gymnasté s jediným cílem – získat titul krajského
přeborníka v družstvech i v jednotlivcích.

V mladší kategorii se to podařilo našemu družstvu
ve složení Aneta Macharová, Natálie Hudcová,
Eva Šimoníková a Daniela Martínková. V jednotlivkyních obsadila první čtyři místa v pořadí, jak
jsou vypsány, přičemž krajská přebornice Aneta
Macharová získala nejvíce bodů ze vše zúčastněných kategorií děvčat. V kategorii starší naše děvčata ve složení Kristýna Borovská, Ivana Pavésková, Linda Štěrbová a Kristýna Maradová
vybojovala krásné 2. místo těsně za Bučovicemi.
V jednotlivkyních získala Kristýna Borovská
2. místo.
Určitě patří děvčatům velký dík za mnoho
a mnoho hodin z jejich volného času strávených
na náročných trénincích na gymnastickém nářadí
a za vzornou reprezentaci školy.
A co je čeká dál? V dubnu volné sestavy v gymnastickém trojboji ve Šlapanicích, tak hodně
štěstí.
Mgr. R. Macharová
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Trdlinky a panenky
V pátek 13. března se žáci 6. tříd zúčastnili zahájení 9. ročníku nesoutěžní přehlídky dětského
divadla, akce TRDLINKY. Jako první diváci
zhlédli kluci a holky loutkovou poetickou grotesku o samotě, snech a přátelství s názvem Žabáci, aneb Sny starého dědka. Rozveselily nás
loutky ze dřeva a kůže (byli to velcí nohatí maňásci), hrou proplouvaly svítící papírové ryby.
Naši žáci se také podíleli na výtvarné části Trdlinek společnou prací na téma Afrika. Děvčata
zareagovala na charitativní akci „Adoptuj panenku“. V pracovních činnostech si pak vyzkoušela panenku ušít, obléct ji a pojmenovat.
A jak dílo mladých výtvarnic bodovalo?
Panenky se jmény Lola, Bimbo a Hannah Simpson se prodaly hned 1. den. Prodejní cena jednoho kousku činí 600 Kč. Výtěžek z prodeje poputuje na konto mezinárodní organizace
UNICEF. Děvčata i chlapci odvedli opravdu
pěknou práci. A za to jim patří slova chvály
a uznání. Jana Ševčíková a Hana Červinková
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Zajímá vás v‰e, co se dûje ve Slavkovû?
Chcete mít dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte nov˘ informaãní portál

www.veslavkove.cz

Mimořádná akce
Zdarma 20 ks tužkových
alkalických baterií Energizer
při nákupu nad 1000 Kč.
Dárek obdržíte i v případě jiných reklamních akcí, ale pouze po odevzdání kuponu.
Kupon musí být odevzdán při placení zboží.
Obj. č. 014513
Platí při odevzdání kuponu, platnost akce do 25. dubna 2009

Polední MENU slavkovsk˘ch restaurací •
krátké ãlánky v rubrikách spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika • fotogalerie •
diskuse pod ãlánky • aktuální program kina

www.veslavkove.cz
Pozvánka na fotbal

Foto: 3x V. Luža

Svaz diabetiků pod vedením paní Marie Miškolczyové pořádá od ledna do března cvičení diabetiků a seniorů v tělocvičně ISŠ v Tyršově ulici ve Slavkově za vedení cvičitelky paní Jany Sekerkové. Zveme všechny.
Svaz diabetiků

Koncem měsíce března zahajují fotbalisté jarní
části soutěžního ročníku 200/2009. Zimní příprava všech našich mužstev proběhla jak v tělocvičnách místních škol, tak i v terénu. Na městském stadionu se budou hrát v březnu a dunu
následující mistrovská utkání:
So 28. 3. Slavkov „B“–Kobeřice „B“, zač. v 15 h
So 4. 4. Slavkov „A“–Kostice, zač. v 15.30 h
dorost Slavkov–Velké Bílovice, 13 h
So 11. 4. Slavkov „B“–Milešovice, zač. v 15.30 h
st. a ml. žáci Slavkov–Brankovice, zač.
v 9 a 10.45 h
So 18. 4. Slavkov„A“–Ivanovice n. H., zač. v 16 h
dorost Slavkov–Dol. Bojanovice, 13.30 h
Ne 19. 4. přípravka Slavkov–Otnice, zač. v 10 h
So 25. 4. st. a ml. žáci Slavkov–Letovice, zač.
v 9 a v 10.45 h
VV SK Slavkov u Brna zve tímto všechny své příznivce do ochozů stadionu. Při utkání „A“ mužstva
je vždy připravena bohatá tombola, o občerstvení
se postará restaurace U dvou kapříků. Přijďte v hojném počtu pozvbudit všechna naše mužstva! rs

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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Olympiáda středních
škol v českém jazyce
Dne 16. března jsme se zúčastnili olympiády
ČJ v kategorii středních škol. Naši školu reprezentoval Ondřej Valtus, student 4.B oboru Hotelnictví, kterému k získání 3. místa chyběl jeden
bod. Svoje štěstí také zkusily Monika Stančíková
a Tereza Prokešová ze 4.A téhož oboru. Všem
jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
ISŠ Slavkov u Brna

Olympiáda v anglickém jazyce

Sommeliérský kurz
Ve dnech 2. a 3. března proběhl v naší škole
další z odborných gastronomických kurzů, tentokrát sommeliérský. Pod vedením zkušeného
lektora Karla Babky se účastníci sommeliérského kurzu dozvěděli mnoho informací o víně,
způsobu jeho uchovávání, podávání a nabízení
zákazníkům. Jako vrchol sommeliérského umění
si naši žáci vyzkoušeli sabráž šampaňského vína

šavlí. Dvoudenního kurzu se zúčastnilo 18 žáků
z učebního oboru Kuchař – číšník a maturitního
oboru Hotelnictví a turismus. Každý účastník,
pokud úspěšně složil závěrečný test, získal certifikát „Sommeliér – Kadet“.
Přípravu a organizaci kurzu zajistila učitelka
odborných předmětů gastronomie paní Marie
Novoměstská.
isš

ISŠ – dívky bronzové, hoši stříbrní
Ve dnech 11. a 12. 3. se do Slavkova u Brna
sjela družstva středních škol okresu Vyškov, aby
změřila své síly v bojích pod vysokou sítí. Jako
již každoročně pořádala slavkovská Integrovaná
střední škola turnaje o titul přeborníka okresu ve
volejbalu.
Ve středu jedenáctého svedly boje dívky Gymnázia Bučovice, Gymnázia Vyškov, SŠZZE Vyškov, Obchodní akademie Bučovice a ISŠ Slavkov u Brna. Hrálo se v hale ISŠ systémem každý
s každým. Na konci turnaje byla nejspokojenější
děvčata z vyškovského gymnázia, která turnajem prošla suverénně bez ztráty jediného setu.
Druhé místo si vybojovalo družstvo Gymnázia
Bučovice a pěknou bronzovou příčku obsadila
ISŠ Slavkov u Brna, kterou reprezentovaly : Denisa Floriánová, Michaela Růžičková, Klára Létalová, Sabina Spiříková, Petra Kliková, Martina
Zborovská, Simona Langerová, Sára Provazníková a Nikola Smékalová. Hlavní oporou družstva byla blokařka Denisa Floriánová a ve velmi
dobrém světle se předvedly obě prvačky v základní sestavě Sabina Spiříková a Petra Kliková.
Výsledky našich dívek:
ISŠ Slavkov u Brna–OA Bučovice 2 :0
ISŠ Slavkov u Brna–Gymnázium Bučovice1 :2
ISŠ Slavkov u Brna–SŠZZE Vyškov 2 :0
ISŠ Slavkov u Brna–Gymnázium Vyškov 0 :2

Ve čtvrtek se utkaly týmy hochů Gymnázia
Bučovice, Gymnázia Vyškov, SŠZZE Vyškov,
Obchodní akademie Bučovice, SOŠ a SOUN
Rousínov a ISŠ Slavkov u Brna. Hrálo se ve dvou
skupinách v hale ISŠ a v hale ZŠ Komenského.
Naši hoši v prvním utkání porazili družstvo
Gymnázia Bučovic a v utkání o první místo ve
skupině těsně podlehli týmu Gymnázia Vyškov.
Přesto postoupili do semifinále, kde jednoznačně
přehráli Obchodní akademii Bučovice. Ve finále
se opět utkali s týmem Gymnázia Vyškov a opět
mu velmi těsně podlehli. Druhé místo v celém
turnaji je však velkým úspěchem a příslibem do
budoucna. Nejplatnějším hráčem týmu byl Aleš
Šmerda z 2.BHT. Družstvo dále tvořili Jakub
Krejčiřík, Jaroslav Bretter, Martin Kučera, Miroslav Řezník, Lukáš Gerda, Martin Trochta, Rudolf Forman, Jakub Bednařík, Marcel Knesl,
Ondřej Pavlinec a Vojtěch Bednář.
Výsledky našich hochů ve skupině:
ISŠ Slavkov u Brna–Gymnázium Bučovice 2 :1
ISŠ Slavkov u Brna–Gymnázium Vyškov 1 :2
semifinále:
ISŠ Slavkov u Brna–OA Bučovice 2 :0
finále: ISŠ Slavkov u Brna–Gymn. Vyškov 1 :2
Všem hráčkám i hráčům patří velký dík za
vynikající reprezentaci naší školy!
Učitelé TEV, ISŠ Slavkov u Brna

Ocenûní kreativity a snahy na‰ich studentek a studentÛ
Každý výukový předmět má svá specifika.
Nejinak je tomu v předmětech zeměpis cestovního ruchu a cestovní ruch na Integrované
střední škole ve Slavkově, obor hotelnictví a turismus. Jednou z forem poznávání zajímavostí
různých států jsou i seminární práce.
Třída 3.A HT dostala za úkol vypracovat seminární práce o Rakousku. Rakouské velvyslanectví poslalo našim studentům mnoho propagačního materiálu, aby lépe mohli vyhledávat
a zpracovávat informace o jejich zemi pro různá
témata. Kromě zcela klasických – Vídeň, Kultura Rakouska, Rakouská gastronomie – studenti zpracovávali i témata sportovní. Příkladem mohou být: Cykloturistika, Vodní

radovánky, Lyžařské možnosti, Zábava po lyžování a další.
Třída 3.B HT shromažďovala informace o –
pro nás Evropany exotické zemi – Tunisku. Klasická témata se moc nelišila od rakouských, ale
mnoho témat bylo specifických. Nejzajímavějšími byly práce: Starobylé Kartágo, Plodiny
olivy a datle, Islám v Tunisku i kmen Berberů.
Studenty práce bavila a také to na ní bylo vidět.
A proto se nelze divit, že Tuniský národní úřad
v Praze ocenil 15 studentských prací a poslal jejich tvůrcům 15 zajímavě zpracovaných DVD
o Tunisku jako poděkování. Jak patrno, na naší
škole je mnoho kreativních studentek a studentů.
Irena Lochmanová, ISŠ Slavkov u Brna

Dne 20. února se ve Vyškově uskutečnilo
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, jehož
se zúčastnili studenti a studentky středních škol
a gymnázií okresu Vyškov. Soutěž sestávala ze
dvou částí. První z nich byl poslechový subtest,
následovala krátká prezentace každého ze studentů a své řečové dovednosti studenti prokazovali reakcemi a pohovorem na témata z různých
oblastí života, jako jsou například kultura, zdraví,
vzdělání, móda, cestování, gastronomie, aktuální
světové události apod. První tři místa v soutěži
obsadili studenti gymnázií z Bučovic (1. místo )
a z Vyškova (2. a 3. místo).
Za ISŠ Slavkov se soutěže zúčastnily studentky T. Matýzková, J. Skalická, E. Zachodilová
z druhého ročníku oboru hotelnictví a turismus
a studentky M. Sattlerová a S. Najjar Dit Midani
ze třetího ročníku téhož oboru. Reprezentantky
naší školy se v náročné konkurenci rozhodně neztratily a za jejich výkon jim touto cestou děkujeme. Za vyučující AJ Mgr. Bohdana Bílková

Foto na straně: archiv ISŠ

Barmanská soutěž
Dne 18. března se studentky druhého ročníku
oboru Hotelnictví a turismus ISŠ Slavkov u Brna
Marcela Rotreklová a Alena Doležalová zúčastnily pod vedením učitelky odborných předmětů
Marie Novoměstské 6. ročníku juniorské barmanské soutěže Amundsen Cup, kterou pořádala
Střední škola gastronomická, s.r.o. v Blansku.
Podmínkou účasti na soutěži je připravit v časovém limitu 7 minut 5 porcí nikdy nezvěřejněného
originálního míchaného nápoj co nejlepší vyvážené chuti. Techniku přípravy a především chuť
nápoje pak boduje odborná porota.
V konkurenci 27 soutěžících obsadila v hlavní
soutěži Marcela Rotreklová s míchaným nápojem
„Mátové překvapení“ třetí místo a Alena Doležalová s nápojem „Západ slunce“ získala první místo
v kategorii o nejchutnější nápoj. Obě dívky tak navázaly na loňský úspěch, kdy naše škola získala
v hlavní soutěži první místo, a odvezly si ze soutěže hodnotné ceny věnované sponzory.
js
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Velikonoce – nejdÛleÏitûj‰í kﬁesÈanská slavnost
O Velikonocích si církev připomíná historickou událost smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta,
která nastala s největší pravděpodobností v roce
30 našeho letopočtu. Ježíšova smrt a vzkříšení
jsou nejen hlavními tématy kázání církve, ale
tvoří rovněž ústřední obsah křesťanského vyznání
víry. Tuto skutečnost dosvědčuje již apoštol
Pavel kolem roku 55 ve svém Prvním listu Korinťanům, kde cituje zřejmě nejstarší křesťanské
vyznání víry: „Předal jsem vám především to, co
jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy
ve shodě s Písmem, že byl pohřben a že byl
vzkříšen třetího dne ve shodě s Písmem a že se
ukázal Petrovi a pak Dvanácti“ (1 Kor 15,3-5).
Toto vyznání víry zde Pavel představuje jako nejdůležitější obsah evangelia, které sám přijal
a které rovněž předal dále.
Nový zákon by neexistoval bez víry v Ježíšovo vzkříšení z mrtvých. Kdyby Ježíš zůstal
v hrobě, objevilo by se možná několik humanistů, kteří by si vzpomněli na dobrého člověka

z Nazareta, existovalo by snad pár filosofů, které
by získala Ježíšova moudrost, našlo by se patrně
několik historiků, kteří by popsali Ježíše jako zajímavého člověka. Nikdy by však neexistovala
víra ve Vykupitele, naděje na věčný život skrze
Toho, který byl ukřižován na kříži. Víra v Ježíšovo vzkříšení ale nespadla z nebe. Bůh ji učedníkům nevnutil. Oni se museli ještě jednou znovu
svobodně rozhodnout pro Ježíše. K víře však nedospěli skrze vlastní úvahy. Proti všem očekáváním učinili zkušenost, že Ježíš, který byl ponížen,
který zemřel potupnou smrtí na kříži, je vyvýšen
na pravici Boží. Ten, který byl odsouzen jako
rouhač, dal znovu vzplanout víře v Boha.
Je možné si přát, aby slavení letošních velikonočních svátků nás přivedlo k rozhodné
a osobní víře v dobrotivého a milujícího Boha,
který vzkříšením svého Syna, Ježíše Krista, nabízí každému člověku dar věčného života.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

Nermuťte se a nestrachujte se
Představte si, že by vám blízký člověk řekl, že
v jeho soudní při zvítězí docela jistě bezpráví, že
bude určitě popraven, že na světě bude o jeden
případ víc, kdy lež a nenávist zase budou slavit
triumf. A přesto řekne: „Nemusíš proto být
smutný a neměj strach. Já do toho půjdu i s tímto
vědomím. Je to důležitý případ, a protože v něm
jde i o tebe, nemohu ho přece nechat jen tak
být.“
Představme si ještě, že nám to říká člověk navýsost spravedlivý, který se po celý čas zabývá
jen tím, jak by druhým lidem pomohl. Skončí-li
justiční vraždou člověk jako on, jak bychom se
neměli bát o osud všech spravedlivých a vůbec
o budoucnost lidstva? Jaký má potom smysl usilovat o lásku a dobro?
Přesně takové fiasko si připomínají lidé na
celém světě na Velký pátek. Ježíš Kristus, jehož
smrt si ten den připomínáme, skončil na popravišti jen kvůli nenávisti mnohých a po rychlém,
naprosto zmanipulovaném soudu. Ježíš, když takový konec předvídá před svými učedníky, zakončí tuto předpověď právě takto: „Nermuťte se
a nestrachujte“ (Jan 14,1). Může nás napadnout
jen jedno: tak to je děs! I ten, kterého křesťané
nazývají Božím Synem, vidí veškerou nespravedlnost a sám se jí s rozmyslem vydává všanc,
místo aby proti ní rázně zakročil. Kam ten svět
spěje!?
A to tato Ježíšova věta má ještě nelogičtější
pokračování: „Nermuťte se a nestrachujte. Věříte
v Boha, věřte i ve mne.“ Kdo by se ale neza-

chvěl, když si pomyslíme, že se na tu spoustu nespravedlností, které se ve všech dobách na světě
dějí, může dívat i Bůh? A nakonec do té nejnespravedlivější pasti nechá chytit svého „vyslance“.
V každém procesu někdo zvítězí a ta druhá
strana je poražená. Někdy ale prohra v soudním
procesu může být morální i faktickou výhrou
nad zlem. To tehdy, když se člověk obětuje kvůli
přátelům nebo když svou smrtí někoho dokonce
zachrání. „Důvěřujte tomu, že vás svou smrtí zachráním,“ jakoby řekl Ježíš svou předpovědí.
Pokud aspoň trochu věříte v Boha, kterému o nás
lidi jde, věřte, že to, co se stalo o Velikonocích
před necelými dvěma tisíci lety, nebylo jen morálním vítězstvím.
To, že byl Kristus ukřižován, není jen ukázkou
lidské zvůle a prohnilého soudnictví, ale je
vlastně vítězstvím nad zlem. Nu, je to trochu
zvláštní vítězství. Ale my tento styl také někdy
používáme. Když např. neoplácíme pár fackami
políček, který jsme neprávem dostali, ale řekneme překvapenému zuřivci: „Tak si posluž
ještě, chceš-li.“ A nastavíme druhou tvář.
Bůh tento styl boje sám proti zlu použil právě
smrtí svého Syna Ježíše. Víc k tomu říct nemůžeme. Jde jen o volbu stylu a víru, že tento divný
styl boje vítězí. Bůh k tomu po třech dnech nakonec připojil potvrzení: Vzkřísil Ježíše, dal mu
vstát z hrobu, dal mu takto zvítězit nejen nad
zlem, ale i nad smrtí. Tak o tom jsou také Velikonoce.
Jarmila Řezníčková, farářka

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Slovo na cestu
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je
blízko.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé
modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je
pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je

hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu…
Bůh pokoje bude s vámi.
(Apoštol Pavel, list Filipským, 4:4-9)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V dubnu
Vás zveme na soboty 11. a 25.4. na adresu Lidická 307. Začínáme v 9.15 h společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje kázání z Písma. Kontakt na tel.: 544 227 308
(kazatel Roman Mach) http:// www.casd.cz
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle 8.30
a 18.00, ve farní kapli: úter˘ 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.
Misijní nedûle, 29. 3. po m‰i v 8.30 h „Misijní koláã“, v˘tûÏek z prodeje pﬁinesen˘ch koláãÛ bude vûnován na PapeÏské
misijní dílo dûtí. Veãer v 17.15 kﬁíÏová cesta dûtí.
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 2. 4. v 8.00.
Náv‰tûvy nemocn˘ch pﬁed Velikonocemi, pátek 3. 4. dopoledne, nové zájemce mÛÏete nahlásit telefonicky.
Setkání mládeÏe s biskupem Vojtûchem, Brno katedrála,
sobota 4. 4.
Kvûtná nedûle, 5. 4. v 8.30 Ïehnání ratolestí v parku, prÛvod,
zpívané pa‰ije.
KﬁíÏová cesta na Urbánek, Kvûtná nedûle 5. 4. od sv. Jana
v 15.00.
Zpovûdní dny pﬁed Velikonocemi – pondûlí 6. 4. a úter˘ 7.
4. od 17.00 do 19.00.
Zelen˘ ãtvrtek, 18.00 m‰e sv. na památku poslední veãeﬁe
Pánû, adorace v Getsemanech do 24.00.
Velk˘ pátek, den pﬁísného postu, 18.00 obﬁady s uctíváním
sv. kﬁíÏe, adorace od 7.30 do 24.00.
KﬁíÏová cesta mûstem na Velk˘ pátek, ve 21.00 od kostela.
Adorace u BoÏího hrobu, Bílá sobota, vstup od fary, od 7.30
do 16.00.
Vigilie Vzkﬁí‰ení Pánû, sobota 20.30 pﬁed kostelem.
Nedûle Vzkﬁí‰ení Pánû, m‰e sv. v 8.30 a 18.00, kostel, Ïehnání pokrmÛ.
Pondûlí velikonoãní, m‰e sv. pouze v 7.30, kostel.
Obnova pro dûvãata od 14 let, sobota 18. 4. DÛm sv. Rodiny.

Klubový večer
Přijměte pozvání na další klubový večer
s promítanými diapozitivy, na téma:
„Výtvarné umění a víra“ aneb Odraz biblické víry v (převážně) současném výtvarném umění. Hovořit bude farář a výtvarník,
Mgr. Miroslav Kubíček z Brna.
Sejdeme se v Husově sboru, ul. Jiráskova
959, ve Slavkově u B., v pondělí 20. dubna
v 18 hodin.
Po přednášce pokračuje diskuse s občerstvením. Vstupné je dobrovolné.
Za Radu starších vás zve Milan Vostřel, farář

Pozvánka na výstavu
V neděli 26. dubna se koná v době od 14 do
18 hodin v učebně v 1. patře římskokatolické
fary výstava obrazů a kreseb Víta Noska.
Vstupné dobrovolné.
řkf

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.veslavkove.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky, vždyť je přece
život hezký. Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi, kytky, nebe, koho tedy těší svět, ten tu
bude do sta let. Co Ti můžem přát? Vždyť Ty už máš osmdesát! Přejeme Ti hodně
zdraví, život ať Tě stále baví. Ať se na Tebe jen štěstí směje. To Ti ze srdce přejeme.

Dne 11. dubna oslaví své životní jubileum 80 let naše maminka a babička,
paní

JIŘINA SLANINOVÁ
K tomuto výročí Ti z celého srdce přejeme zejména pevné zdraví, pohodu,
spokojenost, hodně radosti a štěstí. Dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Už se neusměje, nepohladí… Vydala se na cestu, kam chodí každý sám.
Jen dveře vzpomínek nechala nám dokořán.
Dne 2. března 2009 uplynuly tři smutné roky od smrti naší milované
manželky, maminky a babičky, paní

BOHUMILY KACHLÍKOVÉ
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel,
dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Odešel nám klidně, tiše milovaný tatínek, dohořela cigareta, zůstal jen popílek.
Svíčka jeho dohořela, domov navždy opustil, slza v oku, smutek v srdcích navždy
po něm jenom zbyl.

Dne 25. března 2009 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
S láskou stále vzpomíná manželka Jitka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Dne 25. března 2009 uplyne 10 let, co nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ANTONÍN SALOMON
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.
Dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 27. března 2009 by se dožil 80 let pan

EMIL POLA
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte spolu s celou jeho rodinou.

Vzpomínka
Dne 31. března 2009 uplyne 20 let od úmrtí pana

KARLA HORNY
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn s rodinou
a snacha Jarmila s rodinou.
Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát 21. března, jak těžké u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.
Dne 9. dubna 2009 vzpomínáme 4. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.
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Opustili nás
Hedvika Kantková (91)
Alena Moricová (80)

1. 3.
11. 3.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
ODVOZ KOMUNÁLU, suti, železa, dovoz písku,
štěrku, oblázků, stavebnin atd. Kontejnery do 20 m3.
Autodoprava Martínek, Křenovice, tel. 605 777 412.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
RD 4+1 Rašovice u Slavkova, koncový řadový,
CP 2250 m2, 2x garáž, velká zahrada, podsklepený, r. 1998. Cena 4 000 000. Tel. 775 674 544,
hledajicibyt@seznam.cz
IHNED KOUPÍM DŮM ve Vyškově do 3,5 mil.
s menší zahrádkou, popřípadě v okolí maximálně
10 km. Tel. 605 898 473.
ČISTÍME čalounění, koberce, plyšáky. Fa Xena 99,
Slavkov. Doprava zdarma do 20 km. 605 414 856
KOUPÍM RD se zahrádkou ve Slavkově nebo
Rousínově a okolí, popř. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766
PRODÁM DB 2+1 Slavkov, Zlatá Hora, cena
1,45 mil. Dohoda možná. Tel.: 607 838 490.
PRODÁM DB 3+1 na Zlaté Hoře, 1. patro – plocha bytu 73 m2. Dům i byt po rekonstrukci. Tel.:
732 268 392.
ČIŠTĚNÍ SEDAČEK i z kůže, koberců vč. třásní.
Mokré čištění s hloubkovým odsátím. Každý 3. koberec zdarma. Doprava do 20 km neúčtuji. M.
Škromachová, Křenovice, tel. 605 414 856.
PRODÁM RD 6+2 ve Slavkově. Cena k jednání
4,5 mil. Tel. 773 300 118.
ÚKLIDOVÁ FIRMA HLEDÁ ženy na mytí oken
a čištění koberců cca 2x týdně. Vhodné pro ženy
na MD. Tel. 605 414 856 (po 18. hod.).
PRONAJMU BYT 2+kk ve Slavkově u Brna.
Parkovací místo před domem, volný od 1. června
2009. Tel. 776 750 929.

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

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.

pátek 17. dubna do 16 hodin

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

www.bmtypo.cz

Podmínky viz
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Čaj o páté ve Slavkově u Brna
Co to vlastně znamená? Čaj o páté nese název
svépomocná skupina, kde se schází rodinní příslušníci-pečovatelé, kteří pečují o své blízké s jakýmkoliv typem demence. Je nutné si uvědomit, že problematika demence s sebou nese zátěž především
pro rodinné pečovatele a je tedy nutné, aby měli
možnost vyjádřit své pocity, našli zde odpovědi na
otázky, případně – a to je velmi důležité – zde našli
podporu ve své náročné péči.
Hosty jsou také zástupci jak měst a obcí, tak pozvánky dostali i lékaři, kteří se této problematice věnují. Svépomocná skupina je otevřená všem, může
přijít každý, koho tato problematika zajímá, kdo se

s ní setkal nebo kdo se v této problematice pohybuje
či pohyboval. Setkání v březnu navštíví rodinná pečující z Brna, která má zkušenosti z těchto setkání
v Brně a již dopečovala o svého blízkého, i ona může
své poznatky předat lidem, kteří jsou na počátku
péče. Velmi důležité je zastoupení lidí, kteří tuto skupinu vedou, jsou to zástupci sociálních služeb, kteří
již dlouhodobě s touto cílovou skupinou spolupracují. Setkání se koná v prostorách Charitního centra
denních služeb na Polní ulici ve Slavkově. Srdečně
zvou Jaroslava Dvořáčková, vedoucí Charity Bučovice a Zdeněk Choura, pracovník přímé péče
Rodinná pohoda Vyškov a jejich hosté.

Jarní pranostiky
Již je tady jarní rovnodenost, slunce se na
své pomyslné pouti přehouplo přes rovník zahřívat naši severní polokouli, (20.–22. března)
a to zima ještě pořádně ani neskončila. Pozdní
mrazíky do března patří: „Březnové mrazy
nikdy neschází“, březnové slunce také ne, ale:
„Březnové slunce má krátké ruce.“ Mrazíky
nevadí ani ptákům, aby se chovali jarně. Kosi
již zpívají naplno, hrdličky již volají od počátku března, aby letos opět stihly alespoň
čtvero hnízdění a sýkora volá: „Rozsívej, rozsívej!“
Březen zatím ukazuje svou vlídnější tvář, od
prvního dne jeho nadvlády již beze sněhu,
pravda, jen v údolí našeho města. Ve vyvýšeném okolí se sněhová pokrývka jen tak nevzdává. Myslivci o tom vědí své. Předjarní sníh
může být pro zvěř to nejhorší, zvláště když pokračují noční přímrazky.
Jarní pranostiky zcela zvláštní pozornost věnují ptákům, v létě i v zimě si pranostika ptáků
vůbec nevšímá. Lidová moudrost klade počátek jara již do měsíce února ale při tom však
znamenitě nadsazuje: „Na Hromnice musí
skřivánek vrznout, – ono ho to ale druhého
února ani nenapadne, i když letos byl 2. únor
prvním dnem bez sněhové pokrývky. Březen je
již příznivější, i když dlouhá zima má stále
svoji nadvládu i se svými letos početnými ptačími hosty. Myslivci mají za to, že nejspolehlivějším věštcem a signálem jara jsou mladí zajíčci, symboly svátků jara, Velikonoc. Počkáme
si tedy na jaro až do 13. dubna? Zajíčci březňáci jsou však již v bezpečí, ty sluníčko občas
i zahřeje, ale co zajíčci únoráci? Ti to měli letos
horší. Jak asi přečkali alespoň ty 2 týdny po narození, které tráví schouleni v trávě někde v závětří, když letošní únor byl nejdeštivější
z únorů za posledních nejméně 15 let? I když

je to měsíc krátký, plných 20 dnů buď pršelo,
sněžilo nebo alespoň mrholilo. Napršelo plných
194 % dlouhodobého únorového průměru
srážek. Zajíci jsou vůbec prvními zvěstovateli
jara. Již uprostřed jedna nám předvádí, že jaro
opravdu přijde. Začínají se honcovat, prohánějí se společně nebo po párech po sněhových
pláních, ačkoliv jindy po celý den přečkávají
v úkrytu.
Měsíc březen v dlouhodobém průměru je
každým čtvrtým rokem měsícem nejchladnějším. Jeho počátek bývá pod vlivem Matějského
oteplení krátce teplejší, po polovině března přichází další oteplení Josefsko-Mariánské, které
trvá až do konce měsíce: „Na Svatého Jáchyma
(20. 3.) končívá se už zima“ a „O Svaté Balbíně
(31. 3.) je už u nás po zimě“.
Měsíc duben je charakteristický svou náladovostí a proměnlivostí. Srážky, ojediněle
i sněhové střídá slunečno a tepleji, koncem měsíce obvykle dochází k poklesu teplot. Nastává
cyklonální charakter počasí, střídání tlaku, provázené silným západním prouděním. Naše oblast patří k vyšším teplotním průměrům,
9,8 °C. s minimálními srážkami 30 mm. „Aprílové počasí jsou časy a nečasy“, nebo: „Aprílové počasí má daleko do krásy“. „Mokrý
duben slibuje dobrou sklizeň“.
Je to i oslava prvních květů, o Květné neděli
posvěcené kočičky chrání domovy před blesky
a požáry, v přírodě nabízí jívy spolu s jehnědami lísky první pastvu, pyl pro první jarní
zvědy, včely. Až „O Svatém Jiří se jaro teprve
rodí“(24. 4.) Každý květ, nejen v zahradním
stromoví, i pampelišky v trávníku je vítán. Je
pastvou pro hmyz, kde je dostatek hmyzu, daří
se i ptákům, kde jsou ptáci je zpěv a radost
z návratu všeho živého.
M. Hrabovský

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

Vstupní prostory Zámku Slavkov – Austerlitz
Od 26. března do listopadu • vstup volný
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okénko
Jak jsme již oznámili, uspořádáme ve čtvrtek
dne 23. dubna výroční členskou schůzi. Bude se
konat od 14 hodin v zasedací místnosti MÚ ve
Slavkově, Palackého nám. 65. Na programu je
zpráva o činnosti a hospodaření za poslední dva
roky, volba výboru a delegátů na sjezd Svazu diabetiků ČR. Cukrovka je závažné trvalé metabolické
onemocnění látkové výměny, zejména vstřebávání
sacharidů. Léčba je proto velmi obtížná a vyžaduje
stálou spolupráci lékaře s pacientem. Lékař zabezpečí vhodnou léčbu medikamenty a podá první informace. Další ovšem záleží na pacientovi, jestli
bude dodržovat léčebný režim a dietní opatření,
bez kterých je léčba cukrovky neúčinná. Diabetik
musí být především dobře informován o tom, jak
může sám ovlivnit průběh své nemoci tak, aby nedocházelo k dalším komplikacím jako je selhání
ledvin, oslepnutí, mozková příhoda, srdečně cévní
komplikace, rozvoj diabetické nohy. Proto Svaz diabetiků ČR klade velký důraz na zdravotně výchovnou činnost, na rehabilitaci, pohybovou aktivitu
a společenské vyžití.Snažíme se také o prevenci
diabetu, informujeme veřejnost, co dělat, aby
k onemocnění nedošlo. Že je nutné změnit nevhodné stravování, které vede k obezitě, více se
věnovat jakékoliv pohybové aktivitě. Všichni také
mají možnost dát si náhodně změřit glykémii, aby
mohli zahájit včasnou léčbu. Spolupracujeme s lékaři, výrobci a distributory léků a pomůcek pro diabetiky a propagujeme výrobky zdravé výživy.
Naše ústředí vydává časopis Dia život a různé publikace o léčbě diabetu. Už několik let spolupracujeme s vedením lázní Luhačovice a staráme se o rehabilitaci našich členů. Oblíbené jsou i naše
ozdravné pobyty u moře v Itálii, které pořádáme začátkem září. Díky pochopení vedení technických
služeb a integrované střední školy zabezpečujeme
cvičení v tělocvičně a plavání na letním koupališti.
Bohužel, diabetes stále častěji postihuje i děti,
proto pořádáme setkání rodin s diabetickými dětmi
na konci školního roku v Moravském krasu. Nabízíme skutečně rozličné aktivity, bohužel právě začínající diabetici na ně nepřijdou a myslí si, že to
zvládnou sami. V našem regionu je zaregistrovaných přes 1400 diabetiků, ale členů naší územní organizace Svazu diabetiků je jenom 140. Svědčí to
o nezájmu lidí něco udělat navíc pro své zdraví. Pak
se nedivíme, že v ČR za poslední rok bylo zaregistrováno 56 000 nových diabetiků. S ročním přírůstkem o 3 % jsme se dostali na nelichotivé první
místo v Evropě s celkovým počtem přes 800 000
diabetiků. To nás vede k tomu, že Svaz diabetiků
má svoje oprávnění a že musíme ještě více zaměřit svoji činnost na veřejnost a také na poradenskou
činnost zejména pro nově zjištěné diabetiky.
Závěrem chceme poděkovat zastupitelstvu města
Slavkova, které nám vychází vstříc a podporuje naši
činnost i finančně. Chci také poděkovat všem členům výboru, kteří pro vás připravují po celý rok
zajímavé akce a svoji práci ve prospěch diabetiků
konají zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu.
Teď na jaře udělejme něco užitečného pro své
zdraví. Začněme s tím, že zařadíme do svého jídelníčku více čerstvé zeleniny, ředkvičku, jarní cibulku, hlávkový salát, pórek, špenát, pažitku, řeřichu a mladé lístky pampelišky a kopřivy.
Vyzkoušejte naklíčené obilí, čočku, sóju. V klíčcích je to nejlepší, co příroda vkládá do růstu nových rostlin. A o Velikonocích vypněte televizor
a počítač a vydejte se s celou rodinou na procházku
do jarní přírody, na zahrádku, nebo si zasportovat.
Pěkné Velikonoce přeje všem
Marie Miškolczyová

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Moje konto
Výběr XI.
Rozloučení s našimi vojáky
(Cyklprapor Slavkov 15. 4. 1939)
Smutný ten obraz stále v duši vidím,
jak naposled jsem naše hochy zřela:
Sevřený trojstup, zamračená čela,
zaťaté pěsti a krok divně těžký.
Sokoli statní, kde máte zbraně?
Což nehodláte přemoci saně,
drze jež šlapou květ lásky a míru,
ze lživé tlamy dští krev a síru?!
Mlčky jdou dále, hloub kloní čela.
Kde máte tanky, kde máte děla?
Do vašich rukou přec zbraně patří!
Zastavte přece, slyšte mne – bratři!

Foto: H. Stárková

Na jubilejním 10. ročníku Country bálu vystoupila country skupina Junico ze ZŠ Komenského. Žáci
tancovali s chutí a byla vidět jejich radost z pohybu. Přejeme další úspěšná vystoupení.
HaS

Vážení přátelé country hudby,
v pátek 13. března proběhl ve Společenském
domě Bonaparte jubilejní 10. country bál se skupinou Poutníci. Návštěva slušná, narozdíl od loňského roku, za což děkuji všem, co přišli.
Svoje tance skvěle předvedla taneční skupina
Country dreams ze Zlína a hlavně taneční soubor
Junico při ZŠ Komenského. Pro mě osobně to
bylo velké překvapení, že v našem městě takový
soubor je a že má všechno před sebou, neboť jejich věkový průměr byl tak dvanáct let. Myslím,
že milým překvapením byla také účast nového
osmnáctiletého zpěváka a kytaristy Poutníků Jakuba Bílého, který za námi dojíždí až z Ostravy.
Chtěl jsem ho původně představit ve Slavkově
u Brna až v létě, ale v rámci rozšíření programu

na našem bále jsem nechal Jakuba zpívat už teď.
Podle ohlasů bych řekl, že to byl dobrý tah a že se
o budoucnost naší kapely s Jakubem nemusím bát.
Takže závěrem ještě jednou děkuji všem co přišli, všem účinkujícím a spolupořadatelům a těším
se s vámi na shledanou při další akci, kterou bude
pořádat Zámek Slavkov pod záštitou MÚ a která
se bude jmenovat Folk a country na zámku. Tento
festival proběhne 14. srpna zřejmě v zámeckém
parku a jedná se o účasti Pavla Bobka, Pavlíny Jíšové a Nadi Urbánkové s Bokomarou. Nebude
scházet ani slavkovská Osada, která letos slaví
deset let od svého vzniku, a samozřejmě zde
budou hrát i Poutníci, za které se na vás 14. srpna
těším.
Váš Jiří Karas Pola

Mlčky jdou dále. Však hle, ty pěsti,
ty mluví za ně, slibují, věstí:
Jediné zbraně, které nám zbyly,
ostatní vrazi drze uloupili.
Tvrdá jen pěst a víra v srdcích zbyla.
To stačí však, by pěst ta uchopila
palcát a kosu, až nadejde chvíle.
V nové pak síle a v sevřeném šiku,
potomci vstanou Božích bojovníků,
spojeni k činu s věrnými všemi,
vrátit čest rodné hanobené zemi.

Die deutsche Armee in altdeutscher
Stadt Brünn
(Novinový titulek 18. 3. 1939)
Na Göring Strasse marše se hrají,
Hitler Platz řičí, prapory vlají.
V sevřených řadách pod znakem smrti
teutonské hordy naděje drtí.
Do dlažby dupou – muž vedle muže.
(Baťovy boty z pravé jsou kůže.)
Ve prospěch míru akce je nutná
(a český knedlík – Heil Hitler! – chutná!)
Vůdcovi knechti – Kanonenfutter –
ovládli Brno. (Schmeckt frische Butter?)
Středověk žije jako žil kdysi.
Městem se valí hladové krysy.
L. Kropáčková

Foto: 2x S. Hlubinka

Kalendář akcí – duben 2009
Datum

9. a 10. 4.

hod.

druh

8.30–12.30

spol.

akce

místo konání

poﬁadatel

Velikonoční prázdniny s DDM. Cena: 40 Kč na jeden den. S sebou : 3 vyfouklá vejce, svačinu a přezůvky
Program: výtvarné práce, soutěže, hry, internet. Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku do 7. 4.
sport. I. závod MČR Slavkov. Závody automobilových modelů
areál Auto RC
výst. Prodejní zahradnická výstava. Na výstavě bude možno zakoupit např. užitkovou keramiku,
zámecký park
zahradní krby, skalničky, keře, přísady, okrasné dřeviny, kaktusy, nářadí a jiné. Vstup zdarma
Hudební večer žáků
sál ZUŠ
kult.
Slavkovské memento 2009. 5. ročník festivalu válečně literatury faktu
Zámek Slavkov – Austerlitz
Na programu budou: besedy se spisovateli, autorská čtení, prezentace nových titulů z dané oblasti,
křty knih, vyhlášení literární a výtvarné soutěže pro děti nebo večerní čtení při svíčkách.

DDM

Výstavy:
do 3 .5. 2009
do 3. 5. 2009

výst.
výst.

Galerie OK
Galerie OK

Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz

do 31. 5. 2009
do konce listopadu 2009

výst.
výst.

galerie v přízemí zámku
galerie před pokladnou

Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz

11. a 12.4.
17. a 18.4.
21. 4.
24. 4.

pátek 11–18
sobota 8–18
17.00 hod.
od 11.00

Výstava fotografií P. Knötiga Krásy jižní Moravy
Výstava fotografií z provincie Utrecht. Výstava vás blíže seznámí s provincií Utrecht
v Nizozemském království a představí spolupráci s Jihomoravským krajem.
K vidění budou snímky např. moderní architektury v průmyslových parcích, příroda, kultura, bydlení aj.
Výstava známek s napoleonskou tematikou. Pokračování výstavy známek z loňského roku.
Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka. Vstup volný

Otevírací doba zámku je v měsíci dubnu út-ne 9–16 hodin, Velikonoční pondělí 13. 4. – otevřeno 9–16 hodin

DDM Slavkov

Auto RC Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
ZUŠ Fr. France
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se
naplňuje.
V tomto článku chci pěstitelskou veřejnost upozornit na změny v povolení přípravků na ochranu zeleniny, ovocných plodin, révy a okrasných rostlin
proti chorobám a škůdcům, k nimž došlo v posledním období (2006–2008).
Podle směrnice Rady 91/414 EHS mohou být registrovány a následně uváděny na trh a používány
v členských zemích pouze účinné látky, které jsou
zapsány do přílohy 1 této směrnice. Důvodem pro
nezařazení účinné látky do této přílohy nebo zúžení
rozsahu registrovaného použití může být to, že Evropská komise a členské země shledaly na základě
provedeného hodnocení předložené dokumentace,
že některá z vlastností účinné látky je nepřijatelná.
Úplně byly zrušeny, ale jsou nahraditelné dosud
používanými přípravky.
Fungicidy: IBEFUNGIN – použití na houbové
choroby, MIKAL M – plíseň révy, NOVOZIR
MN80 – skvrnitost, rzi, RONILAN WG – šedá hniloba, skládkové choroby, BAVISTIN WG – plíseň
šedá, padlí růže, KARBEN FLO STEFES-choroby
hlíz a cibulí, plíseň šedá, padlí u okrasných rostlin.
KARATHANE LC 50 – padlí, RUBIGAN 12 EC
– padlí, skvrnitost, strupovitost, SUMILEX – šedá
hniloba jahodníku a révy.
Zoocity: ALIEKOL – přezimující škůdci – jarní
postřik. DECIS EW50 – různí žraví a saví škůdci,
FRUTAPON 7E – svilušky a ost. Škůdci s voskovými výpotky, SUMITHION SUPER – žraví a saví
škůdci, ZOLONE 35EC – žraví a saví škůdci.
Nově registrované přípravky proti chorobám
a škůdcům zahradních rostlin, které postupně rozšíří
paletu dosud používaných přípravků a nahradí zrušené registrace.
FUNGICIDY: ALIETTE WG – tam kde se používá ALIETTE 80WP, CABRIO TOP – u révy – plíseň, padlí révy, CUPROCAFFARO – tam kde se
používá KUPRIKOL 50 – korové nekrózy, KURZATE GOLD – réva – plíseň révy, ELECTIS – plíseň révy, EMERALD 10EC – réva , jabloň – padlí,
strupovitost, FLOVBRIX – réva – plíseň révy, FUNGURAN-OH50WP – tam kde se používá CHAMPION 50WP – korové nekrózy, HERITAGE – tráv-

doporučuje
níky – plíseň sněžná, KOCIDE – broskvoň – kadeřavost, hrušeň, jabloň, okr. dřeviny – bakteriální
spála, jádroviny peckoviny – korové nekrózy, rajče ,
réva – plíseň, KUPRIKOL 250SC – réva – plíseň,
LYNX – tam kde se používá HORIZON 250EC, moniliová spála,MELODY COMBI 43,5WP – réva –
plíseň, NOVOZIR MN80 NEW – réva – plíseň,PROPLANT – tam kde se používá PREVICUR
607SL, RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE –
réva – plíseň, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE – cibule, okurka, rajče, réva – plíseň, SULIKOL 750SC
– jabloň, réva – padlí, SYLLIT 400SC – hrušeň,
jabloň, meruňka – strupovitost, hnědnutí listů – třešeň, višeň, růže – skvrnitost listů, černá skvrnitost,
TALENT – jabloň, jahodník, réva, jádroviny – padlí,
strupovitost, - třešeň, slivoň – skvrnitost, rzivost –
višeň – moniliová spála, TANOS 50WG – réva –
plíseň, TENDENCY 25 – réva – padlí, TERCEL –
jabloň – strupovitost, padlí, TELDOR 500SC – meruňka,višeň, slivoň, třešeň – moniliová spála a hniloba.
ZOOCITY: ALFAMETRIN – tam kde se používá VAZTAC 10EC, BI-58 EC NOVÉ – tam kde se
používá PERFECTION, BULDOCK 25EC – kapusta, zelí, květák – žraví škůdci, mšice, DECIS
15EW – tyo DECIS, CHESS 50WG – zelenina –
mšice, molice, STEWARD – jádroviny, zelenina,
réva – obaleč jablečný, píďalka, bělásci, mšice, křísi
– STOPKUS – okrasné dřeviny – okus zvěří, poškození kmínků hlodavci, MOSPILAN 20SP –
okurka – mšice.
Povolena byla také řada přípravků pro nepokryté
minoritní plodiny a indikace (rozšířené použití podle
paragrafu 37, z. č. 326/2004 Sb. v plném znění).
Vzhledem k tomu, že dosud není dořešen postup
pro uvedení těchto rozšířených použití do etiket malých balení (hobby balení), výčet neuvádíme.
Vyňato a zkráceno z příručky RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE, kterou členové ČZS obdrželi na výroční členské schůzi a obdrží při placení členských
příspěvků. V tomto článku jsou přípravky uvedeny
jen informativně. Při použití je potřeba se informovat na etiketě nebo příbalovém letáku.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža.

Vodnáﬁsk˘ zvon Tomá‰e Pfeiffera uklidÀuje i léãí
Není tomu tak dávno, co biotronik Tomáš Pfeiffer vystoupil v Kongresovém centru na Vyšehradě v Praze pro tisíce lidí z celého světa. Tehdy
představil v rámci doprovodného programu kongresu nástroj – Vodnářský zvon.Do Slavkova zavítal 4. března tohoto roku. Jaká vlastně byla cesta
Tomáše Pfeiffera k Vodnářskému zvonu a co tato
zvláštní hudba dává posluchačům?
Pane Pfeiffere, kde a za jakých okolností jste
se vlastně s Vodnářským zvonem setkal poprvé?
Ačkoliv to možná bude znít neuvěřitelně,
s Vodnářským zvonem jsem se poprvé setkal vysoko v horách Tibetu, ve výšce 2300 metrů. Uviděl jsem nástroj, který vypadal v tomto prostředí
ledovců a štítů hor velmi velebně. Poklekl jsem a
zahrál na něj. Uslyšel jsem tóny, které jsem znal
ze svého nitra. Cítil jsem zvláštní pokoru a souznění, jako bychom splynuli v průběhu tónů
v jeden celek. Vnímal jsem obrovskou harmonii.
Už tehdy jsem si uvědomoval, že tento nástroj
není významný jen po stránce hudební, ale jeho
význam je pravděpodobně daleko širší.
Vibrace vyluzované Vodnářským zvonem
jsou velmi pronikavé a nezvyklé. Jaké účinky
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tato hudba může mít a jak by se měl posluchač
naladit, aby na něj mohla působit co nejblahodárněji?
Hudba dokáže emocionálně zasahovat naše
nitro a zvuk Vodnářského zvonu je velmi komplexní. Zvon velmi citlivě reaguje na vnitřní naladění hráče, na samotné diváky, ale i třeba na prostory, ve kterých zní. Každá skladba je vlastně
originál. Jsou-li spokojení a rozjasnění diváci, pak
jsou krásnou odměnou. S tím souvisí také název
projektu: Společná věc. Jde totiž skutečně o společnou věc nás všech. Záleží na každém z nás, jak
dokážeme otevřít svá nitra. Čím více jsme v rovnováze mysli a těla, tím intenzivnější prožitek můžeme mít. Nezřídka za mnou po koncertě přijdou
návštěvníci a sdělují své dojmy, které přesahují
rámec běžných ohlasů. Bez ohledu na věk se lidé
vyznávají z hlubokých duchovních prožitků, hovoří také o stavu svého těla. Na závěr bych chtěl
dodat, že po skončení skladby ve vás tóny mohou
znít ještě hodnou dobu. Můžete se cítit lehcí,
volní, svobodní. Každé umění má aspirace na katarzi člověka.
Za rozhovor děkuje Hana Sokoltová

QUANTUM OF SOLACE. DANIEL CRAIG, OLGA KURYLENKO. Bond
odhaluje spiknutí, jehoÏ cílem je ovládnout jeden z nejdÛleÏitûj‰ích
svûtov˘ch pﬁírodních zdrojÛ.
MAX PAYNE. MARK WAHLBERG. Akãní thriller na motivy legendární
videohry, boj s nepﬁáteli, kteﬁí nejsou z tohoto svûta, tam, kde se
temná fantazie stﬁetává s tvrdou realitou.
RALLYE SMRTI. JASON STATHAM. Krut˘ automobilov˘ závod, kter˘
poﬁádají vûzeÀ‰tí dozorci s nejbrutálnûj‰ími vûzni a kter˘ je pﬁímo
vysílán televizí. PﬁeÏije b˘val˘ motoristick˘ ‰ampion?
ZRCADLA. KIEFER SUTHERLAND. Zdiskreditovan˘ b˘val˘ policista
stojí tváﬁí v tváﬁ mohutn˘m silám zla, které ho odvedou na vzru‰ující cestu, bûhem které musí odhalit dávná tajemství.
SEZNAMTE SE S DAVEM. EDDIE MURPHY. Dave je mimozem‰Èan – jeho tûlo je mimozemskou vesmírnou lodí, která se vydala na
misi na Zemi, aby zachránila svou domovskou planetu.
LABYRINT LÎÍ. LEONARDO DI CAPRIO, RUSSELL CROWE. Hon na
pachatele celosvûtov˘ch teroristick˘ch útokÛ je ﬁízen vesmírn˘m satelitem, kter˘ vym˘‰lí strategii pro agenty v terénu.
NOCI V RODANTHE. DIANE LANE, RICHARD GERE, SCOTT
GLENN. Adrienne a Paul se náhodnû setkávají v hotelu, kde si chtûli
srovnat my‰lenky. Pﬁicházející bouﬁe je sblíÏí a jejich náhl˘ vztah se
rychle zmûní v romanci, která navÏdy obûma zmûní Ïivot.
SÍLA ODVAHY. SOPHIE MARCEAU, JULIE DEPARDIEU. Na jaﬁe roku
1944 pﬁistává v okupované Francii Ïensk˘ v˘sadek. Jejich nebezpeãná mise, která má zmûnit válku, se mûní v zoufal˘ boj o Ïivot.
NEBEZPEâN¯ CÍL. NICOLAS CAGE, PHILLIP WALEY. Jeden muÏ.
Jedna kulka. Jeden zásah. Sousto pro fanou‰ky akce.
TRAVIâKA ZELENÁ. Lín˘ budiÏkniãemu se stal jedin˘m svûdkem
vraÏdy, jejímiÏ pachateli jsou podl˘ drogov˘ boss a zkorumpovaná
policajtka. Ve stavu, kter˘ má do stﬁízlivosti daleko, se pou‰tí do boje
o hol˘ Ïivot.
POSLEDNÍ NOC. STEVEN SEAGAL. Zemû prodûlala apokalypsu,
bûhem níÏ ji krveÏízniví upíﬁi vysáli do poslední kapky. Právû teì nastal ãas se upírÛm postavit. V sázce není nic men‰ího neÏ záchrana zbytku lidského rodu.
KÓD SMRTI. STEVEN SEAGAL. V ulicích se potuluje nebezpeãn˘
zabiják, kter˘ terorizuje celé mûsto a jde po krku i detektivu Stillwellovi.
XIII. STEPHEN DORFF, VAL KILMER.
KATY≈. Pﬁíbûh o zloãinu, kter˘ mûl zÛstat zapomenut. Jedna z nejtemnûj‰ích událostí polsk˘ch dûjin, kterou zpracoval slavn˘ polsk˘
reÏisér Andrzej Wajda.
DùTI NOCI. MARTHA ISSOVÁ, JI¤Í MÁDL. Pﬁíbûh dvou stﬁedo‰kolákÛ, kteﬁí se jednoho dne musí rozlouãit s dûtstvím, pﬁekroãit hranice rodné ãtvrti a zaãít nûco dûlat se sv˘m Ïivotem…
PODNÁJEMNÍK. Postar‰í detektiv je na stopû krutého zabijáka, kter˘
pouÏívá stejné metody jako nechvalnû znám˘ psychopat Jack Rozparovaã. Pﬁitom odhaluje i shodné znaky s dávn˘mi vraÏdami. Je
moÏné, Ïe by pykal nûkdo nevinn˘?
KARANTÉNA. ·táb televizního zpravodajství se ocitl v pasti obytného komplexu, kter˘ je uzavﬁen kvÛli smrtelnému mutujícímu viru,
kter˘m jsou infikováni v‰ichni obyvatelé.
KIT KITTREDGE: ODVÁÎNÁ NOVINÁ¤KA. Aby si Kit a její matka
udrÏely dÛm, musí pﬁijmout podnájemníky – platící hosty, z nichÏ
se vyklubou lidé s fascinujícími pﬁíbûhy.
V PLAMENECH. EWAN McGREGOR, MICHELLE WILIAMS. Pﬁíbûh
Ïeny, jejíÏ Ïivot se v jednom okamÏiku rozpadne, kdyÏ její muÏ a
syn zahynou pﬁi sebevraÏedném bombovém útoku na fotbalovém
zápase.
EDEN LOG – JESKYNù SMRTI. Pﬁíbûh muÏe, kter˘ se nûkdy dozvídá pravdu z archivÛ opu‰tûn˘ch laboratoﬁí, jeÏ se skr˘vají v této
podzemní síti, jindy pomocí vlastního, podivnû zesíleného instinktu.
MùSTO DUCHÒ. Jeden upovídan˘ duch zatáhne manhattanského zubaﬁe do velmi zábavné a prekérní situace mezi tímto a oním svûtem.
PÒLNOâNÍ VLAK. Newyorsk˘ fotograf se snaÏí dopadnout sériového vraha, kter˘ stále uniká pﬁed spravedlností. Jeho specialitou
jsou brutální krvavé útoky v metru, po nichÏ záhadnû mizí… kdo
to je a proã vraÏdí?

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz
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 Zázrak života
Nastávající jarní období nám umožňuje určité
vybočení z každodennosti, běžně spojené s pobytem v přírodě s možností obdivovat se její
kráse a velkoleposti. Můžeme pozorovat život
a rozjímat o něm, o tom úžasném zázraku, který
často přijímáme jako samozřejmost, jemuž však
přes ohromný a stále se zvětšující objem poznatků nejsme s to rozmět. V naší poměrně hustě
zalidněné zemi se však často setkáváme se svědectvím o tom, jak my lidé místo obdivu k životu
jej ničíme. Z tisku, rozhlasu i televize se v poslední době dozvídáme, jak se vzedmula neuvěřitelná vlna násilí vůči alejím při silnicích. Prý
kvůli těm krásným živým stromům umírají lidé
při autonehodách. Nejenže statistiky ukazují, že
po vykácení alejí na silnicích nehod spíše přibude, nýbrž je to i odstrašující nepochopení
vztahu příčiny a následku. Když člověk jede příliš rychle a narazí do stromu, může za to onen neukázněný řidič a nikoliv strom, který je nevinný
a ještě k tomu následně poškozený. A když už
chceme za každou cenu hledat vinu mimo pravého viníka – nemůže za to spíš auto než strom?
Aleje jsou tvořeny živými stromy, které pů-

sobí uklidňujícím dojmem, zdobí krajinu, úžasně
pomáhají vodnímu režimu a absorbují skleníkový oxid uhličitý, zatímco auta přispívají k růstu
nervozity a produkují onen sice nikoliv toxický,
avšak velice nežádoucí oxid uhlíku. Jeho co nejnižší koncentrace je podmínkou živočišného,
a tedy i lidského života. Že auta a rychlé silnice
pro ně potřebujeme, protože ušetříme čas nutný
k tomu, abychom toho více v životě stačili? Co
tím myslíme?
Je nutné myslit na život v jeho plnosti a komplexnosti. To vede k neustálému uvažování
o tom, zda tím či oním počínáním životu jako
celku prospějeme, nebo ublížíme. Velmi mne
proto potěšila zpráva pana ředitele technických
služeb našeho města v únorovém Slavkovském
zpravodaji o citlivém ošetřování stromů ve
městě, pečlivém zjišťování jejich zdravotního
stavu, aby nikoho neohrožovaly, zakončená jasným „ne!“ jejich plošnému kácení ve městě
i v jeho katastru. Kéž i my občané v probouzejícím se jaru nejdeme chvíle, kdy krásu života
opravdu hluboce prožijeme a životnímu prostředí
neškodíme.
JUDr. Miloslav Honek
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Svazu
dobrovolných hasičů, které jsem musela zavolat,
a to 21. února v 1 hodinu v noci.
Když jsem se probudila, cítila jsem, že někde
v bytě něco tlí v elektrice nebo snad hoří.
Ovzduší bylo dost špatné, že jsem to zdravotně
těžce snášela. Když přijela pomoc hasičů, závadu okamžitě našli v el. rozvaděči a odstranili
ji. Dostala jsem rychlou pomoc, pěkný přístup
dobrovolných hasičů a navíc i nabídku na zavolání zdravotní pomoci. Tu jsem odmítla.
Musíme si vážit takových obětavců, kterými
jsou tito pánové. Nikdy nevíme, kdy a kde je budeme potřebovat.
Velký dík vám – dopadlo to velmi dobře. MP

Fotbalové turnaje mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ

Ještě jednou ke slavkovské knihovně
Před rokem jsem se přestěhoval z Brna do
Slavkova. Utekl jsem z hektického odlidštěného
Brna sem, do klidného – a nebojím se říci – krásného prostředí. Od té doby jsem pravidelným návštěvníkem knihovny. Proto se mne dotkly oba
články ve zpravodaji č. 2 k tematice knihovny.
V prvním s mnoha věcmi souhlasím, ale vadí
mi ten strohý neosobní přístup autorek k problému. Jen výčet stávajících nedostatků.
Já spíše kladně hodnotím snahu města vůbec
v takových prostorách a za takových podmínek
knihovnu provozovat. To jednoznačně považuji
za vstřícný krok k občanům Slavkova. A té „zachumlané dámě,“ paní knihovnici, patří můj dík

a obdiv za její vstřícnost, dobrou náladu a profesionální přístup i za daných podmínek.
Odpověď pana Jiřího Blažka v „Reakce na…“
jsem se jenom smutně pousmál. Typická odpověď
úředníka. Tedy nic neříkající výčet výmluv. Peníze nejsou v samosprávě na nic. O kulturním vyžití nemluvě. To dokáži pochopit. Víc by mne ale
zajímalo místo: „Na různých variantách vyřešení
celé situace pracujeme…“; odpověď na otázky
jak, kdo, kdy? Potom bych uvěřil, že zmiňovaný
problém je opravdu v centru pozornosti kompetentních orgánů a chtějí ho řešit.
Spokojený obyvatel Slavkova a čtenář
Dr. Ballon Mierný Milan

Setkání členů 1. oddílu
V sobotu 14. března se uskutečnilo
první setkání současných a bývalých
členů 1. oddílu skautů. Nově vymalovaná klubovna uvítala v průběhu odpoledne 15 skautů, kteří vedli nebo navštěvovali
oddíl od roku 1990 po současnost.
Tradiční program „Oddílové soboty“ naplnilo
několik her, soutěží a závodů, vzpomínky mladších i starších podnítilo listování kronikami, prohlížení fotoalb i fotografií na počítači.
První setkání členů proběhlo ve dnech 19. výročí od znovuobnovení Junáka v našem městě.
Uvidíme, co přinese kulaté jubileum v příštím
roce…
hch

JUN
Á

byly velmi dobře zajištěny ze strany organizátorů, a proto poděkování patří nejen mladým fotbalistům za sportovní nasazení, ale hlavně p. Jiřímu
Krejčíkovi,
p. Přemyslu Jeřábkovi, p. Bronislavu
Chlupovi, p. Ladislavu Michálkovi,
p. Jaroslavu Andrlovi, dále Dominikovi
Michálkovi
a Tadeáši Chlupovi.
Dále velké poděkování patří Janovi
Lysákovi za velmi
profesionální rozhodování ve všech zápasech v obou turnajích, vedení ISŠ za
možnost zde oba turnaje uspořádat a výboru SK Slavkov
u Brna za finanční
pomoc a podporu. Doufejme, že těmito turnaji se
podařilo nastartovat tradici, ve které se bude příští
roky pokračovat.
Mgr. Přemysl Jeřábek,
člen výboru SK Slavkov u Brna

K

AVKOV
U
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NA
BR

V měsíci únoru se konaly dva fotbalové turnaje
žáků. V sobotu 7. února se v hale ISŠ ve Slavkově
konal turnaj mladších žáků, který pořádal domácí
SK Slavkov u Brna.
Turnaje se zúčastnilo
6 družstev a z toho
dva týmy se Slavkova. V turnaji se
tým Slavkov A umístil na 4. místě a tým
Slavkov B (který byl
složen z hráčů přípravky) na 6. místě.
Turnaj vyhrálo mužstvo z Bučovic.
Týden nato – 14.
února – se ve stejné
hale konal turnaj
starších žáků, kterého se zúčastnilo
7 družstev, a z toho
opět dva týmy se
Slavkova. Tým Slavkov A skončil 4. a tým Slavkov B skončil 6. Turnaj vyhrálo opět družstvo z Bučovic. Oba turnaje
sloužily k doplnění tréninků a získání dalších
hráčských zkušeností před nastávající sezonou
a toto očekávání bylo plně naplněno. Tyto turnaje

Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu
4. dubna 2009. Žádáme občany, aby šrot dávali na ulici až v sobotu z důvodu krádeží.
Těžší věci na požádání vystěhujeme. Sbírku
Junáka budou provádět traktory s příslušným
označením. Děkujeme za spolupráci.
hch

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Vyobrazení bohdalického Vyobrazení z díla F. Přikryla Fotografie kříže z Vlastivěd- Fotografie kříže z 60. let
kříže podle A. Franze (Mitt- (před r. 1907 fotografoval ného sborníku okresu vyš- 20. století
heilungen der K. K. Central- dp. farář P. Jan Přichystal) kovského (1933)
Commission, 1899)

Fotografie kříže z roku 2004

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (13)
KŘÍŽ U BOHDALIC
V Bohdalicích stojí smírčí kříž
s krátkými zaoblenými rameny.
Je 75 cm vysoký, 64 cm široký
a přibližně 16 cm silný. Není na
něm žádný nápis ani symbol.
Kříž je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Ke kříži se neváže žádná zvláštní pověst, nepo-

čítáme-li cyrilometodějskou legendu. Věrozvěstové
zde podle pověsti měli kázat okolnímu lidu. U kříže
dříve dokonce stával 1,5 m vysoký sloupek s plechovým obrázkem sv. Cyrila a Metoděje. Netřeba
dodávat, že kamenný kříž nepochází z 9. století,
ale z doby mnohem pozdější (smírčí kříže byly na
našem území stavěny nejčastěji ve 14.–16. století).
Kříž byl v minulosti zachycen na mnoha vyobrazeních, z nichž jsem vybral několik ukázek. Na

SoutûÏ v pi‰kvorkách a logick˘ch
úlohách na IS· Slavkov u Brna

Motoklub Austerlitz informuje

Ve dnech 2. a 3. března se v naší škole uskutečnil celoškolní přebor v logických hrách, jehož
smyslem bylo dát žákům příležitost porovnat
úroveň svého logického myšlení s ostatními žáky
školy bez rozdílu ročníků i učebních či studijních
oborů. Je potěšitelné, že v době, kdy matematika
a logika určitě nepatří mezi oblíbené disciplíny
žáků a studentů většiny škol v celé republice, se
do těchto soutěží přihlásil poměrně velký počet
dívek a hochů.
První den proběhl turnaj v piškvorkách, ve
kterém si 1. místo vybojovala mezi 32 hráči
Jitka Pečínková ze třídy 2.AHT studijního
oboru hotelnictví a turismus. Druhý den si zcela
dobrovolně „lámalo hlavu“ 30 žáků při hrách sudoku, kakuro a ken-ken. Suverénní vítězkou
všech tří soutěží se stala Monika Stančíková ze
4.AHT téhož oboru. Všechny úlohy vyřešila
nejen bez jediné chyby, ale také ve velmi krátkém
čase. Určitě tyto své schopnosti v logickém uvažování zúročí i při přijímacích zkouškách na vysokou školu, které ji v tomto roce čekají.
Nejlepší žáci byli oceněni cenami, jejichž zakoupení bylo kryto z prostředků Nadačního
fondu Student při ISŠ Slavkov u Brna.
Vyučující matematiky ISŠ Slavkov u Brna

První letošní akce motoklubu již proběhla. Byl
to Druhý motobál, který se vydařil. O tomto plese
je velmi pěkný a podrobný článek v Českých motocyklových novinách od Ondřeje Hrůzy. Popisuje
zde pěkné vystoupení žaček ZUŠ a také předtančení skupiny Apokalyptica. Dále se zmiňuje o křtu
nové motorky Yamaha 400 nejmladšího reprezentanta Lukáše Michalčíka, který získal za minulý
rok 22 krásných pohárů. Je to neuvěřitelné množství na jednoho závodníka. Motocykl pokřtil pan
Ivo Kaštan. Půlnočním překvapením byl nečekaný
a utajovaný dámský i pánský striptýz. Podle hlasitosti a výšky tónu nadšení, pískání a povzbuzování

všech obrázcích vidíme před křížem ležet menší
podlouhlý kámen obdélného tvaru. Na evidenční
kartě uložené v Národním památkovém ústavu
v Brně je tento podlouhlý objekt označen jako
hraniční kámen. Podle Aloise Procházky však tvořila tato část s křížem kdysi jeden celek. Význam
menšího kamene bude předmětem dalšího zkoumání.
Matouš Jirák, kamenne.pamatky@centrum.cz

to údajně udělalo největší radost přítomným
dámám. Celé znění článku je v naší informační
skříňce a na stránkách www.veslavkove.cz. Průběh
motobálu mi připomněl dřívější představení ve varieté Rozmarýn v Brně, a to svou pestrostí programu. Autogramiáda Iva Kaštana, téměř žonglérské vystoupení na biketrialu Josefa Dreslera
(trenéra Honzy Musila). Prostě tento bál nekončil
nekonečnou tombolou, jak bývá zvykem, ale pokračoval až do ranních hodin v příjemné atmosféře.
Dne 11. března se konala v Zámecké vinárně
u Edy členská schůze MK Austerlitz, které se zúčastnilo se 49 členů. Provedlo se zhodnocení r. 2008
a projednal se plán na letošní rok, provedla se malá
změna ve výboru a přistoupilo se k diskusi. O přestávkách se promítaly ukázky ze závodů minulých
ročníků. Hostem byl pan Václav Kuneš, ředitel závodu „Hobby Open Cup“, závodů automobilů do
vrchu, který je připravován na 25. a 26. dubna
v rámci spolupráce s naším MK. Během tréninku
i závodu budou mít naši závodníci možnost využít
poledních přestávek k projetí trati na fechtlech
(Jawa 50), což bude pro tuto kubaturu docela zajímavé a napínavé. Na schůzi byl také zástupce města
a spoluzakladatel MK, ředitel TS pan Radek Lánský, který pořídil několik dokumentárních snímků
do naší vývěsky.
J.M.
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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DUBEN–KVùTEN 2009
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

31. 3. úterý
1. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

NOCI V RODENTHE
97 min.
Lékař, kterému zemřela pacientka a žena, která má dvě nemocné děti a nevěrného manžela, se setkávají na opuštěné
pláži, kde musí čelit jak nepřízni osudu, tak přírodní katastrofě. Romantický film podle románu N. Sparkse.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

4. 4. sobota
5. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA 166 min.
Příběh muže, který se narodil na konci první světové války jako osmdesátiletý stařec a na rozdíl od ostatních lidí ho čeká
mládnutí… Film USA podle povídky F. S. Fitzgeralda. Režie: D. Fincher, v hlavní roli Brad Pitt.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

7. 4. úterý
8. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

11. 4. sobota
12. 4. neděle

16.30 hod.
16.30 hod.

PEKLO S PRINCEZNOU
95 min.
Komediálně laděná pohádka o tom, co se stane, když princezna Aneta si nechce vzít prince Jeronýma. Bude svatba, válka
nebo peklo na zemi? Nový český film. Režie: M. Šmídmajer. Hrají: J. Mádl, T. Voříšková, P. Nárožný, Z. Adamovská aj.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

14. 4. úterý
15. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

YES MAN
104 min.
Příběh muže, která na vše odpovídá kladně: jednoduchým ANO. Není to žádná přirozená vada, prostě se jednoho dne rozhodne,
že by to ve světě chtělo změnu. Film USA.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

18. 4. sobota
19. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ
92 min.
Film o válce mezi vlkodlaky a upíry. Lycan Lucian a jeho upíří láska Sonja se schází za zády vůdce upírů Victora. Jejich tajná
láska je vyzrazena a slouží jako počátek veškerého dalšího jednání. Akční horor USA.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži nepřístupno

21. 4. úterý
22. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.
a 16.30 hod.

25. 4. sobota
26. 4. neděle

16.30 hod.
16.30 hod.

28. 4. úterý
29. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

1. 5. pátek

10.00 hod.

OCAS JEŠTĚRKY

90 min.

Narození Josefa Bárty provází věštba: zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem, a jeho
svět se hroutí. Dodá jeho životu smysl nová láska? Nový český film. Režie: Ivo Trajkov.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

LÍBÁŠ JAKO BŮH

115 min.

Lásky, rozchody, návraty… Nová romantická komedie Marie Poledňákové nám přiblíží Helenu, profesorku na gymnáziu
a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška, M. Šteindler.
Nový český film. Vstupné: 78, 83 Kč
Mládeži přístupno

VESMÍRNÍ OPIČÁCI

81 min.

Animovaná taškařice o vesmírné misi, která má za cíl zachránit zmizelou sondu v ceně pěti miliard dolarů. Na palubě jsou
Han III, vnuk prvního šimpanze ve vesmíru, odvážná důstojnice Luna a bručounský velitel Titan… Dobrodružná komedie
v českém znění. Hrají: Vojta Kotek, Lucie Vondráčková, Martin Písařík
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

DENÍK NYMFOMANKY
95 min.
Velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma je posedlá sexem. Její deník je svědkem všech milostných eskapád se spoustou
pikantních detailů. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku tohoto „povolání“; násilí a drogy. Smrt její blízké přítelkyně ji
přesvědčí, že je čas postavit se na vlastní nohy… Španělský film.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži do 18 let nepřístupný
Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení

BOBULE
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů. Český film. V úvodu bude přednesen
projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov
Vstup volný
2. 5. sobota
3. 5. neděle

16.30 hod.
16.30 hod.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
95 min.
Hrdinou animovaného příběhu je myšák s velkýma ušima, který odjakživa touží stát se hrdinou. Podaří se mu to při pokusu
zachránit princeznu? Pohádka i výpravný dobrodružný příběh. Film USA v české verzi (M. Holý, L. Vondráčková, J. Šťastný aj.)
Mládeži přístupno

5. 5. úterý
6. 5. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

MĚSTO EMBER
95 min.
Příběh lidí, žijících léta v podzemním městě, za svitu elektrických lamp. Dvanáctiletá dívka a její kamarád se pokoušejí
rozpadajícíc se město zachránit. Sci-fi USA.
Mládeži přístupno od 12 let

9. 5. sobota
10. 5. neděle

12. 5. úterý
13. 5. středa

108 min.
19.30 hod. STRÁŽCE
19.30 hod. Ve 141leté historii tajné služby nikdy nebyl zrádce… až do teď. Kdysi zachránil život prezidentovi, když skočil do cesty
letícím kulkám. Uplynulo dvacet let a nyní řídí ochranu první dámy. Thriller USA.
Mládeži přístupno od 12 let
19.30 hod.
19.30 hod.

NOUZOVÝ VÝCHOD
119 min.
Adaptace slavného románu amerického prozaika Richarda Yatese patřící mezi nejlepší knížky dvacátého století. „Úspěchy
spočívají v tom, že ať se jakkoliv snažíme, nakonec zůstáváme vždycky sami“. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Romantický příběh s trpkými zkušenostmi. Film USA.
Mládeži nepřístupno
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