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1. MĚSTSKÁ
ZABIJAČKA

Ohlédnutí za 1. městskou zabijačkou
jen místních obãanÛ, ale i obãanÛ z okolních obcí. Cílem
Rostûnic, a. s. byla propagace své ãinnosti a produkce.
Na‰ím spoleãn˘m cílem bylo pﬁání spokojenosti v‰ech
náv‰tûvníkÛ akce. V sobotu 3. února bylo od ãasn˘ch
ranních hodin v centru mûsta v okolí mûstské ka‰ny Ïivo
a ru‰no, zpoãátku z dÛvodu pﬁípravy akce, v následn˘ch
nûkolika hodinách i neãekan˘m mnoÏstvím pﬁihlíÏejících,
kupujících i ochutnávajících náv‰tûvníkÛ. Tito si mohli nejen koupit ãerstvû pﬁipravené pravé zabijaãkové pochutiny a ãerstvé maso, ale mûli téÏ moÏnost ochutnat, a to zcela zdarma, v˘bornou
ãernou polévku, tepl˘ ovárek, jat˘rka, srdíãka,
ledvinky a jaz˘ãek z kotlÛ, z nichÏ vÛnû provonûla celou horní ãást námûstí. Stejnû pﬁíjemná byla moÏnost obãerstvit se hork˘m svaﬁen˘m vínem, pivem ãi nûãím tvrd‰ím
(slivoviãka i meruÀkovice k tradiãní zabijaãce
zcela jistû patﬁí). Po celou dobu akce
k poslechu i dobré chuti hrála Malá
Doubravûnka se skvûl˘m Honzou Vítem (konferenciér, zpûvák a hráã na harmoniku).
Zpestﬁením, neplánovan˘m, o to více mil˘m,
byla pro pﬁítomné moÏnost zhlédnout diamantovou svatbu manÏelÛ Marie a Karla
Slezáãkov˘ch, kter˘m hodnû ‰tûstí a zdraví
popﬁáli svou písní nejen hudebníci, ale potleskem vzdali hold i v‰ichni pﬁihlíÏející. Ohlasy na
tuto novou akci, vesmûs kladné a pozitivní,
jsou pro v‰echny poﬁadatele tím nejcennûj‰ím
ocenûním a uznáním. Vûﬁím, Ïe se nám podaﬁilo opût zahájit novou tradici a v roce 2008,
znovu na „Hromnice“ se sejdeme na vepﬁov˘ch hodech v kouzelném centru na‰eho
mûsta. Pohodovou náladu nám snad dokreslí
i mírn˘ mráz a bíl˘ sníh, kter˘ byl pro leto‰ní
zimu vzácností.
Chtûl bych touto cestou podûkovat v‰em,
kteﬁí se o konání této akce pﬁiãinili, pracovníkÛm Technick˘ch sluÏeb mûsta Slavkova
Foto: 6x R. Lánsk˘

My‰lenka uspoﬁádat 1. mûstskou zabijaãku se zrodila
bûhem jednoho sezení na radnici pﬁi loÀsk˘ch
Vzpomínkov˘ch akcích s pﬁedsedou pﬁedstavenstva
Rostûnic, a. s. ing. Vítûzslavem Navrátilem. Bûhem dal‰ího
vzájemného jednání v lednu 2007 byly pﬁedbûÏné dohody
potvrzeny a byly delegovány dílãí úkoly spojené s poﬁádáním
této akce. Cílem mûsta bylo zpestﬁit sobotní dopoledne na
námûstí, kdy zde jsou na nákupech ãi procházce stovky ne-

(Dokončení na straně 4)

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 31. bﬁezna

3. městský ples
13. ledna 2007 – Společenské centrum Bonaparte

II. společenský ples
ZŠ Komenského

Školní ples Základní školy Tyršova
V sobotu 27. ledna se konal jiÏ tradiãní
ples Základní ‰koly Tyr‰ova. V leto‰ním
roce do‰lo k obmûnû hudby. K tanci

a poslechu hrála skupina Relax. krásn˘m
taneãním
vystoupením.
PrÛbûh plesu okoﬁenila dûvãata Oãekávané losování tomboly probûhlo
z taneãní skupiny Flip Flop sv˘m okolo pÛl dvanácté. Ceny do tomboly
vûnovali slavkov‰tí podnikatelé a rodiãe
na‰ich ÏákÛ buì formou ceny, nebo penûÏního daru. TakÏe bylo o co losovat.
·Èastní v˘herci si pak mohli odnést televizor, autorádio, satelitní pﬁijímaã, mikrovlnnou troubu, vûÏ, CD pﬁehrávaã, digitální
fotoaparáty a dal‰í hodnotné ceny. Hosté
se na na‰em plese bavili aÏ do tﬁetí hodiny ranní. Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se
podíleli na pﬁípravû plesu a jeho prÛbûhu,
a dále v‰em, kteﬁí pﬁispûli do tomboly.
V˘tûÏek z plesu bude pﬁíjmem Klubu pﬁátel ‰koly a bude pouÏit pro na‰e Ïáky.
P. Pitronová a L. Zachovalová

SvÛj II. spoleãensk˘ ples poﬁádala Z· Komenského a Klub pﬁátel ‰koly v pátek 26. ledna v kulturním centru Bonaparte. K tanci
hrála hudební skupina Quantum. Plesov˘m hostÛm pﬁedvedla své
vystoupení ‰kolní skupina Glitter Stars a malé gymnastky, pﬁed pÛlnocí oÏivila taneãní parket skupina Flip Flop oblíben˘m kankánem.
Cel˘m veãerem provázela hlasatelka âT Brna Monika Brindzáková.
Dûkujeme v‰em sponzorÛm, kteﬁí poskytli mnoho cen do bohaté
tomboly. Teplota v sále bohuÏel nebyla dostateãná, protoÏe mrazem
prasklo topení a pronajímatel nezajistil jeho opravu. Dodateãnû se
v‰em hostÛm omlouváme, pﬁestoÏe chyba nebyla na na‰í stranû.
Doufáme, Ïe v‰ichni proÏili pﬁíjemn˘, i kdyÏ chladn˘ veãer. HaF
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

4. řádná schůze RM – dne 22. 1. 2007
1. RM ruší Jednací řád komisí Městské rady ve
Slavkově u Brna ze dne 10. 5. 1999 a současně schvaluje nový Jednací řád komisí Rady města Slavkov
u Brna v předloženém znění.
2. RM nemá k předložené vyhlášce města
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu připomínek a doporučuje ZM vydat tuto předloženou obecně závaznou vyhlášku č. /2007.
3. RM ukládá Technickým službám města Slavkova
u Brna dokončit terénní úpravy na rekultivaci bývalé
skládky spočívající ve vytvarování svahů do konce
roku 2007, souhlasí s nepřijímáním stavební suti získané mimo katastrální území města na rekultivační
práce a současně ukládá městskému úřadu připravit
dokumentaci k terénním úpravám v lokalitě Stará cihelna a připravit podmínky pro zřízení deponie zeminy v lokalitě Zelnice do konce roku 2007.
4. RM po projednání požadavku obyvatel ulice
Tyršova ve věci provedení úpravy stromořadí lip ukládá městskému úřadu zahájit práce vedoucí k vykácení
aleje a provedení náhradního ozelenění ulice.
5. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 758/1, 775/9,
776/2, 793, 794/4, 908/1, 981, 987, 1008/4, 1008/5,
1009/1, 1010/17, 1037/1, 1037/2, 1038, 3073/9
v katastr. území Slavkov u Brna se společností E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice v předloženém
znění.
6. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p. č. 337/6 – ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti 1 m2 se společností
STK Slavkov, spol. s r. o., Slavkov u Brna za účelem
umístění reklamního nosiče pro potřebu nájemce.
Cena za pronájem každého i jen započatého m2 pozemku bude 1000 Kč za každý započatý kalendářní
rok se splatností do konce února příslušného roku.
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených v předložené zprávě.
7. RM nedoporučuje ZM směnit pozemek p. č.
625/3 – zast. plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 7 m2 ve vlastnictví manž. Pavla a Zdeňky
Szufnarowskich, Slavkov u Brna za část pozemku p.č.
61 – zast. plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 22 m2 ve vlastnictví Města Slavkova u Brna,
a to z důvodu nedokončení záměru celkového využití
plochy areálu ZUŠ. RM doporučuje ZM schválit jednání s vlastníky pozemku o odkoupení uvedeného pozemku.
8. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Zdeňkem Doupovcem, Slavkov u Brna na pronájem pozemků parc. č. 3718 orná půda o výměře 1099
m2 a parc. č. 3719 orná půda o výměře 2745 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna s ročním nájemným ve výši 526 Kč.
9. RM dává souhlas k uzavření dohody o převodu
investorství na chodník v ulici Bučovická dle SP č. j.
SÚ/11831-06/4867-2006/Hlo ze dne 24.7.2006
s firmou Rauscher a spol. s r.o., Slavkov u Brna.

10. RM dává souhlas k instalaci 4 ks informačních
tabulí rozměrů 1000x200 mm na sloupek u silnice I/50
před odbočkou na Slavkov u Brna. Instalaci objedná
Město Slavkov u Brna u společnosti SEPES MEDIA,
spol. s r.o., Brno za cenu 2904 Kč vč. DPH. Náklady
na instalaci 4 ks informačních tabulí ve výši 2904 Kč
uhradí město z výdajové položky propagace města.
11. RM dává souhlas společnosti ORIONREAL,
spol. s r.o., Brno k provozování letního posezení před
objektem č.p.126 na Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna v kruhové části a u severního vchodu do restaurace v měsících květnu až září po dobu trvání nájemního vztahu k provozování restaurace v objektu čp.
126 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna.
12. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze, Brno. RM ukládá odboru IR předložit na příští schůzi rady města seznam vhodných ploch na území města pro umístění
atrakcí.
13. RM projednala zápis č. 1/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města, obsah zprávy bere na
vědomí, na doporučení členů této komise jmenuje do
funkce předsedy komise pana Jana Hudce. RM současně požaduje trvalé dodržování jednacího řádu komise, vrací zápis k novému projednání v komisi
a ukládá tajemníkovi MěÚ doplnit komisi zapisovatelem (pro případ nezvládnutí této činnosti komisí).
14. RM po projednání zprávy s návrhem na výměnu
stožárů VO v sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna
bere výše uvedenou zprávu na vědomí, ukládá MěÚ ve
spolupráci s TSMS připravit poptávku – výběr dodavatele na uvedenou výměnu stožárů a dále ukládá MěÚ
prověřit možnosti způsobu financování a následného
zařazení do rozpočtu města na rok 2007.
15. RM souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním
smlouvám o nájmu nebytových prostor na poliklinice
- Tyršova 324, v I. NP, ve Slavkově u Brna, uzavřeným
s MUDr. Zdeňkem Hartlem, Brno a MUDr. Věrou
Kavalovou, Brno, MUDr. Janou Palovou, Vyškov,
MUDr. Janem Tučem, Vyškov, Svazem tělesně postižených, Slavkov u Brna, Helenou a Monikou
Rolkovými, Letonice obsahujícím poskytování další
služby – úklid společných prostor za úplatu,
s účinností od 1. února 2007.
16. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 8. 2. 2006 na pronájem bytu
č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s paní Kamilou
Slezákovou, bytem Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna,
obsahujícím prodloužení doby nájmu o tři roky, do 31.
1. 2010.
17. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce elektroinstalace na poliklinice,
Malinovského nám. č.p. 288 a č.p. 551 Slavkov
u Brna, vč. napojení pracovišť rentgenu a dopravní
zdravotní služby, úpravy rozvodny pro jedno odběrné
místo, zednických prací a jiných zapravení,
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internet pro veřejnost (30,– Kč/hod.)
- veřejný fax
Otevírací doba IRC Austerlitz:
březen
pondělí–pátek 9.00–16.00 h.
duben, květen úterý–neděle 9.00–17.00 h.
Kontakt:

I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

s Bedřichem Smýkalem, Brno za cenu 740 494 Kč
včetně 19 % DPH, s termínem provedení nejpozději do
31. března 2007.
18. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o vytvoření knihy Slavkov s Bedřichem Malečkem,
Slavkov u Brna.
19. RM schvaluje uzavření Partnerské dohody pro
projekt: „Vysokorychlostní internet pro obce JMK – 1.
část“ (SROP 2.2.) s Jihomoravským krajem
v předloženém znění.
20. RM schvaluje uzavření Dohody o partnerství
s Komunitním plánováním o.p.s., Žďár, pošta Protivín,
zastoupeném Ing. B. Přikrylovou.
21. RM bere na vědomí omezení provozu
o pololetních a jarních prázdninách, tj. 2. února a 12.
února až 16. února 2007 v Mateřské škole Zvídálek ve
Slavkově u Brna.
22. RM po projednání žádosti paní Evy Cupákové
o uvolnění z funkce ředitelky ZUŠ Františka France
bere na vědomí rezignaci ředitelky ZUŠ F. France
k 31. 7. 2007, současně RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky ZUŠ Františka
France, Slavkov u Brna na květen 2007 a ukládá finančnímu odboru připravit časový a obsahový harmonogram konkurzního řízení do 26. 3. 2007.
23. RM schvaluje mzdový předpis pro ředitele škol
a školských zařízení Města Slavkova u Brna.
24. RM doporučuje ZM stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova
u Brna pro rok 2007 v souladu s nařízením vlády
č. 614/2007 Sb., takto: člen rady města 1730 Kč, předseda výboru ZM 1420 Kč, předseda komise RM 1420
Kč, člen komise RM 0 Kč, člen výboru ZM 0 Kč, člen
zastupitelstva města 590 Kč. RM současně doporučuje ZM v případě souběhu funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva stanovit odměny takto: člen RM
a současně předseda výboru ZM nebo komise RM
3150 Kč, člen ZM a současně předseda výboru ZM
nebo komise RM 2010 Kč.
25. RM projednala ceník pronájmů a služeb firmy
PRELAX, spol. s r.o. za prostory společenských sálů
Bonaparte pro rok 2007, bere na vědomí komerční
sazby pro ostatní klienty, pro akce zaštiťované Městem
Slavkov u Brna RM nesouhlasí z důvodu nedodržení
podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi firmou Prelax spol. s r.o. a Městem pro zvýhodněné nájmy (za režijní ceny), pro 20 akcí za rok. RM pověřuje funkcionáře města jednáním s firmou Prelax spol.
s r.o.
26. RM bere na vědomí zprávu komise pro výstavbu a rozvoj a ukládá Ing. Černému zajistit stanovisko
zpracovatele projektu regenerace sídliště Zlatá Hora
Ing. arch. Aleše Putny a předložit na příštím jednání
komise, která podle získaných podkladů doporučí řešení.
27. RM souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci
na rok 2007 v částce 599 000 Kč.
28. RM po projednání informace o průběhu jednání
o přípravě smlouvy s VYDOS BUS, a. s, Vyškov odkládá rozhodnutí v této věci na příští schůzi RM.
29. RM jmenuje na návrh členů komise RM – redakční rada Slavkovského zpravodaje PhDr. Hanu
Frimmerovou předsedkyní této komise.
30. RM jmenuje na návrh členů komise RM pro
sport a volný čas Mgr. Petra Šafáře předsedou této komise.
31. RM souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí
darů na 3. městský ples dne 13. 1. 2007.
32. RM souhlasí s uvolněním výnosu ze 3. městského plesu (částky 10 045 Kč) pro instituci LILA-domov pro postižené děti v Otnicích.
33. RM bere na vědomí Darovací smlouvu uzavřenou mezi G.B.A. – Global Business Advantage s.r.o.
a TSMS (předmětem daru je velkoobjemový zásobník
N 11 m3 v ceně 50 575 Kč).

4

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

2/2007

5. řádná schůze RM – dne 2. 2. 2007
1. RM po projednání zprávy „Návrh stanovení
závazných ukazatelů pro PO pro rok 2007“ bere
tuto na vědomí a schvaluje rozpočty všech zřízených PO pro rok 2007. RM současně schvaluje ve
zprávě uvedené závazné ukazatele a limity pro PO
v roce 2007. RM dále schvaluje čerpání rezervního
fondu u příspěvkové organizace: Historické muzeum do výše 300 000 Kč k posílení provozního rozpočtu této PO, Technické služby města Slavkova
u Brna do výše 300 000 Kč na úhradu nájmu nákladního vozidla, Základní škola Komenského do
výše 50 000 Kč na pořízení nových židlí do jídelny, Základní škola Komenského do výše 100 000
Kč na posílení investičního fondu k pořízení splitové jednotky do nástavby, Základní škola
Komenského do výše 70 000 Kč na posílení investičního fondu k pořízení podlahového stroje,
Základní škola Tyršova do výše 200 000 Kč na
opravu tělocvičny, Dům dětí a mládeže do výše
75 000 Kč na pořízení počítačů a monitorů,
Mateřská škola Zvídálek do výše 70 000 Kč na pokrytí provozních nákladů. RM dále schvaluje čerpání investičního fondu u příspěvkové organizace:
Historické muzeum do výše 25 000 Kč na poslední splátek vitríny do Napoleonské expozice,
Základní škola Komenského do výše 140 000 Kč
na úhradu pořízení podlahového stroje, Základní
škola Komenského do výše 110 000 Kč k pořízení
interaktivní tabule, Základní škola Komenského do
výše 100 000 Kč k pořízení bezpečnostního zařízení k hlavnímu vchodu, Základní škola Tyršova do
výše 100 000 Kč k pořízení interaktivní tabule,
Mateřská škola Zvídálek do výše 50 000 Kč
k vybavení tříd. RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací: Historické muzeum ve výši
381 396 Kč s následným odvodem do rozpočtu zřizovatele ve výši 273 000 Kč, Technické služby
města Slavkova u Brna ve výši 184 740 Kč
s odvodem do rozpočtu zřizovatele v plné výši,
Základní škola Komenského ve výši
274 159,30 Kč s odvodem do rozpočtu zřizovatele
ve výši 72 784 Kč, Základní škola Tyršova ve výši
142 548 Kč bez odvodu do rozpočtu zřizovatele,
Mateřská škola Zvídálek ve výši 12 500 Kč bez odvodu do rozpočtu zřizovatele, Základní umělecká
škola ve výši 68 652 Kč bez odvodu do rozpočtu
zřizovatele. Účinnost tohoto usnesení nastane
dnem schválení rozpočtu města pro rok 2007
v ZM.
2. RM ukládá Historickému muzeu předložit
bližší specifikaci výnosových a nákladových položek VHČ na rok 2007 a předložit seznam pronájmů
(termíny a ceny) za rok 2006. T.: 26. 2. 2007
3. RM po projednání zprávy o činnosti komise
RM pro regeneraci městské památkové zóny ve
Slavkově u Brna v roce 2006 bere její obsah na vědomí.
4. RM schvaluje ceník služeb Historického muzea ve Slavkově u Brna a otevírací dobu na rok
2007 v předloženém znění. RM současně stanovuje pravomoc ředitelce HM k realizaci úprav
ceníku pro standardní prohlídkové aktivity a ke
sjednávání individuálních smluvních cen pro krátkodobé pronájmy.
5. RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy se
společností ASEKOL s.r.o. na zpětný odběr elektrozařízení.
6. RM souhlasí s proplacením části nájemného
pronajímateli Ondřeji Bednáři ve výši 43 125 Kč.
RM ukládá právníkovi města a odboru ŽP připravit
dodatek ke smlouvě o pronájmu. Částka bude
uhrazena po podpisu dodatku nájemní smlouvy.
7. RM po projednání žádosti o souhlas
s umístěním větrných elektráren na území Města
Slavkova u Brna podává následující vyjádření: RM

tak, jako ve svém vyjádření z 52. schůze rady města konané dne 18. 7. 2005 k obdobnému záměru,
považuje stavbu větrných elektráren na tomto místě za nevhodnou a s výstavbou zásadně nesouhlasí.
RM předkládá zprávu v jednání ZM.
8. RM po projednání žádosti o vyslovení souhlasu s umístěním jednotlivých zastavení Křížové
cesty na Urbánek ruší své usnesení k bodu 4.7. ze
70. schůze RM konané dne 30. 7. 2006 (pronájem
ploch) a vydává souhlas s umístěním jednotlivých
zastavení Křížové cesty na Urbánek. Po realizaci
Křížové cesty bude záležitost ošetřena zřízením
věcných břemen.
9. RM po projednání soupisu vhodných ploch
na území města pro umístění atrakcí (kolotoče, cirkusy) souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
provozovatele Vlastislava Schulze, Brno v aleji ulice Kounicova ve Slavkově u Brna při Urbanských
hodech v květnu 2007.
10. RM po projednání žádost budoucích stavebníků o spolufinancování budoucích inženýrských
sítí bere uvedenou zprávu na vědomí, RM současně doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu na
rok 2007 částku ve výši 50 000 Kč na spolufinancování při zřízení budoucích IS – vodovodu
a kanalizace v ulici Slovanská ve Slavkově u Brna.
RM dále ukládá odboru IR ověřit a potvrdit provedení uvedených prací. RM odkládá zadání studie
zasíťování budoucí zástavby v lokalitě Slovanská
ve Slavkově u Brna.
11. RM po projednání informací o přípravě investiční výstavby města bere uvedenou zprávu na
vědomí a zařazuje do návrhu rozpočtu na rok 2007
nově tyto položky: 35 .000 Kč na úpravu PD obytného souboru Zelnice, 85 000 Kč na PD veřejného
osvětlení ulic Lomená, Tyršova, Koláčkovo náměstí a jižní strana areálu koupaliště sousedící se stadiónem, 110 000 Kč na přípolož kabelu VO
k rozvodům NN na Koláčkově náměstí. RM souhlasí se zadáním úpravy PD obytného souboru
Zelnice firmě Puttner, s.r.o., Brno.
12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke
smlouvě o nájmu ze dne 8. 1. 1992 na pronájem
nebytových prostor na Palackého nám. 89, Slavkov
u Brna, s GE Money Bank, a. s., Praha obsahujícím
navýšení nájemného na 1000 Kč/m2 se zavedením
inflační doložky.
13. RM zamítá žádost paní Renaty Dolejší
o nájem krizového jednopokojového bytu č. 62
o velikosti 34,70 m2, umístěného v Domě
s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov
u Brna ze dne 16. 1. 2007.
14. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2
k nájemní smlouvě ze dne 26. 9. 2005 na pronájem
bytu č. 5, sídl. Nádražní 1153, Slavkov u Brna,
s paní Jaroslavou Jeřábkovou, bytem sídl.
Nádražní 1153, Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení doby nájmu o jeden rok, do 29. 2. 2008.
15. RM ruší pracovní skupinu pro rozpracování
koncepce školství města Slavkova u Brna
a odvolává její členy. RM ukládá finančnímu odboru aktualizovat „Koncepci školství města
Slavkova u Brna“ do konce února 2007.
16. RM doporučuje ZM zrušit předchozí schválená Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu
města právnickým nebo fyzickým osobám, které
pracují s mládeží. RM současně schvaluje Pravidla
pro poskytování příspěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám, které pracují
s mládeží, v předloženém znění.
17. RM projednala zápis z jednání komise RM
pro sport a volný čas na vědomí.
18. RM p projednání návrhu na změnu termínu
konkurzního řízení na ředitele/ku ZUŠ, ruší své
usnesení ze 4. schůze bod 3.23. odst. 2) a 3)

a schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo
ředitele/ky ZUŠ Františka France, Slavkov u Brna,
okres Vyškov na duben 2007 a ukládá finančnímu
odboru připravit časový a obsahový harmonogram
konkurzního řízení do 26. 2. 2007.
19. RM pověřuje starostu města převzetím zatímních listů pro město Slavkov u Brna v rámci
zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., podle smlouvy ze dne
18. 7. 2006, ve znění dodatku ze dne 3. 10. 2006,
a ve smyslu oznámení ze dne 18. 12. 2007.
20. RM projednala a bere na vědomí reklamaci
Nadačního fondu STUDENT vůči JIN LONG,
s.r.o. Slavkov u Brna ve věci stížnosti na přípravu
a podmínky ve společenských sálech při plese ISŠ
Slavkov u Brna.
21. RM projednala dopis paní Ilony Hrbáčkové
– reakce na článek ve Vyškovských novinách dne
18. 1. 2007 a předkládá jej v jednání ZM.
22. RM souhlasí s použitím znaku města pro
Austerlitz Golf s.r.o. na prezentačních materiálech
při akci K+K Monarchie Trophy ve Slavkově
u Brna v roce 2007.
23. RM pověřuje funkcionáře města dalším jednáním se zástupci VYDOS BUS, a. s., Vyškov.
24. RM vyslovuje poděkování ZD Rostěnice,
a.s. za spolupráci při konání 1. městské zabijačky
konané dne 3. 2. 2007. RM současně vyslovuje poděkování TSMS za technickou pomoc při pořádání
této akce.
25. Starosta města ing. Ivan Charvát informoval
o záměru Petry Ondráčkové a Radky Májkové vybudovat Solné jeskyně v dolní části zámeckých koníren.
26. RM ukládá MěÚ připravit záměr výsadby
stromů v dolní části Palackého náměstí. RM žádá
komisi pro životní prostředí a komisi výstavby
a rozvoje města o vyjádření k této věci.
27. RM ukládá MěÚ zahájit práce na zpracování dopravního řešení v celém prostoru města včetně využití vhodných ploch pro parkování a řešení
pěších komunikací.
28. RM pověřuje funkcionáře jednáním
s provozovatelem Non-stopu na ulici Husova ve
věci hluku z této provozovny.
29. RM bere na vědomí poděkování ředitelky
příspěvkové organizace LILA – Domov pro postižené děti Otnice za finanční dar, výtěžek
z 3. městského plesu.
30. RM bere na vědomí informaci o zprávě České školní inspekce o inspekci na ZŠ Tyršova. Česká školní inspekce konstatuje vynikající úroveň

1. městská zabijačka
(Dokončení ze strany 1)

u Brna za technickou souãinnost pﬁi pﬁípravû
a konání akce, panu Ladislavu Horváthovi za
zaji‰tûní obãerstvení i perfektní obsluhu kotlÛ.
Pﬁedev‰ím bych v‰ak chtûl podûkovat Rostûnicím,
a.s., pﬁedsedovi pﬁedstavenstva Vítûzslavu Navrátilovi
za mimoﬁádnou podporu této akce a panu Emanuelu
Kuãerovi, kter˘ mûl vlastní organizaci akce z jejich
strany na starosti (to byl ten, kter˘ prasátka zpracovával). Rostûnicím, a. s. patﬁí upﬁímn˘ a velk˘ dík, na
akci bezplatnû vûnovaly v‰e, co se ochutnávalo zdarma (220 litrÛ ãerné polévky, 65 bochníkÛ ãerstvého
chleba z vlastní pekárny, cca 20 kg vepﬁov˘ch jater,
cca 20 kg srdíãek, cca 20 kg ledvinek, cca 20 kg jazykÛ, cca 40 kg ovárku).
Vám v‰em, kteﬁí jste se akce osobnû zúãastnili,
bych chtûl podûkovat. Vûﬁím, Ïe se na 2. mûstské
zabijaãce v roce 2008 opût v‰ichni setkáme, moÏná
i s tûmi, kteﬁí tentokrát nepﬁi‰li.
Ivan Charvát, starosta mûsta
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Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních
vod a vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních
vod k datu 1. 1. 2008 – www.zanikpovoleni.cz
Úvodem je třeba uvést, že zákon č. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znění, (vodní zákon),
upravuje veškerá práva k povrchovým
a podzemním vodám, mezi které patří
i nezbytná povolení k odběrům podzemních
nebo povrchových vod a povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Tato povolení k „odběrům“
a „vypouštění“ (nazývaná v terminologii vodního práva „nakládáním s vodami“) byla
v minulosti vydávána podle předpisů, které
problematiku oprávnění k odběrům podzemní
a povrchové vody a vypouštění odpadních vod
řešily
principielně
jiným
způsobem
a neodpovídaly pravidlům přijatým Českou republikou se vstupem do Evropské unie a bylo
proto zapotřebí systém vydaných povolení
sjednotit.
Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona
č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní
zákon), zaniká platnost povolení k odběru
povrchových a podzemních vod, s výjimkou
povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů
určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla
právní moci do 31. 12. 2001, nejpozději
dnem 1. 1. 2008, pokud nezanikne uplynutím
doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba
kratší. Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona,
kterým je dána možnost prodloužit tato povolení, tímto není dotčeno.
Zjednodušeně řečeno, všechna povolení

k odběrům podzemních a povrchových vod,
pokud se netýkala potřeby jednotlivé konkrétní domácnosti, vydaná před 1. 1. 2002
pozbývají k datu 1. 1. 2008 svou platnost.
K tomuto datu zanikají také všechna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do vod podzemních (bez ohledu
na to, pro koho byla vydána).
Tato omezení se nevztahují na odběry
vody z veřejných vodovodů nebo vypouštění
odpadních vod do veřejných kanalizací, kde
potřebná povolení zajišťuje jejich vlastník.
Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona
umožňuje prodloužení platnosti povolení, pokud se nezměnily podmínky, za nichž bylo toto
povolení vydáno a lze konstatovat, že toto řízení je ve srovnání s klasickým povolením
k nakládání s vodami jednodušší. Přestože však
jde o zjednodušený postup pro možné prodloužení shora uvedených povolení, není na něj
právní nárok! Žádost o prodloužení povolení
podle § 9 odst. 4 vodního zákona je však nezbytné podat nejpozději 6 měsíců před
ukončením platnosti takového povolení. Po
této lhůtě již nejde o režim ustanovení § 9
odst.4 (tedy o zjednodušený postup), ale
o klasické povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru povrchové nebo podzemní
vody nebo vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních), se všemi jeho
komplikacemi. Ani na vydání nového povolení
není právní nárok.
Z výše uvedeného vyplývá, že všechna tato
povolení zaniknou k datu 1. 1. 2008 ze zákona,
pokud jejich držitel včas, tj. nejpozději do 1. 7.
2007 (včetně) nepodá žádost o jejich prodlou-

Poděkování Historického muzea
Historické muzeum ve Slavkově
u Brna děkuje všem dárcům za předměty,
které obohatily sbírkový fond.
V roce 2006 roce bylo zapsáno 496 přírůstkových čísel, což představuje 947
předmětů.
Z tohoto množství bylo od sběratele zakoupeno pouze 45 pohlednic. Ostatní předměty byly získány od dárců, bez jakékoli
finanční náhrady. Sbírkový fond tak byl
rozšířen o: archivní doklady, korespondenci Petra Bezruče, pozůstalosti, potravinové

lístky, bytové doplňky, dětské hračky, historické fotografie, grafiky, kadeřnické kulmy, kuchyňské nádobí, nářadí a formy na
pečení, fotoaparát, medaile, novoroční blahopřání, plakáty, pohlednice Slavkova
a okolí, odznaky, porcelánové a skleněné
nádobí, příbory, šicí stroj, školní výukové
obrazy, rýsovací potřeby, kalamáře
a doklady týkající se školství, technické
přístroje, textilní oděvy a doplňky, včetně
svatebních šatů a závoje, učebnice, závaží
různé hmotnosti a žehličky.

Rok

Počet inventárních čísel

Počet kusů

2004

201

235

16 Kč

2005

96

413

198,50 Kč + 2,59 €

2006

496

947

139 Kč

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ve Slavkově u Brna
pořádá

DĚTSKÝ
KARNEVAL

Nákup

Historické muzeum ve Slavkově u Brna ještě jednou děkuje všem dárcům a těší se na další spolupráci.
PhDr. Vladimíra Zichová za historicko-dokumentační oddělení HM
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

žení a v následném řízení nebude jeho povolení prodlouženo. Příslušným vodoprávním úřadem ke změně povolení k nakládání s vodami
je ten vodoprávní úřad, který by byl oprávněn
takové povolení vydat. Lze pak doporučit, aby
držitelé shora uvedených typů povolení
k nakládání s vodami prověřili svá povolení
a v případě potřeby zavčas požádali vodoprávní úřad o jejich prodloužení.
K uvedené problematice byla zřízena www
stránka
ministerstva
zemědělství
(www.zanikpovoleni.cz), na níž jsou uvedeny
všechny potřebné informace k dané problematice
a
bezplatná
telefonní
linka
(800 101 197), kde je možné tyto informace
taktéž získat.
Odkazy na tyto webové stránky je možné najít taktéž na www stránkách Jihomoravského
kraje. Konkrétní informace jsou připraveny podat i příslušné vodoprávní úřady, kterými jsou
v převážné většině úřady obcí s rozšířenou působnosti (odbory životního prostředí, vyjma
MěÚ Boskovice, kde je jím odbor technické
ochrany životního prostředí, a Magistrátu města Brna, kde je jím odbor vodního a lesního
hospodářství) nebo také krajský úřad. Příslušný
vodoprávní úřad, kam Váš případ patří, zjistíte
jednoduchým způsobem na shora uvedené adrese www.zanikpovoleni.cz na internetu.
Informace pro oprávněné uživatele vod ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností
Slavkov u Brna podají pracovníci MěÚ
Slavkov u Brna, odboru životního prostředí:
Ing. Monika Kudlová
tel. 544 121 164, 602 170 235
e-mail: monika.kudlova@meuslavkov.cz

Velký sál restaurace
BONAPARTE
Neděle 11. března 2007 od 14 hodin
Vstupné: maska 20 Kč
bez masky 25 Kč
HUDBA, TOMBOLA, OBČERSTVENÍ,
TANEC
Těšíme se na vaše nápadité masky!
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Sezona na zámku začíná již 30. března
Historické muzeum na slavkovském zámku
připravilo na letošní sezonu, která začíná již
v pátek 30. března, několik novinek, na které
vás už teď srdečně zveme.
Klasická prohlídková trasa reprezentativními historickými sály západního a jižního
křídla zámku bude nově vybavena dobovým
mobiliářem a předměty užitého umění ze sbírek
Národního památkového ústavu a Moravské galerie a také doplněna významnými obrazy ze
sbírek Národního památkového ústavu
a Historického muzea. Do tzv. Rubensova sálu
se vrátí kopie Rubensových děl a prohlídka
bude prodloužena o dva nové prostory – tzv.
Hudební salonek a tzv. Malý duchovní salonek.
Nová prohlídková trasa „Historické salonky severního křídla“ představí v 9 místnostech
kulturu bydlení šlechty od renesance po 19. století. Součástí této prohlídky bude sbírka zbraní
a zbroje od 16. do 19. století a Divadlení sál.
Perličkou v závěru trasy bude tzv. Sál módy,
v němž bude poprvé v historii vystaven ojedinělý soubor 21 portrétů vídeňské šlechty, který
však potřebuje nutně zásadní restaurátorský zákrok, na který bychom chtěli díky tomuto provizornímu vystavení uskutečnit finanční sbírku.
Instalační úpravy připravujeme také
v prohlídkové trase Podzemí, s měsíční pravidelností (od května do listopadu – kromě června) budeme pořádat večerní oživené prohlídky
se svíčkami.
Po úspěšném výstavním tématu loňské sezony „Pohádkový zámek“ jsme pro letošní sezonu
zvolili (připravili) výstavní téma „Cestování“.
Můžete se těšit např. na výstavu železničních
modelů a kolejišť Klubu železničních modelářů,
na výstavu historických fotografií dopravních
prostředků a exponátů z Technického muzea
v Brně, na výstavu fotografií ze všech světadílů
od Jiřího Kolbaby a další.
Větším výstavním projektem bude výstava
o historii školství ke 100. výročí založení ZŠ
Komenského nazvaná „Cestička do školy“.
Kromě již tradičních akcí, stejně tak akcí,
Před sto lety
26. ledna 1907

které jsme do programu nově začlenili
v loňském roce (floristické výstavy v podzemí,
Dýňobraní, zámecká zabijačka ad.) připravujeme i několik zcela nových akcí – např.
Mistrovství ČR historických velocipédů –
28. 7., Císařský hudební festival (s
Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovým
kvartetem, Hanou Hegerovou, Radovanem
Lukavským ad. – 1. pol. srpna), nebo Čertovinky VUS Ondráš – 25. 8.
Změny termínů některých akcí: v letošním
roce se některé akce uskuteční v jiných termínech – např. Oldtimer festival 30. 6., pop – rockový festival Slavkov 2007 taktéž 30. 6., klasické prázdninové akce Folk a country – 25. 5.
a Koncert J. Strauss Orchesteru s M. Dvorským
– 2. 6.
HM

Časopisy v městské knihovně
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili
přehled výkonů městské knihovny za uplynulý
rok. Z něho bylo patrné, že časopisy se nemalou
měrou podíleli na celkovém počtu výpůjček. Je
nám proto potěšením oznámit, že se po roce přetržky podařilo opět získat do městské knihovny
žádaný časopis o bydlení LIVING (včetně jeho
variací Living koupelna a Living Kuchyně).
Kromě toho nám nový vydavatel Livingu – společnost Pineland, a. s., poskytl zdarma také měsíčník DŮM A ZAHRADA (časopis pro každého,
kdo se zajímá o stavbu domu, úpravu zahrady
a zařízení interiéru).
Městská knihovna odebírá pro své čtenáře
(ale i pro nezaregistrované návštěvníky) téměř
50 společenských a populárně-naučných časopisů.
Vyjmenovat je všechny by zabralo příliš mnoho
místa, proto jen namátkou o některých z nich.
Uspokojí zájmy všech možných kategorií čtenářů.
Svět motorů, Auto Tip, Playboy či For Men
jsou zaměřeny především na muže, byť každý
z jiného pohledu na věc. Naopak ženy raději sáhnou po titulech Praktická žena, Maminka, Puls

nebo Žena & kuchyně (i když i muži rádi a dobře
vaří…).
Pro děti je připravena řada milých časopisů – od
Sluníčka, Medvídka Pú a Mateřídoušky, přes
Kačera Donalda, Toma a Jerryho až třeba
k oblíbenému ABC mladých techniků
a přírodovědců. Malé dámy si rozhodně nenechají
ujít Barbie, Princeznu, Top dívky nebo Čarodějky
W.I.T.C.H.
Příznivcům sportu neunikne ProHockey
a ProFotball s kompletními informacemi o obou
sportech. Cestovatelé mají oblíbené časopisy
National Geographic, Lidé a země nebo Českopis.
Stručný výčet uzavírají oblíbené společenské
časopisy: Květy, MF Plus, Překvapení, Ring,
S tebou mě baví život, Story, Vlasta.
Uvedené časopisy městské knihovně zdarma
poskytují vydavatelské společnosti Axel Springer,
Egmont, Českopis, Mladá fronta, Sanoma magazines a Pineland, kterým patří náš dík.
Těšíme se na vaši návštěvu, všechny tituly jsou
pro vás k dispozici.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Všeobecné a rovné hlasovací právo

Dne 26. ledna 1907 císař František Josef I.
schválil soubor volebních zákonů, které zaváděly všeobecné a rovné hlasovací právo. Návrh volební reformy schválilo nejdříve 1. prosince
1906 plénum poslanecké sněmovny (194 : 63
hlasům) a poté i panská sněmovna (21. prosince
1906). Změny byly obsaženy ve čtyřech zákonech:
1. v zákonu č. 15/1907, který stanovil počet
členů poslanecké sněmovny na 516 (z toho
v Čechách 130, na Moravě 49 a ve Slezsku 15),
přiznával rovné aktivní volební právo všem
mužům starším 24 let (pasivní od 30 let);
2. v zákonu č. 16/1907, jímž byl stanoven tzv.
numerus clausus členů v panské sněmovně (maximální počet 170, minimální 150);
3. v zákonu č. 17/1907, který obsahoval vlastní volební řád (z volební účasti byli vyloučeni
vojáci z povolání, nesvéprávné osoby, osoby
v chudinské péči a odsouzení za trestní činnost);
4. v zákonu č. 18/1907, který stanovil trestní
postih za maření svobodného průběhu voleb.
Poslední „kuriový“ parlament byl 31. ledna t.
r. rozpuštěn.
S volebním právem žen se v tomto zákoně

stále ještě nepočítalo, i když snahy
o „zrovnoprávnění žen“ již v té době existovaly.
Zajímavostí je, že zákon neříkal výslovně, že se
poslancem nemůže stát žena. Nikdo zřejmě nepředvídal, že by k takové situaci vůbec mohlo
dojít.
Vysvětlivky:
Panská sněmovna byla tvořena členy dědičnými a členy jmenovanými.
Do první skupiny patřili:
- arcibiskupové a ti biskupové, kterým náležela knížecí hodnost
- hlavy „zámožné domorodé šlechty“ - šlechtici, kterým císař udělil právo dědičně zasedat
v Panské sněmovně (z českých rodů např.
Kinští, Šlikové nebo Chotkové)
Mezi jmenované členy patřili:
- císařem jmenovaní arcivévodové
- rakouští státní občané, kteří byli do
Sněmovny jmenováni doživotně za zásluhy
o stát a církev, vědu a umění (jako první Čech
sem byl jmenován František Palacký, dále např.
průmyslníci Emil Škoda, Vojtěch Lanna,
František Křižík, František Ringhoffer, architekt
Josef Hlávka, právník Alois Pražák a další osob-

nosti kulturního života – Josef Myslbek,
Antonín Dvořák, Jaroslav Vrchlický atd).
Kupříkladu v roce 1911 se Panská sněmovna
skládala ze 14 arcivévodů, 18 arcibiskupů, 90
členů zámožné šlechty a 169 občanů jmenovaných za zásluhy.
Kuriový parlament
Až do roku 1897 mohli volit jen ti, jejichž
majetek přesahoval stanovenou hranici.
Rozděleni byli do čtyř skupin – kurií. Kurie si
svým významem také nebyly rovny.
Nejvýhodnější bylo postavení velkostatkářů,
potom kurie obchodních a živnostenských komor, tedy podnikatelských organizací, a dále kurie měst a kurie venkovských obcí. Např. určitý
počet velkostatkářů zastupovalo více poslanců
než stejné množství měšťanských voličů. V roce
1897 byla Badeniho volební reformou přidána
další, všeobecná kurie, v níž mohli hlasovat úplně všichni – včetně těch, kteří už volili ve svých
předchozích čtyřech kuriích. Ve volbách do říšské rady 1907 byl kuriový systém zrušen, pro
volby do zemských sněmů však platil nadále.
Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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Konec kurzu

Den otevﬁen˘ch dveﬁí v 1. tﬁídû
Počátek kurzu

Lyžařský výcvikový kurz
I v letošním roce naše škola pořádala pro
žáky 7. ročníků lyžařský výcvikový kurz, který proběhl v termínu 22.–27. ledna v Karlově
v Jeseníkách. Kvůli špatným sněhovým podmínkám začal letos kurz sice o dva dny později, ale nakonec se počasí přece jen umoudřilo, takže jsme si sněhu i lyžování docela
užili.

Kromě lyžařského výcviku byl pro žáky
připraven i pestrý doprovodný program, jehož
součástí byly různé soutěže, turnaje a samozřejmě i tradiční maškarní karneval.
Nedostatek sněhu na počátku týdne jistě příjemně
nahradila
návštěva
bazénu
v nedalekém Bruntále. Myslím, že „sedmáci“
mají na co vzpomínat.
P. Škarvadová

Ve čtvrtek 18. 1. 2007 se konal v 1. třídě
Den otevřených dveří. Byl určen nejen rodičům současných prvňáčků, kteří se mohli přesvědčit na vlastní oči, jak jejich děti pracují
v hodinách, ale také našim budoucím žáčkům
a jejich rodičům. V hodině čtení prvňáci předvedli, jak už umí číst a psát, a v matematice
formou soutěží a her procvičili sčítání a odčítání do sedmi. Věříme, že se chvíle strávené
v naší třídě dětem i rodičům líbily a těšíme se
na další setkání.
vs

Zemřel muzikolog PhDr. Jiří Majer
Francovi. Jméno této nejvýznamnější slavkovské hudební osobnosti 20. století jsme tak díky
Dr. Majerovi zachovali pro další generace.
PhDr. Jiří Majer byl pro nás, učitele ZUŠ
Františka France ve Slavkově u Brna,
v otázkách hudební teorie na slovo vzatým
odborníkem, ale také citlivým rádcem
i konstruktivním kritikem. Jeho návštěvy
naší školy, provázené přátelským chováním
a dobře míněnými radami, nám budou všem
bezesporu velmi chybět.
Nikdy na něj nezapomeneme.
Eva Cupáková
ředitelka ZUŠ Františka France
ve Slavkově u Brna

Kniha Jiřího Majera je stále v prodeji.

Nábor volejbalistů
Tělocvičná jednota SOKOL Slavkov
u Brna, oddíl volejbalu hledá chlapce ve
věku 10–12 let (5.–7. třída) pro doplnění
družstev žáků a žákyň. Do konce března 2007
se scházíme vždy v úterý od 17.30 do 18 hod.
a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. v tělocvičně
Integrované střední školy ve Slavkově u Brna.
Bližší informace vám rádi poskytnou vedoucí družstev Mgr. Lenka Půčková (ZŠ
Tyršova) a Milan Florian - tel. 724 134 154.
TJ Sokol Slavkov u Brna
Upozornění

21. ledna 2007 ve věku nedožitých čtyřiasedmdesáti let zemřel muzikolog, hudební teoretik
a publicista, pedagog a kritik Jiří Majer.
Jméno Jiřího Majera, slavkovského rodáka,
je neodmyslitelně spjato se slavkovským hudebním životem.
Byl dlouholetým členem slavkovského orchestrálního sdružení, stál v čele swingové
skupiny a big bandu, byl profesorem brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění. Zastával funkci tajemníka
Krajské pobočky svazu československých
skladatelů, řídil časopis Opus musicum, šest
let byl ředitelem brněnského Státního divadla.
Byl skvělým hudebním teoretikem
a publicistou. Redigoval řadu hudebních
a jubilejních sborníků, napsal monografie
Viléma Petrželky, Karla Horkého, Gustava
Broma a dalších.
Jiří Majer aktivně přispíval k umělecké
úrovni mnohých koncertů svým odborným
a vysoce kultivovaným průvodním slovem.
V roce 2003 zpracoval publikaci Kapitoly
z hudební minulosti města Slavkova. Zaplnil
tak bílá místa města a zpracoval tuto tematiku komplexněji.
PhDr. Jiří Majer byl iniciátorem myšlenky
propůjčení čestného názvu naší základní umělecké škole po svém učiteli Františku

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 19.
března. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (48)
Pohlednice (pokračování)
MAREFY
obec leží při říčce Litavě, cca 2,5 km východně od Slavkova. Název je odvozen z německého
označení dvora – Maierhof. Pečeť obce měla ve
znaku radlici se dvěma květy a nápisem: „Pecet
diedini Marhef anno 1647“. Nejstarší písemná
zmínka pochází z roku 1379, kdy Ondřej
z Nechvalína zde zakoupil 3 lány od Jana
z Holštýna. 1381 získal další díly od Jana
Jindřicha z Nevojic a Pavla ze Sovince. V roce
1384 pak koupil od Oldřicha Hechta z Rosic jeho
podíl na zdejším dvorci a tím prakticky získal celou vesnici. V roce 1494 je společně s tvrzí
v Bučovicích získávají synové Čeňka a Jana
z Bludova. Marefy se tak dostávají
k bučovickému panství.
Kolem r. 1800 navštěvovali žáci školu v
Bučovicích, kde však byla pouze jednotřídní škola. V roce 1814 byla škola zřízena v Marefách.
Učitel zde však vyučoval pouze tři dny v týdnu
a další tři dny pak učil v Mouřínově. Od roku
1861 už byly obě školy samostatné. Nová školní
budova byla postavena v r. 1860. Záhy však přestala stačit a v r. 1894 byla na místě býv. panského dvora postavena nová školní budova. Ze staré
školy pak byl zřízen obecní hostinec. V 19. století zde jako učitelé nejdéle působili Jan Přibyl,
Antonín Šafařík, Vavřín Sláma, František Synek
a spisovatel Čeněk Kramoliš. V roce 1858 zde
bylo 49 žáků, v r. 1895 68 žáků. V současné době
zde škola není.
Od roku 1642 je zde vzpomínán mlýn. Jedním
z vlastníků byl Jindřich Martinkovský z Rozseče,
posléze pak Dluhoš, od kterého jej v r. 1664 odkoupil majitel panství bučovského. Ve 20. století
byl mlýn přeměněn na míchárnu krmiv.
V 19. století se v okolí Maref těžila žlutá hlína, která byla zpracovávána na keramiku.
V letech 1846 a 1898 byly Marefy poškozeny požárem.
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nacházejí dvě černobílé pohlednice z počátku a I. pol. 20. stol. se záběry na
náves, školu a památník obětem I. světové války.
MĚNÍN
patří k velmi starým obcím, kterými procházely obchodní stezky. Leží na soutoku Cézavy
a Říčky cca 9 km od Židlochovic. Název, který je
odvozen od „měnírny“ peněz se v průběhu staletí měnil – 1240 Menis, v dalších letech Monisi,
Meneins, Mognichm, Meneys, Meynin, Meneiz,
Menitz, Mönitz, Měnice.

Marefy – počátky 20. století

Archeologické nálezy ukazují, že osídlení této
oblasti bylo průběžné už od doby bronzové (v našich podmínkách cca od 8. stol. př. Kr.).
Později se Měnín stal zeměpanským majetkem. Již v r. 1240 potvrdil král Václav I. brněnskému měšťanu Oldřichovi Schwarzovi a jeho
bratřím držení místní půdy.
Měnín byl rovněž známý svými právními nařízeními, na něž se odvolávala rovněž okolní města
(Ivančice, Hustopeče a Pohořelice).
V roce 1321 Jan Lucemburský postupuje
Měnín královně-vdově Elišce Rejčce. Od roku
1333 však význam Měnína začíná upadat díky nařízení, aby byly obchodní cesty vedeny přes Brno.
Na konci 14. století městečko získal markrabě
Jošt, jež zde založil rybník nazývaný Nesyt.
V r. 1824 však byl tento rybník vypuštěn
a proměněn na pole. V letech 1411–1560 přináležel Měnín ke Špilberku, poté se dostává do zástavy pánů z Lomnice. Po roce 1560 Měnín patří
moravským stavům, velmi brzy však opět přechází do majetku pánů z Lomnice.

Po choleře v roce 1645 bylo městečko dokonce nějaký čas pusté a neobydlené. V r. 1663 pak
bylo vydrancováno Turky, kteří jej následně vypálili. Další větší vojenské ležení zde bylo před
bitvou u Slavkova, kdy zde měla svá ležení postupně rakouská a francouzská vojska, a to od 18.
listopadu do 4. prosince 1805.
K památkám obce patří kostel sv. Markéty, jehož počátky spadají až do 14. století. Kostel při
tureckém drancování v r. 1663 vyhořel a byl znovu obnoven. K dalším památkám patří kaple sv.
Floriána z r. 1878, sochy sv. Jana Nepomuckého,
Nejsvětější Trojice a sv. Cyrila a Metoděje.
Přesné datum založení školy není známé. Uvádí
se však, že za třicetilété války (1618–1648) škola
zpustla a ještě v r. 1671 zde nebyl učitel. Škola
však byla obnovena a v r. 1796 byla postavena
nová školní budova. Od tohoto roku je psána rovněž školní kronika. Škola se v Měníně nachází dodnes.
V sbírkách HM je Měnín zastoupen třemi pohlednicemi – kolorovanou pohlednicí s pohledem
na náves a most přes Cézavu z poč. 20. století
a dvěma černobílými pohlednicemi z pol. 20. stol.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Nové knihy
Legátová, Květa: Návraty do Želar (Rozhovor)
– je to téměř neuvěřitelný příběh. Autorka objevená až ve svých více než osmdesáti letech se takřka
přes noc stává jednou z nejúspěšnějších
a nejpřekládanějších českých spisovatelek. Kdo
však je Květa Legátová (vlastním jménem Věra
Hofmanová)? Jaké byly její osudy předtím, než se
stala slavnou? Co dnes prožívá a o čem přemýšlí?
Také o tom jsou Návraty do Želar.
Uris, Leon: Exodus – díváte-li se večer pravidelně na televizní zprávy, jistě v nich nebude chybět zpráva o útocích Palestinců či Izraelců namířených proti druhé straně. Následek : mnoho
mrtvých. Pokud stále nevíte, ke které straně se přiklonit, neměli byste si tuto knihu nechat ujít.
V knize vystupují skutečné postavy historie, které
se podílely na osudu Izraele.
Hofmannová, Corinne: Bílá Masajka – vyprávění o čtyřech letech, které švýcarská autorka strávila v keňské buši. Uposlechla naléhavé volání
největší lásky svého života a prožila si ráj i peklo
na zemi. Rozprodala veškerý majetek a zaslepeně
se vrhla do neznáma. Z lásky se však stal největší
boj o přežití! Zažila nikdy nekončící dobrodružství, které ji přivedlo až na hranice fyzických
a duševních sil. Byl to boj, který se svou dcerou
Napirai nakonec přece jen vyhrála.
Reimanová, Nataša: Dopisy po nebi – vzpo-
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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

mínkový román z historie vlastní rodiny. Autorka
v něm vypráví příběh svých rodičů, který se začal
odvíjet v Praze třicátých let, byl poznamenán tragickými událostmi světové války a vyvrcholil
v politických procesech 50. let: „Rodina se pomalu rozpadala, napodobujíc svět.“ Přesto tu nenajdete rezignaci, ale živé vyprávění, chvílemi dojemné, chvílemi humorné.
Ganeri, Anita: Mrazivé póly – otravuje vás zeměpis? Máte už plné zuby protivných map
a nemožných místních názvů? Zamávejte nudným
hodinám zeměpisu na rozloučenou a vydejte se
s námi do polárních oblastí, území věčného sněhu
a ledu. Dozvíte se například: – že ledovce mohou
být vyšší než několikapatrový dům; – co dělat, když
hladoví lední medvědi navštíví váš tábor; – jak se
zachovat, když se vám přímo pod nohama objeví
v ledu hluboká průrva.
100 čarodějných způsobů jak objevit svůj půvab – Will, Irma, Taranee, Cornelia a Hay Lin,
nejoblíbenější čarodějky na světě, vám poradí, jak
si zachováte půvab a budete se cítit krásné v každé
situaci.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím,
na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MKve Slavkově u Brna

Měnín – pohled na náves a most přes Cézavu – poč. 20. stol.
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Mûstská policie – ANO ãi NE? (úvaha k problematice)  Reklamní akce
Pochopitelně takto problematika městské policie vůbec nestojí. Domnívám se, že není občana našeho města, který by pochyboval
o významu městské policie pro zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě. Svědčí o tom i to, že
se zajištění bezpečnosti ve městě stalo doslova
evergreenem předvolebních slibů všech politických uskupení v podzimních komunálních volbách.
Někteří hovořili o zřízení městské policie
v součinnosti s dalšími
prvky bezpečnosti, jiní
zase o vytvoření předpokladů snížení kriminality, hnutí Nestraníci
dokonce o zajištění
a zvýšení bezpečnosti
občanů a jejich majetku
zřízením kamerového
bezpečnostního systému
případně doplněného
městskou policií apod.
Ale co si má pod těmito náměty představit
vlastně občan, kterému by naplnění uvedených
slibů ve svém důsledku mělo posloužit?
O tom, že se nejedná o jednoduchý problém,
který by měl jednoduché řešení, svědčí
i skutečnost, že i když se o problému v minulosti
mnohokrát jednalo, Slavkov stále patří mezi několik málo měst stejné velikosti, která dosud
městskou polici nemají. Vždyť teprve na posledním jednání zastupitelstva před volbami se usneslo na závazku tento problém komplexně řešit.
V čem vlastně tkví složitost problematiky? Je
to v podstatě jednoduché – ve financování jakéhokoliv řešení při současném posouzení výsledku takto vynaložených prostředků s důrazem na
maximální efektivitu.
Každý si může jednoduše spočítat, co zřízení
představuje pro městskou pokladnu. Pro splnění
záměru zřízení městské policie rozhodně nestačí
pouze jeden či dva policisté, a to nejen z důvodu
rozlohy města, ale také z pohledu jejich časové-

Neztratili jste psa?
Hledá se nový majitel, který by adoptoval
dvouletou přítulnou fenečku ŤAPINKU, křížence do své domácnosti. Veterinární péče
zajištěna na jeden rok. Fenečka vlastní mezinárodní veterinární průkaz, je očkovaná.
Možnost v záruční době vrátit zpět.
Informace telefon 544 221 302 nebo
775 552 216, 603 156 818.
lr
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.

ho působení. Určitá trestná činnost je páchána
především večer, v noci a některé projevy ve víkendových dnech. Přitom nepochybně očekáváme i preventivní působení přes den. Z tohoto vyplývá, že k zajištění alespoň takovéto činnosti
městské policie by bylo třeba zavedení jejich nepřetržité služby.
V této zjednodušené úvaze se vůbec nezabývám skutečným výskytem trestné činnosti na
území města a jejím členěním, vyčíslením
vzniklých škod, neřeším
odhady jejího snížení jako
přínos městské policie
apod. Nezabývám se ani
úvahami nad lidským faktorem na straně strážců
města, kde se doslova každý zná s každým…
Tato zdánlivá maličkost
nás nutí hledat takové řešení, které by v komplexu
s městkou policií odstranilo nebo alespoň výrazně minimalizovalo některá
úskalí a slabá místa jakéhokoliv jednostranného
řešení. Tímto doplněním se možná jeví kamerový monitorovací systém. Ten samozřejmě není
samospasitelný, ale některé nevýhody městské
policie eliminuje.
Nepochybně by mohl monitorovat rozsáhlé
prostory náměstí, parkovišť, oblastí, kde se potkáváme s projevy vandalismu apod. Moderní kamerové systémy umí rozpoznávat i „podezřelou
činnost“ v oblasti, kterou monitorují. Mají ovšem
jednu výhodu – pracují nezávisle na lidském faktoru a v případě potřeby poskytují objektivně nezbytné důkazy. Pracují nepřetržitě, i když se bez
určité obsluhy neobejdou. O tom, že se jedná
o dobrého „sluhu“ svědčí i jejich instalování
v řadě měst, kde již městská policie působí.
Podotýkám, že ani tento způsob zajištění bezpečnosti v žádném případě nepovažuji za samospasitelný. Naopak se domnívám, že jeden prvek
bezpečnosti bez druhého nemůže spolehlivě existovat. Pochopitelně jen jejich kombinací lze
zřejmě dosáhnout spojení výhod obou způsobů.
Jak sami vidíte, nejedná se o jednoduchý problém s jednoduchým řešením. Vůbec si nečiním
nárok na to, že bych pojmenoval veškerá úskalí
této problematiky. Spíše naopak. Mým záměrem
bylo poukázat na její složitost.
Jsem ovšem přesvědčen o tom, že vedení města zvolí takovou cestu, která po realizaci ve svém
důsledku přinese nám, občanům města Slavkova,
jen samé pozitivní poznatky.
Ing. Aleš Šilhánek

 Významný den
„Den
památky
obětí
holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti“.
Takto je od letošního roku označen první ze
šesti významných dnů v kalendářním roce vyhlášených Parlamentem ČR. Ne náhodou připadne v každém roce na 27. leden. Ten den
v roce 1945 byl osvobozen jeden z nejhorších
vyhlazovacích
koncentračních
táborů
v polské Osvětimi. Památný den by neměl
uniknout bez hlubšího zamyšlením učitelům
při výuce na školách, nám, slavkovským občanům, ani našim komunálním politikům.
Vždyť oběťmi holocaustu byla i početná část
slavkovských Židů. JUDr. Miloslav Honek
(Redakčně kráceno)

Ráda bych upozornila na to, že ve Slavkově
se často konají tzv. přednášky. Na tyto reklamní akce chodí hlavně starší občané. Dnes
a denně vidíme v televizi spoustu nešťastníků,
kteří se nechali napálit a koupili „zaručeně“
perfektní zboží. Díváme se a říkáme si – copak neviděli, že je to hloupost, jak jenom
mohli uvěřit?
S těmito lidmi mám bohužel nemilé zkušenosti. V mé blízkosti se našel člověk, který
naletěl. Pod vidinou, že vyhrál, mu zboží
vlastně prodali za nemalou částku. A to ještě
ne v kvalitě, kterou slibovali. Přes velkou neochotu a sprosté jednání ze strany prodávajících se nám podařilo zboží vrátit. Proto prosím všechny, kteří na tyto akce chodí, aby si
dávali dobrý pozor na to, co kupují a hlavně
podepisují. Nenechte se zlákat vidinou perfektního výrobku, protože ten samý koupíte
v běžném obchodě za podstatně nižší cenu.
Sama jsem se o tom přesvědčila.
LS
Pozn.: Jméno autora je v redakci.

 Nebezpeční psi

Vážení spoluobčané, chtěla bych vám
všem, hlavně však majitelům malých psích
plemen, popsat jako varování své zkušenosti.
Bydlím ve Slavkově u Brna na Nádražní ulici,na jejímž rohu chovají majitelé v bytovce
tři psy bojových plemen. Opakovaně jsem
byla se svým jezevčíkem těmito psy napadena. Opravdu nemám za zlé svoje špatné zážitky těmto psům. Chovají se tak, jak jim to jejich majitelé umožní. Je to však zážitek
naprosto nepopsatelný. Musí se to prośtě zažít. Válet se po silnici a bojovat o život svého
psa je něco, bez čeho se rozumný člověk obejde. Oba jsme se šokem a několika hematomy
přežili.
Pro mne z toho plyne závěr, že se svým
psem nebudu raději chodit ven. Mám totiž zahradu, ale co ti majitelé, kteří ji nemají?
F. Macháčková

Charitní peãovatelská sluÏba
a Charitní o‰etﬁovatelská sluÏba
zahájila svou ãinnost ve Slavkovû
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje ve
Slavkově od 1. února 2007 a přidružených
obcích odbornou zdravotní péči týmem kvalifikovaných registrovaných sester. Tuto péči
indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah
a počet návštěv podle zdravotního stavu pacienta a zdravotní úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Navíc nabízíme doplňkovou péči jako je
léčba bioprotonovou lampou, vyšetření glykémie. Péči zkvalitňujeme zapůjčováním rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pro
komplexní zajištění péče o nemocného se
naše služba doplňuje s profesionálním týmem
pečovatelek, které poskytují sociální služby
v souladu se sociálním zákonem č. 108/2006
Sb. Tyto služby jsou plně hrazeny uživatelem
a sazebník úhrad se řídí vyhláškou č.
505/2006 Sb.
Charitní ošetřovatelská služba se nachází
v prostorách polikliniky v Tyršově ulici.
Informace vám poskytne vrchní sestra paní
Jitka Chramostová na tel.: 608 709 283. jd
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Program ﬁímskokatolické farnosti

Postní doba
Jejím smyslem je prožívání a prohlubování
křestního zasvěcení v souvislosti s velikonoční
událostí Kristova vzkříšení. Čtyřicetidenní doba
přípravy na Velikonoce začala Popeleční středou. Od 10. století se prosadil zvyk udělovat
v tento den popelec na znamení pokání, proto
dostala název „Popeleční“. Při udělování popelce kněz říká: „Obraťte se a věřte evangeliu“. Tím
je naznačen program na celou postní dobu.
Půst na Velký pátek naznačuje stav hříšného
člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích,
vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí. V katolické církvi je to
den přísného postu, což se týká všech plnole-

tých katolických křesťanů až do 60 let věku (tento předpis se netýká nemocných osob). Přísný
půst sestává, kromě újmy od masitých pokrmů,
také z odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání,
kterou hlásali již starozákonní proroci, není zaměřena především na vnější skutky, „žíněné
roucho a popel“, posty a umrtvování, ale na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez
toho by kající skutky zůstaly neplodné a pouhou
formou. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby
se vnitřní smýšlení projevilo i navenek. Jde
o rozchod s hříchem, neboli odvrácení se od zla
a naopak nové zaměření celého života k Bohu.
Toto obrácení není výsledkem jakési „duchovní
gymnastiky“, ale jde o působení samého Boha
v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost
začít znovu. Toto je v postě třeba objevit.
Pokání křesťana může mít rozmanité projevy.
Nebudeme se mrskat bičíky nebo si sypat popel
na hlavu, ale zaměříme své snažení na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, ke zlepšení života a atmosféry v celé
společnosti, a to způsobem odpovídajícím dnešní době.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

Malíř

www.bmtypo.cz

Josef Klír

JINLONG CLUB BŘEZEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum

Kniha o malíři Josefu Klírovi, který patří bezpochyby k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem spjatým se Slavkovem, by neměla chybět
v knihovně žádného Slavkováka. Klír je autorem
mnoha portrétů zdejších obyvatel, ale i okolní
krajiny. Kniha obsahuje veškeré dostupné umělcovy obrazy a lze ji zakoupit v obou slavkovských knihkupectvích a v IRCA.
red.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 18.30 hod.

4. 3. Jak se mÛÏeme uchovat duchovnû bdûlí?
11. 3. Pﬁekonávat úzkostné Ïivotní starosti
18. 3. Jak˘ je Vá‰ vztah k Bohu?
25. 3. Proã musí b˘t kﬁesÈané odli‰ní?
Jste v‰ichni srdeãnû zváni. Vstup voln˘.

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
2. 3. DJ Denyf. / Dance music
3. 3. My - R&B
Fotbálek
9. 3. DJ Jabko / Rockotéka
10. 3. DJ Jaro‰ Petr ml. / Dance/oldies
·ípky
16. 3. DJ Denyf. / Dance music
17. 3. DJ LKG. / R&B and Hip Hop
Boxer
23. 3. DJ Jaro‰ Petr / oldies – 80. a 90. léta
24. 3. DJ Jabko / Rockotéka
Autíãka
30. 3. DJ Denyf. / Dance music
31. 3. DJ LKG. / R&B and Hip Hop
Na v‰echny akce vstup zdarma
www.jinlong-club.cz

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 19.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek 1. - 2.
3. dopoledne
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8. 3. v 8.00
„Duchovní a kulturní identita českého národa“, obnova pro muže a ženy, Vede
prof. P. Petr Piťha z Prahy. S sebou: přezůvky,
finanční příspěvek 150 Kč, oběd zajištěn.Dům
sv. Rodiny, Malinovského 2, sobota 10. 3.
2007, 9.00 - 18.00.
Slavnost sv. Josefa, pondělí 19. 3. mše sv.
18.00, farní kostel
Slavnost Zvěstování Páně, pondělí 26. 3.
mše sv. 18.00, farní kostel
Návštěvy nemocných před velikonocemi,
čtvrtek a pátek 29. a 30. 3. dopoledne

Postel u okna
V nemocničním pokoji leží dva pacienti.
Jeden z nich má postel u okna, ze kterého se občas podívá ven; druhý pacient vidí jen nemocniční pokoj. „Na rybníku plavou krásné kachny,“
popisuje muž u okna život venku. „V parčíku vidím skákat děti a ještě se tam prochází hezká
dívka v jarních šatech. Naproti přibíhá asi její
chlapec. Objali se a už se vedou za ruce.“ Tak si
krátili dlouhé bolestivé hodiny na lůžku. Pacient
u okna vyprávěl a ten druhý ho s nadšením poslouchal. Nebyl však spokojený.
„Proč tam nemohu ležet já a pozorovat život
venku?“ zlobil se v duchu. Když po několika
dnech těžce nemocný muž u okna zemřel, požádal ten druhý sestřičku, aby ho přeložila na volnou postel. Konečně bude vidět ven! Sestřička
jeho přání splnila. A když se zavřely dveře pokoje, muž se nedočkavě obrátil k oknu a podíval
se ven. Z okna však bylo vidět jen bílou stěnu
protějšího domu…
A. de Saint-Exupéry: „Mám rád, když člověk
ze sebe vydává světlo. Nezajímá mne tloušťka svíce, její hodnotu měřím jen podle jejího plamene.“
Žalm 18,29: „Ty mi rozsvěcuješ světlo,
Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V březnu
vás zveme na soboty 3., 17. a 31.3. na adresu
Lidická č. 307. Začínáme v 9 hodin společným
studiem Božího slova a od 10.30 následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach)

Vychází nová kniha o našem městě
Vážení občané, srdečně vás zveme v sobotu 31. března na slavnostní uvedení dlouho očekávané nové
knihy o Slavkově. Tato událost se
bude konat při příležitosti zahájení
sezony na zámku a otevření nových
prohlídkových tras.
Představení knihy začne ve 13
hodin v salla tereně zámku.
Moderování celé akce se ujme ředitelka zámku Mgr. Jana Omar.
K dobré náladě zahrají žáci ZUŠ F.
France ve Slavkově.

Na knize se podíleli tři autoři:
Jiří Pernes (historie města), Karel
Sáček (bitva tří císařů) a Lubomíra
Kropáčková, která zpracovala zcela
nově současnost města. Jiří Pernes
a Lubomíra Kropáčková o knize
krátce pohovoří.
Pro obyvatele Slavkova v tento
den je připraven dárek – prohlídka
zámku (i nových prohlídkových
tras) zdarma.
Těšíme se na vaši účast.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 18. února 2007 tomu bylo 25 roků, co nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

ANTONÍN ŠTROF
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2007 uplynulo 9 let od úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Dne 2. března 2007 vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.
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Opustili nás
Vlasta Kneslová (94)
Danuše Doupovcová (78)
Ing. Karel Ostřížek (81)
Stanislav Hrubý (73)

16. 1.
27. 1.
3. 2.
7. 2.

HLEDÁME
kronikáře města

Město Slavkov u Brna hledá zájemce
o práci kronikáře nebo kronikářky města.
Uchazeč (-ka) by měl (-a) mít úhledné písmo, velmi dobrou znalost českého jazyka,
měl by mít přehled o dění ve městě a zájem
o něj. Žádosti podávejte buď přímo na podatelně městského úřadu nebo posílejte na
adresu Město Slavkov u Brna, Palackého
65, 684 01. Bližší informace může poskytnout starosta města Ing. Ivan Charvát (544
121 100, starosta@meuslavkov.cz).
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Zápis do 1. třídy základní školy
V úterý 6. února proběhl v ZŠ Tyršova zápis dětí do 1. třídy.
Celkem se zúčastnilo 54 dětí. Za pomoci paní učitelek z 1. stupně
obou slavkovských škol prokazovaly, co už umí – poznávaly barvy,
geometrické tvary, číslice, podle obrázků pojmenovávaly zvířata,
ovoce, zeleninu, pohádkové postavy a nakonec zazpívaly písničku

nebo zarecitovaly básničku. Za odměnu si budoucí prvňáčci odnesli
kouzelného skřítka se stojánkem na tužky. Nechyběla samozřejmě
ani sladká odměna.
Všem budoucím žáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo
a prožívali tam samé radostné a úspěšné chvíle. Vladimír Soukop

Historie a současnost stromořadí na Tyršově ulici
Lípy na ulici Tyršova byly vysazovány od
dob baroka v souladu s prvním územním generelem města Slavkova, který vyhotovil architekt a panský geometr rodu Kouniců
Wenzcl F. Petruzzi. Až do konce 19. století
byla ulice Tyršova pouhou polní přesně vyměřenou cestou k vinohradům, při které bylo
rozptýleným způsobem postaveno několik
stodol. První domy se zdobeným secesním
průčelím jsou stavěny do první světové války.
V době oslav 10. výročí vzniku Československé republiky je barokní alej zahuštěna novou
výsadbou lip – symbolem nového státu. Ne
všichni se ztotožnili s výsadbou mohutné zeleně před svými domy, a proto lípy zavčas
pokáceli. Proluky mezi domy jsou zastavovány po příkazu až v sedmdesátých letech 20. století a ulice je protažena dále
k sadům. Novými stavebníky byly koruny
vzrostlých stromů stínící slunci ořezávány,
neboť kácení nebylo povoleno.
V současné době představují přestárlé
lípy po dožití pružnosti i pevnosti dřevní
hmoty vážné nebezpečí jak pro obyvatele
rodinných domů, tak i pro účastníky provozu. Při vyvrácení kmene silným náporem vichřice zesíleným vzdušným vírem
hrozí proboření střechy i se stropy, včetně

poboření obvodového zdiva budov a zničení
interiéru. Kmeny mohutných stromů
o hmotnosti několika tun rostou povětšinou
ve vzdálenosti cca 4 metrů od domů, což je
naprosto nedostatečná vzdálenost pro stromořadí o výši korun až do 19 metrů. Při pádu takové hmotnosti do střechy rodinného domu
lze předpokládat v prostorách půdní vestavby
vznik požáru od poškozené elektrické instalace, včetně způsobení těžkého či smrtelného
úrazu u zde přítomných osob, popřípadě znemožnění úniku osob z takto zasaženého prostoru. Při severní části ulice nad střechami
domů je instalováno vzdušné vedení o napětí

400 V a nad vedení zasahují mohutné koruny
přestárlého stromořadí.
Snímek Tyršovy ulice z dubna roku 1945
dokládá stáří stromů, které německý
Wehrmacht pro zátaras ušetřil. Zátarasy
s protitankovým příkopem při vstupech do
města byly provedeny z kmenů dopravených
z panské obory. Práce prováděli trestanci
Wehrmachtu, se kterými bylo tvrdě nakládáno. Tato opevnění se stala terčem nepřesných
bombových a raketových útoků bitevních
ruských letadel, kdy byla pumou omylem zasažena lékárna na náměstí, bývalá kasárna
a palírna. Jedna z raket minula zátaras
u školy Komenského, prorazila zdivo farního chrámu nad bočním vchodem, kde
explodovala.
V Tyršově ulici byl letecký útok proveden za poledne, kdy bylo nachystáno
k obědu. U Benešů zasáhla puma chlív
při rodinném domě a u nás včelín. Protitankový příkop byl za deště naplněn
vodou a sloužil dětem k plavání na neckách.
Nyní se existence stromořadí při domech uzavírá, neboť vzhledem
k bezpečnosti nelze postupovat jinak než
řezem. Klimatické změny způsobené
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Vážení přátelé dobrého folku a country,
v životě lidském nastávají situace, kterým se
člověk prostě nevyhne. K těmto patří i oslava důležitých výročí, no a mě jedno takové čeká, 21. 3.
2007 se dožívám padesáti let. Není to podle mě
žádný důvod k jásání, ale je zvykem tyto záležitosti oslavit, a jak je má jinak oslavit muzikant
než hudbou. A tak jsem se rozhodl uspořádat mírně slavnostní koncert pod názvem „Jiří Karas
Pola slaví 50“. Toto vystoupení proběhne 24. 3.
2007 ve Společenském domě na Palackého náměstí od 17 h. Předprodej lístků bude
v Informačním centru Austerlitz a nebo si je můžete objednat u mě na telefonu 544 227 319.
Program koncertu by měl mírně mapovat můj
hudební život, ale nebojte se nebude se nijak filozofovat o jeho smyslu, ale bude se převážně
hrát. A mými hosty budou moji nejdůležitější
hudební kolegové, bývalí i současní, s kterými
jsem se za tu spoustu let potkal. Takže vás bude
čekat současná sestava Poutníků, a to Zdeněk
Kalina zpěv a kytara, Jan Máca sólová kytara,
Jiří Mach mandolína a zpěv, Peter Mečiar banjo
a dobro a samozřejmě moje maličkost za kontrabasem. Dále moje pozvání přijali 2 kamarádi,
s kterými jsem v devadesátých letech minulého
století hrál bluegrass ve skupině Fragment,
a dostal se s nimi až do meky country, do USA.
Bude to banjista Svaťa Kotas a kytarista Emil
Formánek (současný kytarista Druhé trávy).
Protože zpěvačka Fragmentu Jana Doláková žije
ve státech, zaskočí ji mladá a talentovaná mandolinistka a zpěvačka Natálie Havrdová. Dále
moje pozvání přijala řada bývalých Poutníků.
Zatím jediná zpěvačka v třiceti sedmileté historii
skupiny – Hanka Černohorská. Přední český
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Poutníci
banjista Petr Brandejs. Bývalý hráč na mandolínu, dnes dramaturg BROLNU, Jiří Plocek.
Spoluzakladatel Poutníků František Linhárek no
a samozřejmě nebude scházet jeden z nejlepších
hráčů na pětistrunné banjo v Evropě, Luboš
Malina (Druhá tráva) a bývalý poutnický lídr,
dnes vedoucí Druhé trávy, jehož skladby hrajeme dodnes a sice Robert Křesťan .
Myslím, že je to celkem slušná nabídka
k tomu, jak příjemně prožít jedno sobotní odpoledne a pomoci mi strávit fakt, že i já stárnu. Na
shledanou s vámi se za všechny účinkující těší
váš
Jiří Karas Pola
PS. Koncert 24. 3. 2007 bude také malým
předkrmem k osmému ročníku festivalu „Folk
a country na zámku.“

Tato nabídka platí od 1. do 14. 3. 2007

LETS DANCE. KaÏd˘ si zaslouÏí ‰anci následovat své sny. Podaﬁí se jim
je realizovat? A co láska? Nezkomplikuje jim Ïivoty?
ILUZIONISTA. EDWARD NORTON. Vystoupení nadaného iluzionisty
nav‰tíví korunní princ se svojí snoubenkou, která zjistí, Ïe zná mága
z dûtství. Zapomenut˘ vztah znovu oÏívá a milenci se rozhodnou spolu
uprchnout…
âERNÁ DAHLIA. JOSH HARNET, SCARLETT JOHANSSON. Pﬁíbûh je
zaloÏen na nejznámûj‰í, nikdy nevyﬁe‰ené vraÏdû kalifornské historie.
Hollywoodská hereãka byla zavraÏdûna tak brutálnû, Ïe se fotografie
z místa ãinu nesmûly objevit v tisku.
HADI V LETADLE. SAMUEL L.JACKSON. V devíti kilometrech nad zemí
se na palubû letadla rozpoutá peklo v podobû záplavy jedovat˘ch hadÛ.
Agent FBI, kter˘ pﬁeváÏí dÛleÏitého svûdka, se stává vÛdcem pasaÏérÛ
v zoufalém boji o pﬁeÏití.
ëÁBEL NOSÍ PRADU. MERYL STREEP, ANNE HATHAWAY. Práce, pro
kterou by miliony Ïen zabíjely. SvûÏí, vtipn˘ a kouzeln˘ film se skvûl˘mi
hereck˘mi v˘kony.
STRÁÎCE. MICHAEL DOUGLAS, KEIFER SUTHERLAND, EVA LONGORIA, KIM BASINGER. Ve 141 leté historii tajné sluÏby nikdy nebyl zrádce. AÏ do teì.
STORMBREAKER. EWAN MCGREGOR. âtrnáctilet˘ Alex je vychováván
sv˘m str˘cem, kter˘ za nejasn˘ch okolností zemﬁe. Alex je osloven jednotkou MI6, aby dokonãil nebezpeãn˘ úkol, kter˘ str˘c nemohl splnit.
PREHISTORICK¯ PARK. 99,9% tvorÛ, kteﬁí kdysi Ïili na Zemi, jiÏ dávno vyhynulo. Pﬁedstavte si, Ïe mÛÏete cestovat zpût ãasem a v‰echny je
opût uvidût. A co kdyÏ vyhynutí není vûãné? A co kdyÏ je mÛÏeme navrátit zpût do…rezervace… prehistorického parku!
V TOM DOMù STRA·Í. Klidná v˘prava do starého domu se zmûní
v napínav˘ souboj, bûhem kterého musí mladí pﬁátelé soupeﬁit s tûÏko
pﬁemoÏitelnou silou a zachránit sebe a v‰echny sousedy pﬁed zkázou.
KLIK. ADAM SANDLER, KATE BECKINSALE, CHRISTOPHER WALKEN.
Klik – Ïivot na dálkové ovládání – to je zábavná a sviÏná komedie
o jednom dobrodruÏství, které se ponûkud vymklo kontrole.
VOLVER. Abuela je moderní Ïena. KdyÏ umírá, vrací se do rodného
mûsta, aby doﬁe‰ila vûci, které nemohla srovnat za svého Ïivota. Mezi
nû patﬁí i vztah k jejím dcerám.
NA·LI Mù NA·I. DANNY DE VITO, KATHY BATES, NEVE CAMPBELL.
Bláznivá komedie o tom, co se stane, kdyÏ pﬁijdou rodiãe na krátkou
náv‰tûvu a zÛstanou navÏdy. Vá‰ Ïivot uÏ nikdy nebude jako pﬁedtím.
RICKY BOBBY. Nejrychlej‰í muÏ na ãtyﬁech kolech. Jeho divok˘ Ïivotní styl zasáhne neãekaná rána, kdyÏ ho porazí namy‰lená evropská jedniãka. A tak musí Ricky znovu ‰lápnout na pedál, aby svou kariéru vrátil do star˘ch kolejí.
ZTRACEN¯ RÁJ. ORLANDO BLOOM. Láska je nevyzpyzazelná. KdyÏ ji
hledáte, vyh˘bá se vám, kdyÏ rezignujete, najde vás a v‰e zkomplikuje.
ZÁHADA BERMUDSKÉHO TROJÚHELNÍKU. ERIC STOLTZ, CATHERINE BELL, SAM NEILL. Dûj tohoto tﬁídílného filmu je zasazen do prostﬁedí Bermudského trojúhelníku. Skupinu rozliãn˘ch profesionálÛ svede dohromady pátrání po jedné z nejvût‰ích literárních záhad.
V ZAJETÍ RYCHLOSTI. ANTHONY HOPKINS. Inspirující pﬁíbûh mimoﬁádného muÏe, kter˘ se nikdy nevzdal svého snu. Nejen, Ïe vytvoﬁil
svûtov˘ record se staﬁiãk˘m strojem, ale navíc se stal legendou.
ZÁHADA LUCY KEYES. Pﬁed 250 lety zmizelo jedno dítû… Dnes
v noci se vrací. Film je zaloÏen na pravdivém pﬁíbûhu.
SMùR SMRT. Podivná autonehoda. Dvû zdemolovaná auta. Dvû zkrvavené Ïeny. Tajemn˘ a napínav˘ thriller od Johna Fawceta.
P¤EDTUCHA. Profesor najde útrÏek novin s oznámením o smrti jeho
dcery, která je‰tû ten den zemﬁe. Tﬁi roky po tragédii nachází dal‰í ãlánky pﬁedpovídající smrt jeho pﬁátel. Podaﬁí se mu tentokrát zmûnit osud?
PUSTINA. Skupina mlad˘ch delikventÛ je pﬁivezena do nápravného zaﬁízení na pust˘ ostrov. Záhy zjistí, Ïe zde na nû ãeká psychopatick˘ vrah
se zákeﬁn˘mi pastmi, hladovou smeãkou psÛ a smrtícími zbranûmi.
AGENT 117. Je poslán do Egypta splnit celou ﬁadu úkolÛ pro francouzskou tajnou sluÏbu. Je tím prav˘m pro tyto mise. Nemá sice ponûtí
o tom, co dûlá, ale vÏdycky má ‰tûstí a dostane to, co chce.
NEZAPOMENUTELNÉ DùTSTVÍ. DAVID DUCHOVNY, ROBIN WILLIAMS. Americk˘ umûlec Ïijící v PaﬁíÏi hledá odpovûdi na své problémy
v dospûlosti ve vzpomínkách na své neobyãejné dûtství…
SVATBY JAKO ¤EMEN. Tﬁi svatby, jen jeden vítûzn˘ pár…Stovky
dÛvodÛ, proã zÛstat svobodn˘!
PIDIHAJZLÍK. MARLON WAYANS. Drobounk˘ lupiã klenotÛ je najat,
aby ukradl drah˘ královsk˘ diamant. Jeho parÈák upustí diamant do kabelky jisté dámy a jejich dokonalé plány tím ponûkud pokazí.
VZEP¤ÍT SE OBRÒM. Síla, která pomáhá k vítûzství. Nikdy se nevzdávej. Nikdy neustupuj. Nikdy neztrácej víru.
BEZVA VEJ·KA. Bláznivá komedie o omylech a nedorozumûních, která s sebou pﬁiná‰ejí studia na ‰kole, kterou si zaloÏili sami studenti.
·AVLOZUB¯ TYGR. Poklidn˘ v˘let do krásného prostﬁedí pﬁírodního
parku se pro skupinu mlad˘ch lidí mûní v nelítostn˘ boj o hol˘ Ïivot
s nemilosrdnou bestií, zmutovan˘m ‰avlozub˘m tygrem.
KOKODA. Nová Guinea 1942 – Austrálie je ve válce s Japonskem. Malá
skupina australsk˘ch vojákÛ byla vysazena jako pﬁedsunutá hlídka daleko za hranicemi Isuravy – vesnice na pralesní stezce Kokoda.
Natoãeno podle skuteãné události.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Pomozte
při pátrání!
Na území Slavkova býval běžným ptákem
chocholouš obecný. Vzhledem a velikostí skřivana, na hlavě má typickou chocholku. Brzy
zjara (i v únoru) začíná zpívat, zpravidla na vyvýšených místech, na střechách tichým zpěvem, zpívá někdy i za letu nad hnízdištěm, na
zem usedá klouzavým letem, nejčastěji však
pobíhá drobnými krůčky po zemi.
Bohužel v loňské zimě byli ve Slavkově už jen

Začíná fotbal
Koncem měsíce března začíná jarní sezona
soutěžního ročníku 2006/2007.
I. B JmKFS
So 31. 3. – 15.00 h – SK Slavkov A–Sokol
Drnovice u Lysic
I. tř. JmKFS – dorost
So 31. 3. – 12.30 h – SK Slavkov–Sokol
Krumvíř
IV. tř. Vyškovska
Ne 1. 4. – 15.00 h – SK Slavkov B–Sokol
Nížkovice B
St. a ml. žáci I přípravka zahajují své mistrovské soutěže druhý dubnový víkend.
Výbor SK zve všechny příznivce slavkovského fotbalu: přijďte na stadion povzbudit
naše mužstva!
rs
ak vypadá slavkovský znak, tuší
jistě každý obyvatel města
i přilehlého okolí. Setkáváme se
s ním denně: ať už na veřejných budovách či úvodní straně Slavkovského
zpravodaje. Ne každý však ví, jak
dlouhou a zajímavou historii náš
městský symbol má.
V dnešním světě plném firemních
log, symbolů, ikon a vlajek si těžko
umíme představit, jak složité kdysi bylo získat
erb. Erby byly ještě ve 12. století výsadou vysoké šlechty, zvláště panovníků. Od století 13. se
sice erby začaly šířit i mezi šlechtu nižší
a později i do řad měšťanů, ale vlastnit erb v této
době mohl jen ten, komu jej takzvaným znakovým privilegiem udělil panovník.
První znaky byly jednoduché, jejich vlastník je nosil na praporci,
štítě nebo čabrace koně a mohl si je upravovat
k obrazu svému. Později však bylo kvůli velkému množství různých erbů nutné vyvinout
systém přísných pravidel, podle nichž se erby
tvořily a popisovaly, aniž mohlo dojít k mýlce či
záměně. Od tohoto promyšleného systému se
ale ještě později plynule upouštělo: znaky podléhaly módě, staly se přezdobenými, nepřehlednými a mohl si je pořídit skoro každý – samozřejmě pokud měl peníze. Poslední erbovní
listiny byly vydány dokonce ještě ve 20. století,
konkrétně v roce 1918 císařem Karlem I.
Do českých zemí pronikla tendence tvorby erbovních znamení až začátkem 13. století.
V Čechách se první erb objevuje roku 1220
u Vítka z Prčice. Prvním doloženým (a dodnes zachovaným) erbem města v českých zemích je erb
Brna. Nejstarší znakové privilegium (tedy oprávnění používat znak), které se dochovalo v českých
zemích, však patří právě Slavkovu u Brna.

J

Jeden ze tří posledních přezimujících chocholoušů ve Slavkově v loňském roce.
3 kusy a v současné době se zde zdržují již poslední 2 chocholouši!
Nejvíce trpí v době hnízdění, kdy se jim nedaří vyvádět mláďata. Hnízdí totiž na zemi
v trávě, kde jejich vajíčka a vylíhlá mláďata ničí
psi, kočky, kuny, straky, poštolky a hlavně nepřímo člověk a jeho sekačky…
Jejich životní prostředí je v období hnízdění
východní průmyslová zóna Slavkova, a to kolem firem Auto Bayer, Renáta Rumpová,
Cutisin, Lohmann & Rauscher a nové pekárny.
Dále mohou být na sídlištích Zlatá Hora a Polní

popř. na gplfovém hřišti. Tam všude jsou travní plochy, které jsou intenzívně sečeny
a mladí chocholouši jsou nemilosrdně stínaní nebo sežraní výše uvedenými živočichy.
Chceme požádat veřejnost, aby si všímala
těchto milých ptáčků. Je zapotřebí je nejprve
vypátrat, kde se v současnosti zdržují a tudíž asi
budou chtít hnízdit. Poté je nutné jim zajistit
ochranu a klid při hnízdění (hnízdí 2x do roka
v březnu a v červnu).
Žádáme vás proto, pokud chocholouše uvidíte o informace na tel. č.: 602 305 902.
PN

Listinou z 1. července roku 1416 toto
privileguim Slavkovu udělil král Václav
IV. Znak, který tehdy město (v té době
známé ještě pod jménem Nawssedlicz)
obdrželo, je uprostřed pergamenové listiny vymalován na ploše 80 x 55 mm.
Jde vlastně o spojený znak Čech,
Moravy a Slezska. Štít je dělený napříč
a jeho horní polovina je svisle rozpůlena na dvě pole. Pravé pole je zlaté
a poznáváme v něm čtvrt černé orlice
s vyplazeným jazykem a červeným zobákem, která hledí doprava. Levé pole modré barvy obsahuje
čtvrt orlice bílé s červeným šachováním, červeným jazykem a zlatým zobákem, která
hledí doleva. Dolní polovina štítu je červená.V ní

a všichni jejich potomci takový znak v městské
pečeti měli a také aby tento znak, tak jak je zde
obrazem, barvami, pruhy a figurami ozdoben
a namalován, ke všem svým a městským potřebám a záležitostem užívat směli a mohli a na
věky nechť jim není v tom nikým bráněno.
Také pro polepšení a k vůli vlastního města
Novosedlic a jeho obyvatel, z královské
a přirozené své dobroty týdenní trh, který dříve
o sobotě měli a drželi, na pondělí jsme přeložili a převedli tak, aby oni i jejich potomci navěky týž týdenní trh všechny pondělky mít a držet
směli a mohli, vší měrou a způsobem, jako dříve až dosud měli a drželi o sobotě beze všech
překážek a přikázání.
Proto přikazujeme našim hejtmanům, podkomořím, úředníkům, purkmistrům, radům, měšťanům
a spolkům měst, městeček a vsí
a všem ostatním poddaným a věrným našeho
knížectví a Markrabství moravského, kteří zde
jsou nebo časem budou, vážně a slavnostně tímto listem, aby vlastním měšťanům a obyvatelům
Novosedlic v našich zvláštních milostech
a obdarováních nepřekáželi, nýbrž je přitom od
nás, pro věrné zacházení, chránili
a ochraňovali a naší těžké nemilosti se vystříhali. K stvrzení tohoto listu zpečetěno naší královskou majestátní pečetí.
Dáno v Praze po narození Kristově ve čtrnáctistém a poté šestnáctém roce, první středu
po svatých Petru a Pavlu z dvanácti apoštolů,
našeho Království českého v padesátém čtvrtém
a římského v čtyřicátém.

Kterak Slavkov k erbu přišel
je umístněna spodní polovina bílého dvouocasého
českého lva se zlatými drápy. Viditelná část dvojitého ocasu se podobá dvěma dubovým listům.
Touto listinou byl dán vzhled slavkovského znaku
a ten se v nezměněné podobě se užívá dodnes.
Listina je psána německy a král Václav IV. v ní
přiřkl městu kromě erbu také pečeť a upravil den
konání každotýdenního trhu:
„My, Václav, z Boží milosti římský král, pro
všechny časy rozmnožitel říše a král český, vyznáváme a známo činíme veřejně tímto listem
všem, kteří jej vidí nebo slyší číst, že jsme pro
služby a věrnou vůli, kterou jak nám, tak koruně
české, věrní naši milí měšťané a obyvatelé města
Novosedlic často a zhusta užitečně prokázali
a učinili. Aby tím lépe každodenně činit mohli
v budoucích časech, proto jsme jim se zdravou
myslí dobrou radou a správným poznáním pečeť
dali a dáváme silou tohoto listu a královské moci
české a jako moravský markrabě, tedy aby oni

(Český překlad listiny, kterou v roce 1416
udělil král Václav IV. městu Slavkovu.)
S využitím materiálů Historického muzea ve
Slavkově zpracovala
Hana Sokoltová
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Rady do zahrady – bﬁezen
Pranostika: Březnové slunce má krátké ruce.
Letošní počasí se nám jeví tak, že jaro začalo
ihned, když skončil podzim. Vždyť noční teploty převážně neklesaly pod bod mrazu
a celodenní mráz byl jen 26. ledna. Držme se
však toho, že příroda je moudrá a se vším si poradí sama. Proto berme březen jako první měsíc
jara. Práci na zahradě zahájíme postupně a to
tím, že provedeme základní řez jabloní a hrušní.
Na ovocných stěnách a štíhlých vřetenech vyvážeme a ohneme větve do vodorovné plodné polohy. Do konce druhé dekády března roubujeme
a přeroubujeme peckoviny, v některých případech i jádroviny .Podmínkou pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Pokud jsme již
neučinili dříve, vykopeme staré a nemocné stromy. Při vysazování nových stromů se řídíme
tím, že po jádrovinách sázíme peckoviny
a naopak. Vysazujeme některé ovocné dřeviny,
s broskvoněmi však nespěcháme, ty měly být
v době výsadby mírně narašené. Úspěšná je
i jarní výsadba meruněk nebo maliníku. Ihned
po výsadbě je nutný hlubší řez korunky nebo
výhonů a důkladná zálivka, eventuálně připevnění ke kůlu. A to už nás vtáhlo jaro a začneme
s vysazováním jahodníků, vyhrabováním trávníků, přihnojováním a vápněním, pokud půda vykazuje kyselou reakci.Před rašením a kvetením
broskvoní nezapomeňme na poslední postřik
proti kadeřavosti přípravkem KUPRIKOL
0,6 %. Při teplotách nad 15° C provádíme předjarní postřik proti přezimujícím škůdcům přípravky OLEOKOL 1 % nebo TORANT 0,1 %
ve fázi myšího ouška. Potom připravíme záhony
na jarní výsev a výsadbu zeleniny.
Připomínáme, že je poslední termín na objednání bramborové sadby a ovocných stromů pro
jarní výsadbu vhozením objednávky do schránky v domě zahrádkářů Čs. armády 252.
Proč dusíkaté vápno?
Zvláštní postavení mezi dusíkatými hnojivy
zaujímá se svými specifickými účinky dusíkaté
vápno se stabilizovaným obsahem 20% dusíku
a 50 % vápníku. Při jeho přeměně vznikají přechodné meziprodukty (tzv. kianamidová fáze),
které půdu očistí od většiny škodlivých hub
a klíčících plevelů a jsou škodlivé i pro kulturní

• KÁCENÍ STROMŮ
A PROŘEZÁVKY
• DRCENÍ VĚTVÍ
• Projekce

rostliny. Hnojivo také likviduje nebo odpuzuje
živočišné škůdce v půdě jako jsou háďátka, plži,
beljomorky, ponravy, drátovci a další. Vysokým
obsahem aktivního vápníku pomáhá otupovat
půdní kyselost, a tak podporuje úrodnost půdy.
Před setím nebo výsadbou jej musíme zapravit
do vlhké půdy s předstihem asi tří týdnů v dávce
3–5 kg na 100 m2.
Je nenahraditelné při pěstování zeleniny
a květin ve sklenících a fóliovnících a také košťálovin na plochách, kde se vyskytuje hlenka kapustová, nádorovost košťálovin (8–10 kg na 100
m2). Zvyšuje podíl kvalitních hlávek salátu, působí proti hnilobě salátu, omezuje okrajovou nekrózu listů a zabraňuje nadměrnému hromadění
dusičnanů v rostlinách.U tykvovitých rostlin vysoký obsah rychle přijatého vápníku zvyšuje
kvalitu plodů a jejich trvanlivost. Rostliny mají
zdravé kořeny a je menší zaplevelení a také
méně chorob i plžů.U brambor je účinnost proti
plevelům velmi dobrá, když toto hnojivo rozhodíme na vlhkou půdu až po výsadbě brambor.
V této době pomáhá zmírnit požerky plžů
a drátovců. Též zmírňuje napadení kořenomorkou bramborovou. Aplikované před výsadbou
jahodníku působí proti fytoftorové hnilobě kořenů jahod a plodů jahod. Pěstitelům růží pomáhá
likvidovat zárodky černé skvrnitosti a rzí ve
vrchní vrstvě půdy. Pro dezinfekci půdy ve sklenících a fóliovnících aplikujeme 1 kg na 10 m2
na podzim po sklizni. Zaryjeme a zakryjeme polyetylenovou folií. Proti plžům aplikujeme na
místa, kde se plži pravidelně zdržují, večer
v podobě 0,5–1 m širokých pásů, které brání
přelezení plžů z vodních příkopů, kompostů
a hnojišť. Na loukách a pastvinách omezuje nejen výskyt plevelů, zejména mechu, ale chrání
také zvířata na pastvě před napadením parazity,
např.: motoličnatostí a plicní červivost.
K zahubení pampelišek v trávníku aplikujeme
jednu čajovou lžičku do středu růžice.
Výroční členská schůze ZO ČSZ Slavkov
u Brna
Dne 18. března 2007 se bude konat výroční
členská schůze ZO-ČZS Slavkov u Brna v 9 hodin v restauraci GÓL na Zlaté Hoře. Po schůzi
se uskuteční přednáška o nových odrůdách ovoce a řezu ovocných stromů, kterou přednese
přední pomolog Ing. Dušan Nesrsta z ÚKZUZ
Želešice. Zveme všechny členy k účasti.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO-ČZS Slavkov u Brna
Vl. Luža

a realizace zahrad
František Kreizl, Litavská 1484, Slavkov u Brna

Mobil: 604 419 833
Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz
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Účastníci cvičení pro diabetiky

Nejdříve připomeneme zdravotní přednášky
v březnu, abyste se jich mohli zúčastnit. V úterý
dne 20. 3. 2007 v 18 hodin se koná přednáška
Pharm.Dr. Hany Machové na téma: Zabiják
cholesterol. Sejdeme se v sále nad zubní ambulancí, Lidická ul. 307. Ve středu dne 21. 3. 2007
ve 14 hodin pořádáme v rámci edukačně motivačního programu besedu s naší novou diabetoložkou MUDr. Janou Palovou, která pohovoří
o správné kompenzaci diabetu. Zájemci o tuto
problematiku mohou přijít do zasedací místnosti Městského úřadu, Palackého nám. 65.
Vyvrcholením naší celoroční práce pro diabetiky je týdení edukačně preventivní pobyt
v lázních Luhačovice, který uskutečníme
v termínu 30. 4. - 7. 5. 2007. Týdení pobyt
s lázeňskými procedurami, dietní stravování,
cvičení, plavání a vycházky do okolí mají přispět ke zlepšení našeho zdraví. Každodenní měření glykémie a tlaku krve nám ukáže jak jsme
na tom s kompenzací cukrovky. Na edukaci se
zúčastní kromě zdravotníků také farmaceutické
firmy, které vyrábí a expedují pomůcky pro diabetiky. Protože účastníkům se poskytuje nemalý státní příspěvek, je každý povinen zúčastnit se na celém programu. Diabetici zaplatí
2500,-Kč a rodinní příslušníci 3 800,- Kč.
Přihlášky, doporučené lékařem a poplatek je
nutné odevzdat do 20. 3. 2007 v naší kanceláři.
Také jsme již dohodli s cestovní kanceláři For
Line Tour v Brně ozdravný pobyt u moře pro
diabetiky a seniory. Letos se pojede do Itálie,
opět do přímořského lázeňského střediska
Bibione a do Chorvatska. Oba zájezdy začínají
v pátek večer 7. září a trvají do neděle 16. září
2007. Přihlášky s podrobnými informacemi si
už můžete vyzvednout v naší kanceláři vždy
v úterý 9 - 11 hod. a ve čtvrtek 15 - 17 hodin.
Po dlouhé zimě je náš organismus unavený,
zvláště pokud jsme překonali chřipku, nebo virózu. Proto bychom měli zařadit do jídelníčku
více zeleniny a doplnit potřebné vitaminy. Měli
bychom si dopřát ředkvičky, špenát, jarní cibuli, hlávkový salát, také okurky, rajčata a zelí. Za
oknem si můžeme vypěstovat zelené natě pažitky, kudrnky, řeřichy. Také bychom měli při přípravě jídla uvažovat o tom, jak snížit kalorickou
hodnotu potravin, aby hotové jídlo bylo nejen
zdravé, ale chutné. Např. místo pečené kachny
s knedlíkem a zelím, kde jedna porce má až
3600 kJ zvolíme kuře ala kachna
s bramborovým knedlíkem a červeným zelím,
kde 1 porce je jen 1 780 kJ. Zapečené francouzské brambory s uzeným masem dosahují 3
730 kJ, ale zapečená mražená zeleninová směs
s brambory a žampiony je jen 1 670 kJ. Místo
kynutých švestkových knedlíků připravíme tvarohové knedlíčky s krupicí a snížíme tak kalorickou hodnotu jídla z 3220 kJ na 1480 kJ. Do
jídelníčku se doporučuje zařadit zeleninové polévky. Teď na jaře bychom si také měli upravit
svou hmotnost. Už snížení hmotnosti o 10 %
pro vás znamená velmi významné snížení rizika zdravotních komplikací. Obézní lidé jsou
mnohem více ohroženi rozmanitými zdravotními komplikacemi jako jsou bolesti kloubů, páteře, hypertenze, ateroskleróza, artróza.
Nezapomínejme jíst častěji v malých dávkách
se zařazením čerstvé zeleniny místo slaných
pochoutek a hlavně dodržovat pitný režim alespoň 2 l tekutin denně.
Marie Miškolczyová
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Vývoj skautingu v České republice
Letopočet 1907 se pokládá za rok zrodu
světového skautingu ve Velké Británii.
Roku 1911 vzniká také skauting v Čechách.
Jeho zakladatelem je středoškolský profesor
Antonín
Benjamin
Svojsík.
S myšlenkou vyplnění volného času mládeže
a hlavně jejího psychického a fyzického rozvoje
se seznámil na svých cestách po Evropě.
O rok později získává skauting u nás svůj tradiční název - Junák. Období první republiky je
zlatou érou českého skautingu. Oddíly Junáka
prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího
zaměření.
Za druhé světové války byl Junák zrušen.
Mnoho skautů však hájilo myšlenky skautingu
v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu.
Sedm stovek z nich za to zaplatilo životem.
Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do

Junáka čtvrt miliónu členů. Ti se významně
podíleli na hospodářské obnově země výpomocí v zemědělství. Jako ledová sprcha
působil obrat v roce 1948. Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se
stala obětí politických procesů a strávila roky
v komunistických žalářích. V roce 1950 byl
Junák zrušen. Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968.
Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně
pohlcen Pionýrskou organizací.
Na přelomu let 1989 a 1990 vstala skautská
organizace z popela znovu. Rychle se začleňuje
do mezinárodních struktur. V souvislosti
s rozdělením Československa se dělí i junácká
organizace a získává svůj dnešní název Junák –
svaz skautů a skautek ČR.

I dnes jsou ideje skautingu totožné, jen
s rozšířením spolupráce se zahraničními skauty
a s využíváním moderních technologií zařazených do skautské praxe. Hlavním cílem však zůstává výchova dobrých, soběstačných mladých
lidí, kteří jsou schopni pracovat v týmu
a nezaleknou se nástrah dnešního života.
fš

Foto ze skautského karnevalu

Plavecké závody 2007

Karneval a narozeninová párty století
V neděli 4. února 2007 zahájilo středisko
Junáka Slavkov rok oslav stého výročí založení skautingu karnevalem, který představoval také velkou narozeninovou párty. Sešlo se
celkem 20 dětí v maskách, mezi kterými jednoznačně převažovaly princezny různého
věku i velikosti.
Během odpoledne proběhly soutěže

o lístky do tomboly, výuka různých tanečků,
tombola o zajímavé ceny a vyhodnocení nejkrásnější masky. Na závěr jsme sfoukli svíčky na narozeninovém dortu a popřáli našemu
oslavenci vše nejlepší do dalšího století.
Touto cestou chceme zároveň poděkovat
ZŠ Tyršova za umožnění této akce.
vedoucí oddílů

Kolem sedmé hodiny ranní jednoho lednového dne se sešlo u autobusu na 25 nadšených závodníků a závodnic, a tak jsme
mohli společně vyrazit směr Vyškov. Tam
se konaly plavecké závody.
Na úvod se všichni účastníci rozdělili do
kategorií podle věku a mohlo se začít.
Mladší, tedy vlčata a světlušky, závodili
v dolní části areálu v různých „skopičinách“
a ti starší sváděli boj v horním bazénu. Po
soutěžích jednotlivců následovaly ještě štafety a poté byla hodinka volné zábavy. Když
už byli všichni do sytosti vyřádění přišla
pro některé vytoužená chvíle – vyhlášení
výsledků a předání cen.
Po příjezdu zpět do Slavkova jsme se se
spoustou zážitků rozcházeli každý ke svému
domovu…
vedoucí oddílů

Kalendář akcí – březen 2007
Datum

3. 3.
10. 3.
11. 3.
21. 3.
24. 3.
25. 3.
31. 3.
V˘stavy

hod.

druh

akce

10.00–16.00 sport. Zimní stﬁelecká liga
10.00–16.00 sport. Zimní stﬁelecká liga
14.00 spol. Dûtsk˘ karneval. Vstupné s maskou: 20 Kã, bez masky: 25 Kã
Hudba, tombola, obãerstvení zaji‰tûno
14.00 spol. Pﬁedná‰ka MUDr. Jany Palové na téma: Správná kompenzace diabetu
od 17.00 spol. Jiﬁí „Karas“ Pola slaví 50. Vystoupí Poutníci, Robert KﬁesÈan, Lubo‰ Malina,
skupina Fragment a ﬁada dal‰ích b˘val˘ch PoutníkÛ. Pﬁedprodej vstupenek v IRC Austerlitz
10.00–16.00 sport. Finále zimní stﬁelecké ligy
13.00 spol. Slavnostní uvedení knihy Slavkov u Brna - Austerlitz
Virtuální bitva 1805
v zimním období pouze na objednávku pro skupiny

místo konání

poﬁadatel

Zámecká stﬁelnice
Zámecká stﬁelnice
velk˘ sál Bonaparte

SSK 0750 E-com
SSK 0750 E-com
DDM

zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ
sál SC Bonaparte
Poutníci
Zámecká stﬁelnice
salla terena zámku

SSK 0750 E-com
MÚ

Zámek Slavkov

Historické muzeum
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Občanské sdružení Život a zdraví
vás zve k cyklu přednášek pro veřejnost pod názvem

NEW START ZA ZDRAVÍM

Starosta SDH Slavkov p. Malý čte výroční zprávu Čestní hosté, starosta města ing. Charvát,
o činnosti, vedle jednatelka sboru p. Macháčková místostarosta ing. Doležel a velitel stanice
HZS npor. Hrabovský
Foto: R. Žilka

Hasičské ohlédnutí za rokem 2006
V sobotu 27. ledna se konala výroční valná hromada SDH Slavkov u Brna, na které
byla zhodnocena činnost za uplynulý rok a stanoven si plán na rok 2007. Mezi čestnými
hosty byli mimo jiné starosta města ing. Ivan Charvát, místostarosta města Ing. Jiří
Doležel, zástupce prezídia Moravské hasičské jednoty pan Bohumil Kříž a člen
Okresního výboru MHJ pan Miroslav Žampach.
Po zahájení následovala minuta ticha věnovaná členům, kteří již nejsou mezi námi a také
vzpomínce na v loňském roce zesnulého ředitele Územního odboru Vyškov HZS Jm kraje
pplk. Němčanského. Poté přednesl starosta
dobrovolných hasičů p. Malý zprávu o činnosti
za rok 2006, ve které zazněla jak chvála tak
i kritika. Těch záporů bylo letos poněkud méně.
Stálým problémem zůstává získávání nových
mladých lidí pro zásahovou jednotku. Ke kladům patří činnost stávajících aktivních členů
počínaje zásahovou jednotkou. Navíc se po několika letech opět podařilo získat dostatečný
počet členek pro sportovní družstvo žen, které
úzce spolupracuje s kolegyněmi z Křenovic.
A zapomínat nesmíme ani na naši mládež, jejíž
družstvo dosahuje na poli hasičského sportu dobrých výsledků.
Starosta města poděkoval ve svém diskusním
příspěvku členům jednotky za jejich záslužnou
a nezištnou činnost ve prospěch spoluobčanů
a popřál vše nejlepší do dalšího roku. Dále potvrdil, snahu města o opravu plochy před garážovými stáními požární stanice a o zakoupení
nového zásahového vozidla pro jednotku SDH
Slavkov místo dosluhující DA 12 na podvozku
Avia 30. Pořízení tohoto vozidla se pravděpodobně bude řešit formou nákupu zánovního jetého auta a jeho přestavbou na hasičský speciál.
Obě investiční akce samozřejmě budou záviset
na finančních možnostech města. Starosta se
také zmínil o snížení početního stavu profesionálních hasičů ve Slavkově a o snaze města tento problém řešit ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS Jmk. Obdobně hovořil
i místostarosta ing. Doležel, který vyjádřil poděkování a podporu města pro naši činnost.
Ocenil náročnou práci hasičů a potvrdil tak, že
městu na bezpečnosti občanů města a jejich majetku velmi záleží.
V průběhu jednání zazněla i statistika. Členská základna našeho SDH má celkem 94 členů.
Z tohoto počtu je 28 žen a 66 mužů. V současné
době pracuje ve sboru a na různých úsecích činnosti aktivně celkem 40 členů. Družstvo žáků,
které má 15 členů, není dle stanov počítáno do
celkového početního stavu sboru. Hlavně se ale
čísla týkala činnosti jednotky, která v roce 2006
vyjela celkem k 16 zásahům, tedy stejně jako
v roce 2005. Z tohoto počtu bylo 9 požárů, 2

Hasičská technika je připravena
technické pomoci, 4 taktická cvičení a 1 planý
poplach. Kromě toho se členové jednotky
účastní pravidelné odborné přípravy, soutěží
v požárním sportu a hlavně pracují na pravidelné údržbě techniky a jejím udržování
v akceschopném stavu. Netřeba říkat co by se
stalo, kdyby technika sloužící k záchraně životů a majetku nebyla schopna nasazení u zásahu.
Naše jednotka je jednotkou s územní působností zařazená v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům dle poplachových plánů kraje i mimo území města. Navíc na základě
dohody města Slavkova s obcemi Holubice
a Vážany nad Litavou zajišťuje protipožární
ochranu také pro tyto obce. Stále nám ale vázne získávání nových hasičů pro jednotku. Její
členové se scházejí každé pondělí v hasičské
zbrojnici a pod vedením velitele pana Vinklárka
absolvují pravidelné školení a výcvik. Zájemci
o činnost v jednotce SDH z řad občanů
Slavkova mohou každé pondělí v 18 hodin přijít a stát se jejími členy. Ti, kdo se chtějí dovědět něco o činnosti jednotky, mohou navštívit
i naše webové stránky na adrese
http://www.sdh-slavkov.euweb.cz.
A závěrem ještě tradiční „travní požáry“.
Jaro už je skoro tady, tak buďte prosím velmi
opatrní. Navíc pamatujte, že plošné vypalování
porostů je zakázáno. Pokud už se ale něco stane, nezapomeňte, že nepřetržitá tísňová linka
150 nebo 112 je vám k dispozici.
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

20. března 2007
Zabiják cholesterol
17. dubna 2007
Vyvážená strava
V uvedené úterky vždy v 18 h v sále nad
zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov. Vstup
zdarma. Přednáší PharmDr. Hana Machová
(absolventka Farmaceutické fakulty Univerzity
Karlovy, studijní pobyt na Newbold College
v Anglii v letech 1998–2000, nyní lékárnice
v Zámecké lékárně ve Slavkově).
Přednášky budou doplněny projekcí a také
přípravou a ochutnávkou zdravých jídel.
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít zdravěji
a lépe!

New start za zdravím
Pozvání na pﬁedná‰ky o zdravém Ïivotním stylu
23. ledna proběhla první přednáška tohoto
cyklu. Byl to také ten den, kdy k nám přišla
konečně zima. Od rána hustě padal sníh, kalamita na cestách i na chodnících a večer byla
přednáška. Přes moje obavy, že v takovém počasí asi nikdo nepřijde, se našlo 26 statečných,
kteří přišli a věřím, že nelitovali.
20. března proběhne přednáška již třetí tohoto cyklu. Nazývá se Zabiják cholesterol. Jejím
předmětem je prevence kardiovaskulárních (srdečně-cévních) chorob, které jsou nejen v naší
zemi nejčastější příčinou úmrtí. Pozornost bude
věnována jak rizikovým, tak ochranným faktorům těchto onemocnění. Pokud máte vysoký
krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu
v krvi a nebo jen chcete udělat více pro své
zdraví, určitě přijďte, jste srdečně zváni.
Na závěr ještě připomínám, že všechny
přednášky se budou konat v 18 hodin v sále
nad zubní ordinací, Lidická 307 ve Slavkově.
Vstup je zdarma. Přednášky budou doprovázeny promítáním a také přípravou a ochutnávkou
zdravých jídel.
PharmDr. Hana Machová

si mÛÏete pﬁeãíst
na internetu:

www.bmtypo.cz

Upozornûní pro majitele Informací
V brožuře Informace Slavkovsko 2007 je
uvedeno špatné číslo na Úřad práce a Státní
sociální podporu ve Slavkově. Níže jsou
správná čísla, kterými si můžete přelepit
chybné údaje v brožuře. Za chybu se omlouváme.
ÚﬁAD PRÁCE
Koláãkovo nám. 727 – spojovatelka ........................ 544 423 570
e-mail: dip.sl@vy.mpsv.cz, fax................................. 544 423 577
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
Koláãkovo nám. 727 – spojovatelka ........................ 544 423 561
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Integrovaná střední škola informuje
Před několika týdny začalo druhé pololetí
školního roku 2006/2007 a s ním se žákům ZŠ
neodkladně přiblížil termín pro podání přihlášek
na střední školy. Na naší škole proběhla jako
každý rok podzimní propagační akce našich
učebních i studijních oborů představená Dny
otevřených dveří. Naši zástupci navštívili řadu
základních škol v širokém okolí a zúčastnili
jsme se také veletrhů vzdělávání ve Vyškově
a v Brně. Všude jsme se setkali s kladným ohlasem a velmi nás potěšilo, že je už tradičně
o studium na naší škole velký zájem.
Přesto bychom ještě rádi upozornili žáky posledních ročníků základních škol, popřípadě
i jejich rodiče, že pokud by měli zájem
o prohlídku naší školy, či by se chtěli informovat o podrobnostech studia, mohou si sjednat
termín individuální návštěvy školy, a to telefonicky na čísle 544 221 581.
Rádi bychom veřejnost informovali, že se
nám podařilo navázat spolupráci s výrobními
firmami ve Slavkově u Brna a zabezpečit nová
smluvní pracoviště odborného výcviku našich
žáků. Např. žáci druhých a třetích ročníků oboru opravář zemědělských strojů se mohou podílet na montážních pracích nejrůznějších strojů
v prostorné hale firmy PEGAS GONDA s. r. o.
Další pracoviště odborného výcviku bylo
smluvně zajištěno pro učební obor krejčí ve firmě LOHMANN & RAUSCHER s. r. o, Slavkov
u Brna. Na průmyslových šicích strojích si žákyně 3. ročníku procvičují šití zdravotnických
výrobků firmy.
Perspektiva spolupráce školy s výrobními firmami nabízí po ukončení studia žáků v těchto
firmách zaměstnání, což je pro nás také velmi
zajímavé.
Pro žáky 2. a 3. ročníků učebních oborů automechanik, opravář zemědělských strojů
a autokarosář škola sjednala dvoutýdenní výrobní odbornou praxi přímo v automobilce
ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav. Odborná
praxe bude probíhat na středisku výroby převodovek a montážních prací. Žáci tak získají přehled o moderním automobilovém průmyslu,
který je pro jejich odborný rozvoj důležitý.
Dále byla pro tyto učební obory zakoupena
nejmodernější diagnostika vozidel FSA 740 od
firmy BOSCH a také byly pořízeny přímo
z automobilky ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
nové benzínové a naftové motory, včetně funkč-

ního motoru pro procvičování diagnostiky.
A co proběhlo nebo bude probíhat na ISŠ
za soutěže?
V měsíci lednu se naši studenti zúčastnili
okresního kola olympiády v německém jazyce,
která se konala ve Vyškově a obsadili čtvrté
místo. Koncem února proběhne další olympiáda
v anglickém jazyce, na kterou se naši studenti
také připravují.
Během měsíce března absolvují žáci kurz vykrajování ovoce a zeleniny pro estetické použití
v gastronomii, týdenní barmanský kurz v Brně,
dále absolvují 10. ročník koktejlové barmanské
soutěže HANÁCKÝ POHÁR v Prostějově.
Připravujeme také okresní kolo v odbíjené,
které se uskuteční v polovině března ve sportovních halách ISŠ a ZŠ Komenského Slavkov
u Brna.
Ve dnech 18.–23. března 2007 se uskuteční
pro naše žáky lyžařský kurz v areálu Bílá
v Beskydech. Pod vedením zkušených instruktorů se žáci 1. a 2.ročníků budou zdokonalovat
v ovládání lyží a snowboardů. Pro žáky je mimo
lyžařský výcvik připraveno i několik akcí
k poznání zimních krás Beskyd.
isš

Ukázky z flambování ve slavkovském Golf
hotelu

Zdaﬁilá praxe studentÛ IS·
Blíží se jaro a s ním závěrečné zkoušky
učebního oboru kuchař-číšník. Žáci 3. ročníku tohoto oboru vykonávali dvouletou
praxi v Golf hotelu Austerlitz. V jejím závěru dostali za úkol předvést svoje dovednosti v základní formě jednoduché a vyšší
obsluhy a také v servisu nápojů. Ve dnech
26.–28. 1. 2007 předvedli flambování dezertů, přičemž museli nastudovat pět receptur. Největší úspěch slavila flambovaná
hruška pašírovaná v bílém víně
s čokoládovou pěnou a šlehačkou. Žáci si
tedy se svým úkolem výborně poradili
a my jim přejeme, aby se jim se stejným
úspěchem podařilo absolvovat zvolený
obor a dále se dobře uplatnit v praxi. J. S.
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B¤EZEN – DUBEN 2007

Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách:

www.bmtypo.cz

nebo

kina.365dni.cz

LOVECKÁ SEZONA

3. 3. sobota
4. 3. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

86 min.
Co se stane, kdyÏ si medvûd navykne na televizi a sladkosti? Vznikne dal‰í komedie s mluvícími zvíﬁaty! Animovan˘ film USA v ãeské
verzi! Mluví: O. Brzobohat˘, T. Racek, K. Lojdová a dal‰í.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

6. 3. úter˘
7. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Romantická komedie o novomanÏelích, kteﬁí krátce po svatbû zji‰Èují, Ïe ÏenichÛv kamarád jim mÛÏe ze Ïivota udûlat kÛlniãku na dﬁíví. Film USA
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

10. 3. sobota
11. 3. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

13. 3. úter˘
14. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

17. 3. sobota
18. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

20. 3. úter˘
21. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

78 min.
Ona je velmi úspû‰ná Ïena, on je oddan˘ a prost˘ muÏ s pﬁedstavou, Ïe na‰el nûkoho, komu na nûm záleÏí. O outsiderovi, jenÏ se
zamiloval do nesprávné Ïeny.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

23. 3. pátek
24. 3. sobota
25. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Filmové zpracování slavného románu Bohumila Hrabala. Tématem románu je Ïivotní dráha ãí‰níka, pozdûji hoteliéra a nakonec cestáﬁe
v dobû politick˘ch zvratÛ první pÛle dvacátého století. ReÏie: Jiﬁí Menzel. Hrají: I. Barnev, J. Jentch, M. Huba, O. Kaiser, M. Labuda,
M. Lasica, J. Lábus, J. Abrhám aj.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

27. 3. úter˘
28. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

144 min.
Sto karátÛ krychlové modifikace ãistého uhlíku je buì zabije, nebo osvobodí. V akãním pﬁíbûhu roli Ïoldáka obchodujícího s drahokamy
hraje Leonardo di Caprio. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

31. 3. sobota
1. 4. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

127 min.
Po v˘buchu náloÏe na trajektu je pﬁivolán k zaji‰tûní dÛkazÛ. Odhalí pﬁitom mnohem závaÏnûj‰í skuteãnosti, které mohou ohrozit stovky
nevinn˘ch lidí. Akãní thriller USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

3. 4. úter˘
4. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

107 min.
Psychopatick˘ pﬁíbûh o tom, jak se loutkaﬁ se svojí novou uãednicí schovan˘ za krut˘mi hrami, které dûsily spoleãnost i policii, vyhnul
dopadení a zmizel. Horror USA.
MládeÏi do 18 let nepﬁístupno

7. 4. sobota
8. 4. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Ta‰kaﬁice o tom, Ïe aÏ se v‰ichni navzájem pozabíjejí, bude konec (snad). Vstupujte do kina jen ozbrojeni a na vlastní nebezpeãí.
Koprodukãní film VB/Francie/USA.
MládeÏi nepﬁístupno

10. 4. úter˘
11. 4. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

14. 4. sobota
15. 4. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

MY DVA A KﬁEN
HAPPY FEET

108 min.

Animovaná komedie o tuãÀákovi, kter˘ na rozdíl od sv˘ch soukmenovcÛ neumí zpívat. Zato ov‰em dokáÏe skvûle stepovat.
Film USA v ãeské verzi! Mluví: V. Kotek, D. ·tûpán, S. Vrbická, Z. PantÛãek a dal‰í.
Vstupné: 60, 63 Kã
MládeÏi pﬁístupno

DOKONAL˘ TRIK

131 min.
Ve viktoriánském Lond˘nû soupeﬁí na Ïivot a na smrt dva ‰piãkoví iluzionisté. V‰ichni a v‰echno je záhadné, kaÏd˘ mate kaÏdého.
Film USA/Velká Británie
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

MOJE SUPERBEJVALKA

97 min.

Co se stane, kdyÏ se obyãejn˘ chlapík zamiluje do superhrdinky? A co teprve, kdyÏ se s ní rozhodne rozejít! Pﬁehlédnete v‰echny
varovné signály? Filmová komedie USA. ReÏie: Ivan Reitman
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

SVÛTLA V SOUMRAKU

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

KRVAV˘ DIAMANT

DÉJÀ VU

SAW II

SEJMI ESO

NOC V MUZEU

108 min.

Noãní hlídaã v muzeu zaÏívá s oÏivl˘mi exponáty ta nejpodivnûj‰í dobrodruÏství. DobrodruÏná komedie USA v ãeské verzi!
MládeÏi pﬁístupno

·TĚSTÍ NA DOSAH

117 min.
Pﬁíbûh Chrise Gardnera, kterému se v 80. letech podaﬁilo díky nezmûrné vytrvalosti porazit chudobu. Sociálnû utopick˘ pﬁíbûh – velké
dluhy a velk˘ americk˘ sen. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno
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