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Dalšího zlepšení služeb se dočkali občané Slavkova
u Brna a okolních obcí. Úřad práce ve Vyškově totiž od
dubna 2006 nabízí své komplexní služby v nově zre-
konstruovaných prostorách na Koláčkově náměstí 727
v bývalé budově Agroklasu. Město Slavkov u Brna,
které je vlastníkem nemovitosti, provedlo rekonstrukci
podle požadavků Úřadu práce a ten s městem uzavřel
patnáctiletou smlouvu. 

Slavnostní otevření slavkovského pracoviště provedl
ředitel Úřadu práce ve Vyškově Ing. Jan Marek společ-
ně s ředitelkou odboru metodiky a správního řízení
MPSV v Praze JUDr. Ladislavou Steinichovou a sta-
rostou města Mgr. Petrem Kostíkem. Společně s další-
mi zástupci slavkovské radnice a významnými zaměst-
navateli z regionu si pak prohlédli nově a kvalitně
zrekonstruované prostory.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli jít do těchto pro-
stor, je naše snaha nabídnout komplexní služby úřadu
práce na jednom místě, doslova na jednom patře. Jsme
velmi rádi, že představitelé města pochopili, jak je dů-
ležité si instituci našeho typu ve městě udržet a vytvo-
řili nám velmi dobré podmínky pro naši činnost. Je to
investice, která se městu vrátí ve spokojenosti občanů,“

zdůraznil ředitel Úřadu práce ve Vyškově Ing. Jan Ma-
rek. Na novém pracovišti tak najdou vše potřebné jak
uchazeči o zaměstnání či příjemci dávek státní sociální
podpory, ale i zaměstnavatelé hledající personál. Speci-
álně pro zaměstnavatele jsou určeny poradenské dny
útvaru aktivní politiky zaměstnanosti, které ve Slavko-
vě u Brna probíhají již tradičně ve středu dopoledne.
Další novinkou je, že pomocí infokiosků napojených na
internet si zde nyní může kdokoliv ze zájemců zjistit
vše potřebné o nabízených volných místech v síti slu-
žeb zaměstnanosti i v evropské síti EURES.

Jak zdůraznila zástupkyně MPSV JUDr. Steinichová,
takto komplexně pojatých pracovišť je v síti služeb za-
městnanosti dosud velmi málo a slavkovské pracoviště
bere jako vzorové. Velmi přivítala, že v rámci rekon-
strukce byl vybudován bezbariérový přístup, který
umožňuje poskytnout plné služby i osobám se zdravot-
ním postižením. jm

Úřad práce v novém

Aktuální telefonické spojení na nová pracoviště:
Spojovatelka 544 423 577
Fax SSP 544 423 566
Fax zprostředkování 544 423 577



V úterý 4. dubna se za hojné účasti ve-
řejnosti uskutečnila v portiku slavkovského
zámku vernisáž tří výstav – Střípky z odí-
vání (panenky Zdeňky Mudrákové), Lout-
ky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
a Čáry máry (výtvarné práce žáků ZUŠ
F. France ve Slavkově u Brna s pohádkovou
tematikou). 

V místnosti před kavárnou zámku je vy-
staveno na 70 panenek v historických
kostýmech od starověkého Egypta po 20.
století. V přízemní galerii jsou nainstalová-
ny jednak ručně vyřezávané marionety,
jednak sériově vyráběné loutky, ale také
loutky současných amatérských i profesio-
nálních divadel. 

V OK galerii v 1. patře zámku „vyčaro-
vali“ žáci výtvarného oboru ZUŠ F. France
ve Slavkově u Brna pod vedením svých pe-
dagožek E. Cupákové a A. Slezákové práce
s kouzelnou a pohádkovou tematikou. Na
zahájení této výstavy panovala skvělá
atmosféra také díky vystoupení ostatních
oddělení umělecké školy – hudebního a ba-
letního. Vernisáže se rovněž zúčastnil
(a nešetřil chválou) známý režisér Otakáro
Schmidt.

Srdečně zveme všechny občany nejen
na prohlídku těchto tří výstav.

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Zahájení pohádkové sezony na slavkovském zámku
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

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

nabízí

předprodej vstupenek na dva koncerty vážné
hudby, které se uskuteční na zámku ve Slavko-
vě v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst

(pokračování na straně 4)

1. RM projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu
Města Slavkova u Brna za rok 2005“ bere její obsah na vě-
domí a doporučuje tento návrh ZM ke schválení. 

2. RM projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěv-
kových organizací Města Slavkova u Brna za rok 2005“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM tento návrh
schválit, dále RM doporučuje ZM schválit převést dosaže-
né kladné hospodářské výsledky u všech PO, tj. DDM,
ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, Histo-
rického muzea a TSMS za rok 2005 do příslušných fondů
jednotlivých PO.

3. RM po projednání návrhů rozpočtů PO pro rok 2006
schvaluje rozpočty ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ,
DDM a MŠ Zvídálek pro rok 2006 v souladu s jejich návr-
hy. RM dále schvaluje odpisové plány a roční odpisy, jež
jsou provozním nákladem a zdrojem příspěvku od zřizova-
tele u všech výše uvedených PO a stanovuje odvody do roz-
počtu zřizovatele. RM dále schvaluje čerpání fondů PO
v roce 2006 takto: ZŠ Komenského ve výši 85 000 Kč
z fondu reprodukce majetku na pořízení nového montážní-
ho žebříku, ZŠ Tyršova ve výši 200 000 Kč z rezervního
fondu organizace na zajištění víceprací při opravách těloc-
vičny, případně další etapu úpravy hlavního vchodu do bu-
dovy, ZŠ Tyršova ve výši 100 000 Kč z fondu reprodukce
majetku na pořízení nové výpočetní techniky do učebny in-
formatiky, v případě neposkytnutí dotace ze SR, MŠ Zví-
dálek ve výši 70.000,-Kč z fondu reprodukce majetku na
dovybavení školní zahrady, ZUŠ ve výši 45 000 Kč z fondu
reprodukce majetku na pořízení nového PC a ve výši
90 000 Kč z fondu reprodukce majetku na pořízení nového
klavíru, TSMS ve výši 440 000 Kč na nákup užitkového vo-
zidla z fondu reprodukce majetku. Dále RM schvaluje po-
sílení fondu reprodukce majetku TSMS ve výši 530 000 Kč
z rezervního fondu TSMS a převod částky 190 000 Kč z re-
zervního fondu TSMS do kapitoly údržba komunikací ve
městě. RM ukládá všem organizacím při pořízení nového
majetku z fondu reprodukce v roce 2006 neprodleně po
jeho pořízení předložit prostřednictvím FO návrh na odpi-
sový plán pro celou dobu odepisování. Účinnost tohoto
usnesení nastane dnem schválení rozborů hospodaření přís-
pěvkových organizací za rok 2005 ZM.

4. RM doporučuje ZM schválit RO č. 2, 3, 4- doplnění
příjmů a výdajů v roce 2006.

5. RM projednala a bere na vědomí zprávu o činnosti
a připravenosti Historického muzea ve Slavkově u Brna na
rok 2006.

6. RM po projednání návrhu Napoleonských dnů ve
Slavkově u Brna v roce 2006 doporučuje ZM, aby realizá-
torem Napoleonských dnů v roce 2006 bylo ve Slavkově
u Brna Město Slavkov u Brna. RM dále doporučuje ZM vy-

psat poptávku organizátora a realizátora Napoleonských
dnů v roce 2006 ve Slavkově u Brna s oslovením těchto or-
ganizací, jejichž seznam bude doplněn při jednání ZM na
návrh členů ZM a schválit komisi pro výběr organizátora
a realizátora Napoleonských dnů v roce 2006 ve Slavkově
u Brna ve složení: členové RM, Mgr. Vladimír Soukup,
Mgr. Petr Lukas.

7. RM schvaluje zapůjčení písku a nezbytnou technickou
výpomoc prostřednictvím TSMS pro SK Beachvolleyball
Slavkov na akci SK Beachvolleyball Slavkov a Města Slav-
kova u Brna v brněnské Olympii ve dnech 20.–26. 3. 2006.

8. RM souhlasí s pronájmem nebytového prostoru pro
vybudování beachvolleybalových kurtů v prostoru aleje
v Kounicově ulici. RM souhlasí s nezbytnou technickou
výpomocí prostřednictvím TSMS na akci SK-Beachvolley-
ball Slavkov a Města Slavkova u Brna ve dnech 7.–13. 6.
2006.

9. RM po projednání zprávy o činnosti TSMS v roce
2005 a připravenosti na rok 2006 bere tuto na vědomí.

10. RM schvaluje výši odpisů vedlejší hospodářské čin-
nosti Města Slavkova u Brna a způsob převodu na účet
hlavní činnosti Města Slavkova u Brna.

11. RM schvaluje zadání studie „Prognóza vývoje počtu
dětí a potřebné kapacity MŠ a ZŠ ve Městě Slavkově do
konce roku 2020“ u katedry geografie PřF UP v Olomouci.

12. RM bere na vědomí zprávu „Koncepce školství ve
Slavkově u Brna“ a předkládá tuto zprávu na zasedání ZM.

13. RM bere zápis č. 29/2006 z jednání komise pro škol-
ní a mimoškolní aktivity mládeže na vědomí.

14. RM schvaluje žádost DDM Slavkov u Brna o zápis
nejvyššího povoleného počtu žáků a studentů do rejstříku
škol a školských zařízení.

15. RM doporučuje ZM pověřit RM jednáním ve věci
poptávky bankovního úvěru v částce 14 306 000 Kč na fi-
nancování zvýšení základního kapitálu Vodovodů a kanali-
zací Vyškov, a. s. formou úpisu akcií v rámci realizace pro-
jektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury na okrese Vyškov“.

16. RM projednala zprávu o řádu, výkonu správy a údrž-
bě dětského hřiště v ulici Litavská a na sídlišti Zlatá Hora.

17. RM projednala zprávu o průběhu a výsledku regula-
ce zdivočelých holubů.

18. RM se seznámila s dopisem ředitele ZŠ Komenské-
ho Mgr. Jaromíra Pytely a zasílá mu zprávu, kterou projed-
nala na své 64. schůzi RM pod bodem č. 4.12. – Zpráva
o průběhu a výsledku regulace zdivočelých holubů.

64. řádná schůze RM – dne 6. 3. 2006

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

19. RM po projednání zprávy o Výsadbě liniového po-
rostu – stromořadí v biocentru B 14 na pozemku p. č.
3123/37 lokalitě Nad Oborou v k. ú. Slavkov u Brna sou-
hlasí se zpracovaným záměrem odboru ŽP na realizaci stro-
mořadí na pozemku p. č. 3123/37 v k.ú. Slavkov u Brna
a schvaluje výběrovou komisi.

20. RM schvaluje Nařízení města Slavkov u Brna, kte-
rým se ruší nařízení 4/2004, 10/2004 a 2/2005 v předlože-
ném znění (týkající se zpoplatněného stání na Palackého
náměstí).

21. RM projednala návrh řešení prostoru po demolici
domku č. p. 290 při gotické hradbě v prostoru křižovatek
ulice Hradební, Zborovská a Boženy Němcové – rozšíření
prohlídkového okruhu městem Slavkovem předložený pa-
nem Jaromírem Seifertem, podporuje jej a předkládá jej
v jednání řádného zasedání ZM dne 20. 3. 2006.

22. 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 kru-
hové části a u nového severního vchodu do restaurace.

23. RM dává souhlas společnosti PRELAX spol. s r.o.,
Za Mlýnem 2, 750 00 Přerov k provozování letního pose-
zení před objektem č. p. 126 na Palackého náměstí ve Slav-
kově u Brna na místní komunikaci u vchodu do Centra Bo-
naparte s tím, že přilehlý chodník zůstane volný. 

24. RM stanovuje, že výše uvedené letní zahrádky mo-
hou být provozovány v měsících květnu–září 2006.

25. RM souhlasí a doporučuje ZM poskytnout příspěvek
ve výši 50 000 Kč místnímu svazu skautů a skautek ČR –
Junák, středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu jejich
klubovny. 

26. RM souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 13. 4. 2005 na pronájem bytu
č. 7, sídl. Nádražní 1192, Slavkov u Brna, uzavřené s man-
želi Martinou a Jaroslavem Červinkovými, Slavkov u Brna,
na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 3. 2009. 

27. RM souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 14, Polní 1444, Slavkov u Brna,
s paní Milenou Hofírkovou, Slavkov u Brna, od 1. 4. 2006. 

28. RM souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 5
ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody o způ-
sobu vypořádání finančních závazků, vyplývající ze smlou-
vy o sdružení“ ze dne 5. 1. 1994, ve znění pozdějších do-
datků, uzavřené s Finančním ředitelstvím v Brně, Brno,
který obsahuje odsouhlasení konečné výše a data umoře-
ných prostředků a dohodu o způsobu platby nájemného
v dalším období. 

29. RM souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1
k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 9, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, s Monikou Žurmanovou, Slavkov u Brna
na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 3. 2009.

30. RM doporučuje ZM schválit zařazení investičních
akcí „Soubor budov Poliklinika, ul. Malinovského, výměna
oken“ do plánu s realizací v roce 2006. RM doporučuje ZM
rozhodnout o záměru přijetí úvěru na provedení výměny
oken souboru budov Poliklinika Slavkov u Brna. RM uklá-
dá Městskému úřadu zajistit výběrové řízení na dodavatele
staveb „Soubor budov Poliklinika, ul. Malinovského, vý-
měna oken“ s předpokládanou realizací v červenci a srpnu
2006. RM ukládá Městskému úřadu připravit podklady
o možnostech poskytnutí úvěru na provedení staveb „Sou-
bor budov Poliklinika, ul. Malinovského, výměna oken“
s předpokládanou realizací v červenci a srpnu 2006.

31. RM rozhodla o uzavření nájemních smluv na proná-
jem nebytových prostor v objektu pronajímatele na Palac-
kého náměstí 89, Slavkov u Brna (v uliční části budovy, se
vchodem z průjezdu vlevo, celkem tři místnosti o celkové
výměře 94 m2) s firmou Natmal s.r.o., Brno (místnost s ok-
nem do Palackého náměstí) a s firmou Modrá pyramida sta-
vební spořitelna, a.s., Brno (místnost s oknem do dvora
Panského domu) za roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2,
s inflační doložkou.

32. RM souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2005, uzavřené s Českou
pojišťovnou a. s., Praha, který obsahuje změnu doby nájmu
nebytových prostor v budově na ul. Brněnská č.p. 727, a to
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

33. RM projednala návrh na soudce přísedící pro Okres-
ní soud ve Vyškově a předkládá zprávu v jednání řádného
zasedání ZM bez návrhu. 

34. RM schvaluje doplnění Organizačního řádu Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna.

35. RM neschvaluje žádost o finanční příspěvek na vy-
dání monografie „Středověká vesnice na Moravě“.

pátek 9. 6. 2006 v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
- ve spolupráci s Polským institutem v Praze
Collegium Marianum, Solamente Naturali
Jana Semerádová – umělecká vedoucí; Ardente Sole, Romana Agnel – umělecká vedoucí

Cena vstupenky: dospělí 140 Kč, studenti, důchodci, ZTP 70 Kč

úterý 20. 6. 2006 v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
- ve spolupráci s Institutem Cervantes
Jordi Savall – viola da gamba; Rolf Lislevand – teorba
„Anděl a ďábel“ – M. Marais, A. Forqueray

Cena vstupenky: dospělí 300 Kč, studenti, důchodci, ZTP 150 Kč

Otevírací doba IRC Austerlitz:
květen úterý–neděle 9.00–17.00 hod.
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Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr. Jaromír Pytela,
Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

(dokončení ze strany 3)

1. RM projednala informativní zprávu o záměru postavit na
území Města Slavkova u Brna zemědělský lihovar za osobní
účasti zástupců generálního projektanta KP Consulting Engi-
neers, s.r.o. 

2. RM po projednání zprávy o činnosti odboru vnitřních
věcí v roce 2005 bere tuto na vědomí a vyslovuje poděkování
všem pracovnicím tohoto odboru.

3. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti od-
boru obecní živnostenský úřad MÚ Slavkov u Brna a vyslo-
vuje poděkování všem pracovníkům tohoto odboru.

4. RM po projednání zprávy o činnosti komise RM pro re-
generaci městské památkové zóny ve Slavkově u Brna bere
její obsah na vědomí.

5. RM projednala návrh na rozdělení přislíbené státní do-
tace z Programu MPZ pro rok 2006 a současně doporučuje
ZM dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace Ministerstva
kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši
580 000 Kč, současně doporučuje ZM dát souhlas k rozdělení
přislíbené dotace a dát souhlas k poskytnutí příspěvku z roz-
počtu města ve výši 127 000 Kč jako podíl k dotaci z Progra-
mu regenerace MPZ a MPR Římskokatolické farnosti Slavkov
u Brna na opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem
v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.

6. RM projednala zprávu o činnosti Městského úřadu ve
Slavkově u Brna za rok 2005.

7. RM schvaluje ceník služeb poskytovaných TSMS a ce-
ník vstupného na městském koupališti na rok 2006.

8. RM bere na vědomí předložené vyčíslení nákladů
TSMS, za nezbytnou technickou pomoc na uspořádání Halo-
vého mistrovství ČR v beachvolejbale mužů v nákupním a zá-
bavním centru Olympia Brno ve výši 3934 Kč. 

9. RM bere na vědomí návrh na pořádání Napoleonských
dnů v roce 2006 a ukládá HM předložit tento návrh na nej-
bližším jednání ZM. RM ukládá HM zajistit smluvně účast
vojáků (v doporučeném minimálním počtu 100). RM ukládá
HM předložit návrh financování uvedené akce. 

10. RM schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy
s panem Ladislavem Horváthem, Slavkov u Brna na pronájem
prostor na zámku za účelem provozování kavárny a současně
doporučuje ZM zvýšit o vybrané nájemné provozní příspěvek
Historickému muzeu ve Slavkově u Brna.

11. RM schvaluje pronájem nebytových prostor kasemat
jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna.

12. RM doporučuje ZM na základě výsledků projednání
s dotčenými orgány státní správy a ostatními známými účast-
níky projednání a na základě výše citovaného posouzení
NOÚP schválit v souladu s ust. § 20 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu Zadání změny č. III
ÚPN SÚ Slavkov u Brna zpracovaný odborem ŽP MěÚ ve
Slavkově u Brna v únoru 2006. RM souhlasí, aby Návrh změ-
ny č. III ÚPN SÚ Slavkov u Brna zpracoval zpracovatel plat-
ného územního plánu Ing. arch. Václav Zemánek, CSc., auto-
rizovaný architekt, Brno.

13. RM projednala žádost společnosti Seiferos CZ, o.p.s.
o poskytnutí dotace včetně stanoviska odboru ŽP.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy s Centrem sociálních
služeb Vyškov, o.p.s. o poskytování poradenských služeb Po-
radnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vyškov. 

15. RM schvaluje rozpočet Městského úřadu ve Slavkově
u Brna na rok 2006.

16. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu MěÚ ve Slav-
kově u Brna na rok 2005 a výši ročního příspěvku ze sociální-
ho fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro OS Pečovatel-
ská služba.

17. RM souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor
podle nájemní smlouvy č. 6/99 ze dne 31. 5. 1999 ve znění po-
zdějších dodatků uzavřené s paní Jarošovou, Slavkov u Brna
ke dni 28. 2. 2006 a schvaluje uzavření předložené Dohody
o ukončení nájmu.

18. RM doporučuje ZM přijetí RO č. 6 – příspěvek Junák
s úpravou výdajů zvýšením položky – příspěvek pro Junák ve
výši 6400 Kč při současném snížení položky – činnost orgánů
místní správy ve výši 6400 Kč.

19. RM bere na vědomí zápis č. 3/2006 z jednání Školské
rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyš-
kov a zápis č. 4/2006 z jednání Školské rady Základní školy
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.

20. RM souhlasí s vytvořením skupiny pro rozpracování
koncepce školství města Slavkova u Brna. Tato skupina bude
složena ze sedmi členů. Z toho pět členů bude zastoupeno ře-
diteli příspěvkových organizací, které zřizuje Město Slavkov
u Brna, jeden člen bude pověřený zástupce města a jeden člen
pověřený pracovník úřadu na úseku školství. RM současně
souhlasí s pověřením starosty města Mgr. Petra Kostíka a pra-
covnice na úseku školství Ing. Barbary Macháčkové jako čle-
ny pracovní skupiny pro rozpracování koncepce školství měs-
ta Slavkova u Brna.

21. RM pro zakázku „Sídliště Nádražní – veřejné osvětle-
ní I. etapa“ schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivan
Durek, Slavkov u Brna.

22. RM schvaluje pro zakázku „Městský rozhlas“ v roce
2006 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivan Durek,
Slavkov u Brna.

23. RM pro zakázku „Průmyslová zóna Bučovická Slav-
kov u Brna – infrastruktura“ stanovuje okruh firem, které bu-
dou vyzvány k podání nabídky a současně stanovuje členy ko-
mise pro hodnocení podaných nabídek.

24. RM po projednání informativní zprávy o záměru vý-
stavby „Bytový dům – Koláčkovo nám. trvá na dodržení regu-
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36. RM projednala žádost SK Slavkov u Brna o poskyt-

nutí příspěvku a konstatuje, že žádost neodpovídá smluv-
ním podmínkám, proto ji RM neakceptuje.

37. RM vyhovuje žádosti Policie ČR ve věci užívání
sportovního areálu SK Slavkov u Brna a souhlasí s žádostí
s tím, že konkrétní podmínky projedná MěÚ.

38. RM projednala žádost ARC Kyjov ve věci souhlasu
k pořádání závodů do vrchu a nepřijala žádné usnesení.

39. RM schvaluje program XIV. řádného zasedání Za-
stupitelstva města ve Slavkově u Brna.

40. RM projednala dopis JUDr. Miloslava Honka, před-
kládá jej Redakční radě Slavkovského zpravodaje s tím,
aby byla dodržována pravidla.

41. RM dává souhlas k pronájmu pozemků parc.č. dle
PK 1847/2; 1851/2; 3550/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna in-
vestorovy stavby „Zemědělský lihovar Slavkov u Brna“
společnosti Trinity Investment a. s., pověřuje odbor investic
a rozvoje MěÚ ve Slavkově u Brna dojednáním podmínek
pronájmu a ukládá předložit návrh nájemní smlouvy od-
souhlasení. RM pro případ uzavření uvedené nájemní
smlouvy doporučuje ZM zřídit předkupní právo k pozem-
kům parc. č. dle PK 1847/2; 1851/2; 3550/2 vše v k.ú. Slav-
kov u Brna pro Trinity Investment, a. s., Praha. RM dopo-
ručuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. dle PK
1713/8 o výměře 41 m2 z majetku města do vlastnictví Tri-
nity Investment, a. s., Praha za kupní cenu 300 Kč/m2. Ná-
klady spojené s prodejem uhradí kupující.

42. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na do-
dávku stavby „Rekonstrukce kabin včetně střechy – stadi-
on Slavkov u Brna“ s firmou REISTAV s. r. o., Slavkov
u Brna.

43. RM dává jako pronajímatel souhlas FSIK-
INTERNATIONAL s. r. o., aby v nebytových prostorách
pronajatých nájemní smlouvou ze dne 25. 4. 2005 umožni-
la bezúplatné užívání nově zakládané společnosti RAW
konstrukce s. r. o. za podmínky, že nájemce zajistí dodržení
podmínek uvedené nájemní smlouvy tímto subjektem. RM
souhlasí s umístěním sídla společnosti RAW konstrukce
s.r.o., dosud nezapsané v obchodním rejstříku, za kterou
jedná zakladatel Milan Rozsypal ze Slavkova u Brna v bu-
dově č. p. 727 na pozemcích p. č. 625/1, 625/3, 625/4 v k.ú.
Slavkov u Brna.

44. RM se seznámila s obsahem dopisu pana Miroslava
Jandory.

45. RM pověřuje Michala Boudného, člena ZM, výko-
nem funkce oddávajícího. Při výkonu funkce bude užívat
závěsný odznak.

46. RM neschvaluje nabídku firmy MK Letecká fo-
tografie a velkoplošná laboratoř – Miroslav Kamrla a Šár-
ka Pavlíková na letecké nasnímkování města Slavkov
u Brna.

47. RM souhlasí s nájmem garáže po panu J. Moudrém
pro OS – Pečovatelská služba.

48. RM souhlasí s uvolněním částky 27 000 Kč pro TJ
Sokol Slavkov z položky č. 96 stadion – ostatní.

XIV. řádné zasedání ZM –
dne 20. 3. 2006

1. ZM schvaluje předložený program rozvoje Města Slavko-
va u Brna na rok 2006. 

2. ZM schvaluje závěrečný účet Města Slavkova u Brna za
rok 2005 bez výhrad. ZM současně ukládá RM předložit na řád-
né zasedání ZM dne 19. 6. 2006 rozbor odběru tepla na Nád-
ražní, DPS a Zlatá Hora a Koncepci hospodaření s teplem a by-
tovým a nebytovým fondem. T.: 19. 6. 2006. ZM doporučuje,
aby změny v plánu doplňkové činnosti BTH byly schvalovány
v RM do doby přijetí Koncepce hospodaření s teplem a byto-
vým a nebytovým fondem.

3. ZM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěv-
kových organizací Města Slavkova u Brna za rok 2005“ bere její
obsah na vědomí a schvaluje hospodaření DDM, ZUŠ Fr. Fran-
ce, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, Historického
muzea a TSMS za rok 2005. ZM současně schvaluje příděly
hospodářských výsledků jednotlivých PO za rok 2005 do jejich
příslušných fondů.

4. ZM schvaluje úpravy rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2006 formou RO č. 2, 3, 4.

5. ZM bere na vědomí předloženou výroční zprávu Historic-
kého muzea ve Slavkově u Brna za rok 2005.

6. ZM po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce 2005
a připravenosti na rok 2006 bere tuto na vědomí.

7. ZM po projednání zprávy o přípravě a realizaci projektu „Re-
konstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese
Vyškov“ ukládá RM připravit a předložit ZM alternativy financo-
vání podílu města na realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“. T.: 19. 6. 2006

8. ZM bere na vědomí podkladovou zprávu „Koncepce škol-
ství ve Slavkově u Brna“. ZM ukládá RM vytvořit pracovní sku-
pinu pro rozpracování koncepce školství Města Slavkova u Brna.

9. ZM dává souhlas k uzavření kupní smlouvy s Jihomorav-
skou plynárenskou, a.s., Brno na prodej STL plynovodu PE DN
63 v délce 154,0 m na pozemcích p.č. 1787/13, 1787/21,
1787/23 (dle KN) a p. č. 1428 (dle PK) v k.ú. Slavkov u Brna
a NTL plynovodu PE DN 90 v délce 74,5 m na pozemcích p.č.
1480 (dleKN) a pozemcích dle PK 296/6, 296/21 v k. ú. Slav-
kov u Brna za cenu celkem 120 000 Kč. Z toho částka
96 000 Kč (80%) bude převedena na účet prodávajícího do 30
dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. Částka 24 000
Kč (20 %) bude uvolněna až po zřízení věcných břemen k po-
zemkům dotčených plynárenským zařízením.

10. ZM odkládá projednání zprávy „Zemědělský lihovar
Slavkov u Brna – řešení vlastnických vztahů k pozemkům“.

11. ZM souhlasí s předloženým návrhem pana Jaromíra Sei-
ferta na řešení hradební zdi v ulici Hradební ve Slavkově u Brna
a ukládá RM pokračovat v jednání s cílem získání pozemku p.č.
166 s částí hradební zdi do vlastnictví města. 

12. ZM pověřuje přípravou a organizací Napoleonských dnů
ve Slavkově u Brna v srpnu 2006 Historické muzeum ve Slav-
kově u Brna. ZM současně ukládá Historickému muzeu zpraco-
vat návrh programu Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna
a předložit jej radě města v termínu do poloviny dubna 2006.
RM po jeho projednání předá ZM tento materiál k projednání
na jeho nejbližší zasedání.

13. ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50 000  Kč
místnímu svazu skautů a skautek ČR – Junák, středisko 626.03
Slavkov u Brna na opravu jejich klubovny. 

14. ZM nezvyšuje odměny za výkon funkce neuvolněným čle-
nům ZM a ponechává je na dosavadní výši. ZM schvaluje poskyt-
nutí části prostředků z kapitoly rozpočtu „činnost orgánů místní
správy“ ve výši Kč 6400 Kč jako doplňkový příspěvek místní or-
ganizaci Junáka ve Slavkově u Brna na opravu jejich klubovny.

15. ZM schvaluje delegování zástupce města na Valné hro-
madě RESPONO, a.s. Ing. Ivana Charváta, místostarostu měs-
ta. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje
náhradníkem Ing. Jiřího Doležela, člena RM. Delegovaný zá-
stupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle
programu valné hromady a stanov a. s.

16. ZM schvaluje zástupce města na Valné hromadě VaK
Vyškov, a. s. Mgr. Petra Kostíka, starostu města. Pro případ ne-
moci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Zdeňka Pavlíka, člena RM. Delegovaný zástupce je zmoc-
něn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné
hromady a stanov a.s.

17. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č. 2589 o vý-
měře 611 m2, 2590/1 o výměře 804 m2 a 2591 o výměře 558 m2,
všechny v lokalitě Bučovická v k.ú. Slavkov u Brna z majetku
města do vlastnictví společnosti Lohmann & Rauscher s.r.o.,
Slavkov u Brna. Kupní cenu ve výši 493 250 Kč (tj. 250 Kč/m2)
a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši
500 Kč uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

18. ZM bere na vědomí poděkování od děkana Římskokato-
lické farnosti ve Slavkově u Brna za poskytnutí finančního přís-
pěvku od Města na opravu fasády kaple na ulici Špitálská.

(pokračování na straně 5)
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lativů územního plánu v zóně Koláčkova náměstí ve Slavkově
u Brna.

25. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smluv s Ji-
homoravskou plynárenskou, a. s., Brno, a to: smlouvy kupní,
jejímž předmětem je koupě ideální 44/100 movité části roz-
vodného plynárenského zařízení za dohodnutou cenu celkem
600 000 Kč, smlouvy darovací, jejímž předmětem je dar ide-
ální 56/100 movité části rozvodného plynárenského zařízení
v hodnotě 755 737 Kč, dohody o narovnání, dle které se stra-
ny dohodly, že s ohledem na úspěšné projednání převodu ply-
nárenského zařízení vybudovaného nebo nabytého obcí přešlo
toto do vlastnictví Jihomoravské plynárenské, a. s.

26. RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o sdružení
ze dne 22. 12. 2005 mezi MLÝN HEROLD spol. s r.o., Brno
a Městem Slavkov u Brna na splátkování sdružených pro-
středků ve výši 500 000 Kč na výstavbu infrastruktury v prů-
myslové zóně Bučovická ve Slavkově u Brna. 

27. RM ukládá řediteli TSMS zajistit navýšení vjezdových
obrubníků k nemovitosti č.p. 280 v ulici Malinovského. T.:
30. 6. 2006

28. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní Rů-
ženou Obdržálkovou, Slavkov u Brna na pronájem části pozem-
ku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 85 m2, ozna-
čené jako zahrádka č. 79, s ročním nájemným ve výši 119 Kč.

29. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem
Ladislavem Stehlíkem, Slavkov u Brna na pronájem části po-
zemku parc. č. 1070 zahrada v lokalitě Za Parkem v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře 1215 m2, označené jako původní parce-
la 1068, s ročním nájemným ve výši 608 Kč.

30. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1227, Slavkov
u Brna, uzavřené s panem Jiřím Mixou a panem Stanislavem
Mixou, obsahujícím prodloužení doby nájmu na dobu určitou,
a to po dobu tří let do 30. 4. 2009. 

31. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebyto-
vých prostor v budově Panského domu, Palackého náměstí 89,
kanceláře s příslušenstvím o celkové výměře 152,80 m2 s fir-
mou UNILES, a. s., středisko Nové Hvězdlice za roční nájem-
né ve výši 1000 Kč/m2 za kanceláře a 530 Kč/m2 za ostatní
prostory s inflační doložkou, s účinností od 1. července 2006. 

32. RM souhlasí se skončením nájmu podle Smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor č. 1/2005 ze dne 30. 12. 2005 uzavře-
né s firmou EFEKTA-MODE s.r.o., Brno na pronájem nebyto-
vých prostor o výměře 14,69 m2 dohodou ke dni 31. 3.  2006. 

33. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebyto-
vých prostor v budově polikliniky, ul. Tyršova č. p. 324 o vý-
měře 14,69 m2 s paní Bajkovou Dagmar, Malínky za roční ná-
jemné ve výši 900 Kč/m2.

34. RM zamítá žádost nájemce MVDr. Víta Suchého, Brno
o započtení ceny proti nájemnému ve výši 19 809,10 Kč. 

35. RM nemá námitky vůči předloženému záměru oprav,
ale finanční plnění vzhledem k uzavřené smlouvě o smlouvě
budoucí kupní ponechává na novém majiteli.

36. RM vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor -
garáže o výměře 18,60 m2 na poliklinice, Malinovského č. p.
551 ve Slavkově u Brna. RM souhlasí s uzavřením dodatku

č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově polikli-
niky ze dne 3. 11. 1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavře-
né s Jaroslavem Červinkou, Slavkov u Brna, obsahujícím sní-
žení plochy pronajatých prostor v předmětu nájmu o 18,60 m2

a z toho vyplývající změnu výše nájemného, vše s účinností
od 1. 7. 2006, po uplynutí výpovědní lhůty. 

37. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebyto-
vých prostor v budově Koláčkovo náměstí č. p. 727, kanceláře
o výměře 10,70 m2 s p. Radimem Rosendorfem, Zbýšov za
roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 4. 2006.

38. RM rozhodla o odkoupení čtyř kusů akumulačních ka-
men od Úřadu práce ve Vyškově za celkovou cenu max. 2000
Kč, která zůstanou zabudovaná jako jediný zdroj vytápění
v prostorách Panského domu pronajatých firmám Natmal
s.r.o. a Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

39. RM souhlasí se skončením nájmu podle Smlouvy o ná-
jmu na pronájem nebytových prostor pro kanceláře úřadu prá-
ce ze dne 3. 2. 1992 a Smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 1/2004 na pronájem nebytových prostor pro státní sociální
podporu ze dne 19. 3. 2004 dohodou ke dni 14. 4. 2006. 

40. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na
MěÚ za 1. čtvrtletí roku 2006.

41. RM podporuje realizaci vybudování jezdeckého areálu
Jezdeckého sportovního klubu Vergoz s cílem poskytovat ze-
jména dětem a mládeži zázemí pro využití volného času spor-
tovními aktivitami. Tato aktivita směřující k podpoře sportu je
v zájmu Města Slavkova u Brna.

42. RM nesouhlasí s použitím znaku města pro pana Petra
Hlásenského.

43. RM souhlasí s poskytnutím velkého a malého sálu
v Centru Bonaparte za zvýhodněnou cenu pro MO Moravský
rybářský svaz ve Slavkově u Brna na akci „Rybářský věneček“
dne 20. 1. 2007.

44. RM souhlasí s využitím stadionu dne 2. 6. 2006 v době
od 9.00 do 11,30 hodin za účelem uspořádání sportovního do-
poledne pro žáky 1. stupně ZŠ Komenského ke Dni dětí.

45. RM souhlasí s podílem města ve výši 15% k předběž-
ně přiznanému státnímu příspěvku 3 000 000 Kč od MK ČR
na rok 2006 na obnovu fasády Zámku Slavkov u Brna z pro-
gramu ZAD na rok 2006. RM doporučuje ZM města schválit
financování podílu města půjčkou z Fondu obnovy ve výši
450 000 Kč. Půjčka bude splácena ve dvou rozpočtových ob-
dobích, tj. v roce 2007 a 2008. RM dále souhlasí s navrženým
rozsahem prací v roce 2006 s finančním objemem 3450000 Kč
dle varianty č. 1, tj. obnova fasády západního průčelí vnější fa-
sády od pískovcové římsy mimo balustrád, vstupního pískov-
cového můstku do zahrady a veškerých sanačních ploch v pří-
zemí – ve valu. RM souhlasí se zahájením výběrového řízení
veřejnou obchodní soutěží dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřej-
ných zakázkách v otevřeném řízení.

46. Starosta města seznámil členy RM s dopisem ředitele
Úřadu práce ve Vyškově o možnosti rozšíření spolupráce s od-
straňováním následků povodní – vytváření pracovních příleži-
tostí v rámci veřejně prospěšných prací.

47. Starosta města seznámil členy RM s poděkováním ZO
ČZS ve Slavkově u Brna za příspěvek na vydání publikace.

Sv. Jan Nepomucký
je opět na svém místě

Zkušenému vyškovskému restaurátorovi Mgr.
Budíkovi se podařilo takřka rozpadenou sochu
opravit a zachránit ji tak pro další generace.
Oprava proběhla za přispění ministerstva kultury
z programu regenerace městských památkových
zón a socha je opět na svém místě u jižní rampy
slavkovského zámku. pl

Svoz popelnic ve státní svátek
Městský úřad Slavkov u Brna odbor životního

prostředí oznamuje, že společnost RESPONO,
a. s., ve státní svátky – v pondělí 1. a 8. května
uskuteční pravidelný svoz komunálního odpa-
du (popelnic) dle svozového plánu. Sběrný dvůr
NEBUDE tyto dny v provozu. 

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí 13.00 – 18.00 
Středa 13.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 12.00
Děkujeme všem za spolupráci při třídění

odpadů. Ing. Janeba, odbor ŽP

Voličské průkazy
Ve dnech 2. a. 6. 2006 se uskuteční volby do

Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb v místě trvalého bydliště, může hlasovat
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém voleb-
ním okrsku v ČR. Na voličský průkaz je také
možné hlasovat i v zahraničí.

Již nyní mohou občané písemně žádat o vy-
dání voličského průkazu, a to na matrice Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna. Žádost musí
být opatřena ověřeným podpisem. Žádost musí
být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem vo-
leb, tj. do 26. 5. 2006. Při osobním podání žá-
dosti lze požádat o vydání voličského průkazu
do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 31.
5. 2006 do 16.00 hod.

Voličské průkazy budou předávány nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. od 18. 5. 2006.
Předán bude osobně voliči, nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
nebo bude voliči zaslán do vlastních rukou. 

Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Opravy a rekonstrukce místních komunikací
patří mezi nejnáročnější položky rozpočtu města.
Zastupitelstvo města se snaží každoročně zařadit
rekonstrukci alespoň jedné komunikace do rozpo-
čtu. Přitom je snahou postupovat od historického
centra města směrem k okrajovým částem. Rozsah
rekonstrukce je samozřejmě dán finančními mož-
nostmi města a zvláště úspěšností v získávání stát-
ních dotací na tyto akce. 

Samozřejmým předpokladem je rovněž včasná
projektová příprava. Další podmínkou úspěšnosti
a smysluplnosti rekonstrukce je kompletnost opra-
vy spolu se správci inženýrských sítí uložených
v této komunikaci (např. rekonstrukce vozovky
v ulici Polní je projekčně již několik let připrave-
na, ale vzhledem k tomu, že současně je nutné pro-
vést rekonstrukci kabelových tras a páteřní kanali-
zační stoky, nebylo možné tuto akci dosud
zahájit). 

V letošním roce hodlá město nákladem cca
3 mil. Kč realizovat pěší komunikaci včetně od-

Opravy komunikací
vodnění a veřejného osvětlení v prostoru průmy-
slové zóny Bučovická podél silnice III/0501. Tato
komunikace, na jejímž vybudování se finančně
podílí firmy sídlící v této oblasti, zajistí bezpečný
průchod podél frekventované státní silnice.

Současně probíhá projektová příprava dalších
komunikací jako Pod Oborou, Sušilova, nový
areál Zelnice a další. Pro zajištění nezbytných lo-
kálních oprav komunikací po letošní náročné zimě
byla technickým službám vyčleněna do rozpočtu
částka 540 tis. Kč.

Věříme, že i v dalších letech se vedení města po-
daří zajistit potřebné finanční prostředky pro opra-
vy, příp. vybudování komunikační sítě ve městě.

MěÚ Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje 

(dokončení ze strany 4)

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 15.
května. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl stra-
ny 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)P
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Základní působnost
Je vojenským správním úřadem vykonávají-

cím na území Jihomoravského kraje (dále jen
JmK) státní správu v souladu se zákonem
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím za-
jišťování (branný zákon) a zabezpečující jeho
obranu a ochranu. Plánuje a zabezpečuje mobili-
zační přípravy a provádění mobilizace a tuto pro-
blematiku projednává s územními orgány státní
správy a samosprávy JmK. Plánuje a provádí do-
plňování ozbrojených sil České republiky a úhra-
du ztrát. Řídí, organizuje a realizuje opatření
operační přípravy státního území a zvláštních
prací v územním obvodu JmK. V bezpečnostní
radě kraje nebo krizovém štábu kraje zabezpeču-
je úkoly plánování a nasazování sil a prostředků
Armády České republiky v součinnosti se slož-
kami integrovaného záchranného systému a k pl-

V˘bûrové fiízení na pronájem
nebytov˘ch prostor

Město Slavkov u Brna oznamuje, že po do-
hodě se společností PRELAX spol. s r.o., dru-
hým spoluvlastníkem budovy č.p. 126 na Pa-
lackého nám. (centrum Bonaparte), vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem nebytových pro-
stor bývalé restaurace Josefína v této budově.
Podrobnosti výběrového řízení lze získat na
úřední desce městského úřadu, na webových
stránkách města, popř. na odboru bytového
a tepelného hospodářství městského úřadu.

odbor BTH

nění úkolů Policie České republiky. Koordinuje
síly a prostředky Armády České republiky nasa-
zené v územním obvodu JmK na základě poža-
davků krizového štábu v součinnosti se složkami
integrovaného záchranného systému nebo k plně-
ní úkolů Policie České republiky. Koordinuje lo-
gistickou podporu ozbrojených sil jiných států
působících v územním obvodu JmK.

Při řešení krizových situací vytváří operační
středisko pod operačním řízením rozvinutého
Společného operačního centra Ministerstva obra-
ny. Zabezpečuje péči o válečné veterány, účast-
níky národního boje za osvobození, vojenské
důchodce a důchodce, bývalé občanské zaměst-
nance vojenské správy (včetně rehabilitovaných),
spolupracuje s občanskými sdruženími, která
sdružují tyto osoby v územním obvodu JmK.

Úřední hodiny: 
Pondělí a středa: 8– 17 hod.

Úřední hodiny pro náborovou činnost do
ozbrojených sil ČR, profesní poradenská služba,
zprostředkování studia na vojenských školách,
řešení žádostí – občanů ČR a vojáků v záloze –
o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
za účelem povolání do služebního poměru vojá-
ka z povolání, vydání „Rozhodnutí o schopnosti
vykonávat vojenskou činnou službu“

Pondělí a středa: 8–17 hod.
Úterý a čtvrtek: 8–16 hod.

Marie Kučerová

Krajské vojenské velitelství Brno informuje
Jelikož se občané neustále obrací na Městský úřad Slavkov u Brna s informacemi ohled-

ně zaniklých územních vojenských správ, sdělujeme, že dnem 1. ledna 2005 přešla veške-
rá působnost Územní vojenské správy Vyškov na Krajské vojenské velitelství Brno.

Krajské vojenské velitelství Brno (KVV Brno), ·tefáni-
kova 53a, po‰t. pfiihrádka 551, 60200 Brno.
¤editel: tel. 973 44 40 00, 973 44 40 01
Sekretariát: tel. 973 44 40 91 fax: 973 44 40 90 
Ekonomická skupina: tel. 973 44 40 06, 973 44 40 08 
Skupina personalistiky: tel. 973 44 40 10, 973 44 40 12 
Mobilizaãní oddûlení: tel. 973 44 40 57, 973 44 40 54 
Oddûlení nábor u: tel. 973 44 40 73, fax: 973 44 41 04
Pfiíjem Ïádostí dle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfií-
stupu k informacím: kvv.Brno@army.cz, 24kvv@army.cz
web: www.army.cz/24kvv

Omluva DDM
Ředitelka Domu dětí a mládeže ve

Slavkově u Brna se omlouvá firmě
MOUNTFIELD ROUSÍNOV, která věnovala
hodnotné ceny do tomboly maškarního plesu, za
neuveřejnění v seznamu sponzorů v článku
„Dětský karneval se vydařil“ (minulé číslo zpra-
vodaje). Chyba vznikla nedopatřením. Těšíme
se na další spolupráci! Ivana Olejníková

Na základě informací získaných od pracov-
níků Moravského zemského archivu v Brně
a jejich kontrolních zjištění spojených s provo-
zováním činností, naplňujících znaky konceso-
vané živnosti „Vedení spisovny“, upozorňuje-
me na následující skutečnosti a povinnosti
podnikatelů:

Od 1. 1. 2005 byla zařazena do přílohy č. 3
živnostenského zákona koncesovaná živnost
„Vedení spisovny“.

Podnikatelům, kteří získali živnostenská
oprávnění k provozování soukromých spiso-
ven před tímto datem (ať již jako samostat-
nou volnou živnost nebo jako jednu z něko-
lika činností provozovaných v rámci živnosti
volné „Služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské
povahy“), tato oprávnění dle § 90 odst. 1 z. č.

Svatourbanské hody
Dávno už vyšlo slunéčko,
musíš už vstáti, dcérečko,
chystej si mašle, obleč si kroj,
blíží se hody. Hoj!

Tímto bychom vás všechny
rádi pozvali na Svatourbanské
hody, které se budou konat ve
dnech 27. a 28. května. V sobotu dopoledne po-
stavíme máju a večer se poveselíme na předho-
dové zábavě v hospodě Na Jízdárně (začátek ve
20.00 hodin).

V neděli se bude konat tradiční hodová mše
v kostele Vzkříšení páně, stárci půjdou v prů-
vodu od radnice se sochou Sv. Urbana. Odpo-
lední průvod začne na náměstí krátce po poled-
ni, v podvečer si zatančíme pod májou a večer
na sváteční hodové zábavě. To vše bude prová-
zenou zpěvem, chutným vínkem, dobrou nála-
dou a pohodou. 

Přijďte se za námi podívat, aspoň na chvíli
přerušit rutinu každodenního života a radovat
se s námi. Každého rádi uvidíme.

Ráda bych ještě připomněla, že týden před
hodami proběhne „zvaní“ – z pozvánek se do-
zvíte přesný program a časy konání všech udá-
lostí.

Ještě jednou srdečně zvou stárci

ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna uspořá-
dala 11. dubna jeden z dalších hudebních veče-
rů v rámci celoročního plánu školy. Oproti mi-
nulému hudebnímu večeru, na kterém si zahráli
a své hudební dovednosti předvedli žáci připra-
vující se na soutěže vyhlášené pro tento šk.
rok, tentokrát měli možnost předvést své umě-
ní i žáci, kteří se soutěží nezúčastnili.

Z pestrého a bohatého programu mohli po-
sluchači v zaplněném sále školy vyslechnout

Základní umûlecká ‰kola Franti‰ka France
ve Slavkovû u Brna, Komenského nám. 525

pfiipravuje

na úter˘ 9. kvûtna od 13.00 do 16.30 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a vyhla‰uje

v pátek 12. kvûtna od 13.00 do 17.00 hod.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
do hudebního a taneãního oboru.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

díla nejen od klasiků, ale i populární skladby
současných skladatelů. Slyšeli jsme tak díla
hudebních velikánů jako je W. A. Mozart,
N. Paganini, J. Haydn, Zb. Císař, Cl. Doer
a další v podání klavíru, houslí, kytary a také
dechových dřevěných nástrojů.

Žáci pod pedagogickým vedením učitelů
skvěle interpretovali uvedená díla, za která byli
odměněni srdečným potleskem.

J. Handrla

Hudební večer žáků

499/2004 Sb. (archivní zákon) zanikla uply-
nutím 1 roku od uvedeného data, tedy k 1. 1.
2006, pokud nepožádali o udělení koncese.

Pokud tedy podnikatelé nadále chtějí provo-
zovat činnost, která spadá obsahovou náplní do
koncesované živnosti „Vedení spisovny“, mu-
sejí požádat místně příslušný živnostenský
úřad o udělení koncese a žádost doložit dokla-
dy prokazujícími splnění zvláštních podmínek
provozování živnosti. V opačném případě ta-
kovou činnost nemohou dále provozovat a
dopouštějí se neoprávněného podnikání.

Před případným podáním žádosti o udělení
koncese doporučujeme požádat Moravský
zemský archiv v Brně o poskytnutí bezplatné
metodické pomoci v dané záležitosti.

Ing. Helena Jelínková 
vedoucí obecního živnostenského úřadu 

Informace a upozornûní k provozování koncesované Ïivnosti
„VEDENÍ SPISOVNY”



4/2006 SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU 7

Žadatel Činnost Schválený příspěvek (v Kč)
Moravská hasičská jednota soutěže, stravné, sport. potřeby 12 000
Tělocvičná jednota Sokol soutěže, cestovné 60 000
OK Střelka akce, pomůcky 5 000
Římsko-katolická farnost akce pro děti, ceny, cestovné 18 000
Cykloklub závody, propagace 5 000
SK fotbal soutěže 55 000
Junák besídky, soutěže, akce 10 000
Svaz diabetiků odměny, soutěže, edukační pobyt 5 000
SSK E-COM trénink, soutěže, závody 9 000
Sportovní klub gymnastiky dresy, startovné, soutěže, nářadí 7 000
Sportovní klub Glitter Stars kostýmy, soutěže, hud. nosiče 12 000
Sportovní klub – ZŠ Tyršova turnaj „KARENA-POKAL“ 5 000
Lodní modeláři příprava stanoviště, soutěže 10 000
Obč. sdružení PER VOBIS Svatourbanské hody, kroje atd. 20 000
MK Austerlitz (minibike) soutěže, příprava stanoviště 15 000
PC Austerlitz (pétanque) cestovné, startovné, vybavení 6 000
Šachový klub DDM cestovné na soutěže 5 000
Pěvecký sbor Gloria keyboard, skříň na noty, noty 11 000
Celkem 270 000

Poděkování
Město Slavkov u Brna a Diakonie Brou-

mov děkují všem občanům, kteří přispěli
svými dary k úspěšnému průběhu humani-
tární sbírky ve dnech 30. a 31. 3. 2006.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních
dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb.
a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

1. Požádá-li občan o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biome-
trickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný
k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žada-
tele ( s účinností tohoto zákona nelze již požádat
prostřednictvím jiného pověřeného úřadu, např.
matrik).

Cestovní doklady obsahují strojově čitelné
údaje a nosič dat pro uchovávání:

a) údajů a zobrazení obličeje
b) údaj o otiscích prstů rukou (CD s nosičem

dat obsahujícím biometrické údaje o otis-
cích prstů se vydávají ode dne 1. května
2008)

c) údajů zpracovaných na datové stránce ces-
tovního dokladu 

d) dalších bezpečnostních prvků stanovených
přímo použitelnými právními předpisy Ev-
ropských společenství.

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje
a nosič dat s biometrickými údaji se vydá
s územní platností do všech států světa, ve lhůtě
30 dnů (lhůta nelze zkrátit), a to občanům starším
5 let a mladším 15 let s dobou platnosti 5 let,
správní poplatek Kč 100,–. Občanům starším 15
let s dobou platnosti 10 let, správní poplatek Kč
600,–. U těchto cestovních pasů se žádost nevy-
pisuje a fotografie se nepředkládá, vše se vyřizu-
je přímo na místě u příslušného úřadu. Předklá-

dají se pouze doklady potřebné k ověření totož-
nosti žadatele.

2. Dnem účinnosti tohoto zákona se budou
vydávat cestovní pasy i občanům mladším 5 let,
a to bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez
strojově čitelných údajů, které neobsahují digi-
tální zpracování fotografie ani podpis občana.
Cestovní pas se vydá ve lhůtě 30 dnů s dobou
platnosti na 1 rok, správní poplatek Kč 50,–. U to-
hoto cestovního pasu se žádost vypisuje a před-
kládají se 2 fotografie spolu s příslušnými dokla-
dy k vydání.

3. Požádá-li občan o vydání cestovního pasu
v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas
bez strojově čitelných údajů ve lhůtě do 15 dnů.
Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracová-
ní fotografie a podpisu občana. Platnost cestovní-
ho pasu je 6 měsíců, občan starší 5 let a mladší 15
let hradí správní poplatek Kč 1000,–. Občan star-
ší 15let hradí správní poplatek Kč 1500,–. U těch-
to cestovních pasů se žádost vypisuje a předklá-
dají se 2 fotografie spolu s příslušnými doklady
k vyřízení.

Žádosti o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji bez biometrických prvků lze po-
dat u orgánu příslušného k jeho vydání podle mís-
ta trvalého pobytu žadatele nejpozději do 18. srp-
na 2006.

Cestovní pasy již vydané budou platit do doby
platnosti v nich uvedené. 

Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v ce-
stovním pasu jeho rodiče proveden přede dnem
1. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan
mladší 15 let překročit hranice bez vlastního ce-
stovního pasu s rodičem, v jehož cestovním pasu
je zapsán (doporučujeme, aby si občan tuto mož-
nost raději ověřil. Ne do každého státu dle zkuše-
ností může vycestovat dítě zapsané v cestovním
dokladu rodiče, např. Bulharsko vyžaduje, aby
každý občan předkládal vlastní cestovní pas).

Případné podrobnější informace žádejte na od-
boru vnitřních věcí – cestovní doklady u paní Iva-
ny Kludákové tel. 544 121 139.

Základní informace o zmûnû zákona o cestovních
dokladech s úãinností dnem 1. záfií 2006

Příspěvky na práci s mládeží
Rada města ve Slavkově u Brna se na své 64. schůzi dne 6. 3. 2006 zabývala návrhem

Komise RM pro školní a mimoškolní aktivity mládeže RM na rozdělení příspěvků na prá-
ci s mládeží pro rok 2006 takto:

Fotografie Slavkova 
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje

jsme uveřejnili výzvu, ve které jsme vás požá-
dali o spolupráci na chystané výstavě foto-
grafií z minulosti Slavkova u Brna. Velmi při-
vítáme vaši spolupráci. Je pravděpodobné, že
vlastníte unikátní ojedinělé záběry, které se
v této podobě již nevyskytují a jejich zveřej-
nění na výstavě by bylo určitě zajímavé. 

Témata:
- Město Slavkov u Brna a jeho proměny
- Zámek 
- Průmysl, řemeslníci a živnostníci
- Zájmová sdružení 
- Významní občané Slavkova
- Zajímavosti a kuriozity

Pokud vlastníte fotografie k uvedeným té-
matům a chtěli byste, aby byly vystaveny
a zpřístupněny tak ostatním občanům Slav-
kova, prosíme vás (a nejen Slavkováky)
o jejich zapůjčení Historickému muzeu. Fo-
tografie budou vystaveny v chráněných pro-
storách a po skončení výstavy budou vráce-
ny zpět majitelům. Všechny vystavené
fotografie budou označeny jménem jejich
autora a zapůjčitele. Zápůjčky jsou přijímá-
ny u PhDr. Vladimíry Zichové, tel.: 544 221
205, e-mail: zichova@zamek-slavkov.cz

Věříme, že spolupráce na připravovaném
cyklu výstav bude úspěšná a zajímavá neje-
nom pro rodilé Slavkováky. Těšíme se na
spolupráci.

Mgr. Jana Omar, ředitelka muzea
PhDr. Vladimíra Zichová, historička

Slavkovské memento 2006
Dnes (tj. v sobotu 29. dubna), kdy jste obdr-

želi Slavkovský zpravodaj, probíhá na slavkov-
ském zámku 2. ročník Festivalu literatury fak-
tu – Slavkovské memento 2006. Máte tedy
ještě možnost navštívit zajímavý program, kte-
rý trvá do 14 hod. 

Včerejší návštěva bývalého slovenského pre-
zidenta Rudolfa Schustera připravila návštěv-
níkům zajímavé a silné dojmy, také pan prezi-
dent byl potěšen zájmem, který jste o jeho
osobu projevili.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Výstava psů
V sobotu 6. 5. od 9 hodin se v zámeckém

parku koná již X. klubová výstava anglic-
kých ohařů. Výstavu pořádá Moravskoslez-
ský klub anglických ohařů se sídlem v Brně
a Myslivecké sdružení Slavkov u Brna. 

Koncert
V sobotu 13. května od 17 hodin se v Di-

vadelním sále zámku uskuteční pěvecký reci-
tál mezzosopranistky Evy Ludíkové, absol-
ventky bratislavského Konzervatória.
Zajímavostí je, že studium sólového zpěvu
započala E. Ludíková právě na LŠU ve Slav-
kově u Brna roku 1987 pod vedením A. Mik-
šátkové, a proto se do Slavkova velmi ráda
vrací. Pěvkyni bude na klavír doprovázet paní
L. Cibulová.
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Poklady nejen z depozitářů (40)
Pohlednice (pokračování)

KOZLANY
Obec se nachází 6 km SZ od Bučovic. Svůj

název získala od osobního jména Kozel nebo
snad od pastevců koz. 

První zmínka o Kozlanech se objevuje
v r. 1360, kdy obec patřila k majetku bratrů Jana
a Oneše z Nezamyslic. V roce 1376 ji získal
klášter sv. Tomáše v Brně. Řeholníci si však zvo-
lili za středisko okolních statků Hvězdlice a v sa-
motných Kozlanech měli pouze hospodářský
dvůr. Další zmínka pochází až z r. 1447, kdy byl
u obce zřízen rybník. V období třicetileté války
(1618–1648) byla obec značně poničena a téměř
se vylidnila. V r. 1846 patřil k nejvýznamnějším
budovám dvůr velkostatku a hostinec. V závěru
19. století zde žilo okolo pěti set padesáti obyva-
tel. V r. 1902 zde byla otevřena dvojtřídní škola.
Budova školy patří k největším objektům v obci,
dnes však již neslouží svému účelu. 

Již v polovině 18. století měla ves pečeť, na
níž byla znázorněna radlice. Nověji užívali Koz-
lanští znamení s vyobrazením sv. Floriána, je-
muž je zasvěcena místní kaple. Znak udělila obci
PS PČR zároveň s praporem 4. června 1998.
V šikmo děleném štítu vyskakuje v horním zele-
ném poli z dělicí linky stříbrný kozel. V červe-
ném dolním poli je pod zlatou šikmou hlavou
zlaté šikmo postavené vědro s vytékající stříbr-
nou vodou, které je atributem sv. Floriána –
ochránce v případě požáru. Zelená barva odka-
zuje na zemědělský charakter obce, červená
symbolizuje oheň a oddělující zlaté břevno při-
pomíná polohu Kozlan na úrodné Hané.

Historické muzeum má ve svém sbírkovém
fondu tři pohlednice. Kolorovaná pohlednice
z r. 1914 zobrazuje budovu školy, kapli a náves.
Další dvě černobílé pohlednice z poloviny 20.
století ukazují náves s kaplí sv. Floriana a dál-
kový pohled na obec.

KOŽUŠICE
Obec se nachází cca 15 km východně od Bu-

čovic. První písemná zpráva pochází z roku 1353
a hovoří o Jankovi z Kožušic. Zmínka z r. 1355
připomíná dvůr, který zakoupila Přibka z Nejd-
ku a Jindřich z Nevojic. Další zpráva pochází až
z roku 1412, kdy Mařík ze Šlapanic prodal část
Kožušic Potivcovi ze Zástřizl. Ves od té doby
patřila k bučovickému panství. V té době v obci
působil bratrský sbor, který však byl r. 1587
vrchností zakázán. Od roku 1846 byla v Kožuši-
cích jednotřídní škola, v roce 1916 rozšířená na
dvojtřídní. Dnes je škola v obci zrušena. Ve 20.

století zde působilo několik spolků – nejstarší
byl čtenářský spolek Metoděj z r. 1898, 1919 So-
kol, 1920 Orel.

Významným rodákem Kožušic je filolog a lite-
rární historik Dr. Alois Gregor, známý, mimo jiné,
svým Slovníkem nářečí slavkovsko-bučovického.

Ve sbírkách muzea se nacházejí čtyři pohled-
nice. Nejstarší kolorovaná pohlednice z r. 1920

Kozlany – kolorovaná pohlednice z r. 1914 Kožušice – Pohled na školu, náves a barokní hřbitov v blízkých Střílkách

Zobrazuje pohled na obec, bývalou školu, hos-
tinec a obchod u Novotných. Další černobílá
pohlednice opět zobrazuje dálkový pohled na
obec, školu, hostinec a náves. Poslední dvě čer-
nobílé pohlednice z první poloviny 20. století
ukazují dva pohledy na náves a školu v obci
a barokní hřbitov v nedalekých Střílkách.

PhDr. Vladimíra Zichová

Zdeněk Miler – „Krtek dětem“
Ve čtvrtek 4. 5. v 17 hodin se bude konat ver-

nisáž výstavy „Krtek dětem“ za účasti autora
této světoznámé postavičky – pana Zdeňka Mi-
lera. Výstava potrvá rovněž do 18. 6. 2006. 

•
Zdeněk Miler se narodil 21. února 1921

v Kladně. Vystudoval Grafickou školu a Vyso-
kou školu umělecko-
průmyslovou v Praze.
Ze začátku chtěl jen
malovat obrazy, od
roku 1942 ale začal
pracovat jako animá-
tor ve zlínských fil-
mových ateliérech.
V roce 1945 přešel do
studia Bratři v triku,
které vedl Jiří Trnka.
Pokračoval dále jako

animátor, scénárista, výtvarník a režisér. 
A jak vznikl krtek?
V padesátých letech dostal Zdeněk Miler ná-

mět na povídku o tom, jak se vyrábí plátno.
Předloha se mu ale nelíbila – byly tam samé
stroje a popisy technologických postupů. Roz-
hodl se proto, že si scénář napíše sám a že celým
filmem bude děti provádět sympatické zvířátko,
takové, kterému by věřily. Chtěl, aby se jednalo
o zvířátko, které ještě nikdy v pohádce nehrálo.
Neustále přemýšlel, jaké by to mohlo být, avšak
žádné ho dlouho nenapadalo. Až jednou na pro-
cházce zakopl o krtinu, a tím bylo všechno vy-
řešeno. Tak vznikl Krtek, slavná postavička fil-
mů nejen pro děti. Zdeněk Miler si dal na svém
prvním filmu o Krtkovi záležet – pracoval na
něm téměř dva roky, což se ale vyplatilo. Film
Jak Krtek ke kalhotkám přišel byl uveden roku
1956 a na filmovém festivalu v Benátkách byl
oceněn řádem Benátského lva. Brzy nato získal
cenu na festivalu v Montevideu.

Po tomto úspěchu se Zdeněk Miler zaměřil ve
své tvorbě především na Krtka. Kromě televiz-
ních příběhů začaly vycházet obrázkové knihy. 

Za svou tvorbu získal Zdeněk Miler mnoho
ocenění na řadě filmových festivalů. Krtek se
těší obrovské oblibě po celém světě. Znají ho
děti i dospělí nejen u nás, ale i v Německu, v Ja-
ponsku, Číně, Maďarsku, Polsku, ve Francii,
Skandinávii a v dalších zemích, všude snad jen
kromě Severní Ameriky. 

Panu Milerovi, který letos v druhé polovině
února oslavil své 85. narozeniny, srdečně blaho-
přejeme.

Vernisáže výstav na zámku

Z pohádky do pohádky
Ve čtvrtek 18. 5. 2006 si nenechejte ujít

vernisáž výstavy květin „Z pohádky do po-
hádky“. Výstavu pořádá Historické muzeum
ve spolupráci se Střední zahradnickou školou,
Středním odborným učilištěm a Učilištěm
Rajhrad. Vernisáž s módní přehlídkou pohád-
kových kostýmů proběhne v 17 hodin v His-
torickém sále slavkovského zámku. Výstava
potrvá do 25. 5. 2006 a bude přístupná sou-
běžně s provozem zámku Slavkov.

Zdeněk Miler
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Informace ze Z· Komenského nám. Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Exkurze na Kamenný vrch
Dům ekologické výchovy v Brně LIPKA

na svých pracovištích v Brně i okolí připra-
vuje pro základní a střední školy zajímavé
ekologické výukové programy. Žáci pátých
ročníků se v pondělí 10. dubna zúčastnili
terénního programu na Kamenném vrchu,
který připravilo pracoviště Rozmarýnek.

Přírodní rezervace Kamenný vrch se roz-
kládá asi na 15 hektarech jihozápadně od
Brna v nadmořské výšce cca 360 metrů.
Chráněným územím byla vyhlášena v roce
1978. Rezervace leží mezi třemi brněnský-
mi sídlišti. Spodní část tvoří jižně oriento-
vané svahy skloněné k sídlišti Kamenný
vrch. Zde jsme se sešli se svými průvodky-
němi z Rozmarýnku. Čekal nás zhruba půl-
kilometrový výšlap do kopce a pak jsme
vstoupili za kovový plot. Rázem jsme se
ocitli v modrofialovém světě. Každé jaro
zde rozkvétají tisíce květů koniklece vel-
kokvětého. Byl to nádherný pohled. Děti se
seznámily s ojedinělou příměstskou stepní
lokalitou a se zásadami ohleduplného cho-
vání v rezervaci. Zahrály si různé přírodo-
vědné hry a prokazovaly svoje znalosti
o přírodě. Počasí nám přálo, naše dvě prů-
vodkyně byly perfektní, a tak jsme odjíždě-
li z koniklecové zahrádky mezi vysokými
domy plni dojmů.

Cesta na sever
Tyršováci se před Velikonocemi vydali

na sever Evropy. Ve středu 12. dubna dopo-
ledne jsme nabrali kurz Dánsko–jižní
Švédsko. Ve čtvrtek ráno jsme docestovali
do dánského města Billundu, kde se nachá-
zí světoznámý zábavní park LEGOLAND.
I přes chladné severské počasí atrakce zá-
bavního parku nadchly děti i dospělé. Na-
večer jsme se přesunuli do švédského měs-
ta Malmö, kde jsme byli ubytování v hotelu
Formule 1. V pátek dopoledne jsme si pro-
hlédli starobylé město Lund s románskou
katedrálou a univerzitou. Zbytek dne patřil
prohlídce Malmö, třetího největšího města
Švédska. Tam nás mimo jiné zaujalo ná-
městí s radnicí, nádraží a mrakodrap vyso-
ký 190 metrů s 55 patry, kterému se říká
podle jeho tvaru Vřeteno. Na závěr pro-
cházky jsme si nafotili krásné pobřeží Balt-
ského moře. Sobotní den jsme strávili
v Kodani, která nás po chladných dnech
přivítala slunečným počasím. Prošli jsme
centrem elegantního hlavního města Dán-
ska, poznali jsme starý přístav Nyhaven,
seznámili jsme se s malou mořskou vílou,
symbolem města, a obdivovali jsme králov-
ský zámek Amalienborg. Na úplný závěr
pobytu jsme si nakoupili suvenýry, ochut-
nali výtečnou dánskou zmrzlinu a v podve-
čer jsme se vydali na zpáteční cestu. Mezi
nezapomenutelné zážitky budou bezesporu
patřit cesty po třech mostech přes mořské
úžiny nebo plavba trajekty. Do Slavkova
jsme dorazili na velikonoční neděli dopo-
ledne. Severská výprava se zdařila.

Olga Zehnálková

Glitter Stars (třpytivé hvězdy) – dívčí taneční
skupinu ze ZŠ Komenského – již netřeba před-
stavovat. I za hranicemi našeho města je známá. 

Zeměpisná olympiáda
Dne 23. března se ve Vyškově na Domě

dětí konalo okresní kolo Zeměpisné olympiá-
dy. Naší nejúspěšnější žákyní byla Katka Ló-
nová, která obsadila druhé místo v kategorii
6. tříd a tím se probojovala do krajského kola.
O jejím umístění vás budeme informovat
v příštím čísle SZ. Mgr. Petr Žižlavský

Kroužek sportovní gymnastiky ze ZŠ Komen-
ského nám. se 11. března zúčastnil v Drnholci 10.
ročníku závodů v gymnastice. Naše děvčata sou-
těžila ve dvou nejmladších kategoriích. V nej-
mladší obhájila 1. místo Aneta Macharová a cen-

Vynikajícího úspěchu dosáhl Jan Musil (reprezentant ČR v Bike-
Trialu, člen motoklubu Austerlitz a žák 7.A. ZŠ Komenského nám.
ve Slavkově) na halovém Mistrovství Evropy v BikeTrialu, které se
konalo na konci března ve slovenském Púchově. Zvítězil a přidal tak
ke svým dvěma titulů vicemistra světa a dvěma titulům mistra Ev-
ropy další. 

Po závodě Honza řekl: „Stál jsem na bedně a hráli českou hym-
nu, a to je vždycky bezva pocit. Ten pohár jsem moc chtěl vyhrát pro
mamku, která byla v té době v nemocnici, a podařilo se to!“ Blaho-
přejeme! Eva Ptáčková

Ve dnech 31. 3.–4. 4. však tato skupina mo-
hla zářit na tak významné akci, o které se
mnohým může jen zdát. Naše děvčata zpest-
řovala svou sérií vystoupení finále Evropské
ligy v basketbale žen a povzbuzovala svými
výkony mistryně ČR v utkáních proti nejlep-
ším evropským týmům. Na tak důležitou akci
se musely důkladně připravit, zaměřily se
více na gymnastiku, akrobacii, pyramidy, při-
pravily nové taneční sestavy na nové skladby.
Jistě mnohem důkladnější přípravu podstou-
pily brněnské basketbalistky a poprvé v histo-
rii, v úžasné atmosféře vytvořené 4000 divá-
ky, vyhrály Evropskou ligu. Tak naše děvčata
mohla být jedním z prvních gratulantů, která
tento obrovský úspěch dokázala ocenit. Do
Slavkova si odvezly nejen spoustu krásných
zážitků, ale také plno podpisů našich nejlep-
ších basketbalistek. hl

Glitter Stars zářily

Slavkovská děvčata společně s maskotem vy-
tvářela po celé finále příjemnou atmosféru.

né 3. místo obsadila Natálie Hudcová. V kategorii
3.–5. tříd se umístila naše závodnice Kristýna Bo-
rovská na krásném 2. místě. Děvčata tak navázala
na loňské úspěšné umístění a v Drnholci jsou již
považovány za velmi silné soupeřky. hl

Gymnastické závody v Drnholci

1. Aneta Macharová, 3. Natálie Hudcová. 2. místo Kristýna Borovská.

Honza Musil – mistr Evropy v BikeTrialu

I naše nejmladší členka se mohla aspoň na
chvíli potěšit zlatou medailí Hanky Machové.
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 23. května 2006 oslaví své 80. narozeniny pan

ZDENĚK PAVLÍK

Hodně zdraví, pohody a stálý životní optimismus přejí děti s rodinami.

Blahopřání

Dne 30. dubna 2006 oslaví významné
životní jubileum paní

JARMILA MAZALOVÁ

Hodně zdraví, lásky a pohody přejí manžel Lubomír, dcera Olga

a vnuk David.

Blahopřání
Stejné slunce z nebe září, stejné datum v kalendáři. Vlnky v řece k moři plynou, ptáci letí 

nad krajinou. Rok uplyne v okamžiku, dnes máš, maminko, sedmasedmdesátku.
Ten, kdo se však umí smát, ten se cítí stále mlád. Že Tě v lásce máme, tak na Tebe vzpomínáme.

Hodně štěstí, hodně zdraví, kdo je vesel, nechuraví.

Dne 11. dubna 2006 oslavila své 77. narozeniny naše drahá
maminka, babička a prababička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Ať Ti tento den přinese stejně tolik štěstí a radosti, kolik lásky Ty sama

rozdáváš svým nejbližším. Z celého srdce přeje a za vše děkuje

dcera Eva a syn František s rodinami.

Marie Fischerová-Kvûchová
Nejprve vás srdečně zveme na milou výsta-

vu pohlednic a ilustrací malířky Marie Fis-
cherové-Kvěchová (podstatná část pochází ze

sbírky Vladimíry Leitne-
rové ze Slavkova u Brna
– na snímku), kterou bude
možno navštívit až do ne-
děle 18. června 2006.
Paní Leitnerová se sběra-
telstvím zabývá již od
mládí a její bohatá sbírka
obsahuje více než 400 po-
hlednic a několik desítek
knih s ilustracemi výše
uvedené autorky. K ne-

sporným zajímavostem jistě patří série pohled-
nic s návody „jak zdravě žít“. Marie Kvěchová
se ve své tvorbě věnovala převážně dětským
ilustracím, neboť její inspirací a předlohou byly
vlastní děti. Je také mimo jiné autorkou ilustra-
cí ke knihám „Babička“ Boženy Němcové
nebo „Broučků“ Jana Karafiáta. 

Na vernisáži této výstavy, kterou zpestřilo
vystoupení folklorního souboru Křenováček,
se nám podařilo paní Leitnerové položit něko-
lik otázek:

• Proč jste se rozhodla právě pro tuto ma-
lířku? V mládí jsem si náhodně zakoupila ně-
které její pohlednice, které se mi líbily kvůli
zobrazeným motivům. To jsem ovšem ještě ne-
tušila, že je to základ mé budoucí sbírky

• Kdy Vaše „sběratelská vášeň“ propukla
naplno? Bylo to asi před 6–7 lety, kdy jsem
zjistila, že její originální pohlednice jsou ke
koupi v antikvariátech. Tehdy jsem se začala
také zajímat i o další její tvorbu – knižní ilus-
trace, hrací kostky, malované telegramy, pa-
mětní listy, blahopřání, reklamní pohádky, …

Jak vznikl nápad uspořádat tuto výstavu?
Zcela náhodně. Potkaly jsme se s PhDr. Zicho-
vou, historičkou slavkovského muzea, a ta mě
přesvědčila, že by bylo škoda takové skvosty
nezveřejnit. Mě samotnou nikdy nepřišlo na
mysl, že by se z mé sbírky dalo udělat něco tak
pěkného.

Výstavy na zámku v měsíci květnu 

Dal‰í probíhající v˘stavy v mûsíci kvûtnu 2006
Střípky z odívání – výstava panenek Zdeň-

ky Mudrákové
Výstava loutek z Muzea loutkářských kul-

tur v Chrudimi 
Zbraně a zbroj 16.–18. století
Milovníci historických zbraní si přijdou na

své při prohlídce výstavy „Zbraně a zbroj 16.
až 18. století“, která je koncipována jako ukáz-
ka toho, jakým směrem se ubíral vývoj výzbro-
je a výstroje evropských armád od raného no-
vověku do začátku napoleonských válek. Jedná
se o poměrně rozsáhlý soubor replik i originá-
lů pocházejících ze soukromých sbírek. Ná-
vštěvník uvidí řadu dřevcových zbraní (hala-
partny, spontony, partyzány…), ale i zbraní
sečných a bodných. Největší část výstavy tvoří
zbraně z období třicetileté války – halapartny,

Historické muzeum ve Slavkově u Brna pro vás v měsíci květnu připravilo množství typů
na příjemné strávení volného času v zámeckém areálu. Jedním z nich jsou zajímavé výstavy:

spontony, sečné zbraně, dýky, kolečkové pisto-
le, ale také brnění, helmy a další části zbroje.
Vše je doplněno zajímavými exempláři, např.
pouty, popravčím mečem, zbrojí trabantů
(pozn.: osobní strážce pána), ale i obrazy šlech-
ty Leopolda I., švédského krále Gustava I.
a východofríských hrabat. S výstavou se může-
te seznámit v průběhu celé letošní sezony, a to

do konce roku současně
s provozem zámku.

Z historie města Slav-
kova – výstava představují-
cí nejvýznamnější události
z dějin Slavkova, městská
řemesla, lapidárium ka-
menných uměleckých prv-
ků, hospodářské zázemí
zámku a náznakovou mu-
čírnu. To vše v rámci pro-
hlídky dvoupodlažního
podzemí zámku.

Čáry máry (výtvarné
práce žáků ZUŠ F. France
ve Slavkově u Brna s po-
hádkovou tematikou).

HM

Veřejná diskuse
Pozvánka na mimořádné zasedání ZM

ve Slavkově u Brna, které se bude konat 15.
května 2006 v 17 hodin v zasedací míst-
nosti MÚ ve Slavkově u Brna, Palackého
nám. 65. Hlavní body jednání:

1. Napoleonské dny 2006
2. Výstavba zemědělského lihovaru ve

Slavkově u Brna – veřejná diskuse. RM
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Alois Hlásenský (75) 23. 3.
Jan Pečínka (54) 25. 3.
Zora Rufferová (84) 27. 3.
Bohuslav Uhlíř (92) 28. 3.
Anna Gawlasová (93) 2. 4.
Oldřich Maláč (68) 12. 4.
Marie Leflerová (85) 14. 4.

Vzpomínka

Dne 20. května vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí paní

MARIE KOZMONOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.

Dne 12. května 2006 tomu budou čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
ze Slavkova

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a děti.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 17. května 2006 uplynulo již 10 let ode dne, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK KOUSEK

Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 2. dubna 2006 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil pan

VOJTĚCH ŠEDÝ
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Vojtěch s manželkou,

dcera Miroslava, vnoučata Petr, Marcela, Radim, Jarmila, Luděk, Jiří
a pravnoučata Petr, Jakub, Karolína, Petřík a Julie.

Vzpomínka

Dne 14. dubna jsme vzpomněli první smutné výročí, kdy nás opustila
naše maminka, paní

VLASTA KRBKOVÁ

a také den, kdy bychom oslavili její 83. narozeniny.

Nikdy nezapomenou dcery Olga a Vlasta s rodinami.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.

Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 24. dubna 2006 uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opustil

náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 12. května 2006 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil tatínek, tchán

a dědeček, pan

JUDr. ALOIS ZYKA
Vám všem, kteří vzpomenete s námi na vzácného člověka a obětavého

tělovýchovného pracovníka, děkujeme.
Rodina Zykova a Věra Mazlová.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Nemá kdo potěšit a kruhou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovo-
lí. Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2006 vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

�� DARUJI klec na křečka. Tel. 544 220 335.

�� ČIŠTĚNÍ koberců, sedacích souprav. Tel.

604 863 437, 544 220 577.

�� MONTÁŽ ŽALUZIÍ, sítí proti hmyzu. Tel.

604 863 437, 544 220 577.

�� KOUPÍM RD se zahradou v okolí Slavko-

va v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 521 766.

�� PRODÁM GARÁŽ na Zlaté Hoře. Cena

120 000 Kč. Tel. 777 577 990, 777 197 184.

�� POTŘEBUJETE VOZÍK písku, štěrku, obláz-
ků. Rádi vám ho dovezeme. Tel.: 606317530.

�� MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410, 544 223 504.

�� PRODÁM dubové podlahy, schody,

střešní okna. Tel. 777 788 164.

�� HLEDÁM KE KOUPI 2+1 do osob. vlastnic-

tví byt, možnost i družst. nebo 2+1 v RD nebo

v bytovém domě (i půdní byt). Tel. 608 750 495.

�� HLEDÁME UKLIZEČKU, pomocnou sílu do

kuchyně. Na letní sezonu servírky (studentky)

pro restauraci ve Slavkově. Tel.: 777 887 064.

��OPRAVA A RENOVACE POMNÍKŮ.
Tel.: 731 572 240.

INZERCE

Zahrádkářské paměti
z minulého století

ve Slavkově u Brna

V PRODEJI!
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• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),

545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

Mnozí z vás jistě ví, že volejbal v našem měs-
tě má dlouholetou tradici. První volejbalisté se
ve Slavkově objevili již ve dvacátých letech mi-

nulého století. Já sám jsem kouzlu této báječné
hry propadl před 36 lety, v 6. třídě základní ško-
ly. Od té doby mě, ale i spoustu mých kamarádů
a známých, volejbal provází celým životem.
Díky tomuto krásnému sportu jsem měl mož-
nost poznat řadu zajímavých lidí. 

Mezi nimi však na prvním místě stojí jedno
jméno – JUDr. Alois Zyka. 

Byl to právě on (společně s naším tělocviká-
řem Svaťou Walterem), který nás žáčky z „Tyr-
šovky“, ale nejen je, naučil mnoha dovednostem
a tajům té krásné volejbalové hry. Lojza, jak
jsme mu později říkali, byl nesmírně laskavý
a obětavý člověk-sportovec, který svůj volejba-
lový život prožíval skutečně naplno. Měl jsem to
štěstí, že jsem společně s ním prožil 16 roků na
volejbalových kurtech a v tělocvičně. Byl to ne-

Vzpomínka na volejbalovou legendu

Alois Zyka (druhý zprava) se svými žáky v roce 1973.

jen trenér, kterého měli všichni rádi. Byl také
dlouholetým aktivním funkcionářem krajského
volejbalové svazu v Brně a později i Českoslo-
venského volejbalového svazu v Praze. Působil
jako aktivní rozhodčí a mnoho let organizoval
i školení a semináře pro nové volejbalové roz-
hodčí. Za tuto svoji obětavou práci pro volejbal
se mu dostalo té cti, že se stal členem „Síně slá-
vy“ Českého volejbalového svazu.

Pro nás, slavkovské volejbalisty, to byl přede-
vším neúnavný organizátor všeho, co se kolem
volejbalu v našem městě dělo. Pokud netréno-
val, trávil čas na stadioně při údržbě a opravách
celého volejbalového areálu. Bohužel, čas je ne-
úprosný, a tak letos 12. května tomu bude již 20
let od chvíle, kdy nás navždy opustil.

Milan Florian, oddíl volejbalu TJ Sokol
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Fotbal v květnu
„A“ mužstvo I. tř. 
St 3. 5. Slavkov– Šlapanice, zač. v 17.30 h.
So 6. 5. Slavkov– Velké Pavlovice, zač. v 16.30 h.
So 20. 5. Slavkov– Rohatec, zač. v 16.30 h.

„B“ mužstvo IV. tř. OFS Vyškov
Ne 14. 5. Slavkov– Lovčičky „B“, zač. v 16.30 h.
So 27. 5. Slavkov– Zbýšov, zač. v 16.30. h.

dorost I. tř. JmKFS
So 6 . 5. Slavkov– Ratíškovice, Zač. v 14.00 h.
Po 8. 5. Slavkov– Šlapanice, zač. v 14.15 h.

ml. a st. žáci I. tř. JmKFS
So 13. 5. Slavkov– Břeclav „B“, zač. v 9.00
a v 10.45 h.
So 27. 5. Slavkov– Bučovice, zač. v 9.00
a v 10.45 h.

ml. a st. přípravka 0S OFS Vvškov
So 6. 5. Slavkov– Drnovice „B“, zač. v 10.00 h.
So 13. 5. Slavkov– Bučovice, Zač. ve 14.00 h.
S0 27. 5. Slavkov–Rousínov, zač. ve 14.00 h.
Stále probíhá nábor chlapců ročníků 1995 až
2000. Kontakt a informace: trenéři J. Krejčík, tel.
544 220 099, J. Šebeček, tel. 544 220 962! rs

okénko
Práce na zahradû v kvûtnu – choroby a ‰kÛdci

Po dlouhé zimě je náš organismus unavený,
proto bychom měli zařadit do jídelníčku více
zeleniny a doplnit si potřebné vitaminy. Jarní
bylinná očistná kúra má stejně dlouhou tradi-
ci jako lidstvo samo. Už dávno se vědělo, že
některé rostliny jsou vhodné na snižování hla-
diny cukru v krvi, upravují krevní tlak a zlep-
šují metabolické procesy. Je to např. list bo-
růvky, nať jestřabiny, struky fazole, smetanka,
třezalka, šalvěj, list břízy, květ černého bezu,
řepík, řebříček, chmel. Jedná se pouze o pod-
půrné prostředky, které mohou pomoci, ale
cukrovku nevyléčí. Léčivé byliny, ať si je na-
sbíráme sami, nebo koupíme, nám poslouží
k posilnění imunity organismu (čaje, pitné
kúry). V kuchyni na okořenění jídel, k přípra-
vě masa, omáček a do salátů. Poslouží také
pro krásu naší pleti a celého těla (bylinné kou-
pele, zábaly, pleťové masky).

V lékárně si můžete zakoupit bylinné ex-
trakty jako Diaval, nebo Diastabil. Při květ-
nové vycházce do lesa možná objevíte také
houby – májovky, které mohou být zpestře-
ním našeho jídelníčku. Přitom nemají skoro
žádnou energetickou hodnotu, ale obsahují
užitečné minerály. Můžeme si také v obchodě
koupit čerstvé žampiony nebo hlívu ústřič-
nou.

Ukončili jsme také jarní cvičení v tělocvičně,
které vedly Mgr. Jana Sekerková a Mgr. Hana
Charvátová. Oběma děkujeme za to, že se nám
cvičení stalo potřebou a také zábavou. V celo-
roční pohybové aktivitě pokračujeme od 17.
května a pak každou středu od 18 hodin, kdy si
s námi můžete přijít zahrát do zámeckého par-
ku pétanque. Je to nenáročná, pohodová hra
s kovovými koulemi, při které si zasportujeme,
popovídáme s přáteli a v dobré náladě jdeme
domů.

Těm, kteří se přihlásili na ozdravný pobyt
do Itálie, připomínáme, že do konce května je
potřebné zaplatit zálohu ve výli 1000 Kč, a to
v naší kanceláři na poliklinice vždy v úterý
9–12 hod. nebo ve čtvrtek 15–17 hod.

Dvacáté století přineslo tři významné obje-
vy v prodloužení života diabetiků: je to přede-
vším objevení inzulinu, rozšíření antibiotik
a význam edukace pacientů. Vrcholem našeho
celoročního snažení je edukačně preventivní
pobyt v lázních Luhačovice, který uskuteční-
me v době 1.–8. května t. r. Spojujeme zde po-
byt s lázeňskými procedurami, dietní stravo-
vání, cvičení, plavání a vycházky do okolí.
Každodenní měření glykémie a tlaku krve
nám ukáže, jak jsme na tom s kompenzací
cukrovky. Na edukaci se zúčastní kromě léka-
řů a edukačních sester také farmaceutické fir-
my, které vyrábí a expedují pomůcky pro dia-
betiky.

Pro rodiny s diabetickými dětmi připravuje-
me již třetí setkání na konci školního roku
v rekreačním středisku Čermák ve Sloupu
u Macochy.

V edukačně motivačním programu pokra-
čujeme další zajímavou přednáškou, která se
uskuteční v úterý 30. května ve 14.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve
Slavkově. Přednáší MUDr. Magda Fleková
z nemocnice ve Vyškově na téma: Léčba bo-
lesti. Zveme všechny, kteří mají o tuto proble-
matiku zájem, vstup je volný.

Marie Miškolczyová

Pranostika: Pan Serboni pálí stromy. 
Doufejme, že letošní zima se již dost vyřádila

a zmrzlí muži neovlivní letošní bohatě kvetoucí
stromy. Anebo to bude tak, že pokud nám to ten
červenec nepokazí, tak bude zima celý rok?

V květnu je rozhodující provést ochranu proti
tzv. rané červivosti, kterou způsobuje pilatka jab-
lečná a pilatka hrušňová, u hrušní navíc plodo-
morka hrušňová. U slivoní škodí pilatka švestková
a pilatka žlutá. V boji proti pilatkám využijeme
bílé lepové lapače, které signalizují nálet. Proti pi-
latkám a plodomorce hrušňové použijeme prepa-
rát neškodný pro včely jménem ZOLONE 35 EC
0,2%. Pokračujeme v ochraně proti strupovitosti
a také současně i proti padlí, které se vyskytuje
především v teplých oblastech. Náchylné odrůdy
jsou např. Jonathan, Idared, Průsvitné letní, Coxo-
va reneta, Jonagold a Rubín. Ochranu proti padlí
začneme 7–10 dnů před květem (ve fázi růžového
poupěte) a další asi v 10denních intervalech až do
15. července přípravkem KARATHANE LC
0,05%. V polovině července můžeme použít systé-
mové přípravky BEATON 25 WP, TOPAS 100 EC
nebo RUBIGAN. Jarní postřik ve fázi myšího ouš-
ka, který provedeme přípravkem OLEOEKOL, lze
ve směsi kombinovat s preventivním přípravkem
proti strupovitosti jádrovin. Podmínkou je však to,
aby se nejprve v postřikovači naředil prášek

DITHANE M 45, POLYRAM WG nebo NOVO-
ZIR MN 80 a teprve poté se do něj přiléval zředě-
ný roztok OLEOEKOLU. Abychom tyto příprav-
ky nemuseli často používat rozhodněme se pro
vysazování nových odrůd rezistentních proti stru-
povitosti a padlí.

Vyseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy
výskytem slimáčků a plzáků. Z dostupných pří-
pravků použijeme MESUROL SNECKENKORN
0,50 g na m2 nebo nejedovatý VANISH SLUG
PELLETS. Za rozumné považuji ničení slimáků
pomocí DUSÍKATÉHO VÁPNA, kde aplikujeme
30 g na m2 časně zrána na provlhlou půdu mezi
řádky rostlin. V poslední době se zavádí netoxický
přípravek NEMASLUG. Je to prášek, který se roz-
pustí ve vodě a zalije se tím záhon, v něm se roz-
množí parazitické hlístice, které vnikají do slimá-
ků a tyto pak ničí.

A co ještě v květnu uděláme na zahradě? 
Ve fázi kvetení anebo po odkvětu je vhodná

doba řezu broskvoní, popřípadě jiných peckovin.
Ořešáky řežeme v době, kdy mají nové letorosty
délku v průměru alespoň 50 mm. Pokud by po od-
říznutí ještě rány „slzely“, přerušíme práci a řez
dokončíme po 10 až 14 dnech. U zmlazených
a přeroubovaných stromů vylamujeme koncem
května až v červnu tzv. vlky. Pro oslabení růstu
a posílení plodnosti vyvazujeme výhony i tenčí
větve do šikmé až vodorovné polohy. Po odkvětu
nastýláme jahodník a podkládáme narůstající plo-
dy proti šíření plísně šedé.

A nyní několik rad z knihy Rostliny léčí rostli-
ny. Bazalka pravá má repelentní účinek na obtížný
dvoukřídlý hmyz. Je možno ji pěstovat v truhlících
a umisťujeme ji na okenní parapet.

Kopr vonný má repelentní účinek na běláska
zelného, a proto jej sejeme do prostor košťálovin.

Levandule lékařská má repelentní účinek na
mravence, ploštice a moly, lze ji pěstovat v kom-
binaci s růžemi.

Lichořešetnice větší se pěstuje k ochraně proti
mšicím včetně mšice krvavé. Zejména se doporu-
čuje výsev v obvodu koruny stromů nebo na okra-
ji pozemku kultur citlivých na výskyt mšic.

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

Angliãtí ohafii opût ve Slavkovû
Moravskoslezký klub chovatelů anglických

ohařů ve spolupráci s Mysliveckým sdružením
Slavkov u Brna uspořádají dne 6. května klubo-
vou výstavu anglických ohařů v severním křídle
zámeckého parku ve Slavkově u Brna. Výstava
bude zahájena slavnostním průvodem všech
předváděných psů úderem deváté hodiny. K vi-
dění bude všech pět plemen anglických ohařů.
Klubová výstava MSKCHAO má ve Slavkově
u Brna letitou tradici a vysokou úroveň. Prostře-
dí zámeckého parku dává výstavě znamenitý pří-
rodní rámec a nenapodobitelnou atmosféru.
V průběhu výstavy proběhne řada soutěží, svod
mladých psů a výběr chovných jedinců. Zveme
k návštěvě všechny milovníky zvířat, ale zejmé-
na děti a mládež, kteří si v průběhu výstavy mo-
hou rozšířit své vědomosti a prožít s rodiči pří-
jemný den v jarní přírodě. Výstavní výbor

Slet čarodějnic
Moje milá děvčata,
připravte si košťata,
nadešel ten slavný den,
kdy je vám let povolen.
Přeletíme hory, lesy,
rybníky a palouky,
ukrutnou to rychlostí,
přidržte si klobouky.
Čarodějnice všeho věku, v neděli 30. dubna

2006 jste srdečně očekávány radou starších –
setkání začne na Lidické ulici – parkoviště
u drogerie v 16 hodin. Odtud se vydáme krát-
kým průvodem přes náměstí na hřiště naproti
VAK, ulice ČSA a zde budeme kolem ohně
křepčit, dovádět, tancovat a soutěžit. Výběr
oděvů a dopravního prostředku je na vaší fan-
tazii. Je možné si donést špekáček a prut na
opékání, také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic
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Od 9. května 2006 sídlí na nové adrese:

Brněnská 642, Slavkov u Brna
(nad obchodem Zdeňka)

Zájezd do âeského ·v˘carska
Zveme vás na zájezd pořádaný střediskem Juná-
ka ve Slavkově u Brna do Českého Švýcarska ve
dnech 5.–8. května. Sraz je v pátek ve 14 h. před
stadionem ve Slavkově, návrat: v pondělí kolem
19. hod. ke stadionu. Cena: 550 Kč pro registrované členy Junáka Slavkov,
650 Kč pro neregistrované členy. Informace: R. Marada, tel.: 605 988 nebo
B. Maradová, tel.: 604 637 486. Středisko Junáka Slavkov

Jaro, teplé počasí a zábava. Spojení
těchto tří příjemných věcí, to je slav-
kovská střelnice, která poslední dub-
novou sobotu zahajuje novou sezonu.

29. dubna proběhne v areálu
Slavkovský trojboj, završený večer-
ním pálením čarodějnic.

Tahákem měsíce května pak bude
Gambrinus fest s hlavní hvězdou
Petrem Bendem a kapelami Narvan
a Dark Gambale. Jedna akce pak
bude stíhat druhou s blížícím se ter-
mínem prázdnin. Našlápnutý červen
tak nabídne v sobotu 3. dětský den,
11. závod v brokové střelbě o pohár
Slafparku a 24. koncert kapely EXIT.

O menších akcích konajících se
mezi těmito termíny se budou prů-
běžné informace objevovat na webo-
vých stránkách, případně na plakáto-
vacích plochách.

Společnost Slafpark, která střelnici
provozuje druhým rokem, bude po-
kračovat ve vybavování zázemí a vy-
lepšování provozu. Návštěvníci by

tak měli nalézt stálý provoz občer-
stvení, navíc s projekcí velkých spor-
tovních akcí typu závodů F1, motorek
a mistrovství hokeje a fotbalu.

Už teď se připravuje festival regi-
onálních kapel na přelom července
a srpna. Hudební formace, které mají
zájem o vystoupení, by se měly co
nejdříve ozvat na tel. 777 838 872.

Kompletní program celé sezony
se pokusíme otisknout v příštím čís-
le zpravodaje. Za Slafpark azil

Pozvánka XXX rock fest
Festival se koná v Brně 5. a 6.

května na velodromu. Program: pá-
tek 5. 5. – Korisz, Reflexy, Ram-
mstein revival, Harlej, Aleš Brichta,
Turbo. Sobota 6. 5. – Pozdní sběr,
Metallica revival, Morčata na útěku,
Kabát revival, Premier, O5 & Rade-
ček, Argema, Alkehol.

Další info na: www.xxxrock-
fest.cz pd

Slafpark zahajuje sezonu
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

HARRY POTTER A OHNIV¯ POHÁR. Vtéto ãtvrté filmové adapta-
ci se v‰echno mûní. Harry, Ron a Hermiona navÏdy pfiestávají b˘t
dûtmi a ãelí v˘zvám vût‰ím, neÏ si dokázali pfiedstavit. 
LETOPISY „NARNIE“ – LEV, âARODùJNICE A SK¤Í≈. Dobro-
druÏn˘ pfiíbûh pln˘ kouzel a dokonal˘ch vizuálních efektÛ. âtyfii sou-
rozenci svedou rozhodující bitvu za osvobození kouzelné fií‰e od
vûãné zimy a zla. 
KING KONG. NAOMI WATTS, JACK BLACK, ADRIEN BRODY.
Vzru‰ující dobrodruÏn˘ velkofilm o legendární gorile ulovené na ne-
bezpeãném ostrovû a odvleãené do civilizace, kde na ni ãeká rozho-
dující boj o pfieÏití.
·PÍNA. CUBA GOODING,JR., CLIFTON COLLINS,JR. Násilí je fieã,
které gangy rozumí. Ale není nic nebezpeãnûj‰ího neÏ gangster s od-
znakem.
NOâNÍ HLÍDKA. NaplÀuje se stra‰livá letitá vû‰tba, podle které po-
vstane nov˘ vyvolen˘, pfiidá se na jednu ze stran, naru‰í dlouhole-
tou rovnováhu a rozpoutá apokalyptickou válku, kterou svût dosud
nezaÏil.
LOVCI DINOSAURÒ. EDWARD BURNS, CATHERINE
McCORMACK, BEN KINGSLEY. Cestovní kanceláfi Time Safari nabí-
zí lákavou atrakci – cestování v ãase a lov dinosaurÛ. 
LÁSKA NA INZERÁT. DIANE LANE, JOHN CUSACK. Jake je atrak-
tivní, chytr˘ a citov˘. Sarah je rozvedená a deprimovaná a nechce
s ním jít na dal‰í schÛzku. A moÏná tak zme‰ká svou poslední ‰an-
ci na oprtavdovou lásku. 
KUR¯R 2. JASON STATHAM. Honiãky v superautech i na vodních
skútrech, vzru‰ující souboje a napínavé akãní scény.
40 LET PANIC. STEVE CARELL. Sex ve ãtyfiiceti? Lep‰í pozdû neÏ
nikdy.
A CO KDYÎ JE TO PRAVDA? MARK RUFFALO, REESE
WITHERSPOON. On si myslí, Ïe vidûl ducha. Ona si myslí, Ïe je sta-
le Ïivá. Spoleãnû hledají pravdu o její minulosti, jejich vztah se od
prvotního vzteku pomalu mûní v lásku.
·ËASTNÉ KONCE. Komedie o nevypoãitatelnostech Ïivota i lásky,
o skryt˘ch tajemstvích, promarnûn˘ch pfiíleÏitostech a druh˘ch ‰ancích,
které potvrzují, Ïe ten nejménû oãekávan˘ konec b˘vá nej‰Èastnûj‰í.
STOPA¤ DUCHÒ. MICHAEL MADSEN, MICHAEL ROOKER,
SHANNYN SOSSAMON, GARE BUSEY. Drsní policajti. Bosové pod-
svûtí. Sérioví vrazi. VraÏda uprostfied noãního klubu.
NOC S NABROU·ENOU B¤ITVOU. Dûsiv˘ pfiíbûh dvou dívek, kte-
ré bojují o pfieÏÏití s ‰ílen˘m psychopatem. 
POD HLADINOU. EDWARD BURNS, JENNIFER EHLE. Detektiv
musí vypátrat záhadnou smrt ‰koláka. Proti nûmu stojí dobroãinná
policejní nadace. 
·PATNÉ ZPRÁVY PRO MEDVùDY. B˘val˘ profi hráã baseballu je
vyzván k trénování neúspû‰ného druÏstva. SnaÏí se dvanáct ne‰i-
kovn˘ch klukÛ pfiipravit na utkání s jejich nejvût‰ími rivaly a jejich
arogantním trenérem.
MALEVOLENCE – ZLOMYSLN .̄ BRANDON JOHNSON,
SAMANTHA DARK. Pfiíbûh se odehrává deset let po únosu ‰estile-
tého chlapce, kter˘ byl nucen stát se svûdkem hrÛzn˘ch ãinÛ nepfií-
ãetného ‰ílence. Po celé roky byl jeho osud tajemnou záhadou. Nyní
mají na svût vyplout ohromující fakta.
HELE KÁMO, KDO TU VA¤Í. Bláznivé postaviãky, peprné diskuse
o sexu, desítky vice ãi ménû znám˘ch vtíplÛ, od plivancÛ v jídle po
steaky na podlaze…Hutn˘ 90minutov˘ crazy-protlak.
MECHANIC. CHRISTIAN BALE, JENNIFER JASON LEIGHT. Fyzic-
ky I psychicky vyãerpan˘ muÏ celé mûsíce bojuje s noãní mÛrou,
z níÏ se nelze probudit. Jak by se taky mohl probudit, kdyÏ nespí?!
VYVRÎENCI PEKLA. SID HAIG, BILL MOSELEY, SHERI MOON,
WILLIAM FORSYTHE. Za zády smrt – pfied sebou peklo. Zabijácké
komando má krveÏízniv˘ klan rodiny Firerlyov˘ch jednou provÏdy
zlikvidovat.
OLIVER TWIST. BEN KINGSLEY, JAMIE FOREMAN, BARNEY
CLARK. Adaptace románu Ch. Dickense, která byla natoãena v Pra-
ze. Pfiíbûh sirotka, kter˘ ve svém mladûm Ïivotû zaÏije spoustu do-
brodruÏství.
âTY¤I Z TANKU. Nabízíme 21 dílÛ polského televizního seriálu,
kter˘ pfiekonal v‰echny rekordy ve sledovanosti. Humorn˘m zpÛso-
bem pfiibliÏuje pfiíbûhy vojákÛ a psa ·arika. Pfii své cestû za osvo-
bozením Polska se dostanou aÏ do Berlína. Seriál ukazuje kontrasty
mezi romantikou a skuteãností, a proto se stal tak oblíben˘m.
KAPITÁN KLOSS. Osmnácti díln˘ filmov˘ serial o bohat˘rsk˘ch
pfiíhodách vojenského dÛstojníka polské v˘zvûdné sluÏby pod pseu-
donymem J-23. Elegantní voják v uniformû dÛstojníka nûmecké ar-
mády napomáhá vyhrát 2.svûtovou válku.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Davy zjevně natěšených a dychti-
vých malých človíčků i „velkých“ lidí

ve spěchu míří na návrší, na němž stojí slavkov-
ský barokní skvost. Je úterý 4. dubna čtyři hodi-
ny odpoledne a nezasvěcenému pozorovateli se
nutně musí zdát, že na zámku buď přistálo UFO
nebo alespoň houf televizních superstars. Jenže
nezasvěcených pozorovatelů evidentně moc ne-
bude, mám pocit, že každý ví, kam se jde a proč
se tam jde… Je přece vernisáž „zušky“! I my při-
dáváme do kroku. Na zámeckém nádvoří nám
pohledná slečna nevtíravě předává kouzelnou
hůlku. Prý splní každé přání…Tu hůlku vyrobili
ve zdejší umělecké škole, nemám tudíž důvod
pochybovat. Určitě se bude někdy hodit.

Přicházíme o minutu později, což znamená mít
před sebou spoustu desítek lidí, přes které spíše
jen posloucháme úvodní slova, doprovodná vy-
stoupení a uvítání. Tolik lidí! Hlavou mi bleskne
kacířská myšlenka: uvědomujeme si vůbec, co
v té naší umělecké školičce vlastně máme? Ho-
vořím-li s lidmi, a to nejen ze Slavkova, odvíjí se
slovní tok hodnocení a komentářů téměř výhrad-
ně v rovině superlativů, nejčastější slova jsou

skvělé, vynikající, mimořádné… Ne, myšlenku
v zárodku zatracuji, byla opravdu „mimo“, vždyť
samotná účast potvrzuje, že Slavkováci dobře
vědí, co vše v té nenápadné budově za rohem
pošty sídlí. Copak by sem jinak přišli? Ostatně
téměř v každé rodině je někdo, kdo do „zušky“
někdy chodil. Sounáležitost je až hmatatelná, ten
vztah je oboustranný, silný a důvěrný. Je sice rok
kulatého výročí školy, ale protože to není zdale-
ka moje první vernisáž, vím dobře, že skvělá at-
mosféra byla i v roce 48. výročí, je letos a doza-
jista bude třeba i při 117. výročí.

Vcházíme do důstojných prostor zámku a pro-
padáme jeho geniu loci korunovaném samotnou
výstavou. Stovky lidí se vzájemně téměř prodí-
rají, my mezi nimi, vše je však v klidu a beze
spěchu… Není prostor ani čas detailně prohlížet
všechny jednotlivé části výstavy, jedno však cí-
tím naprosto dominantně – celkový dojem
a vjem výstavy. Téměř se mi tají dech. Zase to
dokázali! Nejsem velkým odborníkem ve vý-
tvarnictví, ale bezprostředně vnímám mimořád-
nou nápaditost, fantastickou kompozici a až ne-
skutečnou imaginaci tvůrců. Hlavně však
pociťuji společného ducha sepětí žáků a jejich
učitelek, jejich nadšení a chuť do práce. To urči-
tě obecně není samozřejmé, pro naši školu však
ano. Díky tomu ani není na první pohled vidět,
že ta celá lehkost a až průzračnost výstavy byla
vykoupena desítkami hodin tvůrčího úsilí. Toto
jsou ty opravdové superstars, na které se přišlo:
paní učitelky Eva Cupáková, Alena Slezáková
a jejich 130 žáků a žákyň! Já sám mám neodbyt-
ný hřejivý pocit sounáležitosti nejen proto, že
jsou tam i dílka mé dcery, ale i proto, že jako ně-
kdejší dlouholetý žák dodnes zažívám uvnitř
stěn školy příjemné chvění a s lehkou nostalgií
vděčně vzpomínám na skvělou učitelku paní
Kolníkovou, která mne po léta trpělivě zasvěco-
vala do tajů hry na Beethovenův nástroj. 

Ale zpět do reality. Potkávám svého známého
výtvarného odborníka „odjinud“. Potvrzuje mi, že
to, co je pro nás již zvykem, jinde jen tak nemají
a v celkovém kontextu se jedná spíše o výjimečnou
akci tohoto typu a to vše na skvělé úrovni. Určitě to
tak je. Jednoduše: zase se TO povedlo, kouzlo za-
fungovalo, a to i bez použití kouzelné hůlky. 

Napoleon prý po bitvě u Slavkova řekl svým
vojákům: Vojáci! A postačí komukoli z vás říci:
„Já jsem byl u Slavkova!“, aby se mu odpovědě-
lo: „Ejhle, hrdina!“ Napadá mne paralela: Milí
žáci! Postačí komukoli z vás říci: „Já jsem ve
Slavkově se ,zuškou‘ vystavoval na zámku“, aby
se mu odpovědělo: „Ejhle, mladý umělec!“

Pavel Dvořák

âáry máry… aneb Kouzla fungují i bez kouzelné hÛlky
�

O drobné osobní ekologii
Jaro si razí cestu mezi lidi. Po dlouhé

zimě ukazuje svoji jedinečnou krásu,
která kontrastuje s lidským chováním k přírodě.
V příkopech podél silnice rozkvétá žlutí svítící
podběl mezi poházenými pet-lahvemi a jinými
ošklivostmi, které tam doslova odpadly z lidských
rukou. Lidé mají být zahradníci tohoto světa. Mís-
to toho se chovají jako parta výrostků, která jde
parkem a láme keře, ničí lavičky a vyhrabává kvě-
tinové cibulky. A příroda napomíná: Lidi, uvě-
domte si, že jste součástí tohoto světa, nesnažte se
nad něj povyšovat. Sdílíme jeden život, nejste lep-
ší, byla vám jen svěřena větší odpovědnost.

Přál bych si, aby tu odpovědnost každý z nás
denně projevoval třeba takto:

- Ekologicky se můžeš odpadu zbavovat, nevy-
hodíš smetí do příkopu, ani skládky škodlivými
odpady zatěžovat nebudeš.

- Nemusíš zbytečné věci spalovat, ani ovzduší
kouřením cigaret jinak poškozovat.

- Není nutné toužit po všem, co reklama a kon-
zum nabízí, co nutně nepotřebuješ k důstojnému
životu svému, i těch, kteří jsou svěřeni tvé péči.

- Výfukovými plyny vzduch kazit nemusíš,
když místo v autě hromadnou dopravou nebo na
kole jet či pěšky dojít můžeš. 

- Nemusíš nechat nadarmo kapat vodu z vodo-
vodního kohoutku. 

- Ani energií plýtvat nepotřebuješ; uvědom si,
že každé materiální potěšení je třeba platit spotře-
bou nějakých zdrojů.

- Na zahrádce nešetrná hnojiva či postřiky pou-
žívat nebudeš, udržuj hygienu zahrádky včasným
odstraňováním a kompostováním spadlého ovoce.

- Chraň své zdraví, a tak ochráníš i přírodu; ži-
vot je přece radostná spoluúčast na zázraku bytí.

- Když budeš žít v harmonii s okolím i se se-
bou, pak žiješ i ekologicky.

JUDr. Miloslav Honek

�

Zájezd do âeského ·v˘carska
Junák ve Slavkově u Brna pořádá 5.–8. května zá-
jezd do Českého Švýcarska. Cena: 550 Kč pro čle-
ny Junáka Slavkov, 650 Kč pro neregistrované. In-
formace: Radim Marada, tel.: 605 988 243 nebo
Blanka Maradová, 604 637 486. Junák Slavkov

od 9. kvûtna 2006
sídlí na nové adrese:

Brnûnská 642
(nad obchodem ZdeÀka)

Slavkov u Brna

POZOR! ZMùNA!
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V naší zemi si většina lidí při slově pouť před-
staví pouze náměstí plné kolotočů a stánků.
Před několika lety jsme ve farnosti obnovili tra-
dici pěších poutí. Má v naší době pouť vůbec
ještě smysl? Má cenu chodit na pouť, když jsem
i na druhé straně zeměkoule letadlem za pár
hodin? 

Jak se liší pouť od výletu? Základem každé
pouti je její cíl, a tím je nalezení Boha v našem
životě a nové zaměření k němu. Přitom se také
zamyslíme nad svým životem a znovuobjevíme
ty správné cesty k vyváženému životu.

Druhý vatikánský koncil nazývá církev putu-
jícím lidem Božím. Putujeme tímto světem
s druhými lidmi do Božího království. V písni
Madona se zpívá, že „každý z nás na této zemi

poutníkem je k věčnosti“. Cílem každé pouti je
nějaký chrám, v němž se lidé odedávna scháze-
li jako u studánky a nalézali zde občerstvení pro
svůj vyprahlý život. Pouť je také výjimka z kaž-
dodenního shonu a všednosti. Člověku se zdá,
že se pořád točí v kruhu, v pracovním týdnu je
jeden den jako druhý, týdny i měsíce utíkají jak
voda. Pouť také nutí člověka, aby si uvědomil,
jak je závislý na Bohu.

Samotné slovo pouť má několik významů.
Z hlediska místa můžeme jmenovat: do Říma,
na Velehrad, do Žarošic. Na nějaké poutní mís-
to, které je jako pramen. Ten se nedá vymyslet
a naplánovat, je možné jej pouze objevit. Poutní
místa jsou dána tím, že tam někdo žil (Ježíš ve
Svaté zemi), že je tam někdo pohřben (svatý
Petr v Římě), že tam někdo něco zažil (zázračná
uzdravení v Lurdech) a nebo že tam lidé hodně
věcí prožili i osobně. Pouť z hlediska času se
koná v době svátku svatých (např. na svatého
Cyrila a Metoděje na Velehradě). Z hlediska
způsobu se pouť koná celá, nebo alespoň část
pěšky. V roce 2000 ušli kněží pěšky do Říma
1178 kilometrů. Jindy se jede na pouť autobu-
sem a alespoň poslední kilometr se jde pěšky.
Pouť z hlediska důvodu je především na zname-
ní pokání, to je nápravy za lidské viny, nebo
z vděčnosti za to, co nám Bůh daroval nebo čím
nám pomohl. Posledním důvodem pouti může
být také prosba. Lidé si jdou vyprosit zdraví, ale
také třeba usmíření v rodině. 

Ze Slavkova putujeme koncem srpna již po-
šesté na Velehrad (60 km). Potřetí letos vychází-
me na pouť do Žarošic 8. května ráno v 8 hodin.

Program fiímskokatolické farnosti
Upozornění – změna času nedělních boho-

služeb ve Slavkově: ranní mše sv. v 8.30 ho-
din, večerní bude od května do září v 19.00
hodin.

Velikonoční koncert, neděle 30. 4. v 16.30
farní kostel

Májová na Lutrštéku, pondělí 1. 5. v 16.00
Farní pěší pouť do Žarošic, pondělí 8. 5.

v 8.00 od fary
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 11.5. v 8.00
Duchovní obnova pro dívky „O přátelství“,

sobota 20. 5. sál sester Malinovského ul.
První sv. přijímání, neděle 21.5. v 8.30 farní

kostel
Pouť k sv. Urbanu na Urbánku, neděle 21. 5.

v 17.00 křížová cesta od sv. Jana, v 18.00
mše sv. 

Svatourbanské hody ve Slavkově, neděle
28. 5. v 9.15 průvod od radnice, 9.30 hodo-
vá mše svatá.

Má dnes smysl pěší pouť?

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.40 hod.
4. 6. Jak Vás ovlivÀuje BoÏí Království?

11. 6. JeÏí‰ Kristus, je souãástí trojice?
18. 6. Jak˘ch hodnot si váÏíte?
25. 6. Jak dobfie zná‰ Boha?
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají
vždy ve dvou částech. V 9.00 hodin začíná společ-
né studium Bible a od 10.30 následuje kázání.
V květnu Vás zveme na soboty 13. a 27. 5. do
domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici
č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice). Kontakt na tel.:
544 227 308 (kazatel Roman Mach) www.casd.cz.

Příběh: Nedávno jsem otočil klíčkem zapalová-
ní svého auta a NIC. Čas od času mi startér vypo-
ví poslušnost, ale nebyl čas hledat servis. Musel
jsem do nedalekého města na svatbu. Auto jsem
nechal prozřetelně na kopečku… Při zpáteční ces-
tě mi najednou zvoní mobil. Zajel jsem na kraj,
vypnul motor a vyřídil telefonát. Ovšem úsměv mi
ztuhl na rtech, když jsem otočil klíčkem… S muž-
nou hrdostí jsem vylezl z auta, abych se pokusil
vytlačit ho na kopec a přes rychlost nastartovat. Po

Církev adventistů sedmého dne
pěti nepodařených pokusech jsem celý mokrý po-
korně zvedl pravici, jestli někdo zastaví. Nikomu
se nechtělo, až na jednu paní ve středních letech.
Poprosil jsem ji s určitými rozpaky, jestli by mi
pomohla tlačit auto do kopce a z kopce. A vida –
jako ta myška z pohádky „O řepě“ – bylo to veli-
ce znát a motor naskočil. Poděkoval jsem a uvě-
domil si, jak někdy některé věci v životě nemůže-
me zvládnout sami.

Když Ježíš kdysi řekl: „Jedni druhých břemena
neste...“ (Galat. 6,2), nemyslel jen na mou ochotu
pomoci. V životě každého z nás přicházejí chvíle,
kdy se bez svého bližního nehneme z místa, dokud
se nepokoříme. A nejen to, některá „břemena“
mně nemohou pomoci nést ani ti nejbližší – někdy
může pomoci jedině Bůh, pokud mu o to řekneme.
Bůh chce pomoci každému, kdo o to stojí. Bylo by
škoda být příliš hrdý…

Římskokatolická farnost vás zve na

VELIKONOČNÍ KONCERT
v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna

v neděli 30. dubna v 16.30 hodin.

Účinkující Jan Král – varhany, Zbyněk
Bílek – trubka, Kamila Sokolová – zpěv,

provedou díla světových skladatelů:
T. Albinoniho, A. Corelliho, F. Liszta,

P. Mascagniho a dalších. V programu zazní
sólově varhanní improvizace na témata

z gregoriánského chorálu.
Spoluúčinkuje slavkovský Pěvecký

sbor Gloria.

Vstupné dobrovolné

Součástí putování je modlitba, ticho, ale také
vzájemné rozhovory nebo zpěv. Na poutním
místě je chvíle k odpočinku, společná modlitba
růžence nebo křížové cesty a mše svatá. Pro vy-
trvalé je nabídka zpáteční cesty opět pěšky,
ostatní se vrátí autobusem, který přiveze po po-
ledni starší poutníky. Rodiny s menšími dětmi
mohou jet autem a připojit se k nám u kaple ve
Zdravé Vodě. 

P. Milan Vavro, římskokatolický farář



ROUSÍNOV
bytový komplex
- v˘mûry bytÛ od 30–100 m2

- ceny bytÛ od 670 000 Kã + DPH
- parkovací místa, garáÏová stání
- termín v˘stavby 1/2006–3/2007
- vzdálenost autem od Brna 15 min.

V˘hody pro Vás:
- jistota 5 % DPH
- dopravní dostupnost IDS JMK
- uzavfien˘ bytov˘ komplex 
- relaxaãní a sportovní vyÏití
- financování hypotékou

Za cenu bytu 2+kk v Brně

pořídíte 3+kk v klidné lokalitě
Za cenu bytu 2+kk v Brně

pořídíte 3+kk v klidné lokalitě

Tak jako člověk i zdravá firma přehodnocuje v určitém sta-
diu rozvoje svoji strategii a cíle. Kvantitavní cíle stálého
rozšiřování a fyzického růstu firem nahrazují často cíle
kvalitativní, jako zvyšování kvality a stabilizace svého
místa na trhu. E-COM má rovněž obdobnou strategii, navíc
když velmi specifická oblast vývoje a výroby simulátorů
má značně limitovaný okruh potenciálních uživatelů. Hlav-
ní otázkou je optimální velikost firmy, která dodává svo-
je výcvikové systémy nejnáročnějším zahraničním zá-
kazníkům a musí být schopná dlouhodobě zajistit svoji
existenci.
Poslední průzkumy ukazují, že pro E-COM by bylo vý-
hodné přibližně 25–30 % rozšíření kapacit ve všech ob-
lastech. Takové rozšíření není již dnes limitováno ani pra-
covními prostorami ani investicemi do vybavení nových
pracovišť. Je především závislé na získávání nových pra-
covníků a jejich co nejrychlejším zapojení do pracovního
procesu. 
Jak vyplynulo z informací v minulých číslech Zpravodaje,
E-COM potřebuje nové zaměstnance nejen do výroby
(především obsluhu CNC obráběcích strojů) a montáže,
ale zejména do vývojového úseku – tzn. do úseků strojní
a elektro konstrukce, vývoje virtuálních terénů a počí-

tačového modelování a pro největší odbor – vývoj soft-
ware. Dále jsme již informovali o nově formovaném od-
dělení marketingu a zahraničního obchodu, pro které
rovněž potřebujeme nové pracovníky.
Rozhodování a zájem o práci v jakékoli firmě je ovlivněn
třemi základními faktory – charakterem práce, per-
spektivami firmy a odměňováním za práci.
První faktor jsme již popsali v minulém Zpravodaji, jedná
se převážně o vývoj a výrobu simulátorů do zahraničí. E-
COM vyrábí výhradně vlastní produkty, podle vlastní
dokumentace, s mladým dynamickým kolektivem (prů-
měrný věk do 35 let) a s dobrým výhledem (prakticky
není vůbec ohrožen konkurenčními výrobky z Číny apod.)
Z hlediska druhého faktoru, perspektivy firmy, je E-COM
rovněž hodnocen velmi dobře. Dobrá kvalita výrobků
a spokojenost zákazníků způsobila, že E-COM nyní do-
spěl do stadia, kdy již odmítá některé nelukrativní zakáz-
ky (jinými slovy – může si vybírat ty lepší) a v dnešní
době má zajištěnou práci na 3 roky dopředu (což vůbec
není v oblasti simulátorů běžné).

A co třetí faktor – odměňování? Úroveň platů je v E-COM
dlouhodobě nad statisticky udávaným průměrem v ČR.
Odměňování je značně diferencované a závisí zejména na
pracovních výsledcích a zařazení každého jednotlivce. Asi
jste si nyní řekli: „Takto mlží všichni“. Faktem však je, že
průměrný plat v technickém úseku E-COM převyšuje
úroveň průměrných platů vyspělých firem se zahranič-
ní účastí.  
Pro navýšení kapacit není rozšiřování firmy jedinou mož-
ností. Již nyní má E-COM řadu stabilně spolupracujících
firem, a to jak v oblasti specializovaných profesí (optika,
galvanické povrchové ochrany apod.), tak i v oblastech
běžných strojírenských a elektronických výrob.
Tento fakt ovšem nelimituje stanovený cíl E-COM řešit
kapacitní navýšení náborem vlastních perspektivních za-
městnanců, jinými slovy zajišťovat klíčové práce a tech-
nologie přímo ve firmě.
Výzva z minulého Zpravodaje pro zájemce všech profesí
tedy stále trvá – přijďte se podívat a informovat.
Kontakt: Tel.: 544 422 911, info@e-com.cz, www.e-com.cz. 

E-COM – současnost a budoucnost
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  kkvvěětteenn  22000066
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 5. 10.00 spol. Oslava Svátku práce s promítnutím filmu Ná‰ dûdek Josef kino Jas ZO KSâM
6. a 7. 5. sport. 1. závod Eko, F1 a cestovní vozy – závody automobilov˘ch modelÛ areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
8. 5. 10.00 spol. Vzpomínková akce k 61. v˘roãí osvobození âeskoslovenska u Zlatého jelena u pomníku J. Jírovského ZO KSâM

odjezd autobusu z parkovi‰tû B. Nûmcové v 8.30 hod.
9. 5. 13.00–16.30 spol. Den otevfien˘ch dvefií ZU· F. France ZU· F. France ZU· F. France
12. 5 13.00–17.00 spol. Pfiijímací zkou‰ky do hudebního a taneãního oboru ZU· F. France ZU· F. France
13. 5. 17.00 kult. Pûveck˘ recitál – vystoupí Eva Ludíková Divadelní sál zámku Historické muzeum 
17. 5. 16.30 kult. Taneãní koncert sál Spoleãenského centra Bonaparte
20. 5. 10.00–16.00 sport. Pohár starosty mûsta Slavkova Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com Slavkov
23. 5. 17.00 kult. Absolventsk˘ koncert sál ZU· F. France ZU· F. France
24. 5 od 13.00 spol. Malování na chodník – pro dûti Z· SvojsíkÛv park DDM
27. 5. spol. Zájezd do zoo Olomouc – odjezd v 9 h od kostela, cena: 90 Kã jen doprava na osobu, pfiihlá‰ky pfiímo v DDM DDM
27.–28. 5. spol. Svatourbanské hody mûsto, Chrám Vzkfií‰ení Pánû
30. 5. 14.00 spol. Pfiedná‰ka MUDr. Magdy Flekové na téma: Léãba bolesti zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ âR
4. 5. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy Krtek dûtem pana ZdeÀka Milera a jeho Krtka Zámek Slavkov Historické muzeum

za úãasti autora, v˘stava potrvá do 18. 6. 2006
6. 5. X. klubová v˘stava anglick˘ch ohafiÛ zámeck˘ park MSKAO
18. 5. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy kvûtin Z pohádky do pohádky – v˘stava kvûtinov˘ch vazeb a aranÏmá Zámek Slavkov Historické muzeum

ve spolupráci se Stfiední zahradnickou ‰kolou Brno, Stfiedním odborn˘m uãili‰tûm Rajhrad,
vernisáÏ v˘stavy bude zahájena módní pfiehlídkou, v˘stava potrvá do 25. 5. 2006

do 25. 5. V˘stava loutek z Muzea loutkáfisk˘ch kultur v Chrudimi galerie u Salla terreny Historické muzeum
do 18. 6. 2006 V˘stava Marie Fischerové-Kvûchové Zámek Slavkov Historické muzeum

v˘stava pohlednic a ilustrací ze sbírek Vladimíry Leitnerové ze Slavkova 
do konce roku Zbranû a zbroj 16.–18. století – v˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád Zámek Slavkov Historické muzeum

od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
do konce roku Stfiípky z odívání – v˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pfiístupné Zámek Slavkov u Brna Historické muzeum 
stálá expozice Virtuální bitva 1805 – otevfieno: úter˘–nedûle 9–16 hod. Zámek Slavkov Historické muzeum

V ranních hodinách 8. dubna byl slav-
nostně zahájen další ročník Junáckého
slunovratu. Závod proběhl ve znamení
návštěvy Neználka u ostatních obyvatel
Kvítečkova. 

Čtyřčlené hlídky tří kategorií (svět-
lušky-vlčata, skautky-skauti, rodiče s dětmi)
měly za úkol projít 11 stanovišťmi, na kterých
si ověřovaly své znalosti a zároveň získávaly
co možná nejvíce bodů. Po doběhnutí do cíle
si sotva každý opekl špekáček, když začali or-
ganizátoři vyhlašovat výsledky a předávat
ceny vítězům. 

Letošní ročník byl i přes neúčast ostatních
středisek Junáka velmi vydařený, a proto se

už moc těšíme, jaké že téma bude mít
ročník příští?! lp

Organizátoři na tomto místě děkují
všem vedoucím, kteří pomáhali se závo-
dem jako rozhodčí a zajišťovali občer-
stvení pro závodníky. Děkujeme také

majiteli střelnice za vstřícný přístup a pocho-
pení při pořádání akce pro mladší členy Juná-
ka.

Sběr železného šrotu
V sobotu 1. dubna jsme uspořádali sběr že-

lezného šrotu. Děkujeme všem občanům, kte-
ří spojili jarní úklid domovů s podporou slav-
kovského Junáka. hch

Junácké závody v oboře

1st AUSTERLICZ FECHTL CUP
V SOBOTU 29. DUBNA 2006

Těšíme se na vás v sobotu 29. dubna v are-
álu firmy LIKO-S ve Slavkově u Brna. Přijď-
te i s dětmi zafandit a povzbudit všechny ty
magory na šílených a roztodivných strojích,
a tak společně s námi oficiálně zahájit dlouho
očekávanou motoristickou sezonu roku 2006!
Vstupné je dobrovolné.

Start závodu je v 10 hodin, ukončení a vy-
hodnocení očekáváme ve 12.30 h. Od 15 do
16.30 hod následuje spanilá jízda Slavkovem.

Od 18 hodin vás zveme na AFTER PÁRTY
v areálu Střelnice Slafpark ve Slavkově.

SoutûÏ smí‰en˘ch tenisov˘ch druÏstev
A mužstvo
6. května: Sokol Slavkov–TK Uh. Hradiště B
13. května: TK Šlapanice–Sokol Slavkov
20. května: Sokol Slavkov–Sokol Lanžhot

B mužstvo:
6. května: Sokol Slavkov B–TK Vyškov
13. května: TOM Mikulov–Sokol Slavkov B
20. května: Sokol Rudice–Sokol Slavkov B jž

cvičících „taičistů“. Příští víkendové cvičení se
uskuteční v sobotu 20. 5. v gymnastickém sále ZŠ
Komenského – zveme všechny aktivní „taičisty“;
v případě pěkného počasí určitě vyrazíme na chví-
li cvičit pod širým nebem v zámecké zahradě. Po-
řádáme též týdenní přímořské pobyty v Chorvat-
sku spojené s výukou a cvičením TAI-CHI, které
je určeno nejen pokročilým „taičistům“, ale i úpl-
ným začátečníkům – zájemci o poslední volná
místa hlaste se, prosím, na tel.: 603 209 853
RNDr. Milan Kovár. -mmik-

Početná skupina „žáků“ se ve dnech 8. a 9. dub-
na zúčastnila víkendového cvičení TAI-CHI, které
probíhalo v gymnastickém sále ZŠ Komenského.
„Úžasný balzám pro tělo i duši, mohu každému
jen doporučit“, sdělila jedna z účastnic, jíž by za-
jisté leckterá vrstevnice mohla závidět její pruž-
nost. Pod vedením lektora Milana Kovára se
všichni věnovali jak relaxaci při meditační hudbě,
tak zkoumání vlastních možností a dovedností při
trénování sestavy 108 pohybů TAI-CHI.

Tohle původem starobylé tradiční čínské umění,
resp. jeho moderní evropská podoba, se do slav-
kovského prostředí dostalo díky iniciativě hrstky
nadšenců, kterým se podařilo přemluvit lektora
Milana Kovára. Ten vyučuje TAI-CHI již třetím ro-
kem nejen v blízkém okolí Slavkova, především
v Rousínově, ve Vyškově, Bučovicích, Kyjově, ale
dokonce i v Bzenci a Hradci Králové. Své doved-
nosti a zkušenosti tak předává svým svěřencům
v souladu s tradicí a filozofií tohoto učení. 

Zdá se, že cvičení TAI-CHI se pomalu zabyd-
luje i ve Slavkově a možná tak vzniká nová tradi-
ce společenského setkávání při zdravotním a me-
ditačním cvičení, k čemuž velkou měrou přispívá
i příjemné prostředí zrekonstruované tělocvičny
a v létě také prostory zámeckého parku, kde jsme
již minulou sezonu mohli často pozorovat hloučky

Tai-chi se cvičí ve Slavkově již druhou sezonu
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

KVùTEN – âERVEN 2006

1. 5. pondûlí 10.00 hod. Pfiijìte s námi oslavit Svátek práce pfii filmovém pfiedstavení

NÁ· DùDEK JOSEF 101 min.
Rodinná komedie o slastech a strastech Ïivota.
V úvodu bude pfiednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSâM Slavkov. Vstupné dobrovolné MládeÏi pfiístupno

2. 5. úter˘ 19.30 hod. OBCHODNÍK SE SMRTÍ 122 min.
3. 5. stfieda 19.30 hod. Akãní dobrodruÏn˘ pfiíbûh podle skuteãné události, kter˘ se odehrává ve svûtû mezinárodního obchodu se zbranûmi. Akãní thriller USA.

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 5. sobota 19.30 hod. EXPERTI 85 min.
7. 5. nedûle 19.30 hod. Maturant Oskar, kter˘ se ve snaze radikálnû zmûnit svÛj Ïivot, rozhodne stát se byznysmenem a vydûlat spoustu penûz. CoÏ se mu sice

dafií, komplikace, do nichÏ zabfiedá, jsou ale nemalé. Nová ãeská teenagerovská komedie. ReÏie: Karel Coma.
Vstupné: 60, 62 kã MládeÏi pfiístupno

9. 5. úter˘ 19.30 hod. MNICHOV 164 min.
10. 5. stfieda 19.30 hod. V roce 1972 cel˘ svût sledoval zavraÏdûní 11 izraelsk˘ch sportovcÛ na mnichovské olympiádû. Pfiíbûh o tom, co následovalo. ReÏie. Steven Spielberg.

Film USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

13. 5. sobota 19.30 hod. KARCOOLKA 80 min.
14. 5. nedûle 16.30 hod. První pravdivá verze klasické pohádky! ·okující odhalení ze soukromého Ïivota zlého vlka, dobrotivé babiãky a stateãného dfievorubce.

Animovaná pohádka pro celou rodinu. Film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

16. 5. úter˘ 19.30 hod. MARI≈ÁK 123 min.
17. 5. stfieda 19.30 hod. Pfiíbûh americk˘ch vojákÛ bojujících za svou vlast na Blízkém v˘chodû. Válka vypadá úplnû jinak, kdyÏ ji vidíte v televizi nebo proÏíváte

na vlastní kÛÏi. Film USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

20. 5. sobota 19.30 hod. ZATHURA VESMÍRNÉ DOBRODRUÎSTVÍ 88 min.
21. 5. nedûle 16.30 hod. V temném a stra‰idelném sklepû objeví dûti starou deskovou hru Zathura. KdyÏ si nikdo nechce zahrát s ním, zaãne hrát sám a zaÏije

vzru‰ující dobrodruÏství. DobrodruÏné sci-fi USA v ãeské verzi.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno

23. 5. úter˘ 19.30 hod. GEJ·A 145 min.
24. 5. stfieda 19.30 hod. Malá japonská holãiãka jje odtrÏena od sv˘ch chud˘ch rodiãÛ, aby pracovala jako gej‰a. Z malé dívky vyroste krásná a zku‰ená Sayuri,

které se dafií okouzlit mocné muÏe své doby. Romantick˘ pfiíbûh USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

27. 5. sobota 19.30 hod. CASANOVA 108 min.
28. 5. nedûle po ukonãení Miluje v‰echny Ïeny a ony jeho, jen jedna ne a právû tu si rozhodne legendární svÛdce vzít za manÏelku. Co na to ale její snoubenec?

besedy s B. Sobotkou Romantická komedie USA.
asi v 17.30 hod. Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi nepfiístupno

30. 5. úter˘ 19.30 hod. SPOJENEC 128 min.
31. 5. stfieda 19.30 hod. Drsn˘ policista a chladnokrevn˘ zloãinec se stfietnou v pfiepadené bance. Ve chvíli vyjednávání vstoupí do hry vlivná právniãka a snaÏí se

situace vyuÏít ve svÛj prospûch. Thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

3. 6. sobota 19.30 hod. HOSTEL 95 min.
4. 6. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh dvou kamarádÛ, ktefií se vydají na netradiãní v˘let do odlehlého slovenského mûsta plného pfiekrásn˘ch dívek. Pohodové události vystfiídají

dûsivé situace. Horor USA. MládeÏi do 18 let nepfiístupno

6. 6. úter˘ 19.30 hod. MLHA 99 min.
7. 6. stfieda 19.30 hod. Pfiesnû pfied sto lety ztroskotala v tajemné mlze loì s malomocn˘mi. Valí se na mûsteãko mlha plná duchÛ mrtv˘ch, ktefií si pfii‰li vybrat svou

pomstu? Akãní horor USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

10. 6. sobota 19.30 hod. RÒÎOV¯ PANTER 93 min.
11. 6. nedûle 19.30 hod. Nejhor‰í francouzsk˘ policista Clouseau je povûfien vy‰etfiováním vraÏdy svûtoznámého fotbalového trenéra. Vy‰etfiování vede neuvûfiiteln˘m

zpÛsobem. Komedie USA. MládeÏi pfiístupno

13. 6. úter˘ 19.30 hod. ·IFRA MISTRA LEONARDA 110 min.
14. 6. stfieda 19.30 hod. Adaptace bestselleru Dana Browna o dobrodruÏném pátrání harvardského profesora symbolologie a kryptoloÏky po tajemství katolické církve. Film USA.

MládeÏi pfiístupno od 12 let

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


