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28. říjen
28. ﬁíjen… Den, kdy jenom máme v‰ichni volno a nemusíme do
práce? Nebo jenom den, kdy politici proná‰ejí slavnostní projevy
a na Hradû se pﬁedávají vyznamenání? AÈ je vnímání takové ãi onaké, pﬁípadnû obojí, jedno je jisté: tento den je v˘znamn˘m, moÏná
nejv˘znamnûj‰ím, státním svátkem. Má v‰ak smysl svátek slavit ãi
si jej pﬁipomínat v dobû, kdy ãeskoslovensk˘ stát jiÏ ﬁadu let na
mapû Evropy nenalezneme a pﬁipomínat si jej zvlá‰tû v dobû tak
zvan˘ch globalizací, integrací, sjednocování, bojÛ o národní identitu apod.? Odpovûdí mÛÏe b˘t i pﬁipomínka ideálÛ a základÛ, na nichÏ v roce 1918 spoleãn˘ stát âechÛ, SlovákÛ a dal‰ích národností vznikal. Den 28. ﬁíjna 1918 byl pﬁedev‰ím dnem vzniku
samostatného státu, kdy na troskách mocnáﬁství vznikla âeskoslovenská republika (nikoliv monarchie, ale republika!) a navázala na
tisíciletou historii na‰eho národa. Stali jsme se samostatn˘m a suverénním útvarem, a i kdyÏ v monarchii fungovala demokracie a trÏní ekonomika, hlavním v˘sledkem byla znovunabytá svoboda. Pﬁedesílám, Ïe nesouhlasím s povrchním pau‰alizováním a lacin˘m
moralizováním, leckdy fale‰n˘m. I proto si nemyslím, tedy ne zcela, Ïe to, Ïe se dnes zdá, Ïe tento svátek není pﬁipomínán tak, jak
by pﬁipomínán b˘t mûl, bylo by obecnû nûãím naprosto zavrÏeníhodn˘m – nabízím pohled jin˘, moÏná tro‰ku provokativní. Není právû to, Ïe kaÏd˘ z nás má volbu rozhodnout se, jestli ve státní svátek pojede na v˘let ãi si nûjak˘m zpÛsobem tento v˘znamn˘ den
pﬁipomene, v˘razem a v˘sledkem toho, Ïe tento den kdysi v jistém
smyslu pﬁinesl svobodu, kterou po mnoha letech jejího potlaãování
právû i tímto zpÛsobem znovu uÏíváme? CoÏpak je tak dávno, kdy
pﬁednost mûly svátky jiné a kdy se povinnû muselo chodit do prÛvodÛ a opravdu se „slavilo“? CoÏpak není v˘razem toho, Ïe tento
den je mimo jiné i dnem volna, to, Ïe Ïijeme v relativním klidu a Ïe
stát je pﬁes ve‰keré ha‰teﬁení vrcholov˘ch politikÛ funkãní a bereme ho jako nûco, co tu je zcela pevnû zakotveno a co funguje? Tyto
pohledy, moÏná opravdu lehce kontroverzní, v‰ak nemají znamenat
zlehãení obsahu a pojmu státního svátku. Naopak, jsem hluboce
pﬁesvûdãen, Ïe tento klíãov˘ okamÏik na‰ich novodob˘ch dûjin se
má pﬁipomínat, má b˘t zv˘razÀován, má se slavit a to ve v‰ech podobách. Nepochybuji o tom, Ïe dne‰ní mládeÏ, aã se zdá, Ïe ji tyto
vûci pﬁíli‰ nezajímají, umí a bude umût vnímat v˘znam tohoto svátku. Opravdu bytostnû nesouhlasím s tvrzeními, Ïe dnes je (skoro)
v‰echno ‰patnû a Ïe si lidé neumûjí (mimo jiné) tûchto v˘znamn˘ch
a hvûzdn˘ch chvil národa váÏit. Pﬁesto nebo snad právû proto se
domnívám, Ïe kdyÏ uÏ si to zde opakované volno uÏíváme, mûli bychom se i tak aspoÀ chvilku zastavit, zamyslet se, vzpomenout
a uvûdomit, kdo jsme, odkud jsme pﬁi‰li a kam kráãíme.
Jednou z m˘ch oblíben˘ch knih, kterou beru ãasto do rukou,
jsou âapkovy Hovory s T. G. Masarykem. A tak na závûr vzhledem k tomu, Ïe tradice vzniku státu a s ním spojené ideály svobody byly v minul˘ch desetiletích rÛznû oh˘bány, potlaãovány a zámûrnû zamlãovány, není od vûci si pﬁipomenout slova
tohoto hlavního zakladatele státu, která pronesl v prvních letech po
vzniku státu: „Potﬁebujeme padesáti let neru‰eného v˘voje, a budeme tam, kde bychom chtûli b˘t uÏ dnes.“ Tato slova lze vztáhnout zﬁejmû i k dne‰ní situaci, kdy sice pro nûkteré ‰karohlídy a kritické v‰eználky tûÏce a pomalu, ale zcela jistû kupﬁedu kráãíme k
tradicím první republiky a opût budujeme a snad vylep‰ujeme (jiÏ
pár let) stále je‰tû mlad˘ demokratick˘ stát. Ing. Pavel Dvoﬁák

Ustavující zasedání zastupitelstva mûsta
Ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva města se bude konat ve středu 1. 11. 2006 v 18 h ve
velkém sále Společenského domu Bonaparte. Na programu bude volba starosty, místostarosty a rady města.

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 25. listopadu

Exotika na slavkovském zámku
V sobotu 30. 9. se na slavkovském zámku za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila
vernisáž výstavy „The King Of Thailand“,
kterou pro milovníky exotiky, cestování
a poznávání kultur jiných národů připravila
ambasáda Thajského království, Historické
muzeum ve Slavkově, Busakorn Rianpracha
a Petr Hlásenský.
Návštěvníci výstavy měli možnost zhlédnout unikátní fotografie z návštěvy Siamského
krále v prvorepublikovém Československu,
fotografie z oslav šedesátého výročí nástupu
thajského krále na trůn za účasti zástupců královských rodin z 25 států světa a množství
předmětů vztahujících se k thajské kultuře
a cestovnímu ruchu. Výstava byla otevřena
velvyslancem Thajského království a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje.
Pro přítomné byla připravena ochutnávka

výborné thajské kuchyně připravované přímo na
místě thajským kuchařem. Každý také obdržel informační publikaci Thajsko – Země úsměvů.
Související články na str. 9 a 16.
HM

Velvyslanec Thajského království Thanarat Thanaputti provází náměstka hejtmana JmK Václava Horáka

Výsledky voleb do zastupitelstva města
Volby do zastupitelstev obcí a měst pro další čtyřleté období se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října
2006. V našem městě se z celkového počtu 4914 registrovaných voličů těchto voleb zúčastnilo 2429
voličů, což představuje účast 49,43 %. I pro volební období 2006–2010 bude zastupitelstvo města patnáctičlenné, stejně jako v období 1998–2002 a 2002–2006. Voliči určili následující volební výsledky:
1. ČSSD
2. ODS
3. Nestraníci
4. KDU-ČSL
6. Strana zelených
4. KSČM

8602 hlasů
8595 hlasů
5546 hlasů
4206 hlasů
3914 hlasů
3493 hlasů

4 mandáty
4 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
2 mandáty
1 mandát

25,03 %
25,01 %
16,14 %
12,24 %
11,39 %
10,16 %

Za jednotlivé politické strany byli zvoleni členy zastupitelstva města následující občané města:
ČSSD: Mgr. Petr Kostík, Mgr. Bohuslav Sobotka, Ing. Jiří Matyáš, Mgr. Jaromír Pytela
ODS: p. Radoslav Lánský, Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel, Ing. Jan Reichl
Nestraníci: MUDr. Oldřich Pospíšil, Mgr. Vladimír Soukop
KDU-ČSL: Ing. Jiří Tesák, p. Jaromír Seifert
Strana zelených: Mgr. Jiří Půček, PaedDr. Miroslav Charvát
KSČM: Mgr. Věra Křivánková.
Ing. Pavel Dvořák

Výstava The King Of Thailand

1. zámecké
Dýňobraní
Související článek na str. 7.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

XVI. řádné zasedání ZM – dne 18. 9. 2006
1. ZM bere zprávu o průběžném plnění programu
rozvoje města v roce 2006 na vědomí.
2. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku
2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory
hospodaření města za 1. pololetí roku 2006.
3. ZM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za
1.pololetí roku 2006“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje rozbory hospodaření PO za 1. pololetí
roku 2006.
4. ZM po projednání zprávy „Závazná nabídka
úvěrů“ bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje přijetí
úvěru ve výši 14 306 000 Kč ke krytí zvyšování základního kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. s pohyblivou úrokovou sazbou 6M
nebo 12 M PRIBOR + odchylka s délkou splatnosti
15 let od podpisu úvěrové smlouvy. ZM současně
schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a. s., pověřuje RM schválením úvěrové smlouvy
a starostu města k podpisu úvěrové smlouvy.
5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření RO
27/2006 – 40/2006. ZM současně schvaluje přijetí
dotace ze SR na zabezpečení výdajů spojených s realizací nového informačního systému ,,Ústřední evidence podnikatelů – Registr živnostenského podnikání“ pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy
na úseku živnostenského podnikání ve výši 100 000
Kč, dále přijetí dotace ze SR v souvislosti s přijetím
zákona č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích na úhradu výkonu dopravně – správní
agendy ve výši 250 890 Kč, přijetí dotace z rozpočtu
JMK na ,,výstroj a výzbroj“ pro SDH ve výši 100 000
Kč, přijetí limitní dotace ze SR na akci jmenovitě určenou ,,Rekonstrukce ZŠ Město Slavkova u Brna“ ve
výši 14 487 000 Kč, přijetí limitní dotace ze SR na
akci jmenovitě určenou ,,Slavkov u Brna, Zámek
(hl.budova), postupná obnova fasád“ ve výši
3 000 000 Kč, přijetí limitní dotace ze SR na pokračování rekonstrukce střech zámku – jižní křídlo ve
výši 5 000 000 Kč.
6. ZM schvaluje úpravu plánu vedlejší hospodářské činnosti města – VHČ v roce 2006 pro oblasti bytové prostory, nebytové prostory, poliklinika. ZM
současně schvaluje použít finanční prostředky ve výši
600 000 Kč, získané z prodeje bytů v roce 2006 na
nutné opravy obytných domů ve vlastnictví města zařazením do návrhu rozpočtu roku 2007. ZM dále bere
na vědomí předloženou specifikaci stavebních úprav
z položky opravy a udržování na úseku podnikatelské
činnosti pro bytové a nebytové prostory.
7. ZM po projednání zprávy „Odpis pohledávek“
bere její obsah na vědomí a schvaluje odpis pohledávek ve výši 100 000 Kč z pokut SÚ, rozhodnutí

č. 260/96 ze dne 10. 12. 1996, č. j.: výst. vl. 2243/96/
/Vá ve výši 50 000 Kč a rozhodnutí č. 61/1997 ze dne
6. 3. 1997, č. j.: výst. vl. 244/97/Vá ve výši 50 000 Kč.
8. ZM po projednání zprávy „Návrh na zřízení
městské policie“ bere výše uvedenou zprávu na vědomí a schvaluje záměr zřídit městskou policii. ZM
dále ukládá RM zahájit kroky ke zřízení městské policie dle harmonogramu uvedeného ve zprávě. ZM
ukládá MěÚ začlenit do návrhu rozpočtu města na
rok 2007 částku potřebnou ke zřízení a provozu městské policie a kamerového systému. ZM ukládá RM
začlenit do rozpočtu města Slavkova u Brna na rok
2007 finanční prostředky na projekt kamerového
systému včetně kalkulace.
9. ZM bere na vědomí zprávu „Koncepce placeného parkování na Palackého náměstí.“
10. ZM bere na vědomí zprávu „Hospodaření
s teplem a bytovým a nebytovým fondem“.
11. ZM bere na vědomí zprávu o změnách v nájemních vztazích k bytům, plynoucích ze zákona
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. ZM podporuje projekt sběru a likvidace biologicky rozložitelného odpadu společnosti RESPONO,
a. s. Dále ZM souhlasí s pokračováním spolupráce
mezi městem Slavkov u Brna a společností
RESPONO, a. s. na realizaci tohoto projektu a souhlasí se vstupem do dobrovolného svazku obcí za
účelem sběru a likvidace biologicky rozložitelného
odpadu.
13. ZM odkládá zprávu „Rozšíření kapacity mateřské školy“ a ukládá RM doplnit materiál o stanovisko komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže a dále připravit a předložit podklady o převodu
bytu na nebytové prostory na Základní škole Komenského nám. 495 ve Slavkově u Brna na mimořádné
ZM dne 16. 10. 2006.
14. ZM souhlasí s navrženým postupem při řešení
majetkoprávních náhrad k pozemkům pod administrativní budovou na Koláčkově náměstí čp.727 a v jejím areálu a schvaluje koupi pozemku p. č. 625/1 pod
administrativní budovou na Koláčkově náměstí
čp. 727 v k.ú. Slavkov u Brna od Dany Dvořákové,
Němčany, a to za cenu 1250 Kč/m2, přičemž celková
výměra (cca 407 m2) i cena bude upravena v souladu
s rozhodnutím pod bodem b) tohoto usnesení. ZM
dále souhlasí s rozdělením pozemku p. č. 625/1 tak,
že bude umožněna demolice bývalé vrátnice (vstupu
z vnitřní strany areálu) a pozemek bude ponechán ve

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
žádá
všechny spolky, zájmová sdružení, kluby
a další instituce pořádající jakékoliv akce pro
veřejnost, o poskytnutí přehledu připravovaných ať kulturních, společenských, sportovních, církevních či jiných akcí na rok 2007.
Prosíme o předání příspěvků na níže uvedenou adresu osobně, poštou nebo elektronicky, oznámení by mělo obsahovat název akce, datum konání, místo a čas konání, kontakt
na pořadatele (telefon, e-mail, www) a stručný popis akce.
Kalendárium 2007 bude propagováno na veletrhu cestovního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti ve dnech 11.–14. 1. 2007 a dále bude po celý rok k dispozici návštěvníkům informačního centra.
Otevírací doba IRC Austerlitz: listopad–březen
Kontakt:

pondělí–pátek

9.00–16.00 hod.

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

vlastnictví stávajících vlastníků a bude geometrickým
oddělením přičleněn (náklady na geometrický plán
uhradí prodávající – město) k pozemku p. č. 633/1
(tímto se sníží výměra i kupní cena uváděná pod bodem a) tohoto usnesení). Jedná se o cca 32 m2. Náklady na demoliční práce a úpravu naší nemovitosti
touto demolicí dotčené se zavazuje v plné výši uhradit Dana Dvořáková, Němčany. ZM současně schvaluje, pro stávající nevyužitelnost a vzhledem ke skutečnosti, že i zde Město Slavkov u Brna nevlastní
pozemky pod budovou, odprodej hospodářské budovy na parcele p. č. 633/2 (zděná stodola při Kollárově
ulici - vjezd naproti hřbitovní zdi) za cenu 250 000
Kč Daně Dvořákové, Němčany. Dále ZM souhlasí
s uznáním pouze částečného nároku na finanční náhradu za bezesmluvní užívání pozemků pod budovami (625/1 a 633/2) i v areálu (625/2, 633/1) pro paní
Danu Dvořákovou, Němčany za dobu ode dne koupě
nemovitosti (26. 1. 2005) do dne kolaudace vstupu
z čelní strany budovy čp. 727 (17. 3. 2006) v celkové
výši 61 895 Kč.
15. ZM dává souhlas k nabytí pozemků v k.ú.
Slavkov u Brna p. č. 2714/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 364 m2, p. č. 2876 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 755 m2, p. č. 2902
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2026
m2, p. č. 2711 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 83 m2, p. č. 2903/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 3351 m2 z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Praha do vlastnictví města formou bezúplatného převodu a souhlasí s podmínkami bezúplatného převodu
uvedenými ve zprávě.
16. ZM ukládá RM jednat o podmínkách nabytí
pozemku p. č. 1089/14 v k. ú. Slavkov u Brna při současném zachování pozemku p. č. 1085/7 v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města, a předložit tuto záležitost ZM na jeho zasedání dne 16. 10. 2006.
17. ZM dává souhlas ke koupi části pozemku parc.
č. 360/1 zahrada a části pozemku parc. č. 357/3 zahrada o z vlastnictví Ing. Jiřího Tesáka, Slavkov
u Brna do vlastnictví Města Slavkov u Brna. Geometrickým plánem č. 1977-88/2006 byly tyto části
označeny jako parcely č. 360/4 o výměře 141 m2 a č.
357/9 o výměře 185 m2. Kupní cena ve výši 300
Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení
smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického práva do
KN. Náklady spojené s prodejem (geometrický plán,
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity
prostředky z položky rozpočtu „výkupy pozemků“ na
r. 2006.
18. ZM dává souhlas ke koupi části pozemku parc.
č. 360/2 zahrada z vlastnictví manželů Františka
a Věry Tesákových, Slavkov u Brna do vlastnictví
Města Slavkov u Brna. Geometrickým plánem
č. 1977-88/2006 byla tato část označena jako parcela
číslo 360/5 o výměře 136 m2. Kupní cena ve výši
300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického práva
do KN. Náklady spojené s prodejem (geometrický
plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad do
KN) uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity prostředky z položky rozpočtu „výkupy pozemků“ na r. 2006.
19. ZM dává souhlas ke koupi pozemků parc. č.
389/1 orná půda o výměře 274 m2 a parc. č. 389/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2 se stavbou
skladu v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna do vlastnictví Města
Slavkov u Brna, za kupní cenu ve výši odhadní ceny
staveb (433 085 Kč) a ceny za pozemky ve výši 300
Kč/m2, tj. 122 100 Kč, celkem tedy 555 185 Kč. Kupní cena bude splatná ve dvou splátkách. První splátka
ve výši do 200 tis Kč. bude uhrazena do 15 dnů ode
dne doručení smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického práva do KN. Zbývají část kupní ceny bude
uhrazena do 30. 5. 2007. Náklady spojené s prodejem
(správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity
prostředky z Fondu pro výkupy pozemků.
(pokračování na straně 4)
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XVI. řádné zasedání ZM – dne 18. 9. 2006
(dokončení ze strany 3)
20. ZM dává souhlas k nabytí části pozemku
parc. č. 357/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 620 m2 z vlastnictví České republiky –
Pozemkového fondu ČR formou bezúplatného převodu podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
21. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku
parc. č.1943 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 200 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Josefa Novoměstského, Slavkov u Brna
za účelem přístavby prodejny AUTO-MOTO formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za kupní
cenu 500 Kč/m2. Záloha na kupní cenu ve výši
100 000 Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Nepředloží-li budoucí
kupující do 1 roku od uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě pravomocné stavební povolení, tato
smlouva zanikne. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí přístavby.
22. ZM nedává souhlas k prodeji částí pozemku
parc. č. 3698/24 v k. ú. Slavkov u Brna dle předložené situace zástavby o celkové výměře cca 950 m2
za cenu 500 Kč/m2 formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu
pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav,
Brno. Zálohu na kupní cenu ve výši 500 Kč/m2
uhradí budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nepředloží-li budoucí kupující do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu

bytových domů, tato smlouva zanikne. Vlastní
kupní smlouvy budou uzavřeny po zaměření realizované zástavby vždy pro jednotlivé rozestavěné
bytové domy.
23. ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1643/22
v k. ú. Slavkov u Brna obchodní společnosti
DAMILA GROUP, a. s., v likvidaci, Slavkov
u Brna za cenu 85 000 Kč s tím, že náklady spojené
s převodem uhradí kupující.
24. ZM ukládá RM zajistit podání žaloby proti
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ve věci Napoleonské expozice č. j. S033/2006/DO05877/2006/510-če.
25. ZM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ze dne 22. 12. 2005
se společnostmi MLÝN HEROLD spol. s r. o., Brno
a Crocus & Herold pekárna Slavkov, s.r.o., Brno.
26. Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ, informoval o zveřejnění průzkumu spokojenosti občanů,
jak se jim žije ve městě. Ze tří set měst se Slavkov
u Brna umístil jako druhý za městem Tachov. Občané se rozhodovali podle dvou hlavních kritérií:
1. Kde lidé chtějí bydlet a 2. Kde radnice investují.
27. Mgr. Jana Omar informovala členy ZM o velkém množství kladných ohlasů na virtuální bitvu
a přečetla e-mail; dále info o stabilním nárůstu návštěvnosti (11 000 osob).
28. ZM schvaluje výpověď smlouvy o úvěru
mezi Hypoteční bankou, a. s. a městem Slavkov
u Brna číslo 3100/02078-01/01/01-006/00/R ze dne
28. 11. 2001 k datu 19. 9. 2006.

16. mimořádná schůze ZM – dne 16. 10. 2006
1. ZM schvaluje rozpočtové opatření RO č. 41 –
volby do zastupitelstev obcí v souladu s přijetí účelové dotace na volby do zastupitelstev obcí ČR ve výši
115 000 Kč.
2. ZM ukládá MěÚ, ředitelce MŠ Zvídálek a řediteli ZŠ Komenského řešit umístění nové třídy mateřské školy v prostorách ZŠ Komenského při zachování bytu školníka v prostorách školy.
3. ZM schvaluje v souladu s § 26, odst. 2 zákona
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších změn návrh změny č. III ÚPN SÚ
Slavkov u Brna zpracovaný v červenci 2006 Ing. arch.
Václavem Zemánkem, CSc., autorizovaným architektem, bytem Brno, Kohoutova 16, IČ 18149171, který
byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb.
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v celé šíři textové a grafické části. ZM
současně vydává v souladu s § 29 zákona č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších změn a podle ustanovení § 84, odst.2, písm
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
obecně závaznou vyhlášku č. …/06 o závazných částech ÚPN SÚ Slavkov u Brna, kterou se mění a doplňuje vyhláška města č. 18 platná od 17. 10. 1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
města Slavkova u Brna. ZM dle konstatuje, že vzhledem k tomu, že je vyhověno všem požadavkům vzneseným občany a dotčenými orgány státní správy, které
byly zahrnuty do souborného stanoviska a všechny
byly do návrhu změny ÚP zapracovány, není nutno
o nich rozhodovat. Zároveň není nutno ukončovat platnost žádných jiných územně plánovacích dokumentací. ZM ukládá městskému úřadu v souladu s § 16, odst.
4 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci opatřit
textovou část a příložky k výkresům č. 1 a 2 schvalovací doložkou. Dále v souladu s § 19 výše citované vyhlášky zajistit evidenci a předat schválenou změnu
č. III ÚPN SÚ příslušnému stavebnímu úřadu a krajskému úřadu. V souladu s § 20, odst. 3 stejné vyhlášky zaslat obecně závaznou vyhlášku a schéma hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy.
4. ZM schvaluje projekt regenerace panelového
sídliště Zlatá hora ve Slavkově u Brna a ukládá MěÚ
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 částku
ve výši 2 000 000 Kč jako spoluúčast k dotaci na
I. etapu.

5. ZM nedává souhlas ke směně pozemků parc. č.
1085/7 trvalý travní porost, o výměře 2761 m2; parc.
č. 1085/22 trvalý travní porost, o výměře 278 m2
a parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2 z vlastnictví Města Slavkov u Brna za
pozemek parc. č. 1089/14 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 1177 m2 z vlastnictví společnosti
GOLF INVEST AUSTERLITZ, Slavkov u Brna. ZM
současně pověřuje RM k dalšímu jednání s obchodní
společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s. ve
věci nabytí vlastnictví k pozemku parc. č. 1089/14
ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1177 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna.
6. ZM dává souhlas ke směně části pozemku parc.
č. 2733/4 ostatní plocha o výměře 2092 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna za
část pozemku parc. č. 2719/1 k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 1910 m2 a celý pozemek parc. č. 2727 o výměře 182 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka, Slavkov u Brna (1/4) a společnosti M plus, s.r.o., Praha
(3/4). Vypracování geometrického plánu a znaleckých posudků uhradí Povodí Moravy, s. p., správní
poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí
rovným dílem město a p. Doubek.
7. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.
760/1 zahrada o výměře 514 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví manželů
Svatopluka a Hany Zrotalových, Slavkov u Brna.
Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí kupující.
8. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č.
760/2 zahrada o výměře o výměře 246 m2 a parc. č.
761 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 196 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
do vlastnictví pana Petra Jeřábka, Slavkov u Brna.
Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí kupující.
9. ZM projednalo zprávu „Přechod pro chodce na
silnici I/50 u odbočky na Křenovice“ a souhlasí s případnou úhradou projektu a s předložením dalších požadavků na nejbližší řádné zasedání ZM.
10. ZM schvaluje návrh programu Vzpomínkových akcí 2006 ve dnech 1.–3. 12. 2006 do výše
330 000 Kč a rozpočet této akce do výše 330 000 Kč.
(pokračování na straně 6)
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XXXVI. mimoﬁádné zasedání RM
– dne 9. 10. 2006
1. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí limitní dotace ze SR na akci jmenovitě určenou ,,Slavkov
u Brna, zámek – oprava krovu a střechy“ ve výši
5 000 000 Kč a současně zapracování limitní dotace
ve výši 5 000 000 Kč na akci ,,Slavkov u Brna, zámek – oprava krovu a střechy“ do rozpočtu roku
2007 v příjmech i výdajích.
2. RM schvaluje dopracování PD a její úhradu
55 000 Kč z položky č. 76 – ostatní činnost místní
správy – provozní prostředky IR.
3. RM po projednání zprávy „Změna úrokové
sazby‘‘ bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. s fixní úrokovou sazbou na dobu
3 let ve výši 3,61% p. a., se zajištěním blankosměnkou, a to za účelem splacení stávajícího úvěru u Hypoteční banky, a. s. číslo smlouvy 3100/0207801/01/01-006/00/R ze dne 28. 11. 2001.
4. RM dává souhlas ke změně čerpání FRIM ZŠ
Tyršova do výše 100 000 Kč na zakoupení nové kopírky.
5. RM vyhovuje žádosti o uložení přebytečné zeminy v rámci stavby „Oprava kanalizace Slavkov
u Brna, Koláčkovo nám.“ podané společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
6. RM projednala dopis p. Miroslava Jandory
z Brna ze dne 9. 10. 2006 a předkládá jej v jednání
16. mimořádného zasedání ZM dne 16. 10. 2006.
RM současně zásadně nesouhlasí s obsahem předloženého dopisu a skutečnostmi v něm uváděnými.
7. RM bere poděkování TJ Sokol Slavkov za pomoc při pořádání Běhu Terryho Foxe na vědomí
a současně vyslovuje poděkování organizátorům
této humanitární akce, pracovnicím DDM a všem
pedagogům, kteří se pořádání „Běhu Terryho Foxe“
podíleli.
8. RM schvaluje rezervaci volného bytu č. 55 na
DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna, jako náhradní
bydlení pro vlastníka nemovitosti Slovanská 1083,
684 01 Slavkov u Brna, do konce června 2007.
9. RM bere na vědomí zprávu o havarijním stavu
odkanalizování budovy Koláčkovo nám. 727 ve
Slavkově u Brna a schvaluje provedení jeho odstranění firmou Areastav spol. s r. o., Ostopovice za nabídkovou cenu 60 750 Kč, v termínu do konce října
2006.
10. RM bere na vědomí informaci tajemníka
o vypsání výběrového řízení na obsazení místa referenta úřadu územního plánování. Toto místo vzniká
na základě požadavků legislativy, neznamená však
navýšení počtu úředníků na úřadě.
11. RM schvaluje uvolnění finanční částky do
výše schválené částky z položky rozpočtu stadion na
výměnu vstupních dveří a částečné předláždění pochůzného chodníku nad tribunami stadionu.

Přednáška
Zveme všechny zájemce o historii na další
ze série přednášek s názvem Napoleonská
symbolika, která se koná v úterý 14. 11. 2006
v 17 hod. ve slavkovském zámku. Přednášejícím bude slovenský historik Marián Hochel.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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 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.

Upozornění
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 13. listopadu. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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74. řádná schůze RM – dne 2. 10. 2006
1. RM projednala zprávu o připravenosti ZUŠ
Františka France na školní rok 2006/2007 a vyslovila
poděkování ředitelce ZUŠ Fr. France paní Evě Cupákové za vzorné vedení této školy.
2. RM schvaluje uvolnění rozpočtové rezervy ve
výši 2,5 % z rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem, tj. TSMS, Historického
muzea ve Slavkově u Brna, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, ZUŠ Fr. France, DDM.
3. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové
opatření RO č. 41 – volby do zastupitelstev obcí (posílení příjmů i výdajů v důsledku přijetí dotace ze SR
ČR ve výši 115 000 Kč).
4. RM po projednání zprávy „Úvěrová smlouva‘‘
bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a. s. s úrokovou
sazbu s 6MP + 0,14% odchylka.
5. RM po projednání zprávy „Úvěrová smlouva –
revolving“ bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje
uzavření předmětné smlouvy s Komerční bankou,
a. s.
6. RM bere zápis č. 31/2006 a usnesení z jednání
komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže na
vědomí.
7. RM po projednání zprávy „Odpisový plán ZUŠ
Fr. France“ schvaluje odpisový plán nově pořízeného
majetku – kopírky Develop ineo 161 zakoupené
12. 9. 2006 v pořizovací ceně 44 484,90 Kč.
8. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr.
France o schválení vyřazení investičního majetku“
schvaluje vyřazení kopírovacího stroje SHARP SF
7800 – inventární číslo HIM 9, zakoupený 31. 12.
1992 v pořizovací ceně 78 442 Kč z majetku ZUŠ Fr.
France.
9. RM projednala informace k záměru rozšíření
prostor pro MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského
a současně uložila řediteli ZŠ Komenského předložit
harmonogram předpokládané rekonstrukce a zprovoznění bytu na ZŠ Komenského – nová budova.
10. RM projednala návrh programu Vzpomínkových akcí 2006 předložený Historickým muzeem ve
Slavkově u Brna. RM předkládá uvedenou zprávu
v jednání ZM včetně návrhu financování celé akce.
11. RM projednala zprávu o připravenosti DDM
na školní rok 2006/2007 a současně vyslovuje poděkování kolektivu DDM pod vedením ředitelky paní
Ivany Olejníkové za přípravu nového školního roku.
12. RM projednala informativní zprávu o hospodaření Historického muzea ve Slavkově u Brna za období leden–srpen 2006.
13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s.
14. RM bere na vědomí informativní zprávu o výsadbě zeleně ve městě v roce 2006.
15. RM projednala zprávu o připravenosti MŠ Zvídálek na školní rok 2006/2007.
16. RM po projednání zprávy „Větrné elektrárny
Rousínov“ a prostudování příslušné pohledové studie
dokumentace „Větrné elektrárny Rousínov“ podává
na JMK následující vyjádření: RM nadále trvá na
svém vyjádření z 52. schůze RM konané dne 18. 7.
2005, ve kterém považuje stavbu větrných elektráren
na tomto místě za nevhodnou a s výstavbou zásadně
nesouhlasí.
17. RM projednala nabídku firmy ORIONREAL
spol. s r. o., Brno na provozování sociálního zařízení
v budově Společenského centra Bonaparte.
18. RM projednala nabídku TJ Sokol Slavkov na
využití sociálního zařízení v nově budovaném objektu na stadionu.
19. RM přijala zástupce GOLF INVEST
AUSTERLITZ, a. s. Bc. Radima Válku a Ing. Ottu
Horáka a projednala s nimi usnesení ZM přijaté
k bodu 4. 13. na XVI. řádném zasedání ZM konaném
dne 18. 9. 2006. Po diskusi se RM se jmenovanými
zástupci GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. dohodla na jejich účasti na zasedání ZM dne 16. 10. 2006.
20. RM za osobní účasti pana Bedřicha Malečka,
který předložil upřesněnou cenovou nabídku knihy
„Slavkov u Brna“, projednala postup přípravy zpra-

cování této publikace o městě. RM současně pověřuje Bc. Zdeňka Pavlíka jednáním o podpoře tohoto
projektu.
21. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 050/06 uzavřené s firmou SILNICE
BRNO, spol. s r.o., Brno na akci „Průmyslová zóna
Bučovická Slavkov u Brna – infrastruktura“ dne 8. 6.
2006. Dodatek bude obsahovat realizaci prodloužení
budovaného chodníku v průmyslové zóně Bučovická
v rozsahu PD zpracované ing. Beránkem za cenu
93 570 Kč, v termínu do 30. 11. 2006.
22. RM souhlasí se zadáním projekčních prací na
zabezpečení odvodnění předzámčí zámku Slavkov
u Brna u ing. arch. Borise Medka, Brno za cenu do
75 000 Kč v termínu do 30. 11. 2006.
23. RM schvaluje objednání zpracování projektové dokumentace akce: „Propojení komunikace a IS
ulic Jiráskova–Tyršova“ u Ing. Stanislava Beránka –
Projektování staveb, inženýrská činnost, Ořechov za
cenu do 65 000 Kč s termínem zpracování do konce
roku 2006.
24. RM doporučuje ZM schválit projekt regenerace panelového sídliště Zlatá Hora ve Slavkově u Brna
a současně doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2007 částku ve výši 2 000 000 Kč jako spoluúčast k dotaci na I. etapu.
25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s Ing. Janem Reichlem, Slavkov u Brna na akci „Zateplení štítů a oprava střechy, Zlatá Hora č. p. 1237,
Slavkov u Brna“ za cenu 699 389 Kč vč. DPH 5 %.
26. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
projektovou dokumentaci „Regenerace panelového
sídliště Zlatá hora ve Slavkově u Brna – I. etapa“ se
zhotovitelem Ing. Stanislavem Beránkem, Ořechov
za cenu 190 000 Kč v termínu do 30. 11. 2006.
27. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně části pozemku parc. č. 2733/4 - ostatní plocha o výměře
2092 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 2719/1 k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 1910 m2 a celý pozemek
parc. č. 2727 o výměře 182 m2 z vlastnictví p. Martina Doubka, Slavkov u Brna (1/4) a společnosti M
plus, s.r.o., Praha 10-Vršovice (3/4). Vypracování geometrického plánu a znaleckých posudků uhradí Povodí Moravy, s. p., správní poplatek za podání návrhu
na vklad do KN uhradí rovným dílem Město Slavkov
u Brna a pan Doubek.
28. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Martinou Skůčkovou, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc. č. 2847/1 v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 20 m2, s ročním nájemným ve
výši 28 Kč.
29. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Ladislavem Farkou, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 82 m2, označené jako zahrádka
č. 4, s ročním nájemným ve výši 115 Kč a s paní Marií Šebečkovou, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 85 m2, označené jako zahrádka č. 61, s ročním
nájemným ve výši 119 Kč.
30. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 760/1 zahrada o výměře 514 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
manželů Svatopluka a Hany Zrotalových, Slavkov
u Brna. Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek
za podání návrhu na vklad do KN uhradí kupující.
31. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků parc. č. 760/2 zahrada o výměře o výměře 246
m2 a parc. č. 761 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 196 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví pana Petra Jeřábka, Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 500 Kč/m2 bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí kupující.
32. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 25. 4. 2005 v budově Koláčkovo náměstí č. p. 727, kanceláře č. 203 o ploše
22,20 m2 s firmou FSIK-INTERNATIONAL s.r.o.,

Brno dohodou ke dni 31. 10. 2006. RM současně
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č.p. 727, kanceláře
č. 203 o ploše 22,20 m2 s firmou RAW konstrukce
s.r.o., Slavkov u Brna za roční nájemné ve výši 1000
Kč/m2 s inflační doložkou, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 11. 2006.
33. RM zamítá žádost o pronájem nebytových prostor s požadavkem využití jako zkušebny rockové
skupiny v majetku města (v suterénu budovy Koláčkovo nám. č.p. 727 nebo na DPS, Polní č. p. 1444 ve
Slavkově u Brna), podanou Josefem Juřenou ml.,
Slavkov u Brna.
34. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č.p.
727, kanceláře č. 211 o ploše 50,60 m2 a kanceláře
č. 208 o ploše 16,50 m2 s JUDr. Stanislavou Rieglovou, advokátkou, Slavkov u Brna a Mgr. Martinou
Leitnerovou, advokátkou, 684 01 Slavkov u Brna za
roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
s účinností od 1. 1. 2007.
35. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném
nájmu a převodu ze dne 7. 8. 2000 z paní Martiny
Leitnerové, Slavkov u Brna na paní Marii Čoupkovou, Slavkov u Brna. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 s paní Marií
Čoupkovou, Slavkov u Brna, po provedení úhrady
nesplacené části půjčky, která ke dni 30. 9. 2006 činí
412 165,30 Kč na účet města.
36. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 9. 2003 na pronájem bytu
č. 4, Fügnerova 109, Slavkov u Brna se Zdeňkou
a Ivanem Cagáškovými, Slavkov u Brna, obsahující
prodloužení doby trvání nájmu na dobu určitou, a to
po dobu tří let do 30. 9. 2009.
37. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem ordinace o výměře 20,50 m2 za cenu 900
Kč/m2/rok v suterénu objektu Polikliniky Slavkov
u Brna, č. p. 324, ul. Tyršova, s MUDr. Janou Palovou, Vyškov s účinností od 1. 12. 2006, k provozování privátní diabetologické ambulance a s přepočtem
výše úhrad nájemného a záloh na služby spojené
s užíváním nebytových prostor na 3 dny v týdnu.
38. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na
pronájem garáže a části dispečerské místnosti v budově Polikliniky č. p. 551, ul. Malinovského, Slavkov
u Brna, s panem Jiřím Moudrým, Slavkov u Brna dohodou ke dni 31. 10. 2006.
39. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na
pronájem části dispečerské místnosti v objektu Polikliniky č. p. 551, ul. Malinovského, Slavkov u Brna
s panem Jaroslavem Červinkou, Slavkov u Brna dohodou ke dni 31. 10. 2006.
40. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem garáže č. 3 o výměře 18,60 m2 za cenu 400
Kč/m2/rok a části dispečerské místnosti o výměře 6
m2 za cenu 900 Kč/m2/rok v objektu Polikliniky
Slavkov u Brna, č. p. 551 ul. Malinovského, s firmou
Sanita Vyškov, s.r.o., Vyškov s účinností od 1. 11.
2006.
41. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu
polikliniky ze dne 3. 11. 1997, ve znění pozdějších
dodatků, uzavřené s Milanem Košťálem, Slavkov
u Brna řešícím navýšení plochy předmětu nájmu, tj.
dispečerské místnosti, na podíl o výměře 6 m2 a s tím
související navýšení ročního nájmu o 5400 Kč s účinností od 1. 11. 2006.
42. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu
polikliniky ze dne 3. 11. 1997, ve znění pozdějších
dodatků, uzavřené se Zdeňkem Krčmářem, Slavkov
u Brna řešícím navýšení plochy předmětu nájmu, tj.
dispečerské místnosti, na podíl o výměře 6 m2 a s tím
související navýšení ročního nájmu o 5400 Kč s účinností od 1. 11. 2006.
43. RM po projednání zprávy „Poliklinika Slavkov – stará část – rekonstrukce elektroinstalace“
(pokračování na straně 6)
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74. řádná schůze RM – dne 2. 10. 2006
(dokončení ze strany 5)
žádá o předložení nového návrhu smlouvy o dílo, kde
budou zapracovány následující požadavky doplnění
o zednické a malířské práce a jiná zapravení, bude
upravena lhůta pro platnost ceny, nebude poskytnuta
záloha na cenu díla, budou zapracovány sankce na
straně zhotovitele. RM doporučuje předmětnou
smlouvu konstruovat na základě Obchodního zákoníku.
44. RM souhlasí s ukončením smlouvy s firmou
KONZULTA Brno, a. s., Brno.
45. RM po zjištění nových skutečností ruší usnesení k bodu 4.29. přijaté na 73. schůzi konané RM dne
4. 9. 2006 a schvaluje přistoupení Města Slavkov
u Brna k programu na podporu vysokorychlostního
internetu pro obce.
46. RM ukládá funkcionářům města zúčastnit se
jednání státního stavebního dohledu dne 10. 10. 2006
a projednat s provozovatelem herny a baru v budově
hotelu Viktoria jejich provoz ve vztahu k hladině produkovaného hluku.
47. RM schvaluje zhotovení a předání stuhy Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov.
48. RM schvaluje zařazení plesu ZŠ Komenského
nám. konaného dne 26. 1. 2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v centru Bonaparte.
49. RM schvaluje zařazení plesu ZŠ Tyršova konaného dne 27. 1. 2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor v centru Bonaparte.
50. RM schvaluje zařazení akce Vánoce s Tyršovou
konané dne 20. 12. 2006 mezi akce se zvýhodněným
nájmem prostor v centru Bonaparte a to za těchto podmínek: na dopolední generálku bude sál zapůjčen, večerní představení bude zpoplatněno zvýhodněným nájmem.
51. RM projednala materiál – dopis od pana Miroslava Jandory z Brna společně s články uvedenými
dne 29. 9. 2006 v deníku Rovnost. Dále byla seznámena se stanoviskem, které odeslal tajemník MěÚ do
redakce deníku. Všechny tři materiály budou předlo-

ženy v jednání ZM. RM konstatuje, že zásadně nesouhlasí s obsahem dopisu pana Miroslava Jandory.
52. RM projednala nabídku publikace „Jihomoravský kraj – CENIUS LOCI“ a tuto neakceptuje.
53. RM projednala nabídku PLANstudia, spol.
s r.o. na účast v projektu regionálních map a tuto neakceptuje.
54. RM schvaluje použití znaku Města Slavkova
u Brna Vydavatelstvím NW.
55. RM schvaluje program 16. mimořádného zasedání Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna.
56. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo č. 049-04 uzavřené dne 12. 7. 2004 na
stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu s firmou Pozemní stavitelství Zlín
a.s.
57. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 4. 2002 na zpracování dokumentace pro územní řízení akce „Obytná zóna
Zelnice“ s firmou POLYSTA spol. s r.o., Frýdek- Místek.
58. RM projednala zprávu „Přechod pro chodce na
silnici I/50 u odbočky na Křenovice“. RM pověřuje
starostu města ve spolupráci s MěÚ zasláním ostrého
nesouhlasného stanoviska se zrušením přechodu pro
chodce na silnici I/50 u křižovatky II/416 vedoucímu
odboru dopravy KrÚ JMK, hejtmanovi JMK, 1. náměstkovi hejtmana JMK, vedoucí DI PČR ve Vyškově a ŘSD Brno. RM současně předkládá zprávu v jednání mimořádného zasedání ZM dne 16. 10. 2006.
59. RM projednala dopis z vedení obchodní společnosti LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna a přijala následující postup: předat podnět Ing. Libora Musila k znečišťování vozovky investorovi a realizující firmě na
kontrolním dnu dne 6. 10. 2006. RM pověřuje vedoucího odboru DSH MěÚ vyhodnocením předmětného
podnětu.
60. RM mění usnesení přijaté k bodu 4.17.4. ve
věci adopce afrických dětí na dálku takto: částka
„5000 Kč“ se nahrazuje částkou „6000 Kč“.

Pálit nebo kompostovat?
Každoročně na podzim dostává odbor ŽP řadu dotazů týkající se pálení listí, trávy, větví
a dalšího biologického odpadu ze zahrad. Odbor ŽP by rád těmto dotazům předešel a zároveň navrhl občanům alternativní řešení.
pojilo do osvětové akce občanského sdružení
Dle Zákona o ochraně ovzduší má město možEKODOMOV. V rámci této kampaně proběhly
nost vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které
ve slavkovských školách přednášky o kompomůže pálení odpadů ze zahrad omezit nebo přístování a nakládání s bioodpadem. Informační
padně i zakázat. V případě zákazu pálení by však
leták Bioodpad nebo Kompostování od sdružeměsto muselo zajistit dostatečné množství konní EKODOMOV by měl být přiložen k tomuto
tejnerů a následnou likvidaci nebo využití tohozpravodaji. V případě, že jste leták nedostali
to odpadu. To by se samozřejmě projevilo na
nebo pokud máte zájem o další informace, obceně známky na popelnici. Zkušenost některých
raťte se na odbor ŽP. Pokud se rozhodnete pro
obcí, které mají pálení trávy a listí povoleno pouhorší variantu a odpady ze svých zahrádek buze v určité dny a hodiny v týdnu bývá taková, že
dete pálit, spalujte pouze materiál dostatečně
v tyto dny je obec totálně zamořena kouřem.
suchý, a dobu pálení volte citlivě s ohledem na
Město Slavkov u Brna takovou vyhlášku nemá
sousedy a rozptylové podmínky.
a pálení odpadů ze zahrad prakticky není omeOdbor ŽP děkuje všem, kteří se rozhodnou
zeno. To se však týká pouze občanů. Podnikatelpro kompostování a všem, kteří využívají sepaské subjekty včetně města a jejich organizačních
rovaného sběru odpadů a služeb sběrného dvosložek jsou vázány zákonem o odpadech, který
ra.
Ing. Janeba, odbor ŽP
považuje jakékoliv pálení odpadů na za nezákonné. Odpady by měli podnikatelé předat
oprávněné osobě k likvidaci či využití.
Odbor ŽP navrhuje občanům jako alternativu
proti pálení biologických odpadů – kompostování. Výhodou tohoto způsobu je získání kvalitního organického hnojiva pro zahradu i trávník. Při kompostování nedochází k takovému
znečišťování ovzduší. Nevýhodou proti pálení
tohoto odpadu je větší pracnost při zakládání
a překopávání kompostu a při samotném použití. Dnes již jsou na trhu různé druhy kompostérů a kompostovacích aktivátorů, které kompostovací proces zpříjemní a urychlí.
Město Slavkov u Brna se v loňském roce za-
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16. mimoﬁádná schÛze ZM –
dne 16. 10. 2006
(dokončení ze strany 4)
11. ZM projednala a vzalo na vědomí zprávu „Sumarizace výsledků Historického muzea ve Slavkově
u Brna za období 2004–2006“.
12. ZM projednalo a bere na vědomí dopisy pana
Miroslava Jandory z Brna ze dne 12. 9. 2006 a 9. 10.
2006 na vědomí a s jejich obsahem nesouhlasí.
13. ZM po projednání zprávy „Změna úrokové
sazby‘‘ bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. s fixní úrokovou
sazbou na dobu 3 let ve výši 3,61% p.a., se zajištěním
blankosměnkou, a to za účelem splacení stávajícího
úvěru u Hypoteční banky, a. s. číslo smlouvy
3100/02078-01/01/01-006/00/R ze dne 28. 11. 2001.
14. ZM schvaluje přijetí limitní dotace ze státního
rozpočtu na akci jmenovitě určenou ,,Slavkov u Brna,
zámek – oprava krovu a střechy“ ve výši 5 000 000 Kč
a zapracování limitní dotace ve výši 5 000 000 Kč na
akci ,,Slavkov u Brna, zámek – oprava krovu a střechy“ do rozpočtu roku 2007 v příjmech i výdajích.
15. Místostarosta města Ing. Ivan Charvát přečetl
dopis od představitelů Junáku – svazu skautů a skautek ČR, ve kterém děkují členům rady a zastupitelstva města za podporu jejich činnosti.
16. Starosta města Mgr. Petr Kostík poděkoval členům ZM za čtyři roky spolupráce a zdůraznil hlavní
dosažené úspěchy. Poté všem členům ZM předal společně s místostarostou města Ing. Ivanem Charvátem
„Poděkování“ a pamětní stříbrnou minci vydanou
k 200. výročí bitvy u Slavkova.
17. Člen ZM Mgr. Petr Šafář přečetl poděkování
za podporu beachvolleyballu od předsedy Asociace
beachvolleyballu ČVS Ing. Josefa Beneše.
18. ZM souhlasí se spolupořádáním akce ME juniorů v beachvolleyballe v roce 2007 ve Slavkově
u Brna ve spolupráci s Městem Slavkov u Brna, Historickým muzeem ve Slavkově u Brna a SK Beachvolleyball Slavkov.

Komunální volby 2006 – anketa
Na otázku „Co doporučujete v našem městě
zlepšit?“ bylo odpovězeno na 68 anketních listech. Celkem bylo uplatněno 139 námětů a připomínek, některé pouze ve formě dotazu. Nejvíce bylo na jednom anketním listu sedm námětů.
Průměr na vyplněný list činí dva náměty.
Téma
Počet námětů
Bezpečnost, policie do ulic, městská policie,
kamerový systém, pořádek, noční klid
21
Doprava – organizace, parkování, značení,
přechody pro chodce, dodržování pravidel 24
Doprava IDS – ceny, spojení, doprava
po městě, nádraží ČD
7
Úřady, instituce – přístup k občanům,
neřeší problémy, vyměnit obsazení
9
Výstavba – byty 1+1, RD, byty do vlastnictví, proluky na náměstí a v ul. Husova
6
Obchod, služby – konkurence vietnamských
obchodníků, market v areálu býv. cukrovaru 3
Školství – kapacita MŠ, ŠD, konkurenční
prostředí mezi MŠ
4
Zdravotnictví, sociální služby – LSPP denně,
prostory pro lékaře, komplexní péče o seniory 7
Kultura – knihovna, celoročně akce pro
mládež a pro starší spoluobčany, akce
pořádané městem a/nebo HM
6
Sport – krytý bazén
2
Dětská hřiště
6
Živ. prostředí, veřejná zeleň, úklid, TSMS 19
Sídliště Nádražní – obchod + služby,
dopravní dostupnost a další
5
Různé – propagace města, městský rozhlas,
kabelová televize, pracovní příležitosti,
cyklostezky a další
20
jm
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Cyrilometodějský odkaz –
společné dědictví Čechů a Slováků
V tomto duchu se nesl již 11. ročník Slavkovské iniciativy smíření. Letošní rok měl
svého zahraničního partnera, kterým se stala
Teologická fakulta Trnavské univerzity. Tradiční páteční koncert slavnostně zahájil Cho-

rus Salvatoris (chrámový sbor jezuitského
kostela v Bratislavě) se svými hosty. Po sobotním přijetí na radnici se program přesunul
opět do Historického sálu zámku, kde proběhl
odborný seminář s dopoledním blokem přednášek na cyrilometodějské téma, po kterém
následovala diskuse. Po společném obědě
všech účastníků i návštěvníků byly letošní
Dny smíření završeny ekumenickou bohoslužbou ve slavkovském chrámu Vzkříšení Páně,
které předsedal biskup František Rábek, vojenský ordinář Slovenské republiky.
jk

1. zámecké Dýňobraní
Zámecké půdy
V sobotu a v neděli 14. a 15. října se uskutečnilo celkem 5 prohlídek krovů zámecké
střechy. Celková návštěvnost byla 69 osob.
Většina návštěvníků byla přímo nadšena,
že si mohou prohlédnout něco tak jedinečného, jako jsou barokní krovy slavkovského
zámku. I dotazů bylo mnoho, zejména technického rázu, jako např. zda jsou nové trámy
ošetřeny proti škůdcům a plísním, nebo k našim unikátním komínům, dozvěděli se, co
jsou to povalové stropy a co klenuté a kde
konkrétně se nachází apod.
Hodně dotazů bylo na to, zda se budou
tyto prohlídky opakovat. Ano, to můžeme
slíbit, ale z provozních důvodů nejdříve na
jaře, termíny budou oznámeny ve Slavkovském zpravodaji.
HM

V sobotu 7. října odpoledne se na nádvoří
slavkovského zámku uskutečnila nová akce,
která se v uplynulých letech odehrávala v nedalekých Nesovicích a po uzavření tamního
zámku si nesovická základní škola pro její
pokračování vybrala zdejší zámecké prostředí. Pro soutěžechtivé zájemce byla připraveny
dýně všech velikostí, ze kterých si děti mohly
vybrat, a zúčastnit se tak soutěžní výtvarné
dílny. Do této soutěže se nakonec přihlásilo
34 dětí se svými výtvory, z nichž byly čtyři
oceněny. Toto však nebyla jediná soutěž, která se v průběhu odpoledne uskutečnila. Tou
další byla soutěž o nejchutnější pokrm nebo
nápoj připravený z dýní – návštěvníci mohli
ochutnat z více než 25 druhů jídel, ke kterým
byly k dispozici také recepty (např. guláš, rizoto, nákyp, bublanina, buchty, štrůdl, pomazánka a další), a také čerstvý dýňový džus,
který si pro svou lahodnou a osvěžující chuť
získal většinu účastníků akce a v soutěži nakonec získal od návštěvníků nejvíce bodů
a vyhrál (autorkou byla paní učitelka Andrea
Kupková). V průběhu odpoledne se ještě
uskutečnila dětská módní přehlídka kostýmů
charakterizujících podzimní ovoce a zeleninu, malý jarmark dětských výtvarných prací
s dýňovou tematikou a výstavka okrasných
druhů dýní.
Po zdařilé akci je na místě poděkování spoluorganizátorům akce – tedy ZŠ v Nesovi-

cích, tamnímu učitelskému sboru v čele
s Mgr. Andreou Kupkovou, školní kuchyni,
maminkám nesovických dětí, které připravily
ochutnávku pokrmů z dýní, dětem z nesovické školy a výtvarného kroužku, které při akci
pomáhaly a v neposlední řadě Potravinám
Svoboda ze Slavkova, které poskytly drobné
dárky pro soutěžící i návštěvníky.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

2. místo v soutěži

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Nové knihy
Patterson, James: Čtvrtý v pořadí – detektivka Lindsay Boxerová je nucena během jednoho
velmi nebezpečného případu, jenž se mohl stát
jejím posledním, vystřelit v sebeobraně. Spustí
tak sérii událostí, které očerní celý policejní sbor,
rozdělí město na dva tábory a zničí jednu rodinu.
Aby unikla stresu ze soudního přelíčení, odjede
do malého městečka na venkově. Krátce po jejím
příjezdu tu však začne docházet k záhadným
vraždám. Neexistují svědci, neexistuje motiv,
mezi činy a oběťmi zdánlivě není možno nalézt
žádnou souvislost. Jeden detail však Lindsay postřehne – spojí si vraždy se starým případem, který ji dodnes pronásleduje jako noční můra.
Hallová, Sarah: Údolí zkázy – v zapadlém
údolí starobylého hrabství Westmorland se píše
rok 1936. Když sem přijede neznámý muž
z Manchesteru, propagátor rozsáhlého projektu
výstavby přehradní nádrže, vesničané se musí
smířit se skutečností, že tento cíp Lakelandu
bude přetvořen. Zástupce Vodních staveb Jack
Liggett se zaplete do bouřlivého, vášnivého milostného vztahu s Janet Lightburnovou z vesnice.
Janet se nakonec za tragických okolností nevšedním, zoufalým činem pokusí navrátit údolí
do jeho původního stavu.
Kačer, Jan: Mírnou oklikou – volné pokračování autorova biografického bestselleru „Jedu
k mámě“ - vyjel jsem k mámě a teď pokračuju
mírnou oklikou. V místech, kterými vede, jsem
pobyl letmo a je tam plno tajemství. A harmonie
je stále víc a víc neuchopitelná.Kdysi jsem slyšel
o holčičce, která tak milovala Ladův obraz vod-
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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

níka sedícího při měsíčku na břehu rybníka a tak
se jí líbil ten úplněk, že dlouho dloubala prstíkem, až ten měsíček snědla…
Miškovský, Pavel: Naše rozhledny – na stránkách tohoto průvodce se můžete vydat na cestu
po rozhlednách České republiky. Najdete zde základní údaje o jednotlivých objektech (lokalizace, nadmořská výška, typ stavby, výška věže
a vyhlídkové plošiny, informace o schodišti, dosažitelnosti a aktuální přístupnosti objektu, významné body výhledu), a také jejich stručnou
historii a fotografii.
Mac Donald, Alan: Winston Churchill a jeho
světové války – O Winstonu Churchillovi jste už
nejspíš slyšeli… Kouřil obrovské doutníky, dovedl Británii k vítězství v druhé světové válce
a zvedal prsty složené do véčka. Ale slyšeli jste,
že Winston uměl zedničit jako ďas, měl fantastickou sbírku klobouků a podnikl odvážný útěk
z vězení? Vy se teď můžete začíst do jeho ztraceného deníku a zjistit, jak důležitou roli hrál
v obou světových válkách.
Holmberg, Ake: Detektiv Sventon v obchodním domě – druhá kniha ze série veselých detektivních příběhů pro děti, která patří ve Švédsku
k nejoblíbenějším. Detektiv Ture Sventon řeší další zapeklitý případ – tentokrát zmizení vynálezu
a podivné opakované krádeže v obchodním domě.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Komunálních voleb se ve Slavkově zúčastnil
také poslanec Bohuslav Sobotka. Komu asi
dal svůj hlas?

Utopenci?
Ti nám svědčí…
V pátek 13. října se opět uskutečnilo jedno z příjemných setkání přátel obce utopenecké, které se tradičně konalo v restauraci
Gól na Zlaté Hoře. Přestože je to akce spíše společenská, degustační komise měla
plná ústa práce, aby zvládla zhodnotit
všech 13 dodaných vzorků. Vítěz si skromně přál zůstat v anonymitě, ale je docela
možné, že ho najdete na ilustrační fotografii.
Jiří Blažek

GALERIJNÍ TRAMVAJ
s v˘stavou historického muzea
Historické muzeum ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna připravily na měsíce
říjen až prosinec pokračování výstavy nazvané
Na zámek? Do tramvaje! v netradičním prostředí tramvaje číslo 1, která bude v uvedené
době jezdit Brnem na trase Bystr–Řečkovice.
Jedná se o výstavu fotografií zámku ve Slavkově, jeho prohlídkových tras a kulturních aktivit.
Tramvaj poznáte již z venku podle upoutávky
s názvem výstavy a logem zámku.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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Přednáška „Úžasné Thajsko“

Ve čtvrtek 12. října se na slavkovském zámku
uskutečnila přednáška Petra Hlásenského o životě,
cestování a kultuře exotického Thajska. Návštěvníci se dozvěděli množství zajímavých informací
o česko-thajských vztazích, o historii tohoto nikdy
nekolonizovaného národa, o cestování, a také např.
o filozofii budhismu. Výklad byl doprovozen četnými fotografiemi. O tom, že přednáška posluchače zaujala, svědčí i celá řada dotazů, na které pan
Hlásenský zasvěceně odpovídal. Na závěr všichni
absolvovali prohlídku výstavy „The King of Thailand“ s výkladem.
HM

Vzpomínkové akce 2006

ZŠ Komenského informuje

(Slavkov u Brna 1.–3. 12.)

Dne 10. října se uskutečnilo okresní kolo
v přespolním běhu ve Vyškově, kterého se zúčastnilo 21 žáků naší školy. V celkovém hodnocení družstev jsme v obou dívčích kategoriích (mladší, starší) obsadili 3. místo,
v chlapeckých kategoriích skončili starší hoši
na nádherném 2. místě a mladší hoši na 5.
místě.
V jednotlivcích musíme pochválit Radima

Pátek večer:
ZÁMEK
Koncert vážné hudby v Historickém sálu
NÁMĚSTÍ
Pochodňový průvod vojáků městem
Sobota den:
ZÁMEK
Kostýmované prohlídky zámku a podzemí
Minikoncerty v rámci prohlídek
Řemeslný jarmark na nádvoří
Vojenské ležení v parku
MĚSTO
Jarmark ve městě (Husova ulice/náměstí)
Sobota večer:
NÁMĚSTÍ
Pochod vojáků městem
Ohňostroj
Pátek až neděle:
ZÁMEK
Virtuální bitva 1805
Výstavy s napoleonskou tématikou
Výstavy – jiné (J. Fišerová a J. Braná;
K. Makovská, Advent v podzemí)
Historické sály, podzemí
Prezentace Tomík dětem – „po stopách bitvy u Slavkova“
Soutěže pro dětské návštěvníky

Matematika

Přírodověda

Dvořáka (9. třída) za 2. místo a Irenu Bretterovou (7. třída) za 3. místo. Je potřeba pochválit i všechny ostatní zúčastněné a jejich
vyučující za vzornou reprezentaci a přípravu
k závodu.
Doufáme, že se nám příští rok podaří postoupit do krajského kola a budeme tak mít
možnost reprezentovat naši školu a město.
Mgr. Martina Pokorná

Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

www.zsslavkov.cz

Interaktivní tabule
Základem každé moderní školy je v současné době interaktivní tabule. Tabule, která je
propojená s počítačem. Obraz je na ni přenášen
pomocí dataprojektoru a vše je ovládáno elektronickým perem. Samozřejmostí je propojení
celého systému s internetem. Naše tabule má
k dispozici ještě hlasovací zařízení. Jedná se
o soubor ovladačů, pomocí nichž je možné odpovídat na písemné testové otázky. Přiložený
program vždy odpovědi vyhodnotí, a tak žáci
okamžitě mohou vidět, jak odpovídali. V případě potřeby je možné soustavu doplnit
o ozvučení, video či DVD.
Tabuli jsme dali k využívání žákům na
I. stupni. Pracují s ní ve výuce angličtiny, matematiky, vlastivědy, přírodovědy a v českém
jazyce. Práce se stává pestřejší a zajímavější.

Český jazyk

Vede k rozvoji kreativity, logického myšlení
a dalších důležitých vlastností žáků, které jednou budou moci uplatnit v dalším životě.
Naplňujeme tak Národní program rozvoje
vzdělávání, kde se mj. píše, že úlohou současné
školy není osvojení si co největšího objemu
faktů, ale že škola by měla poskytnout systematickou a vyváženou strukturu základních pojmů
a vztahů, které umožní zařazovat informace do
smysluplného kontextu vědění a praxe.
S tabulí seznámíme rodiče i další zájemce ve
čtvrtek 9. listopadu při příležitosti schůzek
s rodiči. Takže pokud budete mít zájem poznat
novinky ve školství, sledujte vývěsku naší školy nebo naše internetové stránky, kde bude
upřesněn čas, kdy bude tabule veřejnosti předvedena.
Vladimír Soukop

Angličtina

10

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Poklady nejen z depozitářů (44)
Pohlednice (pokračování)
LETONICE
Obec asi 5 km severozápadně
od Bučovic. Podle archeologických nálezů nejstarší osídlení spadá již do starší doby kamenné. Název obec získala od osobního jména Letoň – dítě narozené v létě. Název
se v průběhu staletí měnil. V roce 1278 jsou zaznamenány Letonycze, 1547 Letonicze, 1846
Lettonitze a v pozdějších letech již Letonice.
Písemná zmínka z r. 1235 uvádí, že patronát
kostela v Letonicích patří k doubravnickému
klášteru. Další zmínka pochází až z r. 1365,
kdy klášter získal další díl Letonic od vdovy po
Matějovi z Březníka. Během staletí se v Letonicích vystřídalo množství dalších majitelů.
V roce 1515 odkázal Vilém z Pernštejna Letonice svému synovi Vojtěchovi. Již v roce 1532
je získává Jan ze Zdenína. 1567 Jaroš a Jan
Morkovský ze Zástřizl. V 16. století se majitelé obce opět střídali velmi často. Na počátku
17. století – v. r. 1615 obec zdědila Apolonie ze
Žerotína – od r. 1616 manželka Jindřich Václava hraběte z Thurna. Po bitvě na Bílé hoře
r. 1620 byly Letonice vypáleny, a celé okolí vypleněno. V roce 1684 Letonice získává Dominik Ondřej z Kounic a obec byla přičleněna
k panství slavkovskému.
Tak, jako v samotném Slavkově, i zde Kounicové podporovali habány, kteří byli zručnými
řemeslníky.
K významným památkám obce patří kostel
sv. Mikuláše. Je připomínán již v roce 1350.
Byl však zničen a posléze obnoven v r. 1787.
Za napoleonských válek byl z kostela ztracen
kalich se stříbrným a měděným podstavcem
o váze 18 uncí. (1 vídeňská unce = 35,5 g.)
K dalším památkám patří kaple Panny Marie
Bolestné z poslední třetiny 18. století, socha sv.
Jana Nepomuckého z r. 1731 a socha sv. Josefa ze století devatenáctého.
Škola byla v Letonicích zřízena až v r. 1838.
Do té doby děti navštěvovaly školu v Dražovicích. Od r. 1889 se škola rozšířila na dvojtřídní, v r. 1938 na pětitřídní. Škola se v obci nachází dodnes.
V roce 1999 získaly Letonice svůj znak
a prapor. Obec má ve znaku stříbrný vinohradnický nůž a dva zkřížené stříbrné obilné klasy
na červeném štítě. Obecní prapor vychází ze
znaku i jeho barevného provedení. Nese dva
stříbrné a tři červené pruhy, ve středovém červeném poli je umístěn zjednodušený stříbrný
klas.

Letonice, 50. léta 20. století

Ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově
u Brna se nachází 7 černobílých pohlednic Letonic. Nejstarší dopisnice byla odeslána v roce
1901. Zahrnuje pohled na obec, kostel, školu
a hospodářský dvůr. V roce 1923 byla vydána
pohlednice s Památníkem svobody a padlým,
který byl odhalen 9. 9. 1923. Další pohlednice
zobrazuje hostinec č. p. 49 a Lidový dům
z r. 1932. Ze 40. let 20. století pochází pohlednice se záběrem na obec, školu, Památník svobody a padlým a kostelem. Z 50. let 20. století
pocházejí dvě pohlednice s dálkovými záběry
na obec a pohlednice s kombinací čtyř pohledů
na nejvýznamnější místa obce.
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LHOTA
Obec leží asi 6 km severozápadně od Vyškova. Svůj název získala od „lhůta“, tzn. dočasné
osvobození od odvodů daní a jiných povinností. Patřila k vyškovskému panství. Po třicetileté válce téměř došlo k jejímu vylidnění.
Pošta se nacházela v Rychtářově. Do školy
děti chodily až do r. 1888 do Dědic, poté si
Lhota postavila vlastní jednotřídní školu,
v roce 1891 rozšířenou na dvojtřídní. V současné době Lhota spadá pod Vyškov. K památkám patří Boží muka z poč. 19. stol.
Sbírkový fond HM zahrnuje pouze dvě pohlednice z roku 1938, a to dálkový pohled na
obec a pohlednici s pěti záběry na nejvýznamnější místa v obci.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Večerní oživené prohlídky podzemí
V návaznosti na Dýňobraní se uskutečnily
v letošní sezoně v pořadí třetí večerní oživené
prohlídky zámeckého podzemí. Kostýmovaní
průvodci doprovodili návštěvníky po expozici
„Z historie města Slavkova a jeho řemesel,“ zastavili se v mučírně, kde svoji práci právě vykonával kat a prohlídka pokračovala krátkým
šermířským vystoupením v lapidáriu. Součástí
návštěvy svíčkami nasvícených prostor byla
také prohlídka floristické výstavy „Podzim
v podzemí.“ Zprostředkováváme dvě reakce návštěvníků: „Slavkovské podzemí jsem letos
navštívila už poněkolikáté a prohlídky při svíčkách s průvodci v historických kostýmech mají

Lhota u Vyškova, 1938

opravdu úžasnou atmosféru. Výklad je velice
zajímavý a vtipný. Tajemná atmosféra a floristická výstava mě uchvátily“ (Michaela Winterová, Rousínov, 19 let). „Velmi netradiční, přesto zajímavé a hlavně vtipné poznání podzemí
slavkovského zámku“ (Lenka Pouchlá, Brno,
36 let).
Další a v letošním roce již poslední večerní
prohlídky podzemí slavkovského zámku při
svíčkách, tentokrát opět s luhačovickým tanečním souborem historických tanců Campanulla,
se uskuteční v pátek 17. listopadu 2006 od 16
do 20 hodin.
Mgr. Petr Lukas, HM ve Slavkově u Brna
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Oblastní

výstava ovoce
Ve dnech 23. a 24. září se konala Oblastní výstava ovoce. Naše základní organizace ČZS ve Slavkově u Brna navázala na započatou tradici v pořádání výstav ovoce a zahrádkářských výpěstků, kde
představuje veřejnosti svoje výpěstky a propaguje
zdravý směr nezávadného a ekologického pěstování
ovoce ze svých zahrad. V letošním roce jsme přijali velký úkol od naší nadřízené organizace – Územní rady ČZS ve Vyškově – uspořádat Oblastní výstavu ovoce a zahrádkářských výpěstků. Byl to
velký úkol, který stál mnoho hodin práce, ale 23.
září v 9 hodin ráno jsme s ulehčením otvírali výstavu ve velkém sále kulturního domu Bonaparte.
Návštěvníci, kteří na tuto výstavu přišli, mohli
zhlédnout ovoce vystavené nejen zahrádkáři a pěstiteli ze Slavkova, ale také od organizací ČZS z Klobouček, Hostěrádek-Rešova, Drnovic, Lulče, Nemojan, Vyškova, Heršpic, Rašovic a pěstitelů pana
Vladislava Kučery z Nížkovic a Rudolfa Stanislava
z Kobeřic. Samostatnou expozicí se představil
Ústřední a kontrolní ústav zemědělský ze Želešic,
který představil 25 vzorků nově uznaných odrůd
jablek odolných padlí a strupovitosti. Mezi 215
vzorky ovoce a 26 vzorky hroznů vína se dalo procházet několikrát a oči zahrádkářů se nemohly vynadívat představeným kolekcím ovoce. Bylo těžké
se rozhodnout, které jablko zvítězí v soutěži Jablko
roku 2006. Po dlouhé diskusi se jím stala odrůda
MELODIE pěstitelky Marie Jedličkové ze Slavkova u Brna.
V expozici zahrádkářských výpěstků jsme obdivovali krásné kapie paní Marie Jedličkové a paní

Boženy Kocourkové. Mezi mnoha okrasnými dýněmi různých barev a tvarů vynikaly 52 kg vážící
dýně pana Jaroslava Vilda a ještě o 3 kg těžší od
pana Stanislava Žemly.
Překrásně aranžovaná expozice Odborného učiliště z Račic ukázala pohled na zahradu z jiného
úhlu, a to suchou vazbou představující určitá roční
období. Druhá stejně krásná a obdivovaná expozice
byla od našich kolegů z Heršpic a Rašovic. Výtvarně ji sestavily předsedkyně uvedených organizací
paní Radka Maláčová a Anička Šarmanová. Oči
přecházely nad perfektně vyřezávanými melouny
a dýněmi. Celou výstavu zvýrazňovala květinová
výzdoba, kterou zapůjčilo zahradnictví pana Ing. Jiřího Tesáka. I tentokráte se zde představili ve své
expozici včelaři. Proto jsme mohli obdivovat práci
pilných včel ve formě různých druhů medů, zvířátek ze včelího vosku, včelařských pomůcek, ale i živým včelám.
Musíme poděkovat MÚ a firmě Prelax, které
nám umožnily výstavu uspořádat. Firma RENA se
podílela sponzorsky.
Čerstvě uvařená povidla byla brzy vyprodána,
jablečná šťáva chutnala nejen dětem, ale i dospělým. 200 cen v tombole neuspokojilo všechny návštěvníky, kterých bylo hodně přes 600. Byli mezi
nimi i účastníci dvou zájezdů zahrádkářů i turisté
z Bulharska. Od všech jsme slyšeli slova chvály a to
nám dodalo nové síly k uspořádání podobné a doufejme i lepší výstavy v příštím roce, na kterou
všechny srdečně zveme.
Vladimír Luža, ZO-ČZS Slavkov u Brna

Neděle 26. listopadu 2006 od 9 do 16 hodin

ZO SLAVKOV
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neopomeňte zhlédnout
v hale Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva v Polní ulici
VÝSTAVKU

o včelách a včelařích na Slavkovsku
spojenou s možností nákupu čerstvého kvalitního medu
z letošní snůšky pro své nejmilejší

Využijte této atraktivní nabídky! Vstup volný
Na Vaši návštěvu se těší členové ZO Českého svazu včelařů Slavkov
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Křest je začátek
Těchto několik mých slov je určeno k zamyšlení především vám, milí rodiče, kteří jste nechali své děti pokřtít v katolické církvi, a tím
jste jim zprostředkovali první setkání s Ježíšem.
V církvi prvních století žádali o křest dospělí,
kteří uvěřili, jinými slovy, rozhodli se žít podle
přijaté víry. V historii se postupně stávaly rodiny a národy křesťanskými, proto se ustálil křest
dětí. Když dnes žádají rodiče o křest dítěte, má
to být především jejich rozhodnutí na základě
víry a také se od nich očekává, že se budou snažit dítěti víru předat a v ní je také vychovat.
Je mnoho dobrých vlivů, které dítěti pomohou, jako dobré zázemí v rodině, pravidelná
snaha o život s Bohem a především vzor víry
alespoň u jednoho z rodičů. Nesmíme také zapomenout na samotnou Boží přítomnost v nitru
dítěte ze svátosti křtu.
Chci uvést i některé nedobré vlivy, které hrají roli v náboženské výchově dítěte. V dnešní
době je to povýšení materiálních hodnot nad
hodnoty duchovní, ke kterým patří mezilidské
vztahy a život s Bohem. Negativně ovlivňují některé pořady v médiích, závislost na pasivní zábavě, mezi kterou patří hry na počítači, nadměrné sledování televize a podobně. Dětem chybí
opravdové vzory „dobrého člověka“, který rozlišuje mezi skutečným dobrem a skutečným
zlem a dokáže se něčeho vzdát nebo něco vydržet pro prosazení dobra.

Jak tedy děti vést k přijetí křesťanského života? Nejdůležitější je příklad života rodičů. Je potřeba se doma s dětmi pravidelně modlit, vyprávět o víře, číst dětskou bibli. Podstatná je účast
rodičů s dětmi na nedělní mši svaté, která vytváří v dítěti smysl pro společenství s věřícími
a také určitý životní řád.
Jménem naší farnosti ve Slavkově vás zvu na
nedělní mši svatou v 8.30 hodin, která je základní formou našeho osobního vztahu k Bohu
a svědectvím naší víry. V zimním období se nabízí možnost přítomnosti na mši sv. s menšími
dětmi ve vytápěné farní kapli s televizním přenosem. Vyučování náboženství probíhá na faře
pro všechny ročníky ZŠ. Pokud dítě ještě náboženství nenavštěvuje, můžete je přihlásit nyní,
a to i ve vyšším ročníku. Bohoslužby pro děti
jsou každé úterý od 18 hodin ve farní kapli, kde
v malých scénkách představujeme postavy Starého zákona. Každou druhou neděli v měsíci se
koná setkání rodin s dětmi. Během roku pořádáme různé aktivity, jako schůzky ministrantů
a pěvecké scholy, výlety, soutěže, karneval a farní den. Podrobné informace naleznete na
www.farnostslavkov.cz.
Věřím, že se všichni navzájem podpoříme
v naší společné snaze přivádět děti k osobní víře
a utvářet v nich základ dobrých vztahů k Bohu
a k lidem.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Pomlčka
Kameník dotesal nápis na pomníku, zvedl
dláto a prohlásil: „Tady to máte.“ Zákazník si
náhrobní kámen dlouze prohlížel. Byla na něm
fotografie jeho otce a dvě data, 1916 a 2000,
oddělená dvoucentimetrovou pomlčkou. Zavrtěl hlavou: „Nevím, jak to říct, ale připadá mi
to trochu málo. Nejde z toho poznat, že můj
otec měl dlouhý a dobrodružný život a že ho žil
naplno. Chtěl bych, aby ten nápis nějak vyjádřil, že otec měl krásné dětství, spoustu sourozenců, že bydleli na venkově, měli spoustu domácích zvířat, že museli tvrdě pracovat, ale
pak se radovali z bohaté úrody, že se báli krupobití nebo velkého sucha… Pak přišla válka
a otec musel narukovat. Bojoval na frontě, byl
zraněný a potom uprchl z vězeňského tábora.
Tehdy poznal matku… Narodily se jim děti,
které rostly a odcházely, aby si založily vlastní
rodiny, vnoučata se rodila jedno za druhým…
Potom přišlo poklidné stáří. Jistě, byl také nemocný, ale pořád měl své city, miloval, prožíval nadšení, touhu, nepřestával pracovat, zažíval úzkost, obavy i radost…“ Kameník zaujatě
poslouchal. Pak pokýval hlavou, zvedl kladívko a dlátko a čtyřmi přesnými údery prodloužil
pomlčku mezi rokem narození a úmrtí skoro
o půl centimetru. Poté se otočil na zákazníka:
„Je to takhle lepší?“
„Život nemůže být jen pomlčkou mezi dvěma
daty. Patří do něj každý okamžik tvého života.
Život je všechno, co máš.“ (B. Ferrero)
„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li
při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda
trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou
a v letu odcházíme. Nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce.“ (Bible - Žalm
90,10.12)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V 9 h začíná studium Božího slova (nyní téma „Stvoření
a vykoupení“) a od 10.30 následuje kázání.
Zveme vás na soboty 4. a 18. listopadu na adresu: Lidická č. 307. Kontakt na tel.: 544 227
308 (kazatel Roman Mach) http://www.casd.cz

Svoje pﬁíspûvky
do zpravodaje
posílejte na adresu
info@bmtypo.cz

Lampionov˘ prÛvod 2006
Austerlitz Adventure Association vás
všechny srdečně zve na tradiční lampionový
průvod, který se bude konat 10. listopadu.
Bližší info na http://austerlitz-adventure.org/
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Poděkování
Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem

MIROSLAVEM ZAHRADNÍKEM
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Děkujeme paní farářce Řezníčkové za vstřícnost, se kterou nám ochotně
a bez výhrad umožnila krásné rozloučení v modlitebně církve českobratrské evangelické. Děkujeme JUDr. Miloslavu Honkovi za procítěný projev
a Ing. Petru Štamfestovi a panu Miroslavu Červinkovi za nádherný hudební
doprovod podle našeho přání a podle přání toho, který nás opustil.
Zdena Zahradníková s rodinou.
Vzpomínka
Co k narozeninám Ti, tatínku, můžeme dát,
jen kytičku květů a s láskou vzpomínat.
Dne 15. října 2006 by se dožil 80 let náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

FRANTIŠEK KOUSEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 17. října 2006 by se dožila 93 let naše drahá
maminka, babička a prababička, paní

MILADA NEVYJELOVÁ
a
dne 26. října 2006 tomu bude již 25 let,
co nás navždy opustil náš milující dědeček
a pradědeček, pan

ANTONÍN NEVYJEL
S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají dcera Jana a syn Milan s rodinami,
vnučky Hana, Iveta a Denisa, pravnoučata Hana, David, Daniel, Filip, Nikola a Adam.
Vzpomínka
A láska, která smrti nezná, trvá dál…
Dne 26. října uplynuly 4 roky od úmrtí našeho milovaného syna

LUKÁŠE MOUDRÉHO
Zapalte svíce, kdo jste ho milovali, vzpomeňte na hezké chvíle,
které jste s ním prožívali.
Děkují rodiče a sestra Kristýna.
Vzpomínka
Dne 31. října 2006 uplyne 35 let, kdy nás navždy opustil pan

JAN HORNA
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje manželka, děti s rodinami,
maminka a bratr s rodinou.

Podzim na slavkovském rybníku

Opustili nás
Jaroslav Gec (85)
28. 9.
Květoslava Skřivánková (69) 30. 9.
Jaroslav Pitron (58)
1. 10.
Miroslav Zahradník (83)
1. 10.
Božena Halamíčková (54)
8. 10.
Vlastislav Novák (57)
16. 10.

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00,
sobota v 7.30 h.
Svátost smíření, pondělí 30.10. farní kostel 17.00 – 19.00
Slavnost Všech svatých, středa 1. 11. mše
sv. v 18.00 farní kostel (svátost smíření od
17.30).
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ V KOSTELE
SV. JANA KŘTITELE NA ŠPITÁLCE:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
čtvrtek 2. 11. v 18.00, mše sv. v kostele na
Špitálce, po mši sv. průvod s modlitbou za
zemřelé na hřbitově.
Další mše svaté za zemřelé: v pátek 3.11.
v 18.00, v sobotu 4. 11. v 7.30, (6.30 modlitba 1. soboty), v pondělí 6. 11. v 18.00, v úterý 7. 11. v 18.00 (bohoslužba pro děti), ve
středu 8. 11. v 18.00.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1.–8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na
hřbitově).
Duchovní obnova pro ženy „Být tou, kterou jsem“ – identita ženy, sobota 4. 11., sál
školských sester, Malinovského ul., 9.00 –
18.00 (přednášky, rozhovory, modlitba, mše
sv.). Vede P. Josef Červenka, farář ze Šternberku.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 9. 11. v 8.00.
Duchovní obnova pro dívky od 14 let
„S Marií chci Bohu říci své ano a nic víc“, sobota 11. 11., sál školských sester, 9.00–19.00.
Vede P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí.
Setkání rodin, neděle 12. 11. v 15.00 fara
Duchovní obnova pro muže „Pravé lidství“, sobota 25. 11., sál školských sester,
Malinovského ul., 9.00–18.00. Vede P. František Lízna, SJ.
Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 26.
11. mše sv. v 8.30 a 18.00, farní kostel.
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INZERCE
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1 po rekonstrukci s garáží a saunou (v domě), ve
Slavkově na ul. Polní. Cena 2,3 milionu Kč.
Tel.: 724 151 452.

5. kurz thajské kuchyně

KOUPÍM BYT 2+1 na ZH, nejlépe 1. nebo
2. patro, platím hotově. Tel. 732 131 272.

Ve čtvrtek 5. října se v ISŠ ve Slavkově
uskutečnil už pátý kurz thajské kuchyně pro
studenty oborů kuchař-číšník a hotelové
školy.
Žáci si pod dohledem Busakorn Rianpracha a Petra Hlásenského vyzkoušeli připravit
šest typicky thajských jídel, jako například

HLEDÁM pečlivou paní na výpomoc při domácím úklidu 1x týdně. Tel. 775 246 620.

zelené kari, sladko-kyselé kuře se zeleninou
nebo smažené toasty s vepřovým masem.
Naučili se tak novým technikám přípravy jídla, seznámili se s exotickými ingrediencemi
a ochutnali i pálivost thajského chilli. Další
kurz pro studenty se bude pro velký zájem
opakovat na jaře příštího roku.

KDO DOUČÍ matematiku pro 8. ročník ZŠ?
Tel. 606 311 076.
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na
plastová a eurookna. Tel. 604 863 437, 544
220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
KOUPÍM RD ve Slavkově u Brna a okolí.
Platba hotově. Tel. 776 206 702.
KOUPÍM RD se zahradou v okolí Slavkova
v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 521 766.

Va‰e pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na

info@bmtypo.cz

Fotbal v listopadu
A mužstvo I. B tř. JmKFS
So 4. 11. Němčany–Slavkov, zač. ve 13.30 h.
So 11. 11. Šaratice–Slavkov, zač. ve 13.30 h.
Dorost I. tř. JmKFS
So 4. 11. Otnice–Slavkov, zač. 13.30 h.
Ne 12. 11. Lanžhot–Slavkov, zač. 11.15 h.
Slavkovští účastníci letošních cyklostezek

Vyhodnocení akce Cyklostezky 2006
Letos se Cyklostezky konaly již počtvrté.
Celé léto nadšení cyklisté nejen z členských obcí
Ždánického lesa a Politaví poznávali život v obcích sdružení. Ke slavnostnímu zakončení byli
pozváni na 28. září do Letonic ti, kteří během
léta navštívili všech 27 obcí a odevzdali svoje
průkazky na obecních úřadech. A bylo jich 140.
Další velká skupina cyklistů se do Letonic nedostala, protože buď nestihli objet všechny obce,
nebo jim chybělo nějaké to razítko.
V Letonicích panovala skvělá nálada umocněná navíc letošním 10. výročím trvání svazku. Všichni si měli při výtečném občerstvení,
které hostující Letonice připravily, co říct.

V úvodním projevu předseda svazku pan Jaroslav Šimandl zdůraznil poslání akce, kde hlavním cílem je především poznání ostatních obcí
sdružení. Proto i v průkazkách, které si cyklisté s sebou vezli, byly vyznačeny zajímavosti obcí hodné zhlédnutí. Všichni úspěšní cyklisté obdrželi diplom, cyklotašku s logem
a vylosovaní dalších několik desítek pozorností v tombole. Zvláštní ocenění získala rodina,
ve které trasu zdolaly její tři generace. Součástí akce byla zajímavá prezentace obcí na plošných panelech vystavených v budově areálu,
která také přispěla k lepšímu poznání života
obcí svazku.
red.

Přípravka, žáci i B mužstvo již svá podzimní mistrovská utkání dohrála.
Jak plyne z výše uvedeného, městský stadion už v listopadu žádný mistrovský zápas
neuvidí. Byla na něm dokončena II. etapa
úprav a přestaveb (venkovní sociální zařízení – WC, kabiny a sprchy, oprava střechy
hlavní budovy ap.). V příštím roce je v plánu
oprava střech přístaveb a možná i zřízení restaurace!
Na zimní přípravu je třeba zajistit tréninkové hodiny v tělocvičnách a úpravu horního
hřiště (osvětlení a severní břeh). VV SK Slavkov u Brna děkuje aktérům za dobré výkony
v podzimní části soutěží, také našim sponzorům a příznivcům. Těšíme se na shledání na
únorovém sportovním plesu a koncem března
2007 opět na stadionu!
rs

10/2006

15

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Malíř

Praha, Blanka Matragi a naši studenti
Ve středu 4. října jsme zavítali do hlavního
města Prahy. Účastnili jsme se nejenom my, studenti hotelnictví a turismu, ale i učni oborů prodavačka, krejčová a automechanik ISŠ ve Slavkově u Brna. Exkurze trvala pouze jeden den,
avšak k vidění bylo mnoho.
První zastávka byla u památky sochy svatého
Václava. Následoval krátký výklad a pokračovali
jsme směrem k Prašné bráně a k Obecnímu
domu. Zde jsme prohlédli výstavu světoznámé
módní návrhářky českého původu Blanky Matragi. Bylo vystaveno 52 současných i retrospektivních unikátních modelů vytvořených pro královské rodiny. Nechyběly svatební róby, modely
inspirované tvorbou Františka Kupky ani pestrobarevná motýlí řada. Vystaveny byly také kresby,
návrhy a vzorky ručních výšivek pro vysokou
módu haute couture a též nová kolekce ručně tvarovaného skla, vytvořeného ve spolupráci s firmou Preciosa. Po výstavě jsme zamířili směrem
na Staroměstské náměstí. Tam jsme dorazili před
dvanáctou hodinou, takže jsme mohli vidět orloj
i s dvanácti apoštoly a ostatními figurami. Nesměla také chybět vyhlídka na celé město z věže
Staroměstské radnice.
Od ,,Staromáku“ to nebylo daleko ke Stavovskému divadlu a Carolinu. Dověděli jsme se několik informací nejen o těchto dvou památkách,

ale i o přilehlé a snad i nekonečné Rytířské ulici.
Po krátkém, ale všemi očekávaném obědě, jsme
zamířili k Betlémské kapli a poté jsme mohli pokračovat našimi toulkami Prahou.
Další klasickou památkou byl Karlův most, který je zdoben krásnými sochami a sousošími. Na
mostě bylo mnoho umělců, stejně jako prodejců
různých upomínkových předmětů a suvenýrů.
Z Karlova mostu jsme sešli po schodech na Kampu a prohlédli jsme si nádhernou výstavu velkoplošných fotografií nazvanou Planeta Země. Dále
naše kroky směřovaly okolo Sovových mlýnů a už
jsme se mohli těšit na jízdu lanovkou. Jako poslední jsme mohli zhlédnout Petřín. Někteří z nás vystoupali na věž, která má 63,5 m, ti více vysílení
navštívili zrcadlovou síň. Růžovým sadem jsme
zamířili ke strahovskému stadionu, kde nás čekaly autobusy. Celí uchození a unavení jsme zabrali
pohodlná sedadla, zamávali Praze a byli jme rádi,
že nám ten den vyšlo pěkné slunečné počasí.
Posledních pár řádků bych chtěla věnovat jako
poděkování jménem všech zúčastněných našim
učitelkám – Mgr. J. Břínkové, Mgr. J. Sekerkové,
Mgr. V. Kulhánkové, které tuto exkurzi zorganizovaly a měly tu výdrž strávit s námi celý tento
náročný den. Praho, někdy brzy na shledanou!
Matoušková Pavla
studentka 3. ročníku, ISŠ Slavkov u Brna

Josef Klír
Tip na vánoční dárek
Před rokem vyšla zajímavá kniha o malíři
Josefu Klírovi, který patří bezpochyby k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem spjatým se Slavkovem. Na podnět svého přítele,
Václava Kounice, k nám přesídlil na konci 19.
století z Prahy. Působil zde nejen jako restaurátor obrazů slavkovského zámku, ale zejména
zpodobňoval město, jeho okolí a slavkovské
obyvatele. Namaloval množství portrétů zdejších obyvatel, ale miloval i plenéry kolem
města. Kniha obsahuje veškeré dostupné
umělcovy obrazy a lze ji zakoupit v obou slavkovských knihkupectvích a v IRCA.
red.

AUSTERLICZ FECHTL CUP ŠESTIHODINO F KA
Motorkáři, motorkářky, vážená veřejnosti a přátelé recese jakéhokoli druhu… Máme za sebou
dva závody historicky prvního ročníku akce, na jejímž počátku byla myšlenka a chuť se pobavit.
Všechno to vlastně odstartovala poslední vyjížďka
slavkovských motorkářů někdy v listopadu roku
2005. Jenže zima byla dlouhá, a tak se různě vymýšlelo, jak by vlastně taková akce měla vypadat.
A tak jsem jednoho zimního večera sedl k počítači a do hodiny byly na papíře první stanovy závodu Fechtlů. Zásadní změnou oproti ostatním je to,
že mezi sebou soutěží týmy, nikoliv jednotlivci.
První závod, který přijal status vytrvalostní, se
stal hardcorovým soubojem jezdců s neovladatelnými stroji a strojů s téměř neprůchodným terénem. Získali jsme potřebné ostruhy, otestovali
jsme naše organizační možnosti a podařilo se nám
naše snažení provařit i do médií…
Podzimní závod byl do značné míry ovlivněn
úspěchem jarní prvotiny. Opojeni úspěchem jarního závodu, mělo být na podzim všechno větší, velkolepější, tvrdší a delší! Závod jsem vypsal jako
šestihodinový off-road maraton a stejně jako na
jaře byl opět situován do sportovního areálu firmy
LIKO-S.
29. září bylo na startovní listině přihlášeno cel-

kem 129 závodníků soustředěných v 33 závodních týmech pod nejrůznějšími jmény (jména některých se ani nedají publikovat). Nejdůležitější
bylo připravit trať a zázemí pro závodní depo a administraci. Na tomto místě musím poděkovat hrstce dobrovolníků a firmě Autodoprava MM.
Start byl stanoven na 9 hodin. První etapa v délce 90 minut by mohla být označena jako seznamovací. Mnoho jezdců startovalo hromadným
startem vůbec poprvé v životě, a tak si mohli na
vlastní kůži vyzkoušet, jak těsno může být v jinak
celkem široké první zatáčce. Průměrně každý tým
ujel 43 ostrých kol, což představuje porci 35 km,
a nejlepší z první rozjížďky, tým Gold Sfině, odkroužil plných 61 kol!
Druhá rozjížďka byla pocitově rychlejší, protože mnoho závodníků se na trati „vyjezdilo“ a průměrné časy začínaly být lepší než nejlepší tréninkové časy, přesto bylo statisticky vykázáno
zpomalení tempa závodu. 31 týmů ujelo celkem
1247 kol s průměrem 40 kol na tým, přičemž nejlepší, tentokrát tým Motopan, ujel celkem 61 kol.
Po dvou rozjížďkách bylo pořadí následující: 3.
místo STS Chvojkovice Brod (116 kol), 2. místo
Motopan (117 kol), 1. místo Gold Sfině (121
kol).

Do posledního závodu, který byl vypsán na 120
minut, se vydalo už jen 30 týmů; boleradickému
týmu Metlaři se totiž nedařilo zprovoznit svůj
stroj, a tak bitvu o titul vzdali. Konečná bitva o prvenství se zúžila na obhájce jarního titulu, tým
Gold Sfině se strojem Starej dobrej a novou hvězdou Motopan se strojem Mustang.
Hned po závodě byl celý závodní šik hnán do
něčeho, čemu před závodem snad nikdo nevěřil –
ke spanilé jízdě Slavkovem! Na cestu se vydalo téměř celé pole závodních Fechtlů spolu s několika
„dospělými“ motocykly a v hroznu byla k vidění
i malá čtyřkolka Blata s ještě menším pilotem.
Vyhlášení výsledků bylo velmi příjemné a unavené zároveň. Závěrem děkuji všem sponzorům,
organizátorům i všem ostatním, bez kterých by asi
AFCZ nebyl takový jaký je, a pevně věřím, že se
každý, kdo přiložil ruku k dílu, v těchto řádcích
najde. Speciálně chci poděkovat všem holkám, ženám a babičkám, které všem závodníkům počítaly
kola. A poděkování také patří všem manželkám,
které tolerují nebo možná trpí svým už snad dospělým mužům, že jsou pořád zalezlí někde v garážích a stodolách a „…a tak infantilně se pořád
hrabou v těch Fechtlech“.
Zachi
Více a výsledky na www.fechtl.cz
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 Nezapomenutelný zážitek
Již několikrát jsem měla přání napsat do vaší
redakce kratičkou zprávičku o tom, jak se mi
líbí některé věci, které se dějí kolem nás. Jsem
ráda, že před nedávnem se udála věc, která stojí za to, aby o ní vědělo více občanů než jen ti,
kteří se zúčastnili přednášky Mgr. Radky Miltové na téma Lanzaniho fresky na slavkovském
zámku. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek, kdy přímo pod freskami jsme viděli a slyšeli nejen o tom, jak vznikaly, z čeho vycházely, co bylo jejich záměrem, ale dozvěděli jsme

se i jiné zajímavosti, které vyplynuly z dotazů
přítomných. Sama jsem si myslela, že o freskách na zámku ve Slavkově vím hodně, ale teď
vím, že o nich chci vědět mnohem víc. Proto se
přimlouvám za to, co vyjádřila jedna účastnice
při prohlídce pod vyobrazením bohyně Fortuny, aby tato akce byla opakována. Nedovedete
si představit, jak je působivé slyšet o bohyních,
které znázorňují příchod nového dne a pohledem z okna vidíte, jak váš dnešní den pomalu
končí…
Srdečně zdraví Ludmila Pilátová

 Svoboda = odpovědnost
Asi se všichni shodneme na tom, že nejkladnějším výsledkem změny, která nastala
v naší vlasti po r. 1989, je svoboda. Je však
důležité a nutné nejen svobodu mít, ale také
svobodě rozumět a vědět, jakou svobodu
chceme a máme mít. A tu je dnes po oněch téměř sedmnácti letech stále zřetelněji, uvědoměle i neuvědoměle, obecně přijímaným míněním, že svoboda je svobodou, když si mohu
dělat co chci. A čím více prostoru pro takovou
libovůli máme, tím jsme svobodnější.
Při vší kráse a chvále svobody, s níž souhlasím a k níž se připojuji, musím říci, že svoboda, kterou jsme takto pochopili, je svoboda
pošpiněná, zneužitá, svoboda, která se stává
cestou do otroctví a záhuby. Dělat si, co chci,
je ve svém důsledku hazardováním s budoucností lidstva, s budoucností života na naší planetě, který nám byl svěřen a je v našich rukou. Nemáme žádnou možnost, jak zde na
zemi uniknout následkům našich „svobodných“ rozhodnutí, jak se vyhnout odpovědnosti za ně. A právě odpovědnost je přesně to,
před čím se dnes utíká. Dělat to, nač mám
zrovna chuť, a nenést za to odpovědnost.
Proto je na pořadu dne otázka: Co je to svoboda, co je to pravá a co falešná svoboda? Je
možná svoboda bez jakéhokoliv omezení, bez
jakékoliv autority? Řeknu rovnou: nevěřím na
ni. Lidé, kteří neuznávají žádnou autoritu
a chtějí svobodu po svém a podle svého, ocitli se v područí svých tužeb a představ, zážitků
a pocitů. Namlouvají si, že jsou svobodní a že
je jim tak dobře. Ale jen dočasně, než zjistí,
že jsou nejbědnější otroci naší společnosti.

Připomenu lidi, které jejich otroctví ničí
a ničí celé jejich okolí. Alkoholiky a lidi propadlé všelijakým drogám. Na začátku jejich
otrockého pádu je chuť a přání dělat si, co
chci a co se mi líbí. Svoboda či pokus o svobodu jako libovůli, bez ohledu na všechny
hranice, zákazy, dobré rady, bez ohledu na
všechno a na všechny kolem.
Znám však důsledky takto pojaté svobody
daleko horší, tížeji léčitelné a především
s mmohem horšími dopady na nás všechny.
Jsou to důsledky takto pojaté svobody lidí propadajích svodům bohatství za každou cenu,
svodům slávy a moci, pokušení využít všech
svých schopností a sil pro sebe, pro svůj vlastní prospěch bez ohledu na všechny a na všechno. Pokušení mít právo na vše, co mi má síla
a mé „schopnosti“ dovolují. Jak snadno se tato
„svoboda nejsvobodnější“ mění v otrokářství
a otroctví nejhoršího druhu. Právo silných
a schopných snadno přechází v právo po ostatních, zejména slabších, šlapat, využít jich do
krajnosti, a je-li to třeba, najmout si i odstranění toho, kdo stojí v cestě jejich prosperity.
Jak tedy rozumět svobodě, jaká je skutečná
svoboda, svoboda dobře a k obecnému prospěchu využitelná? Jan Karafiát, známý autor
proslulé knihy „Broučci“, to vyjádřil nad jiné
srozumitelně: „To je svoboda, když chce člověk konat to, co mravně smí; nikoli tedy, co
se mu zachce. Opravdu svobodný je ten, kdo
je osvobozen od sebe sama.“ To ovšem ještě
zdaleka nejsme. Takže ta pravá svoboda nadále zůstává naším programem a cílem.
JUDr. Miloslav Honek

Bohyně Fortuna

 Poutavá prohlídka
Vážená paní ředitelko, dne 14. října jsme se
díky Vám mohli zúčastnit nevšední a zajímavé prohlídky půdních prostor slavkovského
zámku. Výklad paní Věry Markové byl zasvěcený, dověděli jsme se mnoho nového jak
o zámku, tak o průběhu náročné rekonstrukce
těchto prostor.
Při této příležitosti jsme si prohlédli též
vnitřní prostory zámku. Průvodkyně paní Pilátová nás podrobně seznámila se zajímavou
historií zámku i jednotlivými exponáty, velmi
pohotově a odborně reagovala na naše dotazy.
Ocenili jsme, že její výklad byl vysoce erudovaný a přitom podávaný přitažlivým způsobem. Návštěva zámku pro nás byla krásným
zážitkem, obdivujeme, kolik výrazných změn
při rekonstrukci zámku se vám podařilo realizovat.
Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám ve
Vaší práci mnoho dalších úspěchů.
MgA. Jana Frostová, Ph.D.
Tereza Frostová,
Kamil Kazelle,
PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

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

Kalendář akcí – listopad 2006
Datum

4. 11.
4. 11.
11. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
17. 11.
26. 11.
29. 11.
30. 11.

hod.

druh

akce

10.00–16.00 sport. Zimní stﬁelecká liga
8.00 spol. Den s diabetem. Pﬁedná‰ky, poradenství a besedy s odborníky, prodej diaproduktÛ za v˘hodné ceny.
Odjezd autobusu zdarma v 8 hod. polikliniky
10.00–16.00 sport. Zimní stﬁelecká liga
13.00 spol. Pochod proti diabetu. Sraz zájemcÛ u dûtské polikliniky ÚO Svazu diabetikÛ âR
od polikliniky na golfové hﬁi‰tû
17.00 spol. Symboly a symbolika napoleonského období
pﬁedná‰ka Mgr. Mariana Hochela z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû
17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ
16.00 spol. OÏivené veãerní prohlídky podzemí
13.30 spol. Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku „BROUâCI“ pro rodiãe s dûtmi
Odjezd od kostela ve 13.30 hod., cena: 110 Kã na osobu (doprava + vstupné)
10.00–16.00 sport. Slavkovská „100“
17.00 spol. V˘tvarn˘ semináﬁ „Adventní ãas“. Vstupné 50 Kã, nutné se pﬁedem pﬁihlásit (poãet míst omezen).

V˘stavy
do 3. 12.
do 10. 12.
do konce sezony
do konce sezony
stálá expozice

„Trocha Afriky“ – v˘stava kreseb a keramiky Jaroslavy Fi‰erové a Jany Brané
Prodejní v˘stava keramick˘ch objektÛ Kvûty Makovské
Zbranû a zbroj 16.–18. století
V˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
„Stﬁípky z odívání“. V˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pﬁístupné
Virtuální bitva 1805. Otevﬁeno soubûÏnû s provozem zámku

místo konání

poﬁadatel

Zámecká stﬁelnice
SSK 0750 E-com Slavkov
BVV Kongresové centrum ÚO Svazu diabetikÛ âR
Zámecká stﬁelnice

SSK 0750 E-com Slavkov

RubensÛv sál zámku

Historické muzeum

sál ZU·
zámecké podzemí
Brno

ZU· Fr. France
Historické muzeum
DDM

Zámecká stﬁelnice
DDM

SSK 0750 E-com Slavkov
DDM

Galerie OK
podzemí zámku
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum

galerie pﬁed pokladnou
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum
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Práce na zahradû v listopadu – choroby a ‰kÛdci
Pranostika: Zůstane-li listí na stromech až
do Martina, čeká se dlouhá a tuhá zima.
Měsíc listopad dostal jméno podle toho, že
v tomto měsíci ze stromu listí padá. Pro nás je
to pokyn k tomu, abychom je shrabali, použili
na kompost, anebo napadené houbovými chorobami spálili.
U všech ovocných stromů a keřů provádíme
těsně po opadu listí tzv. podzimní asanační postřik přípravkem kuprikol 0,6 %. Ošetříme nejen stromy a keře, ale i opadané listí a porost
pod stromy. Toto opatření je zvlášť potřebné
u broskvoní, kde podstatně omezuje výskyt kadeřavosti v příštím roce. Dále omezí vznik korových nekróz v zimě a navíc účinně zasáhne
i proti nově se rozvíjející chorobě tzv. suché
skvrnitosti listu peckovin. Tak jak jsme celé
léto a podzim museli chránit svoji úrodu před
drzými i nenechavci, pro které není problém
překonání a poškození oplocení, nyní musíme
toto oplocení opravit, abychom zabránili vniknutí zvěři na pozemky. Kde nemáme oplocení,
obalíme kmeny stromů chrániči proti okusu,
aby se neopakovala situace z minulé zimy. V listopadu dokončíme rytí a orbu záhonů. Je-li
ještě vhodné počasí, můžeme vysazovat nové
stromky a keře. Potom již začneme vypouštět
vodu z nádrží, kterou použijeme k důkladnému
zalití stromů a keřů.
Když jsme s prací hotovi, ošetříme nářadí

a svoji činnost přeneseme do sklepů, kde kontrolujeme uskladněné ovoce a dobře větráme.
Potom se již připravujeme na příští rok.
Naše základní oganizace ČZS pořádá dne
11. listopadu ve 20 hod. v restauraci Gól na
Zlaté Hoře večírek na rozloučení se zahrádkářským rokem, na který zve všechny rodinné příslušníky, příznivce sadů, zahrad a přírody.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Policie informuje
Dne 2. října dopoledne dva neznámí muži
ve Slavkově u Brna na ul. Boženy Němcové,
požádali kolemjdoucí 80letou ženu o rozměnění dvaceti korun. Jeden z mužů odlákal její
pozornost a druhý jí z tašky odcizil 9000 Kč.
Dne 19. října 2006 v 6.45 hod., došlo
u Křenovic k dopravní nehodě. Řidič (1976)
osobního vozidla Citroen Berlingo při projíždění pravotočivé zatáčky od Prace vyjel ze
silnice ve smyku vlevo, nárazem do příkopu
se auto vrátilo zpět na vozovku, převrátilo na
střechu, a tak se pohybovalo po silnici, až zůstalo v pravém příkopu. Při dopravní nehodě
byl těžce zraněn spolujezdec (1958) na zadním sedadle. Lehce zraněn byl samotný řidič
i jeho další spolujezdec (1983). Způsobená
škoda je 150 000 Kč.
mjr. Alois Gryc

Na fotografii, která je pořízena z první výstavy, upozorňuje modistka M. Geršlová (druhá zleva) na zajímavé tvary klobouků.

Zajímavá výstava klobouků
Dne 26. září proběhla ve Slavkově již druhá,
velmi zajímavá akce pro ženy. Na pozvání klubu žen přijela známá modistka paní Marie Geršlová a uspořádala v Hale chovatelů prodejní výstavu šitých podzimních a zimních kloboučků,
kšiltovek, baretů a čepic z různých materiálů.
Zajímavé bylo, že z dvou set předvedených modelů se žádný neopakoval podruhé.
V krátké úvodní přednášce o nových módních
trendech v nošení kloboučků se ženy dověděly,
jak se správně nosí, což paní Geršlová na sobě
názorně předvedla. Potom si ženy mohly všech-
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no vyzkoušet, vybrat si podle vlastního vkusu,
nebo se poradit, co by jim nejlépe slušelo. U žen
ze Slavkova byl mimořádný zájem o kšiltovky,
které jsou mimochodem letos velmi moderní.
Nevýhodou akce bylo, že trvala poměrně krátkou dobu.
Pro velký zájem žen uspořádá p. Geršlová
příště kloboukovou prodejní výstavu celodenní,
aby se mohla ženám věnovat beze spěchu a individuálně.
Již nyní se těšíme na další kloboukové novinky.
p. Kyjovská, klub žen

okénko
Úvodem dobrá zpráva pro všechny diabetiky
z našeho regionu. Od 1. listopadu 2006 nastupuje na místní polikliniku MUDr. Jana Palová,
diabetoložka. Ordinovat bude dva dny v týdnu,
a to ve středu a ve čtvrtek. Má pronajatou ordinaci v přízemí polikliniky, kde nyní ordinuje
MUDr. Tuč (naproti MUDr. Hartla
a MUDr. Kavalové). Tímto se vychází vstříc pacientům z našeho regionu, že si budou moci
zvolit ošetřujícího lékaře na tak závažné onemocnění jako je cukrovka. Lékař bude mít na
diabetické pacienty více času a zkrátí se také
čekací doby. Pacienti se mohou zaregistrovat
přímo u nové lékařky.
Dne 14. 11. 1891 se narodil v Kanadě objevitel inzulinu Dr. Federick Grant Banting, na jehož počest se stal 14. listopad Světovým dnem
diabetu. Jako mladý medik nosil v hlavě nápad
zkoumat slinivku a objevit lék, který by pomohl mnoha lidem přežít. Již ve svých třiceti letech oznamuje na Torontské univerzitě první
výsledky své vědecké práce, které prováděl na
pokusných psech s laborantem Charlesem Bestem. Prvním lidským pacientem byl 14letý
chlapec Leonard Thompson, kterého pomocí
nově objeveného léku, nazvaného „inzulin“ přivedli k životu. V r. 1923 získávají za objevení
inzulinu Nobelovu cenu lékař F. G. Banting
a prof. MacLeod. Dodnes inzulin zachraňuje
miliony diabetiků a vrací je k důstojnému a tvořivému životu.
Protože počet diabetiků vzrůstá na celém
světě, pořádá 14. listopadu 2006 Světová nadace pro diabetes a společnost Novo Nordisk „Pochod proti diabetu“. Jedná se o půlhodinovou
pěší chůzi, která může podnítit lidi ke zdravějšímu životnímu stylu a přispívá k lepší kondici
až do vysokého věku. Každý účastník obdrží
certifikát o účasti a může si dát změřit glykémii
a tlak krve. Sraz účastníků ve Slavkově je v úterý 14. 11. 2006 ve 13.00 hodin v dětské části
polikliniky, Tyršova ul., kde bude registrace.
Jde se za každého počasí na golfové hřiště. Pěší
vycházky se mohou zúčastnit všichni občané
našeho města, kteří se zaregistrují a projdou
stanovenou trasu.
Ještě máme několik volných míst na zájezd
na výstaviště do Brna, kde se v sobotu dne 4. listopadu koná v Kongresovém centru „Den s diabetem“. V odpoledních hodinách návštěva muzea Antropos. Odjezd je v 8 hod. od polikliniky
ve Slavkově. Zájezd je pro účastníky zdarma –
hradí sponzorská firma.
Vrcholem naší letošní zdravotně výchovné
činnosti byla prodejní výstava DIA výrobků,
potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy,
která se konala dne 24. 10. 2006. Mnoho občanů z našeho regionu využilo toho, že si nakoupili vše potřebné a mohli si dát zdarma změřit
glykémii, tlak krve a obsah tuku. Děkuji městu
Slavkov za pomoc, všem zúčastněným firmám
a všem, kteří přišli a podpořili nás v naši práci.
Ještě stále platí naše nabídka na cvičení v tělocvičně ISŠ v pondělí od 15.30 hod. a kurz
angličtiny, který se koná ve čtvrtek od 17.30
hod. v dětské části polikliniky.
Marie Miškolczyová

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz
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Příroda Slavkovska
Vážky
Kdo by neznal zajímavý hmyzí řád, všechny
ty dokonale létající šídla, šídlatky, šidélka, motýlice, vážky, které v našem okolí můžeme
spatřit až téměř ve dvou
desítkách druhů, v naší republice 80 druhů a na celém světě 4000 druhů.
Jsou to dokonalí letci, dokonalí dravci s dokonalou
výzbrojí se štíhlým tělem,
nápadně velkýma klenutýma očima a mohutnými
kusadly. Většina druhů
usedá s rozepjatými dvěma páry křídel, jen motýlice se složenými křídly u těla. Zajímavé, že o tyto tvory, mistry v létání zájem vzrostl až v posledních létech. Jejich
schopnost létat všemi směry, nahoru i dolů by
jim mohl závidět každý konstruktér i pilot vrtulníků, které svou stavbou těla i připomínají.
Vážky milují plné slunce léta i podzimu, některé druhy můžeme spatřit až do prvních časných mrazů. Přesto, že se vyvíjí v tekoucích
i stojatých vodách a mokřinách, dospělci zaletují i daleko od vody, do zahrad, parků, na lesní světliny, kde nachází dostatek kořisti v podobě hmyzu, který loví v letu. Svou kořist
rozpoznají i na vzdálenost několika metrů. Větší druhy šídel napadají i své menší příbuzné.
Neméně dravé jsou i jejich larvy. Málokdy
se podaří nahlédnout i do života vodního hmyzu. Larva vážky se šerednou hlavou s mohutnýma očima, s tykadly, které dokážou najít kořist i v kalné vodě, spodní pysk protažený
v drápovité kleště dokáže vymrštit, uchopit kořist a podat do strašlivých kusadel. Jakýsi předobraz příšery, stvoření, které se pomalu plíží
spletí vodních rostlin bahnitým dnem. V ne-

bezpečí však dokáže zmizet jako torpédo
v krytu vodních rostlin. Z vody, načerpané do
zadní části těla odebírá kyslík. Načerpaná voda
náhle vypuzena ze střeva ji promění v raketovou střelu. Po svém vývoji
vylézá nad hladinu, na
hrudi pukne její obal a na
slunci se objeví pohádkově
krásné stvoření. Sluneční
paprsky rozsvítí v jejich
očích zářivou modř oblohy, zeleň lesní tůně s hnědavými hloubkami. Množství druhů vážek oplývá až
udivující
rozmanitostí
a kombinací barev, jiná, vážka červená, která
k nám přilétá ze Středomoří, celá září sametovou červení.
Vážky jsou prvními živočichy, kteří na zeměkouli ovládli vzduch již před 350 miliony let
v době předkarbonské. Za dlouhou dobu vývoje si vážky osvojily zajímavé schopnosti, ale
i podivné reprodukční zvyklosti, které u některých druhů až překvapují násilnostmi.
Všechny druhy vážek jsou spolehlivými indikátory čistoty vody. Z celkového množství
druhů je u nás polovina zařazena do některého
stupně ohrožení, vinou znečištěných vod organickými i cizorodými látkami, regulací toků,
vypouštění a vysychání vodních ploch, chov
ryb, které brání růstu vodních rostlin a vodního
hmyzu. Příkladem je i velký rybník v našem
městě, který ztratil někdejší ekologickou hodnotu. Naopak drobné vodní plochy na hřišti
golfu, cukrovarský mokřad a některé úseky
toku Litavy jsou místa, kam se vodní hmyz
i vážky opět vrací, kde můžeme spatřit skotačit
párek elegantních lesklých vážek a obdivovat
jejich letové schopnosti. Milan Hrabovský

V současné době probíhají práce na Koláčkově
náměstí na opravě kanalizace, které provádějí Vodovody a nalizace
Vyškov. Před synagogou
byly vysázeny nové javory. Provoz na náměstí
je omezen.
red.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
RAFËÁCI. JIRKA MÁDL, VOJTA KOTEK. Letní teenagerovská komedie plná smíchu, napûtí a trapasÛ z neãekan˘ch situací. Co
v‰echno se dá na vodû zaÏít? Koupání, nuda, peﬁeje, únava,
láska i zklamání.
16 BLOKÒ. BRUCE WILLIS, MOS DEF, DAVID MORSE. Z pÛvodnû jednoduchého úkolu se stává boj na Ïivot a na smrt. Zloãinci, kteﬁí usilují o Eddieho smrt, jsou policisté…..
FIREWALL. HARRISON FORD. Není nic nebezpeãnûj‰ího neÏ
muÏ, kter˘ mÛÏe ztratit v‰e.
SYRIANA. GEORGE CLOONEY, MATT DAMON, CHRIS
COOPER. Komplexní a napínav˘ pﬁíbûh o ropû, terorismu, penûzích a moci.
V JAKO VENDETA. HUGO WEAVING, NATALIE PORTMAN. Kdo
je muÏ skr˘vající svou zjizvenou tváﬁ pod maskou? Hrdina bojující proti totalitnímu reÏimu nebo ‰ílenec?
ULTRAVIOLET. MILLA JOVOVICH. Pﬁíbûh z budoucnosti o Ïenû
zapletené do obãanské války mezi vládou a subkulturou lidí pozmûnûn˘ch nákazou, díky níÏ jsou rychlej‰í, silnûj‰í a inteligentnûj‰í.
DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA. Oblíbení promrzlí hrdinové jsou
zpût, aby vás pozvali na dal‰í bájeãné dobrodruÏství ve skvûlém
pokraãování celosvûtového hitu!
·IFRA MISTRA LEONARDA. TOM HANKS, JEAN RENO,
AUDREY TAUTOU. Svûtov˘ bestseler,pátrání, pﬁi nûmÏ pod
rou‰kou záhadného prastarého spoleãenství je odhaleno tajemství stﬁeÏené od Kristov˘ch dob.
STÍNY MINULOSTI. STEVEN SEAGAL. B˘val˘ agent CIA musí
rozmotat nebezpeãnou síÈ mezinárodní ‰pionáÏe, aby zachránil
svou dceru a zabránil cestû vraÏedného viru do rukou nepﬁítele.
HOOLIGANS. ELIJAH WOOD, CHARLIE HUNNAM. Násilnick˘
svût fotbalov˘ch “fanou‰kÛ” – skuteãné vzru‰ení z fotbalového
fandûní, pocity pﬁátelství a loajality uvnitﬁ jednoho z nejtvrd‰ích
fandovsk˘ch klubÛ Lond˘na – GSE, ale také brutální následky
takového Ïivota na hranû…
SPOLEâENSTVÍ DRUIDÒ. MATHIEU SIMONET, CÉDRIC
CHEVALME, ELSA KIKOINE. Co skr˘vají hlubiny m˘tického
lesa Brocéliande?
SATAN P¤ICHÁZÍ. JULIA STILES, MIA FARROW. Nejtemnûj‰í
lidské obavy se stávají skuteãností, protoÏe svût zachvátila nev˘slovná hrÛza! Po sérii bizarních úmrtí a varovn˘ch znamení
odhalují pravdu – novû narozené dítû je ztûlesnûn˘ Antikrist!
SILENT HILL. Tajemné mûsto, které pohltí nemocnou dívku a její
matka musí vynaloÏit v‰echny síly, aby ji získala zpût…
M¯TUS. JACKIE CHAN. Archeolog a vûdec se vydávají na cestu, která je pﬁivede k nejvût‰ímu objevu ãínské historie. Oba
dobrodruhové úspû‰nû vkroãí do císaﬁovy hrobky, âekají na nû
zde duchové minulosti a musí se jim postavit tváﬁí v tváﬁ.
KO¤ENY MAFIE. DENIS HOPPER, VAL KILMER, JAMES
MARSDEN. Film podle skuteãné události o tom, Ïe nelze jednodu‰e zapomenout, Ïe va‰e rodina byla spojena s mafií.
HLEDÁME YDOL. HUGH GRANT, DENNIS QUAID, WILLEM
DAFOE. Díky celosvûtovému fenoménu reality show se témûﬁ
kaÏd˘ mÛÏe stát slavn˘m. Finálová noc zaãíná, do kﬁesla zvlá‰tního porotce usedá prezident Spojen˘ch státÛ a pódium zaÏije
v˘bu‰nou show, na kterou národ nikdy nezapomene.
NOV¯ SVùT. COLIN FARRELL, CHRISTOPHER PLUMMER. Romantické vyprávûní o prvních dnech nové Ameriky. Vztah indiánky a anglického kapitána rozpoutá válku dvou svûtÛ.
VZPOURA. Epick˘ pﬁíbûh pﬁátelství, lásky, prohry a zklamání zasazen˘ do prostﬁedí vzpoury v Indii v roce 1857. Pﬁíbûh pﬁátelství a loajality mezi hrdinn˘mu Indy a britsk˘m dÛstojníke,, kter˘ pﬁesahuje meze ve‰ker˘ch lidsk˘ch pﬁedstav.
ZTROSKOTANÁ LÁSKA. CHRIS CARMACK, AMANDA BYNES.
Skoãí pﬁes palubu, aby dostala kluka sv˘ch snÛ…
KRÁL DOBYVATEL. V roce 1547 vypluje mlad˘ muÏ z Portugalska najít muÏe, kter˘ zavraÏdil jeho otce. Na cestû se jeho loì
dostane do veliké bouﬁe a klesne ke dnu a ocitá se na bﬁehu
královské ﬁí‰e Siam, kde zaãíná jeho opravdové dobrodruÏství.
VETERÁN. Veterán vietnamské války se vrací do souãasného
Saigonu, kde se setkává se star˘m kamarádem. Peklo, jeÏ kdysi proÏili, v jejich vzpomínkách znovu oÏívá…
ZOMBIE P¤ICHÁZÍ. Ve vûzení vypukne nákaza,.která z vût‰iny
obyvatel vytvoﬁí masoÏravé bestie, které likvidují v‰e, co jim
stojí v cestû. Zbytek Ïijících se proti nim snaÏí bojovat v‰emi
dostupn˘mi prostﬁedky.
MÍ·A VODNÍ P¤Í·ERKA. ProÏije‰ pﬁíbûh, kter˘ mÛÏe potkat
I tebe. Mac odjíÏdí se sv˘m otcem k jezeru a pokusí se objasnit pravdivost legendy o bájném netvÛrkovi…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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LISTOPAD – PROSINEC 2006

Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

GARFIELD 2

31. 10. úter˘
1. 11. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

77 min.

4. 11. sobota
5. 11. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

111 min.
Pﬁíbûh o lidech, kteﬁí bojovali o své Ïivoty a o letadlu, které díky nim nezasáhlo svÛj cíl. Film inspirovan˘ skuteãnou událostí 11. záﬁí 2001.
Film USA/VB/Francie. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

7. 11. úter˘
8. 11. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
V rámci sv˘ch pracovních povinností schytal atentátníkovu kulku za Rogana Reaga. Tajná sluÏba hledá ve sv˘ch ﬁadách zrádce hrozícího
prezidenta zavraÏdit. Michael Douglas jako stráÏce sám musí prchat pﬁed zákonem. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

11. 11. sobota
12. 11. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

130 min.
Skuteãn˘ pﬁíbûh mladé Ïeny, která se snaÏí zdolat bezpoãet pﬁekáÏek zvlá‰tní a neznámé kultury, aby mohla dát prÛchod své Ïivotní lásce.
Film SRN. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

14. 11. úter˘
15. 11. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

107 min.
Romantická komedie zaãíná pﬁesnû tam, kde vût‰ina podobn˘ch filmÛ konãí. Potkali se, zamilovali se do sebe a na‰li si místo, ve kterém
chtûli Ïít aÏ do smrti. Ale v‰echno bylo jinak. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

18. 11. sobota
19. 11. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

126 min.
Film natoãen˘ podle nejprodávanûj‰í videohry v Ïánru horor. Matka hledá nemocnou dceru a vydá se za starou léãitelkou, ale zaplétá se
do ponuré historie mûsta. Filmov˘ horor Japonsko/USA.
Vstupné: 65, 68 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

21. 11. úter˘
22. 11. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

106 min.
Dívka je nad‰ená fotbalem a je ochotna pro to udûlat cokoliv! Dokonce je schopna se vydávat za svého bratra-dvojãe. Romantická
komedie USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

25. 11. sobota
26. 11. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
Bude pro nejzamûstnanûj‰ího architekta jeho univerzální ovladaã Ïivota prokletím, nebo poÏehnáním? Îivot mu ﬁídí dálkové ovládání.
Filmová komedie USA. Vstupné: 65, 68 Kã
MládeÏi pﬁístupno

28. 11. úter˘
29. 11. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

2. 12. sobota
3. 12. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

129 min.
Policisté Jimeno a McLoughlin jako první 11. záﬁí 2001 reagovali na volání o pomoc. KdyÏ se Svûtová obchodní centra zﬁítila, zÛstali
zasypáni troskami. Film USA podle skuteãné události.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

5. 12. úter˘
6. 12. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Komedie o tom, jak si nelze dûlat vÛbec Ïádné iluze. Nov˘ ãesk˘ film Vûry Chytilové. Hrají: J. Janûková, B. Polívka, J. Krausová a dal‰í.
MládeÏi pﬁístupno

9. 12. sobota
10. 12 nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Pﬁíbûh lásky plné drog. Pﬁekraãují nepﬁekroãitelné hranice a podléhají závislosti na drogách a Ïenou se do opojného blaÏeného snu.
Romantick˘ pﬁíbûh. Film Austrálie.
MládeÏi nepﬁístupno

12. 12. úter˘
13. 12. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Nejlep‰í piloti na stopû teroristÛ, kteﬁí se zmocnili jedné ze stíhaãek bûhem letecké show. Bájeãní muÏi na létajících strojích jsou vûãní.
Francouzsk˘ akãní film.
MládeÏi pﬁístupno

Garfield odjíÏdí do Evropy. S parÈákem psem Odie chce pﬁekvapit svého páníãka Jona, kter˘ je s pﬁítelkyní v Lond˘nû. Zde proÏívá
neskuteãné dobrodruÏství. Komedie pro celou rodinu. Film USA v ãeské verzi.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

LET â. 93
STRÁÎCE

BÍLÁ MASAJKA
ROZCHOD!

SILENT HILL

SUPER NÁHRADNÍK

KLIK – ÎIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
KRÁSKA V NESNÁZÍCH

110 min.

Nov˘ ãesk˘ film Jana Hﬁebejka a Petra Jarchovského o sexu, penûzích a dobrém ãlovûku. Je pln˘ vypjat˘ch zvratÛ i komick˘ch
a paradoxních rozuzlení. Hrají: A. Geislerová, Jana Brejchová, E. Va‰áryová, J. Abrhám a dal‰í.
Vstupné: 65, 68 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

WORLD TRADE CENTER

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
CANDY

SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH

V termínu 23.–25. bﬁezna 2007 uvedeme nov˘ ãesk˘ film dle slavného románu Bohumila Hrabala: Obsluhoval jsem anglického krále
s hvûzdn˘m hereck˘m obsazením.

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3100 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661,
e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Tiskárna Helbich, a. s., Valchaﬁská 36, Brno. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz
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E-COM s. r. o.
Firma se dlouhodobě specializuje na výzkum, vývoj, výrobu, dodávky a servis výcvikových a simulačních systémů (www.e-com.cz).
E-COM má na několik let dopředu zajištěnou celou řadu projektů pro české i zahraniční zákazníky,
proto je v současnosti nezbytné aby rozšířil svoje
pracovní kapacity.
Nabízíme zajímavou, tvůrčí práci v mladém kolektivu, příznivé finanční ohodnocení, dlouhodobou
perspektivu.
Přijmeme nové zaměstnance do oblastí:
– MANAGEMENT A ADMINISTRACE PROJEKTŮ
– VÝVOJ SOFTWARE
– STROJNÍ A ELEKTRO KONSTRUKCE
– VÝVOJ VIRTUÁLNÍCH TERÉNŮ A POČÍTAČOVÉ
MODELOVÁNÍ
– STROJÍRENSKÁ VÝROBA (zámečníci, svářeči,
obráběči, modeláři, pomocné profese)
– OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
– MONTÁŽ mechanická i elektro
Znalost AJ a možnost zahraničních pracovních
cest vítána.
Kontaktujte nás na tel. 544 422 911, e-mailem na
info@e-com.cz nebo nás navštivte ve Slavkově
u Brna – Zlatá Hora.
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