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Město Slavkov u Brna
a Zámek Slavkov – Austerlitz
na veletrhu Regiontour 2008
e dnech 10.–13. ledna se v pavilonu V a F na
brněnském výstavišti uskutečnil 17. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech
Regiontour a 18. ročník veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO, který byl slavnostně zahájen hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem,
zahájení byli přítomni i primátor města Brna Roman
Onderka, Libor Ambrozek a vedení města Slavkova.
Veletrhů se zúčastnily nejvýznamnější tuzemské cestovní kanceláře, všechny regiony a turistické oblasti

V

Zápis do první třídy
Vedení základních škol ve Slavkově u Brna zve k zápisu do prvních tříd slavkovské děti a jejich rodiče.
Zápis pořádají obě školy společně v úterý 5. února
od 13 do 17 hodin v budově Základní školy Komenského, vchod od kostela, 1. poschodí. K zápisu se dostaví děti narozené
v období mezi 1. 9.
2001 a 31. 8. 2002 se
svými zákonnými zástupci. Potřebné doklady: občanský průkaz
zákonného zástupce
a rodný list dítěte.
Mgr. Vladimír Soukop
a Mgr. Jaromír Pytela
ředitelé škol

ČR i velké množství zahraničních regionů.
V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo
branami výstaviště více než 14 tisíc návštěvníků, rekordní třináctitisícovou návštěvnost pořadatelé zaznamenali v sobotu. Celková návštěvnost akce přesáhla 36 tisíc osob.
Město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Austerlitz se poprvé představily společnou expozicí,
jejíž autorkou byla paní Alena Slezáková.
(Pokračování na str. 4)

Zápis do mateřské
školy Zvídálek
Z důvodu velkého zájmu rodičů o předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole provede ředitelka Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna po dohodě
se zřizovatelem orientační zápis dětí do mateřské
školy. Prosím rodiče, kteří mají zájem o předškolní
vzdělávání svých dětí v mateřské škole od září 2008,
aby se dostavili k zápisu do Mateřské školy Zvídálek
na Koláčkově náměstí 107 ve Slavkově u Brna od
4. do 8. února 2008 v době od 8 do 15.30 hodin.
Podle počtu přihlášených dětí a naplnění kapacity MŠ jsou děti přijímány na základě stanovených
kritérií. Přednostně jsou do mateřské školy přijímány
děti s bydlištěm ve Slavkově u Brna:
(Pokračování na str. 10)

Pozvánka na 2. vepﬁové hody
V roce 2007 jsme se pokusili zahájit
novou tradici pořádat pravidelně v naše
městě vepřové hody (městskou zabijačku).
Ve spolupráci s Rostěnicemi, a. s. chceme
navázat na, dle ohlasů veřejnosti, úspěšnou
akci z loňského roku a opět uspořádat v sobotu
2. února od 8 do 12 hodin na Palackého náměstí (před radnicí u kašny) 2. vepřové hody –
městskou zabijačku. Nabídkou všem návštěvníkům opět bude ochutnávka tradičních zabijačkových produktů (černá polévka, ovárek, maso
a vnitřnosti z kotlů – toto vše zdarma) a čerstvých
uzenin z udírny. Současně bude možné zakoupit si všechny další uzenářské pochutiny
z vlastní výrobní produkce Rostěnic, a.s. (čerstvé maso, jelítka, jitrničky, ovárek, tlačenku,
klobásky a kabanos, atd.). Po celou dobu akce bude
zajištěno bohaté občerstvení. K navození dobré nálady, k poslechu, snad i tanci, bude stejně jako v loňském roce hrát hudební skupina Malá Doubravěnka z Vysočiny pod vedením
Jana Víta. Snad i letošní, prozatím trošku zvláštní zima, nám
ukáže svoji příznivější tvář typickou pro konání typické zabijačky (lehký mrazík, sluníčko a sněhový poprašek jako na obrázcích Josefa Lady) a vytvoří nám spolu se všemi aktéry
a návštěvníky akce pohodovou náladu. Na tuto akci vás zve
vedení Města Slavkova u Brna a vedení Rostěnic, a.s. ich

Příští číslo vyjde 1. března

III. SPOLEČENSKÝ PLES
Nastal leden a s ním přichází i plesová sezona. Tu
letošní slavkovskou zahájila ZŠ Komenského a Klub
přátel školy už v sobotu 12. ledna v kulturním centru
Bonaparte.
V návaznosti na předešlé ročníky to byl náš třetí
ples. K tanci a poslechu hrála skupina QUANTUM. Po
zahájení přivítala všechny účastníky děvčata naší skupiny GLITTER STARS. Opět zářila! Nejenom tanečním

výkonem, ale i světelným efektem v závěru svého
čísla. Před půlnocí oživila taneční parket oblíbeným
kankánem skupina FLIP FLOP. Po ní následoval všemi
hodně očekávaný okamžik večera – tombola. Byla
opět pestrá a bohatá. Všem sponzorům patří naše
upřímné poděkování. Velmi pěkný III. ročník školního
plesu je nenávratně za námi. Stopy po něm zůstávají
už jen v krásných vzpomínkách.
HaČr

Rybářský ples
Slavkov u Brna 19. ledna

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna vyšlo 59 tříkrálových koledníků s vedoucími do ulic našeho města. V pokladničkách přinesli 79 266 Kč (v loňském roce to bylo
87 219 Kč).

Pokladničky byly v pondělí 7. ledna otevřeny na
městském úřadě a vybraná částka byla odeslána na
účet Charity České republiky.
Farní charita děkuje všem občanům, kteří do

sbírky přispěli. Také děkujeme všem obětavým
koledníkům i vedoucím skupinek, ženám, které
připravily oblečení a občerstvení pro koledníky,
a firmě Svoboda za sponzorský dar.
ej
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

V. řádné zasedání ZM – 17. 12. 2007
1. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném
plnění programu rozvoje města ke konci listopadu
2007 na vědomí.
2. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 3.čtvrtletí roku
2007“ bere její obsah na vědomí a tento návrh
schvaluje.
3. ZM po projednání zprávy „Rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí
2007“ bere její obsah na vědomí a jednotlivé návrhy
schvaluje.
4. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového provizoria roku 2008“ bere její obsah na vědomí a schvaluje návrh rozpočtového provizoria
Města Slavkova u Brna pro rok 2008 s celkovou
výší příjmů a výdajů 134 928 500 Kč. Současně
ukládá RM vypsat výběrové řízení na poskytovatele
bankovního úvěru max. po dobu 10 let, max. do
výše 2,5 mil. Kč.
5. ZM schvaluje úpravy schváleného rozpočtu
města pro rok 2007 formou ouboru rozpočtových
opatření RO č. 42 (dotace ze SR ČR na Czech
Point), RO č. 43 (dotace z rozpočtu JMK pro
JSDH), RO č. 44 (program péče o krajinu), RO č.
45 (program péče o krajinu), RO č. 46 (lesní hospodářství), RO č. 47 (výplata příspěvku na péči
oprávněným osobám), RO č.48 (oprava sloupů veřejného osvětlení). ZM současně schválilo přijetí
neinvestiční dotace z JMK pro JSDH a přijetí neinvestiční dotace z SR ČR na zabezpečení provozu
kontaktních míst veřejné správy.
6. ZM po projednání zprávy s návrhem na změnu
zřizovací listiny Historického muzea ve Slavkově
u Brna v části název příspěvkové organizace schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace ve znění
Historické muzeum ve Slavkově u Brna na Zámek
Slavkov – Austerlitz. ZM současně ukládá RM zajistit zápis názvu příspěvkové organizace jako
ochranné známky ve vlastnictví města jako zřizovatele.
7. ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru ZM v předloženém znění. ZM současně bere
na vědomí zprávu o kontrole KV ZM provedené na
odboru BTH dne 4. 10. 2007, ukládá RM rozpracovat navrhovaná opatření ze zápisu o kontrole na
BTH ze dne 4. 10. 2007 a výsledky předložit na
řádném jednání ZM. ZM ukládá RM projednat s ředitelem HM navrhovaná opatření ze zápisu o kontrole v HM ze dne 31. 5.–18. 6. 2007 a výsledky
předložit na řádném zasedání ZM.
8. ZM souhlasí se směnou pozemku parc. č.
2636/34 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za pozemek parc. č. 2636/35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
manželů Zdenka a Danuše Andrlových, Čapkova
573, Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou
(500 Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí rovným dílem město a manželé Andrlovi.
9. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o spolu-

práci na vodním díle PPO Slavkov u Brna s Povodím Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11,
PSČ 601 75, IČ 70890013 v předloženém znění.
10. ZM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parc. č. 2742 v k.ú. Slavkov
u Brna.
11. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc č.
2647/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.
12. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku pac. č. 2927/75 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 222 m2 v k.ú.Slavkov
u Brna.
13. ZM dává souhlas k uzavření kupní smlouvy
o prodeji pozemků parc. č. 2702/10 a 2702/6
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov
u Brna do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05, Praha 4, IČ:
65993390 v předloženém znění.
14. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č.
2653 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 738 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví p. Ludmily Uhlířové, Polní 1200, Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující.
15. ZM bere na vědomí informativní zprávu
o stavu přípravy „Obytné zóny Zelnice).
16. ZM deleguje na valnou hromadu obchodní
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
jako zástupce města starostu Ing. Ivana Charváta
a jako náhradníka místostarostu Ing. Jiřího Doležela.
17. ZM souhlasí s poskytnutím katastrálního

území města pro činnost občanského sdružení
„MAS Za humnama.“
18. ZM bere zprávu Finančního výboru ZM –
zápis z jednání č. 2/07 ze dne 12. 12. 2007 na vědomí. ZM ukládá RM doplnit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města na práci s mládeží o tuto větu: Příspěvek nebude poskytnut
žadateli v případě, že nebude mít vyrovnané závazky vůči městu nebo příspěvkovým organizacím
zřizovaných městem.
19. V rámci různého starosta města Ing. Ivan
Charvát informoval členy ZM o stavu Městské policie – odstoupení velitele MP z funkce, jednání
s vedením MP Bučovice o nástupu p. Pavla Ehrenbergera na toto místo.
20. ZM ukládá RM na nejbližší zasedání RM
projednat informace předložené panem Františkem
Bursou (provozovatelem zámeckého podzemí)
o pokračování smlouvy na podzemí zámku ve Slavkově u Brna a neprodleně podat zprávu ZM ve věcech: oprávněnost faktury Historického muzea
č. 20070133; podmínky a dopady při ukončení
smluvního vztahu na HM; definovat další záměr
využití prostor Historickým muzeem ve Slavkově
u Brna včetně finančních nákladů v případě ukončení smlouvy.

XVII. mimoﬁádná schÛze RM
– 16. 1. 2008
1. RM souhlasí se zadáním geometrického
plánu pro oddělen parcel v lokalitě budoucí
obytné zóny Zelnice v souladu s předloženým
návrhem.

23. řádná schůze RM – 7. 1. 2008
1. RM po projednání návrhu programu a termínů
schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2008 tento
schvaluje .
2. RM ukládá MěÚ neprodleně předložit návrh
geometrického oddělení pozemku p.č. 354/4 o předpokládané výměře cca 6150 m2 k zřízení zahrad
k jednotlivým RD a pozemku p.č. 354/1 pro odvodňovací příkop podél Prostředníčku. RM současně ukládá funkcionářům města neprodleně projednat se Slavojem Leitnerem a Ivanem Smutným
konečnou podobu umístění směňovaných pozemků
(lokalita Zelnice, resp. Zlatá Hora) a předložit RM
návrh geometrického plánu.
3. RM souhlasí s uzavřením dohody mezi příspěvkovými organizacemi města Zámek Slavkov –
Austerlitz a Technické služby města Slavkova
u Brna, o převodu údržby zámeckého parku ve Slavkově u Brna.
4. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

INFORMAČNÍ CENTRUM
Otevírací doba informačního centra:
únor, březen:
pondělí–pátek
9–16 hodin
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN včetně rozpojovací
skříně SR na pozemku parc. č. 680 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a. s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198 zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České
Budějovice, IČ 25733591 v předloženém znění.
5. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění kabelového vedení NN včetně kabelové skříně
na pozemku parc. č. 1787/30 v katastrálním území
Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce,
a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ:
26078198 zastoupenou E.ON Česká republika,
s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice,
IČ 25733591 v předloženém znění.
6. RM dává souhlas k ukončení nájmu sloupu
veřejného osvětlení č. 001.01.002 na Malinovského
náměstí uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě
uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o.,
Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 29. 1.
2004 ve znění dodatků č. 1 až 7 na pronájem částí
pozemků a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry
města Slavkova u Brna.
7. RM dává souhlas k uzavření smluv o poskytnutí architektonických studií na dostavbu proluky
v ulici Husova ve Slavkově u Brna, které byly zhotoveny na základě vyhlášení soutěže o Cenu Petra
Parléře 2007.
(Pokračování na str. 4)

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

4

23. řádná schůze RM – 7. 1. 2008
(Dokončení ze str. 3)

8. RM projednala zprávu „Dům s pečovatelskou
službou – František Stehlík, úmrtí“, bere její obsah
na vědomí a souhlasí s postupem uvedeným ve
zprávě.
9. RM ruší usnesení přijaté pod bodem 3.4. na
XVI. mimořádné schůzi dne 10. 12. 2007 (zpětvzetí
žádosti MUDr. Nadi Dufkové, bytem Nemojany
172, 683 03 Luleč, IČ: 75088959).
10. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 02/2006
v budově Panského domu, Palackého náměstí 89,
jehož předmětem je pronájem plochy k umístění
vývěsního štítu na domě č.p. 89 ve Slavkově
u Brna s firmou NATMAL s. r. o., se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, IČ 25575821, za
5000 Kč/rok, na dobu neurčitou, s účinností od 1.
ledna 2008.
11. RM uděluje předchozí souhlas k dohodě
o výměně bytů, zapsané pod č. j. 28159-07 ze dne
17. 12. 2007, mezi paní Danou Fatkovou, trvale
bytem Bučovická 187, Slavkov u Brna, a panem
Pavlem Minaříkem, trvale bytem U škol 956, Bučovice, s podmínkou uzavření nové nájemní
smlouvy s panem Pavlem Minaříkem, trvale bytem
U škol 956, Bučovice, ve znění dle přílohy.
12. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyr-

šova o schválení vyřazení investičního majetku“
schvaluje vyřazení kopírky a bezdrátových sluchátkových souprav z majetku ZŠ Tyršova: kopírka
SHARP SR-2218, i.č. inventární číslo HIM-16, rok
pořízení 2000, pořizovací cena 52 027 Kč, bezdrátová sluchátková souprava, inventární číslo UP-07,
rok pořízení 1997, pořizovací cena 6778,94 Kč,
bezdrátová sluchátková souprava, inventární číslo
UP-08, rok pořízení 1997, pořizovací cena
6378,94 Kč.
13. RM schvaluje Dodatek č.3 k Organizačnímu
řádu Městského úřadu ve Slavkově u Brna v předloženém znění.
14. RM bere na vědomí přehled o stížnostech
podaných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2007.
15. RM souhlasí s pořádáním 4. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 15. 2. 2008
a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci.
Cena vstupného pro jednu osobu včetně místenky
bude 125 Kč.
16. RM ukládá řediteli Zámku Slavkov – Austerlitz přepracovat návrh ceníku pronájmů nekomerčního charakteru a zámecké zahrady. RM
schvaluje ceník vzdělávacích programů pro 2. stupeň ZŠ v předloženém znění.
17. RM bere na vědomí poděkování Diakonie
ČCE - středisko v Myslibořicích.
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Mûsto Slavkov u Brna
a Zámek Slavkov – Austerlitz
na veletrhu Regiontour 2008
(Dokončení ze str. 1)

Návštěvníci se na stánku mohli seznámit
s připravovanou nabídkou kulturních a společenských akcí. Za tímto účelem jim byly k dispozici tištěné i ústně podávané informace
o památkách a turistických možnostech města
Slavkova, o pestrém kulturním dění, a to nejen
ve městě, ale i na území slavkovského bojiště,
dále o možnostech ubytování a stravování
a o dalších zajímavostech v okolí. V průběhu
veletrhu došlo také k jednání se zástupci různých cestovních kanceláří, které mají zájem
ukázat svým klientům nová a zajímavá místa,
jakým Slavkov u Brna bezesporu je.
Nabídku zámku zapojit se do prezentace na
stánku Slavkova využilo 11 slavkovských
firem zabývajících se cestovním ruchem
a službami pro volný čas. Rádi bychom vyjádřili poděkování i studentům Integrované
střední školy ve Slavkově, kteří se starali
o hosty města na stánku.
Mgr. Michaela Kavková, Irena Fojtová
Zámek Slavkov – Austerlitz

Silvestrovský ohňostroj
Ohňostroje na silvestra se stávají nejen pěknou tradicí, ale i velkou atrakcí,
o čemž svědčí rekordní návštěva 5. silvestrovského ohňostroje. K dobré náladě
zahrála Zámecká kapela pod vedením pana Hrazdílka a pro zahřátí sloužil stánek se svařeným vínem u radnice. Samotný ohňostroj poznamenala inverze,
kdy kouřový mrak neumožnil vyniknout celé kráse světelné show. I po skončení
ohňostroje zůstalo náměstí zaplněné vzájemně si přejícími vše nejlepší v novém
roce a besedujícími lidmi. Poslední hloučky se rozcházely kolem 22. hodiny.
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Městská policie zahájila činnost
Od 1. ledna působí ve Slavkově u Brna městská policie. V současné době jsou její členové na
školení, ale i tak stačí sledovat dění ve městě.
Zatím sice jen monitorují přestupky řidičů (viz
přiložené fotografie), ale v nejbližší době tyto

přestupky budou řešit. Nejčastěji se jedná o stání
na chodníku, na veřejné zeleni nebo ve vjezdech
na náměstí, nebo také parkování na zákazu stání
apod. Řidiči by toto měli vzít na vědomí a dodržovat dopravní předpisy.
pe

Stání na vyhrazeném parkovi‰ti

Stání ve vjezdu

Stání na veﬁejné zeleni

Zákaz stání

Zákaz vjezdu

Stání na veﬁejné zeleni

Stání na chodníku

Stání na veﬁejné zeleni

Stání na chodníku

Stání ve vjezdu

Stání na chodníku

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

6

1/2008

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
nabízí
POLOLETNÍ PRÁZDNINY S DDM
v pátek 1. února od 8 do 13 h, cena: 30 Kč
S sebou přezůvky, svačinku (akce je bez
stravy). Program: zábavné soutěže (šipky,
stolní tenis, házecí turnaj…). Upozornění pro
rodiče: děti je nutné přihlásit nejpozději do
30. ledna, vyplnit přihlášku a zaplatit poplatek!
DDM Slavkov u Brna nabízí
chlapcům od 5.–9. tříd ZŠ

BASKETBALOVÝ KROUŽEK
od 6. února 2008 (druhé pololetí)
Každou středu 16.30–17.30 h.
v tělocvičně ZŠ Tyršova pod vedením PaedDr. M. Charváta.
Zápisné 150 Kč na pololetí (poplatek je nutné uhradit do konce
února 2008).
Přijďte si zahrát, začínáme ve středu 6. února!
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá další z výtvarných seminářů pro ženy

MODROTISK
Jedná se o spolupráci s jedinou dílnou u nás,
která dodržuje původní postupy ručního tisku
a barvení plátna indigem. Namalujete si samy,
nebo s dětmi vlastní modrotiskové náměty,
zůstanou vám tak zachovány na polštáři nebo
svátečním ubrusu. Kdo si netroufá, může zkusit malou drobnost pro radost. Věnovat se vám
bude P. Martinková. Seminář se koná ve
středu 13. února od 17.30 hod. ve výtvarné
dílně DDM Slavkov. Poplatek DDM 50 Kč
(za seminář, barvu a náklady na barvení).
Na místě si zakoupíte potřebné množství
škrobeného plátna na váš výrobek (90 Kč/m,
na polštářek je spotřeba cca 0,5 m).
Počet míst je omezen. Na akci je nutné přihlásit se předem, osobně v DDM nebo na tel.:
544 221 708.
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá (vždy od 8 do 15 hodin)

JARNÍ PRÁZDNINY S DDM
v termínu od pondělí 18. 2. do pátku 22.
února. Možnost přihlásit děti i na jednotlivé
dny! Cena: 40 Kč na jeden den bez stravy
S sebou přezůvky, sport. oblečení, svačinu,
pití. Pro děti je připraven program plný her, soutěží, výtvarných činností i vycházek.
Počet míst je omezen! Děti je nutné přihlásit
předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 13.
února v DDM Slavkov, Komenského nám. 495,
tel.: 544 221 708. Zájemci o oběd se přihlásí
u vedoucí stravování! Přijďte, těšíme se na vás!
CHYSTÁTE SE NA LÉTO?
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
nabízí

LETNÍ TÁBOR
v krásném prostředí Chřibských lesů, areál
Kamínka-Roštín v termínu 14.–23. 7. 2008.
Cena: 3400 Kč za pobyt. Přihlášku a bližší
informace na DDM denně od 8 do 16 hod.
nebo na telefon 544 221 708.

Kroužek aerobiku DDM

Předvánoční aerobik show
Všichni příznivci aerobiku se dočkali 8.
prosince milého dárečku. Pod záštitou DDM
Slavkov se konala již tradiční předvánoční tříhodinovka. Na zájemce o toto cvičení, kterých se sešlo úctyhodných 25, čekaly tři hodiny pohybu pod vedením zkušených lektorů.
Nejdříve se všichni rozehřáli při lekci aerobiku pod vedením Tomáše Malacha (milého
hosta ze Zlína), pak se rozvlnili v rytmu latin
aerobic s Evou Hemalovou a na závěr si zaposilovali s Ivanou Majárkovou v hodině bodystylingu. Mezi jednotlivými lekcemi se losovala tombola a každá cvičenka si odnesla

malý dáreček. Děkujeme tedy všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu celého odpoledne a při dalších akcích v novém roce se těšíme se všemi na shledanou.
I.M.
Upozornění DDM Slavkov
V roce 2008 se bude cvičit aerobik pro
dívky a ženy pod vedením Mgr. Ivany Majárkové 2x týdně, a to každé pondělí
19–20 h v tělocvičně na ZŠ Tyršova a nově
ve středu také 19–20 h v malé tělocvičně
ZŠ Komenského (vchod od kostela).

Nový kroužek v DDM
Ve středu 30. ledna v 15 h se koná první
schůzka nového kroužku, který se bude zabývat převážně hrou Magic the Gathering.
Kroužek bude zřízen pod záštitou DDM a budeme se scházet každou středu právě v jeho
prostorách. Je určen pro kluky a holky od 7.
třídy výše. Samozřejmě jsou vítáni i dospívající a dospělí, kteří mají chuť strávit hodinku týdně s touto zajímavou hrou.
Co je vlastně Magic the Gathering?
Asi před deseti lety se jistý matematik Richard Garfield inspiroval kartami hokejistů.
Tyto karty se mimochodem prodávají dodnes. Napadlo ho, že je škoda karty jen tak
sbírat, že by nebylo špatné, kdyby se s nimi
mohlo dělat ještě něco jiného. Například
hrát. A tak vznikla ona hra, ve které se můžete stát mocným kouzelníkem, povoláváte
své služebníky a sesíláte kouzla na soupeře.
Ve hře hraje hlavní roli magie, která určuje
veškeré herní události. Má pět různých barev
(černá, modrá, zelená, bílá a červená) a pět
druhů zemí, přičemž každá země vám dává
energii dané barvy. Pomocí této barevné

energie vyvoláváte bytosti, které slouží ke
zneškodnění soupeře, přičemž každá barva
má svoje speciální vlastnosti. Třeba bílá
magie je spjata s léčením a její silnou stránkou jsou létající bytosti, červená zase dokáže
zraňovat soupeře na dálku a vyvolávat rychle
se množící bytosti.
Jedná se o velice komplexní hru, nesrovnatelnou s žádnou jinou klasickou karetní
hrou. Není nejjednodušší, a jistou nevýhodou
je angličtina používaná k vysvětlení smyslu
jednotlivých karet. Těch existuje k dnešnímu
dni asi 11 000 různých druhů. Proto je vhodná
pro hráče ve věku zhruba 13+.
Pokud někoho popis zaujal, nebo jste se
s MtG už setkali, nebo MtG dokonce hrajete,
pak předchozí pozvánka je určena právě vám.
bs
Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Soutěž o Cenu Petra
Parléře 2007
Vážení občané, dovolte, abychom vás seznámili se soutěží o Cenu Petra Parléře a zároveň vás pozvali dne 6. února v 15.30 h. do
zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna na Palackého náměstí č.p. 65
na veřejnou prezentaci architektonických
návrhů na zástavbu proluky v Husově ulici.
Město Slavkov u Brna se této soutěže zúčastnilo již v roce 2004 s námětem zástavby Koláčkova náměstí, kde návrh byl oceněn třetí
cenou. Veřejné prezentace se zúčastní zpracovatelé návrhů, člen hodnotitelské komise a zástupci města. Tato soutěž je pořádána každoročně a k účasti jsou vyzvána města a obce
z celé České republiky. Vzhledem k tomu, že
celá soutěž je hrazena sponzorskými prostředky, je účastníkům soutěže umožněno
zdarma získat architektonické návrhy na své
náměty.
Město Slavkov u Brna v měsíci únoru 2007
obdrželo výzvu Společnosti Petra Parléře,
s.r.o. na účast v soutěži o Cenu Petra Parléře
2007 a rada města se na své schůzi rozhodla
této soutěže zúčastnit. Jako soutěžní téma po
konzultaci s odbory městského úřadu byl vybrán námět na téma dostavba proluky na ulici
Husova po demolici budov č.p. 62 a č.p. 63.
Objekt by měl převážně sloužit jako městská
knihovna, informační centrum a čítárna s kavárnou. Náš námět byl po obhajobě spolu s náměty dalších sedmi měst vybrán k zařazení do
architektonické soutěže. Soutěž probíhala od
června do září, architekti v této době podávali
své návrhy. Na náš námět bylo podáno nejvíce návrhů – celkem 8. Do soutěže se sešlo na
40 návrhů, které hodnotitelská komise dále
hodnotila. Návrhy našeho námětu nedostaly
žádné ocenění (oceňují se pouze první tři) a při
hodnocení se do druhého kola dostaly pouze
tři návrhy a do kola třetího už jen jeden.
Jsme rádi, že jsme se této soutěže mohli zúčastnit a chtěli bychom vás ještě jednou pozvat
na výše uvedenou prezentaci.
odbor IR
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Zámek Slavkov – Austerlitz
Ano, přesně takto zní nový
koliv tedy „muzea“. Navíc činnost,
název příspěvkové organizace,
která byla spojena s kdysi existující
který schválilo těsně před koncem
muzejní činností, je v rámci souroku zastupitelstvo města. Ke
časné činnosti organizace v souzměně původního názvu bylo hned
ladu se zřizovací listinou v naněkolik důvodů.
prosté minoritě.
S postupem doby i z pohledu ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Nový název vytváří soulad mezi
činnosti příspěvkové organizace v posledních
reálným používáním označení organizace,
letech se ukázalo, že původní název stále méně
místopisným přiřazením vč. vazby ke zřizovavystihoval nejen předmět činnosti, ale že byl
teli a současně i k historickému mezinárodně
svým způsobem méně vhodný. Od samého poznámému označení, se kterým je činnost a exisčátku byla příspěvková organizace nazývána
tence organizace úzce spojena. Význam spojení
mezi občany města Slavkova vždy ve slovním
pojmů Zámek, Slavkov a Austerlitz tvoří velmi
spojení se slovem zámek. Ukázalo se, že pojem
cennou marketingovou známku využitelnou ve
Historické muzeum nevystihuje podstatnou část
všech směrech propagace města, kde toto oznamajetku města (zámek), tedy nemovitost jako
čení ve svém důsledku kopírující název přítakovou včetně zdůraznění její cennosti a výspěvkové organizace, umožňuje i pro zahraničí
znamu. V návaznosti na to docházelo k matení
jednoznačné, nezaměnitelné a naprosto výstižné
pojmů při překladu do jiných jazyků. S tím se
označení. Tímto novým názvem je položen zásetkávali představitelé města i příspěvkové orklad také pro velmi silnou a cennou ochrannou
ganizace při jednání nejen se svými zahraničznámku, kterou by město mohlo získat. Změnou
ními partnery. Na stejné problémy se naráželo
názvu do navržené podoby nedochází ke změně
při jednání se zahraničními návštěvníky města
zřizovací listiny v části týkající se vymezení
i zámku, kteří požadovali informace o této pahlavní i doplňkové činnosti.
mátce a o městě Slavkov u Brna. Jako naprosto
Již z prvních ohlasů je patrné, že si nový
nevhodné se ukázalo toto označení při veškenázev příspěvkové organizace získal spoustu
rých obchodních jednáních vedených organipříznivců. Nepochybně se objeví i jeho odpůrci,
zací s jejími obchodními partnery, s cestovními
nicméně věřím spolu se zastupiteli, kteří
kancelářemi i při komerčním využití, kdy
o změně téměř jednomyslně rozhodli, že to byla
všichni zúčastnění hovořili o „zámku“, přičemž
pozitivní změna a cesta správným směrem,
se tato jednání týkala zámku a jeho využití, niIng. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

SKAUT v knihovně
Příznivce detektivní četby musím zklamat.
Nejedná se o dosud nevydané pokračování románu Agathy Christie „Mrtvá v knihovně.“ Jde
o rozšíření nabídky časopisů v Městské knihovně ve Slavkově u Brna, do které v lednu t. r.
přibyl nový titul – SKAUT. Tento časopis zajistilo pro knihovnu středisko Junáka ve Slavkově
u Brna a bude k dispozici nejen pro mladé čtenáře. Poděkování za tento počin patří zejména
Ing. Hynku Charvátovi.
Opsáno z tiráže: „Skaut – nejstarší vycháze-

jící časopis pro mládež u nás. Založen A. B.
Svojsíkem v roce 1915, obnoven 1945, 1968
a 1990. Vychází 10x ročně. Vydavatelem je Tiskové a distribuční centrum Junáka v Praze.“
Zároveň si při této příležitosti dovolujeme
upozornit na internetové (webové) stránky slavkovských skautů:
www.berusky.estranky.cz
www.vlcataslavkov.wz.cz
www.skautislavkov.org
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
nabízí
mládeži, dospělým a rodičům s dětmi

CHORVATSKO
Ostrov Rab, Banjol – vyhlášené lázeňské
místo pro alergiky a astmatiky v termínu
13.–22. 6. 2008. Cena: 3100 Kč/osoba.
Cena – zvýhodněná pro kolektivy – zahrnuje:
- dopravu autobusem ze Slavkova
- ubytování ve stanech pro 4–6 osob (vybavených kuchyňkou s lednicí a dvěma oddělenými ložnicemi) cca 80 m od písčité pláže
s pozvolným vstupem a dlouho nízkou
hladinou moře = ideální i pro malé děti!
- spotřebu vody a elektřiny, služby delegáta,
pojištění proti úpadku
Cena nezahrnuje:
- stravu: pouze z vlastních zásob nebo doplatit si předem polopenzi v místní restauraci
(1680 Kč za osobu)
- pobytovou taxu: do 12 let – 0 Kč, nad 12 let
– 210 Kč, nad 18 let – 350 Kč
Předběžnou rezervaci je nutno nahlásit
do 28. února 2008! Přihlášky a informace
přímo v DDM (8–16 h) tel: 544 221 708.

Zatímco na Vánoce bylo dole ve Slavkově pošmourné počasí, na Urbánku to vypadalo jako na
horách.
Foto: mab
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Nemojany – dopisnice odeslaná v r. 1907

Nemochovice – 20. léta 20. století

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (57) Poděkování
Pohlednice (pokračování)
NEMOCHOVICE
Obec leží cca 10 km na severovýchod od Bučovic. Její název je odvozován od osobního jména Nemoch. Nejstarší pečeť obce Nemochovice pochází
z roku 1631. Je zde znázorněn obraz radlice a krojidla v renesančním štítě. Nejstarší písemná zmínka
pochází z r. 1353, kdy Vít z Vítonic prodal dvůr
a mlýn v Nemochovicích Vilémovi z Herštejna.
Další zmínka je z r. 1360, kdy obec patřila Jindřichu Spránkovi, r. 1374 Onšíkovi z Nemochovic,
poté 1382 Bernartovi a 1387 pak Jaroši z Cimburka
a z Hvězdlic. V dalším období se majitelé střídali
velmi často. Patří k nim Jaroš z Cimburka
a z Hvězdlic, Albrecht z Cimburka, Ondřej z Pavlovic, Protivec z Pavlovic, Proček z Pavlovic s manželkou Lidkou z Mírova či Eliška z Kostelce.
V roce 1528 Nemochovice získávají páni ze Zástřizl. Po roce 1633 se pak stávají součástí panství
bučovského. Po třicetileté válce byly Nemochovice více než z poloviny pusté. V polovině 19. století k významnějším stavbám patřily budova školy,
pův. barokní kostelík sv. Floriána, velkostatek,
mlýn a hostinec.
V letech 1885–1889 v obci působila tkalcovská
dílna, která byla vystřídána výrobou perleťových
knoflíků. Tato výroba však v roce 1916 zanikla.
Za II. světové války zde působila partyzánská
skupina Olga.
Škola byla Nemochovicích postavena až v roce
1885, v r. 1899 pak byla rozšířena na dvoutřídní.
Vyučovalo se zde až do roku 1977. V současné
době škola v obci není.
Zámek Slavkov – Austerlitz (pův. Historické muzeum ve Slavkově u Brna) má ve svém sbírkovém
fondu pouze jednu pohlednici z 20. let 20. stol.,
která zobrazuje celkový pohled na obec, náves
v pozadí s kostelíkem sv. Floriána, pomník padlým
z I. světové války, který byl odhalen v r. 1921, a tzv.
Davidův hostinec.
NEMOJANY
Obec leží cca 8 km jihozápadně od Vyškova.
Obec se rozkládá po obou stranách potoka Rakovce. Název je odvozován od osobního jména
Nemoj. Nejstarší zpráva pochází z r. 1320 a obec
je v ní uváděna jako biskupské léno. Nedlouho poté
však byla obec rozdělena mezi Henzlína, Spilotova
syna a Petra z Habrovan, který získal poplužní
dvůr, krčmu a les. K dalším vlastníkům obce, kteří
jsou jmenováni, postupně patřili Ondřej Kyj z Hartmanic, Petr z Habrovan, Licek z Lulče, Vok z Holštejna, Bohuš a Bedřich z Lulče a Bedřich Motyčka
z Lulče. K vlastníkům rovněž patřili Arkleb z Víc-

kova, a Jan ze Všechovic. Později je historie Nemojan spojena s Lulčí.
Zajímavá je rovněž zmínka z r. 1632, kdy Kateřina Zoubková ze Zdětína darovala Rudolfovi
pustý dvůr v Nemojanech, který osvobodila od poplatků a robot.
K památkám patří pozdně barokní boží muka
při silnici k Brnu. V Nemojanech se narodil průkopník odborného zemědělského školství Ing.
František Adamec.
Školu navštěvovaly děti v Lulči, od roku 1876
obec získala školu vlastní. Poté, co stávající budova přestala stačit, byla v roce 1914 postavena
nová škola. V současné době je zde 1.–3. ročník ZŠ
a škola mateřská.
Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se nacházejí tři pohlednice. Nejstarší – ještě dopisnice,
byla odeslána 24. 7. 1907 – zobrazuje kostel sv.
Martina nad obcí, obloukovitý most a dva záběry
z návsi. Pohlednice z 20. let 20. stol. přináší dálkový pohled na Nemojany, v pozadí s kostelem sv.
Martina. Poslední pohlednice z období Protektorátu Čechy a Morava ukazuje pohled na obec v pozadí s kostelem sv. Martina na návrší, dále několik záběrů z koupaliště mezi Nemojanami a Lulčí.
PhDr. Vladimíra Zichová, (ZS–A)

Nové filmy ve slavkovském kinû



V minulém roce konalo se ku stému
výročí českých kin přátelské setkání
příznivců a návštěvníků kin v Paláci
Lucerna v Praze. Z filmového pásku uvítal
všechny s poklonou pan Ponrepo, který na den
a hodinu přesně před sto lety zahájil éru biografů
– kin u nás. Tohoto setkání se zúčastnili také zástupci slavkovského kina. Bylo konstatováno, že
nástupem televize, videokazet, počítačů dochází
k omezování provozu kin, ale jednosálová kina
mají nezastupitelné místo.
Výsledky slavkovského kina Jas za rok 2007
dokazují, že o filmová představení zájem je.
Oproti předcházejícímu roku bylo odehráno
navíc 7 představení, diváků přišlo více o 491 a na
vstupném bylo vybráno navíc 29 591 Kč. Návštěvnost je velmi silně ovlivněna kvalitou filmů.
České filmy Obsluhoval jsem anglického krále
navštívilo 428 diváků, Vratné lahve 379 diváků.
Na rok 2008 je avizováno množství nových
filmů – Václav, Svatba na bitevním poli, Královna Alžběta: Zlatý věk, Chyťte doktora, Bathory, o které mezi diváky již dnes je zájem.
Tímto jste v našem kině vítáni.
Kl. Kohoutek, vedoucí kina

Zámek Slavkov – Austerlitz (pův. Historické muzeum ve Slavkově u Brna) děkuje
všem příznivcům a dárcům za předměty,
které věnovali muzeu. V roce 2007 se sbírkový fond rozrostl o 364 přírůstkových
čísel, což představuje 749 předmětů.
V nových akvizicích jsou zastoupeny:
boty, břitvy, budíky, časopis s kreslenými
modely pařížské módy z r. 1939, dětské oblečky a zavinovací peřinky, drhlen, hoblík,
hračky, fotoaparát, fotografie, grafiky, karty
s napoleonskou tematikou, mapy, medaile,
sbírka náramkových hodinek, novoroční
přání, pamětní knihy a staré tisky, písemnosti
z pozůstalostí, plakáty, pohlednice a dopisnice Slavkova a okolí, oděvy a oděvní doplňky, počítačka, porcelánové a kameninové
předměty denní potřeby, kuchyňské předměty, příbory, psací stroje, reklamní sáčky
bývalých slavkovských živnostníků, rozhlasové přístroje, ruční ždímačka, skleněné
předměty denní potřeby, smaltované odměrky, staré školní učebnice, šicí stroj, textilie různých druhů a použití, lihový vařič,
vzorníky ručních prací, kovová závaží, zvonek, žehličky a židle.
K raritám patří např.: dar grafiky s napoleonskou tematikou, který věnovala belgická
návštěvnice zámku, nebo tzv. „psí dečky“ –
v období první republiky nezbytný doplněk
obuvi při špatném počasí, dvoudílné dámské
šatové plavky z 20. let 20. stol. či ruská elektrická cestovní žehlička z roku 1959 i s původní krabičkou o rozměrech 7,6x13x9,3 cm.
Z tohoto množství předmětů bylo nakoupeno pouze několik pohlednic v hodnotě
90 Kč, ostatní předměty získalo muzeum
jako dary.
Nelze však pominout získání unikátní
sbírky více než 3000 ks pohlednic s napoleonskou tematikou, o které jsme informovali
již ve Slavkovském zpravodaji 12/2007.
Vzhledem k rozsahu budou pohlednice zpracovány až v letošním roce. Tato sbírka mohla
být zakoupena pouze díky bezpodílové dotaci Rady Jihomoravského kraje.
Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového fondu a současně také kulturního dědictví Slavkova, které takto zůstane uchováno pro příští generace.
PhDr. Vladimíra Zichová, (ZS–A)
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí
Vánoce na Z· Komenského
Poslední den před Vánocemi prožili žáci ZŠ
Komenského netradičně. Zhlédli téměř dvouhodinový program, do kterého se zapojili nejen
jako diváci, ale i jako účinkující. Každá třída si
připravila vystoupení, se kterým se prezentovala spolužákům. A tak se střídaly soutěže s parodiemi na reklamy a módními přehlídkami,
taneční vystoupení se scénkami a divadelním
představením, dokonce nás navštívil i Ježíšek.
Závěrečnou tečkou k navození vánoční atmosféry se staly koledy v podání pěveckého sboru
pod vedením p. uč. Podzimkové.
Žáci (a samozřejmě i jejich třídní učitelé)
strávili při přípravě svého programu hodně
času, vyzkoušeli si, jaké to je vystupovat před
publikem, a že zábava se dá nejen přijímat,
konzumovat, ale také vytvářet.
L. Záleská

Ohlédnutí za Vánocemi
Před Vánocemi je čas těšení. Pečeme cukroví,
balíme dárky, zdobíme příbytky a těšíme se. Těšíme se na nadílku pod stromečkem, na přítomnost svých nejmilejších lidí a na domácí pohodu.
A abychom si to všechno zajistili, běháme po
obchodech a naše děti běhají s námi. Tak v těch
malých človíčcích vzniká dojem, že Vánoce jsou
hlavně o dárcích a o cukroví, ale málokteré se
dozví, co vlastně o Vánocích oslavujeme.
Proto jsme uvítali nabídku setkání řádové sestry Josefy s našimi žáky. Už samotný její vzhled
je zaujal. Vždyť se jim jen málokdy přihodí, aby
s nimi ve škole mluvila řádová sestra. Sestra Josefa měla své vyprávění o Betlémě a Ježíškovi
pečlivě připravené. Žáci se nejen bavili, ale
i něco dozvěděli.

Mladší děti skládaly velké slunce a pro starší
bylo připraveno několik hloubavých otázek.
Co mladší žáci objevili, na to starší navazovali.
Sestra Josefa mluvila jemným a tichým hlasem, přesto všechny zaujala. Z jejího vystupování bylo poznat, že má děti ráda a je tou pravou osobou na vysvětlení vánočních událostí
tak, jak to stojí psáno v Bibli. Co může být
krásnějšího, než rozdávat samou lásku a radost? Vánoce jsou přece časem souznění
a lásky.
Snad poselství Vánoc prostřednictvím sestry
Josefy padlo v dětských dušičkách na úrodnou
půdu a udrží se tam i po Vánocích.
Šťastný nový rok všem.
Mgr. Jana Formánková

Bude mít Slavkov gymnázium?
Je tomu téměř rok, co se ve Slavkově připravuje otevření pobočky I. německého zemského
gymnázia. Od září letošního roku se otevře
1. ročník čtyřletého studia zaměřeného na výuku
cizích jazyků na slavkovské ZŠ Komenského náměstí. Postupně budou ve Slavkově vyučovány
čtyři ročníky. Záměrem organizátorů je umožnit
nadané mládeži studovat v místě bydliště a neztrácet čas každodenním vyjížděním z regionu.
I. německé zemské gymnázium je soukromou
školou zařazenou do sítě škol MŠMT od roku
1992. Studenti mají možnost účastnit se mezinárodních projektů a setkání v Anglii, Německu,
Francii. Gymnázium je zaměřeno na výuku cizích jazyků a jejich volba je zcela v kompetenci
uchazeče. Časová dotace výuky jazyků je mimořádně vysoká.
I. a II. ročník 1. jazyk 7 h týdně
2. jazyk 3 h týdně
III. ročník 1. jazyk 10 h týdně
2. jazyk 3 h týdně
IV. ročník 1. jazyk 3 h týdně
2. jazyk 10 h týdně
V průběhu studia složí studenti jazykovou
zkoušku ze dvou cizích jazyků. Ve zvolených
předmětech (D, Z) bude výuka probíhat v cizím

jazyce z dvojjazyčných zrcadlových skript. Studenti mají možnost výběru dalších jazyků, výpočetní technicky, programování, atd.
Uvedené studium poskytuje maximální jazykové vzdělání, ale také úplnou humanitní a přírodovědnou profilaci s přípravnými semináři
k přijímacímu řízení na vysoké školy. Absolventi
této brněnské střední školy mají téměř 90 %
úspěšnost v přijetí na vysoké školy – humanitní,
přírodovědné, technické, lékařské. Ve 4. ročníku
si student určí dotace jednotlivých předmětů
podle zájmu a volby následného studia. Skripta
jsou studujícím poskytována zdarma, školné je
možné platit formou splátek – 9000,- Kč za pololetí.
Uchazeči o studium s průměrným prospěchem
do 1,8 jsou přijímáni bez přijímacích pohovorů,
ostatní konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů na ZŠ Komenského náměstí, kam také zašlou přihlášku ke studiu.
Další informace je možné získat na webu ZŠ
Kom. náměstí www.zs.slavkovub.indos.cz
PhDr. Rudolf Pospíšil, CSc.
předseda správní rady I. německého
zemského gymnázia

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz
Upozornění

Setkání se sestrou Josefou

Dnes se mnoho lidí zamýšlí nad tím, zda nejhezčí svátky v roce znamenají pro děti jen volno
ze školy, pohádky v televizi, a spoustu dárků
pod stromečkem. Ztratila se vánoční pohoda
a tradice? Vědí vůbec děti něco o Ježíškovi,
který jim „nosí dárky“?
Myslím, že naši žáci nám letos ukázali, že
není rozhodně všechno ztracené, že i oni mají
zájem přičinit se o tu správnou vánoční atmosféru.
Zapojili jsme se jako ostatní školy do spolupráce s Historickým muzeem na vánočních vystoupeních na slavkovském zámku. Děvčata
z 6., 7. a 9. ročníku si připravila pásmo vánočních písní a básní, které divákům předvedla
v slavnostním prostředí vánočně vyzdobeného
zámku. I na výzdobě se podílely děti, a to převážně ve svých hodinách výtvarné výchovy.
Také členové dramatického kroužku 1. stupně
ZŠ na Komenského náměstí se pustili do náročného úkolu přiblížit svým spolužákům příběh o narození Ježíška.
Kluci a holky od 1. do 5. třídy si s nadšením
zahráli role Marie, Josefa, pastýřů, zvířátek,
králů a další. Hru Vánoční sen předvedli svým
spolužákům z 1. stupně a třídě Včeliček z MŠ ve
čtvrtek před vánočními prázdninami.
Poslední ozvěnu vánoční nálady udělá derniéra představení pro rodiče a veřejnost, která se
bude konat ve středu 23. ledna v 15.30 v odborné pracovně na staré budově naší školy.
(pod)

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 18. února do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova
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www.zsslavkov.cz

Koumáci na veletrhu
Ve středu 10. ledna se vydali bývalí i současní
Koumáci na Regiontour 2008. Stalo se pěknou
tradicí, že debrujárské kluby z jižní Moravy dostanou v pavilonu V přidělený stánek, kde návštěvníky seznamují se svojí činností. Koumáci
předvedli hostům řadu jednoduchých pokusů, vyzkoušeli jejich postřeh, důvtip i matematické
schopnosti při řešení hlavolamů. Potěšilo je, že
debrujárský stánek vyhledali návštěvníci z minulých ročníků. Naši Koumáci P. Lorenz, D. Glozar,
P. Mlčoch, J. Laštůvková, D. Škrabalová, P. Dvořáková a B. Flenderová měli plné ruce a nohy
práce, ale odjížděli z Brna s dobrým pocitem.
Vzorně reprezentovali jihomoravské debrujáry
i Tyršovku.
O. Zehnálková

Základní škola Tyršova
a Klub přátel při ZŠ Tyršova
ve Slavkově u Brna
si vás dovolují pozvat na

ŠKOLNÍ PLES
ve Společenském domě
v sobotu 2. února 2008
zahájení plesu ve 20.00 h, hraje Relax

Zápis do mateﬁské ‰koly Zvídálek
(Dokončení ze str. 1)

• děti k pravidelné celodenní docházce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky)
• děti k pravidelné celodenní docházce, jejichž rodiče jsou zaměstnaní
• děti k pravidelné celodenní docházce, které dovršily věk 4 let a zákonný zástupce je veden na
úřadu práce
• děti k pravidelné celodenní docházce ( matka je
na další MD)
• děti k pravidelné docházce na 4 hodiny denně
(zákonní zástupci pobírají rodičovský příspěvek).
Všechny děti musí mít potvrzení od pediatra,
že jsou zdravé a řádně očkované.
Rozhodnutí o zařazení do MŠ dostanou rodiče
až na základě vyplněného evidenčního listu s potvrzením lékaře. Evidenční list a řádnou přihlášku
si rodiče vyzvednou v mateřské škole až během
měsíce května 2008.
Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Ohlédnutí za předvánočním obdobím
Vánoční akademie
K předvánočnímu času v naší škole již tradičně patří Vánoční akademie, která se letos
konala 19. prosince ve společenském sále Kulturního domu Bonaparte.
Před sálem plným rodičů, prarodičů i bývalých žáků předvedly děti ze všech tříd naší
školy to, co si již dlouho dopředu za pomoci
svých učitelů připravovaly. Celý program moderovali Martin Polach a Petra Dvořáková. Na
úvod zazpívali žáci 6. A. Po nich následoval
blok scének a písniček žáků prvního stupně.
Po písničce Sladké mámení v podání žáků 6.B
se divákům představily děti druhého stupně.
Diváci tak mohli zhlédnout několik tanečních
vystoupení, přesvědčili se, že osmáci si bez televize nedovedou Vánoce ani představit, žáci
7.B jim prozradili, jak to bylo doopravdy s Červenou karkulkou, a dokonce si mohli poslechnout i ukázku z Mozartovy Malé noční hudby.
Zlatým hřebem letošního programu bezesporu
bylo taneční vystoupení Šárky Škudlové z 9.B

a jejího pejska Piškota. Po krátkém projevu
pana ředitele se s diváky několika písničkami
rozloučil školní sbor.
Myslím, že i letos se Vánoční akademie vydařila a že všichni vystupující žáci i jejich učitelé si zaslouží pochvalu a uznání.
P. Pitronová

První CD školního sboru
V době adventní náš sbor natočil své první
CD s názvem „Vánoční zastavení“. I když se
jedná jen o amatérskou nahrávku, je to poměrně významný počin v rámci školního
sboru. Na této nahrávce pracovali žáci se svým
učitelem hudební výchovy a zároveň vedoucím sboru Michaelem Korbičkou dlouhou
dobu. CD si veřejnost mohla za symbolickou
cenu zakoupit na Vánoční akademii nebo následně přímo ve škole. Doufejme, že to není
poslední nahrávka, kterou jsme pro vás připravili.
M. Korbička

Vyhlá‰ení ankety – Mlad˘ sportovec Slavkova 2007
Na nejlepšího sportovce v mládežnické kategorii za rok 2007 ve Slavkově u Brna byli nominováni: Tomáš Kuda (SK Slavkov u Brna oddíl
kopané – mladší žáci), Ondřej Půček (SK Slavkov
u Brna oddíl kopané – starší žáci), Jan Lysák (SK
Slavkov u Brna oddíl kopané – dorost), Václav
Uhlíř (Sokol Šlapanice), Karel Májek (MK
Austerlitz – silniční motocykl), Jan Musil (MK
Austerlitz – odvětví Bike Trial), Lukáš Michalčík
(MK Austerlitz – motokros), Filip Bayer (PC
Austerlitz 1805 – oddíl pétanque).
Úspěchy nominovaných sportovců: Lukáš
Michalčík: 3. místo do 85 cm3, Filip Bayer:
zúčastnil se MS juniorů v Japonsku se skvělým
výsledkem účastí v osmifinále, Karel Májek: EP
Adria Cup 6. místo.

Vyhodnocen jako nejlepší sportovec byl Jan
Musil (narozen: 16. 4. 1993) ze sportovního klubu
MK Austerlitz, odvětví Bike Trial. Jeho úspěchy
v roce 2007: na Mistrovství Evropy získal 4. místo,
v září vyhrál Evropský pohár v Lotyšsku a v létě si
odvezl z Japonska třetí titul vicemistra světa.
V minulých letech vyhrál 2x Mistrovství ČR a již
3x se stal mistrem Evropy. S ukázkami biketrialu
vystupuje na charitativních akcích pro dětské domovy a zaměřených na boj proti drogám. Jan Musil
bude přijat starostou města Ing. Ivanem Charvátem
a jeho sportovní úspěchy budou ohodnoceny věcným darem. Všem ostatním sportovcům Slavkova
přejeme mnoho úspěchů v roce 2008.
Za komisi pro sport a volný čas předseda
Jiří Knesl
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Slavkov u Brna na historických fotografiích

Dokladem toho, že nejen Jules Verne hleděl směle do budoucnosti, je
tato reprodukce pohlednice z roku 1910 ze sbírky pana Ladislava Knesla
z Brna. Naši předkové tehdy v duchu úvah, jež zůstaly ještě i po století
stále stejně módní a společensky dráždivé, uvažovali, jaká bude budoucnost našeho města. Pravda, ne ve všem se trefili, ovšem náměstí zaplněné

automobily a motocykly se blíží současnosti. Dnes je sice „neokupují“
otevřené vozy bez střech a řemenové motocykly, ovšem těsno bývá velmi
často. Na druhé straně berme vizi pradědů snad také jako výzvu. Vždyť
k vybudování tramvajové linky dosud nedošlo a také na zavěšenou kabinkovou dráhu z nádraží na zámek stále ještě čekáme.
(red)

Ze zimního života Austerlitz Adventure Association, o. s.

Několika fotkami se vracíme
k akcím pořádaným občanským sdružením Austerlitz Adventure Association (tedy
Slavkovské sdružení pro dobrodružství) na přelomu roku.
Na štědrý den jsme uspořádali
tradiční vánoční vyjížďku na
horských kolech každoročně
nazvanou „Tekutý kapřík“.
Za příjemného počasí a ještě příjemnějšího
občerstvení v restauraci „U Hříbka“ na samotě
Jalový dvůr jsme zakončili „starý bajkový rok“.
V sobotu po Novém roce, tedy 5. 1. proběhla také
již tradiční outdoorová akce „Stanování na Ur-

bánku“. Letos nás potěšila rekordní účast v počtu 15 odvážných
bivakujících včetně jedné odvážné ženy. Večer jsme strávili
u ohně a ráno tradičně zakončili
zdařilou akci v restauraci
„Bučanda“. Jen počasí dle mnohých mohlo býti přívětivější –
sněhu bylo málo, noční teplota
jen kolem –4,5 °C a ranní vánice
byla příliš mírná.
Pokud vás některá naše akce oslovila, rádi vás
na našich dobrodružných výpravách přivítáme…
Informace můžete získat na našich webových
stránkých www.austerlitz-adventure.org
(bv)
Na sv. Štěpána (26. 12.) uspořádali slavkovští myslivci hon na zajíce a bažanty.
Nepodařilo se nám však zjistit, kolika
úlovky se mohl pyšnit známý slavkovský
chirurg z celkového počtu ulovených
65 zajíců a 35 bažantů.

Prohlídka kostelních hodin

Silvestrovská prohlídka kostelních hodin přilákala opět spoustu návštěvníků, kteří kromě prohlídky hodinového stroje z r. 1882 a jedinečné
dřevěné klenby, se mohli podívat otevřenými vikýři z ptačí perspektivy na
Slavkov. Za rok bude prohlídka rozšířena o kostelní věž se zvony.

Svatoštěpánský hon
Zimní radovánky na rybníku

Vánoční prázdniny byly letos na sníh skoupé,
takže zimních radovánek chtiví školáci vyměnili
zasněžené stráně za bruslení na rybníku. Po dobu
tří týdnů se teplota držela díky inverzi pod nulou,

a tak led byl kvalitní a hladký. Rybník denně navštívilo 100–200 bruslařů. Bruslilo se i na zamrzlých vodních plochách na golfovém hřišti.
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Petr Hlásensk˘, Tereza Moudrá, Ammy Hlásensk˘, Hana Patchová

Thajský národní den v Praze

J. E. Thanarat Thanaputti a Livia Klausová

Hana Patchová, Tereza Moudrá, J.E. Thanarat Thanaputti, Livia Klausová

elvyslanectví Thajského království
v Praze připravilo při příležitosti 80. narozenin thajského krále a oslav národního dne
recepci pro členy diplomatického sboru, které
se zúčastnila mimo jiné i první dáma České republiky paní Livia Klausová. Recepce byla zahájena thajskou a českou hymnou v podání
žákyň ZUŠ Františka France ve Slavkově Hany
Patchové a Terezy Moudré. I když to byla pro
školu první akce podobného druhu, vystoupení

V

mělo velký úspěch a bylo oceněno dlouhým
potleskem. Věříme, že to je jen začátek dlouhodobé spolupráce mezi ZUŠ a velvyslanectvím Thajského království, které přispěje ke
zviditelněné naší školy a k poznání kultury
a tradic této asijské země.
Za technickou podporu bychom tímto způsobem rádi poděkovali panu Škrobovi a firmě
SKROMET, s.r.o. Rousínov.
Petr a Ammy Hlásenští

Hana Patchová, J. E. Thanarat Thanaputti, Tereza Moudrá

Hana Patchová, Lucie Borhyová, Tereza Moudrá

Hana Patchová, Tereza Moudrá, J. E. Thanarat Thanaputti, Livia Klausová
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (1)
Smírčí kameny jsou památkou středověkého
trestního práva, které mohlo v případě vraždy, zabití či těžkého ublížení na zdraví uložit pachateli
kromě pokuty také povinnost postavit kamenný
kříž na místě nešťastné události.
U nás byly smírčí kříže stavěny především ve
14.–16. století. Nejstarší z nich byly prosté kamenné kříže bez jakýchkoli ozdob. Teprve později
vznikaly kříže s texty a vyrytými letopočty. Smírčí
kříže jsou zhotoveny vždy z jediného kusu kamene. Bývají okolo 1 metru vysoké a většinou je
nalezneme ve volné krajině – při cestách, v lese,
na mezích. Jedná-li se o kamenná zkřížená břevna,
mluvíme o smírčím kříži (nejbližší stojí nad Křenovicemi). Jindy jde o kamennou desku s vytesaným motivem kříže – takové desce říkáme křížový kámen.
V blízkosti Slavkova se nacházely dva křížové
kameny. V této části bude řeč o prvním z nich.
O křížovém kameni u Slavkova píše již roku

1893 A. Franz (Mittheilungen der K. K. CentralCommission). Byla to kamenná deska, vysoká asi
60 cm, široká 45 cm, silná 17 cm. Deska byla
vpravo nahoře poškozená. Na lícové straně kamene byl vyžlaben jednoduchou rýhou latinský
kříž. V pravém dolním poli se nacházel petroglyf
vinařského nože. Kámen byl ve Franzově době
hustě pokryt mechem. Ze zadní a boční strany
byla deska silně poškozena prohlubněmi. Stáří
kamene není známo,
kámen nenesl žádný
nápis.
Vyobrazení kamene
podle A. Franze
Franz uvádí, že se kámen nachází v místě „Hon
pod spravedlností“ západně od Slavkova, a to v příkopu mezi vlárskou tratí a polní cestou do Hrušek.

Letecký instruktor
Fotografa známého časopisu jednou vyslali, aby
pořídil z výšky několik snímků lesního požáru. Muž
se dostavil na letiště jen hodinu před západem slunce,
a tak rychle běžel k připravenému letadlu. Naložil si
věci, naskočil a zavolal: „Startujeme!“ Pilot přidal
plyn a letadlo se rychle vzneslo do vzduchu.
„Leťte nad severní stranu hořícího lesa,“ řekl fotograf, „a pak musíte několikrát zakroužit co nejníže.“ „Proč?“ ptá se pilot. „Protože budeme fotografovat. A jak jistě víte, potřebuji získat dobré
záběry.“ „Chcete snad říct, že vy nejste můj letecký

instruktor?!“ obrátil se ustrašeně pilot na muže s fotoaparátem.
Podobně nepříjemné překvapení můžeš zažít i ty,
když odstartuješ den jen tak narychlo, a až potom
zjistíš, že jsi svého Instruktora vůbec nevzal na palubu!
Začni tedy den se svým nebeským Učitelem, svěř
mu své plány a povinnosti, tak jako to dělal Ježíš
(evang.Marka): „Časně ráno, ještě za tmy, vstal
a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“
Nizozemské přísloví
také říká, že: „Semínka
dne je nejlépe zasít
během první hodiny.“
Církev adventistů
s.d. se schází ve Slavkově k sobotním bohoslužbám. V únoru vás
zveme na soboty 2. a 16.
2. na adresu Lidická 307
(sál nad zubní ordinací).
Začínáme v 9 hodin
společným studiem Božího slova a od 10.30 následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 544
227 308 (kazatel Roman
Mach)
http://
www.casd.cz

Mapa, na které je vyznačena zaniklá cesta do
Hrušek
Šlo nepochybně o cestu, která se asi 1 km za koncem Slavkova oddělovala od cesty Slavkov–Křenovice. Tato cesta do Hrušek již dnes neexistuje,
najdeme ji však na starých mapách. Kámen prý
označoval staré popraviště. Podle ústního podání se
skutečně nedaleko nacházelo popraviště – v místě
dodnes nazývaném „Na spravedlnosti“ (západně
od Slavkova, nad cestou do Křenovic). V roce 1933
se zmiňuje o kameni také řídící učitel Alois Procházka. Píše, že kámen je ztracený a že kdysi stával na stráni za židovským hřbitovem.
Slavkovský křížový kámen je evidován v Městském muzeu v Aši jako ztracený. Z této evidence
se dovídáme nepotvrzený údaj, že kámen byl
v 60. letech 20. století přemístěn pracovníky slavkovského muzea na návrší mezi výpadovkou směr
Brno a silnicí do Křenovic. Tam prý stával na
špičce remízu ještě kolem roku 1990. Uvedené
místo jsem prozkoumal, bohužel jsem však nenalezl nic, co by odpovídalo dochovanému popisu
kamene.
Osud křížového kamene je nejasný – není
známo, zda byl zničen, zcizen, nebo jen přesunut
na jiné místo. Chtěl bych proto požádat pamětníky, kteří se na kámen pamatují nebo o něm
či o jeho historii mohou sdělit jakékoli nové poznatky, aby se mi ozvali na níže uvedenou emailovou adresu nebo zanechali vzkaz v redakci Slavkovského zpravodaje. Zajímavé
mohou být i různé pověsti o tomto kameni. Potřeboval bych také potvrdit neurčitou zprávu,
že byl kámen v 60. letech 20. století skutečně
přemístěn z původní polohy na jiné místo. Děkuji za všechny informace, které by mohly rozšířit znalosti o této zajímavé památce.
Příští díl bude věnován druhému kameni, který
stával v blízkosti města Slavkova.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Masopust

Platnost do 29. 2. 2008
nebo do vyprodání zásob

Pozvánka na masopustní průvod
masek, který se koná v neděli 3.
února od 13 hodin, sraz u ZUŠ
Komenského nám. ve Slavkově.
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Rok 2007 ve farnosti
Kromě pravidelných bohoslužeb jsme prožívali
různé události a aktivity k prohloubení křesťanského života a společenství. V Domě sv. Rodiny
jsme pořádali se školskými sestrami několik setkání s duchovní tématikou: v lednu až březnu pro
manžele s komunitou Emanuel, o duchovní identitě
národa přednášel v březnu prof. Petr Piťha z Prahy,
v říjnu pro ženy P. Rucki z Ostravy o vnitřním
uzdravení a v listopadu pro muže P. Janoušek na základě biblických postav. Mládež se zabývala otázkou modlitby jako žitého vztahu k Bohu. Pro spolupracovníky ve farnostech jsme pořádali kurz
s tématem služby ve farnosti a péče o kostel.
V postní době uspořádala farní charita akci
„Misijní koláč“, výtěžek za prodané koláče pomohl v misiích. O Velikonocích se opět konaly
křížové cesty, na Květnou neděli na Urbánek
a velkopáteční celým městem. Svatourbanským
hodům předcházela poutní bohoslužba na Urbánku. 10. června jsme podruhé uspořádali farní
den s mnoha vystoupeními a pohádkovým lesem
pro děti, oživením byly soutěže o nejlepší buchtu
a farníka roku. Farníci měli možnost se vyjádřit
v anketě o farnosti. Děti měly výlet do Napajedel
ke hrobu Aničky Zelíkové a na prohlídku kroměřížských zahrad a zámku. Tábor pro děti se konal
v Bukovince, mládež si připomenula období totalit při tematickém pobytu na Fryšavě a rodiny
vyjely na společnou dovolenou na Seč. Přes dvacet mladých prožilo týden na Národním setkání
mládeže v Táboře-Klokotech. Každý, kdo přijel
první říjnovou neděli do kostela nějakým dopravním prostředkem, dostal požehnání s prosbou
za ochranu na cestách. V září proběhly volby do
nové farní rady.
V rámci Roku diecéze se někteří účastnili konference ve Skalském dvoře na Vysočině a sympozia v Brně. Některé děti se umístily v diecézní
výtvarné a vědomostní soutěži. S ostatními farnostmi jsme putovali 6. května na neobvyklou
pouť do brněnské katedrály, kde měl pro nás mši
sv. otec biskup Vojtěch. Mohli jsme si prohlédnout katedrálu, věže a muzeum. Na pěší pouť
jsme se vydali v květnu do Žarošic a v srpnu na
Velehrad. S pěveckým sborem Gloria jsme se
v květnu vydali na Svatojánské oslavy do Würz-

Pozvání k prohloubení Ïivota z víry
V měsíci únoru začíná příprava na svátost
biřmování, případně svátosti smíření a prvního
přijímání. Je určena pro všechny hledající ve
víře. Setkání budou pro mládež od 15 let, pro
starší mládež a zvlášť také pro dospělé, kteří
tyto svátosti ještě nepřijali. Další informace
mohu poskytnout i osobně nebo na tel.
604 280 160.
P. Milan Vavro, farář

burgu v Německu a na vánoční návštěvu do polského Slawkowa.
Zdařilý koncert třebíčského sboru Musica animata s orchestrem se konal v červnu, účinkovalo
80 hudebníků a zpěváků. O Vánocích přijel dětský národopisný soubor Kyjovánek, koledovala
Zámecká kapela a při bohoslužbách zpíval PS
Gloria a schola děvčat. Farní divadlo Simsala Bim
sehrálo hry Kašpárkova dobrodružství a Jonáš.
Po 13 letech byly dokončeny stavební opravy
farního kostela. V hodnotě 600 tis. Kč bylo opraveno: krytina římsy na věži kostela, vymalována
schodiště k hodinám, instalace zábradlí, osvětlení a schodiště ve věži, vyměněna srdce zvonů
firmou Perner z Pasova. Proběhlo restaurování
jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49
tis. Kč, obě budou potom zavěšeny u oltáře na původní místo. Zcela byla dokončena rekonstrukce
špitálu u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce, fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990 000 Kč.
Nebylo možno vypsat všechny události, zbývá
ještě poděkovat všem, kteří je připravili nebo je
podpořili finančně.
P. Milan Vavro, farář

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30
a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.
DeNaF – den na faﬁe pro ‰kolní dûti, 31. 1. a 1. 2.
Náv‰tevy nemocn˘ch, pátek 1. 2.
Popeleãní stﬁeda, udûlování popelce, 6. 2. farní kostel 18.00 h
Pﬁedná‰ka prof. Petra PiÈhy, pátek 15. 2. v 18.30 farní kaple
Obnova s P. PiÈhou, sobota 16. 2. DÛm sv. Rodiny,
9.00–16.30
Jára Cimrman – Blaník, divadlo Archa, sobota 1. 3. na faﬁe
18.00 h
Úﬁední hodiny na faﬁe: stﬁeda 9.30–12.00, pátek
15.00–17.00 h
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

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

3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.

Věrně oddaný sbor pod Kristovým vedením
Jak se můžeme udržet duchovně bdělí?
Přednáška cestujícího řečníka – CD
Ježíš Kristus – nový vládce Země

Přístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 10. února uplyne dlouhých 25 let, co nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK
ze Slavkova u Brna
Vzpomíná manžela a dcera Renáta s rodinou.
Prosíme, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 18. února vzpomeneme 5. smutné výročí, co se s námi rozloučil pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou vzpomíná maminka, děti Dominiček a Nikolka, manželka
a sestra s rodinou.
Prosíme, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám večerní tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou.
Krásná léta s Tebou prožitá nás budou provázet do konce života.
Díky za to, čím jsi nám byl, za každý den, jež jsi pro nás žil.
Dne 19. února vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA SLANINY
S láskou stále vzpomínají manželka Jiřina, dcera Eva
a syn František s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 28. prosince 2007 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček, pan

STANISLAV HALÁMEK
Dne 22. ledna by se dožil 80 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie a syn Stanislav s rodinou.
Vzpomínka
Dne 11. ledna 2008 uplyne 1 rok plný bolesti a smutku nad odchodem
mého manžela

JANA KŘÍŽKA
Těžké je loučení, když drahý se očím ztrácí, nejtěžší to poslední,
když zpátky se nevrátí. Tu zůstanou jen vzpomínky, mnohdy i slza padne.
Vzpomínka na Tebe nikdy neuvadne. Manželka.
Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 12. ledna 2008 vzpomínáme 2. výročí smrti našeho syna

KARLA CUPÁKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodiče a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2008 uplynuly dva roky, co nás bez rozloučení opustila
paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manžel a syn s rodinou.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. ledna vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAKUB GARGOŠ
S láskou stále vzpomíná manželka Anežka
a dcera Ludmila a Marie s rodinami.
Vzpomínka
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Opustili nás
Hedvika Lahodná (79)
Marie Hrdová (82)
Marie Hamanová (85)
Bedřich Chobola (95)
Jaroslav Uhlíř (85)
Jan Pruch (59)
PaedDr. Bohumil Langer (64)
Petr Odehnal (28)

21. 12.
27. 12.
29. 12.
29. 12.
2. 1.
2. 1.
9. 1.
10. 1.

INZERCE
AŽ 5000 Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze
svého auta, domu, či plotu reklamní plochu!
Tel. 511 511 588.
PRÁCE ZA 15 tis. měs.? Využijte program
při pracovním zařazení. Až 27 oborů pro Vás!
Tel. 511 511 011.
AKVARIJNÍ rybičky menších běžných druhů
včetně rostlin. Tel.: 732 132 947.
AŽ 5000 Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze
svého auta, domu, či plotu reklamní plochu!
Tel. 511 511 588
PRÁCE ZA 15 TIS. měs.? Využijte program
při pracovním zařazení. Až 27 oborů pro Vás!
Tel. 511 511 011.
PRODÁM dětskou autosedačku Chicco 0–13
kg, cena 700 Kč. Tel. 728 732 476.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM rodinný dům ve Slavkově a okolí.
Platba hotově. Tel. 776 206 702.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných a
zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
PRODÁM zánovní (6 let) sedačku rozkládací
3+1+1, barva hnědá + béž. vzor. Cena: 2500 Kč.
Tel. 776 747 485.
PRONAJMU BYT 2+1 v centru Slavkova. Jen
zájemcům o dlouhodobý pobyt. Bližší info:
732 810 779.
PENZION OLGA přijme pokojskou, podmínkou
je kvalitně odvedená práce, soboty i neděle,
zdrav. průkaz. Tel.: 544 221 326.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 1. února uplynou 2 roky od úmrtí paní

MARIE HOŠKOVÉ
S láskou stále vzpomínají syn a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 7. února uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR DOSEDĚL
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 9. února vzpomeneme 25 let od dne, kdy nás opustil náš manžel,
tatínek a dědeček, pan

ZDENĚK ANDRLA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Gusta a syn Eduard s rodinou.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od
9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

JIŽ V PRODEJI
• Trafika H. Walterová
• Trafika Z. Šafářová
• Knihy dárky Pokorná–Skaličková
• Knihy–Drogerie–Papír Hlásenská
• BM Typo, Brněnská 642
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Rady do zahrady – únor. Bramborová sadba
Pranostika: V únoru když skřivan zpívá, chudobný
rok potom bývá.
Zima dosud trvá, příroda odpočívá, stromy
a keře spí. Do sadu chodíme kontrolovat oplocení
a oklepávat těžký sníh ze stromů. Za mrazivého
počasí ponecháme prořezávání korun stromů na
pozdější dobu, nejlépe na dobu před rašením.
Brambory – jak je správně vybírat
Bramborový salát, kaše, bramborové knedlíky
nebo třeba bramboráky. Už se vám sbíhají sliny? Je
těžké si představit život bez brambor. Víte ale, jak
brambory správně uchovat?
• Chlad bramborám nevadí, ale nesnáší mráz.
• Voda bramborám nesvědčí. Pokud je nebudete
ihned vařit, neperte je, zbavili byste tím slupku
ochranné vrstvy a brambora by byla náchylnější
k šíření plísní.
• Brambory mají rády samotu. Snadno totiž chytají okolní pachy a taky je předávají.
• Brambory potřebují vzduch. Lísky nebo
přepravky podložte na dřevěné podložky, aby pod
nimi mohl proudit vzduch.
Čeho si všimnout při nákupu konzumních brambor v obchodě? Brambora by měla být celá,
neporušená a bez klíčků. Nejčastější bramborové
nemoci: černé a šedivé skvrny – vznikají při nárazu,
otlaku nebo omrznutí. Odstranit se musí, nejsou
ale nebezpečné zdraví. Dále pak scvrklé nebo
plesnivé brambory – byly příliš dlouho vystaveny
teplotám pod nulou nebo chytly plíseň. Patří do
odpadků. Zelené skvrny znamenají, že brambory
jsou nezralé, nebo že byly při skladování dlouho
vystaveny světlu. Zelené skvrny obsahují
nebezpečný solanin, který škodí zdraví. Můžete
mít křeče v břiše, zvracet nebo být malátní. Proto
je bez milosti vyhoďte.
S prvními klíčky se brambora začíná scvrkávat.
V počátečním stadiu je lze ještě použít. Hodně
naklíčené brambory ale zlikvidujte – tvoří se v nich
jedovatý solanin.
Brambory dělíme na :
Varný typ A – hodí se pro vaření ve slupce, na salát
a na loupačku.
Varný typ B – skvělá příloha. Ideální do salátů,
gulášů, polévek.
Varný typ C – jsou z nich vynikající bramboráky,
placky, knedlíky i kaše.
Jak to poznat bez označení? Bramboru rozkrojte
na půl a chvíli o sebe třete rozkrojenými plochami.
Pokud se k sobě lepí, uvařte z nich kaši nebo
knedlíky. Když se na plochách objeví voda, znamená to, že jsou tvrdé a vhodné do salátů nebo jako
příloha.

Kuchařské bramborové triky.
• Když přidáte do vody na vaření trochu octa,
zbavíte staré brambory nepříjemné chuti.
• Pokud namočíte brambory na 20 minut do vody,
vylouží se část škrobu a nebudou mazlavé.
• Brambory rychleji uvaříme, pokud k nim v době
varu přidáme lžičku másla nebo skleničku světlého
piva.
• Proti rozvaření – před dovařením je odstavíme
z plamene a necháme v horké vodě dojít.
• Moučnaté – chcete dělat bramborovou kaši
a máte příliš moučnaté brambory? Místo másla zakvedlejte do kaše olivový olej, který je zvláční.
Naopak, když máme málo moučnaté brambory,
přidejte k nim trochu solamylu.
Jaké brambory vybrat na sadbu?
Pro letošní výsadbu zajišťuje ZO ČZS Slavkov
u Brna pro zájemce uznanou bramborovou sadbu
v těchto odrůdách:
Colette – Velmi raná, hlízy větší, oválné s mělkými
očky, počet pod trsem 12, varný typ BA vařené
mají jemnou strukturu, po uvaření netmavnou,
slupka i dužina žlutá, odolná virovým chorobám
i plísni bramborové.
Impala – Velmi raná, varný typ B, výnos střední,
hlízy dlouze oválné s průměrným počtem 10,
měkčí, vlhčí, po uvaření netmavnou, vhodná na
loupání slupka i dužina žlutá.
Marabel – Raná, varný typ BA-B. Výnos střední,
počet hlíz 12. Vyniká vysokou kvalitou, vyznačuje se hlízami pěkného tvaru s mělkými očky
a žlutou slupkou a dužinou.
Bellana – raná odrůda, varný typ B. Vyznačuje se
velmi vysokými výnosy hlíz, odolná strupovitosti, slupka i dužina žlutá.
Laura – poloraná, varný typ B, hlízy středně velké,
dlouze oválné, středně moučnaté, netmavnou,
odolná virovým chorobám, plísni bramborové
a k hnilobám, slupka červená, dužina tmavě žlutá,
počet pod trsem 12.
Pokud se rozhodnete pro některou z těchto kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením
odrůdy, počtem kg, adresou, popřípadě tf. Do
schránky v domě zahrádkářů ČSA 252 nebo na
e-mail zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz do
konce února 2008. Balení je po 25 kg. Prodej bude
po dovozu asi v polovině března oznámen. Taktéž
je možno ve stejném termínu objednat stromky broskvoní i ostatních ovocných stromků pro jarní
výsadbu. Prodej hnojiv bude zahájen v sobotu
1. března od 8 do 9.30 hod v domě zahrádkářů.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
Vl. Luža

Beachvolejbal ve Slavkově v roce 2008
SK Beachvolleyball Slavkov se i v letošním
roce stane pořadatelem významných turnajů.
V průběhu měsíce června a srpna se uskuteční Mistrovství republiky žen za účasti našich nejlepších 16 párů. Budete tedy mít možnost sledovat souboje dvojic, jež se ucházejí
o místa na OH v Pekingu. Z turnaje bude vysílán přímý přenos Českou televizí. Přidělení
takto významného turnaje je důkazem spokojenosti ABV s prací organizátorů a výbornou diváckou kulisou, kterou dokáží naši diváci vytvořit.
Dalším turnajem je Český pohár juniorů, jež
se uskuteční v průběhu měsíce června.
Pro amatérské hráče jsou pak určeny další
akce. Poštovní spořitelna Cup 2008 – turnaj
mužů, žen, mixů, juniorů a juniorek a v průběhu prázdnin tzn. v červenci a srpnu, pravi-

delné nedělní amatérské turnaje pro příchozí,
jenž se hrají v kategoriích muži, ženy a mixy.
Na své si přijdou i milovníci beachfotbalu,
neboť v letních měsících projevila zájem o uspořádání turnaje beachfotbalová asociace.
Současně bychom chtěli přivítat na našich
kurtech mládež ve věku od 10 do 16 let. Trénovat se bude v pondělí a ve středu od 20.
dubna a přihlásit se můžete na tel. 602 518
192 nebo na e-mailovou adresu beachvolleyball@volny.cz.
Na jarní a letní měsíce (duben–srpen) SK
přijme brigádníka (i důchodce) na pozici
správce kurtů (vyžadována spolehlivost, pracovitost a přiměřená manuální zručnost).
Veškeré další info k turnajům a klubu najdete
na www.beachvolleyballcz.cz. Na setkání
s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov
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okénko
V letošním roce vládne zima mocnější než vloni.
To ovšem neznamená, že musíme sedět doma a čekat
na lepší počasí. Měli bychom chodit na pěší vycházky
do zimní přírody každý den, protože chůze je pro diabetiky nejsnadnější forma pohybu jak si udržet dobrou kondici do vysokého věku. Chce to ovšem dobrou obuv a zdravotní ponožky.
Proto jsme aktuálně zařadili na středu 20. února
přednášku MUDr. Marie Součkové z ortopedického
centra Columna v Brně na téma: „Zdravé obouvání“.
Zúčastní se také pan Josef Hanák ze Snovídek a předvede vlastní patentované modely zdravotních bot
a vložek do bot. Obě akce se uskuteční od 14 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově.
Tímto dochází ke změně programu, a zatímco zdravým obouváním se budeme zabývat v únoru, v březnu se pak uskuteční přednáška o příznacích mozkové příhody.
Právě v zimě častěji podléháme depresím a potřebujeme nějakou relaxaci. Zveme vás proto ke společnému cvičení, které pořádáme každé pondělí od
15.30 hod. v tělocvičně Integrované střední školy ve
Slavkově. Cvičení je určeno pro diabetiky a seniory.
Každý cvičí podle svých zdravotních možností.
Máme už připraven týdenní pobyt pro diabetiky
a rodinné příslušníky v lázních Luhačovice, a to v termínu 5.–12. května 2008. Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout v naší kanceláři v dětské části polikliniky už teď. V únoru se už také můžete přihlásit
na desetidenní ozdravný pobyt u moře v Itálii. Termín
5.–14. 9. 2008 a bude výběr ze dvou míst. Oblíbené
a vyzkoušené přímořské středisko Bibione a o 400 km
jižněji středisko Marcelli di Numana. To se nachází
jižně od přístavu Ancona, je zde členité oblázkové
pobřeží jako v Chorvatsku nebo Řecku. Odtud bychom chtěli uskutečnit celodenní výlet do Říma. Informace vždy v úterý dopoledne v naší kanceláři.
V zimním období bychom neměli zapomínat na
přísun vitamínů, nejlépe obsažených v čerstvé zelenině a ovoci. Nemusí to být zrovna drahé dovozové
zboží. Nezapomínejme na saláty z kysaného zelí a kořenové zeleniny. A vypěstujeme si také v květináči za
oknem zelené bylinkové natě, např. pažitku, řeřichu,
cibulku.
Máte ještě od Vánoc zbytky ořechů, hrozinek, kokosu? Přeberte uskladněná jablka a připravte si jablkové kuličky. Oloupaná jablka postrouháme, přidáme
skořicový cukr, hrozinky, posekané ořechy, trochu
rumu a vše podusíme. Lžíci pak tvarujeme kuličky,
které obalíme v kokosu. Pokud je směs řídká, zahustíme ji rozdrobenými piškoty, případně vysušíme
v troubě.
Nezapomeňte přijít na některou akci, kterou pro
Vás v únoru připravuje územní organizace Svazu diabetiků ČR ve Slavkově.
Marie Miškolczyová

JINLONG CLUB

ÚNOR

Kavárna – Bar – sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

1. 2. DJ Denyf / Dance – R&B Club music
2. 2. DJ PeeJay / Dance – R&B music
8. 2. DJ Jaroš Petr / Oldies music
Propojeno s MOTO Bálem
9. 2. DJ PeeJay / Punk Rock
Panáček zelené za 18 kaček
15. 2. DJ Tomaazo – Valentýn párty
3x panák fernet citrus a dárek je tvůj
16. 2. DJ Jabko / Rockotéka
22. 2. Hip Hop live party vol. 6
23. 2. DJ Jabko / Rockotéka
29. 2. DJ Denyf / Dance – R&B - Club
music

www.jinlong-club.cz
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 Abychom dobře rozuměli
Mám před sebou kopii dopisu, který jsem 12.
9. 2002 adresoval jednomu zastupiteli města,
když mne žádal o stanovisko k připravovanému
osudu Společenského domu. Tomu předcházela
rozpočtová úvaha radnice o nutných finančních
nákladech na nezbytné stavební úpravy, opravy
a modernizaci Společenského domu. Byla tehdy
zveřejněna ve SZ. Uvažované náklady činily
kolem 12 mil. Kč. Při rozložení do jednoho volebního období cca 3 mil. ročně. Dopis nemohu
bez souhlasu adresáta zveřejnit. Na ledacos, co je
dnes problémové, jsem již tehdy upozorňoval,
i varoval před těžkostmi a právními důsledky budoucího spoluvlastnického vztahu ke Společenskému domu. Proto ke zprávě „JD“ připojuji
přání: jednejte bez zbytečného odkladu, jednejte
věcně, odpovědně, ve prospěch kulturních zájmů
občanů tohoto města. Nás pak informujte hlavně
pravdivě, abychom vám rozuměli, aby každá
vaše zpráva měla takříkajíc sdělovací hodnotu.
JUDr. Miloslav Honek

Stánek Slavkova se nám líbil
V sobotu 11. ledna jsme navštívili na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu Regiontour. Byli jsme velmi překvapeni,
s jakým vkusem byl letos zviditelněn Slavkov
a zámek. Pěkně upravený stánek, úsměv na tváři
p. ředitele Aleše Šilhánka, p. Hanouskové, p. Křivánek se svým kolem a ostatní personál dobře reprezentovali. Bylo to krásné pohlazení oproti obrovské frontě, kterou jsme si museli vystát, než
jsme se dostali dovnitř. Návštěva v sobotu byla
nečekaně veliká, zato zážitek krásný.
lb

Motoklub Austerlitz
Rok 2007 byl ukončen tak jako minulý„Vánočkou“. To je sraz skalních motorkářů. Dvacátého čtvrtého prosince na Ježíška se na hromadném startu o půl dvanácté sešlo asi 50
majitelů jednostopých vozidel různých značek
i obsahů k jízdě Slavkovem a okolím. Úplný
konec motorkářské sezony uplynulého roku
však zaznamenala „Silvestrovská míle“ –
vlastně zimní test zubatých pneumatik na oblíbené trati Likosu. Obě jízdy byly provázeny
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Občanské sdružení Život a zdraví
vás zve k cyklu přednášek
pro veřejnost pod názvem

CES

Žádná zpráva, ať špatná nebo dobrá, není nic
platná lidem, jestliže jí nerozumí. Zatímco obsah
otevřeného dopisu Petra Hlásenského, adresovaný Zastupitelstvu města Slavkova (viz SZ
č. 12/2007, str. 24) je zcela srozumitelný, nemohu to už tvrdit o zprávě, v níž je tamtéž pod
iniciálami JD na dopis reagováno. Petr Hlásenský v dopise zasvěceně poukazuje na současný
majetkoprávní a stavební stav budovy společenského domu Bonaparte. Závěrem se dotazuje volených orgánů města „co s tím hodlají dělat“
a zda „budeme mít šanci do Společenského
domu zajít na divadlo nebo koncert, nebo tam 99
let budeme nakupovat obnošený textil, ponožky
a levnou obuv“. Zpráva pod nadpisem Společenský areál Bonaparte žádný konkrétní údaj z dopisu nekomentuje. Nejsrozumitelnější je úvod
a závěr zprávy: vedení města se situací Společenského domu zabývá, neboť jeho stav nepovažuje za uspokojivý, avšak práce jsou teprve v počáteční fázi odpovídající době, co se věcí zabývá.
Stať zprávy se spletí mnohdy zbytečných slov
pak odkazuje na 21. zasedání rady města, která
projednala se svým partnerem dílčí řešení.
Jenže zpráva o tomto zasedání RM dne 19. 11.
2007, zveřejněná v prosincovém SZ (viz rubrika
Zápisy z jednání RM a zastupitelstva), je velmi
kusá. Neobsahuje, k jakému závěru členové RM,
jednající se zástupci dotčených firem, dospěli.
Rada města se ale kauzou Společenský dům zabývala již 14. 5. 2007. Tehdy uložila městskému
úřadu prověřit možnost převzetí velkého sálu SD
z hlediska právního, technického a ekonomického (viz SZ č. 6/2007, str. 3, zápis z jednání 10.
řádné schůze RM, bod 11). Ještě z dřívějších letmých zpráv ve SZ lze vystopovat např. nespokojenost návštěvníků plesů se zateplením sálů, nebo
žádosti škol, spolků a různých zájmových organizací o nižší peněžní sazbu za zapůjčení prostor
SD k veřejné prezentaci.
I takové jsou důsledky zkomercionalizovaného spoluvlastnictví Společenského domu, „rodinného stříbra“, které přecházelo z generace na
generaci. Společenský dům vždy vyžadoval náklady z obecních prostředků nejen na jeho běžný
provoz, ale i k jeho zachování a modernizaci. Jejich finanční návratnost se neočekávala. Vždyť
opravdová kultura povznášející lidského ducha
k ušlechtilosti je a bude víceméně ztrátová.
A přece je to investice, která nese nejvyšší úrok,
protože vychovává a působí k vytváření osobnosti člověka.
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NEW START ZA ZDRAVÍM 2008
12. února – Malá abeceda duševní pohody.
Přednáší PharmDr. Hana Machová a Roman
Mach, M.A.
11. března – Bylinky v domácí lékárně. Přednáší PharmDr. Monika Foltínová
V uvedené úterky vždy v 18 hodin. Sál nad
zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov – vstup
zdarma. Přednášky budou doplněny promítáním a ochutnávkou zdravých pokrmů
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít zdravěji a lépe!

mírným počasím bez sněhu a náledí. Asi tak,
jak jsme si všichni přáli.
Sotva skončil starý rok, rozběhly se naplno přípravy k uspořádání „Prvního motobálu“. Bude se
konat 8. února v sálech střediska pro kulturu Bonaparte. Věříme, že přijdou nejen všichni přátelé
motosportu, ale i občané z širokého okolí, kteří
chtějí podpořit činnost našeho Motoklubu. Na
ples jsme pozvali manažery a mechaniky několika stájí silničního motosportu.
Pro přehled uvádíme ještě stručný plán akcí
v tomto roce.
Únor
Motobál
výroční členská schůze
Květen Ebla Cup + Pit Bike Chellenger – juniorský motokrossový závod tříd
50,65,85, Pit Bike 125 ccm
Červen Oldtimer festival – prezentace motoklubu
Červenec 11.–13. Sachsenring Tour 10. podnik
Moto GP 2008 (Německo)
Říjen
Fechtl Cup No. 5 – tradiční závod legendárních strojů Jawa 50 areál LIKOs
Prosinec Vánočka – 24. prosince
Silvestrovská míle – 31. prosince klubová trať LIKOs
Jaroslav Marek

Kalendář akcí – únor 2008
Datum

1. 2.

hod.

druh

8.00–13.00 spol.

akce

místo konání

Pololetní prázdniny s DDM. Cena: 30 Kč
DDM
z kapacitních důvodů je nutno se přihlásit přímo v DDM nejpozději do 30. 1. 2008 a vyplnit přihlášku
2. 2.
20.00 spol. Ples ZŠ Tyršova
sál centra Bonaparte
8. 2.
20.00 spol. I. motobál
sál centra Bonaparte
9. 2.
10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga
Zámecká střelnice
9. 2.
20.00 spol. Sportovní ples
sál centra Bonaparte
12. 2.
18.00 spol. Malá abeceda duševní pohody. Přednáška PharmDr. Hany Machové a Romana Macha
Lidická 307
sál nad zubní ordinací
13. 2.
17.30 spol. Modrotisk. Výtvarný seminář pro ženy, cena: 50,- Kč + poplatek za plátno
DDM
Počet míst je omezen, nutno se přihlásit předem!
15. 2.
20.00 spol. Městský ples
sál centra Bonaparte
16. 2.
10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga
Zámecká střelnice
18. 2.–22. 2.
spol. Jarní prázdniny s DDM. Provoz: 8.00–15.00 hod., cena: pobyt = 40 Kč/den
DDM
Přihlášky předem v DDM nejpozději do 13. 2. 2008!
20. 2.
14.00 spol. Zdravé obouvání – přednáška MUDr. Marie Součkové
zasedací místnost MěÚ
účast Josefa Hanáka ze Snovídek s praktickými ukátkami patentovaných zdravotních bot a vložek
23. 2.
10.00–16.00 sport. Zimní setkání seniorů
Zámecká střelnice
24. 2.
13.30 kult. Zájezd do Divadla Radost v Brně na pohádku Broučci
Divadlo Radost Brno
cena: 130 Kč (doprava + vstupné), odjezd: ve 13.30 hod. od kostela

poﬁadatel

DDM
ZŠ Tyršova
MK Austerlitz
SSK 0750 E-com
OS Život a zdraví
DDM
Město Slavkov
SSK 0750 E-com
DDM
Svaz diabetiků
SSK 0750 E-com
DDM
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Dﬁeviny zámeckého parku a okolí – borovice
Borovice jsou snad nejrozšířenějším stromem.
Svými 150 druhy roste hlavně na severní polokouli. Je to strom geologicky starý, společně s dalšími jehličnany rostly i borovice již před 50 miliony let, kdy vládlo také u nás tropické podnebí
a bujná vegetace byla i v dnešních polárních oblastech. Z té doby pochází jantar, zkamenělá pryskyřice borovic kolem Baltu. Po době ledové se do
středoevropské tundry borovice vrátily jako první
a staly se dominantním druhem stromů dodnes.
Dokládají to nálezy pylu uložené po tisíce let v rašeliništích. Borové porosty na říčních písčinách
v Polabí a v Pomoraví se považují za původní, využívané již prvními lidmi v době kamenné. U nás
je to téměř výhradně borovice lesní.
Borovice mají mezi stromy několik prvenství.
Borovice dlouhověká ze suchých oblastí USA
patří mezi nejstarší organizmy světa, dosahuje
stáří egyptských pyramid, některé stromy se dožívají stáří i přes čtyři a půl tisíce let. Nejmohutnější borovice Lambertova z Kalifornie ve smíšení
s mohutnými sekvojovci dorůstá výšky až 65 m,
na koncích až dvacetimetrových větví přináší až
půl metru dlouhé šišky. Nejmohutnější šišky má
však borovice Kulterova, roste na svazích pobřežních hor suché jižní Kalifornie. Její až dvoukilogramové šišky prosycené pryskyřicí v případě
lesních požárů působí jako zápalné pumy.
Borová semena jsou významnou potravou
nejen pro zvěř a ptactvo, slouží za potravu od nepaměti i lidem. Jsou to hlavně piniové borovice,
v horách a v tajze borovice limby. Populární nejstarší dlážděná cesta v Evropě z období bojů
o nadvládu Říma na Apeninském poloostrově budovaná Římany roku 312 před naším letopočtem
z Říma na jih poloostrova, Via Appia, byla lemována piniovými alejemi. Klenba jejich korun chránila cestující, hlavně vojáky, před slunečním
žárem. Fragmenty cesty jsou místy dodnes zachovány.
V našem zámeckém parku je skupina borovic
černých, v severozápadní části zámeckého parteru.
Některé mají obvod kmene v prsní výšce až 2 m.
Lze je zařadit mezi památné stromy. Jsou to jedny
z prvních borovic černých, které byly u nás vysazovány. Jejich vlastí je jih Evropy, z Balkánu přes
vápencové východní Alpy až téměř k Vídni. Pro
svoji odolnost vůči znečištěnému prostředí jsou vysazovány i v městských výsadbách. Jejich estetickou

hodnotu lze ocenit i nyní v zimním období, zasněžené umocňují a lemují pohled na budovu zámku.
Dlouhému období zastoupení a vývoje borovic
u nás odpovídá i velké množství živočichů, savců,
ptáků i početného hmyzu vázaných na tento druh
stromů. Z brouků tesaříků je to kozlíček dazule
s nejdelšími tykadly v poměru ke svému tělu, největší náš tesařík zavalitý. Z čeledi krasců je to rovněž největší druh a další, kteří se barevnou pestrostí vyrovnají svým tropickým příbuzným.
Z motýlů i v našem městě častý lišaj borový, nápadný svou mohutnou pestrou housenkou, která se
živí jehlicemi.
Z Mathioliho herbáře a bylináře se dovídáme
o léčebných vlastnostech borovic ve středověkém
lékařství: vyloupaná borovicová jádra proti různým neduhům, požívaná se sladkým vínem, nebo
i vařená, i olej z jader, pryskyřice do náplastí, také
jehličí rozetřené i vařené, nebo i rašící borové výhonky proti kurdějím, je léčbou i v novověku.
Borovice mají přední místo i v mytologii starých kultur. Podle našeho horoskopu má v každém
znamení narozený člověk i své stromy. Borovice,
která léčí dýchací cesty, podporuje duševní rovnováhu, zahání smutek se vyskytuje ve znamení
Vodnáře, od 21. ledna do 20. února, také ve znamení Blíženců a Lva. Keltové, jak nám dokládají
stále doplňované poznatky, usídlili se v našich zemích a na Slovensku ve dvou expanzích, od 5.
století před naším letopočtem do počátku našeho
letopočtu. Přišli ze své pravlasti kolem horního
toku Dunaje. Zanechali nám nejen názvy sídel,
řek i stromů také především název našeho státu,
Boiohemia. Byli to Bójové. Kmen Bójů dal naší
zemi jméno. Přinesli s sebou i svůj seznam uctívaných stromů. Podle keltského stromokruhu se
lidé ve znamení borovice narodili mezi 24.
srpnem a 8. zářím. Jsou to lidé předvídaví, prozíraví a pilní. Pro ženy je symbol borovice obzvláště
příznivým. Platí pro ženy narozené také mezi 19.
až 29. únorem a mezi 24. srpnem až 2. zářím.
V předkřesťanské Evropě bylo na strom nazíráno jako na dýchající bytost. Ono prastaré a hluboké přátelství mezi člověkem a stromem vyjadřuje Poselství stromu borovice Sosny: zajdi ke
mně, stůj vzpřímeně v horku dne, v chladu noci,
v půdě, která nemá vodu, ve skále i na bažině. Až
se Tvé plíce rozběhnou, pocítíš novou sílu i teplo.
Milan Hrabovský
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
SKANDÁL. RICHARD GERE, ALFRÉD MOLINA, HOPE
DAVIS. Co se stalo, kdyÏ Clifford Irviny vydal v 70.letech
zcela smy‰lenou biografii svûtoznámého letce, reÏiséra
a dobrodruha Howarda Hughese…
KO¤ENÍ ÎIVOTA. CATHERINE ZETA-JONES, AARON ECKHART. Láska k Ïivotu a jídlu je koﬁením pﬁíbûhu o Ïenû,
která objeví, Ïe svût je víc neÏ její kuchynû.
BOÎSK¯ EVAN. STEVE CARELL, MORGAN FREEMAN. Komedie pro diváky v‰ech vûkov˘ch kategorií.EvanÛv dosud
klidn˘ a úspû‰n˘ Ïivot se pﬁes noc mûní v boÏsk˘ zmatek.
BLÁZNIV¯ TÁBOR. CUBA GOODING Jr. Bláznivá ‰kolka se
stûhuje do nového neznámého prostﬁedí. V‰echny ãeká
léto na táboﬁe.
MR.BROKS. KEVIN COSTNER, DEMI MOORE. Úspû‰n˘
obchodník je schizofrenik, kter˘ musí vraÏdit. Pﬁi svém
nejnovûj‰ím úlovku udûlal poprvé ve své zabijácké kariéﬁe chybu.
KDYÎ SI CHUCK BRAL LARRYHO. ADAM SANDLER,
KEVIN JAMES. Chudl právû potkal dokonalou dívku. Nane‰tûstí zrovna slíbil, Ïe si vezme za muÏe svého nejlep‰ího pﬁítele.
DISTURBIA. KaÏd˘ vrah je nûãí soused. Nikdo neutíká ani
se neskr˘vá, ale pﬁesto Kale a jeho pﬁátelé bojují o své Ïivoty v thrilleru, od kterého se neodtrhnete.
KNùZ JE PODùS. ROBIN WILLIAMS. Zapi‰te se do pﬁedsvatební pﬁípravky reverenda Franka. Je to stejná dﬁina
jako v˘cvikov˘ tábor, ale rozhodnû zábavnûj‰í.
DENNÍ HLÍDKA. Jejich nejtemnûj‰í souboj se odehraje za
denního svûtla. Film kombinuje oslnivé digitální efekty a neuvûﬁitelné akãní scény a vytváﬁí tak fantastick˘ originální svût.
JAK MOC Mù MILUJE·. MONICA BELLUCCI, GÉRARD
DEPARDIEU. Prejty Woman po francouzsku.
VÁLKA ROZUMU A CTI. V˘pravn˘ epos ze starovûké âíny.
Mûstsk˘ stát je ohroÏen armádou sousedního království.
Na pomoc mûstu pﬁichází tajemn˘ bojovník. Jak obstojí
tváﬁí v tváﬁ mnohonásobné pﬁesile?
NOâNÍ VOLÁNÍ. ROBIN WILLIAMS, TONI COLLETTE,
BOBBY CANNAVALE. Nikdy neví‰, kdo poslouchá…
HERCI. JEAN-PAUL BELMONDO, ALAIN DELON, GÉRARD
DEPARDIEU, MICHEL PICCOLI, JEAN-CLAUDE BRIALY.
Herecké legendy se potkávají ve vtipn˘ch situacích, navzájem se hodnotí, popichují i pomlouvají.
ZÁKONY BROOKLYNU. ALEC BALDWIN, MENA SUVARI,
SCOTT CAAN,. V Brooklynu propuká nelítostná válka
gangÛ. Nedovol, aby tû zlomili.
JÍZDENKA DO VESMÍRU dává ‰anciu dvûma civilistÛm
podívat se do vesmírné stanice ve spoleãnosti profesionální posádky. V‰echno vychází, neÏ jeden z v˘hercÛ
vezme na vesmírnou stanici rukojmí.
SLUNOVRAT. Mladá dívka odhalí stra‰né tajemství o své
sestﬁe dvojãeti, která pﬁed pár mûsíci spáchala sebevraÏdu…
GANGSTE¤I. PaﬁíÏ 2005, organizovan˘ zloãin. V‰echno se
hodí v nejhor‰ím ze svûtÛ, ãas od ãasu i trochu slz
a mrtvol. Nelítostn˘ obchodník ztrácí nûkolik mûsícÛ ve
vûzení. Dost na to, aby jeho obchod byl zniãen. Paranoia
nebo zaãátek spiknutí?
ROMANCE A CIGARETY. JAMES GANDOLFINI, KATE
WINSLET, SUSAN SARANDON, STEVE BUSCEMI. Hudební
film zasazen˘ do prostﬁedí dûlnické tﬁídy v New Yorku.
ZABIJÁK BEZ TVÁ¤E. Diamanty a dvanáct mrtv˘ch pﬁivádûjí agenta FBI do pevnosti Alcatraz. Zde se seznamuje
s pﬁíbûhem tajemného mimozemského monstra – krvelaãného Zabijáka bez tváﬁe.
P¤EVTùLENÍ. Dûsiv˘ pﬁíbûh o hotelu se stra‰nou minulostí. 35 let po masakru se reÏisér vrací ke scénû masové
vraÏdy, aby ji pﬁenesl na filmové plátno.
ZAVRAÎDùNÍ JOHNA LENNONA. New York 1980. Mark
Chapman pﬁijíÏdí s úmyslem zabít Johna Lennona. Depresivní a neklidná du‰e je rozpolcena mezi láskou k Lennonovi a touhou ho zabít, aby se stala slavnou.
AKTA X – 6. SÉRIE.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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ÚNOR – B¤EZEN 2008

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

kina.365dni.cz

2. 2. sobota
3. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

HITMAN
93 min.
Z proslulé videohry se na plátna kin přesunul Agent 47, aby likvidoval nepřátele na zakázku tajemné Agentury. Zjedná pořádek,
právo a spravedlnost? Sci-fi film Francie, USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

5. 2. úterý
6. 2. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
100 min.
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva
u Waterloo. Film byl inspirován napoleonskými bitvami a jejich vzpomínkovými akcemi. Nový film režiséra Dušana Kleina.
Hrají: B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, M. Hilmerová a další.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

9. 2. sobota
10. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
89 min.
Chcete vyhrát válku proti teroru? Ano nebo ne? Fascinující debatní kroužek hollywoodských hvězd na témata nejen politická.
Film se vyjadřuje k současné americké případně světové militaristické situaci. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

12. 2. úterý
13. 2. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
114 min.
Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Unikla pokusu o atentát. Díky ní se Británie
může chlubit přívlastkem Velká. Historický příběh královny Alžběty.
Vstupné: 62, 65 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

16. 2. sobota
17. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

SEJMI VŠECHNY
86 min.
Všichni usilují o život nově narozeného dítěte. Hlavní hrdinové se snaží zjistit proč. Nemá jméno, nemá minulost, nemá co ztratit…
Thriller USA. Vstupné 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

19. 2. úterý
20. 2. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

INVAZE
99 min.
Při výbuchu vesmírné stanice Patriot se na území Ameriky snesla spousta trosek. Šíří s sebou zárodky neznámého viru, který útočí
na člověka s cílem infikovat druhé a ovládnout prostor… Sci-fi thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

23. 2. sobota
24. 2. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

BEOWULP
114 min.
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník, který zabil svého soka, a tím vyvolal konflikt s jeho matkou. Staroanglický příběh
o bojovníkovi, který se stal králem. Dobrodružný film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

26. 2. úterý
27. 2. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

CRASH ROAD
90 min.
Dívce je 18 let, má po maturitě a od malička má pocit, že osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá „nečekané věci“. Odchází
z Prahy hledat „dobré“ lidi. Komedie o lásce, naději a boji s osudem. Nový český film K. Hanzlíka. Hrají: A. Hanychová, P. Tomicová,
B. Tůma a další. Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

1. 3. sobota
2. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

CHYŤTE DOKTORA
92 min.
Tři možné varianty dne, kdy nadějný gynekolog se vrací k ženě, v té druhé zůstává u milenky a v té třetí neudělá ani jedno ani
druhé… Komedie o lásce a jejích následcích. Nový český film M. Dolenského. Hrají: M. Malátný, T. Vilhelmová,
I. Janžurová, L. Sobota a další. Hudba Chinaski.
Mládeži přístupno

4. 3. úterý
5. 3. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

PAN VČELKA
86 min.
Příběh včelky, která odmítá do smrti jen dřít v úlu. První okamžiky „na svobodě“ ale včele otevřou oči, protože lidský svět
přesvědčil jeho nejbujnější představy. Animovaný komedie v české verzi.
Mládeži přístupno

8. 3. sobota
9. 3. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
90 min.
Dvě neobyčejné veverky, které nejenže umí mluvit, umí i výborně zpívat. Dělaji koncerty a pouštějí se do různých dobrodružství
s dramatickými následky. Animovaná rodinná komedie v české verzi.
Mládeži přístupno

11. 3. úterý
12. 3. středa

100 min.
19. 30 hod. JÁ, LEGENDA
19.30 hod. Adaptace románu R. Mathesona o vědci, který se coby poslední člověk na Zemi potýká v New Yorku budoucnosti se samotou…
a agresivními mutanty! Akční sci-fi USA.
Mládeži přístupno od 12 let

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