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Rada města na své schůzi dne 3. 3. 2008 vydala na-
řízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí

ve Slavkově u Brna, které nabývá účinnosti dnem 1. 4.
2008. Jedná se o dlouhodobě plánovanou záležitost re-
gulace parkování v uvedené lokalitě, která již byla ně-
kolikrát medializována a projednávána v orgánech
města. Důvody regulace pomocí zpoplatnění stání jsou
zřejmé. Má se docílit především vymístění dlouhodobě
stojících automobilů, které tak brání v parkování zá-
kazníkům a turistům města. Dále lze očekávat celkové
zklidnění provozu. Zpoplatněná lokalita je od křižo-

vatky s ulicí B. Němcové po budovu České pošty
včetně. Regulaci budou zajišťovat 4 parkovací au-
tomaty. Rozmístěny budou před budovou radnice
č.p. 260 a č.p. 65. Dále před provozovnou prodeje
oděvů Fajt a provozovnou pohostinství Sokolský
dům. Pro obyvatele, kteří zde mají trvalý pobyt
a podnikatele se sídlem v dané lokalitě, budou za
určitých podmínek odborem investic a rozvoje
vydávány parkovací karty. Bližší informace lze
získat na tomto odboru.

Změna režimu
parkování

na Palackého náměstí od 1. dubna

Městská policie se představuje
Jistě všichni víte, že v loňském

roce proběhlo výběrové řízení na
pozici strážníků městské policie
(MP) ve Slavkově u Brna.Vybráni
byli: velitel MP Pavel Ehrenberger,
strážník Roman Peka, strážník
Josef Zavadil.

Mnozí z vás jistě očekávali, že
hned v prvních týdnech nového
roku spatří ve městě strážníky v uni-
formách. Realita je však trošku jiná.
Aby strážníci mohli vykonávat
svoje zaměstnání, musejí se zúčast-
nit tříměsíčního školení a na závěr
získat osvědčení k výkonu povolání
městského strážníka. V současné
době již mají za sebou praktickouZleva: velitel MP P. Ehrenberger, stráÏník J. Zavadil, stráÏník R. Peka

část zkoušky. Ta se skládá z přezkou-
šení znalosti sebeobrany a střelecké pří-
pravy, kde musí prokázat jak teoretické
znalosti, tak dovednost manipulace se
zbraní a schopnost trefit se do cíle při
střelbě. Oba složili tyto zkoušky ús-
pěšně. Teoretická část zkoušky je čeká
koncem tohoto měsíce.

Začátkem měsíce dubna budeme
tedy v plném složení a můžeme začít
fungovat. Bude to souběžně se zpo-
platněním parkování na náměstí. Na
řádné placení poplatků za parkování
budou mimo jiné strážníci též dohlížet.

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

Slavnostní zahájení sezony
26. března

Vernisáž výstavy ZUŠ F. France

Šaty dělají člověka
pátek 28. března v 16 hodin



Rezidentní stání
Pokud má osoba trvalý pobyt v prostoru vymezeném nařízením

města Slavkov u Brna, může požádat o vydání rezidentské parkovací
karty typu „A“. Na parkovací kartě bude uvedena RZ (registrační
značka) vozidla, pro které byla karta vydána. Karta je nepřenosná
a držitelé této karty mohou parkovat ve vymezeném prostoru daném
nařízením a na konkrétním místě vymezeném dopravní značkou „P-
reservé“ s dodatkovou tabulkou „pro držitele parkovací karty“. Karta
opravňuje stání bez úhrady poplatku. Lze vydat jednu kartu na dva
automobily. 

Na rezidentní kartě je uvedena registrační značka vozidla, časová
platnost a vymezená lokalita. Vydává se vždy na jeden rok.

Potřebné doklady pro vydání rezidentní parkovací karty:
• občanský průkaz, 
• technický průkaz či registraci vozidla, kde vlastník nebo provo-

zovatel musí být totožný s žadatelem
• úhrada ceny

Přehled cen za parkování 
1/2 hod.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč
za 1 hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč
každá další hodina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč
ZTP, ZTP-P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdarma
jednostopá vozidla, zásobování, vozy taxi služby, . . . zdarma

Doba zpoplatnění
Po-Pá  . . . . . . . 8.00–17.30
So  . . . . . . . . . . 8.00–12.00

po dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení zboží nebo osob (max. 20 min.)

Zmûna reÏimu parkování na Palackého námûstí

1 stání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Kč/rok
za každé další stání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Kč/rok

1 stání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Kč/rok
za každé další stání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Kč/rok

Abonentní stání
Pokud má osoba provozovnu, či sídlo firmy  v prostoru vymezeném

nařízením města Slavkov u Brna může požádat o vydání abonentské
parkovací karty typu „B“. Na parkovací kartě bude uvedena RZ (re-
gistrační značka) vozidla, pro které byla karta vydána. Karta je ne-
přenosná a držitelé této karty mohou parkovat ve vymezeném prostoru
daném nařízením a na konkrétním místě vymezeném svislou dopravní
značkou „P-reservé“ a dodatkovou tabulkou „pro držitele parkovací
karty“ vydanou městem Slavkov u Brna. Karta opravňuje stání bez
úhrady poplatku. Lze vydat jednu kartu na dva automobily.

Potřebné doklady pro vydání abonentní parkovací karty:
• výpis z Obchodního rejstříku či živnostenský list, přičemž

z těchto dokladů musí být zřetelné místo podnikání ve vymezené
lokalitě placeného parkování

• technický průkaz či doklad o registraci vozidla, kde vozidlo je
evidováno pro podnikatelské účely na IČ.

• úhrada ceny
Na abonentské parkovací kartě je uvedena registrační značka vo-

zidla, časová platnost a vymezená lokalita. Vydává se vždy na jeden rok.

Pro vlastníky parkovacích karet je vyhrazeno 9 stání, které však ne-
bude vyhrazeno na příslušnou registrační značku. Parkovací karta pouze
opravňuje zaparkovat bez uhrazení poplatku avšak nezakládá právo na
stání ve vymezené lokalitě. odbor investic a rozvoje
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. RM projednala a bere na vědomí plnění usne-
sení RM z 1.–74. schůze RM z období 2002–2006
a z 1.–24. schůze RM z období 2006–2010.

2. RM odkládá projednání návrhu rozpočtu města
Slavkova u Brna na rok 2008.

3. RM odkládá návrh programu rozvoje města
Slavkova u Brna na rok 2008.

4. RM odkládá schválení rozpočtů PO a návrh
stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 2008.

5. RM po projednání Zprávy o činnosti TSMS
v roce 2007 a připravenosti na rok 2008 bere tuto na
vědomí.

6. RM odkládá projednání zprávy Rozbory hos-
podaření Zámku Slavkov – Austerlitz za rok 2007.

7. RM bere na vědomí informace o dotačních ti-
tulech vhodných k jednotné propagaci města před-
loženou Zámkem Slavkov – Austerlitz.

8. RM schvaluje úpravu ceníku krátkodobých ko-
merčních pronájmů prostor zámku a zámeckého
parku dle předloženého návrhu.

9. RM po projednání této zprávy „Závazná na-
bídka úvěrů‘‘ bere tuto zprávu na vědomí a dopo-
ručuje ZM ke schválení přijetí úvěru ve výši
1 650 000 Kč ke krytí revitalizace bytového domu
na sídlišti Nádražní č. p. 1155, č. p. 1156 s pohyb-
livou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + odchylka
s délkou splatnosti 7 let od podpisu úvěrové
smlouvy. RM současně doporučuje ZM uzavření
úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., pově-
ření RM schválením příslušné úvěrové smlouvy,
pověření starosty města k podpisu této úvěrové
smlouvy. 

10. RM schvaluje výši odpisů vedlejší hospodářské
činnosti a způsob převodu na účet hlavní činnosti.

11. RM po projednání zprávy „Základní infor-
mace a podklady pro privatizaci bytů“ bere na vě-
domí obsah uvedené zprávy s informacemi o byto-
vém fondu ve vlastnictví města Slavkova u Brna.

12. RM po projednání zprávy „sídliště Nádražní
č. p. 1153 a č. p. 1154, půdní vestavby a revitali-
zace domu“ bere předloženou zprávu na vědomí
a ukládá MěÚ seznámit nájemce bytů v domě sídl.
Nádražní 1153–1154 se záměrem výstavby nových
bytových jednotek formou půdní vestavby a revita-
lizace domu. RM schvaluje zadávací podmínky pro
vyhlášení záměru výstavby nových bytových jed-
notek formou půdní vestavby v obytných domech ve
vlastnictví města v sídl. Nádražní č. p. 1153–1154,
jako II. etapu, s podmínkou provedení jejich cel-
kové revitalizace, s termínem doručení nabídek do
31. března 2008.

13. RM po projednání zprávy „Řešení rozšíření
kapacity MŠ Zvídálek“ ukládá úseku školství fi-
nančního odboru doplnit zprávu o počty žáků v MŠ
v předchozích obdobích.

14. RM schvaluje návrh Dohody o zániku nájmu
bytu č. 9 sídl. Nádražní 1157 se stávajícím nájem-
cem Jiřinou Hrdovou.

15. RM souhlasí s výpovědí nájmu bytů bez při-
volení soudu podle § 711 odst. (2), písm. b) občan-
ského zákoníku v platném znění nájemcům bytů č. 4
na ul. Úzká 643, č. 2 na sídl. Nádražní 1153 a č. 5

na sídl. Zlatá Hora 1227 ve Slavkově u Brna, neboť
nezaplatili nájemné a úhradu za plnění poskytovaná
s užíváním bytu. RM bere na vědomí předloženou
zprávu o výši a způsobu vymáhání pohledávek za
užívání bytů ve vlastnictví města.

16. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2002, na úklid společ-
ných prostor včetně zajišťování potřebných pracov-
ních pomůcek a čistících prostředků v Domě s pe-
čovatelskou službou, Polní 1444 ve Slavkově u Brna
s pí. Svatavou Čermákovou, Slavkov u Brna. s účin-
ností od 1. března 2008.  

17. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
částí pozemků parc. č. 3073/68 orná půda; 3073/50
orná půda a 3073/1 orná půda v k. ú. Slavkov
u Brna.

18. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením
smlouvy o budoucí darovací smlouvě s p. Josefem
Žemlou, Slavkov u Brna o nabytí části pozemku
parc. č. 1483/2 v k. ú. Slavkov u Brna. RM současně
doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o bu-
doucí darovací smlouvě s manželi Jiřím Gachem,
Brno a Lenkou Gachovou, Slavkov u Brna o nabytí
části pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Slavkov u Brna,
uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě se
Stanislavem a Marií Žemlovými, Slavkov u Brna
o nabytí části pozemku parc. č. 1488 v k. ú. Slavkov
u Brna, uzavřením smlouvy o budoucí darovací
smlouvě s Radoslavem Suchomelem, Slavkov
u Brna a manželi Miroslavem a Romanou Valníč-
kovými, Slavkov u Brna o nabytí části pozemku
parc. č. 1495 v k.ú. Slavkov u Brna, uzavřením
smlouvy  o budoucí darovací smlouvě s Miloslavou
Habartovou, Brno, Radoslavem Suchomelem, Slav-
kov u Brna, manželi Miroslavem a Romanou Val-
níčkovými, Slavkov u Brna o nabytí jejich spolu-
vlastnických podílů k části pozemku parc. č. 1494/2
v k.ú. Slavkov u Brna, uzavřením smlouvy o bu-
doucí darovací smlouvě se Svatoslavem Vojtěchem,
Slavkov u Brna, Danou Hruškovou, Vyškov a Pa-
vlem Vojtěchem, Brno o nabytí jejich spoluvlast-
nických podílů k části pozemku parc. č. 1494/2
v k. ú. Slavkov u Brna. RM současně doporučuje
ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o budoucí kupní
smlouvě s manželi Ing.Ivo a Ivanou Skřivánkovými,
Brno o koupi pozemku parc. č. 1496/4 v k. ú. Slav-
kov u Brna a spoluvlastnického podílu k pozemku
parc. č.1 494/9 v k.ú. Slavkov u Brna, s uzavřením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s manželi
Ing. Ivo a Ivanou Skřivánkovými, U pošty 279/5,
Brno o koupi částí pozemků parc. č. 3189/3
a parc. č. 3189/2 v k.ú. Slavkov u Brna, s uzavřením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Pavlem Ko-
márkem, Brno o koupi pozemků parc. č. 1494/5
v k.ú. Slavkov u Brna a 1494/6 v k. ú. Slavkov
u Brna. RM dále doporučuje ZM schválit uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ing. Pavlem
Votrubou, Jablonec nad Nisou o koupi pozemku
parc. č. 1494/7 v k. ú. Slavkov u Brna a části po-

zemku parc. č. 1494/8 v k.ú. Slavkov u Brna. Veš-
keré náklady spojené s nabytím všech shora uvede-
ných pozemků uhradí město Slavkov u Brna.

19. RM nesouhlasí s podáním přihlášky do VI.
kola soutěže o Cenu Petra Parléře. 

20. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na do-
dávku 4 parkovacích automatů s firmou Eltodo do-
pravní systémy, Praha.

21. RM souhlasí s hostováním atrakcí provozo-
vatele Vlastislava Schulze, Brno při Urbanských ho-
dech v květnu 2008. RM nesouhlasí s umístěním
atrakcí v aleji na ulici Kounicova, ale dává k dispo-
zici zpevněné plochy ulice Příční ve Slavkově
u Brna.

22. RM dává souhlas paní Gabriele Zezulové,
Slavkov u Brna, k vybudování jednoho odstavného
stání pro osobní automobil na pozemku ve vlastnic-
tví města p. č. 1743/2 před domem čp. 449 na ulici
Tyršova ve Slavkově u Brna.

23. RM doporučuje ZM dát souhlas k požádání
a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ ve výši 620 000 Kč,
dát souhlas k použití přislíbené dotace z Programu
na opravu krovu a střechy kulturní památky – domu
č.p. 65 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna,
dát souhlas k poskytnutí z rozpočtu města částky ve
výši 1 000 000 Kč jako podílu vlastníka památky
k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR .

24. RM po projednání zprávy „Přijetí nabídky no-
vého dotačního programu Ministerstva kultury
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností“ přijímá spolu-
práci s Ministerstvem kultury ČR při administraci
programu „Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

25. RM pro investiční akci „Systém nakládání
s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov
u Brna“ schvaluje dodavatele veřejné zakázky, kteří
budou vyzvání k předložení nabídek (samostatně
stavební část a strojní část).

26. RM projednala a bere na vědomí návrh po-
stupu při výstavbě IS v nových obytných lokalitách
města Slavkova u Brna.

27. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o podmín-
kách poskytování služeb poradnou pro rodinu, man-
želství a mezilidské vztahy“ v roce 2008 s Centrem
sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

28. RM po projednání dopisu od pana Aloise Hlá-
senského konstatuje, že smlouva s panem Bedři-
chem Malečkem byla koncipována v letech 1998 až
2002 a současná RM nevidí zásadní důvod k úpra-
vám obsahu této smlouvy a trvá na dodržování bodu
smlouvy zpochybňovaného panem Aloisem Hlá-
senským.

29. RM projednala žádost MO ČSCH Slavkov
u Brna o poskytnutí části finančních prostředků na
opravu střechy haly chovatelů a uvedené žádosti ne-
vyhovuje.

30. RM po projednání návrhu na odvolání člena
Redakční rady Slavkovského zpravodaje odvolává
paní Ludmilu Uhlířovou z této komise.

31. RM bere na vědomí zápis č. 2/2008 Redakční
rady Slavkovského zpravodaje.

32. RM po projednání žádosti souhlasí s uspořá-
dáním humanitární sbírky Diakonie Broumov.

33. RM souhlasí s užitím znaku města panem
Jiřím Hořavou na cyklistický dres, s platností do
31. 12. 2009.

34. RM nesouhlasí s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace na pořádání Napoleonských dnů a Vzpo-
mínkových akcí z Fondu ROP Jihovýchod z oblasti
2.2. za uvedených podmínek udržitelnosti.

26. řádná schůze RM – 25. února 2008

Otevírací doba v dubnu:
úterý–sobota 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
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1. RM bere na vědomí plnění usnesení z 1. až
74. schůze RM z období 2002–2006 a z 1. až 26.
schůze RM z období 2006–2010.

2. RM projednala a bere na vědomí návrh pro-
gramu rozvoje města na rok 2008 a předkládá jej
v jednání řádného ZM.

3. RM doporučuje ZM ke schválení uzavření
smlouvy o pořízení komunálního stroje Stiga
Belos Sweden  financováním  formou leasingu na
dobu 60 měsíců s 20 % akontací mezi TSMS
a společností Myland s.r.o., Praha v ceně
2 241 540 Kč a způsob financování pořízení to-
hoto vozidla.

4. RM projednala a bere na vědomí zprávu
o činnosti odboru vnitřních věcí v roce 2007.

5. RM bere na vědomí informativní zprávu
o činnosti odboru obecní živnostenský úřad Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna v roce 2007.

6. RM projednala a bere na vědomí výroční
zprávu Zámku Slavkov - Austerlitz za rok 2007.

7. RM po projednání zprávy „Návrh závěreč-
ného účtu Města Slavkova u Brna za rok 2007“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schvá-
lit závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad.  

8. RM po projednání zprávy „Rozbor hospoda-
ření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za rok 2007“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje ZM: schválit kladné výsledky hos-
podaření příspěvkových organizací zřízených
Městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní
činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné vý-
sledky z podnikatelské činnosti za rok 2007.
Město Slavkov u Brna nepožaduje vrácení ušet-
řených prostředků z hlavní činnosti (kladných vý-
sledků hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele.
Zřizovatel nepožaduje odvod kladných výsledků
hospodaření z podnikatelské činností organizací
do rozpočtu města. RM dále doporučuje ZM
schválit závěrečný účet hospodaření PO za rok
2007, přidělit výsledek hospodaření DDM za rok
2007 ve výši 8000 Kč do fondu odměn
a 11. 468,41 Kč do rezervního fondu organizace,
přidělit výsledek hospodaření ZUŠ Františka
France za rok 2007 v plné výši 97 212,62 Kč do
rezervního fondu organizace, přidělit výsledek
hospodaření ZŠ Komenského za rok 2007 v plné
výši 239 182,49 Kč do rezervního fondu organi-
zace, přidělit výsledek hospodaření ZŠ Tyršova
za rok 2007 ve výši 30 000 Kč do fondu odměn
a 144 893,29 Kč do rezervního fondu, přidělit vý-
sledek hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2007 ve
výši 10 000 Kč do fondu odměn a 72 909,46 Kč
do rezervního fondu, přidělit výsledek hospoda-
ření Zámek Slavkov – Austerlitz za rok 2007 ve
výši  28. 417 Kč do rezervního fondu, přidělit vý-
sledek hospodaření TSMS za rok 2007 v plné výši
451 434,46 Kč do rezervního fondu.

9. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu
roku 2008“ bere její obsah na vědomí a doporu-
čuje ZM ke schválení: návrh rozpočtu Města Slav-
kova u Brna pro rok 2008 s celkovou výší příjmů
a výdajů 142 712 100 Kč, plán podni katelské čin-
nosti s celkovou výši nákladů 17 904 000 Kč
a celkovou výší výnosů 19 761 000 Kč, delego-
vání pravomoci na RM související s možností při-
jímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,
dotací pro odbor ŽP týkající se lesního hospodář-

ství, dotací souvisejících s výkonem přenesené
působnosti  a dotací z MPSV na soc. dávky, po-
věření RM k rozdělení finančních příspěvků na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží
do výše schválené rozpočtu Města Slavkova
u Brna pro rok 2008, tj. do výše 300 000 Kč, po-
věření RM k rozdělení finančních příspěvků na
podporu činnosti neziskových organizací do výše
schválené v rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2008, tj. do výše 50 000 Kč.

10. RM odkládá projednání zprávy o schválení
rozpočtů PO a návrh stanovení závazných ukaza-
telů pro PO pro rok 2008.

11. RM projednala a bere na vědomí zprávu
o činnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna za
rok 2007, plán na rok 2008.

12. RM po projednání zprávy „Zelnice – obytná
zóna“ bere na vědomí Protokol a závěry hodnotící
komise ze dne 19. 2. 2008 a současně doporučuje
ZM dát souhlas k uzavření kupní smlouvy o pro-
deji pozemků parc. č. 354/1, 354/15, 357/9, 360/4,
360/5, 388/2, 389/1, 389/2 v k.ú. se společností
Kaláb – stavební firma, spol. s r. o., Brno.

13. RM schvaluje Nařízení města Slavkov
u Brna o zpoplatnění stání na Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna.

14. RM ukládá MěÚ připravit podklady k rea-
lizaci akce: „Revitalizace polikliniky ve Slavkově
u Brna“ dle varianty III a současně ukládá fi-
nančnímu odboru připravit návrh financování akce
dle varianty III. na zasedání ZM (červen 2008).

15. RM bere zprávu o řešení rozšíření kapacity
na vědomí a souhlasí s navrženým postupem.

16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou EUROVISION, a.s., Brno za účelem pří-
pravy žádosti o dotaci z operačního programu
ROP Jihovýchod oblasti podpory 3.2. Rozvoj re-
gionálních středisek pro projekt na výstavbu ví-
ceúčelového hřiště u ZŠ Tyršova. RM současně
doporučuje ZM v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasit se zpracováním a předložením
záměru projektu „Více účelové hřiště u ZŠ Tyr-
šova“ do Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory 3.2. a uložit
RM zajistit zdroje financování minimálně na dvě
etapy projektu včetně vlastního podílu spolufi-
nancování.

17. RM nedává souhlas ke zveřejnění záměru
prodeje části pozemku parc. č. 3462 ostatní plo-
cha v k.ú. Slavkov u Brna a předkládá tento záměr
prodeje k rozhodnutí  ZM.

18. RM souhlasí s navrhovanou úpravou let-
ního posezení a s jejím provozováním před pro-
vozovnou CAFE – BAR – HERNA FAIR PLAY
na Palackého náměstí č. p. 77 ve Slavkově u Brna.
RM ukládá odboru IR předložit podmínky provo-
zování letního posezení.

19. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji
části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a ná-
dvoří – zbořeniště o výměře cca 1,7 m2 a části po-
zemku parc. č. 775/9 ostatní plocha o výměře cca
2,25 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města. 

20. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
částí pozemků parc. č. 3073/68 orná půda;
3073/50 orná půda a 3073/1 orná půda v k.ú. Slav-
kov u Brna o celkové výměře cca 800 m2 z vlast-
nictví města do vlastnictví společnosti Tenryu,
spol. s r. o., Křenovice formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Zálohu na kupní cenu ve výši
700 Kč/m2 uhradí kupující před podpisem
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od nabytí
právní moci stavebního povolení na stavbu čer-

27. řádná schůze RM – 3. března 2008
pací stanice na parc. č. 3073/5 a 3073/2
v k.ú. Slavkov u Brna při současném zachování
bezkonfliktního napojení zamýšlené přeložky  sil-
nice II/416 na silnici I/50. Náklady spojené s pro-
dejem uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.

21. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi
pozemků parc. č. 3554/11 ostatní plocha o výměře
26 m2; parc. č. 3554/12 ostatní plocha o výměře
36 m2; parc. č. 3623/26 orná půda o výměře 58
m2; parc. č. 3623/42 orná půda o výměře 39 m2;
parc. č. 3629/4 orná půda o výměře 53 m2;
parc.č.3637/8 orná půda o výměře 14 m2; parc. č.
3637/9 orná půda o výměře 24 m2 a parc.
č. 3638/22 zahrada o výměře 54 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Jaroslavy
Zavadilové, Slavkov u Brna do vlastnictví města
Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 20 Kč/m2

bude uhrazena do 15 dnů od doručení kupní
smlouvy s vyznačením vkladu práva do KN. Ná-
klady spojené s výkupem uhradí město.

22. RM doporučuje ZM schválit předložený
„Komunitní plán sociálních služeb města Slav-
kova u Brna do roku 2009“.

23. RM po projednání zprávy „Stromořadí lip
v ulici Tyršova – reakce odboru ŽP na stížnost ob-
čanů z ulice Tyršova, informace o postupu řešení“
bere informaci o postupu řešení ošetření stromo-
řadí lip v ulici Tyršova na vědomí.

24. RM schvaluje program 4. mimořádného za-
sedání ZM.

25. RM projednala a předkládá ZM plnění
usnesení ze zasedání ZM z minulých volebních
období a z volebního období 2002–2006.

26. RM projednala dopis od občanů – žádost
o zrušení non-stop provozu v restauračním zaří-
zení Motorest („Klobouk“) a ukládá funkcioná-
řům města prověřit uvedené skutečnosti.

27. RM projednala žádost MVSvB o poskytnutí
daru města Slavkova u Brna a žádosti nevyhovuje.

28. RM souhlasí s uvolněním části výnosu tom-
boly ze 4. městského plesu pro instituci LILA –
domov pro postižené děti v Otnicích.

29. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 – ke
smlouvě o poskytování závodní preventivní zdra-
votní péče.

30. RM bere na vědomí dodatek č. 1 ke
smlouvě mezi TSMS a VHS plus, Vodohospodář-
ské stavby, spol. s r.o.

XIX. mimofiádná schÛze RM
– dne 10. bfiezna 2008

1. RM po projednání zprávy „Rekonstrukce
tělocvičny ZŠ Tyršova – příprava výběrového
řízení“ schvaluje okruh firem k podání nabídky
na uvedenou investiční akci a složení hodnotící
komise. RM současně schvaluje zadávací pod-
mínky soutěže.

2. RM po projednání zprávy „Oprava střechy
budovy radnice č.p. 65 – příprava výběrového
řízení“ schvaluje následující okruh firem k po-
dání nabídky na uvedenou investiční akci a slo-
žení hodnotící komise. RM současně schvaluje
zadávací podmínky soutěže.

3. RM schvaluje smlouvu o úpravě vzájem-
ných práv a povinností.

4. RM ukládá MěÚ předložit aktualizaci in-
vestičního záměru „Oprava komunikace v ulici
Sušilova“, včetně cenové kalkulace.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 14. dubna do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany for-
mátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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28. řádná schůze RM – 17. března 2008

1. ZM po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu
Města Slavkova u Brna za rok 2007“ bere její obsah na
vědomí a schvaluje závěrečný účet města za rok 2007
bez výhrad.

2. ZM po projednání zprávy „Závěrečný účet příspěv-
kových organizací Města Slavkova u Brna za rok 2007“
bere její obsah na vědomí a schvaluje: kladné výsledky
hospodaření příspěvkových organizací zřízených Měs-
tem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti z přís-
pěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské
činnosti za rok 2007. Město Slavkov u Brna nepožaduje
vrácení ušetřených prostředků z hlavní činnosti (klad-
ných výsledků hospodaření PO) do rozpočtu zřizovatele.
Zřizovatel nepožaduje odvod kladných výsledků hospo-
daření z podnikatelské činností organizací do rozpočtu
města. ZM současně schvaluje závěrečný účet hospoda-
ření PO za rok 2007, přidělení výsledku hospodaření
DDM za rok 2007 ve výši 8000 Kč do fondu odměn
a 11 468,41 Kč do rezervního fondu organizace, přidělení
výsledku hospodaření ZUŠ F. France za rok 2007 v plné
výši 97 212,62 Kč do rezervního fondu organizace, při-
dělit výsledku hospodaření ZŠ Komenského za rok 2007
v plné výši 239 182,49 Kč do rezervního fondu organi-
zace, přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok
2007 ve výši 30 000 Kč do fondu odměn a 144 893,29 Kč
do rezervního fondu, přidělení výsledku hospodaření MŠ
Zvídálek za rok 2007 ve výši 10 000 Kč do fondu odměn
a 72 909,46 Kč do rezervního fondu, přidělení výsledku
hospodaření Zámek Slavkov – Austerlitz za rok 2007 ve
výši 28 417 Kč do rezervního fondu, přidělení výsledku
hospodaření TSMS za rok 2007 v plné výši
451 434,46 Kč do rezervního fondu.

3. ZM po projednání této zprávy „Závazná nabídka
úvěrů‘‘ bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje přijetí
úvěru ve výši 1 650 000 Kč ke krytí revitalizace byto-
vého domu na sídlišti Nádražní č.p. 1155, č. p. 1156
s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR+odchylka
s délkou splatnosti 7 let od podpisu úvěrové smlouvy
a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou,
a.s. ZM současně pověřuje RM schválením úvěrové
smlouvy a starostu města k podpisu úvěrové smlouvy.

4. ZM souhlasí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
se zpracováním záměru „Zámek Slavkov u Brna – Aus-
terlitz, přístupové komunikace a parkovací stání“ do Re-
gionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
oblast podpory 2.1. ZM současně ukládá RM zajistit

1. RM projednala a bere na vědomí plnění usnesení
RM z 1.–74. schůze RM z období 2002–2006 a z 1. až
27. schůze RM z období 2006–2010.

2. RM po projednání zprávy „Návrh stanovení zá-
vazných ukazatelů pro PO pro rok 2008“ bere tuto na
vědomí a schvaluje rozpočty příspěvkových organizací
města Slavkova u Brna pro rok 2008 v předloženém
znění  s následující výší příspěvku od zřizovatele: MŠ
Zvídálek – 1 230 000 Kč, ZŠ Komenského – 3 755 000
Kč, ZŠ Tyršova – 1 370 000 Kč, ZUŠ Fr. France –
350 000 Kč, DDM 179 000 Kč, TSMS – 11 242 000
Kč, Zámek Slavkov – Austerlitz – 6 600 000 Kč. RM
současně schvaluje čerpání fondů výše příspěvkových
organizací takto: ZŠ Komenského – rezervní fond –
204 000 Kč (rekonstrukce osvětlení), ZŠ Komenského
– fond reprodukce majetku – 70 000 Kč (ozvučení gym.
sálu), ZŠ Komenského – fond reprodukce majetku –
80 000 Kč (výklopná okna), ZŠ Tyršova – rezervní fond
– 200 000 Kč (spoluúčast k účelové dotaci z rozpočtu
zřizovatele), ZŠ Tyršova – fond reprodukce majetku –
100 000 Kč (klimatizace do učebny PC), MŠ Zvídálek
– rezervní fond – 70 000 Kč (pokrytí provozních ná-
kladů organizace), MŠ Zvídálek – fond reprodukce ma-
jetku – 104 000 Kč (zakoupení konvektomatu, opravy),
DDM – rezervní fond – 10 000 Kč (pořízení vysavače
na zátěžové koberce), DDM – rezervní fond – 6000 Kč
(materiál pro modeláře), DDM – rezervní fond – 12 000
Kč (cvičení rodičů s dětmi), TSMS – rezervní fond –
370 000 Kč (nájem náklad. automobilu Renault), TSMS
– rezervní fond – 100 000 Kč (leasing na kom. stroj.
Stiga Belos Sweden), TSMS – rezervní fond – 100 000
Kč (posílení fondu reprodukce na pořízení pokladny na
koupaliště). RM současně schvaluje odpisové plány PO
pro rok 2008 u příspěvkových organizací Technické
služby města Slavkova u Brna, Základní škola Komen-
ského a Základní umělecká škola Františka France s ná-
sledným odvodem do rozpočtu zřizovatele v roce 2008
u Technické služby města Slavkova u Brna ve výši
227 496 Kč, Základní škola Komenského ve výši
70 115 Kč, Zámek Slavkov – Austerlitz 234 372 Kč.
RM dále stanovuje závazné ukazatele pro PO s delego-
váním pravomocí pro PO v oblasti jejich finančního
hospodaření a realizací rozpočtových opatření vlastního
rozpočtu v roce 2008, schvaluje limity mzdových pro-
středků u Technických služeb města Slavkova u Brna,
schvaluje limity mzdových prostředků u Zámku Slav-
kov – Austerlitz.

3. RM souhlasí s podáním žádosti příspěvkové orga-
nizace o dotaci z rozpočtu JmK na akci JUDr. Václav
Kounic – osobnost, politik, mecenáš.

4. RM odkládá projednání návrhu smlouvy o nájmu
nebytových prostor – kavárna na zámku (Ladislav Hor-
váth).

5. RM po projednání návrhu předloženého Zámkem
Slavkov – Austerlitz na revokaci usnesení ZM – Roz-
dělení příspěvkové organizace Historické muzeum ve
Slavkově u Brna na dva samostatné právní subjekty
ukládá řediteli ZS-A připravit návrh koncepce činnosti
Z-SA, v níž bude řešeno mimo jiné případné rozdělení
příspěvkové organizace ZSA. Termín předložení návrhu
koncepce do 15. 5.2008.

6. RM bere na vědomí přehled dlouhodobých pro-
nájmu prostor zámku a zámeckého parku na vědomí
s tím, že postupně bude docházet k jejich aktualizaci dle
nových podmínek.

7. RM po projednání zprávy „Pronájem podzemí –
pan František Bursa – plnění usnesení bod č. 5.1. zV. řád-
ného zasedání ZM – 17. 12. 2008, souhlasí s postupem
uvedeným ve zprávě a předkládá ji v jednání ZM.

8. RM bere na vědomí návrh řečení dopravy v ulici
Sušilova ve Slavkově  u Brna.

9. RM bere zápis č. 2/14/2008 z jednání komise pro
výstavbu a rozvoj  města Slavkova u Brna na vědomí.

10. RM odkládá návrh přípravných kroků k realizaci
akce Rekonstrukce městského stadionu ve Slavkově
u Brna – příprava výběrového řízení.

11. RM po projednání žádosti o povolení kulturně -
propagační akce na Palackého nám. ve Slavkově u Brna
bere zprávu na vědomí a dává souhlas k užívání veřej-
ného prostranství na Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna v prostoru u fontány za účelem konání kulturně-
propagační akce „Den s Deníkem“ dne 23. 4. 2008.

12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 26. 9. 2005 na pronájem bytu č. 5, sídl.
Nádražní 1153, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Jaro-
slavou Jeřábkovou, Slavkov u Brna na dobu určitou, do
28. 2. 2009.

13. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. 11/06 ze dne 17. 8. 2006 na pronájem neby-
tových prostor ve II. NP Koláčkovo nám. čp. 727, Slav-
kov u Brna, s Pavlem Šemorou – TILIA, Slavkov u B.
obsahujícím změnu předmětu nájmu, s účinností od
1. května 2008. RM současně bere na vědomí ukončení
nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 46, o ploše 9,70
m2, ve II.NP v budově Koláčkovo nám. čp. 727, Slavkov
u B., firmou PVT SYNTETIK s.r.o., Sokolov ke dni
31. 3. 2008. RM dále ukládá MěÚ zveřejnit nabídku vol-
ných nebytových prostor, dvou kanceláří, ve II. NP v bu-
dovy Koláčkovo nám. 727 ve Slavkově u Brna.

14. RM bere na vědomí výši úplaty – školného za
vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna ve

školním roce 2008/2009.
15. RM po projednání zprávy „Pořízení zpracování

územně analytických podkladů (ÚAP) správního území
obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna“ zprávu
odkládá a žádá odbor SÚPÚ o doplnění uvedené zprávy.

16. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., p. Radoslava Lánského, člena RM Slav-
kova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zane-
prázdnění jmenuje náhradníkem pana Mgr. Vladimíra
Soukopa, člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný zá-
stupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům ak-
cionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.

17. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana
Ing. Ivana Charváta, starostu města Slavkova u Brna.
Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jme-
nuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místosta-
rostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je
zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle
programu valné hromady a stanov a.s.

18. RM doporučuje ZM nově stanovit výši odměn
neuvolněným členům ZM pro rok 2008 v souladu s na-
řízením vlády č. 79/2008 Sb. dle předloženého návrhu.

19. RM schvaluje program VI. řádného zasedání ZM.

4. mimořádné zasedání ZM - dne 12. 3. 2008
zdroje financování minimálně na dvě etapy projektu
včetně vlastního podílu spolufinancování.

5. ZM souhlasí v souladu se zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
se zpracováním záměru projektu „Víceúčelové hřiště
u ZŠ Tyršova“ do Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory 3.2. ZM současně
ukládá RM zajistit zdroje financování minimálně na dvě
etapy projektu včetně vlastního podílu spolufinancování.

6. ZM po projednání této zprávy, bere tuto na vědomí
a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpo-
čtu JMK na pořízení zásahového dopravního automobilu
pro přepravu osob a výzbroje pro zásahovou jednotku
SDH Slavkov u Brna. ZM ukládá RM předložit návrh na
prodloužení termínu darovací smlouvy s HZS JMK.

7. ZM souhlasí s uzavřením předložené kupní
smlouvy na prodej pozemků parc. č. 354/1, 354/15,
357/9, 360/4, 360/5, 388/2, 389/1 a 389/2 v k.ú. Slavkov
u Brna společnosti Kaláb – stavební firma, spol. s r.o., IČ
49436589 a předloženého dodatku k této kupní smlouvě.
ZM současně ukládá RM předložit do jednání ZM in-
formaci, jak bude s přijatými prostředky z tohoto prodeje
naloženo, nejpozději do 30. 6. 2008.

8. Diskuse a různé:
9. Starosta města Ing. Ivan Charvát přečetl děkovný

dopis od starostky Města Bučovice Mgr. Šárky Šilerové
jednotce HS Slavkova u Brna a SDH za pomoc při od-
straňování následků vichřice Emmy.

10. Mgr. Jaromír Pytela doporučil vyvěšování vlajky
Evropské unie při vstupu do zámku v době turistické se-
zony a dále na radnici při státních svátcích.

11. Ing. Jiří Tesák přednesl připomínku občanů na
špatný stav cesty za kostelem s otázkou, zda by to mohlo
být řešeno již v tomto roce např. recyklátem, než dojde
na trvalé řešení v rámci „ROP“. Další jeho námět se týkal
dojíždějících občanů vlakem, kteří se na vlakové nádraží
dopravují na kole – chybí zde stojan na kola.

12. Starosta města Ing. Ivan Charvát představil čle-
nům ZM velitele Městské policie pana Pavla Ehrenber-
gera, který nastoupil 14. ledna 2008.

13. Ing. Jiří Tesák informoval, že se zúčastnil schůzky
ohledně zavedení parkovacích automatů na placené par-
kování na Palackého náměstí od 1. dubna 2008. Žádá
o zveřejnění této informace ve Slavkovském zpravodaji.

14. Ředitel Zámku Slavkov – Austerlitz Ing. Aleš Šil-
hánek oznámil členům ZM, že 26. 3. proběhne oficiální za-
hájení sezony na zámku, na které všechny přítomné zve.
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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.

Strážníci budou vykonávat zejména tyto čin-
nosti:

- přispívat k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku

- dohlížet nad dodržováním pravidel občan-
ského soužití

- přispívat v rozsahu stanoveném zákonem
k bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích

- odhalovat přestupky a jiné správní delikty
- upozorňovat fyzické a právnické osoby na

porušování obecně závazných předpisů
a činit opatření k nápravě. 

Byl bych rád, aby Městská policie ve Slav-
kově byla ze strany občanů chápána tak, že byla
zřízena „pro“ občany a ne „na ně“. Budeme se
snažit dohlížet na veřejný pořádek ve městě tak,
aby se mohli občané cítit bezpečněji a to i v noč-
ních hodinách.

Samozřejmostí bude kontrola parkování vo-
zidel na území celého Slavkova.

Každý má právo obracet se na strážníky se
žádostí o pomoc, tito jsou povinni v rozsahu
svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 

Služebna MP se nachází na Palackého nám.
65 ve dvoře.              

Telefonní kontakty:
služebna MP 544 121 156
mobil služba 725 746 436

Velitel MP: Pavel Ehrenberger

Městská policie
se představuje

Město Slavkov u Brna investuje každoročně
do životního prostředí značné finanční pro-
středky. Rozpočet odboru ŽP pro rok 2008 je ne-
celých 15 milionů Kč. To je více než jedna dese-
tina veškerých výdajů města. V podstatě do každé
oblasti životního prostředí jsou cíleně vkládány
finanční prostředky. 

V oblasti vodního hospodářství je v tomto roce
naplánováno čištění rybníka za 100 tisíc Kč. Na
protipovodňová opatření – povodňový plán a pro-
jektovou dokumentaci je vyčleněno 563 tisíc.
V souvislosti s touto dokumentací požádalo
město o dotaci ze státního rozpočtu na druhou
etapu protipovodňových opatření. O přidělení do-
tace Ministerstvo zemědělství zatím nerozhodlo.
K výdajům na vodní hospodářství je nutné při-
počítat investice do vodohospodářské infrastruk-
tury, které nejsou v rozpočtu odboru ŽP. Jsou to
finance na nákup akcií společnosti VaK Vyškov
za 3,5 milionu korun. Město jako akcionář této
firmy tímto způsobem řeší financování rekon-
strukce čističky odpadních vod a kanalizační sítě.
Celková investice města do společnosti VaK Vyš-
kov bude 14,3 mil. Kč.

Do oblasti péče o krajinu a veřejnou zeleň bude
letos investováno minimálně 270 tisíc. Z těchto
prostředků bude uhrazena například údržba lip
na ulici Tyršova a jako každý rok bude v okolí
Slavkova vysázena krajinná zeleň – remíz, stro-
mořadí a podobně.

Nejpodstatnější část financí rozpočtu odboru
ŽP je určena do oblasti odpadového hospodář-
ství. Na svoz komunálních odpadů, na provoz

Na mimořádném zasedání zastupitelstva ve
středu 12. března se schvaloval závěrečný účet
města a jeho organizací za rok 2007 s těmito vý-
sledky. Rozpočet pro rok 2007 byl sestaven jako
vyrovnaný s částkou 125 001 800 Kč na straně
příjmů i výdajů. Skutečná výše příjmů byla
o 16 % vyšší a dosáhla 144 616 649,75 Kč. Na
tomto kladném výsledku se podílely hlavně do-
tace od JmK a ze státního rozpočtu. Vyšší příjmy
umožnily i vyšší výdaje, které dosáhly
138 956 972,75 Kč. Hospodaření města tak
skončilo s přebytkem 5 659 677 Kč. Tento pře-
bytek bude napojen do rozpočtu roku 2008.

Nabídka pronájmu
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu

nebytové prostory
• v budově na Koláčkově náměstí č. p. 727

(bývalý Agroklas), Slavkov u Brna 
- dvě sousedící kanceláře ve II. NP (o ploše

10,70 m2 a 9,70 m2 ) od 1. dubna 2008 
- kancelář ve II. NP (o ploše 32,7 m2 ), od

1. května 2008
- vytápěné prostory v technickém podlaží,

vhodné k využití jako archiv nebo pro skla-
dování zboží malých rozměrů, případně po
provedení změny užívání k poskytování růz-
ných služeb,

• v budově Polikliniky ve Slavkově u Brna
Malinovského nám. č. p. 551, ul. Tyršova
č. p. 324 

- ordinace a sesterny, o ploše cca 30 m2 s uží-
váním na dva dny v týdnu (buď pondělí
a čtvrtek nebo v pondělí a pátek).   

Podrobnější informace lze získat telefonicky
(422 121 124), e-mailem: BTH@meuslavkov.cz,
nebo osobně v úřední dny pondělí a středa s mož-
ností prohlídky na místě samém, na Městskému
úřadu Slavkov u Brna, odboru bytového a tepel-
ného hospodářství.

Ing. Jarmila Pechová, MěÚ,
odbor bytového a tepelného hospodářství

sběrného dvora a na separovaný sběr plastů, pa-
píru a skla je vyčleněna částka 3,5 milionu korun.
Tyto náklady z větší části pokryjí příjmy z prodeje
známek na popelnice, ale bez dotace z rozpočtu
města by byla cena známek výrazně vyšší. Částka
110 tisíc je letos vyčleněna na nákup odpadko-
vých košů a sáčků na psí exkrementy. Tyto ná-
klady jsou kryty z poplatků za psa. Letos by měla
být dokončena rekultivace staré městské skládky
v Pískách nákladem 165 tisíc. 

Největší investiční akcí tohoto roku je beze-
sporu realizace projektu s názvem „Systém na-
kládání s bioodpady a kompostárna pro město
Slavkov u Brna“. Na tuto akci získal odbor ži-
votního prostředí dotaci z fondů Evropské unie.
Celková investice – deset milionů je rozdělena
na stavební část za 4,5 milionu a nákup techno-
logie za 5,5 milionu. Přiznaná dotace z EU je ve
výši 90 % z celkových nákladů, takže investice
města Slavkova u Brna do tohoto projektu je
zhruba milion korun. Odbor ŽP předpokládá, že
na tento projekt získá další dotaci z Jihomorav-
ského kraje. Tím by se náklady města ještě sní-
žily. V současné době připravuje odbor ŽP výbě-
rové řízení pro dodavatele stavby a dodavatele
technologie. Pokud proběhne výběrové řízení,
stavba a dodávka strojů dle plánovaného harmo-
nogramu, bude kompostárna uvedena do provozu
ještě v tomto roce. Občané Slavkova ji budou vy-
užívat bezplatně. Ještě před zahájením provozu
bude odbor ŽP o pravidlech využívání kompo-
stárny informovat.

Ing. Janeba, odbor ŽP 

Financování Ïivotního prostfiedí v roce 2008

Součástí rozpočtu města jsou i příspěvky or-
ganizacím, které město zřizuje. Jsou to: Zámek
Slavkov – Austerlitz (dříve Historické mu-
zeum), Technické služby města Slavkova
(TSMS), Mateřská škola Zvídálek, Základní
školy Komenského a Tyršova, Základní umě-
lecká škola Františka France (ZUŠ) a Dům
dětí a mládeže (DDM). I hospodaření těchto
organizací skončilo přebytkem a zřizovatel
rozhodl, že kladné výsledky hospodaření
mohou organizace použít ke své činnosti
v roce 2008.

Za finanční výbor Vladimír Soukop

Závěrečný účet roku 2007
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Rok 2007 byl pro příspěvkovou organizaci
v mnoha směrech výjimečný. Počet návštěvníků
zámku na akce pořádané zámkem v absolutním
počtu opět přesáhl rekordní úroveň předcházejí-
cího roku, byl nejvyšší za posledních 15 let a do-
sáhl 56 815 návštěvníků. Zařadil se tak mezi his-
toricky nejúspěšnější sezóny od roku 1989! Tento
výsledek je o to příznivější, že v roce 2007 nebylo
žádné mimořádné výročí a že počet uspořáda-
ných výstav, expozic vč. prohlídkových tras, tedy
akcí, jejichž návštěvnost se do tohoto počtu za-
počítává, byl oproti roku 2006 menší (16). Vývo-
jová řada návštěvnosti na prohlídkové trasy
zámku, virtuální bitvu, do podzemí a výstav vč.
vernisáží je uváděna ve srovnatelně „vyhodnoco-
vaných položkách“ z minulých let:

Do počtu návštěvníků nejsou zahrnuty kon-
certy v prostorách zámku, není zahrnutý ani počet
návštěvníků na hudební produkce v zámeckém
parku, který spadá spíše do komerční oblasti.

Jednoznačně pozitivní vývoj i trend vykazuje
počet svatebních obřadů konaných na zámku. Je
to nejen důsledek účelového využití atraktivního
prostředí zámku, v posledním roce i zámeckého
parku, ale také naprosto individuálního přístupu
ke svatebčanům ze strany pracovníků, kteří tuto
oblast zajišťují. Za pozornost stojí jejich pozitivní
hodnocení prezentované na internetových strán-
kách věnujících se této „oblasti“.

Počet výstav byl o něco menší (13) oproti roku
2006, mezi nejúspěšnější připomeňme Napo-
leonskou výstavu, 770 let od první písemné
zmínky o Slavkově, Obrázky z Večerníčků
a Cestička do školy.

Brány slavkovského zámku se pro veřejnost
letos otevřou již brzy, a to ve čtvrtek 27. března.
Na nadcházející sezonu si Zámek Slavkov – Aus-
terlitz připravil velké množství  zajímavých kul-
turních a společenských akcí, ze kterých si vy-
bere opravdu každý. A na co se mohou
návštěvníci letos těšit? 

Hned na úvod je připravena poutavá výstava
žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Slavkově u Brna
s názvem „Šaty dělají člověka“. Na své si letos
přijdou také zahrádkáři, pro které chystáme jarní
prodejní výstavu v zámeckém parku, kde si zá-
jemci mohou nakoupit vše potřebné pro svou za-
hradu či terasu. Další z výstav v zámeckém parku
potěší chovatele pejsků, neboť v letošním roce
jsou připraveny v průběhu roku dokonce dvě, a
to v květnu a v srpnu. Bezesporu velkým lákad-
lem z připravovaných výstav pro děti i dospělé
budou  obrazy Josefa Lady nebo Ivy Hüttne-
rové, které  bude možno navštívit během hlavní
letní sezóny. 

Ostatně po celý rok bude ve výstavních pro-
storách co k vidění. Nepochybně zajímavá bude

Ve druhé polovině roku došlo k oživení tradice
vzdělávacích cyklů pro žáky základních škol.
Tyto byly zaměřeny tématicky jako součást
výuky a využily je především slavkovské školy. 

Podobně tomu bylo i při mimořádně úspěšné
první společné prezentaci všech slavkovských
škol před koncem roku v rámci akce Vánoce na
zámku se slavkovskými školami. Akce propojila
tematicky všechny věkové kategorie žáků i stu-
dentů škol a všechny oblasti jejich aktivit v rámci
kulturní činnosti (hudební, taneční, divadelní i vý-
tvarné). Zde se potvrdila správnost nové  orientace
na místní – slavkovské prostředí, na rozdíl od
uplynulých let, kdy díky preferencím „importo-
vané“ kultury z jiných oblastí kraje, tato akce sko-
mírala.

Pro veřejnost byly připraveny inovované jed-
norázové akce, které se svým charakterem odli-
šují od běžné prohlídkové činnosti a které se set-
kaly s pozitivní odezvou, jako např. prohlídky
nově opravených krovů a střechy zámku, komen-
tovaná tematická prohlídka zámeckého parku
a skleníků, prohlídky muzejních depozitářů,
kostýmované prohlídky zámku i podzemí apod.

Za samostatnou zmínku stojí podíl příspěvkové
organizace na úspěšném průběhu Napoleon-
ských dnů, zejména pak Vzpomínkových akcí
k 202. výročí bitvy u Slavkova, které byly na roz-
díl od minulosti koncipovány vyváženě pro
všechny zájmově a různorodě orientované sku-
piny, přičemž některé z těchto akcí proběhly
přímo v prostorách zámku. Jejich pozitivní ohlas

Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2007 úspěšný
mezi veřejností je nejlepším dokladem správně
pojaté koncepce a vytyčení nového směru.

Rozhodně nejkvalitnější kulturní zážitky po-
skytly koncerty vážné i folklorní hudby a kon-
certní i pěvecká vystoupení. Všechna koncertní
vystoupení se setkala vždy s velkým zájmem ve-
řejnosti, která svoji účastí potvrdila nejen vyso-
kou kulturní vyspělost, ale i vztah k prostředí, ve
kterém se koncerty konaly. Je pochopitelně velmi
obtížné i ošidné označit některé za nejlepší, nic-
méně za naprosto mimořádné lze považovat oba
koncerty uskutečněné v rámci projektu Concen-
tus Moraviae a vystoupení Johann Strauss Or-
chester Coburg, v závěru roku pak adventní kon-
cert Zámecké kapely.

Kromě těchto koncertů se dále konaly dva kon-
certy populární hudby v zámeckém parku, které
díky své návštěvnosti výrazně přesáhly ostatní
pořádané akce v areálu zámku.

Jsou to Hudební festival Slavkov 2007 (H.
Hegerová, Divokej Bill, Wohnout, Anna K &
Band ad.) a koncert skupiny ČECHOMOR.

V areálu zámku se v uplynulém roce uskuteč-
nilo dalších 20 akcí, přičemž naprosto největší
návštěvnost vykázal Oldtimer Festival 2007. Za
zmínku svým významem stojí i Slavkovské me-
mento, Slavkovská iniciativa smíření, Mist-
rovství ČR historických velocipedistů nebo
Václavský jarmark.

Mezi aktivity vzdělávacího charakteru lze bez-
pochyby zařadit odborné přednášky. Tyto byly
různorodě orientovány a zaměřeny. Připomeňme
alespoň Tři zámky ve Slavkově – prof. PhDr. Jiří
Kroupa, CSc. – architektura slavkovského zámku,
Krvavé události roku 1905 ve Slavkově –
PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., Putování po Ekvádoru,
Peru a Amazonii – Mgr. Boris Vlach – před-
náška s diapozitivy, Slavkovské bojiště v r. 1805
– Prof. Dr. Uhlíř – u příležitosti Vzpomínkových
akcí k 202. výročí bitvy u Slavkova, Po stopách
brouka páchníka – Jiří Hrabovský – prohlídka
parku s výkladem.

Údaje ke všem oblastem činnosti jsou převzaty
z Výroční zprávy ZS-A za rok 2007.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

výstava „JUDr. Václav Kounic – osobnost, po-
litik a mecenáš“ věnovaná 100. výročí darování
Kounicova paláce brněnským studentům, dále
benefiční výstava Vamberecké krajky v rámci
projektu „Pomozte dětem“, výstavy vín či vá-
noční výstava keramických betlémů Marie Do-
čekalové doplněné podmalbou na sklo Zuzany
Čachové-Kadlecové.

Velkou pozornost mezi připravovanými ak-
cemi budou mít bezesporu červnové koncerty
různých hudebních žánrů - mezinárodní hudební
festival Concentus Moraviae, galakoncert
J. Strauss Orchester – Die flotten Geister Co-
burg, Hudební festival Slavkov 2008, dále srp-
nové Folk a country i letní koncert brněnského
pěveckého sboru Mladost. Na sklonku prázdnin
připravujeme promenádní koncert v zámeckém
parku v podání vojenské dechové hudby a ko-
nečně poslední z této plejády – koncert Zámecké
dechové kapely, který vás příjemně naladí v době
adventu.

Nesmíme opomenout již tradiční akce, jakými
jsou letos jubilejní 15. Oldtimer festival 2008 –

setkání veteránů aut a motocyklů, tradiční Na-
poleonské dny a Vzpomínkové akce u příleži-
tosti 203. výročí bitvy u Slavkova, ekumenické
setkání církví – Slavkovská iniciativa smíření,
festival válečné literatury faktu – Slavkovské me-
mento, květinovou výstavu v zámku, řemeslné
jarmarky, mezinárodní turnaj v pétanque, Folk-
lorní festival Dambořice, který se do Slavkova
opět vrací po dvou letech, Dýňobraní nebo Vá-
noce na zámku se slavkovskými školami.

Návštěvníky, kteří se na zámek vydají mimo
jakoukoliv akci, srdečně zveme nejen na klasické
prohlídky zámku, ale také na speciální prohlídky
zámku, parku, opravených krovů či zámeckých
depozitářů. K návštěvě také lákají další prohlíd-
kové okruhy, které se nachází přímo v areálu
zámku. Jedním z nich může být tajemné zá-
mecké podzemí. 

Je tedy patrné, že nadcházející sezona bude
opět velice bohatá na krásné kulturní zážitky. Při-
jměte naše srdečné pozvání na zámek Slavkova
u Brna – Austerlitz.  

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (59)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pohlednice (pokračování)
NEVOJICE
Obec leží cca 4 km jihovýchodně od Bučovic.

Svůj název odvozuje podle osobního jména Nevoj.
Nejstarší písemná zmínka se nachází v listině z roku
1355. Jindřich z Nevojic se zde dohaduje s Klárou
ze Šardic a Nevojice jsou zde zmiňovány jako
sporný majetek. Díky dluhům Nevojice získávají
Merklin a Mendlin z Brna. Ti je v roce 1392 pro-
dávají Jakubu Končkovi z Prus. Dalším známým
majitelem je Mikeš z Ojnic. Když jeho potomek
Tas z Ojnic získal Bučovice, stávají se Nevojice
v roce 1511 součástí panství bučovského. Tasova
dcera Anna se roce 1533 provdala za Václava z Bos-
kovic. Bučovické panství se tak dostává do rukou
tohoto rodu. Posledním mužským potomkem zmí-
něného vlivného moravského rodu byl Jan Šembera
Černohorský z Boskovic. Jeho dcera Kateřina se
v roce 1597 provdala za Maxmiliána z Lichten-
štejna, v jehož rodě zůstaly Bučovice i s Nevojicemi
až do roku 1848, lesní pozemky do roku 1945. 

Již v roce 1406 se objevuje první zmínka o tvrzi.
Zbytky tvrze se nacházejí na původní farské za-
hradě. 

Na návrší nad obcí je umístěn farní kostel sv. Mi-
kuláše. Ten však byl za švédských válek vydranco-
ván a zpustošen. V roce 1670 byl částečně obnoven.
Postupně pak byla přistavěna chámová loď s kůrem,
předsíň a v roce 1871 zvonice. V roce 1784 pak
byla u kostela postavena fara. 

V roce 1785 zde byla založena škola, do které
chodili rovněž žáci z Letošova. V roce 1889 pak
byla postavena nová školní budova. Dnes v obci pů-
sobí pouze škola mateřská. 

Kronika uvádí v letech 1781, 1814 a 1839 velké
požáry, při kterých vyhořela téměř celá vesnice,
včetně myslivny a mlýna. při požáru v roce 1874
shořely matriky, které byly vedeny již od roku 1785.

Na návrh obecního zastupitelstva schválila v roce
1998 poslanecká sněmovna Parlamentu České re-
publiky znak a prapor obce. Zelené pole znaku vy-
jadřuje přírodní charakter katastru. Stříbrný svěr-
ček připomíná první historicky doloženou postavu
nesoucí jméno obce – Jindřicha z Nevojic. Biskup-
ská mitra a tři zlatá jablka jsou nejznámější atributy
sv. Mikuláše, patrona kostela, který obec provází
již sedm století. Pruhy na praporu symbolizují roz-
ložení lesů a polí v katastru obce. V širším zeleném
poli, které představuje komplex lesů na jihu, jsou
v žerďové části umístěny bílý svěrček a biskupská
mitra. Střední žlutý pruh jsou pole a spodní zelený
představuje les na severu katastru. Prapor byl slav-
nostně posvěcen dne 20. června 1999. 

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází jedna černobílá pohlednice se záběry na
náves a kostel sv. Mikuláše.

NÍŽKOVICE
Nížkovice se nacházejí asi 4 km jihovýchodně od

Slavkova. Název získaly od osobního jména Nížek
či zdrobněliny Něhomír. Nejstarší písemná zpráva
spadá do roku 1350, kdy Nížkovice patřily vlady-
kům z Mejlic. Setkáváme se se jmény Alšíka z Mej-
lic a Voršilou – jeho manželkou, dále pak s Ješkem
z Mejlic a bratry Herešem a Hanušem z Modřic.

V r. 1381 koupil téměř celou ves řád německých
rytířů, čím byla přiřazena ke slavkovskému panství,
kde měl tento řád své sídlo. Od roku 1509 se stala
majetkem rodu Kouniců, který slavkovské panství
zakoupil. Po rozdělení slavkovského panství mezi
syny Oldřicha z Kounic Nížkovice získal v r. 1617
držitel lomnického panství Bedřich z Kounic. 

V Nížkovicích se nachází kostel sv. Kunhuty,
pův. již z počátku 18. století. Varhany v kostele byly
zhotoveny Františkem Svítilem z Nového Města na

Nevojice v období I. pol. 20. století Nížkovice záběry na obec, odesl. v r. 1912

Miroslav Donutil: Pořád se něco děje – v ne uv-
ěřitelných, avšak autentických příbězích přibližuje
známý herec čtenářům své dětství, studentská léta
i čas svých hereckých začátků. Pobaví příhodami
ze zájezdů po světě s divadelním Provázkem i ze
zákulisí vzniku legendárních filmů Balada pro ban-
ditu, Černí Baroni a Tankový prapor, důvěrně se-
známí nejen s rodinou, kamarády, známými, ale
také s obyčejnými lidmi. Text je bohatě doprovo-
zen fotografickou přílohou.

Jaroslav Rudiš: Potichu – poslední letní den se
do Prahy z Lisabonu vrací mladá úspěšná diplo-
matka Hana, rozhodnutá, že v životě chce ještě
něco zažít a proto musí všechno změnit. Tramva-
ják Petr je naopak rezignovaný. Jezdí linku 22,
a snaží se najít svou osudovou holku. Americký
právník Wayne, má za sebou skvělou kariéru, ale
pak se podívá na zprávy v televizi a vše kolem něj
se zhroutí. Mladá punkerka Vanda miluje hluk
a ticha se bojí. A nakonec Vladimír, který odstři-
hává lidem sluchátka a ničí zdroje hluku. Bojuje za
ticho až skoro do vlastního sebezničení. Pět pří-
běhů na konci léta v románu ze současnosti.

William Lubbeck: Před branami Leningradu –
autor byl v 19 letech naverbován do wehrmachtu.
Prošel řadou bitev, vysloužil si Železný kříž první
třídy a byl převelen do důstojnické školy v Dráž-
ďanech. V době, kdy se vrací ke své jednotce, je ně-
mecká armáda již na ústupu. Kniha přináší vzácná
svědectví účastníka jak bitevních trumfů, tak ka-
tastrof a fascinující pohled na boje, které se ode-
hrály na východní frontě

Jiří Mikulka – Radek Mikulka: S RAF proti
Hitlerovi – populárně naučná regionální publikace,

která se však opírá o velmi důkladné studium pra-
menů a literatury. Přináší 15 portrétů čs. letců
z doby 2. světové války pocházejících z měst Vyš-
kov, Ivanovice na Hané a okolních vesnic. Jsou to:
Leo Anderle (138. peruť), Emil Barták (311.), Alois
Bednařík (311.), Antonín Bednář (311.), Bohumír
Fürst (Fiřt - 310.), Vilém Götzlinger (311.), Stani-
slav Halama (310.), František Hekl (312.), Draho-
mír Hradský (68.), Vilém Michálek (311.), Stani-
slav Slezáček (311.), Vojtěch Šimčík (312.),
Bořivoj Šmíd (310.), Jan Štefek (311.), František
Zabloudil (311.)

Jiří Mára: Nový Zéland, návrat k protinožcům
– příběh autora knihy a jeho syna by se také mohl
jmenovat Příběh o splnění životního snu. Cestou na
úplně opačný konec zeměkoule chtěli dokázat, že
těžkou nemocí a invalidním vozíkem život nekončí.
Kniha s úsměvem a životním optimismem seznámí
čtenáře se všemi důležitými místy velmi pestré no-
vozélandské přírody i životem místních obyvatel. 

Carola von Kesselová: Zamilovaná čarodějka –
prázdniny skončily a silná čtyřka je opět pohro-
madě. Jenom Jula je nějaká divná. Jízda na koni ji
moc nezajímá, stále bloudí kdesi ve snách a na se-
šity si maluje srdíčka! Diagnóza je jasná nade vše.
Je zamilovaná. Čarodějky z jezdecké školy – čtení
pro holky, kterým kouzla nejsou cizí.

Úplný seznam všech nových knih v městské kni-
hovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem).
V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na ad-
resu: blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

�

Moravě v roce 1846. Fara je zmiňována již v roce
1497. Její budova musela být několikrát obnovo-
vána.

K dalším památkám patří socha sv. Jana Nepo-
muckého z pol. 18. století.

První zmínka o škole se objevuje již v roce 1734.
Budova školy byla přestavěna v letech 1812 a 1841.
Nynější škola pochází z roku 1892. V současné
době zde působí pouze malotřídní škola.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz je ulo-
ženo pět pohlednic Nížkovic. V roce 1912 byla ode-
slána pohlednice se šesti záběry na budovu školy,
hostince U Knechtů, obchod Ant. Kříže, obchod Ant.
Koukala, dřevěnou ohradu lázní a dálkovým pohle-
dem na obec. Z období I. republiky pocházejí tři
pohlednice s dálkovými pohledy na obec a na vý-
znamné budovy. Černobílá pohlednice ze 70. let 20.
století ukazuje pohled na obec v pozadí s kostelem
sv. Kunhuty. 

PhDr. Vladimíra Zichová (ZS - A)
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V předchozích třech letech měli občané Slav-
kova i ostatní zájemci možnost navštívit nový typ
akce pořádané na slavkovském zámku – festival au-
torského čtení literatury faktu nazvaný Slavkovské
memento. V započaté cestě pokračujeme i letos již
čtvrtým ročníkem. Nad festivalem převzal záštitu
hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Jurá-
nek, velitel Vojenské akademie ve Vyškově a sta-
rosta města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát.

Festival se koná v atraktivním prostředí
slavkovského zámku dne 25. dubna. Progra-
mem festivalu jsou autorská čtení, besedy se spi-
sovateli, prezentace nových titulů z dané oblasti,
křty knih aj. 

Součástí festivalu je opět literární a výtvarná
soutěž pro žáky základních a středních škol –  na
téma „Války dávné i nedávné“ a prezentace Vo-
jenské akademie ve Vyškově v zámeckém parku. 

PROGRAMOVÉ BLOKY
Pátek 25. dubna
11.00 Zahájení festivalu v Divadelním sále

Vyhlášení výsledků literární a výtvarné
soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže žáků
a studentů 
Křest knihy 
Ukázky činnosti Vojenské akademie ve
Vyškově v zámeckém parku  

Kulturní a spoleãenské akce a v˘stavy na zámku v roce 2008
B¤EZEN
28.–31. 5. VernisáÏ a v˘stava v˘tvarného oboru ZU· Slavkov u Brna – „·aty dûlají ãlovûka“

DUBEN
11.–12.  Prodejní zahradnická v˘stava 
25. Slavkovské memento – festival váleãné literatury faktu

KVùTEN
10. V˘stava psÛ v parku
15.–21. V˘stava kvûtin v historick˘ch sálech zámku 
17. Mezinárodní den muzeí, prohlídky depozitáfiÛ a krovÛ zámku
31.-1.6. Dny Slavkova a Svatourbanské hody
30. 5.–12. 10. VernisáÏ a v˘stava „JUDr. Václav Kounic - osobnost, politik, mecená‰“

ke 100. v˘roãí darování Kounicova paláce brnûnsk˘m studentÛm 

âERVEN 
4.–25. 7. VernisáÏ a v˘stava obrazÛ Josefa Lady
7. Koncert J. Strauss Orchester – Die flotten Geister Coburg

(M. Dvorsk˘, L. Albrechtová, J. Preisinger)
19.    Concentus Moraviae – koncert Ensemble Inégal , Adam Viktora 
21. a 22. Hudební festival Slavkov 2008
26.  Concentus Moraviae – koncert Nova Silesia – Jan âiÏmár
28.  Oldtimer festival – setkání auto-moto veteránÛ 

âERVENEC
5.    Folklorní festival Dambofiice (pfiedstavení zahraniãních souborÛ)
5.    Kost˘mované veãerní prohlídky
12.       Prohlídky parku a skleníku s v˘kladem
26.      Grand Prix Austerlitz – mezinárodní turnaj v pétanque
30. 7.–19. 8. VernisáÏ a v˘stava obrazÛ Ivy Hüttnerové

SRPEN
9 Klubová v˘stava welsh corgi a australsk˘ch kelpií
15. Folk a country na zámku 
16. Mezinárodní v˘stava vín – Grand Prix Austerlitz 2008
16. a 17. Napoleonské dny; jarmark  
21. 8.–12. 10. VernisáÏ a v˘stava kreseb a keramiky Yvony Novákové a Marie Hladké
24.  Koncert pûveckého sboru Mladost Brno
31. Promenádní koncert v zámeckém parku – vojenská dechová hudba

ZÁ¤Í
6. Den evropského kulturního dûdictví
6.    Divadelní pfiedstavení Divadlo Klauniky Brno – Don Quijote de la Ancha (B. Polívka)             
20 Václavsk˘ jarmark 
30.–1. 10. Konference „JUDr. Václav Kounic a jeho doba“

¤ÍJEN
3. a 4. Slavkovská iniciativa smífiení
4.     D˘Àobraní
17. 10. – 8.11. Benefiãní v˘stava vamberecké krajky v rámci projektu „Pomozte dûtem“

LISTOPAD 
15. Mladá Svatomartinská vína na zámku
15.–2. 1. VernisáÏ a v˘stava Marie Doãekalové – keramické betlémy a Zuzany âechové-Kadlecové –

podmalba na sklo  
29. a 30. Vzpomínkové akce k 203. v˘roãí bitvy u Slavkova, fiemesln˘ jarmark

Prosinec
13. Vánoce na zámku se slavkovsk˘mi ‰kolami
31. Silvestrovské setkání obãanÛ na námûstí zakonãené ohÀostrojem

Zmûna programu vyhrazena • V‰echny uvedené akce jsou urãeny ‰iroké vefiejnosti

14.00 Autorská čtení autorů literatury faktu v Di-
vadelním sále
Ukázky činnosti Vojenské akademie ve
Vyškově v zámeckém parku

19.00 Večerní čtení při svíčkách v Zámecké
černé kuchyni s navazujícím diskusním
kroužkem 

V průběhu akce bude ke zhlédnutí výstava vý-
tvarných prací žáků k tématu „Války dávné i ne-
dávné“ v 1. poschodí slavkovského zámku.

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto oje-
dinělou akci je zcela volný. Jste srdečně zváni,
přijďte a setkejte se s oblíbenými známými i méně
známými spisovateli. Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

F E S T I VA L  VÁ L E Č N É  L I T E R AT U RY  FA K T U

Slavkovské memento 2008
Prodejní zahradnická v˘stava
v zámeckém parku

Zámek Slavkov – Austerlitz  zve všechny
zájemce na „PRODEJNÍ ZAHRADNIC-
KOU VÝSTAVU“ pořádanou ve slavkov-
ském zámeckém parku v pátek 11. dubna
2008 (12–18 hodin) a v sobotu 12. dubna
2008 (8–18 hodin). Bude zde možno zakou-
pit různé zahradnické potřeby, květiny, skal-
ničky, keře, stromky, zahradní keramiku,
dárkové zboží a další. Samozřejmě jsme ne-
zapomněli ani na kvalitní občerstvení
a hlavně VSTUP DO PARKU JE ZDARMA
po oba dny této výstavy.

Věra Marková (ZS-A)

Letní tábor
DDM Slavkov u Brna oznamuje rodičům

a dětem, že pro velký zájem pořádáme (kromě let-
ního tábora v Roštině u Kroměříže pro 80 dětí) ještě
jeden sportovně rekreační tábor v Kosově u Zábřehu
na Moravě v termínu 27. 6.–5. 7. 2008. Cena pobytu
je 2800 Kč. V ceně tábora je ubytování ve 2–4lůž-
kových chatkách s elektrickým osvětlením, ložní
prádlo, stravování 5x denně včetně zajištění pitného
režimu, doprava společným autobusem tam i zpět
do Slavkova, doprava a pronájmy tělocvičny v Zá-
břehu, výlet do areálu moderního koupaliště s to-
boganem v Zábřehu na Moravě, výtvarný materiál,
diplomy a odměny pro děti.

V areálu se nachází 3 sportovní hřiště, krytý vy-
hřívaný bazén, společenský sál, klubovna, kuleč-
ník, sauna, posilovna, kryté prostory pro stolní tenis.  

Bližší podrobnosti, informace a vyzvednutí při-
hlášky přímo v DDM denně od 8 do 16.30 h., v úterý
a v pátek do 18 h., nebo na tel. DDM 544 221 708,
e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz. io

Vyhodnocení soutûÏe
náv‰tûvníkÛ zámku za rok 2007

Po celý rok 2007 probíhala soutěž návštěv-
níků akcí pořádaných na zámku. Úkolem bylo
zúčastnit se největšího počtu těchto akcí, při-
čemž každou účast zdokumentovat příležitost-
ným razítkem. V uplynulých dnech byla celo-
roční akce vyhodnocena. Jako nejúspěšnější byli
vyhodnoceni: manželé Mezníkovi ze Slavkova,
paní Dagmar Živníčková ze Slavkova a paní
Marcela Tylečková z Ostravy-Výškovic. Velmi
hodnotné ceny věnované partnery zámku – Ho-
telem Voroněž, Hotelem Slavia a Grandhotelem
Brno byly předány v rámci slavnostního zahá-
jení sezony 2008, které se uskutečnilo dne 26.
březnav Divadelním sále.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Ve dnech 25. února a 3. března se žáci 7. roč-
níků v rámci výuky dějepisu zúčastnili exkurze
v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna. Zdejší
historička, paní PhDr. Zichová si pro ně připra-
vila velmi poutavou přednášku o historii Slav-
kova období středověku a novověku. Žáci se do-
zvěděli mnoho zajímavých informací nejen
o samotném Slavkově, o zdejších řemeslnících
a dalších obyvatelích, ale také o výstavbě zámku
a dějinách slavkovského panství. Na závěr měli
možnost zeptat se na to, co je zaujalo, prohléd-
nout si malou výstavku historických pohlednic
Slavkova, popřípadě si v cechovních knihách
vyhledat své možné předky.

Skvûl˘ v˘kon na‰ich basketbalistÛ
Dne 11. března se žáci ZŠ Tyršova zúčastnili

okresního přeboru družstev v basketbale 8. a 9.
tříd ve Vyškově.

V turnajovém klání své síly změřilo osm škol.
Naši školu reprezentovali dívky i chlapci, a to ve
složení: Ondřej Budík, Roman Hnízdil, Marek
Kratochvil, Václav Uhlíř, Tomáš Kulhánek, Lukáš
Mazal, Daniel Charvát, Jan Lorenz, Miroslava Ga-
lová, Pavlína Dvořáková, Pavlína Kotolanová, Te-
reza Vránová, Alžběta Bohatová, Michaela Durá-
ková, Denisa Škrabalová, Dana Vičarová, Lucie
Slaná, Renáta Lovasová.  

Již po prvním zápasu oba naše týmy s na-
prostou jistotou potvrdily pozici favoritů. V ná-
sledných vzájemných utkáních naše dívky svou
hrou jasně prokázaly, že si první místo, a tím i no-
minaci do krajského kola, plně zaslouží. 

I kluci v dalších soubojích ve druhé skupině
ukázali nezpochybnitelné kvality, když své sou-
peře poráželi s 30bodovými rozdíly. Zaslouženě
tedy postoupili do finále, ve kterém se utkali s ví-
tězem první skupiny ZŠ Tyršova Vyškov. Ačkoli
se finálové utkání v prvních minutách jevilo vy-
rovnané a plné napětí, nepodařilo se soupeři naše
hráče na cestě k vítězství zastavit.

Hráčům za vynikající reprezentaci naší školy
děkujeme a přejeme jim i nadále úspěch a hodně
příjemných sportovních zážitků. Poděkování patří
samozřejmě také trenérům, kteří se nemalou
měrou zasloužili o dosažené úspěchy.  

Oběma týmům budeme v krajském kole držet
palce a věříme, že i tam znovu potvrdí své hráč-
ské kvality. P. Jeřábek

Mozkolamy
Ve středu 30 ledna 2008 proběhla v páté třídě

luštitelská soutěž nazvaná Mozkolamy. Pro děti ze
4. a 5. třídy byly přichystané rébusy, křížovky, su-
doku, bludiště a jiné hlavolamy různé obtížnosti.
Soutěžící si sami vybrali tři úkoly a za jejich vy-
luštění hned obdrželi malou odměnu. Potěšilo nás,
že mezi nás přijely i děti ze Základní školy v Ho-
dějicích. Luštitelské odpoledne se vydařilo a všichni
účastníci odcházeli spokojeni. O. Zehnálková

Školní karneval

A je to tady! Dlouho očekávaný školní karneval vypukl 7. března třetí a čtvrtou vyučovací
hodinu. V tělocvičně se sešlo mnoho princezen, kostlivců, čarodějnic a dalších nádherných
masek. Karnevalové veselí obohatilo nejen zvolení nejhezčích a nejnápaditějších masek z každé
třídy, ale i soutěže, do kterých se zapojili úplně všichni. Nutno podotknout, že ani paní uči-
telky nezůstaly pozadu a zapojily se do karnevalového reje. Škoda jen, že čas vymezený na
školní karneval rychle utekl, a tak nám nezbývá, než se těšit na příští rok a už teď přemýšlet,
za co bychom mohli jít… Š. Maturová

Tato netradiční hodina dějepisu se žákům lí-
bila a jistě si ji v budoucnu rádi zopakují. Mají se
na co těšit, neboť Historické muzeum pro žáky
slavkovských škol nabízí ucelený soubor besed
pro jednotlivé ročníky. Pro 6. ročník jde o před-
nášku na téma nejstarší archeologické nálezy
v okolí Slavkova, 8. ročník se může zúčastni be-
sedy o francouzské revoluci a napoleonských
válkách a pro 9. ročník je připravena přednáška
týkající se 1. světové války a legionářů. 

Naše škola této nabídky určitě ráda využije
a věřím, že spolupráce s Historickým muzeem se
bude v budoucnu nadále rozvíjet.

P. Pitronová

Exkurze v Historickém muzeu

Písmenkový karneval v ŠD
V měsíci únoru se sešli děti na písmenko-

vém karnevalu. Při tomto veselém odpoledni
plném her,tance a soutěžení , nám jako asi-
stentky pomáhali naše bývalé, žákyně M.
Růžičková a M. Neužilová. Dodatečné jim
za pomoc děkujeme.

Poděkování
Děkujeme p. starostovi Ing. I. Charvátovi

za umožnění vstupu do bývalé městské „šat-
lavy“ a panu Ing. J. Doleželovi za zajímavý
výklad  o historii jak radnice, tak tohoto za-
řízení, i za drobné propagační materiály
o našem městě. Znalosti využijeme v pravi-
delných, průběžných i příležitostných čin-
nostech ŠD a navážeme tímto na ŠVP školy. 

vychovatelky ŠD

Málokdo ve Slavkově ví, že Edita Rauše-
rová byla žákyní tanečního oboru ZUŠ Fr.
France ve Slavkově u Brna. Později studentkou
Taneční konzervatoře v Bmě a absolventkou
Taneční konzervatoře v Praze. Po mnoha škol-
ních vystoupeních již za studia v Bmě spolu-
pracovala s baletem ND v Bmě, kde tančila
hlavní roli Klárky v baletu Louskáček P. I. Čaj-
kovského. Pro svou píli a talent se stala členkou
Národního divadla v Praze, kde má za sebou již
výrazné úspěchy. Mimo jiné se představila jako
sólistka v Šípkové Růžence P. I. Čapkovského
a v těchto dnech ji vidíme na prknech ND
v Praze vedla Zuzany Susové, Terezy Podaři-
lové či Mattia Mantellata v baletu Napoli.

Fandíme Editě a přejeme jí v umělecké kari-
éře hodně úspěchů. R.F. 

Paní uãitelka Krahulová vychovává ve Slavkovû talenty

Edita Raušerová na scéně Národního divadla
v Praze. 
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Slavkov u Brna na historických fotografiích

Palackého náměstí – pohled od severu. K zajímavostem patří původní
gotický dům na rohu náměstí a dnešní Fügnerovy ulice. V přízemí se na-
cházelo Šimáčkovo papírnictví. Některé předměty z tohoto papírnictví se
dostaly do muzejních sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz. Dnes se na
místě tohoto domu a části domu sousedního nachází společenský dům
Bonaparte. K dalším zajímavostem patří přístavek masného krámu u rad-

nice (z ulice Husovy), obecní pumpa a úprava prudkého svazu, vedou-
cího od zámku na náměstí, dlážděním kočičími hlavami.

Kolorovaná pohlednice datovaná mezi léty 1903 (již je zbořená Ho-
dinová brána na jihu náměstí) a r. 1907 (stavba nynějšího společen-
ského domu). PhDr. Vladimíra Zichová

Pohlednice z archivu S. Olbrichta
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

Úspûch v krajském kole
Dne 17. 3. proběhlo v Brně krajské kolo

konverzace v anglickém jazyce. Vyškovský
okres reprezentoval žák ZŠ Komenského Jan
Musil, který si v tvrdé konkurenci vedl vý-
borně, obsadil skvělé 2. místo. Blahopřejeme!

L. Záleská

Jistě je znáte – skupinu malých roztleskávaček
„Glitter Stars“ při ZŠ Komenského náměstí ve
Slavkově u Brna.

Jejich vystoupení oživují nejrůznější kulturní
i sportovní akce města Slavkova a nám dospělým
se při nich chvílemi až tají dech. Málokdo ale ví,
že tato děvčata svými vstupy dovedou podpořit
atmosféru basketbalových utkání Evropské ligy
žen, které se konají v brněnské hale Rosnička

V sobotu 8. března dopoledne začal v Drn-
holci 12. ročník okresního přeboru ve sportovní
gymnastice. Kromě gymnastek ZŠ Komenského
Slavkov se společně utkali také gymnasté a gym-
nastky z Drnholce, Šlapanic, Bučovic, Morav-
ské Nové Vsi a Šitbořic. 

Soutěžilo se v osmi věkových kategoriích,  no-
vinkou byla letos zřízená kategorie předškolních
závodníků. Naše škola byla zastoupena  třemi
nejmladšími kategoriemi. V té první – kategorii
předškoláků jsme získali velké sympatie nejen
rozhodčích, ale i celého publika. Slavkovská nej-
mladší děvčátka obsadila tři první místa a ostat-
ním startujícím již neumožnila postavit se na
stupně vítězů. Na 1. místě se umístila Sabinka

Kašpárek ve škole
V jednom z minulých týdnů se chodbami ZŠ

Komenského prosmýkl závan starých časů,
kdy jezdily maringotky od města k městu a dře-
vění herci hráli lidem divadlo.

Do naší školy zavítal Kašpárek. Loutka stará
jako divadlo samo s nefalšovaným dřevěným
tělíčkem, barevným oblečkem a širokým úsmě-
vem. K ní samosebou patřil její oživovatel, ten,
kdo jí umožní pohyb pomocí drátků a propůj-
čuje hlas. V našem případě Kašpárka vedla
paní umělkyně spolu se svým partnerem, kteří
oba za svou dlouhou životní a profesionální
dráhu dosáhli ve vedení loutek jistě mistrov-
ství.

Kašpárek nebyl sám, přivedl si kamarády -
atleta cvičícího na hrazdě, zpívajícího kovboje
a dokonce i dřevěného koně. Pohled na posta-
vičky byl roztomilý. Škoda jen, že pro naše
děti, odchované téměř od kolébky televizí, vi-
deem a počítačem, nebyl Kašpárek dostatečně
akční. Vlažným potleskem jako ohodnocením
na konci představení tuto starou pohádkovou
postavu příliš neocenily.

Je to smutné, ale je to tak. Kašpárek se pro-
stě nemůže vyrovnat hrdinům moderní doby.
Naším přáním je, aby noví hrdinové, vzory ma-
lých obdivovatelů, byli stejně laskaví, nebo-
jácní a spravedliví jako starý Kašpárek.

J. Formánková

Gymnastické závody v Drnholci  
Macharová, na 2. místě Klárka Dočekalová a na
3. místě Kristýnka Mannerová. V kategorii 1. a 2.
tříd o jednu desetinku uniklo 3. místo Terezce
Ševčíkové, i když předvedla velmi kvalitní
výkon. V kategorii dívek 3.–5. tříd vybojovala
již po čtvrté 1. místo a zlatou medaili si do Slav-
kova přivezla Aneta Macharová, cenné 3. místo
obsadila Natálie Hudcová. Závody skýtaly zají-
mavou podívanou proloženou vystoupením cvi-
čenek aerobiku a tanečním vystoupením míst-
ních žákyň školy. Je to opět velký úspěch
slavkovské sportovní gymnastiky a po těchto
vydařených závodech čeká naše nejlepší gymna-
stky začátkem dubna krajské kolo v Moravském
Krumlově. Mgr. Renáta Macharová

v Žabovřeskách. Dokonce nadchnou diváky tak,
že neváhají psát milé e-maily na adresu školy, ba
dokonce nechat upéct dort speciálně pro ně.

Jako rodiče máme možnost společně s fa-
noušky basketbalu sledovat atmosféru v hale a tě-
šíme se, že 11. a 13. dubna při finálových utká-
ních budou mít naše děti opět možnost zazářit
vedle takových basketbalových hvězd. Pokud bu-
dete mít chuť, ale nemít možnost přijet za nimi do

Brna, lze je vidět při přímém přenosu na ČT nebo
také na webových stránkách www.bkzabiny.cz.

Chtěli bychom také poděkovat paní učitelce
Renátě Macharové, která se jim trpělivě věnuje
a neustále s nimi připravuje nová vystoupení.
Jsme rádi, že naše děti mají možnost takto smys-
luplně trávit svůj volný čas.

R. Martínková, Kantková

Skupina Glitter Stars v Brně
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Opustili nás
Ilona Panáčková (46) 25. 2.
Zdeněk Zavadil (54) 25. 2.
Miloslav Procházka (57) 1. 3.
Zdeněk Pavlík (82) 5. 3.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut…

Dne 2. března 2008 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

V těchto dnech je tomu již 17 let, co není mezi námi
naše maminka a babička, paní

MARIE DVOŘÁČKOVÁ

V lednu by se dožila 90 let.
Za celou rodinu dcera Eva a syn Jaroslav.

Vzpomínka

Dne 21. března tomu bylo 10 let, co nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

RADMILA ROZSYPALOVÁ

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. dubna by se dožil 80 let náš tatínek a dědeček, pan

JAROMÍR ROZSYPAL

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Blahopřání
Mnoho darů a kytice květů nenahradí tu krásnou větu: „Máme tě rádi,

ty to víš a na tvé zdraví pozvedneme číš.“ Maminko, ať ti tento den
přinese alespoň tolik radosti a lásky, kolik ty sama rozdáváš ostatním.

Dne 11. dubna oslaví 79. narozeniny naše milá maminka a babička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Za všechnu lásku, starost a obětavost děkují a do dalších let života hodně

zdraví a spokojenosti přejí dcera Eva a syn František s rodinami.

Blahopřání
V první polovině dubna 2008 oslaví 80. narozeniny paní

MARIE JEDLIČKOVÁ
ze Slavkova u Brna

Všechno nejlepší, dobré zdraví, hodně spokojenosti,
štěstí a životního elánu do dalších let

přejí synové Milan a Ladislav s rodinami.

Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát 21. března, jak těžké u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.

Dne 9. dubna 2008 vzpomínáme 3. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna

S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo. Odešel jsi nám ve-
černí tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou. Krásná léta s Tebou prožitá nás budou pro-
vázet do konce života. Díky za to, čím jsi nám byl, za každý den, jež jsi pro nás žil.
Dne 25. března 2008 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, kdy nás navždy

opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera Jitka a rodina Pilátova.

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.

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.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
PRONAJMU podkrovní byt 1+kk 42 m2 na Zlaté
Hoře ve Slavkově u Brna. Cena 6200,- vč. in-
kasa. Volné od 1. 8. 2008. Tel. 774 358 377.
HLEDÁM PODNÁJEM bytu nebo garsonky ve
Slavkově za rozumnou cenu. T. 736 241 286.
ZHUBNĚTE ZDRAVĚ, bez diet a navždy.
Poradentví ZDARMA. www.hubni.eu. tel.:
776 085 308.
PRODÁM SAD ve Slavkově, celk. plocha
682 m2, oplocený, s chatkou, elektřinou. Tel.
777 051 808. Cena 120 000 Kč.
PŘIJMEME ihned pomocnou sílu do ku-
chyně v restauraci Bonaparte ve Slavkově.
Bližší informace na tel. 775 734 605.
PRODÁM jednohrob na hřbitově ve Slav-
kově, na hlavní cestě, blízko vchodu, ve
velmi dobrém stavu za cenu náhrobku
a obrubníků. Tel. 602 229 392.
PRODÁM autosedačku Chicco 0–13 kg,
cena 550 Kč. Tel. 728 732 476.

INZERCE

JINLONG CLUB DUBEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

4. 4. DJ Tomaazo – Vyškov / Dance / Trans/ House
5. 4. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
11. 4. DJ Rony - Vyškov / clubový večer s clubovou

hudbou 
Kup tři panáky ferneta a vyber si dáreček

12. 4. DJ Jaroš Petr / Oldies music
staré pecky pro večerní pohodu

18. 4. DJ PeeJay – Dance / R&B / Techno / Rock / Pop
19. 4. DJ Smith – DJ Wazo – DJ Alyaz 

Rap vs. Hip Hop vs. R&B • Vstup – Free
25. 4. DJ Denyf / Mixed bag / Anything
26. 4. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
Za 3 pulčáky pifka – klíčenka pro tebe!

2. 5. DJ Denyf / Mixed bag / Anything

www.jinlong-club.cz

20. 4. Dětský karneval – 14 hod. ve společenském
sále Bonaparte, vstupné maska 40, bez
masky a rodiče 50 Kč, bohatá tombola. Ani-
mátor: Ladík Urban a holky z DDM Slavkov
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Pan Hynek Tesák pochází z Kunkovic u Kro-
měříže a narodil se v březnu roku 1918 jako
sedmé dítě Františka a Amálie Tesákových. Po-
křtěný byl sice jménem Ignác, ale v době po
1. světové válce, kdy vznikl první samostatný
český stát a společnost upřednostňovala všecko
české, bylo mu toto německy znějící jméno po-
češtěno na Hynek. Navštěvoval Obecnou školu
v Brankovicích a Bučovicích a po absolvování
těchto škol se rozhodl stát se po vzoru svého
bratra zahradníkem. Tři roky se učil a pracoval
u firmy Bedřich Knapp v Ivanovicích na Hané.
Poté nastoupil na dvouletou zahradnickou školu
v Brně Bohunicích. V době, kdy tuto školu kon-
čil, začal jeho bratr budovat zahradnictví a svůj
dům ve Slavkově na Slovákově ulici. Pan Hynek
mu ve stavbě pomohl a získal slib, že až se i on
rozhodne osamostatnit, bratr František mu v za-
čátcích pomoc oplatí. Sotva však jednadvaceti-
letý Hynek dokončil zahradnickou školu, vy-
pukla 2. světová válka.

Pan Tesák prožil 2. světovou válku ve Slav-
kově. Jeho vzpomínky se vážou jak k bojům,
které probíhaly někdy přímo ve městě, tak také
k osudům některých židovských obyvatel:

„Jednoho dne mne navštívil pan Emil Strach.
Představil se, řekl, že je Žid (což jsem poznal
také podle hvězdy, kterou museli Židé už nosit)
a prosil, abych zaměstnal jeho syna. Myslel jsem
si, že jde o školáka, dvanáctiletého nebo čtrnác-
tiletého chlapce, ale na druhý den přišel mladý
muž i s manželkou a dvěma dětmi, jednomu bylo
pět roků, druhému tři. Ale brzy jsme  to nedoro-
zumění překonali a s rodinou Strachů se spřáte-
lili. Mladý Otmar pracoval nejdřív u nás, po-
zději byl odvolán na práce do cihelny v Brně
a na lesní práce. Nakonec ale musel nastoupit do
transportu do Terezína, kde potom pracoval jako
lékař vězňů. Jeho otec za práci pro město získal
vízum do Kanady, ale nechtěl opustit rodinu, ne-

odjel a také musel do transportu.
K vlaku ho doprovázel jen jeden
Slavkovák, můj bratr František.
A přitom to byl takový mecenáš
Slavkova, financoval výsadbu
stromů ve městě i okolo kapličky
na Urbánku… Z Terezína se už ne-
vrátil.“

Bouřlivé události konce války
s sebou přinesly mnoho nebezpečí.
Hynek Tesák vypráví:

„Na konci války byl Slavkov od-
střelován tanky na prateckém
kopci. Bylo zbořeno několik budov, například
stará lékárna a my, kteří jsme pracovali ve Slav-
kově, jsme museli při každém poplachu nastou-
pit do hasičského skladiště v uniformách, které
jsme měli doma. Hasili jsme nebo zkrátka dělali,
co bylo potřeba. Stavěly se také zábrany proti
tankům, ale to bylo stejně k ničemu. Rusové se
blížili od Křenovic. Za domem naproti, kde teď
je zahradnictví u Tesáků, stál tank namířený na
pratecký kopec. Ten jednou nebo dvakrát vy-
střelil, oni si ho zaměřili a hned útočili. V okolí
toho tanku spadlo asi dvanáct granátů. Od Níž-
kovic šly pro změnu nálety a my jsme vyklízeli
půdu, aby tam nebylo nic hořlavého. Vždy po
náletu jsme běželi na půdu podívat se, jestli něco
nehoří.“ 

Ne vždy byla protipožární opatření účinná,
ale hasit v době náletu nebylo možné.

„Jednou jsem chtěl jít hasit hořící okna, vzal
jsem hadici a plazil se přes zahradu k nim, ale
vtom kus přede mnou spadl granát a tak jsem
honem couval zpátky do sklepa,“ popisuje.
Vzpomíná také na dvě letadla, která se na území
Slavkova zřítila:

„Jedno letadlo se zachytilo o elektrické ve-
dení, když se v honičce dostalo příliš nízko. Byl
to jeden z těch amerických dvoutrupáků, letadel
se dvěma trupy. A druhé letadlo spadlo na Bu-
čovické ulici.“

Zajímavá je i další příhoda z konce války, kdy
se snažila rodina ochránit svůj dům před tím,
aby se v něm usadili němečtí vojáci:

„Vysadili jsme všechna vnitřní okna, sklo
jsme schovali do sklepa a okna za-
tloukli prkny. Nechtěli jsme, aby se
Němci v domě schovali, protože
kdyby tady byli zaměřeni, mohl být
náš dům poškozen nebo i zničen. Můj
bratr nasypal v domě za kredenc
 prostředek na ničení mšic, který
při kontaktu se vzduchem vytvářel
nedýchatelný plyn a pak jsme se za-
barikádovali ve sklepě, aby na nás
Němci nemohli. Slyšeli jsme kašlání,
jak se jim v tom prostoru špatně dý-
chalo a potom naštěstí vojáci náš
dům opustili.“

Nejdřív němečtí, pak ruští vojáci.

Podle pana Tesáka nebylo v jejich chování moc
rozdílů.

Když přijeli Rusové, zažili jsme taky spoustu
příkoří, protože jim se všecko hodilo: když měl
někdo hodinky, už volali: „Davaj časy!“, když
jel někdo na kole: „Davaj mašinku!“ a všecko si
to skládali na vozy a odváželi bůh ví kam.“ 

Po roce 1945 působil Hynek Tesák v zastupi-
telstvu města jako mládežník za lidovou stranu
a proto se živě zajímal politickou situaci. Situace
vypadala z jeho pohledu nadějně, podnikání se
rozbíhalo a on se rozhodl konečně osamostatnit.
Chtěl si vybudovat květinovou síň na Palackého
náměstí, ale v roce 1948 jeho naděje skončily.
Vlády se ujali komunisté, soukromý sektor byl
zlikvidován a on musel sen o vlastním podnikání
vzdát.

„To bylo v tom osmačtyřicátém, to byl ten
únor. Komunisti měli veškerou moc. A rabovalo
se v obchodech. I tady ve Slavkově. Obchod
u Musilů, tam vtrhli a vybrali to, všecko zaba-
vovali a kam to přišlo, to nikdo neví. Byla to
hrozná situace, i ta padesátá léta potom, kdy za-
čalo pronásledování odpůrců. Sešli se třeba ve
vinohradech slavkovští členové lidové strany,
aby se radili, co dál. Jednoho z nich později chy-
tili na hranicích a ten všecko pověděl: kde se
sešli a kdo; a z těch každý dostal tři a půl roku
vězení, aniž by se vlastně nějak provinil. Kdo
nešel s nimi, šel proti nim a toho zkrátka smetli.
To byla hrozná situace a odneslo to hodně lidí ve
Slavkově: Možný, Hrbek, Kučera, Andrla, Ši-
máčci, otec a syn... Hodně jich bylo.“            �

Vzpomínání s panem
Hynkem Tesákem

V těchto dnech se dožívá významného jubilea 90 let slavkovský pa-
mětník pan Hynek Tesák. Přestože se ve Slavkově nenarodil, jeho
život je s tímto městem úzce spjat. Jak vzpomíná na zde prožitá
léta? A jak do jeho života zasáhly oba totalitní režimy? Na tyto
a mnohé další otázky mi pan Tesák ochotně poskytl odpovědi.

Deset tûchto 120 m dlouh˘ch skleníkÛ pojalo celkem 100 000 salátÛ
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V té době byl nejprve zaměstnán u svého bra-
tra v zahradnictví, ale zůstat tam nemohl. Musel
do průmyslu; on – zahradník celým srdcem. Na-
stoupil v MEZu, podniku na výrobu elektromo-
torů, kde se zaučoval jako soustružník a frézař.
Pro nedostatek práce pak musel přejít do bed-
nářského družstva a později do cihelny. Půlrok,
kdy musel pracovat v cihelně, byl pro něj těžkým
a potupným obdobím. Aby vystačil s platem,
přivydělával si pěstováním růží. Poté nastoupil
do výroby mlýnských strojů „u Tesaříků“ (bý-
valá firma Tesařík a Palacký), kde pracoval
skoro 15 let. Aby získal lepší kvalifikaci a tím
i lepší příjmy, chodil po pracovní době do uč-

ňovské školy. Jeho situace se změnila, když
vznikla ve Slavkově dvě nová velká zahradnic-
tví. Jedno vedle dnešního zahradnictví pana Te-
sáka, druhé nevýhodně umístěné za městem
u Redlichovy vily, s deseti příliš velkými skle-
níky zabírajícími půl hektaru a velmi ztrátové –
ročně na něj muselo být dopláceno 250 tisíc Kčs.
Pan Hynek Tesák vzpomíná, že zelenina zde ne-
byla vůbec sklízena: jen ji zaseli, ona zarostla
plevelem, ten byl na podzim posečen a spálen.
A právě v tomto zahradnictví nabídli panu Te-
sákovi práci. Trvalo dlouho, než jej přemluvili,
aby práci v tak zanedbaném podniku přijal, ale
protože byl zahradníkem tělem i duší, nastoupil.

Po třech letech se podařilo panu Tesákovi
ztráty vyrovnat a zahradnictví začalo prospero-
vat. „Pěstovali jsme všechno možné. Od karafi-
átů přes růže, léčivé byliny, zkrátka co se dalo
prodat. Jezdil jsem prodávat i do Bučovic,“ vy-
pravuje.

Prosperující podnik se stal trnem v oku dru-
hému místnímu zahradnictví, které se také do-
stalo do potíží. Kořeny svých problémů viděli
jeho vedoucí v úspěšnější konkurenci.

„Jejich posouzení jsem se dozvěděl až později
od ředitele, který si mě zavolal a řekl mi, že jsem
nepřítel socialismu, že dávám do chodu ztrátové
zahradnictví, abych tak konkuroval zahradnictví
Služeb města a zničil je. Tak jsem mu řekl, že do
nového roku to tam ještě odřídím, čisté to ode-
vzdám a půjdu zase do dílny „u Tesaříků“. To už
jsem měl blízko do důchodu, ale ještě čtyři roky
jsem pracoval. Byl jsem spokojený, v dílně mě
dobře přijali a když jsem odcházel do důchodu,
složili se mi dokonce na odstupní prémii, na kte-
rou jsem ztratil nárok kvůli svému odchodu do
zahradnictví.“

A jak vnímá pan Tesák současný svět? Doufá,
že se lidi poučí z minulosti a že budou vztahy
mezi nimi lepší. Velmi obdivuje proměnu, kterou
Slavkov za posledních několik desetiletí prodě-
lal a říká, že nikdy nebylo město hezčí, než je
nyní. 

Závěrem bych chtěla panu Tesákovi poděko-
vat za poutavé vypravování a popřát mu mnoho
zdraví, síly a pohody do dalších let.

Hana Sokoltová
Foto: H. Sokoltová (barevné snímky) a archiv

H. Tesáka
K přání všeho nejlepšího se připojuje také re-

dakční rada Slavkovského zpravodaje.
Pan Tesák míval 15–16 zaměstnanců, většinou dívek. Na fotografii je svatba jedné z nich – pan
Tesák (s brýlemi) vedle auta.

Historií proslavený Slavkov má téměř šest
tisíc obyvatel a už za pár let by jich měl mít asi
o sedm set více. Kde budou bydlet? V nové
části města, v domech, které tam chce postavit
brněnská stavební společnost Kaláb. 

Zastupitelé již schválili, že jí k tomuto účelu
prodají rozsáhlý pozemek na jihozápadním
okraji. Má celkem šest a půl hektaru, což je
pro lepší představu rozloha Václavského ná-
městí – a ještě kus navíc. 

„Zájem o pozemky mělo zpočátku dvanáct
firem, když však zjistily, jaké máme představy
o využití této lokality a že si chceme pohlídat,
jak bude zastavěna, mnohé z nich to odradilo.
V konečné fázi se soutěže účastnily jen čtyři,“
uvedl slavkovský starosta Ivan Charvát. Spo-
lečnost Kaláb město podle něj pak vybralo
hlavně kvůli tomu, že přišla se zajímavou stu-
dií, jak by tato část Slavkova mohla už brzy vy-
padat. „Podle studie by tam mělo vzniknout
242 nových bytů. Po jejich dokončení by v této
lokalitě mohlo bydlet asi sedm set obyvatel,“
řekl starosta. 

Stavět by se mělo v pěti etapách a poměrně
rychle. Podle Ivana Charváta by nová čtvrť
měla být hotová už v roce 2012. „Termíny jed-
notlivých etap si chceme pohlídat smlouvami
a stanovíme v nich i sankce za jejich neplnění,“
dodal. 

Stavební společnost Kaláb vznikla v roce

1993 a působí hlavně v Jihomoravském kraji.
K výstavbě ve Slavkově se zatím vyjadřovat
nechce. „Soutěže jsme se zúčastnili, ale je
předčasné poskytovat další informace,“ uvedla
obchodní ředitelka Renata Štěpánková. 

Firma Kaláb v kraji mimo jiné postavila re-
zidenci Semiramis v Brně pod Petrovem, ro-
dinné domky v Ostrovačicích a především od-
bavovací terminál brněnského letiště, za který
získala titul Stavba roku 2007. O rok dříve
uspěla i s městským golfovým hřištěm v Jina-
čovicích. Tak velkou výstavbu bytů, jaká se

nyní chystá ve Slavkově, už město dlouho ne-
zažilo. „V šedesátých letech se stavělo sídliště
Nádražní, v sedmdesátých letech pak sídliště
Zlatá Hora. V následujících desetiletích se už
spíš stavěly a staví stále na okraji města ro-
dinné domky,“ uvedla Eva Moricová ze slav-
kovského stavebního úřadu. 

Kromě bytů Slavkovu nyní akutně chybí
i mateřské školy. K zápisu tady dokonce přišlo
o čtyřicet předškoláků více, než kolik jich
mohou umístit. I tento problém by však mohla
v budoucnu vyřešit nová výstavba.

Zdroj: Mladá fronta DNES – jižní Morava,
14. 3. 2008

Slavkov u Brna čeká raketový růst
V nové čtvrti by mohlo žít asi sedm stovek obyvatel

Zelnice – místo, kde do ãtyfi let vyroste nová ãtvrÈ
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Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

Často lidé říkají, že se „dnes každý žene jen
za penězi, majetkem, mocí…“ Sv. Pavel nám
v bibli objasňuje, co to je chamtivost – touha
mít víc a ještě víc, například: peníze, majetek,
sex, atd. Efezanům připomíná: „O smilstvu, ja-
kékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi
vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří
Bohu.“ (Ef 5,3).  

Nejsme první, kdo padli do léčky chamtivosti.
První lidé se nechali svést. Eva slyší – budeš jako
Bůh, Adam – budeš si sám určovat svůj život. Sv.
Pavel píše „nemylte se, ani smilníci, lakomci, ...
nebudou mít účast na Božím království.“ (1Kor
6,10). Jako odrazující příklady nám slouží Jidáš,
Ananiáš a Safira. Jak je to s námi v běžném ži-
votě? Chamtivost v nakupování – nové, novější
a ještě novější – a bereme si dluhy. Pro mnohé se
stalo nakupování potěšením života. Může to být
léčka pro ženy – stále nakupovat, a to znamená
pro muže shánět další a další peníze. Z toho roste

léčka rychlého zbohatnutí a mnohdy nezákon-
ného zbohatnutí, lidé propadají hazardní hře.
Chamtivost v jídle a pití – Bůh nám neříká, že
máme držet dietu, ale kolikrát jsme vybíraví
a mlsní, nebo se přejídáme. Chamtivost v sexu –
z Boží vůle má místo v manželství, kolem nás pa-
nuje nadměrný důraz na sex – pořady v televizi,
filmy, časopisy, … ne celebrity, ale Boží Slovo je
ukazatelem správného života. Chamtivost v moci
nad lidmi – jen Bůh je nejvýš mocný. Lidská au-
torita má být ve službě lidem, má pamatovat pře-
devším na strádající.

V evangeliu čteme „Mějte se na pozoru před
každou chamtivostí, neboť i když člověk má nad-
bytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
(Lk 12,15). Ježíš totiž obrací zaměření života od
„mít stále víc“ k oblasti „být stále víc“. Mezi-
lidské vztahy a vztah k Bohu jsou tím největším
bohatstvím v každé době, tedy i v té naší.

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Eva se vracela autem domů. Už se těšila, jak si
odpočine mezi svými nejbližšími, když se najednou
před ní objevilo velké stádo ovcí. Zastavila, vypnula
motor a čekala, až ovce přejdou silnici. „Ustupte
a nechejte mě odjet, potvory!“ rozkřikla se na ně
z okna, když viděla, že se začínají motat kolem auta,
prohlížet si ho, a nemají se k tomu, aby opustily
cestu. Troubila, volala, ale nebylo to nic platné. Ovce
si klidně dál bečely a zůstávaly na vozovce. 

„Poslyšte, člověk tu může zemřít hladem!“ vo-
lala v zoufalství. „Bééé, bééé, “ ozývalo se všude.

Po dlouhém čekání se konečně objevil pastýř.
„Udělala jste chybu, že jste zastavila,“ řekl jí
s úsměvem. „Ovce jsou jako problémy. Ukažte jim,
že chcete jít dopředu, a ustoupí stranou.“ Odjíždě-

Mít stále víc?

jíc, přemýšlela o pastýři-filozofovi. Měl pravdu.
Všechen její křik, troubení a hněv byly zbytečné;
na ovce vůbec nezapůsobily. Když však viděly, že
se rozjela, ustoupily.

„Víra neodstraňuje strach, ale umožňuje jít dál
navzdory strachu, který máme.“ (Paul Tournier) 

„Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací
radost“. (Přísloví 12,25)

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
k sobotním bohoslužbám. V 9 hodin začíná spo-
lečné studium Božího slova a od 10.30 následuje
kázání. Zveme vás na soboty 5. a 19. dubna na ad-
resu: Lidická č. 307 (sál nad zubní ordinací). Kon-
takt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach)
http://www.casd.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Stádo ovcí 
Pozvánka do loutkového divadla

Milé děti, vážení rodiče, přijměte, prosím, po-
zvání na představení loutkového divadla
„Šoudvatři“ (z Prostějova), v pátek 11. dubna
od 16 hodin. Sejdeme se na husitské faře ve
Slavkově, ul. Jiráskova 959.

Název představení: „Pohádky ze šuplíku
aneb Návštěva velikonočního králíčka“. Uvi-
díte pohádky O třech prasátkách, o Zvířátkách
a loupežnících; vystoupení je doprovázeno i pís-
ničkami. Vstupné dobrovolné.

Těší se na vás pořadatel
Milan Vostřel, farář s rodinou

Slavení velikonočních svátků začalo ve Slav-
kově žehnáním ratolestí a průvodem Květné
neděle 16. března. Vpravo Křížová cesta na
Urbánek 16. března.

Pozvánka na divadlo
Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna

a farní divadlo Simsala Bim si dovolují vás po-
zvat na divadelní představení skupiny nejmlad-
ších členů divadla „Simsaláčat“, kteří v pro-
gramu „Pohádkové odpoledne“ zahrají dvě
pohádky: Začarované sedátko a Není mistr
jako mistr aneb Jak švec ke štěstí přišel.

Termíny představení: v neděli 30. 3., 6. 4.
a 13. 4. v 16 hodin ve velkém sále římskoka-
tolické fary ve Slavkově u Brna (levý vchod).

Paní Nosková

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle

8.30 a 18.00, ve farní kapli: úter˘ 18.00 bohosluÏba
pro dûti, ãtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.

Pohádkové odpoledne - Divadlo Simsala Bim, v ne-
dûli 30. 3., 6. 4. a 13. 4. v 16.00 v sále fary.

M‰e sv. v penzionu ãtvrtek 3. 4. v 8.00 s udílením
svátosti nemocn˘ch.

Svátost smífiení ãtvrtek 3. 4. kostel 18.00–19.00 h
Náv‰tûvy nemocn˘ch v pátek 4. 4. dopoledne.
Modlitba první soboty 5. 4. v 7.30 (rÛÏenec, m‰e sv.)
Obnova pro dûvãata od 14 let „PST…" sobota 19.

4. vede P. Marek Dunda.

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
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VRAŽDA MLYNÁŘE
Nedaleko hranice slavkovského a hodějického

katastru stával křížový kámen, který připomínal
zavraždění křižanovického mlynáře Václava.
Kámen se nacházel u Litavy v blízkosti němčan-
ského splavu a mlýnského náhonu. Původně byl
obrácen k jihu a stál v poli několik metrů od cesty
vedoucí po břehu.

Popis kamene se docho-
val v díle A. Franze (1899)
a Aloise Procházky (1933).

Vyobrazení kamene podle
A. Franze (foto z archivu
J. Seiferta)

Šlo o pískovcovou desku,
vysokou asi 1 m (výška nadzemní části), širokou
48 cm a jen 9 cm silnou. Horní polovina desky
byla slabší a z její plochy plasticky vystupoval stej-
noramenný kříž s mírně rozšířenými konci ramen.
Pravý horní roh kamene byl ulomen. V levém hor-
ním rohu stál nápis „LETA“ a na ulomené chybě-

jící části vpravo byl původně letopočet – údajně
rok 1560.

V dolní části kamene bylo vyryto následující
sdělení (podle A. Procházky):

W SOBOTV · PRZE(D)
SWATV · ALZBIETV · LEZI · ·
SLOWUTNY · WACZLAW · RO · ·
AVCZKY · MINARZ · KRZIZANO(W) ·
SKY · KTERY · NOCZNIE · OD · ZLYCH
LIDI · ZRADNIE · ZABIT · PANBVH

RACZ · DVSSI · GEHO ·
MILOS

TIW · BEITI · AMEN ·

Vyobrazení kamene podle
A. Procházky

Z nápisu vyplývá, že kámen
postavili příbuzní oběti na pa-
mátku vraždy (pravděpodobně
loupežného přepadení). Pa-

chatele tehdy zřejmě nikdo nepozoroval, místo bylo
odlehlé a byla noc. Přesto se však zdá, že spravedl-

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (3)
nost nakonec onoho „zlého člověka“ dostihla. Ve
Smolné knize bítešské ze 16. století jsou zazname-
nány výpovědi členů loupežnických tovaryšstev, do-
tazovaných útrpným právem. Tam se také roku 1570
přiznal ke svým zločinům Jan Kyjáček z Kvasic.
Kromě několika dalších vražd doznal, že se dopus-
til mordu u Slavkova na hrázi. Za všechny své špatné
skutky byl čtvrcen.

Ani tento kámen nebyl bohužel v současné době
nalezen. Zmizel zřejmě v 50. letech 20. století. Ve
4. dílu kroniky města Slavkova se dočteme, že již
někdy kolem roku 1960 po této památce marně
pátral pan Rudolf Kyjovský. Na kámen si tehdy
vzpomněli dva hodějičtí občané. Prvním z nich
byl rolník Jan Florián, který kámen viděl roku
1946. Poslední zprávu podal panu Kyjovskému
Rudolf Beránek z Hodějic, který měl z pověření
cukrovaru na starosti hráze mlýnského náhonu
a který tvrdil, že kámen byl na svém místě ještě
roku 1952.

Opět bych chtěl požádat pamětníky, kteří by
mohli doplnit znalosti o tomto kameni, aby své
poznatky zaslali na níže uvedený e-mail, pří-
padně zanechali zprávu v redakci Slavkovského
zpravodaje. Hledám rovněž dochované foto-
grafie slavkovských pamětních kamenů. Děkuji
za jakékoli zprávy o těchto kamenných památ-
kách.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Platnost do 30. 4. 2008 nebo do vyprodání zásob

Zaãíná jarní fotbalová sezona
Po téměř půlroční přestávce, věnované zimní

přípravě, začínají jarní mistrovská utkání SR
2008/2009. V březnu a dubnu se hrají na měst-
ském stadionu následující utkání:
A mužstvo –I. A tř. JmKFS
So 29. 3. Slavkov–Kostice, zač. v 15 h.
So 12. 4. Slavkov–Hlohovec, zač. v 15.30 h.
So 26. 4. Slavkov–Bučovice, zač. v 16 h.
B mužstvo – IV. tř. OFS
So 19. 4. Slavkov–Lovčičky B, zač. v 16 h.
Dorost – OP OFS
So 12. 4. Slavkov–Bošovice, zač. ve 13 h.
So 26. 4. Slavkov–Kobeřice, zač. ve 13.30 h.
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 5. 4. Slavkov–ČAFC Židenice, zač. v 9
a v 10.45 h.
So 19. 4. Slavkov–Bohunice B, zač. v 9
a v 10.45 h.
Přípravka – OP OFS
So 12. 4. Slavkov–Křenovice, zač. v 10 h.
So 26. 4. Slavkov–Kobeřice, zač. v 10 h.

A co je nového na stadionu? Pro malé zbudo-
valo město dětské hřiště, pro velké otevřeli
p. Lysák Vl. a p. Michálek L. novou restauraci.
VV SK Slavkov u Brna zve všechny příznivce
slavkovské kopané: přijďte povzbudit všechna
naše mužstva v co největším počtu! rs

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  22000088
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

26. 3. 9.00-16.00 kult. Zahájení sezony 2008 na zámku Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
28. 3. 16.00 kult. Vernisáž výstavy Šaty dělají člověka Zámek Slavkov - Austerlitz ZUŠ Fr. France a ZS-A
5. 4. spol. Sběr železného šrotu Junák Slavkov
5. 4. 10.00-16.00 sport. Jarní setkání seniorů Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
5. a 6. 4. sport. 1. + 2. závod MČR Slavkov 1:6 – Buggy a Big Foot areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
11. a 12. 4. spol. Prodejní zahradnická výstava. Pátek 11. 4. 12–18 hod., sobota 12. 4. 8–18 hod. zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
19. a 20. 4. sport. 1. závod MČR Slavkov 1:8 – Buggy a Truggy areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
20. 4. od 14.00 spol. Rej čarodějnic a pohádkových postav velký sál Bonaprte DDM a Jinlong s.r.o.

Vstupné: s maskou 40 Kč, bez masky a rodiče 50 Kč, animátor: Ladislav Urban, bohatá tombola
22. 4. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France
25. 4. od 13.30 spol. Slavkovské memento. festival válečné literatury faktu, autorská čtení, čtení při svíčkách Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
26. 4. 10.00-16.00 sport. Pohár Osvobození. Střelecká soutěž Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
26. a 27. 4. 10.00–17.00 spol. Ochutnávka vín z Templářských sklepů Zámecká černá kuchyně Zám. černá kuch., p. Hrazdílek
26. a 27. 4. sport. 1. závod MČR Slavkov – 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kaminony areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
Výstavy: 
od 28. 3. do 31. 5. 2008 výst. Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna Šaty dělají člověka. Vernisáž výstavy Zámek Slavkov - Austerlitz ZUŠ Fr. France a ZS-A

v pátek 28. 3. 2008 v 16 hodin. Na této výstavě můžete spatřit krásné výtvarné práce žáků na téma
oblečení. Výstavu si bude možno prohlédnout do konce května 2008 souběžně s provozem zámku

Sběr železného šrotu
Středisko Junáka Slavkov oznamuje ko-

nání sběru železného šrotu v sobotu 5. dubna.
Žádáme občany, aby šrot dávali na ve-

řejná prostranství v den konání akce z dů-
vodu krádeží. Traktory budou viditelně
označeny symboly Junáka.

Děkujeme za spolupráci

Rádi se necháváme klamat. Sladké klamání
vábí mnohem víc než hořká pravda. Leckdy na-
darmo tu a tam někdo na klam upozorní, ale lho-
stejnost většiny převáží.

Jaký efekt bude mít příspěvek Petra Navrátila
v minulém čísle SZ o kouření školáků (a nejen
jich!) v prostoru kolem slavkovských škol ohra-
ničující tzv. malý park? Pravděpo-
dobně vyvolá vydání městské vy-
hlášky zakazující kouření
v městském parčíku, takřka pod
okny škol, která pověří měst-
skou policii kontrolou dodr-
žování vyhlášky. Zastupitelé
města si tak konečně všim-
nou veřejnosti známého
jevu, kuřáci se před obchá-
zející uniformovanou měst-
skou policií rozprchnou, aby
se záhy mohli vrátit típnu-
tou cigaretu dokouřit, jak-
mile kontroloři zmizí z do-
hledu. Lhostejná většina,
včetně učitelů a rodičů, kte-
rou vyhláška přece kontro-
lou nepověřila, ráda přijme klamavou zprávu
o rázném zlepšení situace v inkriminovaných
místech. A bude, jak se říká „vymalováno“ rů-
žovou barvou, přestože dnes a denně bude opět
zakouřeno.

Kuřáci jsou i v učitelském sboru. Jejich kole-
gové nekuřáci o nich dobře vědí. Ale cožpak se
odváží jim to vytknout, když kuřákem je třebas
pan ředitel nebo paní ředitelka? Je to veřejné ta-

jemství, o kterém vědí i žáci. Tak proč by se měli
chovat jinak než jejich pedagogové?

Verba movent, exempla trahunt – slova moti-
vují, příklady táhnou. Takové je známá, ale zcela
zanedbávaná výchovná zásada, která by měla pla-
tit i při výchově dětí v rodinách. Jakým případem
jde dítěti rodič, nebo dokonce oba, jestliže kouří.

Nejspíše se dočkají, že i jejich dítě
si bude záhy krátit život kouřením.
Známá rizika kouření jsou přece
srdeční a cévní nemoci, záněty
průdušek, astma u dětí, horší tě-
lesná výkonnost, rakovina plic,

vyšší výskyt rakoviny močo-
vého měchýře, předčasné
stárnutí pleti, onemocnění
tepen dolních končetin
často končící nutnou ampu-
tací nohy. Přesto tato dnes
zcela prokázaná fakta není
ničím mimořádným vidět
kouřící maminku nad dítě-

tem v kočárku, nebo do-
konce s dítětem v náručí. Je
vidět i kouřícího otce, který

úplně zapomněl, že není na procházce s pejskem,
ale s dítětem, které by rádo, aby si s ním tatínek vy-
právěl a nenutil jeho citlivý organismus k pasiv-
nímu kouření.

Nemyslím si, že tento stav je v pořádku. Proto
jsem se, Petře Navrátile, na Vaši výzvu ozval
a napsal, jak to vidím já, pro koho byl kdysi pan
učitel i paní učitelka a rodiče vzorem.

JUDr. Miloslav Honek

Zakázat, ale hlavně vychovávat

Tak jako vždy jednou za měsíc si ze zájmem
přečtu, co se děje ve Slavkově u Brna. Upřímně,
čekala jsem, že někdo napíše o „podivných “ stav-
bách, které v poslední době rostou ve Slavkově
jako houby po dešti nejen k mému zděšení. Mám
na mysli bytové domy na Koláčkově náměstí se
zbouranou historickou zdí, nebo neuvěřitelnou
stavbu bytových domů na ulici Polní vedle Jed-
noty Coop. Určitě bych mohla pokračovat, ale
jako názornou ukázku nevkusu všech zaintereso-
vaných v těchto stavbách to stačí. Nenapadá mě
nic jiného než jen money, money, money.

O to víc mě zaujal článek o tom, že se plánuje
zástavba proluky na Husově ulici vedle měst-

SoutûÏ o Cenu Petra Parléfie 2007
Vzhledem k tomu, že po otisknutí článku na

téma veřejné prezentace návrhů zástavby proluky
na ulici Husova, se čtenáři dotazují co bude s pro-
jektem dál, odpovídáme následující. Samotná rea-
lizace je závislá na získání dotačních zdrojů, buď ze
státního rozpočtu, nebo prostřednictvím evrop-
ských fondů. Důvodem je značná finanční nároč-
nost akce, která je předpokládána ve výši 35–40
mil. Kč. Tento záměr vymístění knihovny z prostor
zámku na ulici Husovu je zařazen v programu roz-
voje města. V současné době jsou sledovány do-
tační programy, z kterých by bylo možné tento
záměr financovat. Programovací období Evropské
unie je od roku 2007 do roku 2013. Pokud bude
v tomto období vypsán vhodný dotační titul, určitě
se budeme snažit o jeho získání. odbor IR

�

�
ského úřadu. Jistěže schvaluji, aby naše město
mělo hezkou a moderní stavbu, ale jedním de-
chem dodávám. Pokud to má být stavba pro-
spěšná k radosti a užitku všech občanů žijích ve
Slavkově a pokud se má líbit i těm, co do našeho
města přijedou, ať o tom, jak má nová budova vy-
padat rozhodnou právě ti, co ji budou využívat, ti
co kolem ní budou chodit dnes a denně, ti co tady
s ní a vedle ní budou žít, tedy všichni Slavkováci

V opačném případě by to taky mohlo dopad-
nout stejně tragicky s jako již výše zmíněnými
stavbami a nejen s nimi, které v poslední době ve
Slavkově byly buď postaveny nebo zcela bez
vkusu zrekonstruovány. Zita Lysáková

Soutěž o cenu Petra Parléře 2007

Významné výročí
V plné svěžesti 90 let dožívá se 27. března

Hynek Tesák ve Slovákově ulici ve Slavkově.
Jeho osobnost patří ke kulturnímu povědomí a
historii Slavkova.

Byl nadšeným a předním představitelem
ochotnického divadla, pěvecké dispozice uči-
nily jej známým a nenahraditelným interpretem
v dalších oblastech. Původní profese zahradnic-
kého odborníka nebránila mu působit účinně i
ve sféře veřejného života. Bohumil Robeš

Ilustraãní foto
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okénkoRady do zahrady – duben
V dubnu připravujeme pro 40 osob týdenní re-

kondiční pobyt v lázních Luhačovice. Také pobyt
pro rodiny s diabetickými dětmi v Moravském krasu.
Proto vás nepozveme na přednášku, ale chceme po-
skytnout několik rad proti jarní únavě a také jak se
vrátit k naší optimální hmotnosti. Skončili jsme se
cvičením v tělo cvičně, ale pohybová aktivita může
pokračovat prací na zahrádce a vycházkami do pří-
rody. Už se nabízí množství čerstvé jarní zeleniny,
měli bychom proto do jídelníčku zařadit špenát, salát,
naklíčené obilí, cibulku, pažitku, řeřichu, ředkvičky.
Doporučujeme také přejít na grahamové a celozrnné
pečivo, které obsahuje více vitaminů z obilovin a také
vlákninu. Vláknina se nachází pouze v zelenině a ce-
lozrnných obilních produktech. Působí velmi dobře
na peristaltiku střev a na zažívání. Kalorická hod-
nota a množství sacharidů jsou u pečiva stejné, ale
celozrnné pečivo je schopno prodloužit nám pocit
sytosti a udržet vyrovnanou hladinu cukru v krvi.
Zatímco bílý rohlík zažene hlad sotva na dvě hodiny,
kornspitz zasytí na podstatně delší dobu. Vhodné je
také pečivo posypané ovesnými vločkami, sezamem,
slunečnicí a žitný chléb. 

Jako výbornou pochoutku nabízíme recept na ze-
leninové jednohubky. Jako podklad místo rohlíku
použijete kolečko mrkve, salátové okurky, ředkvičky
nebo plátek jablka. Na ně namažete ochucený tva-
roh s paprikou, česnekem nebo křenem, ozdobíme
olivou, hráškem, cibulkou nebo pažitkou. Můžete si
také připravit salát z mladé cibulky, kterou olou-
peme, nakrájíme na tenká kolečka a zalijeme horkou
marinádou. Svaříme 6 lžic vody, 4 lžíce octu, 2 lžíce
oleje, sůl, trochu cukru nebo umělé sladidlo. Při-
kryjeme pokličkou a necháme vychladnout. Tyto
pokrmy jsou nízkokalorické a tvaroh stejně jako ze-
lenina neobsahují žádné sacharidy. 

Ještě do dvacátých let minulého století nebylo
mnoho možností, jak léčit diabetiky, a tito umírali.
Objev inzulinu Dr. Bantingem v roku 1922 zazna-
menal obrovský úspěch v medicíně. Inzulin však
měl zvířecí původ, obsahoval mnoho nečistot a pů-
sobil pouze krátkodobě. V roku 1982 byl uveden na
trh první humánní inzulin, totožný s inzulinem,
který produkuje slinivka ve zdravém lidském těle.
V letošním roce končí výroba inzulinu v lahvič-
kách, který se aplikoval klasickou injekční stříkač-
kou. Pacienti postupně přejdou na novou, lepší apli-
kační techniku jako jsou inzulinová pera. Zůstává
široký výběr inzulinů působících krátkodobě, střed-
nědobě a dlouhodobě. Počátek a délka působení in-
zulinu závisí také na místě vpichu, individuální cit-
livosti diabetika a na denním režimu. V ČR
používáme mezinárodní jednotky inzulinu IU, které
vyjadřují jejich počet v 1 ml roztoku. Používá se in-
zulin 100 IU, co znamená, že v 1 ml roztoku je ob-
saženo 100 jednotek inzulinu. Cartridge (náplně)
do inzulinových per mají objem 3 ml, co je 300 IU
v jedné ampulce. Také aplikační jehly jsou krátké
a tenké, aby aplikace inzulinu byla co nejlepší a bez
zbytečných omezení kvality života diabetika.  

Připomínáme, že se můžete v naší kanceláři při-
hlásit na ozdravný pobyt do Itálie v termínu 5.–14.
září 2008, a to do oblíbeného střediska Bibione za
cenu 2600 Kč a 150 Kč pojištění. Ve stejném ter-
mínu pojede autobus do střední Itálie do střediska
Marcelli di Numana za cenu 4 900 Kč včetně zá-
jezdu do Říma a pojištění. V ceně je doprava auto-
busem, ubytování, služby delegáta. Stravování
vlastní s přípravou jídla ve vybavené kuchyňce,
nebo v bufetech v místě pobytu. Přednost mají kom-
penzovaní diabetici a senioři z našeho regionu, kteří
zvládnou noční jízdu autobusem a pobyt na místě. 

Pěkné jarní dny vám přeje Marie Miškolczyová

Pranostika: Jasný měsíc v dubnu škodí květu
stromů.

Dubnové počasí bývalo vždy nestálé s častými
i sněhovými přeháňkami, které střídalo teplé počasí.
Při dnešních změnách klimatu se budeme muset
přizpůsobit všemu co nám příroda připravuje.

A tak za příznivého stavu počasí lze na
venkovních stanovištích postupně vysévat
a vysazovat různé druhy zeleniny. Vyséváme řed-
kvičku, ředkev, mrkev,hrách a koncem měsíce čer-
venou řepu salátovou a mangold. Vysazujeme:
rané a polorané košťáloviny – kedlubny, květák,
hlávkové zelí, kapustu a salát. S výsadbou ra-
jčat,paprik, okurek a tykví počkáme na příznivější
podmínky v květnu. Pro případné ranní mrazíky
můžeme vše chránit netkanou textilií.

V ovocné zahradě je již všechno připraveno ke
květu nebo již kvete. Proto před tímto termínem
dokončíme ochranu proti houbovým i živočišným
škůdcům. Proti houbovým chorobám
(kadeřavosti, suché skvrnitosti listů peckovin,
monilióz, puchrovitosti švestek, klejotokovému
usychání větví) přípravek Kuprikol 0,6%měl být
již použit. Do první fáze kvetení (myší ouško)
můžeme provádět postřik přípravkem Oleoekol
1%, Torant 1%proti přezimujícím škůdcům
a proti květopasu jabloňovému. Následují postřiky
proti strupovitosti jádrovin přípravky Dithane
M45 (DG) nebo Polyram WG. U broskvoní proti
kadeřavosti použijeme Dithane M45 (DG) nebo

Syllit či Delan 700 WG. V době kvetení meruněk
a višní ošetříme proti moniliovému úžehu květů
a větviček přípravkem Rovral FLO (50WP)
nebo Horizon 250EW. A u angreštu pokraču-

jeme po odkvětu proti šedému padlí Karathane
LC nebo Bayleton 25 WP možno použít účin-
nější Discus.

V dubnu lze řezat všechna druhy peckovin.
Vyšší teploty v pozdním jaru urychlují hojení ran
a brání rozvoji klejotokové rakoviny broskvoní,
meruněk, třešní a višní. Na začátku vegetačního
období je správná výživa důležitá pro všechny
ovocné dřeviny. U velmi bujně rostoucích jádrovin
nehnojíme dusíkem. Z minerálních hnojiv jsou
vhodné ty, které obsahují fosfor a draselné soli.V
druhé polovině dubna, v době plné mízy začínáme
s přeroubováním stromů za kůru.

V neděli 2. března se uskutečnila v restauraci
Gól výroční členská schůze. Po hodnotící části,
kde byly předneseny zprávy o činnosti, finančním
hospodaření a plánech na rok 2008 se konala před-
náška o pěstování jádrovin. Ing. Dušan Nesrsta,
přední pomolog s ÚKZUZ Želešice seznámil pří-
tomné s tím, na jakých podnožích a tvarech lze
pěstovat dnešní nové produktivní odrůdy jádrovin.
Doporučil nám, jak tyto tvary stříhat a tvarovat.
Vše doprovodil barevným doprovodným pro-
gramem.

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

Ing. Dušan Nesrsta přednáší o nových tvarech a odrůdách jádrovin.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

HVùZDN¯ PRACH. ROBERT DE NIRO, MICHELLE PFEIFFER, CLA-
IRE DANES. Padá hvûzda, nûco si pfiej.

KLUB VYDùRAâÒ. PIERCE BROSNAN, GERARD BUTTLER, MARIA
BELLO. Únos dcerky pfievrátí jejich Ïivoty naruby. Musí se plnû pod-
fiídit poÏadavkÛm únosce. A tomu, jak se zdá, vÛbec nejde o v˘-
kupné…

KRÁLOVNA ALÎBùTA. CATE BLANCHET, GEOFFREY RUSH, CLIVE
OWEN. Postavila se nejmocnûj‰í armádû svûta. Unikla pokusu
o atentát. KvÛli vy‰‰ímu zájmu obûtovala svou lásku a nechala po-
pravit svou pfiíbuznou.

INVAZE. NICOLE KIDMAN, DANIEL CRAIG. Nikomu nevûfi, neproje-
vuj emoce, neusni…

K¤IÎOVATKA SMRTI 3: TENKRÁTE V PA¤ÍÎI. JACKIE CHAN,
ROMAN POLANSKI. Bitva mezi francouzskou policií a ãínsk˘m gan-
gem vás vymr‰tí aÏ na vrchol Eiffelovy vûÏe. 

POKOJ 1408. JOHN CUSACK, SAMUEL L. JACKSON. Legendární
místo, kde do‰lo k nevysvûtliteln˘m tragediím. Pfiedchozí hosté ne-
vydrÏeli naÏivu ani hodinu.

GYMPL. TOMÁ· VOREL JR., JI¤Í MÁDL, JAN KRAUS, IVANA CH¯L-
KOVÁ. Komedie o studentech, uãitelích, rodiãích a graffiti. 

MEDVÍDEK. JI¤Í MACHÁâEK, IVAN TROJAN, A≈A GEISLEROVÁ, TA-
TIANA VILHELMOVÁ. Pfiíbûh o trojici kamarádÛ a jejich partnerkách
zkoumá z mnoha úhlÛ fenomén manÏelství a v‰e, co k nûmu patfií.

PRCI, PRCI, PRCIâKY: SPOLEK BETA. Párty pokraãuje… Nej-
skandálnûj‰í kousek koláãe!

POSLEDNÍ PLAVKY. PETR âTVRTNÍâEK, JOSEF POLÁ·EK, JI¤Í
LÁBUS. Provozování bufetu u opu‰tûného rybníka je naru‰eno vy-
nofiením supersumce Lojzy…

MEZI NEP¤ÁTELI. Dobov˘ pohled na válku, odkr˘vající pfiemûnu
vojákÛ v t˘rané vûznû a spojencÛ v nepfiátele. Odhaluje skuteãn˘ pfií-
bûh nûkdej‰í francouzské koloniální války. 

VLKODAV. Vesnice ·ed˘ch psÛ je celá pobita, krom malého chlapce,
kterého prodají do otroctví. KdyÏ vyroste, uteãe otrokáfiÛm a chce po-
mstít vyhlazení svého rodu.

T¤I POH¤BY. TOMMY LEE JONES. Za spravedlnost. Za pfiátelství. Za
vûrnost.

P¤ÍZRAKY SNÒ. CLAIRE FORLANI, OLIVER HUDSON, JACQUELINE
BISSET. Napínav˘ thriller o Ïenû, jeÏ se vrací do svého rodného
mûsta, aby tu dala do pofiádku svou neuspofiádanou minulost.

SNùHOV¯ DORT. ALAN RICKMAN, SIGOURNEY WEAVER, CARRIE-
ANNE MOSS. Nûkdy je zastavení nejdÛleÏitûj‰í ãástí cesty…

KRVAVÁ POMSTA. DOLPH LUNDGREN. Tajemn˘ cizinec pfiijíÏdí vy-
zbrojen Biblí,motorkou a obrovskou touhou po odplatû. Postaví se
na odpor místnímu vládci a potvrdí, Ïe spravedlnost má stále navrch.

HLUBOKO V GANGU. âerstvû propu‰tûn˘ vûzeÀ se vydává do ne-
bezpeãn˘ch ulic Los Angeles, aby se pokusil vyzrát nad konkurenã-
ními gangy. To je jediná moÏnost, jak zachránit svého syna. 

PIRÁT SILNIC. Kaskadér s fale‰n˘m knírkem a velk˘m snem  nikdy
nedopadl, aniÏ by si nenamlátil.

ELEKTRICKÉ K¤ESLO. Experiment z nich udûlal vraÏdící stroje. 
PÁD ANDùLA. HEATHER LOCKLEAR, JOHNATHAN SCHAECH. Reece

pfieÏila masakr a snaÏí se zmûnit svÛj Ïivot. Po ãase je svûdkem vraÏdy
a její trauma se vrací. Zaãíná pochybovat o vlastní pfiíãetnosti…

OBùË. Reportérka Lucy Liu pátrá po tajném spoleãenství a pfii tom se
stane obûtí nemrtv˘ch. Probouzí se v márnici jako jedna z nich
a myslí na jediné: na odplatu…V‰ichni, kdo mûlo s její smrtí nûco
spoleãného, teì budou trpût!

INLAND EMPIRE. LAURA DERN, JEREMY IRONS. Îivot hereãky se
zaãíná nebezpeãnû podobat filmové fikci, kterou právû toãí. Objevují
se kolem ní samé záhady, znepokojivá tajemství a jedna bizarní si-
tuace následuje za druhou.

ZAHRADA. MARIÁN LABUDA, ROMAN LUKNÁR, ZUZANA ·ULA-
JOVÁ. Kfiehká komedie o tajuplném Ïivotû v zahradû. 

TAKOVÍ NORMÁLNÍ PUBERËÁCI. Drama o skupinû stfiedo‰kolákÛ,
ktefií posunou intimní souÏití na úplnû novou úroveÀ. Pravidla jsou
jednoduchá: Ïádné náhodné známosti, v‰ichni musí pfiísahat, Ïe
udrÏí vztahy v rámci skupiny.

PORTRÉT ·ÍLENSTVÍ. Vû‰tba kartáfiky mu pfievrátila cel˘ Ïivot na-
ruby. Rozhodne se zaãít znova. Ale místo vysnûného Ïivota ho ãeká
spirála ne‰Èastn˘ch událostí.

ZLOVùSTNÉ TICHO. Vykfiikne‰ a zemfie‰! Najdûte odvahu odhalit ta-
jemství smrtícího prokletí Mary Shaw…

LETNÍ LÁSKA. KAREL RODEN, VAL KILMER, BOGUSLAW LINDA.
Alegorick˘ western o lásce, bolesti, odplatû a smrti. Impozantní hon
na ãlovûka mÛÏe zaãít.

VÍM, KDO Mù ZABIL. JULIA ORMOND. Noãní mÛra skonãila, ale ta-
jemství teprve zaãíná…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Typickým zástupcem ptáků čeledi datlovitých,
dříve zvaných šplhavci, je největší z deseti našich
zástupců této čeledi. Jsou to ptáci stálí, přeletují
za potravou, hlavně v zimě na dlouhé vzdále-
nosti i mezi lesními komplexy, navštěvují i ma-
loplošné porosty vysokých stromů. Mladí ptáci
jsou i toulaví, byly zaznamenány přelety do zá-
padní Evropy, a dokonce i na Island.

Datel, dříve zvaný lesní (Dryocopus martius),
je černý, velikosti vrány, jen na temeni, samička
jen v týle hlavy, má červenou skvrnu. Jiné druhy,
strakapoudi, žluny jsou vesměs pestře zbarveny.
Protože jsou ptáky stálými, již v předjaří od po-
loviny února se začínají ozývat charakteristic-
kým voláním daleko slyšitelným, jakmile used-
nou, zavolají odlišným hlasem. Tím samečci vábí
samičky, sdělují, že mají připravené místo pro
zhotovení hnízdní dutiny, nebo již obsazenou du-
tinu z dřívějšího hnízdění. Své volání doplňují
i rychlým bubnováním zobákem na rezonu-
jící,většinou suché stromy nebo větve. 

Je zajímavé sledovat je při tesání dutiny. Po-
klepáním na kmeny hledají strom, který má své
jádro změkčelé zpravidla hnilobou, svým až
6 cm dlouhým zobákem dokážou systematicky
odsekávat až dvojnásobně dlouhé kusy dřeva ve
směru dřevních vláken. Tyto odhazují k patě
stromu a tak prozrazují své hnízdiště. Na budo-
vání dutiny se podílí i samička. 

Dokážou vybudovat i několik dutin v okolí, ob-
sadí jen jednu, hnízdí jednou v roce. Svou dutinu
často prohlubují, tesají i nový vletový otvor. Více
vletových otvorů jim umožňuje snadnější únik
před predátory, kterými jsou kuny lesní, také ve-
verka je schopna hnízdo datlů plenit. V dutinách
poblíž hnízda ptáci jen nocují. Je znám případ, že
datel vyházel z dutiny vejce hoholů, kachen, které
hnízdí ve stromových dutinách kolem vodních ná-
drží. Dutiny po datlech využívají k hnízdění další
druhy ptáků, kavky, sýc rousný, nejčastěji holubi
doupňáci, kteří hnízdili v dutinách po datlech
i v našem zámeckém parku ve skupině buků. 

Datel je tvořivý tesař, nikoliv škůdce. Zdra-
vým stromům neškodí. Všem datlovitým naopak
škodí přílišná péče o stromy, odstraňování duti-
nových stromů, prosychajících větví napadených
hmyzem, kterým se datli živí, také odstraňová-
ním měkkých dřevin, topolů i náletových osik,
které datli vyhledávají pro hnízdění. 

Datli obohacují naši zimní přírodu, jsou pra-
videlnými hosty v porostech vysokých stromů
i v našem parku, častěji však v Oboře, kde mají
nabídku potravy podkorního i dřevního hmyzu
převážně v usychajících borovicích.     

M. Hrabovský

Datel černý

Zpráva pro příznivce silničního motosportu:
V sobotu 23. února tohoto roku se konalo setkání
členů AMK Brno pod vedením prezidenta pana
Karla Abraháma. Hlavním bodem programu byla
nová úprava povrchu trati. Tato úprava je pod-
mínkou souhlasu FIM pro pořádání MS silnič-
ních závodů. Výběrové řízení vyhrála německá

Pozvánka
Motoklub Austerlitz si vás dovoluje po-

zvat na výroční členskou schůzi, která se
uskuteční 29. dubna od 18 hodin v prosto-
rách Zámecké vinárny u Edy ve Slavkově
u Brna. Na programu schůze bude zhodno-
cení roku 2007 a seznámení s hospodařením
klubu a také seznámení s plány na letošní
rok. Žádáme všechny členy našeho klubu
o jejich účast. Na shledanou s vámi se těší
výkonný výbor MK Austerlitz.

firma Kinhoff, která rekonstruovala nedávno trať
v Hockenheimu a má bohaté zkušenosti s vý-
stavbou dálnic, úpravou letištních ploch, okruhů,
testovacích drah apod. Díky mírné zimě probíhá
rekonstrukce dobře a první závod je připraven na
pátek 16. května. Mým hlavním záměrem bylo
získání několika půlhodin volných jízd pro naše
členy, jako se to podařilo loni v květnu pod ná-
zvem „O méně křížků u silnice“. Tato akce se ve-
dení AMK zalíbila, problémem ale zůstává dvou-
měsíční zpoždění sezony. Stále však doufám, že
se najde volný termín pro tyto jízdy.

Dále bych chtěl informovat občany Slavkova,
kteří upozorňují na bezohledné rozjíždění tráv-
níků kolem rybníka a bezhlavé jízdy po polních
cestách a sadech. Toto řádění motorkářů nelze
připisovat členů MK, neboť výkonnou a hlučnou
terénní motorku si může pořídit každý i bez zá-
vodní licence. Členové MK mají k dispozici kva-
litní, technicky náročnou i bezpečnou juniorskou
trať v areálu LIKOs, kde se mohou plně sportovně
vyžít. J.M.

Motoklub Austerlitz informuje
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KINO JAS SLAVKOV DUBEN–KVùTEN 2008

1. 4. úterý 19.30 hod. SVATBA NA BITEVNÍM POLI
2. 4. středa 19.30 hod. Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako

bitva u Waterloo. Film inspirován napoleonskými bitvami a jejich vzpomínkovými akcemi. Úspěšný film Dušana Kleina.
Hrají: B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, M. Hilmerová aj.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno od 12 let

5. 4. sobota 19.30 hod. LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ 124 min.
6. 4. neděle 19.30 hod. Lovec pokladů Ben Gates se pouští za dalším tajemstvím – tentokrát ve jménu své rodiny, jejíž pověst, resp. pověst

jednoho z dávných předků, utrpěla ohavným nařčením. Dobrodružný film USA.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno

8. 4. úterý 19.30 hod. SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET 116 min.
9. 4. středa 19.30 hod. Nespravedlivě odsouzenému B. Barkerovi, který ve vězení strávil 15 let, se podaří uniknout do Londýna rozhodnutý pomstít

svou rodinu a zmařené roky. Film USA, režie: Tim Burton, v hl. roli Johnny Depp. Oba získali Zlatý glóbus.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži do 15 let nepřístupno

12. 4. sobota 19.30 hod. 10 000 PŘ. N. L. 100 min.
13. 4. středa 19.30 hod. Výpravný dobrodružný sci-fi příběh z dávnověku, ještě než nastoupila vůbec nějaká civilizace, z doby lovců mamutů. Film USA.

Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

15. 4. úterý 19.30 hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY 100 min.
16. 4. středa 19.30 hod. Mafiánský thriller o mužích, kteří jezdí, jak se jim zlíbí, a o ženách, které chtějí děťátko. Porodní asistentka se odvážně

a nevědomky vydává do světa londýnské ruské mafie. Film V. Británie/Kanada.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži do 15 let nepřístupno

19. 4. sobota 19.30 hod. TOUHA, OPATRNOST 157 min.
20. 4. neděle 19.30 hod. Špionský  příběh z válečné Šanghaje. Ang Lee mezi milostným trojúhelníkem a kosočtvercem vášně – a také mezi

„černou knihou“ a „stvořeni pro lásku“. Koprodukční film USA/Čína aj.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži do 15 let nepřístupno

22. 4. úterý 19.30 hod. AMERICKÝ GANGSTER 156 min.
23. 4. středa 19.30 hod. Kriminální film podle skutečného příběhu veleúspěšného černošského gangstera a jeho policejního pronásledovatele. Režie:

Ridley Scott. V hl. rolích D. Washington versus R. Crowe. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži do 15 let nepřístupno

26. 4. sobota 19.30 hod. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 98 min.
27. 4. neděle 16.30 hod. Zdeněk Troška se nechal inspirovat pohádkami Jana Drdy: O Matějovic a Majdalence a Jak princezna hádala až prohádala.

Hrají: J. Dolanský, V. Kubařová, L. Potměšil, M. Táborský, T. Medvecká a další.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno

29. 4. úterý 19.30 hod. VÁCLAV 97 min.
30. 4. středa 19.30 hod. Tragikomedie o vesnici a jejím bláznovi podle skutečných událostí, které se staly v 90. letech, kdy jen pomalu docházelo

k přeměně vesnice a venkova. Režie: J. Vejdělek. Hrají: I. Trojan, E. Vášáryová, J. Budař a další. Film byl nominován
na Českého lva jako nejlepší film roku 2007.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

1. 5. čtvrtek 10.00 hod. Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení

VÁCLAV 97 min.
Český film o přeměně vesnice a venkova v 90. letech podle skutečných událostí.
V úvodu bude přednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov. Vstupné dobrovolné

3. 5. sobota 19.30 hod. JUMPER 89 min.
4. 5. neděle 16.30 hod. Dobrodružný sci-fi thriller podle románu St. Goulda, jehož protagonistou je mladík, nadaný schopností teleportace. Zatím si ale řeší

svůj osobní problém, jeho existence neunikne lidem, kteří přesuny v prostoru nepokládají za dobrý nápad. Režie: Doug Liman.
Film USA. Mládeži přístupno

6. 5. úterý 19.30 hod. MONSTRUM 85 min.
7. 5. středa 19.30 hod. Výjimečný adrenalinový zážitek pro diváky kin. Kterak mrzutá negodzilla zničila jednu oslavu a New York k tomu.

Tahle noc změnila život všem. Thriller o možné katastrofě a jejích následcích. Film USA.
Mládeži do 15 let nepřístupno

10. 5. sobota 19.30 hod. KOUZELNÁ ROMANCE 108 min.
11. 5. neděle 16.30 hod. Romantický snímek o tom, kdy mladá dívka implantuje do našeho světa své pohádkové návyky coby Popelka, zvířátka nechá

uklízet a žije život z pohádky do pohádky a sní o polibku z pravé lásky. Film USA v české verzi!
Mládeži přístupno

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE


