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Před dvaceti lety, v roce 1987 – u příležitosti 750.
výročí první písemné zmínky o existenci města
Slavkov u Brna – vyšla kniha, pojednávající
o historii a současnosti tohoto zajímavého
a doma i ve světě
známého místa.
O publikaci byl
velký zájem, kupova-
li si ji nejen slavkovští
občané a obyvatelé okol-
ních obcí, ale také četní tu-
risté, kteří na slavkovské bo-
jiště a do města samotného
přicházejí. Proto také již není
k sehnání. Vydavatelství BM typo za
podpory vedení města se tedy nyní roz-
hodlo přikročit k novému vydání knihy, která by tr-
vající zájem veřejnosti uspokojila. Nejedná se však
o pouhou reedici, ale vznikla práce zcela nová, na
níž se podílel rozšířený autorský kolektiv: populárně
laděnou kapitolu o dějinách Slavkova u Brna napsal
bývalý ředitel zdejšího muzea Jiří Pernes, část věno-
vanou historii bitvy „tří císařů“ a napoleonské tradi-
ci Slavkova a jeho okolí zpracoval mladý historik
Karel Sáček a na slavkovskou přítomnost se zaměři-
la místní kronikářka Lubomíra Kropáčková.

Práce čtenářům přibližuje populární a čtivou for-
mou vývoj osídlení na tomto místě, seznamuje je

s historií jednotlivých šlechtických majitelů slavkov-
ského panství, zejména rodu Kouniců, ukazuje staveb-
ní, společensko-ekonomický, kulturní a náboženský

vývoj města. Kapitola o bitvě u Slavkova nejen
rekonstruuje její průběh, ale uvádí čtenáře

i do mezinárodních souvislostí této svě-
tově proslulé historické události

a přibližuje osudy nejvýznam-
nějších osobností, které

rozhodovaly o jejím
výsledku. Část vě-

novaná slav-
kovské součas-

nosti začíná listopadem 1989.
Autorka v ní připomíná nadšení a étos,

s nimiž se většina místních obyvatel tehdy zapojila do
snah o dosažení politického zvratu a o položení zákla-
dů demokratické společnosti. Přibližuje pak, jak se
v místních podmínkách podařilo nových možností vy-
užít a jak Slavkov u Brna hluboce změnil za posled-
ních sedmnáct let svoji tvář snad ve všech oblastech
života. Na podobě knihy a jejím obsahu se pozitivně
projevila skutečnost, že – na rozdíl od své předchůd-
kyně – vznikala ve svobodných podmínkách, neome-
zována žádnou politickou ideologií. Publikace je do-
provázena spoustou archivních i zcela nových
fotografií. Knihu lze od dubna zakoupit v obou slav-
kovských knihkupectvích, v IRCA a na zámku.

Vyšla nová kniha o našem městě

V květnu letošního roku
oslavíme 770. výročí první
písemné zmínky o našem
městě. Město Slavkov
u Brna k tomuto výročí při-
pravuje řadu akcí,

o kterých vás budeme podrobněji informovat
v dalších číslech Slavkovského zpravodaje.

Pro připomenutí tohoto výročí vám nabízíme
úryvek z nově vycházející knihy, kde autor Jiří
Pernes popisuje dobu a podmínky, za jakých tato
písmemná zmínka vznikla:

„Český král Václav I. podepsal 12. května roku
1237 listinu, kterou upravoval majetkové poměry
řádu německých rytířů. Vyjmenoval v ní všechny
statky, které v Čechách a na Moravě tento vý-
znamný rytířský řád držel; byla jich dlouhá řada
a mezi nimi také obec, která se jmenovala
Novosedlice – v originále stojí „Nouozedeliz“.
Jakkoli se to zdá podivné, jde současně o první
zmínku o městě Slavkově. Pozdější historické vý-
zkumy totiž ukázaly, že osada Novosedlice se
v dávné historii nacházela na místě dnešního
Slavkova či lépe řečeno, v jeho těsné blízkosti. (…)
Neznamená to však, že datum jejího vydání je to-
tožné se založením Novosedlic či Slavkova. (…)
Poloha na křižovatce obou hlavních obchodních
směrů určovala původní osnovu města: čtyři brá-
ny, hradby, obklopující náměstí a bloková zástav-
ba vycházely z průchozího charakteru sídliště. …“

M sto Slavkov u Brna, vydavatelství BM typo a Historické muzeum ve Slavkov  u Brna
vás p i p íle itosti oslav 770 let první písemné zmínky o Slavkov  srde n  zvou na
slavnostní uvedení knihy Slavkov u Brna / Austerlitz – mûsto nejen se slavnou historií

autor  Ji ího Pernese, Karla Sá ka a Lubomíry Kropá kové. Akce se koná v sobotu 31. b ezna
ve 13 hodin ve vstupních prostorách slavkovského zámku. S knihou vás seznámí Ji í Pernes
a Lubomíra Kropá ková, zahraje klarinetové trio ák  ZU  F. France. Knihu bude mo no na
této akci zakoupit za zv hodn nou cenu. V rámci uvedení knihy mají slavkov tí ob ané (po
p edlo ení OP v pokladn  zámku) v sobotu 29. 3. a v ned li 1. 4. vstup na prohlídku nové pro-
hlídkové trasy „ ivot ve staletích“ ZDARMA.

Slavkov u Brna slaví 770 let
od první písemné zmínky

Začíná turistická
sezona na zámku

Přiblížilo se jaro a s ním se otevírají také brány hradů
a zámků. Zajímavé novinky, které byste si určitě nemě-
li nechat ujít, jsme připravili i na slavkovském zámku.
Sezona na této významné památce barokní architektury
začíná v pátek 30. března. A co všechno na vás letos na
zámku čeká? 

Nepřehlédněte!
Zpravodaj obsahuje dva dotazníky, týkající se

zlepšování životního prostředí a sociálních slu-
žeb. Vyplněné dotazníky můžete mj. vhodit do
schránky v průjezdu MÚ na Palackého náměstí.

ZDARMA
www.bmtypo.cz

Jiří Karas Pola
oslavil padesátku

Více na straně 14 zpravodaje.



Úspěšné
gymnastky

O dívãí taneãní skupinû ze Z· Komenského známé nejen za hra-
nicemi  na‰eho mûsta, ale i na‰eho státu bylo jiÏ hodnû napsáno.
VÏdyÈ kromû vystoupení na akcích slavkovsk˘ch ‰kol, sportovních
utkáních, charitativních akcích, plesech a poutích je jiÏ tfietí sezonu
ãekala série vystoupení v Evropské lize basketbalu Ïen v Brnû-Îa-
bovfieskách. Pro na‰e dûvãata je velikou ctí povzbuzovat sv˘mi ta-
neãními v˘kony nejlep‰í evropsk˘ t˘m a druh˘ nejlep‰í t˘m âR ze
v‰ech sportovních odvûtví (vãetnû fotbalu a hokeje). Taneãní skupi-
na GLITTER STARS má tak jedineãnou ‰anci b˘t na palubovce spo-
leãnû s osobnostmi, které jsou známé i z televizních obrazovek,
a s nejlep‰ími evropsk˘mi hráãkami nejen z âR, ale i z evropsk˘ch
t˘mÛ – Mondeville, Bourges, Jekatûrinburg, ·oproÀ, Vilnius,
Valencie, Gdynû, Istanbul, Pécs, Spartak Moskva.

Samozfiejmû je to také velice zavazující, protoÏe i jejich v˘kony
musí mít vysokou úroveÀ. Na kaÏdém zápase musí pfiedvést kolem
deseti krátk˘ch sestaviãek, z nichÏ Ïádná se nesmí opakovat. Jejich
vystupování je nároãné i na pestrost a nápaditost taneãních kost˘mÛ
a pomÛcek, které je nutno ãasto obmûÀovat.

Urãitû tedy patfií dûvãatÛm velk˘ dík za mnoho a mnoho hodin
z jejich volného ãasu stráven˘ch na nároãn˘ch trénincích za-
mûfien˘ch na neustálé tvofiení nov˘ch sestav a za vzornou repre-
zentaci na‰eho mûsta. 

O Glitter stars (třpytivých hvězdách)

Dal‰í, v pofiadí uÏ jedenáct˘ roãník pfieboru
ve sportovní gymnastice probûhl v sobotu dne
3. bfiezna v Drnholci. Úãastnili se jej reprezentanti
sedmi ‰kol, z nichÏ dûvãata krouÏku sportovní
gymnastiky pfii Z· Komenského nám. opût navá-
zala na loÀské i pfiedloÀské úspûchy a umístila se
na pfiedních pfiíãkách. Na‰e gymnastky soutûÏily
ve dvou nejmlad‰ích kategoriích. V jedné z nich
obsadila pûkné 2. místo Daniela Martínková
a cenné 3. místo Michaela Hudcová. Ve star‰í ka-
tegorii se na 1. místû umístila na‰e Ïákynû
Aneta Macharová (trojnásobná vítûzka této sou-
tûÏe) a krásné 3. místo si do Slavkova pfiivezla
Krist˘na Borovská. Na‰e dûvãata pfiedvedla nejná-
roãnûj‰í sestavy na gymnastickém náfiadí ze v‰ech
soutûÏících a uÏ se velice tû‰í na pfií‰tí roãník.

V nedûli 11. bfiezna smûfiovaly davy rodiãÛ s dûtmi
na ma‰karní ples, kter˘ kaÏdoroãnû pofiádá DÛm dûtí
a mládeÏe ve Slavkovû u Brna. Leto‰ní úãast byla opût
vysoká a náv‰tûvníci z pohádkového svûta zaplnili
v‰echny prostory velkého i malého sálu Sportovního
centra Bonaparte. Radost z pohybu je dûtem vlastní,
a tak v‰echny princezny, víly, ãarodûjnice, hastrmani, ale
i udatní kovbojové  a indiáni mûli moÏnost se pofiádnû
vydovádût v rytmu disko hudby D.J. Hofírka. A pokud se
zrovna netancovalo, vydávalo se 155 cen v malé obál-
kové tombole a losovala se velká tombola, ve které bylo
30 hodnotn˘ch cen. Dále se soutûÏilo ve skákání na ba-
lonech nebo ‰lapání na ‰lapadlech, chÛzi na lyÏích ãi na
nejrychlej‰ího „âerta s Káãou“. Snaha v‰ech byla oce-
nûna sladkostí, nejvtipnûj‰í masky a nejlep‰í taneãníci
získali ovocné balíãky. Velké podûkování patfií místním
podnikatelÛm a sponzorÛm, ktefií vûnovali dûtem krásné
ceny do tomboly a cukrovinky k soutûÏím.

Jsou to: Mountfield Rousínov, A. Polák z Vy‰kova, sta-
rosta Ing. I. Charvát, Lohmann-Rauscher, Jonsered –
R. Rumpová, LIKO-S, Hotel Florian, JM Demicarr,
Cukrárna Ko‰vicova, Cukráfiství U Martiny, Drogerie
Napoleon – Austerlitz, JV – com ( Soukop-PÛãek), Krmiva
Zverimex ·trof, Lékárna Slavkov Malinovského, Zámecká
lékárna, GE Money bank, VideopÛjãovna E. Drábková,
Dárkové zboÏí – kosmetika M. Bílková, Elektro A. Danita,
Elektro Rudolf, Papír – drogerie A. Hlásensk˘, Smí‰ené
zboÏí Svoboda, Kvûtiny Kudová, Mûsto Slavkov u Brna,
Ovoce – zelenina Kuda, Restaurace Na hradbách, Auto
Bayer, Hraãky sport Souãek, Cyklo Hanák, Boutique
Ornella, fieditel Z· Tyr‰ova Mgr. V. Soukop, Lumia – obuv,
Veãerka Slávka, Désirée – textilní galanterie, Prodejna
ZdeÀka, Textil Kudová, Mototechna L. Mátl, Zlatnictví Gold,
Svatoslav Hanák Slavkov, Bra‰náfiství Svobodová,
Zelenina ¤ehák, Knihy-dárky Skaliãková, Kosmetika J.
Dvofiáãková, Mgr. Rotroeklová – úãetní poradenství,
Zahrádkáfiská prodejna Fialka, fieditel Z· Malinovského
Mgr. K. Durda, Vlastimil Lysák, A. Kosík Slavkov, L. Jahoda
– v˘roba brambÛrek.

Tû‰íme se na shledanou pfii pfií‰tích akcích pro dûti
a rády uvítáme va‰e námûty a nápady pro na‰i ãinnost
osobnû v DDM dennû od 8 do 16 hod., ve stfiedu do 18
hod. nebo na tel. ãísle 544221708, e-mail: ddmslav-
kov@tiscali.cz Ivana Olejníková 

Dětský karneval se vydařil

2. místo Daniela Martínková, 3. místo Mi chaela
Hudcová1. místo Aneta Macharová, 3. místo Kristýna Borovská
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

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

nabízí

- internet pro veřejnost (30,– Kč/hod.)
- veřejný fax

(pokračování na straně 4)

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Otevírací doba IRC Austerlitz:
duben, květen úterý–neděle 9.00–17.00 h.

1. Zástupce České pojišťovny, a. s., předložil členům
rady návrh na pojištění města a zpracování auditu po-
jištění.

2. RM předkládá ZM k projednání návrh plánu roz-
voje města na rok 2007.

3. RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet
Města Slavkova u Brna za rok 2006 bez výhrad.   

4. RM doporučuje ZM schválit kladné výsledky hos-
podaření příspěvkových organizací zřízených Městem
Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti
z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky
z podnikatelské činnosti za rok 2007. Město Slavkov
u Brna nepožaduje vrácení ušetřených prostředků
z hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření PO)
do rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel nepožaduje odvod
kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnos-
tí organizací do rozpočtu města. Dále RM doporučuje
ZM schválit závěrečný účet hospodaření PO za rok
2006 bez výhrad, přidělit výsledek hospodaření DDM
za rok 2006 v plné výši 34 777,23 Kč do rezervního fon-
du organizace, přidělit výsledek hospodaření ZUŠ
Františka France za rok 2006 v plné výši 103 423,38 Kč
do rezervního  fondu organizace, přidělit výsledek hos-
podaření ZŠ Komenského za rok 2006 v plné výši
129 814,67 Kč do rezervního fondu organizace, přidělit
výsledek hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2006 v plné
výši  325 996,97 Kč do rezervního fondu, přidělit vý-
sledek hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2006 ve výši
23 683 Kč do fondu odměn a 23 682,64 Kč do rezervní-
ho fondu, přidělit výsledek hospodaření HM za rok
2006 ve výši 506 301 Kč do rezervního fondu a 50 000
Kč do fondu odměn, přidělit výsledek hospodaření
TSMS za rok 2006 v plné výši 520 464,23 Kč do re-
zervního fondu.

5. RM ukládá Historickému muzeu ve Slavkově
u Brna předložit hospodaření organizace za rok 2006
v členění jednotlivých středisek.

6. RM ukládá finančnímu odboru precizovat a návrh
rozpočtu Města Slavkova u Brna pro r. 2007 a předložit
jej na jednání mimořádné schůze RM dne 5. 3. 2007.

7. RM po projednání zprávy o činnosti TSMS v roce
2006 a připravenosti na rok 2007 bere tuto na vědomí
a předkládá ji v jednání ZM. RM vyslovuje poděková-
ní kolektivu pracovníků TSMS za práci v roce 2006.

8. RM projednala materiál zpracovaný panem
Karlem Rotroeklem a žádá ho o předložení návrhu na
zajištění oslav 770 let od založení Slavkova u Brna.

9. RM odložila projednání zprávu o činnosti
Informačního Regionálního Centra Austerlitz za obdo-
bí od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006

10. RM projednala zprávu o účasti Města Slavkova
u Brna na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007.

11. RM schvaluje vyřazení majetku Historického
muzea ve Slavkově u Brna dle vyřazovacích protokolů,
návrh vyřazených předmětů z používání na odprodej
a seznam předmětů navržených na převedení vyřaze-
ných POE1 a DDHM do sbírkových předmětů.

12. RM projednala zprávu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se specifikací výnosových
a nákladových položek VHČ na rok 2007 a seznam
pronájmů za rok 2006.

13. RM doporučuje ZM ke schválení ponechat přebytek

hospodaření LSPP za rok 2006 ke krytí výdajů LSPP
v roce 2007 ve výši 82 356,45 Kč, přijetí dotace
z prostředků JmK na zajištění LSPP v roce 2007 ve výši
599000 Kč, pověření RM k uzavření smlouvy s JmK na
poskytnutí dotace pro rok 2007, pověření RM k uzavření
smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a Zdravotnickou
záchrannou službou Jihomoravského kraje, p.o.
a projednáním podmínek zajištění LSPP pro rok 2007,
schválit spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony
Slavkovska a Bučovicka v rozsahu jak ukládá smlouva
JmK a ve střídání ordinačních týdnů dle roku 2006, pově-
ření RM k uzavření smluv mezi Městem Slavkovem
u Brna a obcemi regionu na zabezpečení LSPP v roce
2007.

14. RM doporučuje ZM prodat pozemky p. č.
1643/10, 1643/13 a 1643/23 v k.ú. Slavkov u Brna spo-
lečnosti PROTISK spol. s r. o., Slavkov u Brna. RM pro
případ schválení prodeje podle odst. 1 schvaluje vypla-
cení ceny pozemků 1643/10, 1643/13 a 1643/23 v k.ú.
Slavkov u Brna dle znaleckého posudku ve smyslu vý-
zvy správkyně konkurzní podstaty úpadce DAMILA
96, s.r.o., Slavkov u Brna. RM ukládá funkcionářům
města projednat se společností PROTISK spol. s r.o.,
výši kupní ceny za pozemky 1643/10, 1643/13
a 1643/23 v k.ú. Slavkov u Brna.

15. RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s panem Martinem
Žemlou, a uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy
o poskytnutí příspěvku s TJ Sokol Slavkov u Brna.

16. RM schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě
č. 305/2005 s nájemcem Agria, a.s., Nížkovice.

17. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o umožnění uložení části rozvodné sítě na pozemcích
parc. č.: 3752/11; 3752/10; 3752/9; 3689/10; 3689/8;
3689/6; 3689/3; 3690/1; 3690/9; 3689/12; 3692/112;
3752/8; 3752/7; 3753/45; 3752/3; 3692/21; 3751/45;
1784/297; 1784/296; 1785; 1783/7; 1783/5; 1783/1
v k.ú. Slavkov u Brna a smlouvy o budoucí smlouvě se
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
Vyškov.

18. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na uložení kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 2690/1 v kat. území Slavkov u Brna se
společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.

19. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části po-
zemku parc. č.106 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniš-
tě o výměře cca 1 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
p. Ivo Tesaře, Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě uhradí kupující zálohu na kupní cenu ve výši
1000 Kč. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po před-
ložení geometrického plánu k zaměření stavby, nejpozdě-
ji do 1 roku od kolaudace stavby. Při podpisu kupní
smlouvy uhradí kupující náklady spojené s prodejem.

20. RM zařazuje do návrhu rozpočtu na rok 2007
částku 30 000 Kč na zaměření a zpracování PD autobu-
sové zastávky v průmyslové zóně na ulici Bučovická.

21. ZM nedoporučuje ZM dát souhlas k prodeji čás-
tí pozemku parc. č. 3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna dle

6. řádná schůze RM – dne 26. 2. 2007 předložené situace zástavby o celkové výměře cca 950
m2 Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní fir-
mou Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, Brno. 

22. RM souhlasí s pokračováním varianty řešení ko-
munikace v ulici Sadová jako obousměrné, slepé
s obratištěm. RM dále souhlasí s pokračováním jedná-
ní s vlastníky dotčených  pozemků nezbytných pro tra-
su komunikace a to buď formou odkupu nebo v případě
nezbytnosti dalšími zákonnými postupy, souhlasí
s možností dočasného napojení prvních dvou stavební-
ků RD v rozsahu jejich žádosti a bere na vědomí mož-
nost sdružení finančních prostředků  budoucích staveb-
níků RD v této lokalitě.

23. RM bere zápis č. 2/2007 z jednání komise pro
výstavbu a rozvoj  města na vědomí.

24. RM bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do
města Boskovice.

25. RM zařazuje částku ve výši 100 000 Kč do návr-
hu rozpočtu města pro rok 2007 na úpravy dětských
a víceúčelových sportovních hřišť. RM ukládá provo-
zovateli hřiště na sídlišti Zlatá hora dbát více na dodr-
žování provozního řádu hřiště.

26. RM souhlasí s podáním přihlášky do V. kola sou-
těže o Cenu Petra Parléře s námětem dostavby proluky
na ulici Husova po demolici domů č. p. 62 a č. p. 63.

27. RM ukládá odboru ŽP připravit osvětovou akci
na téma „Psí exkrementy“. RM ukládá finančnímu od-
boru zahrnout částku 50 000 Kč do rozpočtu města pro
rok 2007. RM ukládá MěÚ zajistit distribuci sáčků
všem registrovaným majitelům psů.

28. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. l ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor č. 16/2006 ze dne 23.
10. 2006, určených k provozování privátní diabetolo-
gické ambulance v suterénu objektu Polikliniky
Slavkov u Brna, č. p. 324, ul. Tyršova, uzavřené
s MUDr. Janou Palovou, Vyškov, obsahujícím přepočet
výše úhrad nájemného a záloh na služby spojené
s užíváním nebytových prostor na 2 dny v týdnu.

29. RM zamítá žádost firmy MYERSON s.r.o.,
Arnoldova 80, 295 01 Mnichovo Hradiště o pronájem
nebyt. prostor za účelem provozování zastavárny
v suterénu budovy Koláčkovo nám. 727 ve Slavkově
u Brna.

30. RM schvaluje návrh na rozúčtování poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu z bytových
domů ve vlastnictví města jednotně pro všechny loka-
lity, z celkově vynaložených nákladů podle druhu sběr-
ných nádob s přepočtem na uživatele bytu.

31.  RM vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředi-
tele Základní umělecké školy F. France
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2007. RM schvaluje
navržený text veřejného oznámení konkursu a ukládá fi-
nančnímu odboru zveřejnit text inzerátu na úřední des-
ce úřadu a v elektronické podobě na internetových
stránkách města Slavkova u Brna a na stránkách odbo-
ru školství JmK. RM pověřuje starostu města požádat
Krajský úřad a Českou školní inspekci o delegování je-
jich zástupce za člena konkursní komise svým jmeno-
váním za člena konkursní komise, vyzvat ředitelku
Základní umělecké školy F. France ve Slavkově u Brna,
aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zá-
pisem o volbě.

32. RM projednala stížnost na neprovedení bezpeč-
nostního řezu stromové zeleně v ul. Tyršova – lípy
a trvá na svém předchozím usnesení.

33. RM projednala žádost manželů Kubátových
o dořešení průjezdnosti veřejné komunikace na ulici
Pod Oborou – západní část a ukládá MěÚ prověřit sta-
novisko k této žádosti. T.: 5. 3. 2007

34. RM odvolává Bc. Janu Machátovou z vyřazovací
komise pečovatelské služby a z likvidační komise pe-
čovatelské služby a současně jmenuje Martinu
Oslíkovou, DiS členkou vyřazovací komise pečovatel-
ské služby a předsedkyní likvidační komise peč. služ-
by.

35.  RM bere na vědomí informaci o možnostech
členství ve Svazu měst a obcí ČR.

36. RM bere na vědomí ceník pronájmů ve
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1. RM projednala vyhlášku o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního a stavebního odpadu
a vyhlášku o poplatku za komunální odpad a obě
doporučuje ZM vydat.

2. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisí jmenuje konkursní komisi
na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZUŠ
Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov:
člen určený zřizovatelem – předseda
Mgr. Vladimír Soukop, člen určený zřizovatelem
Mgr. Bohuslav Fiala, člen určený ředitelem kraj-
ského úřadu JMK PhDr. Lea Hanáková, odborník
v oblasti státní správy ve školství, organizace
a řízení Mgr. Pavel Malý, pedagogický pracovník
příslušné příspěvkové organizace Alena
Slezáková, školní inspektor České školní inspekce
Mgr. Jiří Brauner. RM pověřuje Ing. Barbaru
Macháčkovou funkcí tajemníka komise. Tajemník
není členem konkursní komise.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy na pojištění
nemovitého majetku města a odpovědnosti za ško-
du s Českou pojišťovnou a. s.

4. RM souhlasí s použitím znaku města pro
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska za účelem propagace města i soutěže
o Cenu programu regenerace, které se město účast-
ní.

5. RM potvrzuje platnost zákazu užívání jižní
hráze slavkovského rybníka k rybolovu schválené-
ho pod bodem 4.20. na 37. schůzi rady města ko-
nané dne 25. 10. 2004.

6. RM doporučuje ZM schválit zapojení města
Slavkov u Brna do komunitního plánování sociál-
ních služeb a souhlasí s účastí v základním výcvi-
ku pořádaném JMK. RM doporučuje ZM schválit
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města
na úhradu nákladů spojených s komunitním pláno-
váním sociálních služeb. RM doporučuje ZM
schválit zajišťování a rozšiřování sociálních služeb
ve městě prostřednictvím jednání
s potencionálními poskytovateli sociálních služeb.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního
příspěvku poskytovatelům sociálních služeb ve
městě na úhradu nákladů spojených se zajišťováním
sociálních služeb občanům města. RM schvaluje
distribuci dotazníku k sociálním službám prostřed-
nictvím Slavkovského zpravodaje.

7. RM doporučuje ZM schválit uzavření
Dohody o ukončení Smlouvy o partnerství
a vzájemné spolupráci s partnerem, uzavřené mezi
městem a Jihomoravským krajem dne 16. 1. 2006
a uzavření nové Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci s partnerem s Jihomoravským krajem.

8. RM doporučuje ZM uložit radě města připra-
vit na nejbližší zasedání ZM návrh rozpočtového
opatření k pokrytí nezbytného podílu města
k dotaci z programu PZAD. 

9. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi
Městem Slavkovem u Brna a VYDOS - SERVIS
a.s.

IV. mimofiádná schÛze RM –
dne 14. 3. 2007

1. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku
2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke
schválení návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2007 s celkovou výší příjmů a výdajů 125 001 800
Kč, návrh plánu podnikatelské činnosti Města Slavkova
u Brna pro rok 2007 s celkovou výší obratu 20 331 000
Kč a odpisový plán roku 2007, delegování pravomoci
na RM související s možností přijímat rozpočtová opat-
ření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrn-
ného dotačního vztahu, dotací pro odbor ŽP týkající se
lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem
přenesené působnosti a dotací z MPSV na sociální dáv-
ky, pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do
výše schválené rozpočtovým provizoriem Města
Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. do výše 350 000 Kč,
delegování na RM rozdělení finančních příspěvků úče-
lově vázaných pro příspěvkové organizace dle jejich ak-
tuální potřeby v roce 2007 do celkové výše 650 000 Kč
pro ZŠ Komenského – 100. výročí školy – účelový přís-
pěvek na uspořádání oslav 100. výročí školy, ZŠ
Komenského – účelový příspěvek na pořízení a montáž
plynových hořáků, ZŠ Tyršova – účelový příspěvek na
pokračování rekonstrukce tělocvičny, HM – účelový
příspěvek na opravu ohradní zdi.

2. RM předkládá návrh programu rozvoje města na ob-
dobí let 2007–2010 k projednání v ZM Slavkov u Brna.

3. RM projednala zprávu o činnosti Informačního
Regionálního Centra Austerlitz za období od 1. 10. do
31. 12. 2006 a za období celého roku 2006. 

Společenském domě Bonaparte.
37. RM žádá uměleckou agenturu Historia

k předložení nabídky na pořádání Napoleonských dnů
a na  Vzpomínkové akce, která bude pro každou z akcí
obsahovat vždy scénář, rozpočet a návrh smlouvy, to
vše ve variantním řešení.

38. RM schvaluje příspěvek pro Pěvecký sbor Gloria
ve výši 10 000 Kč z položky propagace města. RM
ukládá funkcionářům města projednat podmínky účas-
ti Pěveckého sboru Gloria na akcích města.

39. RM souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši
6000 Kč na propagační akci města Slavkova u Brna ve
Vídni. RM souhlasí s užitím znaku města pro propaga-
ci města Slavkova u Brna na propagační akci ve Vídni
pro Austerlitz Golf, s. r. o. RM ukládá funkcionářům
projednat možnost dalšího využívaní zpracovaného
díla pro potřeby prezentace města.

40. RM po rojednání žádost o vyvěšení tibetské vlaj-
ky ke 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupa-
ci ve Lhase nepřijala usnesení.

41. RM žádá firmu DAVAY COMMUNIVATIONS,
s.r.o. k předložení nabídky na pořádání Napoleonských
dnů a na Vzpomínkové akce, která bude pro každou
z akcí obsahovat vždy scénář, rozpočet a návrh smlou-
vy, to vše ve variantním řešení.

42. RM souhlasí s uspořádáním humanitární sbírky
pro Diakonii Broumov.

43. RM nevyhovuje žádosti Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně o poskytnutí příspěvku.

44. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
na Valné hromadě RESPONO, a. s., pana Ing. Ivana
Charváta. 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 všem úkonům akcio-
náře dle programu valné hromady a stanov a. s.

45. RM doporučuje zastupitelstvu města delegovat
zástupcem města na Valné hromadě VaK Vyškov, a.s.,
pana Ing. Jiřího Doležela. Pro případ nemoci nebo pra-
covního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana
Radoslava Lánského, člena RM Slavkova u Brna.
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem
úkonům akcionáře dle programu valné hromady
a stanov a. s.

46. RM schvaluje program II. řádného zasedání za-
stupitelstva města v doplněném znění s tím, že II. řád-
né zasedání zastupitelstva města bude starostou města
svoláno na den 19. 3. 2007.

47. RM jmenuje předsedkyní bytové komise paní
Věru Markovou. 

48. RM jmenuje předsedou kulturní komise pana
Jiřího Polu.

49. RM jmenuje paní Evu Jankovou členkou redakč-
ní rady Slavkovského zpravodaje.

50. RM po projednání zprávy o stavu veřejného
osvětlení na sídlišti Zlatá hora souhlasí s oslovením
uvedeného okruhu firem k podání nabídek, souhlasí se
složením komise pro výběr nejvhodnější nabídky.

51. RM mění a upravuje stávající organizační řád
Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

52. RM bere na vědomí dopis firmy Orionreal, spol.
s r. o. s vrácením faktury společnosti PRELAX spol. s r. o.

53. RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Ing. Hanu
Postráneckou vedoucí odboru stavebního a územně
plánovacího úřadu s účinností od 1. 4. 2007.

54. RM bere na vědomí sdělení starosty města
o dnešní informaci od ředitele ZŠ Komenského ve věci
zájmu majitele I. německého zemského gymnasia zahá-
jit studijní výuku v prostorách ZŠ Komenského ve
Slavkově u Brna. RM ukládá funkcionářům města vy-
zvat majitele I. německého zemského gymnasia
k vyjasnění informací uvedených ředitelem ZŠ
Komenského a uvedených na webových stránkách I. ně-
meckého gymnasia.

55. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
do představenstva společnosti RESPONO, a.s. pana
Radoslava Lánského a do dozorčí rady společnosti
RESPONO, a.s. Ing. Jiřího Doležela.

56. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s. Ing. Ivana Charváta a do dozorčí rady spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Ing. Jiřího
Doležela.

57. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
do dozorčí rady Sdružení obcí a měst Jihomoravského
kraje Ing. Ivana Charváta a do správní rady Sdružení
obcí a měst Jihomoravského kraje Mgr. Petra Kostíka.

58. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
do sdružení Ždánický les a Politaví starostu města

III. mimořádná schůze RM – dne 5. 3. 2007

6. řádná schůze RM – dne 26. 2. 2007
(Dokončení ze strany 3)

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje ví-
táme dodané nejlépe e-mailem, popř. na dis-
ketě, v krajním případě psané strojem. Toto
opatření neplatí pro inzerci a rodinná ozná-
mení. Děkujeme za pochopení. red.

4. RM doporučuje ZM v případě poskytnutí přislíbe-
né dotace ministerstva kultury z Programu regenerace
MPR a MPZ (dále jen „Program“) ve výši 660 000 Kč
dát souhlas k jejímu přijetí, dát souhlas k rozdělení po-
skytnuté přijaté dotace Římskokatolické farnosti
Slavkov u Brna na opravu špitálu u hřbitovní kaple sv.
Jana Křtitele ulici Špitálská ve Slavkově u Brna (přislí-
bená výše 660 000 Kč). V případě poskytnutí dotace ve
výši 660 000 Kč z „Programu“ dát souhlas k poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města ve výši 200 000 Kč jako po-
díl k dotaci z Programu Římskokatolické farnosti
Slavkov u Brna na opravu špitálu u hřbitovní kaple sv.
Jana Křtitele v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.

5. RM projednala dopis manželů Kubátových včet-
ně vyjádření odborných stanovisek jednotlivých odbo-
rů MěÚ a ukládá odboru IR vyzvat manžele Hrbáčkovy
k odstranění nepovolených retardérů v ulici Pod
Oborou ve Slavkově u Brna  v termínu do 15. 4. 2007.

6. RM projednala stížnost pana Blahutky
a vyjádření odboru IR a předkládá je v jednání ZM.
RM doporučuje ZM uložit RM přijmout taková opatře-
ní, aby k obdobným nedorozuměním nedocházelo.

7. RM bere představu o programu k výročí založení
města na vědomí a ukládá místostarostovi města sjed-
nat schůzku s vedením zámku.

8. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě zřízení věcného břemene na uložení kabelové-
ho vedení NN na pozemcích parc. č. 623, 929 a 620/1
v katastr. území Slavkov u Brna se společností E.ON
Distribuce, České Budějovice.
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Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jifií BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlífiová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Rada města Slavkova u Brna ve spolupráci
s odborem ŽP připravila informační akci
k problematice psích exkrementů a čistoty
města. Problematika psích exkrementů je čas-
to podceňovaná a není již záležitostí pouze
velkých měst. Psí výkaly mohou obsahovat
řadu parazitů a zárodků nemocí (škrkavky, ta-
semnice atd.). Při kontaktu s nimi jsou ohrože-
ny především děti. 

Ve Slavkově u Brna je registrováno cca 450
psů, za které je zaplacen poplatek. Dle odhadu
odboru ŽP dalších 100 až 150 psů evidova-
ných není. Roční poplatek je v rozmezí 200 až
375 Kč za jednoho psa. Pro srovnání např. po-
platek za psa v Bučovicích je až 800 Kč!
Průměrný roční příjem města z poplatků za psa
je asi 100 000 Kč. Tyto prostředky jsou použi-
ty na provoz Technických služeb, které mimo
zajišťování údržby zeleně a čistoty města pro-
vádí odchyt toulavých psů.  

Řešení problematiky psích exkrementů ve
městě lze rozdělit na tři základní způsoby: 

1. Zřízení psích záchodků nebo vymezení
zelených ploch určených pro venčení psů. Psí
záchodky, které jsou vhodné do sídlištní zá-
stavby i vymezení například části parku, před-
pokládá spolupráci samotných psů. Než se pes
při venčení dostane k takovému záchodku,
může potřebu vykonat  několikrát.

2. Úklid exkrementů pomocí komunální
techniky (vysavače). Pro zajištění čistoty vy-
žaduje téměř „nepřetržitý provoz“. Technické
služby obdobný vysavač pro úklid města již
používají.

Důležité upozornění
Na základě oznámení ministerstva dopra-

vy vás již nyní upozorňujeme na nutnost
výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Platnost takto vydaných řidičských průkazů
končí dnem 31. 12. 2007!

K výměně řidičského průkazu je potřeba
přinést s sebou: platný doklad totožnosti
(OP nebo cestovní pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
kterému končí platnost. Výměna těchto ři-
dičských průkazů je osvobozena od správ-
ního poplatku a lhůta pro převzetí nového
ŘP je zpravidla do 15–20 dní.

Bližší informace naleznete na odboru do-
pravy Městského úřadu ve Slavkově u Brna
nebo na internetových stránkách minister-
stva dopravy www.mdcr.cz.

Ke konci roku mohou být z provozních
důvodů výměny řidičských průkazů spoje-
ny s velmi dlouhým a nepříjemným čeká-
ním ve frontách na pověřeném obecním
úřadě. V neposlední řadě nelze opomenout,
že řízením vozidla bez platného řidičského
průkazu se řidič dopouští dopravního pře-
stupku. Proto prosím NEOTÁLEJTE
s výměnou řidičských průkazů za nové!

Jaroslava Pospíchalová
referentka odboru dopravy 

Oba výše uvedené způsoby neřeší proble-
matiku od základu a nezabrání drobným nepří-
jemnostem.

3. Úklid exkrementů majitelem psa pří-
mo při venčení je nejefektivnějším způso-
bem. Dnes je na trhu několik druhů sáčků
(mikrotenové, papírové, papírové s lopatičkou
apod.) nebo je možné použít jakýkoliv (nejlé-
pe neděravý) sáček. Použité sáčky lze vhodit
do koše na odpadky nebo do popelnice. 

Rada města odsouhlasila pro letošní rok ná-
kup speciálních mikrotenových sáčků a jejich
distribuci všem, kteří zaplatili poplatek za psa.
Distribuce proběhne v měsíci dubnu a květnu.
Počet sáčků pravděpodobně nepokryje potřebu,
ale stane se základem pro tuto informační akci.

Vážení občané, součástí tohoto zpravodaje
je dotazník. Byli bychom rádi, kdybyste ho
vyplnili, případně doplnili o své náměty
a připomínky k dané tematice, a dotazník ode-
vzdali do schránky na radnici, na podatelně
městského úřadu nebo na Technických služ-
bách. Termín – nejpozději do 30. dubna 2007.
Dotazník můžete také vyplnit elektronicky na
internetové adrese www.slavkov.cz.
Podepsané dotazníky jsou slosovatelné.
Vylosovaný výherce získá balík psích po-
choutek  případně nákupní poukázku
v hodnotě 500 Kč! Vyhodnocení ankety
a zveřejnění výherce bude v květnovém čísle
Slavkovského zpravodaje.

Orgány města se hodlají touto problemati-
kou dále zabývat. Vaše názory v koši neskon-
čí. Rada města a odbor ŽP

Psí exkrementy – taky uÏ jste do toho ‰lápli?

Nastává období jara a s tím souvisí
i vyhrabovaní a pálení suché trávy na zahrád-
kách. Lidé pálí odpady a spalují klestí, při-
tom se však mnohdy chovají neopatrně
a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. 

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: práv-
nické či podnikající fyzické osoby jsou při spa-
lování hořlavých látek na volném prostranství
povinny učinit odpovídající opatření proti vzni-
ku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit
vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole
a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby
a podnikající fyzické osoby jsou povinny kaž-
dé spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství – včetně přijatých protipožárních
opatření – předem oznámit územně příslušné-
mu hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS
kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších
podmínek pro bezpečnost spalování, či spalo-
vání zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pá-
lení oznámit a přijmout opaření proti vzniku
a šíření požáru může být právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do
výše 500 000 Kč. 

Všichni občané mají zákonnou povinnost
počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzni-
ku požáru. V případě nedodržení zásad požární
bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mo-
hou být lidé postiženi pokutou až do výše
20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí po-
žár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Pálení většího množství materiálu by měli lidé
předem ohlásit územně příslušnému HZS kraje.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení,

osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy
bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak
zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit
všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených
ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo
suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či
jiných materiálů obsahujících chemické látky je
zakázáno.

Hasiči často zasahují u požárů trávy, hrabanky
a v poslední době došlo i k několika rozsáhlejším
požárům lesních porostů.

Při rozdělání ohně je proto třeba vždy do-
držovat základní bezpečnostní pravidla:
• Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymkl kontro-

le a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření
a vzniku požáru. 

• Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte. 
• Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí

(např. kameny), při spalování je třeba mít po
ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. 

• Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit
a přesvědčit se, že nemůže dojít
k opětovnému vznícení. 

• Spalování odpadů by mělo probíhat na bez-
pečném místě, v dostatečné vzdálenosti od
objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je
rozdělávat oheň na místech se vzrostlým po-
rostem, tedy i na louce nebo na strništi. 

• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny. 

• Důsledně dbejte pokynů operačního důstojní-
ka příslušného HZS kraje.
Povinnosti občanů a firem v této oblasti sta-

noví i další zákonné normy, např. zákon
o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech
nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

A ještě jedno upozornění. Podle zákona je
striktně zakázáno vypalování porostů. Jde
o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může
kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě hro-
zí sankce až do výše 500 000 Kč. Každoročně
bohužel dochází k případům, kdy při vypalování
trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění.
Nehledě na značné majetkové a ekologické ško-
dy, které takto vzniklý požár může způsobit.

Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká
kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřed-
nictvím tísňových linek 112 nebo 150.
V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se
oheň dokáže šířit velice rychle a pokud byste se
ho snažili uhasit vlastními silami, mohli byste
utrpět zranění či dokonce přijít o život. 

Marie Kučerová, kancelář tajemníka

Pozor na pálení odpadů
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16.
dubna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl stra-
ny formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnos-
ti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše pří spěvky zasí-
lejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

p
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1. Jsem fyzická osoba nepodnikající

a mám u své nemovitosti studnu postavenou
někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové
povolení?

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny
vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za
povolený, nehledě na to, že v listinné podobě
žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží,
podle prohlášení odběratele, k individuálnímu
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn.
např. k vaření, splachování WC, zalévání za-
hrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.),
považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008
a o žádné nové povolení není třeba žádat.
Není podstatné, zda se jedná o zásobování do-
mácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy.

2. Jsem fyzická osoba nepodnikající
a mám u své nemovitosti studnu postavenou
v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody
nemám. Mám o něco žádat?

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudo-
vané po 1. 1. 1955 lze pouze na základě plat-
ného povolení příslušného správního orgánu
(vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodo-
právního úřadu). Pokud o vydání povolení ne-
bylo v minulosti požádáno a povolení nebylo
vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání
povolení požádat pověřený obecní úřad –
Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor ži-
votního prostředí.

3. Musím mít povolení k odběru podzemní
vody, když mám na zahradě studnu, kterou
vůbec nevyužívám?

Nemusíte. Povolení k odběru podzemní
vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní
vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu
neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení
a studnu nikam nenahlašujete.

4. Co mám dělat jako fyzická osoba (ne-

Fyzická osoba

vybudované před r. 1955
voda ze studní je využívána pro individuál-
ní potřebu v RD (vaření, WC, zalévání za-
hrady, apod.)
• stavebně povolená
• povolen odběr

NENÍ TŘEBA ŽÁDAT O ŽÁDNÉ
POVOLENÍ!

vybudované po r. 1955
• vyplnit žádost o povolení k odběru pod-

zemních vod pro potřeby jednotlivých
občanů

• kopii katastrální mapy

• povolení stavby vodního díla a kolaudační
rozhodnutí (popř. pasport stavby)

Město Slavkov u Brna zajišťuje  prostřed-
nictvím  pečovatelské služby starým
a zdravotně postiženým občanům (na základě
návrhu potvrzeného ošetřujícím lékařem) služ-
by, a to ve středisku osobní hygieny (pedikúry,
masáže, koupele, perličkové koupele) nebo
v domácnostech občanů (péči o vlastní osobu,
o domácnost, nákupy, obědy, pochůzky). 

Dále město provozuje klub důchodců
v Domě s pečovatelskou službou na ulici Polní
1444, který je přístupný občanům města denně
od 14 do 17 hod. Zde je občanům k dispozici
počítač, denní tisk, knihy, stolní hry nebo si
zde mohou jen posedět a popovídat si.

V rámci rozvoje sociálních služeb je snahou
města, aby služby odpovídaly místním potře-
bám občanů i místním specifikům, hledalo se
to nejlepší a optimální řešení. Aby sociální
služby byly dostupné, reagovaly na aktuální
potřeby uživatelů a byly zajišťovány kvalitně. 

Přílohou zpravodaje je dotazník, na základě
kterého se chce město dovědět od občanů je-
jich názory na poskytované sociální služby
a případný zájem o jejich rozšíření. Vyplněný
dotazník je možné odevzdat do 20. 4. 2007 na
odboru sociálních věcí MěÚ ve Slavkově
u Brna nebo jej vhodit do schránky umístěné
v průjezdu budovy Městského úřadu na
Palackého náměstí 65 (Policie). Tiskopis do-
tazníku je rovněž umístěn na webových strán-
kách města – www.slavkov.cz nebo je možno
si jej vyzvednout na odboru sociálních věcí
Městského úřadu ve Slavkově u Brna. 

Děkujeme za aktivní účast, kterou přispěje-
te k řešení sociálních služeb ve Slavkově
u Brna. 

Odbor sociálních věcí, MěÚ Slavkov u Brna

Letošní mírná zima umožnila stavebníkům
pokračovat ve své činnosti i v tomto období. 

Mnozí z nich však zapomněli, že skladování
stavebního materiálu a stavebního zařízení mimo
uzavřené objekty na plochách veřejně přístupných
je zvláštním užíváním veřejného prostranství,
a neprovedli svoji oznamovací a poplatkovou po-
vinnost dle vyhlášky města Slavkova u Brna
č. 38/2002 o místních poplatcích. 

Totéž se týká i překopů místních komunika-
cí a travnatých ploch v souvislosti  se zřizová-
ním přípojek inženýrských sítí k novostavbám.  

Namátkou uvádíme některé sazby poplatku
dle oddílu II čl. 7 vyhlášky č. 38/2002:
• Za umístění stavebního zařízení a stavebního

materiálu při stavbě RD a jeho opravě, činí
poplatek za každých započatých 10 m2

a započatý měsíc 50 Kč
• Za umístění stavebního zařízení a stavebního

materiálu při ostatní stavební činnosti za kaž-
dý i započatý m2 a den 0,50 Kč

• Za umístění reklamního zařízení  včetně typu
„A“ – dlouhodobé umístění měsíčně za každý
započatý m2 50 Kč

krátkodobé umístění při jednorázových pro-
pagačních akcích za m2 a den 10 Kč          

• Zábor pro výkopové práce za m2 a den 1 Kč
Prosíme občany, aby dobře zvážili svoji  po-

třebu užívat veřejná prostranství, a v případě,
že nemohou věci umístit na svém pozemku
v uzavřeném objektu, splnili včas svoji ozna-
movací a poplatkovou povinnost na odboru in-
vestic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna. Skládky
stavebního materiálu musí být zajištěny tak,
aby nedocházelo k roznášení materiálu do oko-
lí, zvyšování prašnosti apod. Samozřejmostí je
uvést plochu  po ukončení jejího užívání  do
původního stavu. 

Dále bychom chtěli upozornit provozovatele
obchodů ve Slavkově u Brna, kteří užívají
chodník před prodejnou k umístění reklamního
stojanu typu „A“, aby stojan postavili ke zdi
prodejny. Umístění uprostřed chodníku kom-
plikuje pohyb chodců a maminek s kočárky.
Umístění tabulí typu „A“ u prodejny po dobu
prodeje je osvobozeno od poplatku. 

Odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna 

Vefiejná prostranství ve mûstû a jejich zvlá‰tní uÏívání

Sociální služby
ve Slavkově u BrnaPrávnická osoba, obce

• odběr povolen do 1. 1. 2008,
• do 1. 7. 2007 – podat žádost

o prodloužení k odběru vody, pokud bylo
vydáno povolení k nakládání s vodami

K žádosti o odběru vody doložte:

• kopii katastrální mapy

• kopie výpisu z listu vlastnictví

• stanovisko Povodí Moravy, s.p.

• vyjádření osoby s odbornou způsobi-
lostí (dle domluvy s vodoprávním úřa-
dem)

• kopie povolení stavby a kolaudační
rozhodnutí (popř. pasport stavby)

Informace pro majitele studní

Bližší informace můžete dále získat na:

• bezplatné infolince Ministerstva zemědělství 800 10 197
• internetové stránce www.zanikpovoleni.cz

• Městském úřadě ve Slavkově u Brna – odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě
tel.: 544 121 164, 544 121 147

podnikám), pokud mám studnu po roce 1955
a mám ji uvedenou pouze v kolaudační roz-
hodnutí k domu?

Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolau-
dačním rozhodnutím vašeho domu, měl byste
neprodleně požádat příslušný vodoprávní
úřad, kterým je pověřený obecní úřad,
o vydání povolení k odběru podzemní vody
z vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – od-
běr domácnost“) je k dispozici na portálu
www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobě
na vodoprávním úřadu, kde vám v případě po-
třeby s jeho vyplněním pomohou. OŽP

Často kladené dotazy:
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Klasická prohlídková trasa reprezentativní-
mi historickými sály západního a jižního křídla
bude místy nově zařízena dobovým mobiliářem
a předměty užitého umění a také doplněna
obrazy významných autorů (A. van Dyck,
F. A. Maulbertsch) jak ze sbírek Národního pa-
mátkového ústavu, tak Historického muzea. Do
tzv. Rubensova sálu se po letech vrátí kopie
Rubensových děl a prohlídka bude prodloužena
o dva zcela nové prostory – tzv. Hudební salonek
a tzv. Malý duchovní salonek. 

Zajímavost v Dámském salonku: tzv. čajová
panenka – porcelánová soška z poloviny 19. st.,
která pod svými šaty ukrývá konvici s čajem.

Připravena je ovšem i nová prohlídková tra-
sa „Historické salonky severního křídla“, která
veřejnost v devíti místnostech seznámí s životem
a kulturou bydlení šlechty od renesance po
19. století. Součástí této prohlídky bude také roz-
sáhlá sbírka zbraní a zbroje od 16. do 18. století
a Divadelní sál. Kromě renesančního gobelínu
byla do trasy nainstalována mistrovská malířská
díla od velikánů jakými byli např. P. da Cortona
nebo J. H. Schönfeld. Perličkou je rovněž soubor
sedacího nábytku z období kolem r. 1810
z Ruska v empírovém „napoleonském“ salonku. 

Zajímavost v tzv. Sále módy je poprvé vysta-
ven soubor 21 obrazů ženských a mužských pří-

slušníků habsburské dynastie, který sice ještě
čeká na své postupné zrestaurování, ale i tak tvo-
ří velmi zajímavou ukázku dámské a pánské
módy 18. st., dobových účesů, šperků, módních
doplňků, řádů, vyznamenání apod.

Obě trasy vznikly ve spolupráci s Moravskou
galerií v Brně, která na slavkovský zámek zapůj-
čila mobiliář ze svých sbírek a pod odborným ve-
dením Dr. Elišky Lyskové z Národního památko-
vého ústavu v Brně.

Instalační úpravy se uskutečnily také
v prohlídkové trase Podzemí – rekonstrukcí pro-
šla koncem loňského roku barokní pekárna,
v poněkud odlišné podobě se představí
i „mučírna“. Od května do listopadu s měsíční
pravidelností – kromě června – se můžete zúčast-
nit oblíbených večerních oživených prohlídek
podzemí za svitu svíček, od jara do zimy pak flo-
ristických výstav. 

Nemůžeme opomenout ani Virtuální bitvu
1805 – tedy projekci o bitvě u Slavkova, která vy-
užívá prvků virtuální reality a letecké trenažérové
simulace. Návštěvníci, vtažení do děje bojových
událostí, se seznámí nejen s celodenním průbě-
hem bitvy, ale také s jejími následky, které měla
jak pro zdejší region, tak pro evropskou politiku. 

Několik výstavních prostor nabízí možnost
doplnit prohlídku zámku také o návštěvu některé
z četných výstav, které Historické muzeum

Turistická sezona 2007 na zámku ve Slavkově u Brna
(Dokončení ze strany 1) v průběhu roku pořádá. Výstavní téma turistické

sezony 2007 je „cestování“ a můžete se těšit
např. na výstavu železničních modelů
i s funkčním kolejištěm (Klub železničních mo-
delářů Brno), dále na výstavu o historii cestování
a dopravních prostředků (Historické muzeum
Slavkov u Brna, Technické muzeum Brno), Svět
na dosah (fotografie J. Kolbaby) ad. Při příleži-
tosti 100. výročí založení ZŠ Komenského ve
Slavkově u Brna se koná výstava nazvaná
„Cestička do školy“ (od 12. 4.).

Z doprovodných akcí, které připravujeme
k celoročnímu výstavnímu tématu, namátkou vy-
bíráme: Oldtimer festival (30. 6.), Mistrovství ČR
historických velocipedů (28. 7.), Trofeo Niké
Moravia (15. 9.), Den thajské kultury ad.

Z již tradičních akcí se uskuteční Slavkovské
memento (27. a 28. 4.), výstava květin (17.–20.
5.), koncert J. Strauss Orchester s M. Dvorským
(2. 6.), koncerty v rámci festivalu Concentus
Moraviae (8. a 20. 6.), Hudební festival Slavkov
(30. 6.), Napoleonské dny (11. a 12. 8.),
Václavský jarmark (22. 9.), Vzpomínkové akce na
bitvu u Slavkova (30. 11.–2. 12.), Vánoce na zám-
ku (15. a 16. 12.).

Z nových akcí vybíráme např. Dobrodružné
podzemí (červen – pro organizované skupiny),
vystoupení VUS Ondráš – Čertovinky (25. 8.) ad.

HM

Zámecká kavárna začíná svoji 3. sezonu. Společně
s otevřením zámku i ona očekává návštěvníky, kteří si
rádi vychutnají vynikající kávu, zákusek nebo zmrzli-
nový pohár. Příjemné prostředí je ještě umocněno
prodejní výstavou malířky Heleny Puchýřové
z Vysočiny. Těšíme se na vaši návštěvu již v pátek 30.
března. Ladislav Horváth

Dne 20. dubna se od 10 hodin na
zámku ve Slavkově u Brna uskuteční
slavnostní vyřazení kurzů, které pořá-
dá Vojenská akademie Hranických
akademiků ve Vyškově. Po ukončení
slavnostního ceremoniálu, je pro
všechny zájemce z řad civilní veřej-
nosti, studenty středních škol, žáky zá-
kladních škol popřípadě mateřinek při-
pravena ukázka
činností, který-
mi se zabývají
p ř í s l u š n í c i
Vojenské aka-
demie.

Zájemci bu-
dou moci
zhlédnout nebo

Slavnostní vyfiazení kurzÛ a ukázky vojensk˘ch ãinností na zámku

si prakticky vyzkoušet seskok výsadkářů, ukázky
leteckých modelů, ručních zbraní, prostředků
průzkumných jednotek nebo lanovou dráhu.

Všechny zájemce zve 
velitel Vojenské akademie ve Vyškově

Empírový salonekZlatý salonek (nová prohlídková trasa)
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Pawlowská, Halina: Jak blbá, tak široká –
v krátkých fejetonech vypráví známá scénáristka
převážně o sobě, o svém vnímání světa, osob,
věcí i přírody. Zmiňuje se o cestování, píše o tom,
co miluje nebo co ráda nemá! Dokáže si dělat le-
graci i sama ze sebe, to málokdo dokáže. Nutí
nás svými výroky přemýšlet v pozitivním světle,
vždyť život je tak krátký…

Hofmannová, Corinne: Zpátky z Afriky;
Shledání v Barsaloi – dvě pokračování knihy
Bílá Masajka. Corinne se jen obtížně vrací do
„normálního“ života, ale i nadále podporuje rodi-
nu bývalého manžela v Keni. Ve druhé knize po-
pisuje návrat na známá místa po čtrnácti letech –
tentokrát již bez obav a s radostí nad setkáním
s přáteli. Nostalgicky si připomíná minulé udá-
losti a potěšením zjišťuje, jak se i nesnadný život
na africkém venkově posléze mění k lepšímu.

Pakkanen, Outi: Z kola ven – čtyřicetiletá
Ilona vede jednotvárný a bezútěšný život.
Jedinými světlými okamžiky jsou návštěvy dese-
tileté Sorelly. Jednoho dne je Ilona nalezena mr-
tvá. Kdo mohl mít zájem zabít tuto v ústraní žijí-
cí ženu? Policistka Tanja Strömová narazí v okolí
mrtvé na spleť závisti, žárlivosti a nenávisti
a Anna Laineová, grafička, kuchařka ze záliby
a bývalá sousedka oběti, se zatím postupně spřá-
telí s malou Sorellou. Holčička má evidentně
strach – ví něco o činu? 

Vašíček, Arnošt: Stopy neznáma – snad žádné
jiné období nebylo tak bohaté na překvapivé ob-
jevy jako první roky třetího tisíciletí. Jako by se

otevřela stavidla obrovské studnice plné úžas-
ných tajemství a ohromujících senzací. Čekali
bychom, že moderní věda jednou provždy skon-
cuje s nevysvětlitelnými jevy a úkazy, že odhalí
vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušují-
cích otázek naší minulosti. A je to přesně naopak.
Čím více badatelů si troufá vstoupit na zapověze-
ná území, čím více nejnovějších přístrojů
a technických postupů k výzkumu používá, tím
více nových záhad se vynořuje... 

Klein, Shelley: Nejkrutější diktátoři
v dějinách – kdyby s ní počítal, znamenalo by to,
že si nechává část moci proklouznout mezi prsty,
avšak všichni diktátoři v historii jasně prokázali,
že člověk je schopen zajít do absolutních kraj-
ností, jen aby si uchoval nadvládu nad jinými lid-
mi. V knize najdeme ty nejkrutější diktátory, co
svět nosil. 

Rettigová, Liz: Deník mý zoufalý lásky – její
láska je vpravdě slepá, hrdinka nevidí, jak je její
vyvolený sobecký a hrubý, ale ani jí nedochází,
že existuje někdo jiný, kdo by jí rád snesl modré
z nebe. Podaří se jejím věrným kamarádkám
otevřít jí oči? Než Kelly Ann prohlédne, musí
projít nelehkou cestou plnou typických blázni-
vých teenagerovských problémů se sestrou, rodi-
či, kamarádkami i učiteli. 

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mai-
lem). V případě zájmu o tuto službu pište, pro-
sím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek, MěK ve Slavkově u Brna

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

V předchozích dvou letech měli občané
Slavkova i ostatní zájemci možnost navštívit
nový typ akce pořádané na slavkovském zámku
– festival autorského čtení literatury faktu na-
zvaný Slavkovské memento. V započaté cestě
pokračujeme i letos třetím ročníkem. Nad
Festivalem opět převzal záštitu hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek,
velitel Vojenské akademie ve Vyškově a starosta
města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát.

Festival se koná v atraktivním prostředí slav-
kovského zámku ve dnech 27. a 28. dubna
2007. Programem festivalu jsou autorská čtení,
besedy se spisovateli, prezentace nových titulů
z dané oblasti, křty knih aj. 

Součástí festivalu je opět literární a výtvarná
soutěž pro žáky základních a středních škol –
tentokrát na téma Boj proti bezpráví a křivdě,
prezentace Vojenské akademie ve Vyškově
v zámeckém parku, prezentace nakladatelství
a vydavatelství knih a další aktivity.

Programové bloky:
PÁTEK 27. 4. 2007
Dopoledne
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 Slavkov u Brna 
Ukázky činnosti Vojenské akademie
ve Vyškově v zámeckém parku  

Odpoledne
14.00 Autorská čtení autorů literatury faktu

v Divadelním sále
Ukázky činnosti Vojenské akademie
ve Vyškově v zámeckém parku

Večer
19.00 Večerní čtení při svíčkách v Zámecké

černé kuchyni s navazujícím diskus -
ním kroužkem 

SOBOTA 28. 4. 2007
10.00 Představení autorů druhého dne

v Divadelním sále
Autorská čtení

cca ve 14.00 Ukončení festivalu
V průběhu obou dnů bude nainstalována

výstava výtvarných prací žáků k tématu „Děti
a válka“ v 1. poschodí slavkovského zámku.

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
ojedinělou akci je zcela volný. Jste srdečně
zváni, přijďte a setkejte se s oblíbenými zná-
mými i méně známými spisovateli.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Rok 2006 byl v mnoha exaktních ukazate-
lích pro Historické muzeum ve Slavkově
u Brna výjimečný. 

V první řadě to byla nejvyšší návštěvnost
za posledních 14 let, která činila více než
55 000 návštěvníků zámku. Od roku 1989 je
to třetí největší návštěvnost zámku. Bylo jí
dosaženo nejen díky propagaci, jak píšeme
dále, ale především zájmem o nové prohlíd-

kové trasy zámeckého podzemí a „Virtuální
bitvy 1805“.

Rekordní počet výstav, kterých se uskuteč-
nilo 20, několikrát ročně překročená ma -
ximální denní návštěvnost zámku (918 ná-
vštěvníků/den), zvýšení svatebních obřadů,
navýšení počtu komerčních pronájmů – to
jsou jen některá čísla, která zámek a muzeum
zaznamenalo v úspěšném roce 2006.

Velký podíl na tom má neustálá inovace
v propagaci a marketingu, a to i vzhledem
k absenci financí, které by byly poměrově
nutné na kampaň, která by návštěvnost zvýši-
la tak razantním způsobem. Podařilo se napří-
klad navázat spolupráci s Dopravním podni-
kem města Brna, díky němuž se o zámku
dozvídali po dobu 7 měsíců cestující brněn-
skými prostředky hromadné dopravy,
s Českou centrálou cestovního ruchu proběhl
úspěšný projekt prezentace v celostátních mé-
diích.

Dařilo se i v oblasti mediálního partnerství
– HM realizovalo úspěšné partnerství s rá -
diem Kiss Hády a s deníkem Rovnost.

Jako dobře zvolený námět roku se ukázalo
celoroční téma „Pohádkový zámek“. I díky
němu se podařilo významně navýšit podíl
dětských návštěvníků a rodinných vstupenek
a HM obdrželo celou řadu děkovných dopisů
a referencí. Nejvíce vás zaujaly panenky
v historických kostýmech (byly k vidění zdar-
ma v přízemí zámku) a výstavy Z. Milera
a A. Borna. 

Pokračovala, rozvíjela se a byla navázána
nová partnerství s cestovními kancelářemi,
českými centry, uměleckými agenturami,
s významnými umělci, kluby, hotely, profes -

Zámecké ohlédnutí za rokem 2006
ními svazy a sdruženími v oboru cestovního
ruchu a pochopitelně se rozvíjela partnerská
spolupráce s institucemi v zahraničí.
Připravili jsme řadu nových akcí, např.
Dýňobraní, prohlídky zámeckých střech
a krovů, táborová ležení v zámeckém parku,
zatraktivnění prohlídek formou malých ko-
morních koncertů; po úspěšném startu v roce
2005 pokračovalo druhým ročníkem dvou-
denní Slavkovské memento 2006. 

Zámek navštívila řada významných osob-
ností, byli mezi nimi např. exprezident SR
R. Schuster, lichtenštejnský princ s rodinou,
velvyslanec Thajského království, ministr
kultury V. Jandák, vojenští představitelé
Visegradské čtyřky, rektoři evropských uni-
verzit a další. V rámci koncertů se na zámku
a v chrámu Vzkříšení Páně představili např.
Jurij Gorbunov, Alexandr Aslamas, Jordi
Saval, Rolf Lislevand, Kateřina Chroboková,
J. Strauss Orchester – Die flotten Geister
a řada dalších umělců.

Zdařilá byla realizace Napoleonských dnů
ve spolupráci s Armádou ČR
a Vzpomínkových akcí, ke kterým byla při-
pravena výstava s napoleonskou tematikou.

Uplynulý rok je velkou výzvou do budouc-
nosti, a to i v oblasti financí (od roku 1999
docílilo HM nejlepší hospodářský výsledek).

Rádi bychom poděkovali všem vám – na-
šim partnerům, spolupracovníkům, přízniv-
cům a návštěvníkům za přízeň a návštěvnost
našich akcí. Věříme, že kulturní a společenské
akce, které jsme pro vás připravili v tomto
roce, se vám budou líbit. 

Mgr. Jana Omar, ředitelka HM
Mgr. Jiří Blažek, zástupce ředitelky HM

Slavkovské memento 2007
Festival válečné literatury faktu
ve dnech 27. a 28. dubna
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Organizátorem a hostitelem okresního kola
byla tentokrát slavkovská ZUŠ Františka
France. MŠMT ČR pro školní rok 2006/2007
vyhlásilo soutěž v komorní hře smyčcových,
žesťových  a dechových dřevěných souborů.

Dne 22. února jsme přivítali 68 žáků se svý-
mi učiteli ze 4. ZUŠ okresu Vyškov. ZUŠ
Slavkov reprezentovalo šest souborů a všechny
obstály velmi dobře. 1. místa získaly tyto sou-
bory: smyčcový kvartet s klavírem ve složení
Martina Gecová, Nella Kokešová, Ludmila Šu-
janová, Karel Flössler a Martin Jedlička ze třídy
M. Letecké, duo zobcových fléten – Alexandra

a Tamara Bláhovy, vyučující M. Červinka, kvar-
tet zobcových fléten – Nikola Boková, Theresa
Opletalová, Tereza Paterová, Kateřina Sáčková
připravil J. Handrla a trumpetové trio František
Hroudný, Tomáš Mokrý, Roman Zástřešek ze
třídy M. Červinky. 2. místa byla udělena duu
zobcových fléten Kateřině Sáčkové a Nikole
Bokové a duu zobcových fléten s klavírem
Tereze Paterové, Elišce Zemanové a Evě Čer-
vinkové, jehož repertoár nacvičil Josef Handrla. 

Účinkujícím i pedagogům patří blahopřání
a poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

Jana Jelínková

Okresní soutûÏ základních umûleck˘ch ‰kol

Návštěva divadla
Dne 19. března 2007 se žáci naší školy opět

vydali do Městského divadla v Brně, tentokrát
na známý muzikál My fair lady (ze Zelňáku).
O lístky byl mezi žáky velký zájem, na mnohé
se bohužel ani nedostalo. Ti, kteří měli štěstí
a divadelní představení s námi navštívili, určitě
nelitovali. Slavné melodie v podání známých
herců, vtipně podaný milostný příběh, repliky
v brněnském hantecu, to vše přispělo k našemu
skvělému kulturnímu zážitku. Už teď se všich-
ni těšíme na další představení. P. Pitronová

Úspěchy našich žáků
Žáci naší školy se každoročně účastní mnoha

různých soutěží a olympiád v jednotlivých před-
mětech. Také letos někteří z nich dosáhli
v okresních kolech dobrých výsledků. Recitační
soutěž – Lída Šujanová (9.A) – 1. místo.
Konverzace v německém jazyce – Petra
Dvořáková (7.B) – 2. místo, Michaela Rusňáková
(8.B) – 3. místo. Dějepisná olympiáda – Patrik
Ševčík (9.A) – 5. místo, Michaela Rusňáková
(8.B) – 6. místo.

Všem žákům, kteří úspěšně reprezentovali
naši školu, blahopřejeme a přejeme hodně úspě-
chů i do budoucna. Poděkování samozřejmě pat-
ří i vyučujícím, kteří žáky na soutěže připravují.

P. Pitronová

První stupeň
Také na prvním stupni naší školy se stále něco

děje. Tento měsíc se např. konala recitační sou-
těž, v níž byli žáci rozděleni do dvou kategorií.
1. kategorie (2. a 3. ročník) 1. Alexandra
Bláhová, 2. Hana Mlčochová 3. Adéla Lovasová.
2. kategorie (4. a 5. ročník) 1. Eva Rotreklová, 2.
Michaela Slezáková, 3. Kateřina Sáčková.

O tom, že ani čísla nejsou dětem cizí, nás pře-
svědčili účastníci prvního ročníku soutěže
v sudoku pro žáky 4. a 5. tříd. 1. místo – Petr
Lorenz, 2. Rudolf Ruský, 3. Adam Blahák.

L. Zachovalová

Výstava hraček
V pátek 16. března navštívili žáci 2. ročníku

společně s dětmi ze ZŠ Hodějice výstavu hraček
v Moravském muzeu v Brně. K vidění zde byly
historické i moderní hračky, jež si mohly děti ne-
jen prohlédnout, ale na místě vyzkoušet a pohrát si
s nimi. K zajímavostem výstavy patřily např. hrač-
ky určené pro nevidomé. Den strávený mezi hrač-
kami se dětem moc líbil. M. Žurmanová 

Ve dnech 7. a 8. března se konalo ve Vyškově
okresní kolo základních škol v basketbalu
a Nestlebasketu.

Série utkání započaly ve
středu turnajem
v basketbalu starších ho-
chů (9.–8. roč.) na ZŠ
Tyršova a v nedaleké
Sokolovně.

Do turnaje byla přihlá-
šena družstva těchto škol:
Tyršova Vyškov, Vyškov
Nádražní, Gymnázium
Bučovice, Ivanovice na
Hané, Slavkov
Komenského, Vyškov
Letní pole, Purkyňova,
Gymnázium Vyškov,
Tyršova Slavkov. Devět
družstev bylo rozděleno do
dvou skupin. Vítězové sku-
pin měli hrát finále na ZŠ
Tyršova, druzí ve skupinách pak o 3. místo
v Sokolovně.

Našim klukům se už od rychlého začátku hra
dařila. Jediným přemožitelem našeho týmu bylo
v posledním zápase družstvo Vyškova Letní
pole. Po konečném součtu hoši postoupili
z druhého místa ve skupině do závěrečných bojů

o 3. místo, kde se utkali s družstvem z Ivanovic
na Hané. Přesvědčivým výkonem a zásluhou ka-

pitána Ondřeje Budíka na
turnaji celkově obsadili vý-
borné 3. místo.

Následujícího dne pro-
běhly turnaje starších dívek
v basketbalu, mladších dí-
vek a hochů
v Nestlebasketu.
V kategorii starších dívek
nastoupila družstva:
Nádražní, Gymnázium
Vyškov, Gymnázium
Bučovice a Slavkov
Tyršova.

V kategorii
Nestlebasketbalu jsme
v obou případech měli jedi-
ného soupeře. 

Ačkoli se mladším ho-
chům proti Vyškovu příliš

nedařilo, naše hráčky předvedly vynikající vý-
kon. Pod vedením svých trenérů v čele
s Mgr. Jitkou Klaškovou jasnou převahou zvítě-
zily v obou kategoriích a postoupily do krajské-
ho kola. K tomuto úspěchu jim upřímně gratu-
lujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
naší školy. P. Jeřábek

Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Úspěchy ve sportu – okresní kolo v basketbalu
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Začátek nového kalendářního roku je již tra-
dičně ve znamení nejrůznějších soutěží
a olympiád. Koncem února se konala ve Vyškově
okresní kola olympiád v anglickém a německém
jazyce. Žáci soutěží ve dvou věkových katego -
riích: mladší (6. a 7. třída) a starší (8. a 9. třída).
Obsahem soutěže je poslech cizojazyčného textu,
krátké vyřešení jazykové situace na vylosované
téma a konverzace s porotou, při které má žák
prokázat svou pohotovost, porozumění otázce,
znalost tématu a správnou výslovnost.

I letos jsme měli svoje „želízka v ohni“.
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce
nás reprezentovali 2 žáci v mladší a 2 žáci ve star-
ší kategorii. Byli to Katka Lónová, Adam Mach,

Masopust v Z· Komenského
Jak jistě všichni víte, v letošním školním

roce se část dětí z MŠ přestěhovala do třídy
Včelek v ZŠ Komenského. Spolupráci s jejich
p. uč. Knotkovou si pochvalují nejen rodiče
předškoláků, ale také učitelky 1. tříd ZŠ
Komenského. Před nedávnem nám mateřáčci
za zpěvu a hudebního doprovodu přiblížili at-
mosféru masopustního veselí. I prvňáčci před-
vedli své vlastnoručně vyráběné masky zvířá-
tek, které si pak všichni vzájemně ohodnotili.

A jak už bývá při masopustu zvykem, ne-
chyběla pro všechny medvědy, veverky, zajíce,
vlky, lvy a další zvířátka sladká odměna.

Mgr. Petra Vyšehradská

Sté v˘roãí Z· Komenského
Jeho přípravy již plně zaměstnávají všech-

ny naše učitele. Oslavy se budou konat
v sobotu 13. října 2007, ale pátrání
v kronikách a archivech je již v plném proudu.
Obracíme se také na širokou veřejnost
s prosbou o věnování či zapůjčení materiálů
a učebnic do roku 1945. Připravujeme hodně
akcí, soutěží a setkání, na která se moc těšíme.

Mgr. Iva Kočí

Zvoneãkov˘ karneval v ·D
Minulý měsíc se děti ze školní družiny pil-

ně připravovaly na karneval. Tentokrát nesl
název zvonečkový, protože zvonečkem si
měly děti vyzdobit svůj kostým. V tomto du-
chu probíhaly i navazující soutěže – napří-
klad podlézání pod šňůrou, na které byly
zvonečky navázány, běh se zvonky na tácku
anebo hledání zvonečku se zavázanýma oči-
ma a další. Piráti, princezny, bezhlaví rytíři,
kočičky, tygříci, vodníci, školáci a další krás-
né masky (za jejichž přípravu rodičům moc
děkujeme) se pěkně rozdováděli (foto dole).
V průběhu soutěží na děti čekaly sladkosti,
lízátka i žvýkačky. Úvod ale patřil starším
děvčatům z II. oddělení, které si připravily
taneční sestavu roztleskávaček.

Další karneval nás sice čeká až za rok, ale
již nyní přemýšlíme, jestli bude písmenkový,
nebo snad srdíčkový? Kdo ví?

Za ŠD D. Andrlová

Žáci a žákyně sedmých tříd
se v termínu 2.–8. března vy-
dali do jarních Beskyd, aby
zdokonalili lyžařskou techni-
ku, obeznámili se s nádhernou
oblastí Horní Bečvy a osvěžili
své plíce čerstvým horským
vzduchem. Počasí se navzdo-
ry zimnímu období chovalo
jarně a poskytlo nám po dva
dny osmnáctistupňová vedra.
Sníh byl pouze na sjezdov-
kách, a to jen díky sněhovým
dělům. I přes tyto okolnosti
jsme lyžovali po celou dobu
kurzu. Dvakrát jsme navštívi-
li 15 km vzdálené středisko
Mezivodí, kde jsme zažili úžasné lyžování.
Díky návštěvě tohoto areálu i lyžaři z druhého
družstva velice rychle zlepšovali svoji jízdu

Markéta Bukáčková a Jan Musil. Pěkné 2. místo
v ml. kategorii vybojovala Katka Lónová ze 7.A
a ve starší kategorii si výborné 2. místo zasloužil
Jan Musil z 8.A. Následující den jsme úspěšně sou-
těžili i v okresním kole olympiády v německém ja-
zyce, kde se porotě velmi líbil náš žák Honza Musil
a po zásluze mu patřilo 2. místo ve starší kategorii.

Všem reprezentantům blahopřejeme a přejeme
mnoho úspěchů ve studiu cizích jazyků.

PhDr. H. Sokoltová

Jazykové úspěchy žáků ZŠ Komenského

ZŠ Komenského na lyžařském kurzu

a lyžařský um. Na závěrečné závody v obřím
slalomu bohužel nedošlo – počasí bylo opět
proti. Mgr. Martin Bauer

Již třetím rokem nabízí Dům dětí a mládeže
ve Slavkově u Brna kondiční zdravotní cvičení.
Je určeno ženám všech věkových kategorií, hlav-
ně těm, které si chtějí udržet kondici i přes urči-
té zdravotní problémy. A koho dnes nebolí záda,
kdo nemá potíže s krční páteří?

Příčinou bývá sedavé zaměstnání, dlouhodobé
stání, jednostranná fyzická námaha. Některé
svalové skupiny jsou přetěžovány, jiné málo za-
pojovány. Právě vhodným cvičením je možné
rovnoměrně zatížit a posílit svalstvo. Výbornými

a oblíbenými pomocníky jsou velké míče (gym-
bally), malé míče (overbally) a gumolana
s úchyty (expandery). Nejen díky těmto rehabili-
tačním pomůckám, ale hlavně bezchybnému
provádění cviků, se daří korigovat správné drže-
ní těla. Pro posílení zádových svalů jsou ideální
oba míče. Na velkém můžete sedět i doma
u televize či u počítače, malým si podložte krční,
hrudní, nebo bederní páteř v křesle, v autě nebo
na židli v kanceláři.

Důležité je ale pravidelné cvičení. Ve slavkov-
ském DDM mají zájemci možnost zacvičit si
pod odborným vedením a ulevit svým pohybo-
vým obtížím. Cvičí se každou středu, lekce trva-
jí 45 minut. Během této doby dochází postupně
k prohřátí, posílení i protažení cílených svalo-
vých skupin. Pololetní předplatné je 300 Kč, jed-
notlivé vstupy 30 Kč.

Máte-li tedy do cvičení chuť, přihlaste se na
DDM osobně nebo na tel. č. 544 221 708.

Mgr. Hana Charvátová
cvičitelka kondičního zdravotního cvičení

Kondiční zdravotní cvičení

DDM nabízí
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna nabí-

zí dětem, mládeži, dospělým i seniorům přístup
na internet v pěkném prostředí počítačové herny.
K dispozici máme šest počítačů, tiskárnu a na po-
žádání i kopírku. Cena pro děti do 15 let je 10
Kč/1 hod., za 2 hod. 20 Kč a více 30 Kč. Ostatní
budou platit 20 Kč za hod., za 2 hod. 30 Kč. Tisk
1 listu/2 Kč, kopie 1 Kč. DDM Slavkov u Brna,
Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708

Přístup pro veřejnost: středa 8.30–18.30 h,
čtvrtek 8.30–15.30 h, pátek 8.30–14,30 h. oj
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

SKRYTÁ IDENTITA Mlad˘ policista Billy Costigan (LEONARDO DICAPRIO)
riskuje Ïivot jako infiltrátor v fiadách mafiánského bosse Franka Costela
(JACK NICHOLSON). SerÏant Colin Sullivan(MATT DAMON) má absolutní
dÛvûru sv˘ch kolegÛ a nikdo netu‰í, Ïe právû on je CostellÛv muÏ. ReÏisér
MARTIN SCORSESE natoãil dal‰í klasiku. 5 nominací na Oscara.

WORLD TRADE CENTER NICOLAS CAGE, MICHAEL PE≈A. 11. záfií 2001
volání o pomoc z vûÏí Svûtového obchodního centra. Pravdiv˘ pfiíbûh
o odvaze a pfieÏití. Aby film co nejvûrnûji odpovídal skuteãnosti,toãil se
v reáln˘ch lokacích a chronologicky. 

ZABIJÁCI OSAMùL̄ CH SRDCÍ JOHN TRAVOLTA, SALMA HAYEK, JAMES
GANDOLFINI, JARED LETO. Pfiíbûh natoãen˘ podle skuteãn˘ch událostí.
·okující pfiíbûh skuteãn˘ch vrahÛ. Napínavé a nepfiedvídatelné.

CASINO ROYALE pfiedstavuje JAMESE BONDA je‰tû pfied tím, neÏ získal po-
volení zabíjet. Ale Bond (DANIEL CRAIG) sám je nebezpeãn˘ a dvû profe-
sionální vraÏdy v rychlém sledu ho posouvají mezi elitu s oznaãením „00“.

POTOMCI LIDÍ CLIVE OWEN, JULIANNE MOORE, MICHAEL CAINE. Rok
2027. UÏ 18 let se nenarodilo jediné dítû. V jeho rukou leÏí na‰e poslední
nadûje. ZneklidÀující akãní thriller o budoucnosti, jakou byste neãekali.

SAW III. Budete omdlévat hrÛzou.
NABÍT A ZABÍT BRUCE WILIS, MORGAN FREEMAN, JOSH HARTNETT.

Toto je nepfiedvídateln˘ a duchapln˘ thriller, kter˘ se proplétá a toãí mezi
svûtem kriminálníkÛ, zámûn osob a nekompromisní, tvrdou pomstou.
V‰ichni chtûjí do nebe, ale nikdo nechce zemfiít.

MIMO ZÁKON MORGAN FREEMAN, KEVIN SPACEY, LL COOL J, JUSTIN
TIMBERLAKE. Edison je metropolí, v níÏ boduje organisovan˘ zloãin a bují
korupce. Jen policisté jsou v tomto mûstû mimo zákon. 

PRINC A JÁ 2. KRÁLOVSKÁ SVATBA. Americká studentka se zamilovala do
dánského prince. Teì se oba musí poprat se zákony zemû, které nafiizují, Ïe
se princ musí oÏenit se ‰lechtiãnou. Pfietrvá láska tyto strasti???

PREHISTORIC PARK 99,9 % tvorÛ, ktefií kdysi Ïili na zemi, jiÏ dávno vyhy-
nulo. Pfiedstavte si, Ïe mÛÏete cestovat zpût ãasem a v‰echny opût uvidût.
A co kdyÏ vyhynutí není vûãné? A co kdyÏ je mÛÏeme navrátit zpût do re-
zervace prehistorického parku?

OBÁVAN¯ BOJOVNÍK JET LI. Bojovník beze strachu, hrdina bez soupefie.
GANG V ÚTOKU  DWAYNE „THE ROCK“ JOHNSON se pfiedstavuje v hlavní

roli drsného, ale inspirativního filmu podle skuteãného pfiíbûhu o skupinû
mladistv˘ch delikventÛ, ktefií dostali druhou ‰anci jak oãistit svou minulost.

BORAT SACHA BARON COHEN, hvûzda a autor ohromû populárního pofiadu
televize HBO, se poprvé pfiedstavuje v celoveãerním filmu v roli skuteãnû
ãistokrevného Kazacha Borata Sagdijeva. Nakoukání do americké kultúry na
objednávku slavnoj kaza‰skoj národu. Jeden z nejvtipnûj‰ích filmÛ.

LOVECKÁ SEZONA ·ance se vyrovnávají. Jelen za v‰echny, v‰ichni za med-
vûda! Animovan˘.

RO(C)K PODVRAËÁKÒ VOJTA KOTEK. JIRKA MÁDL, MICHAEL BERAN,
MARTIN PÍSA¤ÍK, VÁCLAV POSTRÁNECK .̄ âerná komedie o gangsterech
amatérech. Tû‰te se na dal‰í dávku komick˘ch gagÛ a hlá‰ek, podkres-
len˘ch v˘bornou rockovou muzikou.

KRÁSKA V NESNÁZÍCH A≈A GEISLEROVÁ, JANA BREJCHOVÁ, JOSEF
ABRHÁM, EMÍLIA VÁ·ÁRYOVÁ, JI¤Í SCHMITZER... Nov˘ film Jana
Hfiebejka a Petra Jarchovského. Milostn˘ pfiibûh pojednává o mladé Ïenû
fie‰íci dilema lásky ke dvûma muÏÛm. Dilema mezi sexuální závislostí
a zaji‰tûnou budoucností pro sebe a své dûti. Dilema vztahÛ matka, otãím,
tchynû.

KRÁâEJÍCÍ SKÁLA 2. Odplata: KEVIN SORBO. Pokraãování veleús-
pû‰ného akãního filmu o hrdinovi, kter˘ ve svém rodném mûstû bere spra-
vedlnost do sv˘ch rukou. Teì se hraje opravdu o hodnû.

FLYNN CARSEN NÁVRAT DO DOLÒ KRÁLE ·ALAMOUNA. NOAH WYLE se
vrací jako ná‰ znám˘ knihovník. Poté co uÏ jednou zachránil lidstvo, spo-
ãívá osud svûta opût na Flynnov˘ch bedrech. Tajemství, zlo, dobrodruÏství
a odváÏn˘ „knihovník“ na legendární v˘pravû. 

KO¤IST Tom Newman se s rodinou vydává na dovolenou do Afriky, aby své
dvû dûti sblíÏil se svou novou manÏelkou. Nevinn˘ v˘let na safari v‰ak
prázdninovou idylu mûní v krut˘ souboj o holé Ïivoty.

MRTV¯ Zemfiel, vrátil se zpût jako oÏivlá mrtvola, jako stín putuje sv˘m dfií-
vûj‰ím Ïivotem a snaÏí se ochránit ty, které miloval.

HÁDÒV FAKTOR STEPHEN DORFF a drÏitelé Oscara MIRA SORVINO
a ANJELICA HUSTON se pfiedstavují ve filmovém pfiepisu celosvûtovû pro-
slulého pfiíbûhu o hrdinství a spiknutí, kter˘ byl natoãen podle úspû‰né
fiady knih spisovatele Roberta Ludluma. V‰echny ãeká nelítostn˘ souboj
s ãasem a skuteãností Ïe za v‰ím stojí spiknutí.

DALLAS 362 SCOTT CAAN, JEFF GOLDBLUM, SHAWN HATOSY, KELLY
LYNCH, SELMA BLAIR. Dobfií pfiátelé. ·patná spoleãnost.

DùKUJEME, ÎE KOU¤ÍTE Hrdina ostfie nabrou‰ené komedie se Ïiví jako
mluvãí tabákové firmy. Je schopen pfiekroutit kaÏd˘ argument a otoãit ho ve
svÛj prospûch. Jak zafiídit, aby byla cigareta zase „cool“?

ZÓNA SMRTI Souboj hongkongsk˘ch titánÛ. V jedné z hlavních rolí legen-
dární Sammo Hung.

MÁ· PADÁKA! Matt Dillon. KdyÏ je v‰e v tvém Ïivotû perfektní, mÛÏe to b˘t
jen... hor‰í.

BOÎÍ ZÁPASNÍK Je to nacho, vtipn˘ macho!
PATRO SMRTI Tento pfiíbûh je pln˘ dûsu a hrÛzy, kterou vídáte jen ve sv˘ch

nejãernûj‰ích noãních mÛrách....dal‰í úroveÀ strachu. 
KONEC HRY CUBA GOODING JR., JAMES WOODS. Atentátem to zaãalo.....
ZLO P¤ICHÁZÍ Z HLUBIN Zlo se vyplíÏilo z vody na povrch a ujalo se vlády. 
DABLÉR Film krále francouzské komedie Francise Vebera.  

Na základě poskytnutých služeb pro
Czech Tourism v létě 2006 se vyskyt-
la možnost bezplatně využít výlohu
CzechTourism a Českého centa ve Vídni na
Herrengasse 17 (v centru Vídně, jen 2 min.
chůze od Hofburgu). Na vytvoření výlohy se
finančně podílel: Austerlitz Golf s.r.o., Golf
Invest Austerlitz a. s. a Město Slavkov
u Brna. Výloha byla profesionálně navržena
a zpracována paní Alenou Slezákovou. Na in-
stalaci se podíleli Alena Slezáková, Kateřina
Resová a Martin Tomeš.

Prezentace směřuje k představení
Slavkova, jako ideálního města k návštěvě
a odpočinku. Díky fotkám a popiskům jsme
se snažili vyzdvihnout všechny přednosti
a zajímavé aktivity ve Slavkově. Prezentace
v Českém centru ve Vídni má většinou dobrou
odezvu a dle ředitelky CzechTourism paní
Dolanské je o ni mezi Vídeňáky velký zájem.
Proto doufáme, že i nám se podaří nalákat
naše jižní sousedy na krásy Slavkova. rk

Prezentace města v Rakousku

Platnost této
nabídky 29. 3.
až 11. 4. 2007



3/2007SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Rock ve Sport Clubu Jinlong
Dne 28. dubna ve 20 hod. zaãíná rockov˘ koncert,

kde vystoupí níÏe uvedené skupiny a jejich hosté.
Zveme v‰echny pfiíznivce rocku a metalu.

Kata Tjuta – Hudebnû si kapela zakládá na melo-
diãnosti a propracovanosti sv˘ch skladeb. Vûnuje se
pouze vlastní tvorbû. Stylovû se zatím formujeme
a hudební styl by se dal nazvat jako elektro-rock, po-
pfiípadû alternativní rock. Kapela chce hrát koncerty
s dÛrazem na hudební záÏitek. www.katatjuta.cz

Rhodian – Kapela hrála víceménû klasick˘ doom
metal s pouÏitím kláves. Pak se sestava zaãala mûnit
a uzavfiela se pfiíchodem zpûvaãky Martiny
Abrahamové. Kapela tehdy hrála hudební styl na po-
mezí doom metalu, rocku, industrialu a elektro rocku.
www.rhodian.cz

Jiří Karas Pola oslavil 50

Vsobotu 24. bfiezna oslavil Slavkovák Jifií Karas Pola
velkolep˘m koncertem svoje padesátiny. Zcela za-
plnûnému sálu Spoleãenského centra zahrála sku-

pina Poutníci (kde hraje Karas na basu) svoje hity a také
novinky z posledního alba. KaÏdá skladba i v˘teãná sóla
jednotliv˘ch hráãÛ pfiivádûly publikum do varu. Cel˘ kon-
cert provázela skvûlá nálada umocnûná bezchybn˘m
a vtipn˘m doprovodn˘m slovem oslavence.

V druhé polovinû pfiivítal Jifií Pola své hosty. Byli to ãle-
nové skupiny Fragment, kde Jirka nûjak˘ ãas hrával,
a b˘valí Poutníci – Emil Formánek, SvaÈa Kotas, Hanka
âernohorská, Petr Brandejs, Natálie Havrdová, Jifií
Plocek, Franti‰ek Linhárek, Josef Prudil, Lubo‰ Malina
a Robert KfiesÈan. Závûr koncertu byl oslavou country
a bluegrassu, kdy se na jevi‰ti vytvofiila skupina v‰ech
zúãastnûn˘ch muzikantÛ, ktefií hráli v‰echny nejvût‰í
poutnické hity vãetnû Panenky. Jako hlavní dárek dostal
oslavenec od kamarádÛ, pfiátel a kolegÛ ze skupiny
nádhern˘ nástroj – elektrickou basu.

Veãer pak oslava pokraãovala v restauraci Gól v uÏ‰ím
kruhu pfiátel. V pfiíjemné a uvolnûné atmosféfie si
s Poutníky s velkou radostí zahrála i slavkovská Osada.

Pfiipojujeme se ke v‰em gratulantÛm a pfiejeme
Jifiímu Polovi do dal‰í padesátky hodnû zdraví, pohody
a hudebních nápadÛ. (mab)Poutníci jako zamlada – vlevo Jan Máca, vpravo Jifií Mach

„Dûkuji své manÏelce Milenû, která to se
mnou nemûla  nikdy jednoduché. Vûnoval
jsem jí jednu písniãku z CD“.

Gratulace s dûdeãkem pfiijímal
i jeden z vnukÛ

Boufiliv˘ potlesk sklidila v˘teãná Hanka âernohorská

12

Poblahopfiát Karasovi pfii‰el i Robert KfiesÈan (vle-
vo), b˘val˘ ãlen PoutníkÛ.

Karas pfiebírá dárek od kamarádÛ –
elektrickou basu

JINLONG CLUB DUBEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum

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

6. 4. DJ Denyf. / Dance music

7. 4. DJ Jabko / Rockotéka

Fotbálek,  autíãko

13. 4. DJ Jaro‰ Petr ml. / Dance/oldies

14. 3. DJ Jabko / Rockotéka

19. 4. Turnaj ve fotbálku: zápisné 50 Kã, jedna
hra 10 Kã. První cena: 50 l Piva / 10°
Tasu: Sponzor – âerná Hora

20. 4. DJ Jaro‰ Petr / oldies – 80’90’léta 

Akce: Magister 1+1 zdarma

21. 4. DJ LKG. / R&B and Hip Hop, Boxer, ·ípky

27. 4. DJ Denyf. / Dance music

28. 4. Îiv˘ koncert – „ANDROID PARTY“ ELEK-
TRO ROCK – Rhodian, Kata Tjuta a dal‰í.
Akce: Zelená za 14 Kã / panák. Vstupné
pouze 50 Kã

www.jinlong-club.cz

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Marie Rybnikářová (86) 18. 2.
Marie Poláčková (94) 19. 2.
Zdeněk Skřivánek (46) 21. 2.
Vladimíra Mokrá (40) 4. 3.

Blahopřání

Dne 28. března 2007 oslavila 85. narozeniny paní

FRANTIŠKA ELIÁŠOVÁ
ze Slavkova u Brna

Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
synové Jaroslav a Václav 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 2007 vzpomínáme 2. 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

Dne 15. dubna 2007 by s námi oslavil 60. narozeniny, 
bohužel 19. listopadu již uplyne 20 let od jeho náhlého odchodu.

RUDOLF BAJER

Zarmoucená rodina
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 1. dubna 2007 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

STANISLAV TICHÝ

Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Blahopřání
Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali a při ní jste jeden

v druhém oporu svou získali, našli jste jeden druhého a pocítili štěstí. 
Dne 30. března 2007 oslaví zlatou svatbu manželé

LIBUŠE a ANTONÍN VRÁNOVI
ze Slavkova u Brna

Přejeme vám mnoho dalších spokojených a šťastných let.
Vnoučata Toník, Eva a Lenka, synové Antonín a Vlastimil s manželkou.

Vzpomínka
Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal?

Byl plný života, mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.

Dne 25. března 2007 jsme vzpomněli první smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
Stále vzpomínají manželka, dcera Jitka a rodina Pilátova.

Vzpomínka

Dne 27. března 2007 tomu bylo 20 let, co nás tiše opustil
a v dubnu by se dožil 96 let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JOSEF ZVONEK

Stále vzpomínají synové s rodinami

Blahopřání
Je tomu právě 78 let, cos poprvé spatřila svět.
Ten svět Ti dal, abys šťastna byla a milovala.
Dne 11. dubna oslaví 78. narozeniny paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Milá maminko, přejeme Ti lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchu,

jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky.
Ze srdce mamince a babičce přeje dcera Eva a syn František s rodinami.

KOUPÍM GARÁŽ ve Slavkově v sídlišti Ná -
dražní. Platba v hotovosti. Dohoda jistá.
Upozornění odměním. Tel. 737 410 620.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
STAVEBNÍ FIRMA jako generální doda -
vatel hledá ke spolupráci nebo HPP – sta-
vební stolaře a zed. obkladače. Kontakt:
544 227 544.

SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu
na plastová a eurookna. Tel. 604 863 437,
544 220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

BRNĚNSKÁ FIRMA přijme stolaře pro prá-
ci v dílně. Praxe 3 roky. Samostatnost,  fyzic.
zdatnost a spolehlivost podmínkou. Po za-
pracování 17 000 Kč čistého. Nástup ihned
nebo dle dohody. Tel. 603 869 293.

PŮJČKY 20–150 TIS. zaměstnancům, dů-
chodcům, živnostníkům (i začínajícím). Věk
žadatele 18–75 let. S příjmem již od 5500 Kč.
Bez poplatku. Tel. 605 266 480.

BEZPLATNÝ FINANČNÍ PORADCE
Jsem nezávislým finančním a investičním
poradcem a spolupracuji s více společnost-
mi působícími na českém finančním trhu.
Nabízím ZDARMA:
• zpracování finanční analýzy a finančního
plánu.
• hypoteční a spotřebitelské úvěry, úvěry ze
stavebního spoření a penzijní připojištění, ži-
votní pojištění, pojištění vozidel a majetku.
Veškeré materiály jsou vypracovány na zá-
kladě požadavků klienta a důkladného zpra-
cování jeho finančního portfolia a výstupem
je finanční plán ušitý přímo na míru danému
klientovi. Důraz kladu také na následný ser-
vis a dlouhodobou spolupráci s klientem.
Máte zájem o mé služby? Zavolejte nebo
e-mailujte a budu se Vám věnovat ve Vašem
volném čase. Domluvíme se na termínu mé
návštěvy u Vás doma, ve Vaší firmě nebo se
sejdeme po předchozí domluvě v prostorách
naší kanceláře.
M. Kubíková DiS., tel. +420 775 130 536
ketka1@centrum.cz, www.ovb-brno.cz

KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově. T.: 728 520 458.

HLEDÁME DLAŽDIČE – venkovní dlažba na
práci v Brně. Výdělek prům. 40 tis. Kč, nutný
ŽL. Společný odjezd Bučovice, Slavkov.
Spěchá. Tel. 517 380 689, 775 961 112.

DARUJI pětiletou fenku pudla do dobrých
rukou. Tel.: 777 116 929.

INZERCE

www.bmtypo.cz
si mÛÏete pfieãíst na internetu:
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Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.30 hod.
1. 4. Sledujte dráhu pohostinnosti
8. 4. Proã uãinit Jehovu sv˘m útoãi‰tûm

15. 4. Celosvûtová pfiedná‰ka – I v dne‰ním ne-
klidném svûtû se mÛÏete cítit v bezpeãí

22. 4. Ve spokojené rodinû je na prvním místû BÛh
29. 4. Jste spokojeni s tím, co Jehova poskytuje?
Jste v‰ichni srdeãnû zváni. Vstup voln˘. 

Z Ježíšových úst zazněla tvrdá slova „když se
však neobrátíte, všichni podobně zahynete“ (Lk
13,2). Na první pohled bychom mohli usoudit,
že Ježíš vyhrožuje. Tato slova však nejsou vý-
hrůžkou, ale konstatováním. Podobně, jako slova
lékaře, varujícího nás před špatnou životosprá-
vou, která může vyvrcholit nemocí. Písmo svaté
vyzývá, že s obrácením se nemá otálet, jinak
může přijít tragický konec. To se stalo lidem, pu-
tujícím s Mojžíšem pouští do zaslíbené země.
Přestože byli Bohu blízko, „jedli duchovní po-
krm a pili duchovní nápoj“ (1Kor 10,3), znelíbi-
li se Bohu. Pomřeli na poušti. Svatý Pavel to ko-
mentuje slovy: „Tyto věci se staly nám pro
výstrahu, abychom netoužili po špatnostech,
jako toužili oni“ (srov. 1Kor 10,11). 

Tato slova jsou v současnosti velmi aktuální.
Lidé touží po „penězích a tělesných radován-
kách“, opouští morální život. Nemorální chování
má svoje důsledky. Zde platí zásada, že člověk se
trestá sám. Poukazujeme na zhoršování životní-
ho prostředí, vztahů mezi lidmi a v manželství,

pokud je ještě lidé uzavírají. Je těžší výchova,
protože děti mají všechno. Sobectví Evropanů
vede k vymírání národů a migraci cizinců. Není
snadné soužití s lidmi různých náboženství.

Postní doba souvisí s poznáním této skuteč-
nosti a se zvýšeným úsilím o dobro. Máme pro-
mýšlet, jak dát příklad víry a morálního života
dětem a mládeži. Opouštíme-li pravidelnost
modlitby a Boží slovo, je-li nám zatěžko jít na
bohoslužbu, ztrácíme pevný bod života víry.
Pokud se přizpůsobíme společnosti a slevíme ze
zásad desatera, nebude náš život čitelný ani pro
naše děti, které si musí utvořit v dětství správný
názor a důležité životní návyky. Nastává doba, že
ti, kteří se budou držet života z evangelia podle
Božích zákonů, budou ve společnosti zvláštními.
Ale tím se nenechme znepokojit. V dějinách spá-
sy se již mnohokrát podobná situace opakovala.
Postní doba nám pomáhá, abychom zůstali věrní
nám věrnému Pánu, neboť „jak vysoko je nebe
nad zemí, tak je veliká jeho láska k těm, kdo se
ho bojí“ (Ž 103,11). P. Milan Vavro, farář

Program farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle

v 8.30 a 18.00 (od kvûtna v 19.00 h), úter˘ v 18.00 bo-
hosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h. Nedûlní bohosluÏby v ostatních kostelech:
Nûmãany 9.45, Hodûjice 11.00, Her‰pice 11.00
(NíÏkovice 9.30). 

Zpovûdní dny pfied Velikonocemi:
Slavkov, pondûlí 2. 4. a úter˘ 3. 4. farní kostel

17.00–19.00
Pro dûti: úter˘ 3. 4. farní kostel 16.00–17.00 h
1. 4. KfiíÏová cesta na Urbánek, kvûtná nedûle v 15.00

od sv. Jana.
5. 4. Zelen˘ ãtvrtek 18.00 m‰e sv., po m‰i adorace
6. 4. Velk˘ pátek, 18.00 obfiady uctûní sv. KfiíÏe
6. 4. KfiíÏová cesta mûstem na Velk˘ pátek ve 21.00
6. a 7. 4. Celonoãní bdûní z pátku na sobotu
7. 4. Adorace u BoÏího hrobu, bílá sobota, 7.30-15.00
7. 4. Velikonoãní vigilie ve 20.30 
8. 4. Slavnost Zmrtv˘chvstání Pánû, m‰e sv. v 8.30

a 18.00, Ïehnání pokrmÛ, sbírka na opravy
9. 4. Velikonoãní pondûlí, Den modlitby za olomouc-

ké seminaristy, m‰e sv. mimofiádnû v 7.30 (veãerní ne-
bude)

12. 4. M‰e sv. v penzionu se svátostí nemocn˘ch,
ãtvrtek v 8.00, (pfiede m‰í sv. zpovûì)

13. 4. Svátost nemocn˘ch pfii m‰i svaté, kostel, pá-
tek v 18.00

19. 4. V˘roãí zvolení papeÏe Benedikta XVI. (19. 4.
2005)

Úfiední hodiny na fafie: stfieda 9.30–12.00, pátek
15.00–17.00 h. Kontakt: Tel. 544 221 587, 604 280 160,
rkf.slavkov@biskupstvi.cz, www.farnostslavkov.cz

Kdo je nejvût‰ím ãlovûkem?
Zveme vás, abyste si PŘIPOMNĚLI

TOHO NEJVĚTŠÍHO ČLOVĚKA, JAKÝ
KDY ŽIL, při výročí jeho smrti 2. dubna v 19
h v sále Království v Úzké 675 ve Slavkově
u Brna. Kdo je tím člověkem? A proč je důle-
žité, abychom na něj vzpomínali?

Za největšího člověka, jaký kdy žil, je všeo-
becně považován Ježíš Kristus. Před 1974 lety
za nás položil svůj život, když byl svými od-
půrci krutým a bolestivým způsobem usmrcen.
Pouze o pár hodin dříve dal svým učedníkům
pokyny, jak si mají jeho smrt připomínat,
a přitom řekl: ,,Stále to čiňte na mou památ-
ku.“ (Lukáš 22:19). Letos připadá výročí
Ježíšovy smrti na pondělí 2. dubna po západu
slunce. Svědkové Jehovovi vás srdečně zvou,
abyste se této slavnosti zúčastnili společně
s nimi a uvažovali o tom, proč je Ježíš a to, co
vykonal, tak důležité pro každého z nás.
Budou se rozebírat následující otázky: Kdo
vlastně Ježíš byl? Jak jeho smrt souvisí s naší
šťastnou budoucností? Co je výkupné,
o kterém Ježíš mluvil, a proč bychom to měli
vědět?

Také jste zváni na zvláštní biblickou před-
nášku s názvem „I dnešním neklidném světě
se můžete cítit v bezpečí“, která proběhne
v neděli 15. dubna v 17.30 hod. v sále
Království, Úzká 675, Slavkov u Brna.

Stanislav Vaněk

Je desatero přežitek?

Co mě zaujalo na přednášce pana prof. P. Petra
Piťhy ve Slavkově 10. 3. 2007.

1. Krize identity
• lidé nejsou pevní, jsou drzí a určují svůj styl

svému okolí (malí diktátoři)
• opěrné body (kdo jsi, odkud jsi, kam patříš) za-

čaly mizet, člověk neví, kdo je
• technika se rychle vyvíjí, neděláme jednu práci

(profesi) celý život
• mizí místní kroje, objevují se jen při slavnostech
• v krizi je hlavně rodina
• 40 let totality úplně podlomilo naši hrdost,

vztah k vlasti
Nutná náprava ve výchově dětí důslednou vlas-

tivědou. Vyprávějme dětem od raného dětství
o věcech kolem sebe, o místě kde žiji, kde jsem
doma. Protože doma je tam, kde já se vyznám.
Zdůrazněme znalost národních i místních symbo-
lů a tak založíme dítěti národní povědomí.

2. Mezi naše největší světce patří Cyril
a Metoděj, bratři, kteří se vždy shodli, i když byli
oba naprosto odlišní. Jsou příkladem bratrské
lásky a moudrosti. Moudrost je trvalý rozhovor
mezi chladným rozumem a srdcem, které rozum

Duchovní a kulturní identita českého národa
varuje, aby neudělal něco zcela nelidského.

3. Jazyk je prostředkem pro komunikaci
i prostředkem pro vyjadřování. Říká se, že slovo
dělá muže, ale dotyčný musí být hlavně ochotný to
slovo vyslovit. Jazyk je také nástrojem myšlení.
Mateřský jazyk máme, cizí umíme. Mateřština má
svůj sladký tón, svou intonaci. Máme jej nejvíce
biologicky zabudovaný. Je součástí naší bytosti.
Jazyk je vlastně státní zákon. Pro dnešní dobu je
ale neštěstí, že přijímáme cizí slova, pro která
máme vlastní vyjádření. Děti učme slušně a jemně
mluvit, potom budou slušně a jemně jednat.

4. Důsledek války a totalitního režimu.
Padesátiletá cenzura v historických bádáních způ-
sobila, že máme velkou neznalost českých dějin.
V našich archivech je více cizích studentů, kteří
umí perfektně česky a studují  naše české dějiny.
Dnes je také výrazně posunuta hranice k druhým
lidem. Vlivem totality je mezi námi velká nedůvě-
ra. A toto je nejvážnější důsledek totalitního reži-
mu!

5. Pokud chceme být solí země a světlem svě-
ta, nesmí nám být lhostejný osud našeho národa!

Marie Šujanová

Šel jsem jedno mlhavé ráno s naší Anežkou
do školky přes nábřeží kolem řeky. V ranní
mlze tam sedělo několik rybářů a tupě zírali na
klidnou hladinu řeky. Odpovídaje na neustálé
otázky naší malé holčičky, sledoval jsem rybá-
ře i jejich splávky. Najednou se začal jeden
splávek potápět. Vlasec se napínal a rybář
rychle popadl prut. Nastal boj o život, kdy se
chycená ryba nechtěla dát tak lacino. Na břehu
jsme s Anežkou tiše drželi rybě palce.
Přemýšlel jsem o člověku, jenž se podobně
chytil na návnadu, která vypadala tak žádosti-
vě. V konečném důsledku však hřích bolí a boří
mnoho dobrého v našem životě. Anežka mi
pevně tiskla ruku. Bylo jí líto ryby, která byla
v podběráku vytahována na břeh. Pak se ale
stalo něco, co nám oběma vyrazilo dech. Rybář
si pěkného kapra prohlédl a najednou žbluňk!
Hodil ho zpátky do vody. A já znovu pochopil,
co pro mě znamená Boží milost…

Jako ryba ve vodě 
„…máme mocného velekněze, který vstoupil

až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího…
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít
soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil
všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hří-
chu …Protože sám prošel zkouškou utrpení,
může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.
...Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom
došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc
v pravý čas.“ (Žid 2-4) 

Velikonoce nám Pána Ježíše Krista a jeho mi-
lost znovu připomenou. Ať toto připomenutí nezů-
stane jen v mysli, ale stane se i oslovením srdce.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v sobotu 14. dubna na dopolední bohoslužbu ve
Slavkově, Lidická 307. Začínáme v 9 hodin stu-
diem Božího slova a sobotní školkou pro děti. Po
krátké přestávce (od 10.30) následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 544 227 308
(kazatel Roman Mach) http://www.casd.cz



3/2007 SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ 15

okénko
Rady do zahrady – duben

Duben je už skutečně jarní měsíc, proto orga-
nizujeme týdenní edukačně preventivní pobyt
v lázních Luhačovice, abychom si užili krásné
jarní přírody, okusili lázeňské procedury a léčivou
vodu a také se něco dozvěděli o nových metodách
léčby diabetu.

Pokračujeme ve zdravotně výchovné činnosti
už 11. 4. pozveme vybranou skupinu diabetiků na
konzultaci, jak se jim daří správně kompenzovat
cukrovku. Dne 17. 4. v 18 hodin můžete navštívit
poslední přednášku z cyklu „Život a zdraví“.
Koná se v sále na Lidické ul. 307 a přednáší
PharmDr. Hana Machová o vyvážené stravě.

I když už jsme skončili cvičení v tělocvičně
ISŠ, můžete pokračovat v pohybové aktivitě kaž-
dodenní vycházkou, nebo prací na zahrádce.

Také vám chceme připomenout, že opět orga-
nizujeme pro diabetiky a seniory ozdravný pobyt
u moře. V termínu 7.–15. září 2007 se uskuteční
dva zájezdy, a to do Itálie přímořské středisko
Bibione v blízkosti Benátek. Cestovné, ubytování
v apartmánech pro 4 osoby bez stravování za cenu
2400 Kč + pojištění 150 Kč. Chorvatsko Vodice
v blízkosti Šibeniku – cestovné, ubytování
v soukromých apartmánech bez stravování za
cenu 4150 Kč + 150 Kč pojištění. Možnost za-
koupení polopenze za 1400 Kč (snídaně a večeře
výběr ze dvou jídel). Přihlášky do 30. 4. v naší
kanceláři – dětská část polikliniky, Tyršova ul.
v úterý 9–12 hod. a čtvrtek 15–17 hod. Zálohu ve
výši 1000 Kč je nutné uhradit do 31. 5., zbytek
ceny včetně výletů a polopenze do 31. 7. 2007.

Tento měsíc slavíme velikonoční svátky, kdy
po déle trvajícím půstu znovu nastává čas hodo-
vání. V dnešní době se však půst moc nedodržu-
je, proto bychom to neměli přehánět ani
s hodováním. Jaro nám nabízí množství čerstvé
zeleniny, měli bychom proto do jídelníčku zařa-
dit špenát, salát, naklíčené obilí, cibulku, řeři-
chu, pažitku, ředkvičky. Jako výborné pochutná-
ní nabízíme recept na zeleninové jednohubky.
Místo jednoho klasického obloženého chlebíčku
s majonézou si jich můžete dopřát i 60 kusů.
Jako podklad (místo rohlíku) použijete kolečko
mrkve, salátové okurky, ředkvičky, plátek jabl-
ka. Na ně namažeme ochucený tvaroh
s paprikou, česnekem, nebo křenem, ozdobíme
olivou, hráškem, cibulkou, pažitkou, nebo vlaš-
ským ořechem.

Také salátové závitky budou nejen dobře vy-
padat na slavnostním stole, ale budou i dobře
chutnat. Potřebujeme 4 větší listy salátu, 4 plát-
ky šunky, 4 plátky sýra eidam, 50 g tvarohu,
1 lžičku hořčice, 4 ředkvičky, bílý jogurt, sůl.
Jogurt smícháme s hořčicí a tvarohem. Na listy
salátu rozložíme plátky šunky a sýru a potřeme
směsí ochuceného tvarohu. Listy stočíme do
kornoutku, svážeme pažitkou a ozdobíme koleč-
ky ředkvičky. Jedna porce (2 závitky) obsahuje
795 kJ, 6 g sacharidů. Zůstalo vám po
Velikonocích několik uvařených vajec?
Připravte si z nich pikantní pomazánku: 2 vaře-
ná vejce, 100 g tvarohu, 1/2 dcl mléka, 20 g
strouhaného křenu, sůl. Vejce nakrájíme nadrob-
no, smícháme s tvarohem zředěným mlékem,
osolíme a přidáme strouhaný křen.

Druhá varianta je přidat do tvarohu rajčatový
prodat a na ozdobu požitku, petrželku, nebo vý-
honky řeřichy. Jedna porce obsahuje 630 kJ a 5 g
sacharidů. Dobrou chuť a pěkné prožití veliko-
nočních svátků vám přeje

Marie Miškolczyová

Pranostika: Mokrý duben věští úrodu, suchý
předpovídá nehodu.

Duben je měsícem, ve kterém práce na zahra-
dě začínají nabírat na obrátkách. Příroda se již
dávno probudila. Okolo nás již všechno kvete
a voní. Pobyt na zahradě začíná být příjemný.
Doufejme, když nás zima dosud netrápila, že tak
nebude činit nyní a obava z nočních mrazíků
bude zbytečná.

Pokračujeme ve výsevech mrkve, ředkvičky,
ředkve a hrášku. Koncem měsíce vyséváme čer-
venou řepu salátovou, mangold a za příznivého
počasí keříčkové fazole a cukrovou kukuřici.
Salát a ředkvičky vyséváme postupně, abychom
si zajistili průběžnou sklizeň. K výsadbě brambor
používáme jen zdravou certifikovanou sadbu. 

V druhé polovině  až koncem měsíce, v době
plné mízy, začínáme s přeroubováním stromů za
kůru. Nejlepší výsledky jsou až v plném květu
stromů. Řežeme všechny druhy peckovin. Vyšší
teploty v pozdním jaru urychlují hojení ran
a brání rozvoji dosti rozšířené klejotokové rako-
viny broskvoní, meruněk, třešní a višní. 

Boj se škůdci a houbovými chorobami začíná
již nyní. Před květem broskvoní provedeme po-
střik proti kadeřavosti přípravky na bázi mědi
Kuprikol 50, Champion 50WP, Funguran-
OH50WP, Kocide 2000, Cuprocaffaro. Méně
účinná je Sulka. 

Přípravky Fuguran – OH50WP, Champion 50
WP a Kuprikol 50 je možné použít i proti
puchrovitosti slivoně. Ošetření se provádí na po-
čátku rašení a v případě chladnějšího počasí je
vhodné jej opakovat těsně před květem. Ošetření
mezi začátkem rašení a růžovým poupětem je
vhodné pro ošetření proti přezimujícím škůdcům,
jako jsou svilušky, mšice, mery, píďalky, štíten-
ky,puklice, obaleči a podkopníčci. Vždy je vhod-
nější než ošetření prováděná později za vegetace.
K tomuto ošetření je možné použít přípravky
Aliekol, Oleokol, Folio koncentrát, Frutapon 7E,
Calypso 480SC, Sumithion super a Talstar 10
EC.

Proti vlnovníku rybízovému, který je nejobáva-
nějším škůdcem černého rybízu použijeme
Magus 200 SC, Omite 570 EV, Omite 30 W za
slunečného počasí při teplotě nad 18 °C. Na za-
čátku květu provedeme ošetření proti rzi hrušňo-
vé přípravky s účinností na rzi Dithane DG,
Dithane M 45, Novozir MN 80, Polyram WG.
Před květem ošetříme angrešty proti padlí hnědé-
mu přípravky Bioan, Biool, Bioton, Diskus,
Rubigan 12 EC. Na začátku květu meruněk
a višní provedeme postřik proti moniliovému úže-
hu přípravky Horizon 250EW, Rovral 50 WP,
Rovral Flo, Sporgon 50 WP.

Nově vysázeným i na podzim vysázeným
ovocným dřevinám zkrátím korunku na 3-4 očka
tak, aby poslední směřovalo ven z korunky.

Pro urychlení výsadby sazeniček zeleniny,
ochranou před nočními mrazíky a k zabránění
napadení cibule a póru vrtalkou pórovou
a houbomilkou česnekovou na česneku zakryje-
me záhony netkanou fólií. 

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

Diabetici v Luhačovicích

Občanské sdružení Život a zdraví
vás zve k cyklu přednášek pro ve-
řejnost pod názvem

NEW START ZA ZDRAVÍM
17. dubna 2007

Vyvážená strava 
V uvedené úterky vždy v 18 h v sále nad

zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov. Vstup
zdarma. Přednáší PharmDr. Hana Machová
(absolventka Farmaceutické fakulty Univerzity
Karlovy, studijní pobyt na Newbold College
v Anglii v letech 1998–2000, nyní lékárnice
v Zámecké lékárně ve Slavkově).

Přednášky budou doplněny projekcí a také
přípravou a ochutnávkou zdravých jídel.
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít zdravěji
a lépe!
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  22000077
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

31. 3. 13.00 spol. Kfiest knihy Slavkov u Brna - Austerlitz mûsto nejen se slavnou historií salla terena zámku Mûsto Slavkov u Brna
1. 4. 9.00 kult. Zájezd do divadla na pohádku O ·ÍPKOVÉ  RÒÎENCE Divadlo Radost, Brno DDM

Cena: 110 Kã (doprava + vstupné) odjezd od kostela v 9 hod.
3. 4. 9.30–11.30 sport. Sportovní dopoledne pro M· Zvídálek hala IS· DDM, IS· Slavkov
5. a 6. 4. 8.00–13.00 spol. Velikonoãní prázdniny s DDM. Program dennû od 8.00 do 13.00 hodin, cena: 30 Kã na jeden den, DDM DDM

s sebou: 3 vyfouklá vejce, svaãinu a pfiezÛvky, nutno se pfiedem pfiihlásit!
7. a 8. 4. sport. 1. + 2. závod MâR Slavkov, 1:6 Buggy, Bigfoot areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
12. 4. 17.00 kult. VernisáÏ v˘stavy Cestiãka do ‰koly. V˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení Z· Komenského ve Slavkovû u BrnaZámek Slavkov Historické muzeum
14. 4. 10.00–16.00 sport. Setkání seniorÛ Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
18. 4. 17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ sál ZU· ZU· Fr. France
21. a 22. 4. sport. 1. závod MâR Slavkov – 1:8 IC Buggy areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
25. 4. 19.00 kult. Koncert italského pûveckého sboru Corale Cittá di Acqui terme, vstupné 60 a 40 Kã Zámek Slavkov, Hist. sál Historické muzeum
26. 4. 14.00 spol. Okrsková pûvecká soutûÏ pro dûti Z· Zazpívej slavíãku. Zaã. ve 14 h v DDM (prezentace od 13 h) DDM DDM
27. a 28. 4. spol. Slavkovské memento – festival váleãné literatury faktu Zámek Slavkov Historické muzeum
28. 4. 10.00–16.00 sport. Pohár osvobození – stfielecká soutûÏ Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
28. a 29. 4. sport. 1. závod MâR Slavkov –1:5 Touring Cars, Eko areál Auto RC Slavkov Auto RC Slavkov
29. 4. 13.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku O pejskovi a koãiãce Divadlo Radost Brno DDM

cena: 110 Kã (doprava + vstupné), odjezd od kostela ve 13.30 hod.
V˘stavy 
31. 3.–27. 5. Bob a Bobek na cestû kolem svûta a dal‰í veãerníãkové postaviãky – v˘stava ilustrací V. Jiránka Zámek Slavkov
6.–15. 4. Jarní a velikonoãní floristická v˘stava v podzemí zámku zámecké podzemí
12. 4.–30. 9. Cestiãka do ‰koly – v˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení Z· Komenského ve Slavkovû u Brna pfiízemí zámku Slavkov

ze sbírek Muzea Komenského v Pfierovû a Historického muzea ve Slavkovû u Brna
celoroãnû Virtuální bitva 1805 Zámek Slavkov

HLEDÁME KE KOUPI
ve Slavkově a okolí

• RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU
• REKREAČNÍ CHATU – CHALUPU
• POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU
• POZEMEK PRO STAVBU CHATY
• BYTY VŠECH VELIKOSTÍ 

Nabídněte, zaručujeme spolehlivost a serióznost.

p. Miroslava Boudová
Realitní kancelář DVL s.r.o., Lidická 22, 602 00 Brno

Telefon: 545 213 311, 602 501 388, 608 501 388
E-mail: info@dvl.cz 

Skype: dvlsro, ICQ: 266262735
Nabídku lze zaslat i přes www.dvl.cz

Fotbal v dubnu
V dubnu se hrají na městském stadionu ná-

sledující mistrovská utkání SK Slavkov u Brna.
Ne 1. 4. – Slavkov B–Nížkovice B, začátek
v 15.00 hod.
So 7. 4. – st. a ml. žáci Slavkov–Hrušky, zač.
v 9.00 a v 10.45 hod., přípravky
Slavkov–Křenovice, zač. ve 14.00 hod., Slavkov
B–Otnice B, zač. v 16.00 hod.
So 14. 4. – dorost Slavkov–Rohatec, zač. ve 13.30
hod., Slavkov A–Soběšice, zač. v 16.00 hod.
So 21. 4. – st. a ml. žáci Slavkov–Břeclav B, zač.
v 9.00 a v 10.45 hod., přípravky
Slavkov–Křižanovice, zač. ve 14.00 h., Slavkov
B–Rašovice B, zač. v 16.30 hod.
So 28. 4. – dorost Slavkov–Velké Pavlovice, zač.
ve 14.00 h., Slavkov A–Bohdalice, zač. v 16.30 h.

Příznivci slavkovské kopané, přijďte povzbu-
dit naše mužstva v boji o mistrovské body! rs

Slavkovská poliklinika existuje jako zdravot-
nické zařízení bezmála šedesát let. Její nejstarší
část na dnešním Malinovského náměstí byla po-
stavena ve dvacátých letech minulého století.
V budově postupně byly umístěny rozličné insti-
tuce jako pojišťovna, mateřská školka, později do-
mov pro přestárlé. Po roce 1945 zde začala fun-
govat různá zdravotnická zařízení. V roce 1959
byla do dvora přistavena další budova, začali zde
ordinovat obvodní lékaři, chirurg, gynekolog, lé-
kařská pohotovost. V 80. letech minulého století
byla za vydatné brigádnické pomoci všech zdra-
votníků postavena nejnovější část na Tyršově uli-
ci. V nových prostorách byli umístěni stomatolo-
gové, dětské oddělení a další odborné ambulance.
Taktéž sem byla přesunuta i pohotovost.

Celý komplex budov tvořil a dodnes tvoří

centrum zdravotnictví slavkovského regionu.
Bohužel, léta neúprosně plynou a všechny budo-
vy nemilosrdně nahlodává zub času. Nejstarší
budova  je v havarijním stavu. Pohled ze dvora
po likliniky je dostatečně výmluvný. Jenže i nej -
novější část  na Tyršově  ulici již citelně chátrá.
Střechou zatéká, okna jsou ve velmi špatném
a nevyhovujícím stavu. A nejkřiklavější skuteč-
ností je to, že v 21. století budova nemá výtah za-
jišťující bezbariérový přístup pro nemocné
i zdravotně postižené spoluobčany! Monstrum
v přízemí nové budovy připomíná spíše jeřáb
a výtah nemůže nahradit. Domnívám se, že není
občana, který by pochyboval, že rekonstrukce
objektu je zcela nezbytná. 

Je pravda, že se s postupnou rekonstrukcí po-
likliniky začalo již v minulých obdobích (kotel-

na, část střechy, okna v budově ve dvoře), ale tyto
investice nepřesahovaly částku získanou z nájmů.
Tímto tempem by komplexní oprava budov trva-
la desetiletí. Žádná dotace se totiž pro budovu
polikliniky v uplynulých letech nenašla.

Ve vedení města je nyní zpracovávána koncep-
ce kompletní rekonstrukce – přestavby tohoto
komplexu budov na moderní zdravotnické zaříze-
ní. Po vyčíslení nákladů bude rozhodnuto
o etapizaci postupu s přihlédnutím k objemu za-
jistitelných finančních zdrojů. Věřím, že se tyto
zdroje postupně podaří nalézt. Doufám, že nalez-
neme pochopení i u orgánů kraje a státu. Budovy
naší polikliniky rozhodně zůstanou centrem zdra-
votnictví slavkovského regionu. Zdůrazňuji, že
i v západní Evropě je tendence k centralizaci
zdravotních služeb jednak z důvodů ekonomic-
kých, jednak z důvodů přístupnosti
a kompletnosti poskytované zdravotní péče.

Já osobně pracuji na poliklinice několik dese-
tiletí a mám k ní osobní vztah. I jako člen měst-
ského zastupitelstva udělám pro naplnění tohoto
záměru vše, co je v mých silách. Přál bych si, aby
ve  Slavkově stálo zdravotnické zařízení na úrov-
ni 21. století.

MUDr. Oldřich Pospíšil (hnutí Nestraníci) 

Několik slov o poliklinice…
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Zima odchází a opět začne motorkářská sezo-
na. Letošní sezona pro MK bude bohatější
o přebor žáků od 5 do 14 let v motokrosu. Již
několik týdnů pracuje na malé terénní trati se
svojí technikou Michal Slezák. Má velké zkuše-
nosti s úpravami a rekonstrukcí závodních tratí
na Ostravsku. Je to fanda a nadšenec tohoto
sportu a trať upraví tak, aby splňovala paramet-
ry pro konání těchto přeborů. Dne 5. května

bude odstartován III. závod oblíbeného „fechtl-
cupu“ a 13. května se uskuteční přebor žáků ve
věkové kategorii 5–14 let na strojích o obsahu
50–85 cm3. Přesnější informace budou v dalším
čísle Slavkovského zpravodaje a na reklamních
plakátech.

Oba zmiňované podniky se těší velkému zá-
jmu účastníků. Snad se nic nevyskytne, co by
ohrozilo konání těchto přeborů – hlavně počasí
je velmi důležité, aby nepršelo. Připravují se ne-
jen terénní závody, ale i silniční závody, které už
zahájily svoji sezonu. Pro bližší informaci vklá-
dám opis článku z Čs. motocyklových novin
z 23. února: „Dva Kájové za řídítky. V letošním
roce si tým hodně slibuje od dua mladých jezd-
ců Kájů Májka a Peška, kteří pojedou celé ME
a čtyři závody domácího mistráku. Motorky jsou
prakticky připravené, teď už jen nějaké testování
v teplých krajích a může se závodit. Nejtěžší hla-
vu má ale Miroslav Felgr z něčeho jiného. Je to
hrozně tajné, tak to nikde nevyslepičte – ve FGR
se připravuje nová motorka! Velká, exkluzivní,
do normálního provozu. Na bližší podrobnosti je
přísné embargo, navíc do dokončení je ještě hod-
ně daleko (letos to určitě nebude), ale ten projekt
vypadá slibně. Zatím držme palce, ať Kájové
z Evropy přivezou co nejvíce vavřínů.“ V roce
2003 vyjela první motorka na okruh s jezdcem
Michalem Březinou a ten skončil první rok na 2.
místě v MČR, což je obrovský úspěch jak vý-
robce, tak i jezdce. Pan Felgr je mimořádně na-
daný člověk jak pro výrobu, tak i pro ladění sil-
ničních strojů a o jeho schopnostech a cenách se
nedá vůbec diskutovat. Jen ať se mu nepřihodí
něco podobého, jak u firmy Blata s čínskými
atrapami. Všem přeji hodně úspěchů na silnič-
ních i terénních okruzích. J.M.

Motoklub Austerlitz informuje

Pozvánka
V sobotu 24. února 2007 v obci Zbýšov zahá-

jilo činnost Občanské sdružení Zbýšovský do-
meček. Sdružení vzniklo za účelem uspokojová-
ní  kulturních, sportovních, vzdělávacích
a jiných zájmů se zaměřením nejen na děti
a mládež, ale na všechny věkové kategorie. Již
od konce listopadu pořádáme pravidelně ve čtvr-
tek cvičení pro děti a od konce ledna pro dospě-
lejší kroužek ručních prací nebo zkrátka se jen
tak sejít si popovídat. Do budoucna plánujeme
např. zájezdy do různých kulturních zařízení, vy-
cházky do přírody a mnoho dalšího, co si kdo jen
bude přát. Nejbližší akcí bude výstava ručních
prací s posezením u příležitosti Velikonoc, na
kterou vás srdečně zveme.

V sobotu 7. dubna od 14 do 18 h se koná ve
Zbýšově v místním kinosále výstava ručních pra-
cí s posezením, praktickými ukázkami
a možností si zde i zakoupit výrobky. Pro více in-
formací jsme vám k dispozici na kontaktech:
Občanské sdružení Zbýšovský domeček, Zbýšov
155, Ing. Elena Obdržálková, tel. 721 330 722,
Diana Kučerová, tel. 723 625 156. dk

CESTA
křesťanská skupina z Brna znovu ve Slavkově
Pátek 20. dubna v 19 hod. Lidická č. 307

Jste srdečně zváni. Vstup volný
Redakčně kráceno

Takto byli upozorněni čtenáři části mého
příspěvku v únorovém čísle Slavkovského
zpravodaje na zásah redakční rady. Přísně vza-
to strojopisný text příspěvku nadepsaného
„Významný den“, opravdu překročil polovinu
strany formátu A4 asi o 17 řádek. K otištění re-
dakční rada povolila jen první odstavec přís-
pěvku v rozsahu devíti řádek. Podstatná část
textu, v níž jsem se zabýval předcházení zloči-
nům proti lidskosti ve vztahu k popíračům ho-
locaustu, zneužíváním svobody slova a otázkou
trestání takových verbálních útoků, byla tedy
takříkajíc odstřižena. Přemýšlel jsem, proč se
tak stalo až do chvíle, než jsem v tiskárně
Slavkovského zpravodaje zjistil, že pod neuve-
řejněný text příspěvku připsala paní předsedky-
ně redakční rady poznámku: „hodí se do SZ?“.

Paní šéfredaktorko, to si opravdu myslíte, že
aktuální úvahy o popírání holocaustu, jehož
obětmi byla i početná část slavkovských Židů,
nejsou vhodné a nestojí za pozornost čtenářů
Slavkovského zpravodaje? Mysleli jste si to
i ostatní členové redakční rady, pokud jste pro
„redakční krácení“ hlasovali?

JUDr. Miloslav Honek

Slavkovský zpravodaj je měsíčníkem, jehož
zvyklostí a cílem je uveřejňovat především
aktuální články informačního charakteru, kte-
ré oslovují širokou veřejnost. Jsme rádi, že ča-
sopis s námi spoluvytvářejí svými příspěvky
i čtenáři. Každé noviny nebo časopis však
mají daný rozsah, který je nutné dodržet.
Redakční rada složená ze zástupců různých
politických stran a zájmových skupin tak vždy
stojí před nelehkým úkolem vybrat takové
články, které jsou aktuální, čtivé a zajímavé.
Proto dáváme přednost textům, které respek-
tují obvyklá pravidla rozsahu – asi půl strany
formátu A4, což činí cca 16 řádek psaných
strojem. Pokud tedy příspěvek neodpovídá da-
ným požadavkům, má redakční rada právo ho
zkrátit, nebo dokonce nezařadit do vydání (viz
upozornění v každém čísle SZ).

V uplynulém období bylo ve Slavkovském
zpravodaji otištěno 10 příspěvků od pana
JUDr. Honka, a to v nezkráceném znění,
i když jejich rozsah vždy značně přesáhl ob-
vyklou normu. Z posledního článku byla
uveřejněna ta část, která připomněla slav-
kovské oběti holocaustu. Redakční rada jed-
nomyslně nezařadila zbylou část příspěvku.
Pisatel v něm totiž rozvíjel vlastní úvahy,
které by byly možná vhodnější k uveřejnění
v některém regionálním či celostátním peri-
odiku jako komentář, neměly však přímou
souvislost se slavkovskou realitou. Navíc
v dalších číslech SZ vyjdou články
o holocaustu a slavkovských Židech, které

Reakce redakãní rady na ãlánek JUDr. Miloslava Honka
nám laskavě přislíbila poskytnout ze své kni-
hy paní Kropáčková.

Doufáme, že toto vysvětlení je široké čtenář-
ské veřejnosti jasné. Rádi s vámi budeme
i nadále tvořit náš Slavkovský zpravodaj.

Jménem redakční rady SZ
PhDr. Hana Frimmerová
předsedkyně redakční rady

�

Jarní turnaj v nohejbalu
Oddíl nohejbalu TJ Sokol Slavkov zve

všechny příznivce sportu a dobré zábavy na
jubilejní 30. ročník tradičního jarního turna-
je dvojic pro příchozí (neregistrované hráče),
který se uskuteční v sobotu 28. dubna na no-
hejbalových kurtech TJ Sokol Slavkov
u Brna. Registrace hráčů proběhne v čase od
8 do 9 hod. Soutěžní utkání se zahajují
v 9.01 hod. Pro vítěze jsou připraveny kva-
litní ceny. Občerstvení zajištěno. (Pozn.: při-
jede Dáša a přiletí Štefan.)
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Stavební bytové družstvo Žuráň realizovalo
v roce 2005 první etapu revitalizace panelových
domů na sídlišti Zlatá Hora. Po dohodě
s nájemníky byla na třech domech vyměněna
okna, zhotoveny nové střechy, nové schodišťové
výplně a pláště objektů byly zatepleny. Po roč-
ním provozu takto ošetřených domů již můžeme
zhodnotit efekt tohoto zásahu.

Celkem bylo zatepleno 4264 m2 otápěné plo-
chy. Na vytápění této plochy se za rok 2006 spo-
třebovalo 1637 GJ tepla, což je při ceně 465,83
Kč/GJ celkový náklad 762 564 Kč. V přepočtu
je to 179 Kč/m2 otápěné plochy.

V nezateplených domech s celkovou otápěnou

plochou 16 971 m2 bylo spotřebováno na vytápě-
ní 9070 GJ na což bylo vynaloženo 4 225 078 Kč.
V přepočtu je to 249 Kč/m2 otápěné plochy.
Rozdíl tedy činí 70 Kč/m2.

Vztáhneme-li tyto údaje na průměrnou velikost
bytů, činí úspora u dvoupokojového bytu 3619 Kč
a u třípokojového bytu 5075 Kč za rok 2006.
Podotýkáme, že jsou to hodnoty průměrné, které
se nepatrně liší podle toho, jak se nájemníci nau-
čili zacházet s termostatickými ventily.

Z předchozího textu vyplývá, že uživatelé bytů
v zateplených domech se mohou těšit, že jim bude
část záloh na teplo vrácena ve vyúčtování za rok
2006. Představenstvo SBD Žuráň

Úspory tepla v bytov˘ch domech SBD ÎuráÀ

Obstáli v silné konkurenci
ISŠ děkuje svým studentům Janu Korčákovi

(6. místo) a Petru Julínkovi (9. místo) z 2. B. HT
za reprezentaci v okresním kole olympiády
v anglickém jazyce, která se konala 23. 2. 2007 ve
Vyškově. Soutěž měla dvě části – poslechový text
a dvacetiminutovou konverzaci na vylosované
téma. Oba studenti uspěli v silné konkurenci, pro-
tože bojovali proti soupeřům z Gymnázia Vyškov
a z Gymnázia Bučovice.

Stejné poděkování patří také jejich učitelce,
Mgr. Světlaně Vaculíkové, která je na soutěž vel-
mi kvalitně připravila. JS

Krása pod slupkou
Ve dnech 7. a 8. března absolvovalo devatenáct

studentů a dvě učitelky odborného výcviku z ISŠ
ve Slavkově u Brna nový zajímavý gastronomický

Zprávy z Integrované střední školy

kurz. Byl zaměřen na vyřezávání dekorací z ovoce
a zeleniny a proběhl pod vedením pana Luďka
Procházky z Carvingového studia z Benešova.

Tento skromný mistr svého řemesla se stal ví-
tězem Světové kuchařské olympiády v r. 2004,

vybojoval řadu zlatých medailí na světových ku-
chařských výstavách a dnes se zabývá tzv. profe-
sionálním carvingem, což je metoda prohloubení
vizuálního zážitku z čerstvého ovoce a zeleniny
při stolování.

Všichni účastníci kurz vysoce kladně hodnoti-
li, protože se naučili, jak vykouzlit nápadité ozdo-
by z ovoce a zeleniny, které víc než pokrm připo-
mínaly malá umělecká díla. Jejich výstavu mohli
občané našeho města vidět v prostorách jídelny
ISŠ. JS

Naši chlapci v automobilce
Jak jsme vás informovali již v únoru, absolvo-

vali naši žáci z oborů automechanik, opravář ze-
mědělských strojů a autokarosář dvoutýdenní od-
bornou praxi v automobilce Škoda Auto a. s.
v Mladé Boleslavi. Praxe proběhla na vysoké
úrovni, protože po krátkém zaučení si mohli žáci
vyzkoušet práci v montážních týmech, které jsou
obvykle sestavovány jen ze zaměstnanců automo-
bilky. Úkolem hochů bylo podílet se na výrobě
převodovek. Jsme rádi, že se klukům dařilo
a věříme, že budou jednou svoje řemeslo ovládat
jako skuteční mistři!  JS 
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

DUBEN – KVùTEN 2007

31. 3. sobota 19.30 hod. DÉJÀ VU 127 min.
1. 4. nedûle 19.30 hod. Po v˘buchu náloÏe na trajektu je pfiivolán k zaji‰tûní dÛkazÛ. Odhalí pfiitom mnohem závaÏnûj‰í skuteãnosti, které mohou ohrozit

stovky nevinn˘ch lidí. Akãní thriller USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

3. 4. úter˘ 19.30 hod. SAW III 107 min.
4. 4. stfieda 19.30 hod. Psychopatick˘ pfiíbûh o tom, jak se loutkafi se svojí novou uãednicí schovan˘ za krut˘mi hrami, které dûsily spoleãnost i policii,

vyhnul dopadení a zmizel. Horror USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi do 18 let nepfiístupno

7. 4. sobota 19.30 hod. SEJMI ESO 108 min.
8. 4. nedûle 19.30 hod. Ta‰kafiice o tom, Ïe aÏ se v‰ichni navzájem pozabíjejí, bude konec (snad). Vstupujte do kina jen ozbrojeni a na vlastní nebezpeãí.

Koprodukãní film VB/Francie/USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

10. 4. úter˘ 19.30 hod. NOC V MUZEU 108 min.
11. 4. stfieda 16.30 hod. Noãní hlídaã v muzeu zaÏívá s oÏivl˘mi exponáty ta nejpodivnûj‰í dobrodruÏství. DobrodruÏná komedie USA v ãeské verzi!

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

14. 4. sobota 19.30 hod. ·TÛSTÍ NA DOSAH 117 min.
15. 4. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh Chrise Gardnera, kterému se v 80. letech podafiilo díky nezmûrné vytrvalosti porazit chudobu. Sociálnû utopick˘ pfiíbûh –

velké dluhy a velk˘ americk˘ sen. Film USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno

17. 4. úter˘ 19.30 hod. ·ARLOTINA PAVUÃINKA 97 min.
18. 4. stfieda 16.30 hod. Chytrá pavouãice se pokou‰í zachránit prasátko pfied likvidací. Film podle stejnojmenné kníÏky drÏitele Pulitzerovy ceny E. B. Whitea.

Film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

21. 4. sobota 19.30 hod. HUDBU SLOÏIL, SLOVA NAPSAL 105 min.
22. 4. nedûle 19.30 hod. Romantická komedie o tom, kdy souãasná popová královna projeví zájem o jeho osobu a vybídne ho, aby jí napsal písniãku.

V‰echno ale dopadne jinak. Film USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

24. 4. úter˘ 19.30 hod. ATENTÁT V AMBASSADORU 117 min.
25. 4. stfieda 19.30 hod. 6. ãervna 1968 byl v hotelu Ambassador zavraÏdûn americk˘ senátor Robert F. Kennedy. Událost, která zmûnila historii a Ïivoty mnoha lidí.

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

28. 4. sobota 19.30 hod. MILUJI TÛ K SEÏRÁNÍ 95 min.
29. 4. nedûle 19.30 hod. On ji miluje, ale ona ho uÏ od dûtství povaÏuje pouze za dobrého kamaráda. Po letech se z nûj stane fe‰ák a lamaã Ïensk˘ch srdcí

a stane se co? Romantická komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

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

KRÁSKA V NESNÁZÍCH 110 min.
âesk˘ film z na‰í souãasné spoleãnosti. V úvodu bude pfiednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSâM Slavkov
Vstupné dobrovolné

2. 5. stfieda 19.30 hod. KRÁSKA V NESNÁZÍCH 110 min.
âesk˘ film Jana Hfiebejka a Petra Jarchovského o sexu, penûzích a dobrém ãlovûku. Je pln˘ vypjat˘ch zvratÛ i komick˘ch a paradoxních
rozuzlení. Film obdrÏel nûkolik nominací na udûlení âeského lva za rok 2006.

MládeÏi nepfiístupno

5. 5. úter˘ 19.30 hod. DVEfiE DOKOfiÁN 119 min.
6. 5. nedûle 19.30 hod. Tím, Ïe ho vykradli, mu paradoxnû prokázali sluÏbu. Musí se zajímat o osudy druh˘ch a nastoupit jinou cestu v Ïivotû a ve spoleãnosti.

Romantick˘ film VB/USA MládeÏi nepfiístupno

8. 5. úter˘ 19.30 hod. PRÁZDNINY PANA BEANA 100 min.
9. 5. stfieda 19.30 hod. Legendární pfiízrak se tentokrát vydává z rodné Británie pfiivést k ‰ílenství pro zmûnu Francouze. O bláznivé situace a neãekané nástrany

není nouze. Komedie VB. MládeÏi pfiístupno od 12 let

15. 5. úter˘ 19.30 hod. ROCKY BALBOA 102 min.
16. 5. stfieda 19.30 hod. Ovdovûl a trpí! Italsk˘ herec Sylvester Stallone se na stará kolena naposledy vrací do ringu aneb není po v‰em, dokud není po v‰em!

Film USA. MládeÏi pfiístupno

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


