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Příští číslo vyjde 25. února

Napoleonské dny
ve Slavkově u Brna
pofiádané pod zá‰titou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka

11.–13. srpna 2006
PÁTEK 11. 8. 2006

21.30 PochodÀov˘ prÛvod historick˘ch vojensk˘ch jednotek

SOBOTA 12. 8. 2006
Hlavní program
10.00–16.00 Armáda âR a Vojenská policie âR – ukázky v˘cviku a v˘stroje, zdravotnické techniky, vrtulníkového letectva s v˘cvikem

vzdu‰n˘ch sil, lanové centrum, trenaÏér na stfielbu, Posádková hudba Tábor ad.
10.00 PrÛvod historick˘ch vojensk˘ch jednotek
10.15 ProjíÏìka koãáru s císafiem, pfiivítání Napoleona starostou mûsta
11.00 Komponovan˘ pofiad z období napoleonsk˘ch válek „OÏivená vojenská historie“ 
15.00 Komponovan˘ pofiad „Neklidné léto 1809“

PrÛvod historick˘ch vojensk˘ch jednotek, slavnostní nástup a ãestná salva k pfiíleÏitosti Napoleonov˘ch narozenin za
úãasti císafie
Svûtelná vodní fontána s ohÀostrojem 

22.00–02.00 Císafiská letní noc

DoplÀkov˘ program
PrÛbûÏnû: Jarmark tradiãních fiemesel, vojenské táborové leÏení s dobov˘mi rekvizitami a ukázkami, ‰ermífiské vystoupení, dût-

ské soutûÏe s napoleonskou tematikou, kejklífi-provazochodec, pouliãní muzikanti, Malé divadélko, dûtská v˘tvarná dílna,
vyhlá‰ení soutûÏí o nejdokonalej‰í historick˘ kost˘m, o nejkrásnûj‰í historick˘ klobouk, o nejzdafiilej‰í v˘tvarné dílo s na-
poleonskou tematikou; slosování vstupenek, projíÏìky koãárem, cimbálová hudba Donava
Prohlídky historick˘ch sálÛ zámku s minikoncerty, dvoupodlaÏního podzemí, Virtuální bitvy 1805, 7 aktuálních v˘stav –
Kvûtina jako objekt, objekt jako kvûtina – v˘stava letniãek v podání Ecce design v podzemí; grafiky Karla Tomana s vo-
jenskou tematikou; zbranû a zbroj 16.–18. st.; fotografie Slavkov dfiíve a dnes; repliky secesních ‰perkÛ a skla Jarmily
Mucha-Plockové; panenky ZdeÀky Mudrákové; Z historie mûsta Slavkova a jeho fiemesel v podzemí

Vstupné: 35 Kã (dospûlí, dÛchodci), 20 Kã (dûti), úãastníci v historickém kost˘mu a historickém klobouku VSTUP ZDARMA; Svûtelná
vodní fontána s ohÀostrojem: 25 Kã (dospûlí, dÛchodci), 15 Kã (dûti); Císafiská letní noc: 100 Kã (dospûlí, dÛchodci) – v cenû fontána.

NEDùLE 13. 8. 2006
Hlavní program:
10.00–14.00 Armáda âR a Vojenská policie âR – ukázky v˘cviku a v˘stroje, zdravotnické techniky, vrtulníkového letectva s v˘cvikem

vzdu‰n˘ch sil, lanové centrum, trenaÏér na stfielbu, Posádková hudba Tábor ad.
11.00 PrÛvod historick˘ch vojensk˘ch jednotek, pfiedávání pamûtních medailí vojákÛm, ãestná salva
17.30 Varhanní koncert Katefiiny Chrobokové v chrámu Vzkfií‰ení Pánû 

DoplÀkov˘ program:
10.00–12.00 Vojenské táborové leÏení s dobov˘mi rekvizitami a ukázkami

Prohlídky historick˘ch sálÛ zámku s minikoncerty, dvoupodlaÏního
podzemí, Virtuální bitvy 1805, 7 aktuálních v˘stav

Zmûna programu vyhrazena

Pestr˘ program
leto‰ních Napoleonsk˘ch dnÛ je postaven˘ na
propojení ukázek a pofiadÛ klubÛ vojenské his-
torie a s ukázkami v˘cviku a v˘stroje Armády âR a Vojenské
policie âR. Podrobnosti o programu naleznete uvnitfi zpravo-
daje. Z pfiipravovaného programu vybíráme:

Nav‰tivte Napoleonské dny a za pouh˘ch 35 Kã se dosta-
nete do slosování o hodnotné ceny, z nichÏ namátkou vy-
bíráme  voucher na ubytování se snídaní v Grandhotelu Bo-
hemia***** v Praze nebo poukaz na veãefii pro 2 osoby
v Zahradní restauraci Grandhotelu Brno

Vstup do areálu zámku zdarma!
Zúãastnûte se soutûÏe o nejdokonalej‰í historick˘ kost˘m
nebo o nejkrásnûj‰í historick˘ klobouk a získáte voln˘ vstup
do parku a na nádvofií. Staãí pfiijít v klobouku nebo dobovém
odûvu! 

Dopolední a odpolední vojenské komponované

pořady „Oživená historie“ a „Neklidné léto 1809“

Světelná vodní fontána s ohňostrojem

Císařská letní noc na zámku

Příští číslo vyjde 2. září



Historické muzeum ve spolupráci s Dopravním podnikem měs-
ta Brna připravili na období prázdnin (dále pak na měsíce říjen –
prosinec) netradiční výstavu nazvanou Na zámek? Do tramvaje!
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 19. 7. na odstavné kole-
ji na Malinovského náměstí v Brně za účasti starosty města Slav-
kova Mgr. Petra Kostíka a za hojné účasti novinářů.

Jedná se o výstavu fotografií zámku ve Slavkově, jeho prohlíd-
kových tras a kulturních aktivit v netradičním prostředí tzv. Gale-
rijní tramvaje, která poprvé vyjela 20. července a v uvedených
měsících bude jezdit po Brně. Tramvaj poznáte již z venku podle
upoutávky s názvem výstavy a logem zámku.

Mgr. Petr Lukas, Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Galerijní tramvaj
s výstavou zámku

Zájezd do francouzského Darney
(Více v článku na straně 14, foto ze zájezdu: Felix)
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

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

nabízí

předprodej vstupenek na: 

Koncert skupiny Chinaski
Chinaski Music Bar Open 2006

1. ZM po projednání návrhu rozborů hospodaření Měs-
ta Slavkova u Brna za 1. čtvrtletí roku 2006 schvaluje hos-
podaření města za uvedené hodnocené období.

2. ZM schvaluje návrh „Koncepce školství města Slav-
kova u Brna“. ZM současně ukládá RM v pravidelných
půlročních intervalech koncepci projednávat. ZM ukládá
RM řešit rozšíření MŠ.

3. ZM bere na vědomí informativní zprávu o přípravě
Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna v roce 2006
a schvaluje partnerství Ředitelství výcviku a doktrín Ar-
mády ČR pro pořádání této akce. 

4. ZM bere na vědomí dopis pana Jiřího Chalupníka –
ředitele agentury Tomík dětem, jehož předmětem je oce-
nění spolupráce s Historickým muzeem ve Slavkově
u Brna na přípravě a realizaci programů na zámku pro ná-
vštěvníky – děti.

5. ZM bere na vědomí zprávu „Děkovné dopisy a pre-
zentace aktuálních výsledků Historického muzea ve Slav-
kově u Brna v roce 2006“.

6. ZM schvaluje úpravy rozpočtu Města Slavkova
u Brna pro rok 2006 formou následujících rozpočtových
opatření: RO č. 8 – volby do Poslanecké sněmovny ČR,
RO č. 9 – sociální dávky, RO č. 10 – lesní hospodářství,
RO č. 11 – zpevňující dřeviny, RO č. 12 – půjčka z Fondu
obnovy, RO č. 13 – dotace z Programu MPZ pro rok 2006,
RO č. 14 – komunikace Bučovická, RO č. 15 – výměna
oken a vchodových dveří v budově polikliniky Malinov-
ského č.p. 288, RO č. 16 – Projektová studie IS Sadová,
RO č. 17 – příspěvek pro HM, RO č.18 – cestovní dokla-
dy s biometrickými údaji, RO č. 19 – pronájem polního
hnojiště, RO č. 20 – odpisy ZŠ Komenského, RO č. 21 –
zámecký park, RO č.22 – rekonstrukce kabin včetně stře-
chy – fotbalový stadion, RO č. 23 – dotace JMK - památ-
ková péče, RO č.24 – dotace JMK – Napoleonské dny, RO
č. 25 – dotace JMK - letní tábor. ZM současně schvaluje
přijetí dotace ze SR na zabezpečení výdajů spojených s vy-
dáváním cestovních dokladů s biometrickými údaji ve výši
452 854 Kč, přijetí limitní dotace ze SR na investiční akci
„Město Slavkov u Brna, rekonstrukce kabin včetně střechy
– fotbalový stadion“ ve výši 2 350 000 Kč, přijetí dotace
z rozpočtu JMK na zabezpečení výdajů spojených s pořá-
dáním Napoleonských dnů ve výši 300 000 Kč, přijetí do-
tace z rozpočtu JMK na akci: ,,Oprava sochy sv. Jana Ne-
pomuckého u zámku ve Slavkově u Brna“ ve výši 20 000
Kč, přijetí dotace z rozpočtu JMK na akci: ,,Oprava hřbi-
tovní brány, kulturní památky r. č. 7-3856 ve Slavkově
u Brna“ ve výši 10 000 Kč, přijetí dotace z rozpočtu JMK
na  akci: ,,Oprava litinového kříže, kulturní památky r. č. 7-
3857 ve Slavkově u Brna“ ve výši 30 000 Kč.

7. ZM schvaluje navýšení základního kapitálu ve výši
14 306 000 Kč dle jednotlivých etap (3 etapy). ZM součas-
ně pověřuje RM k uzavření smlouvy se společností Vo-
dovody a kanalizace Vyškov, a. s. k navýšení základního
kapitálu ve výši 14 306 000 Kč. ZM dále schvaluje finan-
cování navýšení základního kapitálu přijetím úvěru ve výši
14 306 000 Kč, pověřuje RM výběrem dodavatele bankov-
ního úvěru, schvaluje postupné čerpání úvěrových zdrojů
dle jednotlivých etap do výše 14 306 000 Kč.

8. ZM schvaluje přijetí revolvingového úvěru ve výši
2 500 000 Kč k možnosti překlenutí nesouladu mezi roz-
počtovými příjmy a výdaji od Komerční banky, a. s. s do-
bou splatnosti 1 rok. ZM současně pověřuje RM k uzavře-

ní smlouvy s Komerční bankou, a.s. na zřízení uvedeného
revolvingového úvěru. ZM schvaluje čerpání uvedeného
revolvingového úvěru v roce 2006 do výše 700 000 Kč za
účelem výměny oken a vchodových dveří v budově poli-
kliniky na Malinovského nám. č. p. 288 .

9. ZM schvaluje provedení zachytávačů střešní krytiny
na budovách radnice čp. 64 a čp. 65 na Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna za cenu 70 000 Kč vč. DPH a financo-
vání této akce prostřednictvím rozpočtového opatření RO
č. 26/2006.

10. ZM po projednání zprávy s informacemi o Národ-
ním rozvojovém programu mobility pro všechny bere ob-
sah zprávy na vědomí a současně ukládá RM zařadit do
rozpočtu Města Slavkova u Brna na rok 2007 částku ve
výši 150 000 Kč na vypracování programu mobility města.

11. ZM mění usnesení ze XIV. řádného zasedání zastu-
pitelstva města ze dne 20. 3. 2006 k bodu 3.1. v části 2)
v novém znění takto: ZM ukládá RM předložit na řádné
zasedání ZM 19. 6. 2006 rozbor odběru tepla na Nádražní,
DPS a Zlatá Hora. Analýzu hospodaření s teplem a byto-
vým a nebytovým fondem předložit na řádné zasedání ZM
v září 2006.

12. ZM bere na vědomí  předloženou zprávu „Rozbor
odběru tepla z kotelen na ul. Nádražní, DPS a na Zlaté
Hoře v roce 2005“.

13. ZM schvaluje prodej bytu č. 4 na ul. Nádražní 1127,
Slavkov u Brna včetně podílu (18/100) na společných čás-
tech budovy a pozemku p. č. 2807 v k.ú. Slavkov u Brna,
stávajícímu nájemci, Milušce Loučanské, bytem Nádražní
1127, Slavkov u Brna, za cenu 350 000 Kč, se zaplacením
kupní ceny nebo předložení záruky peněžního ústavu před
podpisem kupní smlouvy.

14. ZM ruší usnesení bod č. 3.3. ze 14. mimořádného
zasedání ZM konaného dne 27. 2. 2006 a schvaluje nové
usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 3 na ul. ČSA 1211,
Slavkov u Brna, včetně podílu (25/100) na společných čás-
tech budovy a pozemku p.č. 2888 v k.ú. Slavkov u Brna,
stávajícímu nájemci, manželům Tomáši a Květoslavě Dvo-
řákovým, bytem ČSA 1211, Slavkov u Brna za cenu
359 770 Kč se zaplacením kupní ceny nebo předložení zá-
ruky peněžního ústavu před podpisem kupní smlouvy.  

15. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č.
2984/55 ostatní plocha o výměře 74 m2; 2976/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 84 m2; 2977/1 ostatní plocha
o výměře 561 m2; 2973/37 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 94 m2; 2973/38 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 7 m2 a 2973/23 ostatní plocha o výměře 1296 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Města Slavkova u Brna
do vlastnictví společnosti OFFICE PRO SERVICE, s.r.o.,
IČ: 26949580, sídlem  Jiříkovice 145, PSČ 664 51 za od-
hadní cenu. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující
(geometrický plán,  znalecký posudek, správní poplatek na
podání návrhu na vklad do KN). ZM současně pro případ
uzavření nájemní smlouvy dává souhlas ke  zřízení před-
kupního práva pro obchodní společnost OFFICE PRO
SERVICE, s.r.o. k pozemkům parc.č. 2977/7 ostatní plo-
cha o výměře 225 m2; parc.č. 2975/5 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 95 m2; parc.č. 2973/1 ostatní plocha

XV. řádné zasedání ZM – dne 19. 6. 2006

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

o výměře 63 m2; parc.č.2973/15 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 68 m2 a parc.č. 2973/42 ostatní plocha
o výměře 97 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spo-
jené s vložením předkupního práva do KN uhradí fa
OFFICE PRO SERVICE, s.r.o.

16. ZM pro případ uzavření nájemní smlouvy dává sou-
hlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení před-
kupního práva pro společnost Crocus & Herold pekárna
Slavkov, s.r.o., IČ: 27673367, sídlem Bulharská 1049/52,
Brno k části pozemku parc.č. 2580 orná půda v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře cca 175 m2 s tím, že předkupní prá-
vo bude zřízeno po předložení geometrického plánu, kte-
rým bude přesně určen zastavěný pozemek a jeho výměra.
Náklady spojené s vložením předkupního práva do KN
(geometrický plán, správní poplatek) uhradí fa Crocus &
Herold pekárna Slavkov, s.r.o.

17. ZM nedává souhlas k prodeji pozemků parc.č. KN
804/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 421 m2; KN
758/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 9 m2

a částí pozemků parc. č. KN 803 o výměře cca 285 m2;
PK 3581/1 o výměře cca 400 m2 a PK 1709/1 o výměře
cca 2200 m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Sa-
manthy Zieglerové, Kotvrdovice 108, z důvodu celkového
nedořešení majetkoprávních vztahů v uvedené lokalitě.
ZM současně ukládá RM připravit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě tak, aby dotyčné pozemky p. č. 804/2,
3581/1, 1709/1, 758/2 a 3863 mohly být prodány paní Sa-
manthě Zieglerové.

18. ZM volí následující občany Slavkova u Brna jako
soudce přísedící u Okresního soudu ve Vyškově: Mgr. Ro-
manu Derkovou, Bc. Lenku Stránskou, Mgr. Zdeňku Zu-
kalovou a Mgr. Pavla Noska, bytem Zlatá Hora 1371 s tím,
že účinek jeho zvolení nastane po předložení všech po-
třebných dokumentů. ZM ukládá starostovi města nepro-
dleně o zvolených soudcích přísedících informovat Okres-
ní soud ve Vyškově. 

19. ZM bylo seznámeno s dopisem pana faráře Milana
Vostřela, jehož předmětem bylo upozornění na hluk ve
městě. ZM současně bere na vědomí odpověď k dopisu
předloženou odborem kancelář tajemníka a ukládá RM
zveřejnit článek ve Slavkovském zpravodaji k předmětné
problematice.

který se uskuteční v sobotu 26. 8. od 19 hod. v zámeckém parku
jako hosté vystoupí skupina Ready Kirken & Temperamento

jednotná cena vstupenky: v předprodeji 220 Kč, na místě 260 Kč

Upozornění – omezení přijímání
žádostí o cestovní pasy

Upozorňujeme občany, že od 1. 9. 2006 budou
vydávány nové typy pasů s biometrickými údaji,
viz článek ve Zpravodaji č. 5/2006. 

Vzhledem k přechodu na vydávání nového typu
cestovních dokladů bude v měsíci srpnu nařízením
Ministerstva vnitra ČR omezen příjem žádostí na
cestovní pasy se strojově čitelnou zónou, a to ná-
sledovně:   

- u matričních úřadů v Křenovicích, Otnicích
a Šaraticích budou občané moci podat žádost o vy-
dání stávajícího typu strojově čitelného cestovního
pasu naposledy ve středu dne 16. 8. 2006

- na Městském úřadě ve Slavkově u Brna budou
moci občané, mající trvalé bydliště v jeho obvodu,
podat žádost o vydání stávajícího typu strojově či-
telného cestovního pasu nejpozději do 21. 8. 2006
do 17.00 hod.!

- v období mezi 21. 8. 2006 až 1. 9. 2006 ne-
bude možné podávat žádosti o vydání cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji. Bude možné po-
dat pouze žádost o vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů typu „blesk“ s dobou plat-
nosti 1 rok a za správní poplatek 600 Kč, a to pou-
ze na Městském úřadu ve Slavkově u Brna

- od 1. 9. 2006 mohou občané, mající trvalý po-
byt v regionu Slavkovska, podávat žádosti o vydá-
ní cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a nosičem dat s biometrickými údaji pouze na
Městském úřadě ve Slavkově u Brna (nikoli na ji-
ných úřadech), a to za cenu 600 Kč.

Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí
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1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti (SPOZ) při Městském úřadě ve
Slavkově u Brna a vyslovuje členkám SPOZ poděková-
ní za jejich záslužnou a aktivní činnost.

2. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
programu rozvoje Města Slavkova u Brna za I. pololetí
roku 2006 na vědomí.

3. RM schvaluje úpravu plánu vedlejší hospodářské
činnosti Města Slavkova u Brna pro rok 2006.

4. RM schvaluje závaznou poptávku úvěru účelově
určeného na financování úpisu akcií formou navýšení
základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. s termínem podání nabídek do
25. 8. 2006. RM současně schvaluje oslovení okruh ban-
kovních domů zařazených do výběrového řízení, a to
Komerční banka, a. s., pobočka Brno-venkov, Kobližná
3, 632 32 Brno, Česká spořitelna, a. s., oblastní pobočka
v Prostějově, Žižkovo náměstí 17, 796 98 Prostějov, Hy-
poteční banka, a.s., pobočka Brno, Malinovského ná-
městí č.4, 663 17 Brno, ČSOB, a.s., pobočka Brno, Još-
tova 5, 601 79 Brno.

5. RM doporučuje ZM ke schválení úpravy rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2006 formou následují-
cích rozpočtových opatření: RO č. 27 – dotace na pod-
poru informačních technologií, RO č. 28 – dotace na
úhradu výkonu dopravně – správní agendy, RO č. 29 –
výstroj a výzbroj pro SDH. RM současně doporučuje
ZM ke schválení přijetí dotace ze SR na zabezpečení
výdajů spojených s realizací nového informačního
systému ,,Ústřední evidence podnikatelů – Registr živ-
nostenského podnikání“ pro zabezpečení jednotného
výkonu státní správy na úseku živnostenského podniká-
ní ve výši 100 000 Kč, dále přijetí dotace ze SR v sou-
vislosti s přijetím zákona č. 411/2005 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích  na úhradu výkonu dopravně
– správní agendy ve výši 250 890 Kč, přijetí dotace
z rozpočtu JMK na ,,výstroj a výzbroj“ pro SDH ve výši
100 000 Kč.

6. RM schvaluje dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu ze-
mědělských pozemků ze dne 9. 7. 2002 s nájemcem
ROSTĚNICE, a. s., IČ 63481821, sídlem Rostěnice 49,
682 01 Vyškov, v předloženém znění.

7. RM dává Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna
souhlas s umístěním jednotlivých zastavení „Křížové
cesty“ od sochy sv. Jana Nepomuckého ke kapli sv. Ur-
bana – drobných sakrálních staveb – na pozemcích ve
vlastnictví města parc.č. 3425 ostatní plocha (dle PK
parc.č. 743/1); parc.č. 3462 ostatní plocha; parc.
č. 3346/2 trvalý travní porost; parc.č. 3348 ostatní plo-
cha; parc.č. 3391 ostatní plocha; parc.č. 3390 ostatní plo-
cha; parc.č. 3398 ostatní plocha; parc.č. 3397 ostatní plo-
cha, vše v k.ú. Slavkov u Brna. RM současně ukládá
odboru IR připravit nájemní smlouvu na uvedené po-
zemky s dobou nájmu 99 let a cenou 1 Kč/rok.

8. RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze
dne 20. 6. 2001 s nájemcem GOLF INVEST AUSTER-
LITZ, a.s. IČ 63495201, sídlem Slavkov u Brna, Na gol-
fovém hřišti 1, PSČ 684 01, v předloženém znění.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozem-
ků v k.ú. Slavkov u Brna p. č. 2714/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 364 m2, p.č. 2876 ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře 755 m2, p.č.
2902 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
2026 m2, p. č. 2711 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 83 m2, p.č. 2903/1 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 3351 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašíno-
vo nábřeží 42, č.p. 390, Nové Město, Praha, 12800 do
vlastnictví Města Slavkova u Brna formou bezúplatné-
ho převodu.

10. RM bere zápis č. 4/2006 z jednání komise pro vý-
stavbu města Slavkova u Brna na vědomí.

11. RM dává souhlas k pronájmu sloupu VO
č. 001.01.002 na Malinovského náměstí ve Slavkově

u Brna uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na
pronájem částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umístění a provozování propagačního
a informačního systému komerční sféry města Slavkova
u Brna, uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol.
s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ 25340930 dne 29. 1.
2004. 

12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
Harmonie Brno, s.r.o., Řípská 18a, 627 00 Brno, IČ: 263
12 913, na akci: „Poliklinika, ul. Malinovského č.p.288,
výměna oken a vchodových dveří“, za cenu 699 471 Kč
vč. DPH 19%.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s Ing. Janem Reichlem, Pod Oborou č.p.1425, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 676 03 271, na akci: „Stavební úpra-
vy II. N. P., Palackého náměstí č.p. 89, Slavkov u Brna“
za cenu 245 960 Kč vč. DPH 19%.

14. RM nesouhlasí s návrhem na zadání akce „Osa-
zení obrubníků v ulici Kounicova“ včetně způsobu fi-
nancování v roce 2006.

15. RM souhlasí s pokračováním příprav řešení cyk-
lostezky Slavkov u Brna–Hodějice.

16. RM schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor v budově Koláčkovo náměstí č.p. 727, kan-
celáře č. 216 o výměře 10,70 m2 a kanceláře č. 217 o vý-
měře 10,70 m2 s podnikatelem Šemorou Pavlem – TILIA,
Koláčkovo nám. č. p. 723, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
46239847, za roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2, s in-
flační doložkou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce s účinností od 1. 8. 2006 s podmínkou, že před
uzavřením smlouvy uhradí, na základě faktury vystavené
městem, uznaný dluh ve výši 20 249,50 Kč.

17. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem garáže č. 1 o výměře 18,40 m2 v objektu pro-
najímatele na poliklinice Slavkov u Brna, č.p. 551, ul.
Malinovského, s firmou s firmou Nilfisk-Advance s.r.o.,
Lysinská 44/1863, Praha 4, IČ: 48589756, pro skladova-
cí účely za cenu 400 Kč/m2/rok, a to s účinností od 1. 7.
2006. RM současně souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem garáže č. 2 o výměře 18,40 m2

v objektu pronajímatele na poliklinice Slavkov u Brna,
č.p. 551, ul. Malinovského, s panem Milanem Havlíkem,
bytem Dr. Veselého 442, Bystřice nad Pernštejnem, pro
účely garážování osobního auta za cenu 400 Kč/m2/rok,
a to s účinností od 1. 8. 2006. 

18. RM souhlasí s uzavřením  dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě na pronájem bytu č. 1, sídl. Nádražní 1193,
Slavkov u Brna, uzavřené s manželi Danou a Jiřím Ond-
ráčkovými, bytem sídl. Nádražní 1193, Slavkov u Brna,
obsahujícím prodloužení doby nájmu na dobu určitou,
a to po dobu tří let, do 31. 7. 2009. 

19. RM bere zápis č. 30/2006 z jednání komise pro
školní a mimoškolní aktivity mládeže na vědomí. RM
ukládá finančnímu odboru provést kontrolu použití přís-
pěvku na práci s mládeží za rok 2005 a 2006 u organiza-
cí SK Slavkov u Brna – fotbal a TJ Sokol Slavkov u Brna
s termínem do 31. 8. 2006.

20. RM schvaluje odprodej starého nepotřebného
kancelářského nábytku z evidence Městského úřadu ve
Slavkově u Brna.

21. RM nesouhlasí s uspořádáním koncertu z díla Ja-
kuba Jana Ryby dle předložené nabídky s předpokláda-
nými náklady města ve výši do 17 000 Kč. 

RM dne 3. 7. 2006 na své 70. řádné schůzi za osob-
ní účasti pana Petra Matuštíka projednala časté stíž-
nosti občanů města na rušení nočního klidu hudební-
mi produkcemi (hlukem) při pořádání akcí v areálu
SLAFPARKU (střelnice) ve Slavkově u Brna a přija-
la následující usnesení:

RM upozornila majitele areálu SLAFPARK pana Pet-
ra Matuštíka na dodržování vyhlášky města č. 5/2004.
Z 24. 6. na 25. 6. 2006 byli občané města obtěžováni
nadměrným hlukem z produkce SLAFPARKU minimál-
ně od 01.55 do 03.00 h. Majitel SLAFPARKU byl vy-
zván k přijetí účinných opatření k zamezení opakování
tohoto negativního jevu. V případě opakování hluku
z produkce bude město nuceno uplatnit regulační opat-
ření. Dále RM upozorňuje i ostatní provozovatele hu-
debních produkcí a restauračních zařízení na dodržování
výše uvedené vyhlášky.

70. řádná schůze RM – dne 3. 7. 2006 Město nabízí k pronájmu 
1. Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu

nebytové prostory:
- v objektu Palackého náměstí 126, Bonaparte,

Slavkov u Brna, III. NP (bývalá restaurace „Jose-
fína“) o celkové výměře 226,80 m2 (zadávací
podmínky na www.slavkov.cz),

- v budově „Polikliniky“, ul. Tyršova č.p. 324,
Slavkov u Brna, místnost č. 224, o výměře 13,23
m2, 

- v budově na Koláčkově náměstí č.p. 727 (bý-
valý Agroklas), Slavkov u Brna, místnosti – kan-
celáře ve II. NP (o ploše 17 m2 a 50 m2) a vytá-
pěné prostory v technickém podlaží, vhodné
k využití jako archiv nebo pro skladování zboží
malých rozměrů, případně po provedení změny
užívání k poskytování různých služeb,

- prostory kuchyně a jídelny v Domě s pečo-
vatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna,
o celkové ploše 204,35 m2 nebo po provedení
změny užívání prostory o ploše cca 120 m2 i k ji-
ným účelům, podle požadavků nájemce. 

2. Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu
bezbariérový byt.

Jde o byt zvláštního určení (zvlášť upravený
pro zdravotně postiženou osobu), umístěný
v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově
u Brna, Polní č.p. 1444, bezbariérový, v I. NP,
o celkové výměře 47,67 m2 , sestávající se z po-
koje + KK 25 m2, předsíně 4,43 m2 , koupelny +
WC 5,98 m2 , spíže 2,18 m2 a terasy 10,08 m2.

Pečovatelská služba se poskytuje těžce zdra-
votně postiženým občanům a starým občanům,
kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce
v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří
pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření ji-
nou osobou nebo další osobní péči, pokud jim
tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

Pronajímání bytů se řídí „Pravidly pro proná-
jmy obecních bytů“, podle čl. 10, odst. 2., ve zně-
ní pozdějších dodatků, schválených radou Města
Slavkov u Brna, která určují postup při výběru
nájemce a při uzavírání nájemních smluv. 

Podrobnější informace a další podklady lze
získat telefonicky (422 121 124) nebo osobně,
v úřední dny pondělí a středa, s možností pro-
hlídky na místě samém, na Městskému úřadu
Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného
hospodářství.

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

Provozní řád hřiště
na Zlaté Hoře

Provozní doba hřiště je od 7 do 22 hod
- hřiště slouží zejména pro míčové hry
- provozovatel nenese žádnou odpověd-

nost za jakýkoliv úraz, nebo poškození,
které se může na hřišti přihodit

- do vyhrazeného prostoru je zakázáno
vodění psů a jiných domácích zvířat

- ve vyhrazeném prostoru je zakázána jíz-
da na jízdním kole osobám starším 6 let

- je zakázáno lézt po konstrukci oplocení
- ve vyhrazeném prostoru je zakázáno

kouření
Prosím udržujte čistotu a pořádek!
Provozovatel:
Technické služby města Slavkova u Brna
Špitálská 733, 684 01 Slavkov u Brna,

tel.: 544 221 302. ožp

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 21.
srpna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl stra-
ny formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)P
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Zastupitelstvo i rada města se na svých po-
sledních jednáních zabývaly několika (i ano-
nymními) požadavky občanů na řešení obtěžo-
vání hlukem, zejména z veřejných hudebních
produkcí v nočních hodinách, proto několik
poznámek k související
právní úpravě a možnos-
tem města v této oblasti.

Ochranu před hlukem
upravuje v současné
době zákon o veřejném
zdraví, který neobsahuje
zákonné zmocnění obce
k vydání právního před-
pisu, jímž by obec mohla
na svém území omezit či
zakázat předem aktivity provázené hlukem.
Není to ani třeba, dělá to již obecná právní
úprava, která je konstruována tak, že limity
hluku jsou stanoveny přímo prováděcím naří-
zením vlády, a jejich kontrola je svěřena orgá-
nům veřejného zdraví (hygiena), které zároveň
sankcionují správní delikty na tomto úseku.

Pokud pořadatel veřejné hudební produkce
(popř. vlastník pozemku, na němž se koná) ne-
zajistí dodržení přípustných hladin hluku sta-
novených vyhláškou ministerstva zdravotnic-
tví v zastavěné části města, odpovídá za
správní delikt podle zákona o veřejném zdraví,
případně za přestupek podle zákona o přestup-
cích, za který mu může být uložena pokuta až
50 000 Kč. Překročení hlukových limitů je při-
tom třeba ve správním řízení objektivně proká-
zat měřením hluku (provedeným orgánem ve-
řejného zdraví – hygienikem, metodika je
upravena právním předpisem), nikoli subjek-
tivním vnímáním případných stěžovatelů.

Vzhledem však k tomu, že hlukové limity

sice překročeny být nemusí, ale stěžovatelé
přesto mohou pociťovat hluk z těchto produkcí
jako obtěžující, může město postupovat podle
své obecně závazné vyhlášky č. 5/2004 v plat-
ném znění, podle níž může stanovit podmínky

pro pořádání veřejnosti
přístupných podniků
(tedy i časové a místní
omezení) právě v případě,
že při nich dochází k ne-
úměrnému obtěžování ob-
čanů (například hlukem).
Toto omezení přitom na-
vrhuje rada města, která
předtím za spolupráce
s obvodním oddělením

Policie České republiky ve Slavkově u Brna,
popř. městskou policií nebo s orgánem ochra-
ny veřejného zdraví posoudí, zda se skutečně
jedná o místa, na kterých dochází k opako-
vanému neúměrnému obtěžování občanů. Nej-
prve se přitom rada pokusí místní poměry
napravit jinak (například dohodou s provozo-
vatelem, přijetím technických či hygienických
opatření) a v nezbytných případech navrhne
zastupitelstvu města dobu pořádání omezit,
přitom vymezí území města a určí rozsah ome-
zení doby pořádání.

Je třeba zdůraznit, že veškeré tyto akce pod-
léhají pouze ohlášení (uvedená vyhláška také
stanovuje pořadateli veřejně přístupného pod-
niku i předběžnou ohlašovací povinnost), ni-
koli povolení za strany města a město není ani
oprávněno je zakazovat.

Za porušení těchto povinností (dodržet pří-
padně stanovené časové a místní omezení
a předem ohlásit) může město ukládat podni-
katelům pokuty až do výše 200 000 Kč.

Veřejné hudební produkce a hluk z nich
Pro úplnost lze dodat, že ve vztahu k hudeb-

ním produkcím pořádaným na městských po-
zemcích, má město poměrně přísně upraveny
povinnosti nájemců ve vztahu k ochraně obča-
nů před hlukem a k zajištění veřejného pořád-
ku navíc ještě v nájemní smlouvě. Pořadatelé
ostatních hudebních produkcí ve městě v sou-
kromých prostorách jsou vázáni pouze obec-
nou právní úpravou.

Spíše na okraj, protože jedna ze stížností
směřovala také proti hluku okružních pil, popř.
sekaček na trávu apod., ještě doplňujeme, že
jejich provoz není omezen a platí (vedle uve-
dené ochrany před hlukem) pouze obecná
úprava tzv. sousedských práv podle § 127 ob-
čanského zákoníku, podle níž je vlastník sou-
sedního pozemku povinen zdržet se jakýchkoli
imisí (tedy i hlukových), kterými by nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného. Poru-
šení této povinnosti lze vynutit soudně. Lze
však usuzovat, že ve Slavkově není sekání trá-
vy v zahrádce v neděli nic, co by se vymykalo
obvyklému jednání a bylo nepřiměřené míst-
ním poměrům. Pokud by ale k obtěžování hlu-
kem docházelo schválně s úmyslem obtěžovat
„natruc“ ostatní, mohlo by se jednat o přestu-
pek proti občanskému soužití, za který může
být pachateli uložena pokuta do výše 3000 Kč.

Závěrem lze říci, že orgány města se všech-
ny tyto podněty a upozornění občanů snaží bez
odkladu řešit dohodou s provozovateli a pořa-
dateli, zpravidla natolik úspěšně, že k opako-
vaným stížnostem na stejné pořadatele již ne-
dochází a k nejtvrdšímu postupu, tedy
k omezení doby veřejných hudebních produk-
cí, muselo zastupitelstvo od přijetí vyhlášky
5/2004 přistoupit pouze jedinkrát.

rada města

Součástí letošní etapy celkové rekonstrukce
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna, realizova-
né pomocí státní dotace, je i oprava a nátěr fasá-
dy historické budovy školy včetně kompletní
výměny oken.

Barevné řešení fasády objektu ZŠ Komenské-
ho ve Slavkově vychází ze skutečnosti, že se
jedná o stavbu navrženou ve stylu secese (odště-
pení, odchod). Jedná se o výtvarný styl uplatňo-
vaný v poslední dekádě 19. století a končící
v první dekádě století 20. Tento výtvarný styl se
uplatnil především v malířství a sochařství,
méně již v architektuře. Zde navazuje na v té
době rozšířený historismus v eklektické podobě.
Secese v architektuře se vyznačuje dekorativ-
ností fasád především rostlinnými motivy, růz-
nými medailony, plastikami, nápisy a sochami.
Tyto dekorativní prvky bývají často polychro-
movány, a tudíž základní barevné řešení fasád je
jednobarevné. 

V našem případě se jedná o objekt, jehož
kompozice je jednoduchá, průčelní plochy jsou
převážně rovné, přesně vymezené, s okny pravi-
delně rozmístěnými. Výtvarné prvky se omezují
na nepodstatné detaily. Koncepce slučuje v sobě
protichůdné pojetí secese s existencí historismu
v jeho eklektickém stadiu.

Barevné řešení tedy odpovídá duchu secese
ve své monochromatické barevnosti s barevným
řešením doplňujících ornamentálních prvků.

Světlý barevný tón nejlépe vystihuje charakter
budovy pro mládež a navržená barva sjednocuje
celý areál školy zahrnující historickou budovu
školy, její přístavbu ze šedesátých let a budovu
tělocvičny alespoň barevnou jednotností. Jedno-
barevnost budovy, která je vedle kostela, zámku
a objektu městského úřadu součástí historického

Nová fasáda Základní školy Komenského náměstí

jádra města, je v souladu s dosavadní barevnou
koncepcí. Pouze na fasádě budovy zámku je uži-
to dvou barev na jinak jednobarevných fasádách
okolních budov. Zvolená barevnost fasády školy
bude navíc v barevné harmonii s doprovázející-
mi alejemi vzrostlých stromů. 

ing. arch. Antonín Havlíček
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Zákon ã. 310/2006 Sb., o nakládání s nûkter˘mi vûcmi
vyuÏiteln˘mi k obrann˘m a bezpeãnostním úãelÛm na

území âeské republiky (zákon o nakládání s bezpeãnost-
ním materiálem).

1. 7. 2006 nabyl úãinnosti zákon ã. 310/2006 Sb., kter˘ sta-
novuje podmínky pro nakládání s bezpeãnostním materiálem zvlá‰È
pfii podnikatelské ãinnosti a zvlá‰È pfii jiné neÏ podnikatelské ãin-
nosti.

V rámci podnikatelské ãinnosti je oprávnûn nakládat s bezpeã-
nostním materiálem pouze drÏitel koncese podle Ïivnosten-
ského zákona, která je vydána Ïivnostensk˘m úfiadem na
základû stanoviska fieditelství Policie âeské republiky,
pfiíslu‰ného dle trvalého pobytu fyzické osoby nebo dle
sídla právnické osoby. Odborná zpÛsobilost a podmínky pro
udûlení koncese jsou stanoveny Ïivnostensk˘m zákonem v pfiíloze
ã. 3 skupinû 302 oboru Ïivnosti „Nákup a prodej, pÛjãování, v˘voj,
v˘roba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, pfieprava, zne-
hodnocování a niãení bezpeãnostního materiálu“ : dosaÏení vûku
21 let a alespoÀ stfiedo‰kolské vzdûlání technického, ekonomické-
ho, vojenského nebo policejního zamûfiení, dále pak bezúhonnost
v‰ech zamûstnancÛ ve smyslu § 6 odst. 2 Ïivnostenského zákona.
Zákon ã. 310/2006 Sb. dále stanoví podmínku schválení provozov-
ny pfiíslu‰n˘m útvarem policie a podmínku stanovenou § 5 odst. 2
, t˘kající se bezpeãnostní zpÛsobilosti osob pro nakládání s bez-
peãnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10, uveden˘ch v pfiílo-
ze tohoto zákona.

Osoby, které nakládají v rámci své podnikatelské ãinnosti s bez-
peãnostním materiálem, jsou povinny do 3 mûsícÛ od úãin-
nosti zákona ã. 310/2006 Sb. poÏádat pfiíslu‰n˘ Ïivno-
stensk˘ úfiad o vydání koncese pro tuto ãinnost, po této
lhÛtû dosavadní oprávnûní k provozování pfiedmûtn˘ch
ãinností zanikají. Osoby,které nakládají s bezpeã-
nostním materiálem skupin 1,5,6, nebo 10 pfiílohy
zákona musí b˘t souãasnû drÏiteli dokladu o bez-
peãností zpÛsobilosti, jinak nesmí s tímto materi-
álem nakládat (fyzická osoba, statutární orgán,
odpovûdn˘ zástupce, vedoucí organizaãní sloÏky.)

Doporuãujeme podnikatelÛm, kter˘ch se mÛÏe jmeno-
van˘ zákon dot˘kat, kontaktovat pfiíslu‰n˘ útvar policie a konzulto-
vat s ním svoji ãinnost (Policie âR , Okresní fieditelství Vy‰kov, In-
spektorát pro zbranû, stfielivo, v˘bu‰niny a drogy, Brnûnská 7a, 682
01 Vy‰kov).

Zákon ã. 214/2006 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 455/1991 Sb., o Ïivnostenském podnikání (Ïivnosten-
sk˘ zákon),ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal-
‰í zákony, nab˘vá úãinnosti 1. 8. 2006. 

K jednotliv˘m novelizovan˘m ustanovením zákona:
V‰eobecné podmínky provozování Ïivnosti § 6 odst.

1, 3
Novû pfiijatou právní úpravou dochází ke zmûnû úpravy v‰eo-

becn˘ch podmínek provozování Ïivnosti fyzick˘mi osobami. Opro-
ti dosavadní právní úpravû se zuÏuje a upfiesÀuje podmínka daÀové
bezdluÏnosti fyzické osoby, pokud na území âR podniká nebo pod-
nikala, tak, Ïe se omezuje pouze na neexistenci daÀov˘ch nedoplat-
kÛ vznikl˘ch z tohoto podnikání. 

Zcela novû se zafiazuje mezi v‰eobecné podmínky provozování
Ïivnosti skuteãnost bezdluÏnosti fyzické osoby v oblasti vefiejného
zdravotního poji‰tûní. Podmínka daÀové bezdluÏnosti z podnikání
i podmínka bezdluÏnosti vÛãi orgánÛm sociálního zabezpeãení, se
prokazují potvrzením pfiíslu‰ného orgánu státní správy, podmínku
bezdluÏnosti v oblasti vefiejného zdravotního poji‰tûní doloÏí fyzic-
ká osoba pfiedloÏením ãestného prohlá‰ení o této skuteãnosti .

Není-li potvrzení pfiíslu‰ného orgánu státní správy doloÏeno,
stanovuje se zde povinnost Ïivnostenskému úfiadu uvedenou sku-
teãnost si u pfiíslu‰ného orgánu státní správy nebo v pfiíslu‰ném in-
formaãním systému vefiejné správy ovûfiit.V obou pfiípadech tyto or-
gány státní správy vystaví potvrzení do sedmi dnÛ ode dne doruãení
Ïádosti. 

Ustanovení odpovûdného zástupce pro právnickou
osobu § 11 odst. 4 písm. b)

Dochází k vypu‰tûní povinnosti právnick˘ch osob ustanovit od-
povûdného zástupce u Ïivností ohla‰ovacích voln˘ch. Pro právnic-
kou osobu zÛstává povinnost ustanovit odpovûdného zástupce
pouze v pfiípadû, Ïe provozuje Ïivnosti, pro které se vyÏaduje splnû-
ní zvlá‰tních podmínek dle § 7 ÎZ, tedy pro Ïivnosti fiemeslné, vá-
zané a koncesované. Nadále platí, Ïe tuto povinnost nebude mít
právnická osoba v pfiípadû, Ïe fiemeslná nebo vázaná Ïivnost bude
provozována prÛmyslov˘m zpÛsobem.

Pfieru‰ení provozování Ïivnosti § 31 odst. 12 a 13
Za úãelem odstranûní pochybností o tom, kdy je Ïivnost pfieru-

‰ena na základû oznámení podnikatele a jaké datum pfieru‰ení Ïiv-
nosti se zapisuje do Ïivnostenského rejstfiíku, byla do zákona dopl-
nûna úprava, podle které je Ïivnost pfieru‰ena dnem doruãení
oznámení o pfieru‰ení provozování Ïivnosti Ïivnostenskému úfiadu,
pfiípadnû dnem pozdûj‰ím, uveden˘m v oznámení. Jednoznaãnû se
tedy vyluãuje zpûtné oznámení pfieru‰ení provozování Ïivnosti pod-

nikatelem. Zákon dále jednoznaãnû stanovuje, Ïe pokraãovat v pro-
vozování Ïivnosti pfied uplynutím doby, na kterou bylo oznámeno
pfieru‰ení provozování Ïivnosti lze nejdfiíve dnem doruãení ozná-
mení o pokraãování v provozování Ïivnosti Ïivnostenskému úfiadu,
pfiípadnû dnem pozdûj‰ím, uveden˘m v tomto oznámení.

Centrální registraãní místa § 45a
Jde o nové ustanovení, které upravuje soustfiedûní ãinností

CRM. Toto ustanovení umoÏÀuje, aby podnikatel mohl uãinit pro-
stfiednictvím CRM také nûkteré úkony vÛãi finanãnímu úfiadu, pfií-
slu‰né správû sociálního zabezpeãení, úfiadu práce a zdravotní po-
ji‰Èovnû.

fyzické osoby § 45a odst. 1
písm. a) – tímto ustanovením se umoÏÀuje fyzické osobû, aby

s ohlá‰ením Ïivnosti, resp. podáním Ïádosti o koncesi souãasnû
splnila svoji registraãní povinnost podle § 33 odst. 1–7 zákona
ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozd. pfiedpi-
sÛ, která jí vznikla jako daÀovému subjektu. Pfiihlá‰ka nebo ozná-
mení musí splÀovat náleÏitosti, které jsou uvedeny v § 33 odst. 6
cit. zákona o správû daní a poplatkÛ. NáleÏitosti tûchto úkonÛ jsou
souãástí nov˘ch registraãních formuláfiÛ (viz níÏe JRF) a jsou ob-
saÏeny v jeho zvlá‰tní ãásti, která je vyplÀována fyzickou osobou
pro finanãní úfiad.

písm. b), c), d) – umoÏÀuje fyzické osobû spoleãnû s ohlá‰ením
Ïivnosti ãi se Ïádostí o koncesi podat zároveÀ oznámení o zahájení
samostatné v˘dûleãné ãinnosti, podat pfiihlá‰ku nebo odhlá‰ku
k úãasti na dÛchodovém a nemocenském poji‰tûní, a to ve vztahu
k orgánÛm sociálního zabezpeãení.

písm. e) – zde je stanovena moÏnost, aby zamûstnavatel, kter˘
podává ohlá‰ení Ïivnosti ãi Ïádost o koncesi, zároveÀ na místnû
pfiíslu‰ném Ïivnostenském úfiadû podal oznámení o volném pra-
covním místû, pfiípadnû jeho obsazení, tak, jak mu ukládá § 35 zá-

kona ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti, ve znûní pozd. pfiedpisÛ.
písm. f) – tímto ustanovením se umoÏÀuje fyzické osobû jako

poji‰tûnci, aby v souvislosti s ohlá‰ením Ïivnosti ãi se Ïádostí
o koncesi prostfiednictvím pfiíslu‰ného Ïivnostenského úfiadu rov-
nûÏ oznámila na pfiíslu‰né ãásti JRF zdravotní poji‰Èovnû zahájení
nebo ukonãení samostatné v˘dûleãné ãinnosti.

právnické osoby § 45a odst. 2
písm. a) – tímto ustanovením se umoÏÀuje právnické osobû,

aby s ohlá‰ením Ïivnosti, resp. podáním Ïádosti o koncesi souãas-
nû splnila svoji registraãní povinnost podle § 33 odst. 1–7 zákona
ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozd. pfiedpi-
sÛ, která jí vznikla jako daÀovému subjektu. Pfiihlá‰ka nebo ozná-
mení musí splÀovat náleÏitosti, které jsou uvedeny v § 33 odst. 6
cit. zákona o správû daní a poplatkÛ. NáleÏitosti jsou souãástí JRF
a jsou obsaÏeny ve zvlá‰tní ãásti formuláfie, která je vyplÀována pro
finanãní úfiad.

písm. b) – zde je stanovena moÏnost, aby právnická osoba jako
zamûstnavatel, kter˘ podává ohlá‰ení Ïivnosti ãi Ïádost o koncesi,
zároveÀ na místnû pfiíslu‰ném Ïivnostenském úfiadû podala ozná-
mení o volném pracovním místû, pfiípadnû jeho obsazení, tak, jak jí
ukládá § 35 zákona ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti, ve znûní
pozd. pfiedpisÛ.

JRF
Oznámení podle zvlá‰tních pfiedpisÛ se uskuteãÀuje na formu-

láfii, jehoÏ náleÏitosti stanoví Ministerstvo prÛmyslu a obchodu ve
spolupráci s pfiíslu‰n˘mi dotãen˘mi orgány. Tiskopis (JRF) se pou-
Ïije vÏdy, kdyÏ bude podnikatel s ohlá‰ením Ïivnosti nebo s podá-
ním Ïádosti o koncesi provádût i oznamovací registraci vÛãi finanã-
nímu úfiadu, okresní správû sociálního zabezpeãení, úfiadu práce
nebo pfiíslu‰né zdravotní poji‰Èovnû. V takovém pfiípadû je ohla‰o-
vatel/Ïadatel povinen pouÏít JRF jak pfii ohlá‰ení Ïivnosti/Ïádosti
o koncesi, tak i pro dal‰í úkony ãinûné podle § 45a odst. 1 nebo 2.
Tento JRF budou Ïivnostenské úfiady vyuÏívat i v pfiípadech, Ïe bude
ãinûno podání pouze podle Ïivnostenského zákona (ohlá‰ení Ïiv-
nosti, Ïádost o koncesi, oznámení zmûn atd.). Nové ustanovení
ukládá Ïivnostenskému úfiadu povinnost pfiedat pfiíslu‰n˘m úfiadÛm
tiskopisy, které fyzická ãi právnická osoba vyplnila v souvislosti
s ohlá‰ením Ïivnosti ãi podáním Ïádosti o koncesi.

Podnikatel mÛÏe, v souvislosti s ohlá‰ením zmûny nebo v sou-
vislosti s doplnûním údajÛ, které se t˘kají údajÛ uvádûn˘ch v ohlá-
‰ení Ïivnosti, v Ïádosti o koncesi, rovnûÏ ohlásit zmûnu údajÛ pod-
le zvlá‰tního zákona. Podmínkou moÏnosti vyuÏít CRM k ohlá‰ení
urãitého údaje (k registraci) ãi k ohlá‰ení zmûny údajÛ podle zvlá‰t-
ního zákona je, Ïe bude tento úkon uãinûn pouze v souvislosti
s oznamovanou zmûnou podle Ïivnostenského zákona. Samotné
oznámení zmûn podle zvlá‰tního právního pfiedpisu nelze prostfied-
nictvím CRM uskuteãnit. 

Právní dÛvod pro uÏívání prostor, v nichÏ má podnika-
tel místo podnikání nebo sídlo § 46

V tomto ustanovení do‰lo ke sjednocení prokazování právního
dÛvodu pro uÏívání prostor, v nichÏ má podnikatel (fyzická osoba)
místo podnikání, s úpravou obsaÏenou v § 37 odst. 2 obchodního
zákoníku; zároveÀ do‰lo ke zjednodu‰ení právní úpravy v tom
smyslu, Ïe zákon v˘slovnû stanoví, Ïe k doloÏení právního dÛvodu
pro uÏívání prostor, v nichÏ má podnikatel místo podnikání, li‰í-li
se od bydli‰tû, postaãí písemné prohlá‰ení vlastníka pfiíslu‰né ne-
movitosti, bytu nebo nebytového prostoru, popfi. osoby, která je
oprávnûna s tûmito nemovitostmi nakládat, Ïe s umístûním místa
podnikání souhlasí. Podpis na uvedeném prohlá‰ení nemusí b˘t
úfiednû ovûfien (zákon takov˘ postup nevyÏaduje). Dále do‰lo k od-
stranûní duplicity pfii prokazování právního dÛvodu pro uÏívání pro-
stor, v nichÏ má právnická osoba na území âR sídlo nebo v nichÏ je
umístûna organizaãní sloÏka podniku zahraniãní osoby. Právnická
osoba tedy nemusí prokazovat právní dÛvod pro uÏívání tûchto pro-
stor, pokud je jiÏ ohla‰ovaná adresa zapsána v obchodním rejstfiíku
nebo jiné evidenci, je-li podle zvlá‰tního právního pfiedpisu stano-
ven doklad prokazující právní dÛvod uÏívání tûchto prostor jako
podmínka zápisu do této (jiné) evidence. ZároveÀ dochází i u práv-
nick˘ch osob ke zjednodu‰ení prokazování právního dÛvodu pro
uÏívání sídla právnické osoby, resp. umístûní organizaãní sloÏky,
a sjednocení s úpravou v § 37 odst. 2 obchodního zákoníku.

K pfiíloze ã. 1 ¤emeslné Ïivnosti
Právní úpravou do‰lo k zafiazení ãinnosti „malífiské a natûraãské

práce“ a ãinností spojen˘ch s lakováním do nové fiemeslné Ïivnos-
ti „Malífiství, lak˘rnictví a natûraãství“ a vzniku dal‰í nové fiemeslné
Ïivnosti „Podkováfiství“.

S úãinností od 1. 7. 2008, resp. 1.8.2006 nab˘vá úãinnosti na-
fiízení vlády ã. 324/2006 Sb., kter˘m se mûní nafiízení vlády
ã.140/2000 Sb., kter˘m se stanoví seznam oborÛ Ïivností voln˘ch,

v platném znûní, a dálenafiízení vlády ã. 469/2000 Sb.,
kter˘m se stanoví obsahové náplnû jednotliv˘ch Ïivnos-
tí, v platném znûní.

Zákon ã. 570/1991 Sb., o Ïivnostensk˘ch
úfiadech

Novela vyvolaná zákonem ã. 214/2006 Sb., úãin-
nost 1. 8. 2006

§ 2 Obecní Ïivnostensk˘ úfiad
(1) Obecní Ïivnostensk˘ úfiad vykonává ãinnosti v rozsahu sta-

noveném Ïivnostensk˘m zákonem5), plní dal‰í úkoly stanovené
zvlá‰tními právními pfiedpisy a dále jako centrální registraãní mís-
to 

a) pfiijímá pfiihlá‰ky k registraci nebo oznámení na základû
zvlá‰tního právního pfiedpisu5a) od osob podnikajících na základû
Ïivnostenského oprávnûní,

b) pfiijímá oznámení a hlá‰ení v oblasti sociálního zabezpeãení
od fyzick˘ch osob podnikajících na základû Ïivnostenského opráv-
nûní, a to v rozsahu stanoveném zvlá‰tními právními pfiedpisy5b),

c) pfiijímá oznámení osob podnikajících na základû Ïivnosten-
ského oprávnûní o vzniku voln˘ch pracovních míst nebo jejich ob-
sazení5c), 

d) pfiijímá oznámení a hlá‰ení fyzick˘ch osob podnikajících na
základû Ïivnostenského oprávnûní vÛãi zdravotním poji‰Èovnám
v rozsahu stanoveném zvlá‰tním právním pfiedpisem5d).

(2) Obecní Ïivnostensk˘ úfiad pfiedává ve lhÛtû stanovené zvlá‰t-
ním právním pfiedpisem5e) podání, která obdrÏí podle odstavce 1,
pfiíslu‰n˘m správním úfiadÛm5f), které dále postupují podle pfiíslu‰-
n˘ch zvlá‰tních právních pfiedpisÛ. Pfiitom obecní Ïivnostensk˘
úfiad neposuzuje úplnost nebo vûcnou správnost tûchto podání.

(3) Obecní Ïivnostensk˘ úfiad je provozovatelem5g) Ïivnosten-
ského rejstfiíku. 

K § 2 odst. 1
Toto ustanovení má pfiímou vazbu na § 45a ÎZ a upravuje nové

kompetence obecních Ïivnostensk˘ch úfiadÛ a vymezuje pÛsobnost
obecního Ïivnostenského úfiadu jako centrálního registraãního mís-
ta. Osobou, která je oprávnûna podat pfiihlá‰ky k registraci nebo po-
dat oznámení a hlá‰ení podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, se ro-
zumí osoba, která je jiÏ podnikatelem (napfi. v souvislosti
s oznámením zmûn) nebo se bude jednat o ohla‰ovatele, resp. Ïa-
datele o koncesi.

K § 2 odst. 2
LhÛty k pfiedání údajÛ podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ jsou

stanoveny v ustanovení § 45a Ïivnostenského zákona, na které toto
ust. odkazuje – jedná se o 5 pracovních dnÛ ode dne vzniku Ïivno-
stenského oprávnûní (ohlá‰ení zmûn nebo odstranûní závad v ohlá-
‰ení, oznámení). 

Obecní Ïivnostensk˘ úfiad jako CRM nenese odpovûdnost za
správnost obsahu podání podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, rov-
nûÏ neposuzuje úplnost podání. âinnost obecních Ïivnostensk˘ch
úfiadÛ jako CRM bude ve vztahu k tûm ãástem JRF, které se dot˘ka-
jí povinností vÛãi jin˘m resortÛm, spoãívat pfiedev‰ím v kontrole
identifikaãních znakÛ, a to na v‰ech podnikatelem doloÏen˘ch ãás-
tech tiskopisu, dále v kontrole podpisu podnikatele a zkontrolování
poãtu doloÏen˘ch pfiíloh, pakliÏe budou podnikatelem vypsány
a doloÏeny (Ïú) 

OBECNÍ ÎIVNOSTENSK¯ Ú¤AD MùSTSKÉHO Ú¤ADU SLAVKOV U BRNA

Novely zákonů
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Vedení Města Slavkova u Brna ve spolupráci
s Městským úřadem ve Slavkově u Brna v letech
2003 a 2004 velmi intenzivně pracovalo na ná-
vrhu koncepce parkování v centru našeho města
a zřízení městské policie. Pracovní skupina, kte-
rá se touto problematikou zabývala, vypracova-
la návrh záměru, jehož cílem bylo regulovat do-
pravu a parkování v centru města, především na
Palackého náměstí a přilehlých parkovacích
plochách (Komenského náměstí, ulice Husova,
ul. Boženy Němcové a Koláčkovo náměstí). Vše
bylo konstruováno tak, aby bylo současně docí-
leno zajištění kontrolních mechanizmů v přípa-
dě zpoplatněného stání v součinnosti se zvýše-
ním bezpečnosti občanů a ochrany majetku ve
městě prostřednictvím městské policie, která,
však v našem městě nebyla prozatím zřízena. 

Regulace parkování v centru města byla
v 1.etapě navržena tak, že na Palackého náměs-
tí budou osazeny parkovací automaty a parková-
ní motorových vozidel bude zpoplatněno, čímž
by došlo k potřebné regulaci parkování v samém
centru města a zvýšení plynulosti jeho průjezd-
nosti. Celodenní, bezplatné, stání vozidel by
bylo tímto krokem (pomineme-li možnost výji-
mek na základě zakoupení si parkovacích karet
– povolení rezidentů či jiných osob na vymeze-
ných parkovacích stáních) vymístěno na, v ne-
dávné minulosti vybudované, parkovací plochy
kolem celého centrálního náměstí (viz. výše).
Tímto by se nejenže zvýšila plynulost dopravy
(průjezdnost) přes náměstí, která je především
v dopoledních a poledních hodinách katastrofál-
ní, ale zcela jistě i bezpečnost cyklistů i chodců,
pro něž znamená přechod vozovky jisté nebez-
pečí, především pro děti a starší lidi.

Funkčnost zpoplatněného parkování by byla
zcela bezvýznamná bez zajištění jeho kontroly,
přičemž jediný subjekt, jak se zjistilo analýzou
všech možných variant, který tímto může být ob-
jektivně pověřen, je pouze městská policie, o je-

jímž zřízení se v minulosti v našem městě něko-
likrát uvažovalo, avšak k realizaci tohoto kroku
se nikdy, z různých důvodů, nepřistoupilo.

Výše uvedená koncepce byla připravena k re-
alizaci obou kroků k 1. 1. 2005 resp. 1. 4. 2005.
V 1. fázi se jednalo o obsazení této složky měs-
ta 4 strážníky. Nejednotnost přesvědčení a názo-
rů o plné funkčnosti a efektivnosti neúplného
stavu (myšleno v obsazení a počtu, na každý
1000 obyvatel se všeobecně doporučuje 1 stráž-
ník) ze strany členů ZM vedla k tomu, že nedo-
šlo prozatím opětovně k vlastní realizaci. Důvo-
dů bylo samozřejmě několik, od ekonomické
zátěže rozpočtu města až po návrhy dalších
možností zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany
jejich majetku instalací bezpečnostních kamer.

Při dalších hodnoceních možných variant ře-
šení snahy o zvýšenou bezpečnost města je pa-
trné, že regulace parkování v centru města,
systém ochrany bezpečnosti občanů a ochrany
jejich i veřejného majetku formou instalování
bodových kamer po městě se neobejde bez sou-
činnosti s městskou policií. 

Výše uvedený systém provázanosti instalová-
ní a provozování parkovacích automatů a zříze-
ní a činnosti městské policie byl koncipován
právě na snaze snížení ekonomické náročnosti
na rozpočet města v budoucích letech, jelikož
výtěžek z poplatků za parkování by podstatnou
měrou finančně sanoval náklady na provoz
městské policie. Zde je nutné podotknout, že
Město Slavkov u Brna je jedním z mála obcí po-
dobné velikosti a snad jediným městem s přene-
senou státní působností, jež městskou policii
nemá zřízenu. Výhodu má samozřejmě naše
město v působení Obvodního oddělení Policie
ČR a jejím umístění v samém centru města
(v budově radnice). Možnosti ochrany bezpeč-
nosti občanů a ochrany majetku je však limito-
vána počtem policistů OO, rozsahu správního
obvodu, a s tím spojeným sníženým jejich dozo-

rem ve městě především v nočních hodinách
a o víkendech. Absenci městské policie proza-
tím řešíme po část roku spoluprácí s bezpeč-
nostní agenturou JIN LONG, jež zajišťuje vždy
jeden až dva dny o víkendu noční hlídku ve
městě. Přestože její součinnost s Policií ČR je
poměrně těsná, pravomoci zasáhnout při naruše-
ní bezpečnosti a ochrany majetku města jsou ve-
lice limitované.

V současné době, kdy přijetím právních před-
pisů (zákonů) došlo k dalšímu významnému po-
sílení pravomocí městské policie, se vedení
města ve spolupráci s Městským úřadem ve
Slavkově u Brna opětovně otázkou jejího zříze-
ní zabývá.

Pozn.: Hlavní kompetence městské policie:
• dohled na využívání veřejného prostranství

v souladu s vyhláškami města,
• v oblasti dopravy sledovat, zda nejsou porušo-

vána pravidla o zákazu vjezdu a parkování,
může osazovat tzv. „botičky“, dbá na bezpeč-
nost chodců v blízkosti přechodů, především
u škol, zdravotnických zařízení atd.,

• zjišťovat u osob, zda nejsou pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky,

• v součinnosti s Policií ČR může měřit rych-
lost,

• v oblasti pořádání kulturních či jiných spole-
čenských akcí kontrolovat oprávněnost pořá-
dání na základě povolení města,

• kontrolovat pohyb psů po veřejných prostran-
stvích, dbát na dodržování veřejného pořádku
a nočních hodinách na rušení nočního klidu,

Městská policie obecně dohlíží a dbá na
ochranu osob a majetku. V souladu s poslední
novou úpravou právních předpisů a norem se
pravomoci městské policie výrazně posílily.

Ivan Charvát, místostarosta města

Proč není ve Slavkově u Brna městská policie?
Často se setkávám v poslední době s otázkou, proč není ve Slavkově u Brna městská po-

licie, popř. jak řešíme bezpečnost ve městě. Po přečtení dopisu, jenž byl uveden v předmi-
nulém čísle tohoto měsíčníku a právě s bezpečností a ochranou osob souvisí, množící se
stížnosti občanů na rušení nočního klidu ve městě a také problematika spojená s rostou-
cím vandalismem ve městě, mě přivedly k napsání tohoto článku. 

První srpnovou akcí v areálu slavkovského
zámku bude jedinečné vystoupení Královské
dechové kapely z Hasseltu v Belgii, které se
uskuteční dne 2. 8. od 18 hodin na nádvoří
zámku. 

Tato dechová kapela vznikla jako interní sku-
pina muzikantů uprostřed velké Královské har-
monie (Koninklijke Kunstkring Alexis Pierloz,
1920) ve městě Hasselt (hlavní město provincie
Limburg v Belgii). Malá dechová kapela pře-
vzala část vystoupení, aby nabitý program vel-
ké harmonie „KKAP“ ulehčila. Vedle vystoupe-
ní v sálech obstarává kapela také hudební
vystoupení během karnevalů a promenádních
aktivit, přináší také serenády na náměstích a bě-
hem jarmarků a jiných městských slavností ve
vlastním sídle, ale i za hranicemi země. Diri-
gentem kapely je Paul Hendrix – profesionalní
hudebník a skladatel. Z programu koncertu vy-
bíráme např. belgický pochod Vlaamse Geme-
enschap - Paul Hendrix, Rubensův pochod -
Willy Hautvast, Evropský pochod - Robert All-

mend, La Belle Époque - Paul Hendrix, The
Young Amadeus - arr. Jan de Haan – Mozart,
Moravanka - Walter Tuschia, Přerovanka polka

Královská dechová kapela z Hasseltu (Belgie)

- Ladislav Rubeš, Pivoňka polka - Rudolf Stru-
bl ad. 

Mgr. Petr Lukas, HM ve Slavkově u Brna
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(dokončení)
Novodobá historie napoleonských akcí na

slavkovském bojišti se rodila velmi těžce. Po-
válečná vládnoucí garnitura tendenčně přirov-
návala Napoleona Bonaparta k Hitlerovi. Jaké-
koli nekontrolovatelné shromažďování a navíc
ozbrojování – byť historickými zbraněmi či je-
jich replikami, bylo nežádoucí. Přesto se i do
Československa dostávaly zprávy o skupinách,
které se v zahraničí zabývaly vojenskou historií
z období napoleonských válek. K nejznámějším
patřil např. Norbert Brassine – hostinský od
Waterloo, který od 70. let 20. století každoroč-
ně putoval do Československa v uniformě vojá-
ka z nap. období. Pietní akce k výročí bitvy
u Slavkova se poloilegálně konaly na různých
místech republiky – v našem okolí např. na Mo-
hyle míru, Žuráni, Santonu, v roce 1985 i ve
Slavkově. Již od počátku 80. let však Historic-
ké muzeum společně s odborníky i nadšenci po-
řádalo odborné semináře s napoleonskou tema-
tikou. Avšak ještě v roce 1989, když se 20. 8.
nečekaně ve slavkovském zámku objevila sku-
pina členů Mezinárodní napoleonské asociace,
stála málem tato neplánovaná akce místo teh-
dejšího ředitele muzea. Od 90. let se však tradi-
ce „napoleonských akcí“ plně rozvinula.

- 12. a 13. srpna 1990 – v předvečer naroze-
nin císaře Napoleona – se objevili uniformova-
ní vojáci na slavkovském bojišti – byly kladeny
květiny na Žuráni a Mohyle míru. 

- Od r. 1990 se plně rozvíjí konání Vzpomín-
kových akcí, které jsou pořádány v období ko-
lem 2. 12.

- 21. 6. 1991 a v srpnu 1991 se setkali příz-
nivci historie slavkovského bojiště v Jiříkovi-
cích.

- 19. a 20. 7. 1991 se při příležitosti první
velké aukce vín ve Znojmě uskutečnila rovněž
rekonstrukce bojů mezi napoleonskými a ra-
kouskými vojsky.

- Název pro akce konané v období narozenin
císaře Napoleona Bonaparta „Napoleonský
den“ se objevuje až v roce 1992. Organizátory
byly Čs.  napoleonská společnost, Historické
muzeum ve Slavkově u Brna a Klub vojenské
historie z Brna. Tato akce navazovala na tradici
Napoleonských her z let 1933 a 1935, které se
uskutečnily v zámeckém parku ve Slavkově.

- Na první napoleonský den navazoval pietní
akt na Mohyle míru 16. 8. 1992.

- V roce 1993 se srpnový Napoleonský den
neuskutečnil!

- II. napoleonský den ke 225. výročí naroze-
ní Napoleona Bonaparta se konal ve Slavkově
u Brna v r. 1994. Slavnosti vyvrcholily Císař-
skou zámeckou letní nocí. 

- Napoleonské dny v r. 1996 pak byly ukon-
čeny nedělní mší za padlé na Mohyle míru. Na-
poleonské dny v tomto duchu se odehrávaly
i v letech následujících.

- Neshody mezi tradičními organizátory na-

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

Struãná historie konání letních Napoleonsk˘ch dní, pozdûji pofiádan˘ch
k v˘roãí narození Napoleona Bonaparta 15. 8. 1769

poleonských akcí – Historickým muzeem ve
Slavkově u Brna a Okresním muzeem Brno
venkov (dnes Muzeum Brněnska) na straně jed-
né a dalšími zainteresovanými – kluby vojenské
historie, obcí Tvarožnou a firmou Davay sahají
až do roku 1997. Tehdy muzeum nebylo schop-
no přistoupit na vzrůstající finanční požadavky
vojenských historických skupin. Od r. 1998
tedy organizování vojenských skupin – zejména
však při zimních vzpomínkových akcích v ob-
dobí kolem 2. prosince – spadá pod jiné organi-
zace, než je Historické muzeum ve Slavkově
u Brna. Program srpnových napoleonských dnů
však zůstává plně v režii muzea ve Slavkově.

PhDr. Vladimíra Zichová, Mgr. Martin Rája,
Historické muzeum

Hrob Norberta Brassinea (1907–1988) v Joli-Bois,
hostinského od Waterloo

Druhou prázdninovou sobotu se na zámku
uskutečnil celodenní program s množstvím
aktivit. Od rána až do odpoledních hodin se
na nádvoří zámku konal jarmark, na který do-
hlížel nejeden „historický“ zámecký úředník,
ale správnost prodeje a kvalitu nabízeného
zboží si několikrát prohlédl také samotný hra-
běcí pár. Dopoledne i odpoledne probíhaly
v letošním roce první komentované prohlídky
zámeckého parku a skleníků (další prohlídky
se uskuteční dne 5. 8. v 10.30, 13.30 a 15.30,
začátky v salla terreně zámku, vstupné v po-
kladně), kde se zájemci dozvěděli podrobné

informace o historii zahrady, skleníku, dále
o vzácných stromech, keřích a rostlinách.
Procházejícím návštěvníkům zpestřily pobyt
na zámku dvě mladé hudebnice, které s malý-
mi přestávkami vystupovaly v přízemí zám-
ku. Po 17. hodině začaly večerní prohlídky
podzemí se svíčkami a loučemi. Kostýmova-
ní průvodci seznámili veřejnost s hospodář-
ským zázemím zámku, s významnými histo-
rickými osobnostmi města a zámku, stejně
jako se zajímavými dějinnými mezníky měs-
ta. V neposlední řadě s bývalými slavkovský-
mi cechy a řemesly, s replikami mučicích ná-

Sobota 8. 7. na slavkovském zámku (Îivé obrazy z historie…)
strojů a kamennými uměleckými artefakty
v lapidáriu. (druhé prázdninové večerní pro-
hlídky podzemí se svíčkami a loučemi včetně
kostýmovaného komparsu se uskuteční 26. 8.
od 17 hodin). HM
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„Obyvatelé města pobírají vodu z potoku
Litava, poněvadž voda z městských studní na
vaření se nehodí. Roku 1872 postaven ve Slav-
kově cukrovar, který taktéž potřebné vody z to-
hoto potoka potřebuje a zase do něj špinavé
poštá, takže nyní voda z potoku ku vaření na-
prosto jest nepotřebná.“

Tak je charakterizovaná situace ve Slavkově
v roce 1906 městským zastupitelstvem. Snaha
o řešení nedostatku pitné vody ve městě vyús-
tila vybudováním vodovodu, a to v roce 1932.
Jako zdroj vody byl vybrán pramen u „Lutr-
štéku“ a pramen za obcí Rašovice v lesním
údolí Konůvky. 

V letech 1950-51 bylo vybudováno prame-
niště Ligary a postupně připojovány vrty HV2
a HV3  Němčany. V roce 1978 bylo město
Slavkov připojeno přes nový vodojem na Sku-
pinový vodovod Vyškov s dostatečnou kapa-
citní rezervou. Ta umožnila ukončit odběr
méně kvalitní vody s vysokým obsahem síranů
z němčanských vrtů a z prameniště Ligary.

V současné době je tedy město Slavkov zá-
sobováno ve větší části ze Skupinového vodo-
vodu Vyškov s vodou povrchovou z vodáren-
ské nádrže Opatovice a z menší jihovýchodní
části vodou z prameniště Rašovice. Rašovická
voda se převážně vyskytuje v ulicích Čelakov-
ského, Tyršova, Lidická a Smetanova. Rozhra-
ní mezi oběma vodami nelze stanovit přesně,
neboť dochází k jejich míchání v závislosti na
velikostech odběrů v té či oné části města. 

Charakteristickým rozdílem obou pitných
vod je jejich tvrdost. Voda povrchová z nádrže
Opatovice je voda měkká s hodnotami tvrdos-
ti 1,2–1,5 milimolů na litr. Voda z Rašovic je
voda podzemní s průměrnou tvrdostí 5,5 mili-
molů na litr,  tedy voda tvrdá.

Obsah dusičnanů se pohybuje u vody z Ra-
šovic v oblasti 8 až 10 mg/l (miligramů na litr)
u vody povrchové kolem 20 mg/l, tedy hodno-
ty velmi příznivé. Kvalita vody je neustále
kontrolována laboratoří společnosti VaK Vyš-
kov, a.s. a laboratoří hygienické služby.

Provozování vodovodní sítě ve Slavkově je
na odpovídající technické úrovni. Více než
75 % délky potrubí je po rekonstrukci, čemuž
odpovídají nízké ztráty vody. Celá vodárenská
soustava je sledovaná a řízená dispečinkem.
Občané využívají bezplatné telefonní linky
800 137 239 pro ohlašování vodovodních po-
ruch.

Řízení vodárenských systémů není práce
jednoduchá a přináší problémy i na Slavkov-
sku. Kupříkladu v Němčanech přenesl nový
způsob čerpání s opuštěním místních zdrojů

zakalování vody. Němčanským se vodaři
omlouvají s tím, že se situace bude technicky
v letošním roce řešit.

Z výhledových záměrů lze zmínit připravo-
vanou větev Skupinového vodovodu Vyškov
zvanou „Střed“, která pojistí zásobování Slav-
kova od Bohdalic přes Kučerov, Dražovice
a Němčany.

Stručná zmínka o vodovodu ve Slavkově
u Brna nepostihuje všechny okolnosti, radosti
i strasti provozu vodovodního systému, které
přineslo 74 roků provozu.

K malému výročí, 75letému provozu vodo-
vodu v roce příštím, popřejme zaměstnancům
Vodovodů a kanalizací Vyškov, a. s., provozní
středisko Slavkov u Brna, ať se jim i nadále
daří. Ing. Miroslav Kupka

Vodovod Slavkov u Brna

Slavkov u Brna, průběh spotřeby vody 5. 6. 2006

Zúãastnûte se soutûÏe v prÛbûhu Napoleonsk˘ch dnÛ
Již druhým rokem se můžete zapojit do tří druhů soutěží,

které jsme pro vás stejně jako v loňském roce připravili. Každý
ze zúčastněných tak získá možnost vstupu do zámeckého are-
álu zdarma a soutěž bude v sobotu 12. 8. odpoledne (v 16 ho-
din u dolního parkového bazénu) vyhodnocena předáním zají-
mavých a hodnotných cen.

• Soutěž o nejdokonalejší historický kostým 
• Soutěž o nejkrásnější historický klobouk 
• Soutěž o nejzdařilejší výtvarné dílo s napoleonskou te-

matikou 
Vyzýváme tedy všechny milovníky historie, aby využili této

nabídky, zapojili se soutěže, a napomohli tak ke zpestření zá-
meckého areálu a samotných Napoleonských dnů.

Z mnoha cen jak pro výherce soutěží, tak v rámci slosování
vstupenek vybíráme – poukaz na ubytování pro 2 osoby v lu-
xusním pětihvězdičkovém hotelu nebo večeře pro 2 osoby v lu-
xusní restauraci. 

Mgr. Petr Lukas, Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Co je‰tû uvidíte v srpnu
na slavkovském zámku

Od soboty 5. 8. do neděle 13. 8. se v zámec-
kém podzemí uskuteční výstava letních kvě-
tin, která bude doplněna výstavou dětských vý-
tvarných prací na téma „letní zahrádka“.

•
V sobotu 5. 8. se uskuteční další komentova-

né prohlídky zámeckého parku a skleníku
s výkladem pana zahradníka. Začátky prohlídek
jsou stanoveny na 10.30, 13.30 a 15.30 (z vesti-
bulu), výše vstupného je 60 Kč pro dospělé,
50 Kč pro důchodce a 40 Kč pro děti a studenty
(platba v pokladně zámku). O minulé prohlídce
se můžete dočíst na jiném místě zpravodaje.

•
Napoleonské dny ve dnech 12. a 13. 8.

představíme formou podrobného programu
a ohlášení soutěží, při jejichž účasti získáte
možnost vstupu do zámeckého areálu zdarma.

•
Poslední srpnovou sobotu - 26. 8. – pořádá-

me od 17 hodin další večerní prohlídky pod-
zemí zámku se svíčkami a loučemi doplněné
jednak o kostýmované postavy zámeckého per-
sonálu i majitelů zámku, jednak o vystoupení
skupiny historických tanců. Prohlídky budou
vycházet z nádvoří zámku po 20–30 minutách
(podle zájmu návštěvníků, min. do 20 hodin;
vstupné – 80 Kč pro dospělé, 60 Kč pro dů-
chodce, 45 Kč pro děti a studenty).

•
V neděli 27. 8. v 15 hodin vystoupí v zá-

mecké kapli pěvecký sbor Mladost z Brna.
•

Probíhající výstavy: Grafiky K. Tomana (do
31. 8.), Repliky secesních šperků a skla J. Mu-
cha Plockové (do 31. 7.), Fotografie Slavkov
dříve a dnes (do 13. 8.), Panenky Z. Mudráko-
vé, Zbraně a zbroj 16.–18. st., Z historie města
Slavkova a jeho řemesel – v podzemí

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

POZOR SOUTĚŽ! • POZOR SOUTĚŽ! • POZOR SOUTĚŽ! • POZOR SOUTĚŽ!
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Ve čtvrtek 3. 8. v 17 hodin se v zámeckém
portiku uskuteční vernisáž výstavy ilustrací
a grafik Adolfa Borna (s krátkým programem
Zdeňka Korčiána). 

Sobota 26. 8. v 19 hodin – zámecký park –
CHINASKI MUSICBAR OPEN 2006, 
hosté: Ready Kirken (prozatím nepotvrzeno
– skupina se rozpadla) a Temperamento.

Vstupné: 220 Kč v předprodeji, na místě
260 Kč.

Z historie skupiny Chinaski
Na začátku školního roku 1980 se

v Jičíně poprvé potkávají (v 5. třídě
ZDŠ) kamarádi Pavel Grohman
a Michal Novotný (později Malát-
ný). V roce 1987 vzniká první hu-
dební seskupení v plném slova smys-
lu – Starý hrady. Zkoušky probíhají
v zámku Staré Hrady (odtud název),
v následujícím roce pak vznikají Sta-
rý Hadry, které se orientují na vese-
lou punkově zaměřenou muziku. Po
listopadové revoluci 1989 se konají
po celé republice koncerty na podpo-
ru Občanského fóra.  Jeden z nich
probíhá v prosinci v Jičíně ve spor-
tovní hale, vystupují zde mj. St.
Hadry a poprvé zde také vystupuje
Petr Rajchert (tehdy zpěv, píšťalka).
R. 1990 vzniká první studiová demo
nahrávka. R. 1993 se rozbíhá spolu-
práce se skupinou Hudba Praha – St.
Hadry hrají často jako předkapela.
V roce 1994 se skupina pod vlivem
amerického spisovatele Charlese Bu-
kowského přejmenovává na China-

ORBIS 2006 také
ve Slavkově u Brna

Ve dnech 31. 7.–4. 8. navštíví are-
ál slavkovského zámku přibližně
1400 účastníků 8. středoevropského
jamboree – mezinárodního setkání

skautů a skautek od 12 od 17 let. Organizátoři
Orbisu 2006 si Slavkov vybrali jako historicky
výjimečné místo přesahující svým významem
hranice ČR a Historické muzeum pro účastníky
setkání připravilo bohatý kulturní program mo-
tivovaný převážně napoleonskou tematikou.

Kouzelné sluchátko Adolfa Borna
Touto výstavou pokračuje His-

torické muzeum v akcích zaměře-
ných hlavně na dětského návštěvníka (navazuje
na výstavy – Panenky Zdeňky Mudrákové, Krt-
ka Zdeňka Milera, výstavu květin Z pohádky do
pohádky a jiné aktivity v rámci letošního Pohád-
kového zámku). Pro děti bude připraven malíř-
ský ateliér (dílna), ve kterém se mohou pokusit
o ztvárnění svých čerstvě nabytých dojmů a kde
budou jejich dílka vystavena.

Akademický malíř Adolf Born, činný jako
ilustrátor a grafik, se narodil v Českých Veleni-
cích 12. června 1930. Studoval na Vysoké škole
umělecko-průmyslové a na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Absolvo-
val v roce 1955. Autor je čle-
nem Sdružení českých umělců
a grafiků Hollar. Věnuje se kari-
katuře, ilustraci, grafice a ani-
movanému filmu. Ilustroval
více než 380 knih (mezi nej-
krásnější patří ilustrace ke kni-
hám Robinson [Daniel Defoe],
Muž s dýmkou a houslemi [Art-
hur Conan Doyle] nebo Pipi
Dlouhá punčocha [Astrid Lind-
grenová], v současnosti je
„dvorním“ ilustrátorem knih
oblíbeného spisovatele Ivana
Krause. Kromě knižní ilustrace
vytvořil nebo spolupracoval na
65 animovaných filmech a fil-
mových znělkách, z nichž nejznámější je dětský
večerníčkový seriál Mach a Šebestová. „Byly
doby, kdy už jsem o nich nechtěl ani slyšet.
Dnes, s odstupem času, si říkám, že to byla pri-

ski. R. 1995 vzniká logo Chinaski – svítící žá-
rovka symbolizující zdroj pozitivní energie.
Je rozhodnuto o natáčení první desky, probí-
há natáčení prvního klipu Pojď si lehnout.
Koncem roku vychází první album nazvané
Chinaski.

Chinaski vítězí v hu-
debních cenách Anděl
2003 v kategorii píseň
roku s hitem 1970.

V soutěži Český Slavík 2004 slaví skupina
historický úspěch – 2. místo v kategorii sku-
pina roku a 27. místo Michala Malátného
v kategorii zpěvák roku. V roce 2005 skupina
proměňuje dvě nominace ze čtyř na hudeb-
ních cenách Allianz Deska Roku – za nejhra-
nějšího interpreta roku na českých rádiích
a za nejhranější skladbu roku – „Možná“.

Ve 23.00 hod se na jižní straně zámeckého
parku promítá formou letního kina nový film
Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli.

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Koncert skupiny CHINASKI

ma práce a jsem rád, že žijí stále dál,“ říká Adolf
Born.

Bornova schopnost vcítit se do daného tématu
a respektování atmosféry předlohy
z něho dělá mistra svého oboru. Je
držitelem mnoha zahraničních
ocenění – například Karikaturista
roku v Montrealu v roce 1974, nej-
nověji je pak nositelem titulu Rytíř
krásných umění a literatury (Che-
valier dans l’ordre des Arts et des
Lettres), čestného ocenění fran-
couzské vlády za přínos v oblasti
umění a kultury (2003). Ve stej-
ném roce byl prezidentem Václa-
vem Klausem oceněn medailí za
zásluhy o stát v oblasti umění I.
stupně.

Adolf Born uskutečnil kolem
150 výstav v České republice
i v zahraničí. Jednou z nich je

i zčásti prodejní výstava v OK galerii slavkov-
ského zámku, která potrvá do 8. října 2006. 

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Policie informuje
Ve večerních hodinách 11. 7. se neznámý pa-

chatel vloupal do zaparkovaného osobního vozid-
la Ford Escort, ve Slavkově u Brna. Z auta odcizil
dva mobilní telefony, peněženku s osobními do-
klady, platební kartou a 14 000 Kč. 

mjr. Alois GRYC 

Na přelomu června a července naplno vy-
pukla houbařská sezona. Milovníci houba-
ření si právě v těchto dnech přišli na své
a z příjemné procházky po lese se vesměs
vraceli s košíky plnými hub. Na snímku se po
návratu z lesa od Bílého vlka těší na svou
trofejí, nádherným velkým hřibem, malý
houbař Kubík Charvát ze Zlaté Hory.
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

I když si žáci a učitelé užívají zasloužené-
ho volna po náročném školním roce, v budo-
vě školy se nezahálí. Probíhá v ní čilý pra-
covní ruch. Malíři a natěrači opravují vše, co
utrpělo nějaké šrámy v průběhu školního
roku.

Největší změnou letos prochází tělocvična,
ve které je po třiceti letech měněna podlaha
firmou JM Demicarr. Původní technologie

Den otevřených dveří
V sobotu 24. 6. jsme uspořádali den otev-

řených dveří. Na jeho začátku si návštěvníci
vyslechli školní sbor. Další program byl
uspořádán tak, abychom mohli seznámit rodi-
če a veřejnost se způsobem výuky našich
žáků. A tak mohl každý nahlédnout do hodi-
ny matematiky, českého jazyka, dějepisu
a němčiny. Dále se mohli zájemci zúčastnit
laboratorní práce z přírodopisu a prezentace
projektu, na kterém jsme spolupracovali se
školou ve Vídni. Po celý den byly předváděny
pokusy kroužku debrujárů, práce žáků z in-
formatiky, webové stránky školy a promítalo
se video z předávání závěrečných vysvědčení
žákům devátých ročníků z minulých let.

Děti, které pracují v dramatickém kroužku,
sehrály v tělocvičně divadelní představení
s názvem „Jak si Petr hledal něvěstu“. Milov-
níci tvrdší muziky si mohli poslechnout kape-
lu Tunkrock, ve které hrají naši žáci. vs

Předávání vysvědčení
Dlouho očekávaný den pro mnohé žáky na-

stal v pátek 30. 6., kdy bylo rozdáno poslední
vysvědčení za tento školní rok. Kromě vysvěd-
čení dostali někteří žáci i odměny za dobrou
práci, za účast v soutěžích a olympiádách a za
reprezentaci školy a Slavkova v zahraničí. 

Jako každým rokem se naši deváťáci rozlou-
čili v divadelním sále slavkovského zámku.
Slavnostního předávání se zúčastnili i rodinní
příslušníci. Vysvědčení předali třídní učitelé
Petra Pitronová a Michael Korbička.

Tentokrát celou slavnostní událost natáčela
Česká televize. Záznam je možné vidět na in-
ternetu na adrese www.ct24.cz, jihomoravský
večerník z 30. 6. vs

Angličané v ZŠ Tyršova
Jak jsme již psali v předminulém čísle

zpravodaje, přijeli do naší školy studenti
z anglického Bexhillu. S našimi žáky praco-
vali na společném projektu, který se týkal bit-
vy tří císařů. Mimo jiné zavítali naši hosté
mezi žáky první třídy do hodiny angličtiny.
Prvňáčky si rozdělili a každý Angličan měl na
starosti jednu skupinku. Prvotní ostych velmi
brzy opadl a naši prvňáci neskrývali své na-
dšení z toho, že ta cizí slovíčka, kterým se na-
učili, se dají použít, aby se dorozuměli. vs

Spolupráce se židovskou
kongregací v Nottinghamu

Naše škola je v kontaktu se židovskou
kongregací v anglickém Nottinghamu. Mož-
ná si čtenáři vzpomenou na divadelní před-
stavení žáků naší školy u příležitosti otevře-
ní židovského muzea v loňském roce
v červnu. V tento den se také předávaly ceny
za literární práce našich žáků.

V letošním roce probíhala podobná literár-
ní soutěž. Žáci měli za úkol napsat esej na
téma „Holocaust“. Práce vyhodnotila porota
a ceny žákům byly předány v pátek 30. 6.
současně s vysvědčením. Vítězné práce bu-
dou přeloženy a stejně jako vloni budou za-
slány do Nottinghamu. Vladimír Soukop

Letní práce ve škole
(odpružený rošt krytý parketami) zůstane za-
chována. Jen kvalita použitých materiálů
bude mnohem vyšší.

Tělocvična by měla projít celkovou rekon-
strukcí, ale bohužel se stále nedaří pro naši
školu získat dotaci, která by pokryla poměrně
finančně náročné dílo. Proto letos vyměníme
jen podlahu.

Další velkou změnou bude kompletní vý-
měna počítačů, které slouží k výuce. Nové
počítače budou též umístěny ve třídách, aby
žáci a učitelé měli přímo ve výuce přístup na
internet. Veškeré tyto práce bezprostředně
souvisí s připravovaným školním vzděláva-
cím programem, podle něhož začneme učit
od školního roku 07/08. vs

Předávání vysvědčení žákům devátého ročníku

Angličané v první třídě

Den otevřených dveří

Dramatický kroužek



7/2006SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ12

Do Darney jsem se letos vydal poprvé. Byl
jsem překvapen velkou vstřícností francouz-
ských přátel, jak členů družebního výboru, tak
i členů katolické farnosti při kostele svaté Maří
Magdalény. V sobotu večer jsme se sešli v míst-
ním kostele na mši svaté, kterou jsem sloužil
společně s místním farářem, abbé André Simoni-
nim. Přál si, abych sloužil v češtině, a tak v Dar-
ney zazněla první česká bohoslužba. Modlitbu
Otčenáš jsme se modlili v obou řečech, fran-
couzsky a česky. Při mši zpíval velmi hezky náš
Pěvecký sbor Gloria. Vybavil jsem si událost
před čtyřmi lety, kdy Abbé André přijel se svým
sborem do Slavkova a dirigoval sbor, který zpí-
val při mši svaté. Jako dárek jsme tehdy dostali
obrázek s fotografií památné sochy sv. Martina

z jejich kostela. Letos jsme dostali na památku
kopii kříže papeže Jana Pavla II. Otec André má
již 77 let, kromě farního kostela má ve svém plá-
nu bohoslužeb dalších devět kostelů, kde slouží
bohoslužby. Ještě jsem si povšiml dalších zají-
mavých spojitostí mezi našimi kostely v Darney
a ve Slavkově. Oba byly totiž postaveny ve stej-
ném roce 1789 a v obou nalezneme na stěnách
výjevy z Kristova života. V našem kostele jsou
v podobě reliéfů, zatímco v Darney ve vitrážích
oken. Dokonce se téměř shodujeme ve sledu
oprav. Střechy našich kostelů byly obnoveny ne-
dávno, zatímco výmalbu v Darney teprve plánu-
jí. Všem, kteří se o toto setkání zasloužili, patří
velké poděkování. 

P. Milan Vavro, farář

V Darney proběhlo také setkání farností 

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.40 hod.
6. 8. Jak˘ch hodnot si váÏíte?

13. 8. Jste spokojeni s tím, co vám Jehova poskytuje?
20. 8. Kdo je va‰im Bohem?
27. 8. Obnovujte ducha obûtavosti
Jste v‰ichni srdeãnû zváni. Vstup voln˘. 

Webové stránky
ř.k. farnosti v novém

První farní stránky vznikly v roce 2002. Po
pěti letech prochází tento zdroj informací
o naší farnosti zásadními změnami. Nová adre-
sa zní www.farnostslavkov.cz.

Co všechno se můžete na farních stránkách
dozvědět? Na hlavní stránce najdete články
o aktuálním dění v naší farnosti. Další infor-
mace jsou přístupné přes odkazy v horní části
stránky. Dozvíte se zde základní údaje o far-
nosti, bohoslužbách, udílení svátostí, koste-
lech, kronice a farní radě. Můžete nahlédnout
do aktivit skupin působících ve farnosti, jako
společenství mládeže a rodin, farní divadlo,
charita, a dozvědět se o připravovaných akcích. 

Věřím, že farní stránky poslouží k posílení
komunikace mezi farníky a k informovanosti
veřejnosti. Samozřejmě, že na prvním místě
zůstává živý kontakt mezi námi a internet by
k němu měl zprostředkovat pozvání. 

P. Milan Vavro, farář

Pro chvíle pohody a odpočinku během druhé
poloviny prázdnin vám přinášíme příběh: Mít
či být? 

Rybář odnesl na trh celonoční úlovek a teď
odpočívá na břehu a hledí na moře. Jde kolem
turista a povídá: „Proč si nevezmete půjčku
a nekoupíte loď? Mohl byste pak zdvojnásobit
úlovek, koupit další loď, mít zaměstnance,
krám na trhu, rybí restauraci, rybářskou flotilu,
továrnu na zpracování ryb...“ „A co pak?“ táže
se rybář. „Pak byste mohl celý den sedět na
pláži a pozorovat moře,“ svítí turistovi nadše-
ním oči. „Vždyť to právě dělám.“

O odpočinku bylo také řečeno:
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedo-

statek. Dopřává mi odpočívat na travnatých ni-

vách, vodí mě na klidná místa u vod.“ (Bible -
Žalm 13,1-2)

„Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potře-
bují odpočinek. Proto však odpočinek není ješ-
tě konečný cíl.“ (Aristoteles ze Stageiry)

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavko-
vě u Brna dvakrát až třikrát v měsíci k sobot-
ním bohoslužbám. Začínáme v 9.00 hodin
společným studiem Božího slova a od 10.30
následuje kázání. V srpnu vás zveme na sobotu
5. 8. do domu Církve husitské (CČSH) na Ji-
ráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice)
a v sobotu 19. 8. se na vás těšíme na naší nové
adrese: Lidická č. 315. 

Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) www.casd.cz

Církev adventistů sedmého dne

Va‰e pfiíspûvky do zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz

Ve dnech 29. 6.–2. 7. 2006 se konal zájezd
do francouzského družebního městečka Dar-
ney. Akce se zúčastnil i pěvecký sbor Gloria,
který ve Francii úspěšně reprezentoval naše
město. Při mši svaté v kostele v Darney došlo
také poprvé k setkání věřících a kněží obou
farností.

Po příjezdu do Darney nás místní velmi sr-
dečně přivítali. Následující den jsme se zú-
častnili oficiálního ceremoniálu u památníku
připomínajícího vyhlášení samostatné Česko-
slovenské republiky Francií v roce 1918.

Zástupci Slavkova a Darney uctili památku
kladením věnců a sbor zazpíval písně Ach
synku, synku a Lví silou. Večer sbor vystou-
pil v místním kulturním domě se skladbami
duchovními i světskými. Mimo jiné zazněl
spirituál Deep river, žalm v polštině Blogos-
lawiony czlowiek, Lamento d’Arianna od
Claudia Monteverdiho, Come Again od Johna
Dowlanda, ale také lidové písně ze Slavkov-
ska: Ach, Bože, rozbože a Propadlo se, pro-

padlo. V sobotu nám byl představen místní
pěvecký sbor a představitelé obou měst se na-
vzájem obdarovali milými pozornostmi.
P. Milan Vavro se setkal s místním duchovním
otcem P. André Simoninim. Večer pak společ-
ně sloužili česko-francouzskou mši svatou,
při které sbor Gloria zazpíval sekvenci Veni
Sancte Spiritus, Panis Angelicus od Césara
Francka, Oběť od Fr. Nováka a Ave Verum od
W. A. Mozarta. Poznali jsme, jak moc si
v Darney družby se Slavkovem váží. Dokazu-
jí to i symboly Slavkova, kterých jsme si
všimli na mnoha místech. Obyvatelé Darney
dokonce na hlavní křižovatku umístili ukaza-
tel, který informuje, jak daleká je cesta do
partnerského města: Slavkov u Brna, 1050
km. Jan Matyáš

Družební zájezd do francouzského Darney



RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Josefa Kovářová (77) 3. 7.
Miluška Loučanská (74) 4. 7.
Emil Pola (77) 11. 7.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.
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Blahopřání

Dne 5. července 2006 se dožila 90 let paní

ANNA PŘIKRYLOVÁ
ze Slavkova u Brna

Všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí jí přejí

dcera Věra, Alena a syn Ivan s rodinami.

Vzpomínka
Dne 14. srpna to bude 7 let, co nás opustil můj manžel, tatínek,

dědeček, strýc a bratr, pan

STANISLAV MATUŠTÍK
Odešel, jako když hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá.

Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. července 2006 tomu bude 35 let, co nás opustila
naše drahá maminka a babička, paní

MARIE URBANCOVÁ

a 28 let tomu bylo, co nás opustil náš tatínek a dědeček, pan

JAN URBANEC

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Synové a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Já tak rád jsem byl vždy mezi Vámi, nebyl však čas rozloučit se s Vámi,

prosím, vzpomínejte na mě rádi.
Dne 19. července 2006 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí pana

MILANA SLEZÁKA
ze Slavkova u Brna

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 18 smutných roků, kdy od nás odešel

bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

J I Ř Í  Z L Á M A L
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.

Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 22. července 2006 uplynulo 11 let, co nás navždy opustila paní

R E N ATA  B Í L Á
roz. Hanousková

Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Děkuje zarmoucená rodina a děti.

Vzpomínka
Dne 22. srpna uplyne devět smutných let od úmrtí paní

JAROSLAVY MAŠTEROVÉ
ze Slavkova u Brna, Zlatá Hora 1232

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel, syn Milan
s manželkou, maminka, sourozenci s rodinami a vnuk Ondra

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

PRODÁM GARÁŽ v cihelně. Cena dohodou.
Tel.: 777 095 159.

PRODÁM MYČKU INDESIT a pračku
WHIRLPOOL s vrchním plněním z důvodu
stěhování. Tel.: 774 105 504.

VYMĚNÍM RD ve Slavkově u Brna na ulici
Bučovická za byt na ulici Litavská. Zn. do-
platek. Tel.: 776 854 575.

KOUPÍM BYT na Polní. Tel.: 737 824 718.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.

POTŘEBUJETE VOZÍK písku, štěrku,
oblázků? Rádi Vám ho dovezeme. Tel.:
606 317 530 – Michal Vaněk.

PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz

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

PRODEJ RD 2+KK v Rousínově, možnost
půdní vestavby, pozemek 151 m2, průjezd
s možností parkování. Tel.: 774 500 107.

PRODÁM bezpečnostní dveře 80 cm L
(světlý buk) i s kováním. Krátce používané -
sleva. Cena 9000 Kč.

KOUPÍM byt na Polní nebo domek ve Slav-
kově. Tel.: 728 520 458.

PRODEJ nových kreditních karet VISA. Vel-
mi dobré podmínky. Možnost spolupráce.
Tel. 603 792 179.

PRODÁM 2x mrazicí a 1x chladicí box. Za
3 ks sleva. Tel. 604 994 476.

HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz

VELKOOBCHOD ve Slavkově u Brna hledá
schopnou a zodpovědnou SKLADNICI,
SKLADNÍKA. Tel.: 603 262 187.

VYMĚNÍM lístek na Madonnu 7. září za 6.
září. Doplatek respektuji. Tel.: 776 124 800.

PRODÁM PB vařič s 2kg bombou. Daruji
dětskou pošk. ohrádku. Tel.: 723 746 599.

ZTRATIL SE PAPOUŠEK senegálský zele-
né barvy z bytu na Polní ul. 18. 7. Při nale-
zení volejte 724 261 813. Peněžitá odměna.

INZERCE

NùMECKO za poznáním a relaxací
DráÏìany–Postupim–Berlín–Mí‰eÀ–tropické ostro-
vy–aquapark Tropicana 26.–29. fiíjna 2006
26. 10. (ãtvrtek) 5.00 - odjezd ze Slavkova
11.00 pfiíjezd do DráÏìan – okruÏní jízda s prohlídkou
památek Starého mûsta; 17.00 odjezd na ubytování Ju-
gendherberge-Köeriser See + veãefie
27. 10. (pátek) Odjezd do Berlína, okruÏní jízda mûs-
tem. Návrat na ubytování + veãefie.
28. 10. (sobota) Odjezd do Postupimi, park Sans-sou-
ci a zámeãek Cecilienhof. Aquapark Tropicana s dokona-
lou iluzí tropÛ. Návrat na ubytování + veãefie.
29.10. (nedûle) Odjezd do Mí‰nû, prohlídka mûsta,
které proslulo v˘robou porcelánu, odjezd do âR. Pfied-
pokládan˘ pfiíjezd do Slavkova ve 20.00 h.
Ubytování: 3x nocleh – Jugendherberge 1. kategorie
Köriser See ve 2–6 lÛÏkov˘ch pokojích se sprchou + so-
ciálním zafiízením. Stravování: 3x snídanû , 3x veãefie.
Doprava: luxusní bus + WC, klimatizace, video, s moÏ-
ností obãerstvení. Poji‰tûní: poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh
= 56 Kã, poji‰tûní storna = 48 Kã, komplexní poji‰tûní =
104 Kã. Cena: 4800 Kã

BliÏ‰í informace: CK Antea, tel. 544 221 558
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Brněnská ulice před druhou světovou válkou
měla název Masarykova. Snad proto, že při ná-
vštěvách Slavkova v letech 1933 a 1935 projížděl
na náměstí první prezident Osvoboditel T. G. Ma-
saryk právě touto ulicí. V roce 1945 pak projížděl
ulicí i druhý prezident Dr. Eduard Beneš. Co do
počtu obchodů či řemeslných dílen, nezaostala
Brněnská za Husovou ulicí, Brněnská navazovala
na Úzkou (Židovskou) a Širokou (Židovskou) –
nyní Koláčkovo náměstí a na celou tzv. židovskou
čtvrť. K Brněnské patří neodmyslitelně i rohový
Panský dům č. p. 89, ve kterém měl dílnu kožeš-
ník pan Jaroslav Urbánek a klobouky paní Urbán-
ková. Vedle v suterénu prodávala cukrovinky
a další sladkosti paní Švandová, která se svým
krámkem jezdila na poutě do okolí. Dům č. p. 642
patřil panu Pavlu Šmerdovi, který měl velkoob-
chod i maloobchod potravin a materiálního zboží.
Nyní je zde prodejna konfekce „Zdeňka“. Vedle
v rohovém domě byl obchod spotřebního družstva
„Včela“. Zde prodával pan Urban, poté pan Spá-
čil a také pan Josef Halamka. Na druhém rohu byl
v roce 1936 nově postavený dům č. p. 680 pana
Engelsratha – obchod s textilem a konfekcí. Zá-
kazníci prodejny při větších nákupech byli odmě-
nováni dárky – kapesníčky, krajkovými límečky
apod. Nyní je zde prodejna elektro.

Vedle v čísle 90 měl obchod a cukrovinkami
pan Richard Minařík. Zejména v předvánočním
období byl zásoben lákavými dobrotami a kolo-
niálním ovocem (datle, fíky, kokosové ořechy,
svatojánským chlebem aj.) Vedle v čísle 638 měl
prodejnu řemeslnických potřeb a věcí pro obuv-
níky pan Bohumil Husák. V čísle 484 měl klem-
pířskou dílnu a letoval děravé nádobí pan Jan
Valnoha. V domě č. p. 92 byla prodejna textilu
a galanterie pana Kukly, kterou později převzal
pan Arnošt Čestnohorský. V domě č. p. 93 měl
prodejnu jízdních kol pan Jan Honzík, který v ob-
chodě nabízel vše potřebné pro vybavení jízdních
kol. Ve dvoře měl dílnu, ve které kola opravoval
a v zimě brousil brusle.

Ve vedlejším domě č. p. 94–95 provozoval pan
Hubert Oppl pohřební službu. V domě č. p. 96
bylo květinářství paní Zapletalové. Ve druhé po-
lovině domu provozoval holičství pan Májek.

Jednopatrový rohový dům s věžičkou, která na
konci druhé světové války byla zasažena šrapne-
lem, patřil rodině Hussově a měl číslo 681. Ob-
chod voněl především čerstvě upraženou kávou
a dalším koloniálním zbožím. Sortiment zboží
byl velmi široký. Pro stálé věrné zákazníky Hus-
sovi připravili na židovské svátky „pessat“ – ne-
kvašené pečivo-macesy – a podarovali je. Na
druhém rohu byl obchod pana Obenraucha, který
prodával mouku a různé potraviny jak v malém,
ale především ve velkém. V dalším domě č. p. 97
měl obchod pan Šlezinger.

V domě č. 98 bydlel pan František Novotný,
který provozoval kominickou živnost. Ve vedlej-
ším domě č. p. bylo pohostinství
pana Františka Dohnala. Při občas-
ných návštěvách Slavkova zpěvák
Jára Pospíšil nikdy nevynechal za-
stavit se. Na zahrádce byla kuželna,
kde se mohly hrát kuželky. V roho-
vém domě č. p. 127 měl holičství
pan Fröhlich. Na protější straně Br-
něnské ulice byla kovárna pana Ka-
lábka, kam chodili sedláci okovat
koně. V domě č. p. 101 prodávat ci-
garety a tabák pan Abert. Vedle v čís-
le 102 bylo zámečnictví pana Horáčka. Po tragic-
ké smrti manželů Horáčkových v domě zavedl
kamnářství pan Dofek. V domě č. p. 103 provo-
zoval kamenickou dílnu a stavbu pomníků pan
Skumanec. V rohovém domě č. p. 104 měl řez-
nictví majitel domu pan Matocha. Krám vždy vo-
něl čerstvými uzeninami. Na protějším rohu
v domě č. p. Koláčkovo náměstí 113 měl sedlář-
skou dílnu pan Josef Rozehnal, který mimo výro-
by postrojů pro koně a dobytek vyráběl školní
brašny a kabely. V domě č. p. 115 měli obchod
Sušilovi, kteří prodávali nádobí, sklo a porcelán
a potřeby pro kuchyň a domácnost. Ve vedlejším
neobydleném domku v č. p. 116, který patřil ro-
dině Hussově, byl sklad a prodej topiva, uhlí
a koksu. V domě číslo 117 měl obchod pan Fran-
tišek Rozsypal, který nabízel kamna a sporáky
a později i vodoinstalační materiál. Ve dvoře měl
zámečnickou dílnu. Nyní zde má čalounictví pan
Václav Eliáš.

V domě číslo 118 provozoval holičství pan
Rudolf Kratochvíl. Jeho syn Leopoold měl
v domě pojišťovací kancelář Hasičské pojišťovny.
V čísle 119 měl papírnictví pan Kánský. Po jeho

smrti obchod převzal pan Adolf Malík, který pro-
voz rozšířil o knihařství – vazbu knih. V domě
č. p. 120 byla nemocenská pokladna a kancelář
notáře p. Andělína Váhaly.

V prvním patře měl služební byt pan Josef
Kašpárek, dlouholetý pracovník nemocenské po-
jišťovny. Rohový dům č. p. 121 patřil panu Malá-
čovi. V přízemí měl hodinářství pan Josef Hrdlič-
ka, vedle měl pánské i dámské krejčovství pan
Josef Hejtman. Vedle domovních vrat měla ob-
chod s mlékem a mléčnými výrobky paní Neuži-
lová. Na druhém rohu v č. p. 122 měl prodejnu
hodin pan Alois Štěrba. Před válkou a při včas-
ném setmění nám promítal se svou 8 mm promí-
tačkou do výlohy grotesky, které dodnes můžeme
řadit ke zlatému fondu počátků kinematografie.
V domě č. p. 641 byl obchod „U Laštůvků“, kde
se prodávala konfekce, látky, prádlo a také skaut-

ské kroje. V části domu jeden čas paní
Laštůvková měla mlékárnu. V domě
č. 640 bylo modistství paní Růženy
Horáčkové. Majitel domu pan Jan
Poláček provozoval řeznictví a uze-
nářství. Nyní se zde nachází pekař-
ství pana Františka Neužila.

Poté už do Brněnské zasahovala
budova Černého orla č. p. 123, kde
měl obchod s látkami pan Antonín
Novotný, vedle měl holičství pan Ma-
ierhöfer. Blíže k městu se po schodech

šlo do obchodu pana Újezdského, který prodával
kůže a potřeby pro obuvníky. V suterénu měl ob-
chůdek – nožířství pan Jindřich Sáček. Vedle –
blíže v náměstí prodávala zeleninu a ovoce paní
Horáčková. Na samém rohu měl obchod pan Os-
kar Zweig s konfekcí. Jeho manšestrové kalhoty
a obleky byly k neroztrhání. Ve vyvýšeném pří-
zemí byl hostinec u Černého orla, který provozo-
val „děda“ Mrkus. V zadní místnosti hostince se
hrál kulečník. Nyní v těchto prostorách sídlí Čes-
ká spořitelna.

Brněnská ulice byla vždy velmi rušná. Ulicí
jezdila auta a ostatní dopravní prostředky. V roce
1945 při osvobozování Slavkova projížděly Br-
něnskou ulicí sovětské tanky, a to oběma směry!
Jeden čas byla ulice určena pouze jako jedno-
směrná a při stále vyšší motorizaci je nyní ulice
určena pouze pro obsluhu zásobovacími vozidly.
Po úpravě náměstí došlo i k úpravě Brněnské,
která slouží jako pěší zóna.

Z původních obyvatel již asi nežije nikdo. Zů-
stávají jen vzpomínky na staré dobré časy.

Sepsal Kl. Kohoutek s připomínkami Gusty
Andrlové a Marie Langové.

Jak je na fotografiích vidět, Brněnská ulice se za 66 let příliš nezměnila. Vlevo v roce 1940, vpravo dnes.

Jak se kdysi žilo v Brněnské ulici

Rok 1940.
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okénko
Práce na zahradû v srpnu – choroby a ‰kÛdci

Setkání rodin s diabetickými dětmi ve Sloupu
v Moravském krasu se zúčastnilo 25 dětí a 32 do-
spělých. Navštívili jsme propast Macochu a Kate-
řinskou jeskyni. Pak jsme jeli vláčkem ze Skalní-
ho mlýna k lanovce a vyvezli jsme se k horní
plošině Macochy. Přálo nám také počasí, takže
všichni se vykoupali, zasportovali si a večer byl
táborák a diskotéka. Rodiče se dozvěděli nové po-
znatky v léčbě diabetu, jak postupovat o prázdni-
nách a během školního roku. Setkání se také zú-
častnily farmaceutické firmy, které vyrábí
pomůcky pro diabetiky a primářka MUDr. Lud-
mila Brázdová z nemocnice Milosrdných bratří
v Brně.

Naše letní pohybová aktivita pokračuje i v srp-
nu. Ve středu od 18 hodin si můžete přijít zahrát
pétanque do zámeckého parku. V pondělí a ve
čtvrtek od 9.30 hod. společně zaplavat na letní
koupaliště. Vedení nám vychází vstříc, aby si zde
mohli užít vody a sluníčka také senioři.

Připomínáme účastníkům ozdravného pobytu
v Itálii, že informativní schůzka se uskuteční
v úterý dne 22. 8. 2006 ve 14 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Slavkově. Obdrží
zde veškeré pokyny k cestě a k pobytu v Bibione
a v Rimini, který organizujeme od 8.–17. září
2006 ve spolupráci s CK ForLineTour Brno.

Protože letošní léto je skutečně vydatné, snad
přijde vhod i několik rad k opalování. Dermatolo-
gové varují před nadměrným vystavováním po-
kožky ultrafialovému záření, které je příčinou zá-
važného poškození kůže. Před odjezdem na
dovolenou by si lidé měli nechat vyšetřit svá pig-
mentová znaménka a obstarat kvalitní krémy s do-
statečně vysokým UVA a UVB filtrem. Před prud-
kým sluníčkem a spálením kůže musíme chránit
především děti, které mají jemnějií kůži, ale také
starší lidé by se neměli vystavovat slunci mezi 11.
a 15. hodinou. Rozhodně nestačí natřít se ochran-
ným krémem jednou denně. Zvláště při koupání je
potřebné opakovat ošetření pokožky vždy po vyji-
tí z vody a osušení. Střídat pobyt na slunci i ve stí-
nu. Ušetříme si tím nejen nepříjemné a bolestivé
spálení kůže, ale zabráníme rozvoji škodlivých
maligních melanomů. Sluněním vstřebáváme do
organismu D vitamin, ale i zde platí vše s mírou.

Pro horké letní dny jsme vybrali dva letní salá-
ty s jogurtem jako lehkou večeři: Rozpočet pro
4 osoby: 200 g salátové okurky, 400 g rajčat,
1 hlávkový salát, 150 g pórku, 250 g paprik, 20 g
olivového oleje, 200 g bílého jogurtu, 150 g drů-
beží šunky, 2 vejce, sůl, pepř, ocet, provensálské
koření, sekaná petrželka, um. sladidlo. Omytou
zeleninu pokrájíme na jemno, přidáme posekanou
šunku a zakapeme olejem. Z jogurtu, octa, soli,
koření a sladidla si připravíme zálivku. Promíchá-
me a necháme vychladnout. Salát podáváme
ozdobený plátky vařených vajec a posekanou
petrželkou. 1 porce obsahuje: 305 kcal, 14 g bíl-
kovin, 17 g tuku, 199 sachatridů, 3 g vlákniny.

Mrkvový salát – rozpočet pro 4 osoby:
400 g mrkve, 200 g eidamu, 150 g bílého jo-

gurtu, 100 g cibule, 100 g pórku, 50 g oliv, 1 vej-
ce, 20 g olivového oleje, sůl, vegetka, petrželka.
Omytou mrkev nastrouháme na hrubém struha-
dle, stejně tak i eidam, zasypeme vegetkou, přidá-
me na jemno nakrájenou cibuli a pórek. Vmíchá-
me jogurt a případně dosolíme. Po vychlazení
zdobíme vařeným vejcem, olivami a posekanou
petrželkou.

1 porce obsahuje 285 kcal, 18 g bílkovin, 18 g
tuku, 10 g sacharidů, 3,5 g bílkovin. Pěkný zbytek
prázdnin všem přeje Marie Miškolczyová

Pranostika: Fouká-li na Bartoloměje (24. 9.)
z Moravy, orej sedláčku pomaly.
Fouká-li na Bartoloměje z Čech,
tak si sedláčku s oráním pospěš!

Ranní chladna a rosy v tomto měsíc podporují
vybarvování ovoce stejně jako vyšší teplotní rozdí-
ly mezi dnem a nocí a slunečné počasí. Teprve nyní
se můžeme dočkat odměny za důsledný řez stro-
mů, neboť většinou na mladším krátkém dřevě bu-
deme sklízet chuťově nejlepší a opticky nejkrásněj-
ší ovoce. Plody na dlouhých výhonech nebo zcela
zastíněné uvnitř koruny mají naproti tomu horší ja-
kost. Stromy přetížené úrodou včas podpíráme,
aby se nelámaly větve nebo celé koruny. Z ovoc-
ných stromů mají nejvíce křehké dřevo slivoně. 

Sklízíme pozdně zrající odrůdy višní, ranější
švestky, pološvestky, renklódy a slívy. Češeme
broskve a pozdně zrající odrůdy meruněk, z drob-
ného ovoce pozdní odrůdy červeného rybízu (Hej-
nemanův pozdní), maliny a ostružiny. Hrušky do-
zrávají poměrně rychle, a proto nesmějí být při
sklizni příliš měkké. Všechno ovoce je třeba zhod-
notit, zkonzumovat, zpracovat nebo prodat. Padaná
jablka a hrušky, nejsou-li nahnilé, zužitkujeme na
mošty a ovocná vína. Opadané nahnilé a červivé
ovoce sesbíráme, abychom zabránili šíření chorob.

Z houbových chorob je možné šíření plísní na
rajčatech a bramborách. Zde použijeme BRAVO
75 WG 0,3-0,4%s OL 14 dní či KUPRIKOL 50
0,4–0,5% roztok,  anebo systémový RIDOMIL
GOLD MZ 68 WP – 0,25% s OL 3 dny. V srpnu
pokračujeme v zamezení pozdní červivosti plo-
dů. Stromy ošetříme organofosfáty ZOLONE 35
EC 0?%, SUMITHION SUPER 0,1 s OL 21
dní, pro zimní odrůdy MOSPILAN 20 SP
0,025% s OL 28 dní.

Z činnosti ZO ČZS
Dne 4. června byl uspořádán zájezd do VÚŠO

Holovousy a na zámek Kuks, jak je popsáno ve
zvláštním článku níže. V současné době se při-
pravuje Oblastní výstava ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků, která se uskuteční 23. a 24. září
2006 ve spolupráci s Územní radou ve Vyškově.
Žádáme pěstitele, kteří mají zájem vystavovat,
aby již nyní mezi svým ovocem vybírali ty nej-
lepší výpěstky, protože i letos bude vyhlášena
soutěž o Jablko roku 2006. O dalších podrob-
nostech vás budeme informovat v příštím čísle. 

Zpracovna ovoce zahájila provoz. Zájemci in-
formujte se u př. Jindřicha Sáčka.

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

V sobotu 24. června 2006 po 6. hodině jsme
vyjeli na trochu delší zájezd. Tentokráte do Vý-
zkumného ústavu šlechtitelského a ovocnářské-
ho do Holovous v Podkrkonoší. Za chladnějšího
ranního počasí cesta příjemně ubíhala, a tak
v půl deváté jsme se setkali s Ing. Blažkem, vý-
znamným pomologem z tamního pracoviště, kte-
rý nás seznámil s novinkami ve šlechtění, prove-
dl nás sady, ve kterých provádějí výzkum,
a prozradil nám i některé zkušenosti. 

Po zastávce v Hořicích, kde jsme si zakoupili
výborné Hořické trubičky mnoha druhů a chutí,
jsme si udělali procházku kouzelným lesním zá-
tiším v Novém lese v blízkosti Kuksu se socha-
mi vynikajícího sochaře Matyáše Bernarda
Brauna. Jeho Betlém byl vytesán v letech

1726–1734 přímo na místě a ani nepříznivé zá-
sahy času a lidského neporozumění nedokázaly
setřít mimořádný umělecký zážitek.

Po krátkém osvěžení a odpočinku z horkého
letního počasí byla prohlídka v chladném pro-
středí hospitálu s kostelem a lapidáriem v Kuksu
příjemná. Iniciátorem této dobové a zcela výji-
mečné stavby byl František Antonín hrabě
Špork. I zdejší galerii soch ctností a neřestí, ve
kterých jsme se mnozí hledali, vytesal Matyáš
Bernard Braun a jeho dílna. 

Sice unaveni, ale spokojeni jsme se vraceli
domů a těšíme se na další akce, které naše orga-
nizace připravuje. Věříme, že mezi nimi bude
alespoň jeden zájezd v příštím roce. Za účastníky
zájezdu děkuje organizátorům  Vladimír Luža

Zahrádkáři na zájezdě
Účastníci zájezdu naslouchají výkladu Ing. Blažka z VÚŠO v Holovousích.
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Koncert pěveckého
sboru MLADOST z Brna

V neděli 27. srpna v 15 hodin se uskuteční
v zámecké Kapli sv. Kříže koncert vám již jis-
tě známého pěveckého sboru Mladost, který se
ve Slavkově prezentoval několika koncerty se
svojí mladou nadějnou dirigentkou Katarínou
Mašlejovou.

Krásné prostředí města Slavkova a jeho oko-
lí učarovalo všem členům sboru a již třetím ro-
kem zde tráví soustředění před zahraničními
turné. První rok to bylo Lucembursko, v loň-
ském roce Slovensko a v letošním roce sbor od-
jíždí 15. 9. na týdenní turné do Itálie.

Na koncertě se představí s programem, který
si pro toto turné připravil. Věříme, že se nám
podaří vytvořit příjemnou atmosféru a všem po-
sluchačům prožít hodnotný kulturní zážitek.

Ilona Zyková, členka sboru

Pro zájemce o historii
Před několika dny vyšla kniha Františka Ko-

peckého s názvem „200 let tradic bitvy u Slavko-
va“. Volně navazuje na předchozí publikaci z roku
2001 „Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805-
6.“ Rekapituluje vývoj tradic na slavkovském bo-
jišti od nejstaršího období až do konce roku 2005.
Je o lidech, kteří dělali více, než museli.

Úvod k ní napsal známý spisovatel nejen „na-
poleonské“ historické literatury Mgr. Jiří Kovařík
z Kladna. Text je shrnutím činnosti kroužků,
spolků, společností a klubů, zabývajících se vo-
jenskou historií a organizováním pietních vzpo-
mínek na oběti z roku 1805. Doplňují ho histo-
rické fotografie, z nichž mnohé dosud nebyly
publikovány.

V nejbližší době rovněž vyjde brožura od stej-
ného autora „Norbert Brassinne – Poutník míru.“
Popisuje život a dílo člověka z belgického bojiš-
tě u Waterloo, který od roku 1966 do roku 1984
navštěvoval slavkovské bojiště a dodal odvahu
k pořádání vzpomínkových akcí i místním příz-
nivcům regionální historie. 

Na podzim ještě vyjde „Historie I. pěšího plu-
ku Kaiser.“ Seznámí vás s tím, co předcházelo
dnešní činnosti Československé společnosti vo-
jenské historie Brno, která položila základ vzpo-
mínkovým akcím na slavkovském bojišti. 

Uvedené publikace budou v prodeji v knihku-
pectví Barvič–Novotný v Brně, na Mohyle míru,
v Informačním regionálním centru ve Slavkově,
v knihkupectví ve Vyškově a na Obecním úřadě
ve Tvarožné. F. Kopecký

Minulý měsíc – 5. června – uplynul rok od slav-
nostního otevření obnovené židovské školy ve Slav-
kově u Brna s trvalou výstavou „Staré židovské měs-
to Austerlitz a jeho obyvatelé“. Má být pro
návštěvníky mementem, trvalou pamětí a hlavně dů-
kazem o antisemitismu, který v polovině minulého
století přerostl v pokus o genocidu židovského náro-
da. Rok v dnešní uspěchané době je krátké období.
Přesto může být příležitostí k zamyšlení nad význa-
mem takové městské památky, její historičnosti, ak-
tuálnosti, návštěvnosti i případných potřeb, které
roční provoz muzea ukázal.

Pokus o hromadné vyhlazování Židů není v ději-
nách ničím novým. Velmi tragická pro národ izrael-
ský byla doba, když jej v roce 587 př. n. l. početným
vojskem napadl mocný král babylonský Nabukadne-
sar II. Judejci byli odvedeni do babylonského zajetí,
Jeruzalém a Šalomounův chrám byl vypálen. A ne-
byla to jediná smutná událost té doby. Izraelský ná-
rod byl uprostřed mocných říší Orientu okupován,
ponižován, rozptylován. Podobně tomu bylo v tisíci-
letích křesťanského letopočtu. Izraelci-Židé byli uza-
víráni do ghett, pronásledováni a zabíjeni v pogro-
mech. Nejinak tomu bylo i v historických zemích
českých. Bouření proti Židům na počátku května re-
volučního roku 1848 bylo jedním z nejantisemitštěj-
ších útoků v Praze. Útočníkem na židovské město
pražské byla tlupa nezaměstnaných tiskařů, kteří byli
ke společnému útoku najati některými pražskými
kupci za sto dvacet zlatých. Holocaust, spáchaný ve
čtyřicátých letech dvacátého století v nacistických
vyhlazovacích táborech na šesti milionech mužů, žen
a dětí židovského původu, však nemá ve světových
dějinách obdoby. Proto Všeobecná deklarace lid-
ských práv, vyhlášená OSN v roce 1948, poprvé za-
vazuje všechny lidské bytosti k prosazování lidských
práv jako obecně uznávaný základ soužití občanů
uvnitř jednotlivých zemí i v mezinárodních vztazích.
Současnost ukazuje, že i tak budeme v každé gene-
raci, v každém městě či obci vždy znovu stát před
osobním rozhodnutím, jak dostát jejich mravní vý-
zvě, jak je bránit. To se v burcující podobě ukazuje
už dnes, kdy se výrazně projevuje národnostní zášť,
rasistická nenávist a nesnášenlivost.

Demonstrace, kterou svolala na odpoledne 28. říj-
na loňského roku před německé velvyslanectví v Pra-
ze organizace Národní odpor, je toho jasným důka-
zem. Na demonstraci mělo být totiž protestováno
proti soudní vazbě popírače holocaustu Ernsta Zünd-
la. Demonstrující byla mládež, která by se asi ráda
označila za přemýšlivou. Tedy protivník nestavějící
na hrubé síle, ale „ideologicky“ mnohem nebezpeč-
nější. Věří tomu, že bojují za svobodu projevu. V heb-
rejském slovníku najdeme pro takové počínání slovo
„chucpe“. Vyjadřuje něco, co žádné slovo v žádném
jazyce nemůže plně vyjádřit: drzost, troufalost, zlost,

Rok poté

AUSTERLITZ CUP 2006
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12. srpna 2006
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si mÛÏete pfieãíst na internetu:

otrlost, cynismus, nepochopitelná kuráž, dovolenost
spojená s arogancí. Řekl bych, že to vše má společ-
ného jmenovatele – hloupost. Proto by se takto de-
monstrující mládež měla spíše vrátit do škol. Ale sta-
čí učitelé na to, aby tohle všechno napravili?

Hloupost je totiž nebezpečnější nepřítel dobra
než zlo. Proti zlu se dá protestovat, dá se zostudit,
v krajním případě mu lze zabránit násilím. Proti
hlouposti, která není v jádru defektem intelektuál-
ním, nýbrž lidským, jsme bezbranní. Když mluví-
me s hlupákem, máme pocit, že před námi není on
sám osobně, nýbrž jeho předsudky a fráze, které
nad ním nabyly moci. Je jakoby v zakletí, zaslepen,
zneužit. Ve své podstatě znásilněn, když se stal ná-
strojem bez vlastní vůle, bez schopnosti rozeznat
špatnost jako zlo. Mám důvodný strach ze světa pl-
ného takových analfabetů, kteří nemají jinou paměť
než tu ve svém počítači.

Jakou cestou se vydat, aby zlo uplynulé doby ne-
bylo zapomenuto? Roční provoz městského židov-
ského muzea napovídá, že cesta soustředění dobové
fotodokumentace a různých památek na slavkovské
Židy je pro veřejnost přitažlivá a poučná. Svědčí
o tom dobrá návštěvnost muzea i četné pochvalné
zápisy v návštěvní knize. Vyjadřují obdiv k uspořá-
dání památkových exponátů i slova díků adresovaná
průvodkyni, obětavé paní Marii Langové, učitelce
v. v. Častými návštěvníky jsou skupiny žáků a stu-
dentů různých škol, rodinné návštěvy potomků, je-
jichž předci kdysi ve Slavkově žili, a zahraniční
hosté. Vyhovující je návštěvní doba, která je v ob-
dobí před prázdninami, prázdnin a dovolených s vý-
lukou pondělků každodenní, a to od 9 do 17 hodin.
V muzeu jsou však vstřícní i vůči zájemcům, kteří si
dohodnou návštěvu mimo provozní dobu. Cestu
k muzeu vyznačují z Palackého a Koláčkova ná-
městí směrovky. Nebylo by od věci, kdyby návštěv-
níci slavkovského zámku byli na židovské muzeum
také upozorněni lépe umístěným poutačem.

Díky zájmu představitelů města je objekt muzea
stále ještě stavebně upravovaný tak, aby odpovídal
významu historické památky a dobře sloužil jeho
návštěvníkům. JUDr. Miloslav Honek
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

PAN ROSNIâKA. NICOLAS CAGE. Nikdy není tak zle, aby nemohlo b˘t
je‰tû hÛfi.
ÎÍT PO SVÉM. ROBERT REDFORD, MORGAN FREEMAN, JENNIFER
LOPEZ. Pfiíbûh ranãerské rodiny, která byla rozdûlena a nyní se snaÏí zho-
jit stare rány. 
P¯CHA A P¤EDSUDEK. KIERA KNIGHTLEY, DONALD SUTHERLAND,
JUDI DENCH. Podle paní Bennetové mûl Ïivot jejích pûti dcer smûfiovat
k jedinému cíli – k nalezení bohatého manÏela. DokáÏe Lizzie najít aspoÀ
jeden dÛvod proã se zamilovat a dobrovolnû vdát?
V MOCI ëÁBLA. LAURA LINNEY, TOM WILKINSON. Tenhle drásav˘ film
je jako noãní mÛra, ze které není probuzení. Film vznikl podle skuteãného
pfiíbûhu nûmecké studentky Anneliese Michel.
DVANÁCZ DO TUCTU 2. STEVE MARTIN. Vysnûné prázdniny se brzy
mûní v zufiivé soupefiení s ambiciózní a pfiehorlivou rodinou Tomova vûã-
ného rivala. 
MNICHOV. ERIC BANA, DANIEL CRAIG, GEOFFREY RUSH. Film mapu-
je temnou a utajovanou kapitolu moderních dûjin, která bolestivû zasáhla
nejen obûti, ale take samotné ãleny zásahového t˘mu – LOH 1972  v Mni-
chovû.
AGENT V SUKNÍCH 2. MARTIN LAWRENCE. Pokraãování, které je je‰tû
‰ílenûj‰í, legraãnûj‰í a zábavnûj‰í neÏ original.
ÎOLDÁCI SPRAVEDLOSTI. STEVEN SEAGAL. Námezdn˘ bojovník se
ujímá ochrany nad vdovou po kamarádovi. Pro záchranu jejich Ïivota musí
provést únos vûznû z nejpfiísnûji stfieÏeného vûzení na svûtû…
ZLOMENÉ KVùTINY. BILL MURRAY. Star˘ mládenec dostane anonymní
dopis, Ïe se po nûm shání jeho 19let˘ syn. Vydává se tedy na cestu kon-
frontace s minulostí…
MODIGLIANI. ANDY GARCIA, EVA HERZIGOVÁ. Film vypráví o soupefie-
ní italského malífie Modiglianiho s jeho nejvût‰ím rivalem Pablem Picca-
sem. Kdo zvítûzí na pafiíÏské v˘stavû?
KRÁSA NA SCÉNù. CLAIRE DANES, BILLY CRUDUP. Lond˘n, 17.stole-
tí. Îeny nesmí hrát divadlo, jejich role vytváfiejí muÏi. Hlavní hrdina této
situace dokonale vyuÏívá. Jeho Ïivot se v‰ak obrátí naruby v momentû,
kdy se král Karel II. rozhodne zmûnit dosud platná pravidla.
WALK THE LINE – LÁSKA SPALUJE. JOAQUIN PHOENIX, REESE
WITHERSPONE. Zpûvák. Rebel. Psanec. Hrdina. Uderné akordy a hlubo-
k˘ temn˘ hlas legendárního „MuÏe v ãerném“ vyvolaly hudební revoluci –
a z Johnyho Cashe navÏdy uãinily kultovní americkou hvûzdu.
MÒJ MILÁâEK RÁÎE 6,65. JAMIE BELL, BILL PULLMAN, CHRIS
OWEN. Staãí jedin˘ v˘stfiel. Navzdory pfiísnému pravidlu – zbraÀ zboÏnû
uctívat, ale nikdy ji nepouÏít, se mladíci dostanou do situace, kdy nemají
jiné v˘chodisko…
OZVùNA SMRTI. Napínav˘ thriller, jehoÏ dûj se odehrává v prostfiedí
opu‰tûné nemocnice. Do ní vniká skupinka mlad˘ch lidí, ktefií si tu na svá-
tek Halloween chtûjí uÏít trochu zábavy. 
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUÎSTVÍ. Tajemná hra nalezená ve
sklepû jejich starého domu vyhání v napínavém sci-fi filmu dva vûãnû roz-
hádané bratry do nejvzdálenûj‰ích a nejtemnûj‰ích hlubin vesmíru.
LÉKA¤SKÁ AKADEMIE. DAN AYKROYD. Jsou mladí, svûÏí a nemohou
se doãkat, aby vás fiezali. 
DLOUH¯ VÍKEND. CHRIS KLEIN, BRENDAN FEHR. Dva bratfii. Jeden ví-
kend. Îádné zábrany.
OHNIVÉ NEBE. MARK DACASCS, JOANNE KELLY. Teploty závratnû
stoupají, obloha hofií a budoucnost lidského pokolení je ve hvûzdách.
Vûdci musí vyslat obrann˘ ledov˘ kryt, aby zabránili záfiení. Podafií se zá-
sah nebo je Zemû ztracena?
POVSTÁNÍ STROJÒ. MICHAEL DORN, ALEXANDRA PAUL. Jakékoliv
naru‰ení svého teritoria berou vojen‰tí roboti jako útok a brání se. Jsou
naprogramováni tak, aby mûli své území pod kontrolou i za cenu smrti…
DùJINY NÁSILÍ. VIGGO MORTENSEN, MARIA BELLO, ED HARRIS,
WILIAM HURT. Solidní pfiíbûh pov˘‰en˘ na hru s Ïánrem a divákem. 
BOJ O MOSKVU. Film pfiibliÏuje fa‰istick˘ útok na Polsko, vpád do Fran-
cie, bitvu o Anglii, pfiepadení SSSR v roce 1941 a rovnûÏ dûní na “tajné
frontû”. Pfiípad Sorge, Rudá kapela. Tedy: svûtové panorama  a v‰echny
politické a váleãné peripetie tohoto období aÏ po klíãovou událost prvních
let druhé svûtové války – poráÏku fa‰istÛ u Moskvy.
BLOKÁDA. Na motivy stejnojmenné knihy Alexandra Chalkovského byl
natoãen ãtyfidíln˘ pfiíbûh, kter˘ vypráví o nejtragiãtûj‰ích stránkách velké
vlastenecké války pfii obléhání Leningradu mezi záfiím 1941 a lednem
1943, o velké bitvû o mûsto, dûní na velitelství, kaÏdodenním Ïivotû v prv-
ní linii aheroick˘ch pracovních v˘konech obyvatel Leningradu v obléha-
ném mûstû. 
SEDMNÁCT ZASTAVENÍ JARA. Otto von Stierlitz je hlavním hrdinou
ruské románové série Juliana Semjonova. První kniha vy‰la v roce 1970
a stejnojmenn˘ 12-díln˘ serial byl natoãen v roce 1973. SS-standanten-
fuhrer Otto von Stierlitz byl ve skuteãnosti plukovník Maxim Isajev, tajn˘
agent KGB, kter˘ pfied infitrováním SS-sicherheitsdienst operoval v PafiíÏi
a ·anghaji. Pfiíbûhy jsou inspirovány skuteãn˘mi událostmi.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

celkem pravidelně. Oproti loňskému ročníku
přehlídky je v Poutnících jedna změna: na mís-
to banjisty Petra Brandejse nastoupil muzikant
až ze slovenské Prievidze, který má navíc pro
nás zajímavé jméno – jmenuje se totiž Peter Me-
čiar. Peter kromě banja ovládá ještě dobro, pe-
dálovou steel guitár a dokonce má konzervatoř
na kontrabas, ale to má smůlu, na ten hraji již já.
Jinak chystáme nové písničky na CD, které bu-
deme točit v září a mělo by vyjít v listopadu.
Bude to v pořadí již 12. poutnické CD a některé
novinky z tohoto nosiče se vám pokusíme za-
hrát.

Už potřetí za sebou budou tvořit závěr festi-
valu chlapci, kolegové ze souboru písní a tanců
říkající si Osada. Tam pokud vím, není nic no-
vého v personálu, takže se můžete těšit opět na
Oldu, Jirku, Karla, Ebleho a Ampíka. Kromě
nich také na občerstvení a vůbec příjemný večer.
Překvapení a změny nejsou vyloučeny.
Předprodej na naši akci proběhne od 27. 7. v In-
formačním centru Austerlitz. Při celodenním
špatném počasí (déšť a 10 nad nulou) se festival
přemístí do kina Jas.

Milí posluchači, jménem Historického muzea
a všech účinkujících vás srdečně zvu na 8. roč-
ník festivalu Folk a country na zámku, samo-
zřejmě na nádvoří slavkovského zámu, a to 4. 8.
od 19 hodin. Snad jsem na nic nezapomněl, váš

Jiří Karas Pola

v minulém čísle Slavkovského zpravodaje byl
otištěn první článek o chystaném 8. ročníku fes-
tivalu Folk a country na zámku. Závěrem tohoto
jsem slíbil v dalším čísle zpravodaje představit
zbytek účinkujících, a protože sliby se mají pl-
nit a nejen o Vánocích, tak tak činím.
Dalším účinkujícím je trampský bard a legenda
– Wabi Daněk, který poslední roky jezdí se
svým kolegou a kamarádem Milošem Dvořáč-
kem. Co o Wabim napsat? Je toho tolik, co by
se dalo zmínit… Mám s Wabim dokonce i ně-
kolik osobních vzpomínek z různých akcí, kde
jsem spolu hráli, například z prvního turné po
Polsku v osmdesátých letech minulého století,
kdy jsme Wabimu dělali doprovodnou kapelu
s Poutníky. Stručná fakta: Wabi Daněk byl čyři-
krát oceněn na portě a během své plodné karié-
ry vydal osm alb. 

Takže ještě zbývá představit Poutníky a Osa-
du. Co říct o těch prvních, jichž jsem členem
a dokonce i kapelníkem (ale to jen proto, že to
nechtěl nikdo jiný dělat). Ve Slavkově hrajeme

Vážení přátelé dobrého folku a country,

Sláva nazdar výletu…
Stalo se tradicí, že Klub důchodců-učitelů po-

řádá každoročně poznávací zájezd.  Hlavním cí-
lem v tomto roce byla Elektrárna Dlouhé Stráně.
Touto unikátní stavbou přečerpávací elektrárny
nás provedl a vše podrobně popsal inženýr, kte-
rý se na celé stavbě sám podílel. Jeho zasvěcený
výklad nám odhalil komplex ojedinělý v Evro-
pě. Krásné počasí nám umožnilo výhled na celé
Jeseníky. 

Naší druhou zastávkou bylo lázeňské město
Velké Losiny. Zde jsme navštívili Národní kultur-
ní památku Ruční papírnu s tradiční výrobou ruč-
ního papíru. Prohlédli jsme si nejen muzeum, ale
viděli jsme přímo výrobu papíru, který se používá
dokonce pro státní a diplomatické dokumenty.
Procházka lázeňským parkem a dobrý oběd také
přispěl ke spokojenosti účastníků zájezdu. 

Tyto cesty za poznáním organizujeme již ně-
kolik let a opět se těšíme na příští rok. A kam
pojedeme? Nechte se překvapit…

Klub důchodců-učitelů

Miloš Dvořáček a Wabi Daněk Poutníci

1°Slavkovské serpentiny
AZ Servis Seat 2006

Ve dnech 19. a 20. 8. se uskuteční ve Slav-
kově u Brna další díl mezinárodního seriálu zá-
vodů automobilů do vrchu KW Berg Cup
2006. Trať na silnici ve směru Rousínov měří
2100 m, závody začínají jak v sobotu, tak i ne-
děli tréninkovými jízdami od 8.30 hod. Samot-
né závodní jízdy pak po oba dny od 13.00 hod.
Vstupné je 50 Kč a děti do 10 let v doprovodu
s rodiči mají vstup zdarma. Ulice Tyršova bude
uzavřena pro průjezd vozidel již od pátku
12.00 h do neděle 19.00 h a bude sloužit jako
depo závodních vozů. Na tento závod, který se
jede poprvé v bohaté historii závodění ve Slav-
kově u Brna pod názvem 1°Slavkovské serpen-
tiny AZ Servis Seat 2006, je přihlášeno více
než 100 jezdců z České a Slovenské republiky.
Mezi největší taháky pro diváky budou patřit
určitě formulové vozy v čele s Milošem Zmeš-
kalem na voze Dallara F3. Seriál KW Berg
Cup tvoří 13 dvoudenních závodů po území ce-
lého bývalého Československa. Tohoto velmi
atraktivního a diváky vyhledávaného seriálu ze
zúčastňuje více než 300 jezdců z Česka, Slo-
venska a Maďarska. Zveme všechny motoris-
tické příznivce a žádáme je, aby místa podél
trati zaujímali s velkým předstihem a pouze
v místech tomu určeným.

Za pořadatele předseda ARC Kyjov
Stanislav Firtl
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ssrrppeenn  22000066
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1., 8., 13., 15., 22., 29. 8. sport Golf Open 2006 presenting EURO weekly magazine golfové hfii‰tû GIA
2. 8. 18.00 kult. Koncert Královské dechové kapely z Hasseltu (Belgie). Vstupné: 40 Kã a 20 Kã zámek Slavkov Historické muzeum
3. 8. 17.00 spol. VernisáÏ v˘stavy Adolfa Borna Kouzelné sluchátko. V˘stava potrvá do 8. fiíjna Galerie OK Historické muzeum
4. 8. 19.00 spol. Folk a country. 8. roãník pfiehlídky Folk a country nádvofií zámku Historické muzeum

vystoupí: Vabank Unit, Honza Vyãítal a Greenhorns, Wabi Danûk Milo‰ Dvofiáãek, Poutníci 
K poslechu a k tanci hraje od 23 do 02 h Osada 

5. 8. spol. Komentované prohlídky zámeckého parku a skleníku. Zaãátky prohlídek: 10.30, 13.30 a 15.30 (z vestibulu zámku),
v˘‰e vstupného je 60 Kã pro dospûlé, 50 Kã pro dÛchodce a 40 Kã pro dûti a studenty.

5.–6. 8. sport 4. závod Eko, F1 a Cestovní vozy areál Auto RC Slavkov www.arcslavkov.cz
6. 8. sport Golf Planet Championship Tour golfové hfii‰tû GIA
7. 8. sport Moravská dûtská túra Morava Cup 2006 golfové hfii‰tû GIA
12. 8. 10.00–16.00 sport O Napoleonsk˘ klobouk Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com Slavkov
12. 8. 12.00–19.00 v˘st. Mezinárodní v˘stava vín. Vstupné: 250 Kã – zahrnuje katalog, skleniãku a degustaãní vzorky vína Spol. centrum Bonaparte Moravská banka vín Brno

pfiedprodej vstupenek: Restaurace Bonaparte, Palackého námûstí, Slavkov u Brna 
12. a 13. 8. spol. XIV. Napoleonské dny Zámek Slavkov, park Historické muzeum
13. 8. sport GCA Klubov˘ turnaj golfové hfii‰tû GCA
19. 8. 10.30 spol. Zájezd na „Setkání obãanÛ na ãesko-slovenském pomezí v Holíãi“ ZO KSâ Slavkov

odjezd autobusu z parkovi‰tû B. Nûmcové v 10,30 hod., pfiihlá‰ky u p. Plchotové (ul. B. Nûmcové), cena 100 Kã
19. a 20. 8. sport Závody automobilÛ do vrchu Slavkovské serpent˘nyve smûru Slavkov–Rousínov, start ul Tyr‰ova smûr Rousínov Medial agency
19. 8. 10.00 spol. Zábavn˘ program pro dûti s Rádiem Petrov námûstí pfied radnicí Medial agency
20. 8. sport Jurex Cup golfové hfii‰tû GIA
25. 8. sport HVB Cup golfové hfii‰tû GIA
26. 8. od 17.00 spol. Veãerní prohlídky podzemí se svíãkami a louãemi podzemí zámku Historické muzeum

vstupné: 80 Kã dospûlí, 60 Kã dÛchodci, 45 Kã dûti a studenti
26. 8. 19.00 spol. CHINASKI MUSICBAR OPEN 2006. Koncert skupiny Chinaski zámeck˘ park Historické muzeum

Hosté:Ready Kirken & Temperamento. Vstupné: 220 Kã, na místû 260 Kã, pfiedprodej vstupenek v IRCA
27. 8. 15.00 kult. Koncert sboru Mladost (Brno) Kaple sv. KfiíÏe Historické muzeum

vstupné: 60 Kã, 40 Kã, prodej vstupenek na místû pfied koncertem 
V˘stavy 
5.–13. 8 V˘stava letniãek v podzemí zámku. Doplnûna v˘stavou dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ zámecké podzemí Historické muzeum

ze Z· Nesovice na téma „Letní zahrádka“
do 30. 7. Prodejní v˘stava replik secesních stfiíbrn˘ch ‰perkÛ Alfonse Muchy Galerie OK Historické muzeum

a replik secesního skla Jarmily Mucha Plockové
do 31. 8. V˘stava grafik Karla Tomana – grafiky uniformovan˘ch vojákÛ z rÛzn˘ch historick˘ch období galerie v pfiízemí zámku Historické muzeum

ze sbírek autorova syna – Petra Tomana
do 10. 12. V˘stava fotografií „Slavkov dfiíve a dnes“ Divadelní sál zámku Historické muzeum
do konce sezony Zbranû a zbroj 16.–18. století Zámek Slavkov Historické muzeum

v˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
do konce sezony Stfiípky z odívání – v˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pfiístupné salla terrena Historické muzeum 
stálá expozice Virtuální bitva 1805 – otevfieno soubûÏnû s provozem zámku Zámek Slavkov Historické muzeum

Pfiíspûvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popfi. na disketû, v krajním pfiípadû psané strojem. Toto opatfiení neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Dûkujeme za pochopení. red.
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Klamavá reklama?
V minulém čísle zpravodaje jsem si přečetl

inzerát Sport Clubu Jinlong, kde mě lákala hes-
la jako „Vnitřní zahrádka, otevřená po celou
otevírací dobu i s obsluhou“ a „Příjemná a pro-
fesionální obsluha“, což mi přišlo jako vtipné
popíchnutí bývalého vedení a zajásal jsem, že
posezení v tomto docela pěkném zařízení bude
konečně i příjemné. Netrvalo dlouho a do klu-
bu jsem s přáteli zavítal. Po chvilce sezení na
zahrádce mé naděje začaly hořknout a násled-
ně jsem zjistil, že obsluha je zde zřejmě na stá-
le stejné úrovni. Šel jsem se tedy zeptat k baru,
zda mohu udělat objednávku. Jaké bylo mé
překvapení, když jsem od číšnice dostal objed-
nané nápoje přímo na bar s žádostí o zaplacení
ihned! Peníze jsem měl samozřejmě u stolu,
proto jsem požádal „profesionální obsluhu“,
aby mi donesla objednané nápoje ke stolu
s tím, že jí zaplatím tam. Odpověděla mi, že by
to pak chtěl každý…

Dopil jsem a šel i s přáteli rychle pryč. Příš-
tě budu chodit zase do hospody, kde opravdu
obsluhují (i bez reklam). Jan Žatecký

Ve dnech 24. a 25. června 2006 proběhly osla-
vy 85.výročí založení slavkovské kopané. Přátel-
ská utkání sehrála všechna mužstva SK Slavkov
u Brna od přípravek až po veterány. Vyvrchole-
ním pak byl mezinárodní turnaj za účasti polské-
ho Slawkowa, rakouského Hornu a domácího
„A“ mužstva. Zahájil ho starosta města pan Mgr.
Petr Kostík, pod jehož záštitou se turnaj hrál,
a předseda klubu pan Radek Májek.

Přehled utkání: Přípravky Slavkova žlutí vs.
modří 4:1, branky Borovský 2, Flender, Dočekal
– Kuda. Žáci Slavkova starší–mladší 10:1, bran-
ky Hujňák 2, Jachymiak 2, Mazal 2, Bednařík,
Drobný, Marek a Štěrba – Půček.

Původně plánovaná utkání s mužstvy 1. FC
Brno se neuskutečnila, protože většina jejich
hráčů údajně onemocněla virózou.

Dorost SK Slavkov u Brna–Slawkow 1:1,
branky Hošek–Kulawik. SK Slavkov u Brna
„B“–Křenovice ,„C“ 2:4, branky Holásek 2 –
Rotrekl 2, Škrla, Hamza. Veteráni Slavkov
u Brna–Bučovice 1:3, branky Švanda – Šimčík,
Kachlík a Kamenický.

Mezinárodní turnaj: 1. SK Slavkov u Brna,
2. SV Horn (AUT), 3. MKS Slawkow (POL).

SV Horn–MKS Slawkow 4:1, branky Lateur
3, Krupa – Grzebyk. SK Slavkov u Brna–MKS
Slawkow 5:1, branky Žižlavský, Vrána L., Udr-
žal, Ondráček, Láznický – Nowacki. SK Slav-
kov u Brna–SV Horn 2:0, branky Vrána L., Udr-
žal.

Všechna výše uvedená utkání rozhodovala
pětice rozhodčích: Rodinger, Trojan, Oujezd-
ský, Pavelka a Levíček. rs

85 let kopané ve Slavkově u Brna

Na snímku slavnostní zahájení starostem. V čele domácí SK Slavkov u Brna, zleva MKS Slaw-
kow, vpravo SV Horn. Text a foto S. Ryšánek a L. Michálek

Fotbal začíná
Nový soutěžní ročník 2006/2007 začne na na-

šem fotbalovém stadionu v polovině srpna těmi-
to mistrovskými zápasy:
So 12. 8. dorost SK Slavkov–So Lanžhot, zač.

ve 14 h.
SK Slavkov A–TJ Šaratice, zač. v 16.30 h. 
So 19. 8. dorost SK Slavkov–So Kněždub, zač.

ve 14 h.
SK Slavkov A–FC Olešnice, zač. v 16.30 h.
So 26. 8. st. a ml. žáci SK Slavkov–So Branko-

vice, zač. v 9 a v 10.45 h
Přípravka SK Slavkov–TJ Dražovice, zač. ve 14 h.
SK Slavkov B–SK Křenovice C, zač. v 16.30 h.
Všechny naše příznivce zveme do ochozů stadi-
onu. Přijďte povzbudit naše mužstva od těch nej-
mladších až po ty dospělé! rs

V poslední době se stále více množí ze strany
obyvatelů sídliště Zlatá Hora připomínky a stíž-
nosti k hluku ze zdejšího sportovního hřiště.
Město Slavkov u Brna jako vlastník tohoto asfal-
tového hřiště v centru sídliště reagovalo v roce
2003 na četné podněty obyvatelů především
z domů s tímto hřištěm přímo sousedících, aby
došlo nastolení režimu na této ploše a v její blíz-
kosti. Hřiště v té době bylo využíváno často
a především jako skateboardové „centrum“, na
němž byly umístěné různé překážky, jízda po ni-
chž vyvolávala otřesy a hluk do širokého okolí,
stejně jako otřesy a hluk při velmi oblíbeném ko-
pání fotbalovým míčem o boční zeď panelového
domu čp. 1366. Při využívání ploch kolem hřiště
taktéž docházelo ve značnému nepořádku a trva-
lému ničení trávníků.

Proto město nechalo ze svého rozpočtu kolem
celého hřiště (asfaltové plochy) instalovat kon-
strukci doplněnou pletivem, aby nedocházelo ke
hraní míče mimo vymezenou plochu, na vlastní
plochu byly zakresleny obrysy hřiště pro basket-
ball, byly odvezeny staré, po stránce bezpečností
zcela nevyhovující, konstrukce osazené deskou
a košem na basketbal, a tyto byly nahrazeny kon-
strukcemi novými, pevně osazenými do země.

Přestože město, resp. správce hřiště, kterým

jsou Technické služby Města Slavkova u Brna,
pravidelně osazuje na konstrukci provozní řád
hřiště, tento je neustále ničen, resp. zcizován. Je
samozřejmé, že v průběhu využívání hřiště ke
míčovým hrám, především kopané a basketbalu,
dochází k provoznímu opotřebení konstrukčních
prvků,  které město nechává pravidelně odbornou
firmou opravovat a odstraňovat, zásadní ničení
konstrukčních prvků není však důsledek sportov-
ního vyžití dětí a mládeže, ale důsledkem úmysl-
ného ničení a vandalismu, což se projevuje pře-
devším vylamováním tyček z konstrukce a ničení
sítěk z obrouček basketbalových košů. Také
úmyslné a často až zběsilé kopání fotbalovým
míčem do konstrukce není zcela v souladu s pro-
vozním řádem hřiště.

Obracíme se tedy touto formou na vás občany,
jestli by se některý z vás v okolí těchto ploch po-
dílet na správě a dohledu nad tímto areálem
(sportovním hřištěm i dětským hřištěm v jeho
těsné blízkosti). Odměnou by bylo finanční při-
lepšení Vám, odměnou dětem by bylo zajištění
standardu a nerušených podmínek pro děti, od-
měnou nám všem, kteří na sídlišti bydlíme, klid
a pohled na udržovaný majetek, který je z hrazen
rozpočtových prostředků vás všech.

Ivan Charvát

�

Hřiště na sídlišti Zlatá Hora

Z těchto fotografií je zřejmé a patrné, že závady
na konstrukci a oplocení sportovního hřiště na
sídlišti Zlatá Hora nejsou způsobeny řádným
a běžném užíváním sportoviště tak, jak vymezuje
provozní řád hřiště, ale cíleným úmyslem kon-
strukce poškodit, což se děje opakovaně.
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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

SRPEN – ZÁ¤Í 2006

1. 8. úter˘ 19.30 hod. V JAKO VENDETA 132 min.
2. 8. stfieda 19.30 hod. Mladá Ïena a mlad˘ muÏ jako zastánci spravedlnosti bojují proti totalitní vládû fiktivní Británie budoucnosti v comicsové adaptaci sci-fi

thrilleru. Koprodukãní film USA/Nûmecko.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 8. sobota 19.30 hod. DIVOâINA 82 min.
6. 8. nedûle 16.30 hod. Zvífiátka ze zoo ãelí nástrahám pfiírody i velkomûsta. Star˘ lev povídá dospívajícímu synkovi o krásách divoãiny. Ten se chce pfiesvûdãit

na vlastní oãi. Tatínek s partou kamarádÛ musí zachraÀovat. Animovan˘ film v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

8. 8. úter˘ 19.30 hod. ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU 113 min.
9. 8. stfieda 19.30 hod. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupina cestujících, které ãeká fiada komick˘ch, ale i absurdních situací. Komedie

podle bestselleru Michala Viewegha. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 75, 80 Kã MládeÏi pfiístupno

12. 8. sobota 19.30 hod. HORY MAJÍ OâI 107 min.
13. 8. nedûle 19.30 hod. Divok˘ a napínav˘ pfiíbûh o obyãejné rodinné dovolené, která se najednou zmûní v boj o hol˘ Ïivot. Pokud chtûjí pfieÏít, musí se postavit

divok˘m zrÛdám. Horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

15. 8. úter˘ 19.30 hod. SCARY MOVIE 4 83 min.
16. 8. stfieda 19.30 hod. Parodie na populární horory. Osud zavane naivní dívku do domu podivné staré paní, zjevnû v nûm stra‰í a v‰echny ãeká globální

katastrofa. Komedie USA.
Vstupné: 68, 70 Kã MládeÏi pfiístupno

19. 8. sobota 19.30 hod. V·ECHNO NEJLEP·Í! 93 min.
20. 8. nedûle 19.30 hod. Komedie o tom, co v‰echno se mÛÏe stát, kdyÏ si chcete pofiádnû uÏít narozeniny. KaÏd˘ dostane, co si zaslouÏí. Nov˘ ãesk˘ film. Hrají:

Viktor Preiss, Pavel Zedníãek, Jana Hlaváãová aj. ReÏie: M. Kotík.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

22. 8. úter˘ 19.30 hod. SATAN P¤ICHÁZÍ 108 min.
23. 8. stfieda 19.30 hod. Pfiíbûh amerického diplomata, kter˘ s rostoucí hrÛzou zji‰Èuje, Ïe jeho synek není jako ostatní dûti. Znamení je pfiedzvûstí budoucnosti,

která ná‰ svût ãeká… Horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

26. 8. sobota 19.30 hod. X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR 90 min.
27. 8. nedûle 16.30 hod. Závûreãná kapitola filmové trilogie. V˘voj, jenÏ dokáÏe promûnit mutanty v obyãejné lidské bytosti? VÛdci mutantÛ mají protichÛdné

názory. Roupoutají válku nebo budou jako obyãejné lidské bytosti. Akãní sci-fi thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno 

29. 8. úter˘ 19.30 hod. ZA PLOTEM 83 min.
30. 8. stfieda 16.30 hod. Animovaná komedie o m˘valovi, kter˘ se snaÏí pfiesvûdãit hrstku plach˘ch obyvatel lesa, Ïe za plotem, kde bydlí lidé, se dá najít leccos

zajímavého – jeho úmysly ov‰em nejsou zdaleka nevinné… Komedie – ãeská verze!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

2. 9. sobota 19.30 hod. ·IFRA MISTRA LEONARDA 149 min.
3. 9. nedûle 19.30 hod. Adaptace bestselleru Dana Browna o dobrodruÏném pátrání harvardského profesora symbolologie a kryptoloÏky po tajemství katolické církve.

Film USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 9. úter˘ 19.30 hod. JE·Tù ÎIJU 90 min.
6. 9. stfieda 19.30 hod. s vû‰ákem, plácaãkou a ãepicí. Souãasná filmová tragikomedie o Ïivotû na nádraÏí. Na pozadí místa obdafieného  „duchem“ fie‰í nebo

spí‰e nefie‰í své problémy. Nov˘ ãesk˘ film. Hrají: J. Du‰ek. ReÏie: P. Göbl.
MládeÏi pfiístupno

9. 9. sobota 19.30 hod. INDIÁN A SEST¤IâKA 91 min.
10. 9. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh lásky bílého indiána a romské dívky. PfiekáÏkou jejich vztahu ale není jen lidská nesná‰enlivost, ale i jejich citová nezralost. Nov˘

ãesk˘ film. Hrají: T. Masopust, D. Demeterová aj. ReÏie: Dan Wlodarczyk. 
MládeÏi pfiístupno

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


