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(Pokračování na str. 10)

Za velkého zájmu veřejnosti ze Slavkova i okolí pro-
běhly v sobotu 13. října oslavy 100. výročí založení ZŠ
Komenského. Všichni učitelé a ostatní zaměstnanci školy
i žáci tento slavnostní den dlouho pečlivě a usilovně při-
pravovali, takže si návštěvníci mohli vybrat z bohatého
programu. Školu si přišli prohlédnout a v příjemné atmo -
sféře zavzpomínat mnozí bývalí žáci i kantoři. Současní
žáci představovali svou školu rodičům, prarodičům a sou-
rozencům. Také mnoho rodin s předškoláčky si přišlo po-
hrát do veselých učeben 1. stupně a zhlédnout žákovská
vystoupení.

100. výročí založení
Velkolepé oslavy 
ZŠ Komenského

Vypu‰tûní symbolické stovky balonkÛ

Příští číslo vyjde 24. listopaduV˘stava v prostorách ‰koly

Pozvánka na Vzpomínkové akce 2007
Ve dnech 30. listopadu–2. prosince proběhne tradiční vzpomín-

ková akce u příležitosti 202. výročí bitvy tří císařů. Hlavními body
programu budou sobotní bitevní ukázka pod Santonem (14 h), ve-
černí defilé s přehlídkou a ohňostrojem ve Slavkově u Brna (19.30
až 20.30) a nedělní polední pietní akt na Mohyle míru, místu nejtěž-
ších bojů celé bitvy.

Akce se zúčastní celkem na 800 nadšenců v uniformách armád
Francie, Rakouska, Ruska a Varšavského velkovévodství. Obsah
vojensko-historických bodů programu zajišťují ve vzájemné shodě
společnost DAVAY Communications, s.r.o. a členové Středoevrop-
ské napoleonské společnosti, jejímž milým hostem bude mj. pan
Mark Schneider, představitel císaře Napoleona mnoha akcí napole-
onského re-enactmentu a především akce Austerlitz 2005. Program
a zázemí celé akce jsou připravovány ve spolupráci Města Slavkova
u Brna a obcí Tvarožná, jež v letošním roce podepsaly deklaraci
o vzájemné spolupráci při zhodnocování a připomínání společné
historie a jež se stala základem pro budoucí projekty připravované
v souvislosti s bitvou u Slavkova. Ke spolupráci a přípravám aktivně
přistoupily také další obce Slavkovského bojiště (především obce
Prace a Zbýšov). Město Slavkov u Brna

Vzpomínkové akce
k 202. v˘roãí bitvy tfií císafiÛ u Slavkova
(Slavkovské boji‰tû 30. 11.–2. 12. 2007)

Pátek 30. listopadu
9.00–16.00 Pfiesun vojenské kolony s koÀmi a povozy z Rousínova do

Kfienovic – „Rusk˘ pochod“
15.00–16.00 Obce boji‰tû – císafi Napoleon projíÏdí boji‰tûm
v prÛbûhu dne Slavkov u Brna – obsazení mûsta Slavkova vojsky Fran-

couzÛ a spojencÛ
pochodÀov˘ prÛvod Rakouské armády, pietní akt u hrobu
kancléfie Kounice

17.30 Podolí – Jifiíkovické ohnû
18.00 Jifiíkovice – Jifiíkovické ohnû
18.00–22.00 Zb˘‰ov – dobové vojenské leÏení – ukázka táborového Ïivota

Sobota 1. prosince
9.00 – 9.30 Slavkov u Brna – slavnostní nástup v‰ech vojsk zakonãen˘

vojenskou pfiehlídkou na námûstí
9.30 Jifiíkovice (TvaroÏenská ulice) – pietní akt u pomníku obû-

tem bitvy a Pierru Brassinovi
10.00–12.30 Váleãn˘ pochod francouzské armády z Kobylnic do TvaroÏné

– od Zb˘‰ova pfiesun ruské armády do TvaroÏné
14.00–14.20 TvaroÏná – „demonstrace nasazení zbraní“– komentáfi

– zpÛsob boje pûchoty, dûlostfielectva i jezdectva napoleonsk˘ch
válek a souãasnû pfiedstavení uniforem zúãastnûn˘ch armád

14.20–15.15 TvaroÏná (boji‰tû) – rekonstrukce bitvy tfií císafiÛ  
15.15–15:30 TvaroÏná (boji‰tû – náves) - slavnostní defilé 
19.30–20.30 Slavkov u Brna - slavnostní prÛvod vojsk námûstím zakon-

ãen˘ ohÀostrojem

9.00–18.00 Slavkov u Brna (zámek) - zahájení Napoleonské expozice
pro vefiejnost 

11.00–19.00 Slavkov u Brna (zámek) – Kost˘mované prohlídky zámku
a prohlídky podzemí s floristick˘mi ukázkami

8.00–22.00 Slavkov u Brna (nádvofií zámku) – Jarmark tradiãních fie-
mesel v dobov˘ch kost˘mech spojené se zabijaãkov˘mi hody
(VSTUP ZDARMA)

8.00–22.00 Slavkov u Brna (Husova ulice a námûstí) – Historick˘ jar-
mark (VSTUP ZDARMA)

Nedûle 2. prosince
7.30–8.00 ÎuráÀ - vítání Soleil d’Austerlitz
9.00–9.30 Slavkov u Brna – slavnostní pfiehlídka na námûstí 

10.15–11.30 Pratecké v˘‰iny - váleãn˘ pochod 
12.00–12.30 Mohyla míru – pietní akt 

9.00–18.00 Slavkov u Brna (zámek) – Napoleonská expozice, prohlídky
zámku a podzemí

UpozorÀujeme na dopravní uzavírku Palackého námûstí a Husovy ulice ve
dnech 30. 11.–2. 12. 2007 • ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA



100. výročí založení
Velkolepé oslavy 
ZŠ Komenského

Akademii ve sportovní hale zahájil fieditel ‰koly
Mgr. J. Pytela a starosta mûsta Ing. I. Charvát

Divadelní pfiedstavení ·koloãáry v malé tûlocviãnû

Divadelní pfiedstavení Jak plamínek pfiechytraãil obraPfiipravené obãerstvení pro b˘valé i souãasné pracovníky ‰koly Martin KfiíÏka Karin Urbanová

„100“ v podání Glitter Stars

Glitter StarsTereza Tupá

Skupina country tancÛ Jan Musil

Hudební kavárna
Petra
Vy‰ehradská

Taneãní skupina Ego
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

17. řádná schůze rady města – 24. 9. 2007

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

INFORMAČNÍ CENTRUM

1. RM projednala zprávu s informacemi o plnění us-
nesení přijatých RM na dřívějších zasedáních.

2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vy-
škov ve školním roce 2007/2008.

3. RM schvaluje ceník služeb za pronájem tělocvi-
čen ZŠ Komenského platný od 3. 9. 2007 dle návrhu
předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komen-
ského nám. 495. 

4. RM schvaluje ceník služeb v ZŠ Tyršova dle ná-
vrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Tyr-
šova 977 s platností od 3. 9. 2007.

5. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495,
okres Vyškov ve školním roce 2007/2008.

6. RM odkládá projednání zprávy o hospodaření His-
torického muzea k 31. 8. 2007 s prognózou výsledku
hospodaření do konce roku 2007 na příští schůzi
a ukládá MěÚ pozvat na jednání RM ředitele HM.

7. RM ukládá řediteli Historického muzea zajistit
činnost Informačního centra v rámci příspěvkové or-
ganizace Historického muzea od 1. 10. 2007.

8. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků v k.ú. Slavkov u Brna zabraných stavbou „Li-
tava, Slavkov u Brna – zvýšení kapacity koryta“, a to
parc. č. 348/4; 348/5; 3057/4; 339/2; 2674/3; 2673/6;
2738/8; 2737/7; 2709; 3793/15; 2700/3; vesměs ostatní
plocha alt. trvalý travní porost – po kolaudaci vodní
plocha a parc. č. 3057/3; 348/3; 349/2; 348/1; 334/7;
2674/4; 2674/2; 2673/5; 2675/8; 2742/2; 2738/7;
2738/9; 2737/8; 2737/9; 2737/10; 2691/21; 2660/1
vesměs ostatní plocha, alt. trvalý travní porost a vodní
plocha – po kolaudaci zastavěná plocha.

9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva, odpovídajícího věcnému bře-
menu na umístění kabelového vedení NN včetně ka-
belové skříně na pozemcích parc. č. 1805/1; 2026;
2022/2; 2020/3 v katastrálním území Slavkov u Brna se
společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., České Bu-
dějovice v předloženém znění.

10. RM ruší své usnesení k bodu č. 3.5. ze dne 22. 1.
2007 a dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě zřízení věcného břemene na uložení kabelo-
vého vedení VN na pozemcích parc. č. 758/1, 775/9,
776/2, 793, 794/4, 908/1, 981, 983, 984, 987, 1008/4,
1008/5, 1009/1, 1010/17, 1037/1, 1037/2, 1038, 3073/9
v katastrálním území Slavkov u Brna se společností
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v předlože-
ném znění.

11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva, odpovídajícího věcnému bře-
menu na umístění kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 2690/1 v katastrálním území Slavkov u Brna
se společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějo-

vice zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., České
Budějovice v předloženém znění.

12. RM ukládá komisi pro výstavbu a rozvoj města
projednat záměr prodeje pozemku parc. č. 340/1 v k.ú.
Slavkov u Brna za účelem výstavby obchodního centra.

13. RM nedává souhlas se zveřejněním záměru pro-
deje částí pozemku parc.č. 1084 a 3122/25 v k.ú. Slav-
kov u Brna a postupuje tento záměr ZM.

14. RM schvaluje zpřesněný podklad pro střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb v JMK zpracovaný pro
správní obvod obce s rozšířenou působností, jehož sou-
částí je Ekonomická analýza identifikovaných priorit
a financování sociálních služeb ve Slavkově u Brna
v předloženém znění. RM ukládá finančnímu odboru za-
pracovat náklady na rozvoj a udržení sociálních služeb
ve městě do připravovaných rozpočtů na rok 2008
a 2009.

15. RM doporučuje ZM vydat v předloženém znění
obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně zá-
vazná vyhláška č. 8/1992.

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci: Dětské hřiště – sportovní areál Slavkov u Brna
s firmou JM Demicarr, s.r.o., Slavkov u Brna za cenu
299 840 Kč.

17. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném
nájmu a převodu ze dne 19. 7. 2000 z paní Olgy Spáči-
lové, Slavkov u Brna na paní Evu Doleželovou, Slavkov
u Brna. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. 3 s Evou Doleželovou po provedení
úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 30. 9. 2007
činí 390 957,70 Kč, na účet města.

18. RM uděluje předchozí souhlas k dohodě o vý-
měně bytů, zapsané pod č. j. 19904-07 ze dne 10. 9.
2007, mezi manželi Robertem a Nadiou Šimkovými
a manželi Pavlem a Evou Juzlovými s podmínkou uza-

(Pokračování na str. 4)

připravuje pro rok 2008 KALENDÁRIUM všech akcí pořádaných ve Slavkově a rádi
bychom touto cestou požádali všechny spolky, zájmová sdružení, školy, kluby a další insti-
tuce pořádající jakékoliv akce pro veřejnost, aby nám poskytli přehled připravovaných akcí
na rok 2008. Kalendárium 2008 bude prezentováno na veletrhu cestovního ruchu Region-
tour na brněnském výstavišti ve dnech 10.–13. 1. 2008 a dále bude po celý rok návštěv-
níkům dostupné v propagačních materiálech v informačním centru.
Oznámení by mělo obsahovat název akce, stručný popis akce, datum, místo a čas ko-
nání, kontakt na pořadatele (telefon, e-mail, www).
Prosíme o předání příspěvků na níže uvedenou adresu osobně, písemně nebo telefonicky
nejpozději do 20. 11. 2007.

Otevírací doba Informačního centra v listopadu a prosinci: pondělí–pátek 9–16 hodin

Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

vření nové nájemní smlouvy s manželi Pavlem a Evou
Juzlovými, ve znění dle přílohy. 

19. RM souhlasí s oslovením okruhu firem na do-
dávku stavebních prací na akci: „Výměna oken za plas-
tová, Koláčkovo nám. č. p. 727, II. NP, Slavkov u Brna“,
stanovuje kritéria hodnocení předmětných nabídek a sta-
novuje výběrovou komisi na výběr dodavatele.

20. RM rozhodla o náhradě škody panu Pavlu Chvá-
talovi, nájemci kanceláře v budově Koláčkovo čp. 727,
ve výši 9213 Kč s tím, že tyto prostředky mu nebudou
vyplaceny, ale použity na úhradu dlužného nájemného. 

21. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí na projekt „Systém
nakládání s bioodpadem a kompostárna pro město Slav-
kov u Brna“. RM současně souhlasí s navrženým sys-
témem nakládání s bioodpadem a ukládá finančnímu
odboru zahrnout částku 1,1 mil Kč do rozpočtu města
2008 jako spoluúčast k dotaci z Operačního programu
životní prostředí.

22. RM bere na vědomí zprávu o navýšení počtu
kontejnerů pro separovaný sběr a ukládá odboru ŽP do
návrhu rozpočtu města pro rok 2008 v kapitole Odpa-
dové hospodářství navýšit prostředky určené pro sepa-
rovaný sběr odpadů.

23. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
o nájmu polního hnojiště na pozemku parc. č. 3039/1 za
86 250 Kč/rok s pronajímatelem Ondřejem Bednářem,
a to s účinností od 1. 1. 2008. RM ukládá finančnímu
odboru zahrnout tyto prostředky do rozpočtu města.

24. RM po seznámení se se znaleckým posudkem
a zápisem komise pro životní prostředí ve věci existence
stromořadí lip v ulici Tyršova doporučuje přijmout ře-
šení dle varianty I – dočasné opatření.

25. RM schvaluje navržené firmy k oslovení podání
nabídek na revitalizaci bytových domů č. p. 1155-6 na
sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. Starosta města Ing. Ivan Charvát přivítal na za-
sedání ZM bývalou ředitelku ZUŠ Františka France
paní Evu Cupákovou, která ukončila výkon funkce
k datu 31. 7. 2007 a poděkoval za její dlouhodobou
činnost na ZUŠ. Mgr. Petr Kostík, PaedDr. Miroslav
Charvát, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Jaromír Pytela
a pan Radoslav Lánský postupně poděkovali paní
Evě Cupákové za dlouholetou výbornou spolupráci.
Poté ZM udělilo cenu Města Slavkova u Brna a me-
daile Města Slavkova u Brna bývalé ředitelce Zá-
kladní umělecké školy Františka France paní Evě Cu-
pákové za dlouhodobý významný přínos k rozvoji

IV. řádné zasedání ZM – 19. 9. 2007
uměleckého školství a kulturního života ve městě.
Starosta města Ing. Ivan Charvát poté předal paní
Evě Cupákové pamětní medaile a pamětní list. Paní
Eva Cupáková všem osobně poděkovala.

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

3. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hos-
podaření Města Slavkova u Brna za 2. čtvrtletí roku
2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory
hospodaření města za 2. čtvrtletí roku 2007.

4. ZM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za
1. pololetí roku 2007“ bere její obsah na vědomí
schvaluje.

5. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
programu rozvoje města k 29. 8. 2007.

6. ZM schvaluje rozpočtová opatření RO č. 15 –
účelový příspěvek pro HM, RO č.16 – Pečovatelská
služba, RO č. 17 – Příprava koncepce dopravy ve
městě, RO č. 18 – výplata příspěvku na péči opráv-
něným osobám, RO č. 19 – dotace z Programu rege-
nerace, RO č.20 – sociálně právní ochrana dětí, RO
č. 21 – Grantový příspěvek na dětská hřiště, RO č. 22
– LSPP, RO č. 23 – příspěvek na žáka ZŠ.

7. ZM schvaluje odprodej bývalé kotelny v sídl.
Nádražní s číslem popisným 1311, umístěné na po-
zemku p. č. 2880 v k.ú. Slavkov u Brna, včetně po-
zemku a příslušenství, firmě TERMO CZ, s.r.o, Slav-
kov u Brna za cenu 1 308 034 Kč, navýšenou
o 8860 Kč a sníženou o částku odpovídající podílu za
zhodnocení budovy k datu jejího odprodeje, ZM sou-
časně schvaluje zřízení věcného předkupního práva
k předmětné nemovitosti včetně pozemku a příslu-
šenství ve prospěch města Slavkov u Brna.
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(Dokončení ze str. 3)
8. ZM bere na vědomí Zápis o provedené kontrole

kontrolního výboru ZM ze dne 18. 6. 2007.
9. ZM mění svůj jednací řád tak, že v § 10a odst.

4. se na konci věty první nahrazuje tečka čárkou a za
ni se doplňuje text:„před hlasováním k němu.“,
a v § 14 odst. 3 se za slova „- průběh rozpravy se
jmény řečníků“ vkládá text „(včetně podstaty stano-
visek a vystoupení občanů)“.

10. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku o po-
drobnostech stejnokroje strážníků městské policie
a o jeho nošení s nabytím účinnosti od 1. 1. 2008.

11. ZM nedává souhlas se zveřejněním záměru pro-
deje částí pozemků parc. č. 776/2; 793; 791 v k.ú.
Slavkov u Brna za účelem výstavby garáží (Špitálská).

12. ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc.č.2653 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Slavkov u Brna.

13. ZM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku parc. č. 623 v k.ú. Slavkov
u Brna (přístupová rampa k prodejně „Kořínek“ na
Koláčkově náměstí).

14. ZM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 69 a 70 v k.ú. Slavkov
u Brna (budova bývalého papírnictví a sousední pro-
luka vedle budovy MěÚ a ul. Husova).

15. ZM schvaluje rozpočtová opatření RO č. 24 –
výplata příspěvku na péči oprávněným osobám, RO
č. 25 – městská policie.

16. ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
na opravu církevních objektů na území města těmto

1. RM projednala plnění usnesení RM z 1.–74.
schůze RM z období 2002–2006 a z 1.–17. schůze RM
z období 2006–2010.

2. RM odkládá projednání schválení přijetí inves-
tiční dotace ze státního rozpočtu pro HM (elektronický
zabezpečovací systém).

3. RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor uzavřené dne 8. 12. 1998 v pře-
dloženém znění.

4. RM bere na vědomí inventarizační zápis o prove-
dení mimořádné inventarizace majetku Historického
muzea ve Slavkově u Brna ke dni 31. 8. 2007.

5. RM bere na vědomí kalkulaci nákladů Historic-
kého muzea (HM) spojených s provozováním Infor-
mačního regionálního centra (IRC) do konce roku
2007. RM ukládá finančnímu odboru MěÚ připravit
rozpočtové opatření – mimořádný příspěvek pro HM
ve výši předložených nákladů na provoz IRC.

6. RM bere na vědomí stanovisko k hospodaření
Historického muzea ke 31. 8. 2007

7. RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpoč-
tových opatření RO č. 26–30/2007 (RO č. 26 – soci-
álně právní ochrana dětí, RO č. 27 – lesní hospodář-
ství, RO č.28 – snížení neinvestičního příspěvku pro
MŠ, RO č. 29 – dotace z rozpočtu JMK na komunitní
plánování, RO č. 30 – kompostárna). 

8. RM projednala zprávu o připravenosti Základní
umělecké školy Františka France, Komenského nám.
525, Slavkov u Brna na školní rok 2007/2008 a bere ji
na vědomí. 

9. RM souhlasí s ukončením nájmu bezbariérové
garsoniéry č. 4 ke dni 31. 10. 2007 a současně s uza-
vřením nájemní smlouvy na pronájem bezbariérového
jednopokojového bytu č. 6, s účinností od 1. 11. 2007,
v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna,
Polní 1444, se sl. Barborou Polachovou, bytem tamtéž.

10. RM zamítá žádost MUDr. Luďka Moudrého
o pronájem nebytových prostor v budově polikliniky,
Malinovského č.p. 551 ve Slavkově u Brna.

11. RM rozhodla o zadání realizace akce „Slavkov
u Brna, Koláčkovo náměstí č.p. 727, II. NP, výměna
oken za plastová“ firmě Harmonie Brno, s.r.o., Brno
za nabídkovou cenu sníženou podle dohodnuté změny
předmětu díla.

12. RM rozhodla o zadání zpracování realizační pro-
jektové dokumentace s následným provedením díla
„Kotelna Zlatá Hora, systém měření a regulace“ firmě
Elmar group s.r.o., Prostějov za nabídkovou cenu. RM
souhlasí s financováním díla z pol. 83 rozpočtu města,
bytové a tepelné hospodářství.

13. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
Domu dětí a mládeže, Komenského nám. 495, Slav-
kov u Brna ve školním roce 2007/2008 a vyslovuje po-
děkování kolektivu DDM za celoroční činnost.

14. RM bere na vědomí výši zápisného do zájmo-
vých útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2007/2008. 

15. RM po projednání dopisu paní Dagmar Hoškové
ze Slavkova u Brna konstatuje, že RM ani vedení
městského úřadu nezasahují žádným způsobem do vý-
běru pracovníků soukromé firmy.

16. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Ma-
teřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slav-
kov u Brna ve školním roce 2007/2008.

17. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy se
společností LIKO-S, a.s., Slavkov u Brna na pronájem
části pozemku parc. č. 2742 v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 60 m2 v předloženém znění.

18. RM bere na vědomí zprávu o hospodaření His-
torického muzea ke 31. 8. 2007 a ukládá řediteli této
PO trvale sledovat vývoj hospodaření HM a předložit
RM návrh opatření s cílem zajištění minimálně vy-
rovnaného hospodářského výsledku Historického
muzea za rok 2007.

19. RM odkládá projednání zápisu č. 9/2007 z jed-
nání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova
u Brna na svou příští schůzi.

20. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
kupní smlouvy o prodeji pozemků v k.ú. Slavkov

IV. řádné zasedání ZM – 19. 9. 2007
žadatelům: Náboženská obec Církve československé
husitské ve Slavkově u Brna, farní úřad Jiráskova
959, Slavkov u Brna přispět částkou ve výši 35 000
Kč na opravu modlitebny na ulici Jiráskova 959 ve
Slavkově u Brna a Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Heršpicích, Heršpice 117 přispět část-
kou ve výši 25 000 Kč na opravu modlitebny na ulici
Fűgnerova ve Slavkově u Brna. ZM současně schva-
luje částku 2500 Kč na dovybavení expozice v bu-
dově bývalé židovské školy na Koláčkově náměstí.

17. V rámci různého a diskuse:
- Ing. Ivan Charvát zve členy ZM na akci k připo-

mínce 770 let od první písemné zmínky o Slavkově,
která proběhne ve dnech 22. a 23. 9. 2007.

- Pan Alois Hlásenský, který na zasedání ZM při-
šel po jeho začátku, upozorňuje, že není dostupný
program ZM pro veřejnost a dále dává podnět, aby
jmenovky členů ZM byly oboustranné. Ing. Ivan
Charvát odpověděl, že program byl řádně zveřejněný
na úřední desce města a dále byl promítán na začátku
zasedání ZM při projednávání bodu č. 1 a byl do-
plněn o body 4.11. a 4.12. Pan Alois Hlásenský rea-
goval, že má na mysli program v tištěné podobě.
Ing. Ivan Charvát odpověděl, že bereme oba podněty
na vědomí.

- Pan Jaromír Seifert dává návrh na využití kom-
petencí úřadu k založení biocentra v lokalitě „Vá-
žanský rybník“, jako možnost obnovit rybník nebo
založit hnízdiště. Jedná se dle něj o klidnou zónu,
kam by se po úpravě mohla začít stahovat divoká
zvěř z lokality Vinohrady. 

u Brna zabraných stavbou „Litava, Slavkov u Brna –
zvýšení kapacity koryta“, a to: parc.č.348/4; 348/5;
3057/4; 339/2; 2674/3; 2673/6; 2738/8; 2737/7; 2709;
3793/15; 2700/3; 3057/3; 348/3; 349/2; 348/1; 334/7;
2674/4; 2674/2; 2673/5; 2675/8; 2742/2; 2738/7;
2738/9; 2737/8; 2737/9; 2737/10; 2691/21; 2660/1
z vlastnictví města do vlastnictví Povodí Moravy,
s.p. se sídlem v Brně v předloženém znění.

21. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Radovanem Eremiášem na užívání částí po-
zemků parc. č. 3073/43; 3073/1; 3073/52; 3073/40;
3073/39; 3073/42; 3073/50 a 3073/60 vše orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 77084 m2

k zemědělskému obhospodařování, s ročním nájem-
ným ve výši 12 303 Kč.

22. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Miroslavem Lotrekem na užívání částí po-
zemků parc. č. 3073/39; 3073/42 a 3073/50 vše orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 35840
m2 k zemědělskému obhospodařování, s ročním ná-
jemným ve výši 5720 Kč.

23. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Karlem Jachimiákem na užívání pozemků
parc. č. 1787/1 orná půda o výměře 6785 m2; parc.č.
1798/3 orná půda o výměře 2163 m2 a části parc.č.
1787/30 orná půda o výměře cca 420 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře 9368 m2 k zemědělskému ob-
hospodařování, s ročním nájemným ve výši 1495 Kč.

24. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 2702/10 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna.

25. RM odkládá projednání záměru prodeje po-
zemku parc. č. 340/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

26. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně částí
pozemků parc. č. 3750/37 orná půda a 3750/38 orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 600
m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna za části po-
zemků parc.č.1202; 1203; 1205 a 1206/2 v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 218 m2 z vlastnictví Petra
a Hany Majerových. Přesná výměra směňovaných ne-
movitostí bude určena geometrickým plánem. Doplatek
na dorovnání rozdílu výměr směňovaných nemovitostí
ve výši 350 Kč/m2 uhradí manž. Majerovi před podpi-

18. řádná schůze RM – 8. 10. 20007
sem směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou
uhradí město Slavkov u Brna (geometrické plány,
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN).

27. RM souhlasí, aby v případě vyhlášení výběro-
vého řízení na pořízení městského kamerového sys-
tému byla MěÚ oslovena i firma Netprosys, s.r.o. ,
Brno.

28. RM ukládá odboru IR předložit návrh na zřízení
městského kamerového systému (bezdrátová techno-
logie) včetně financování jeho pořízení a provozu s in-
stalací v roce 2008.

29. RM bere na vědomí přehled o stížnostech pod-
aných na MěÚ za III. čtvrtletí roku 2007.

30. RM schvaluje předložený ceník prodeje upo-
mínkových předmětů.

31. RM projednala a bere na vědomí zprávu o čin-
nosti Informačního regionálního centra Austerlitz za
období od 1. 4. do 30. 9. 2007

32. RM odkládá projednání žádosti o příspěvek na
nájemné sálů Bonaparte při výstavy ovoce MO ČSZ
a ukládá funkcionářům města vyžádat od firmy Prelax
spol. s r.o. rozpis nákladů na pronájem při této akci.

33. RM projednání zprávy „Žádost ZUŠ Františka
France o schválení vyřazení investičního majetku“
schvaluje vyřazení monitoru LCD SAMPO – inven-
tární číslo DHIM 880, zakoupený 15. 11.2003 v poři-
zovací ceně 10 710 Kč z majetku ZUŠ Fr. France.

34. RM na nabídku Tiskárny Ralsko na výrobu ka-
lendářů na rok 2008 nereflektuje.

35. RM na nabídku společnosti BEKR ve věci
možné inzerce městského koupaliště ve Slavkově
u Brna v cyklistické mapě nereflektuje.

36. RM odkládá rozhodnutí ve věci žádosti SDH ve
Slavkově u Brna o zakoupení nového vozidla typu
Tranzit pro 9 osob a ukládá odborům MěÚ podat k žá-
dosti vyjádření.

37. RM bere na vědomí informaci starosty města
o poděkování Ing. Milana Floriana, zástupce TJ Sokol
Slavkov u Brna, pracovnicím DDM za pomoc při po-
řádání a organizaci letošního „Běhu Terryho Foxe“.

38. RM souhlasí s použitím znaku města na upo-
mínkové předměty pro Povodí Moravy, s.p. u příleži-
tosti akce PPO – Litava.
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Již skoro rok pracuje jako poradní orgán
městské rady komise pro sport a volný čas.
Komise byla zřízena městkou radou a jejími
členy jsou zástupci různých organizací, které
aktivně pracují v oblasti využívání volného
času, a to především dětí a mládeže. Komise
se schází 1x za měsíc.

V první polovině letošního roku členové ko-
mise projenali a městské radě doporučili roz-
dělení finančních prostředků na činnost zá-
jmových organizací, které pracují s mládeží. 

Dále byly v komisi projednány návrhy a ná-
měty jednotlivých členů z oblasti využívání
volného času občany Slavkova – např. zřízení
cyklostezek, dětských hřišť, volně přístupných
sportovišť,…

Rádi bychom však přivítali i návrhy a ná-
pady od všech občanů našeho města. Proto
jsme zřídili e-mailovou schránku na adrese
sportovni.komise@centrum.cz, do níž může
kdokoliv přispět. Vaše příspěvky projednáme
a postoupíme našim radním.

Ing. Milan Florian, člen komise

OZNÁMENÍ
Historické muzeum ve Slavkovû u Brna

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na místo

VEDOUCÍ
ekonomického oddělení
Druh práce: vedoucí ekonomického oddûlení – eko-
nom(ka) a mzdová(˘) úãetní

Místo v˘konu práce: zámek Slavkov u Brna

PoÏadované pfiedpoklady: 
- V· vzdûlání ekonomického smûru
- praxe v oboru
- pfiehled v oblasti úãetnictví pfiíspûvkov˘ch organizací
- znalost mzdového úãetnictví a personální problema-

tiky

Vítané pfiedpoklady: 
- znalost zákonn˘ch norem souvisejících s pfiíspûvko-

v˘mi organizacemi

Pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení zasílejte e-mai-
lem k rukám fieditele Historického muzea nejpozdûji do
10. 11. 2007 na adresu: reditel@zamek-slavkov.cz
s oznaãením: EKONOM

K pfiihlá‰ce doplÀte strukturovan˘ Ïivotopis
s akcentem na dosavadní praxi.

Termín nástupu: 1. 12. 2007

Platové zafiazení: tfiída 10 
Ve Slavkovû u Brna 15. 10. 2007

Ing. Ale‰ ·ilhánek
fieditel Historického muzea ve Slavkovû u Brna

Komise pro sport
a volný čas

Drakiáda

Ve sportovních aktivitách slavkovské mlá-
deže má basketbal dlouholetou tradici. Nej-
větších úspěchů dosáhla družstva dívek pod
vedením Mgr. Aloise Rotrekla.

Na předešlé úspěchy navázala družstva
chlapců ze ZK basketbalu při DDM Slavkov
pod vedením Ing. Petra Brulíka a Mgr. Jitky
Klaškové, a to účastí v oblastních přeborech,
kde dosáhli výborných výsledků. 

Až v letošním roce se poprvé do oblastního
přeboru žaček přihlásilo družstvo dívek , které
zájmový kroužek basketbalu navštěvují již ně-
kolik let.  Děvčata se ZŠ Tyršova a ZŠ Ko-
menského  trénují pravidelně 2x týdně pod ve-
dením mladých začínajících trenérů Jiřího
Kalába a Lukáše Charváta, bývalých členů
výše uvedeného týmu a jejich trenérů.

Družstvo se zúčastnilo turnajů v Kobylí i na
Slovensku, odehrálo přípravná utkání např.
proti dívkám z polské Lodže či slovenských
Prieslan. Důležité pro celý tým bylo prázdni-
nové soustředění na basketbalovém kempu
v Kosově, kde společně s družstvem z Kyjova
zlepšily dívky jak svoji fyzickou kondici, tak
i basketbalové dovednosti a techniku hry.

První soutěžní utkání odehrála děvčata ve
Slavkově s družstvem Blanska. Za vydatné pod-
pory fanoušků z řad rodičů a kamarádek  zvítě-
zila hned dvakrát, a to výsledkem 70:19 a 66:20!
Těžší utkání odehrají v listopadu s družstvy Va-
losun Brno a Jiskra Kyjov, neboť tato družstva
trénují až 4x týdně. Proto držme našim „Beruš-
kám“ palce, ať se jim jejich první soutěžní se-
zona vydaří! Mgr. Jitka Klašková 

Do Slavkova se vrací dívčí basketbal
Část dívek s trenérem Jiřím Kalábem na jednom z tréninku basketbalu

Vysokou účast a nádherné slunečné počasí měla oblíbená DRAKIÁDA, akce Domu dětí a mlá-
deže ve spolupráci s firmou SLAFPARK, která zajišťovala občerstvení. V neděli 7. 10. 2007
se sešlo na střelnici 320 dětí a dospělých, aby prožili krásné podzimní odpoledne. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích, a to draci vyrobení doma a draci kupovaní. Na závěr drakiády pro-
běhlo předávání diplomů a sladkých odměn. Foto: R. Lánský

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 12. listopadu do 12 hodin. Před-
nostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4 zaslané e-mailem. U delších pří-
spěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Jednou z pravidelných akcí, kterou na slavkovském zámku pořádá Vojenská akademie ve Vyškově, je slavnostní vyřazení frekventantů speciálních
kurzů NATO. Účastníci kurzů vítají výměnu strohého vojenského prostředí za reprezentativní prostory zámku. Foto: Olga Karaffová

VI. oÏivené prohlídky podzemí
V sobotu 17. listopadu od 15 do 19 h

proběhnou další oživené prohlídky pod-
zemí slavkovského zámku, které předsta-
vuje unikátní dvoupodlažní systém sklepů,
chodeb a schodišť. Jedná se v letošní se-
zoně o poslední možnost prohlédnout si
toto prostředí při netradičním osvětlení
svíčkami a za doprovodu průvodců v histo-
rických kostýmech.

Pro ty, kteří nevyužili říjnových prohlí-
dek, jsme se rozhodli zopakovat  jejich te-
matické zaměření na hrdelní soudnictví ve
Slavkově u Brna na počátku 17. století.
Během cesty podzemím se seznámíme se
vznikem a fungováním slavkovského hrdel-
ního soudu i s některými přestupky a zlo-
činy, které musel tento soud řešit. Mistr po-
pravčí pak na závěr v mučírně představí
základní formy útrpného výslechu, které
byly ve Slavkově praktikovány. Těšíme se
na vaši návštěvu. 

Hana Pavézková (HM)

Plánujete svatební obřad v příštím roce a vá-
háte, pro které místo se rozhodnout? Pak zámek
Slavkov bude jistě pro vás ta správná volba.

Zámek spolu s krásnou zámeckou zahradou se
stává každoročně místem, kde uzavře sňatek více
než 130 párů. Toto číslo dokazuje, že je zámek ši-
roko daleko nejoblíbenější historickou památkou,
kde se svatební obřady konají, neboť nejenom
krásné prostředí, ale i servis, který zajišťujeme,
láká stále více snoubenců.

Svatební obřady je možné uspořádat hned v ně-
kolika reprezentativních prostorách, a to v zá-
mecké kapli, v Rubensově, Divadelním či Histo-
rickém sále. Pokud dáváte raději přednost
svatebnímu obřadu pod širým nebem, pak není
krásnějšího místa, než zdejší zámecký park, který
právem patří k nejvýznamnějším areálům histo-
rických zahrad na Moravě. 

Jedinečné prostory zámku jsou také vhodným
místem pro uspořádání svatebních hostin. V oblasti
gastronomie a doprovodných programů spolupra-
cujeme s renomovanými firmami a poskytujeme
tak kompletní servis na zajištění svatební hostiny.

Vážení spoluobčané a přátelé Historic-
kého muzea ve Slavkově u Brna, v letošním
roce zpřístupnilo Historické muzeum ve Slav-
kově u Brna novou prohlídkovou trasu nazva-
nou „Život ve staletích“. Návštěvníci se zde
mají možnost seznámit s životním stylem
v období renesance, baroka, rokoka a empíru.
Jsou zde však zařazeny rovněž speciální sa-
lonky – jako Sál květin, sál s výstavou zbraní,
Divadelní sál a Sál módy. Právě do tohoto sálu
bylo umístěno 21 portrétů členů habsburské
dynastie – od Karla VI. a Alžběty Kristýny –
rodičů pozdější císařovny Marie Terezie až po
portrét Marie Terezie a vyobrazení jejich dětí,
které se dožily dospělého věku, včetně život-
ních partnerů některých z nich. 

Celý soubor, vytvořený dvorními malíři
habsburského dvora, je výjimečný jak kvali-
tou, tak celkovým počtem těchto obrazů.
Všechny portréty však jsou ve velmi špatném
stavu, kompletně chybí ochranné rámy. Je
tedy nutné je restaurovat a nechat zhotovit
rámy historizujících tvarů. Historické mu-
zeum společně s Národním památkovým ús-
tavem požádalo o zařazení tohoto výjimeč-
ného souboru do programu restaurování

Portréty habsburské dynastie – veřejná sbírka
movitých kulturních památek na MK ČR.
I v případě, že se tento grantový projekt podaří
získat, je nutné na spolupodíl a nové rámy zís-
kat 200 000 Kč.

Na základě povolení Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje byla na tento účel vyhlášena
veřejná sbírka. 

Jestliže vám tedy není lhostejný osud na-

šeho kulturního dědictví, podpořte prosím,
i vy tuto sbírku, která tak bude zachována
i pro příští generaci. 

Zapečetěná pokladna k tomuto účelu je
umístěna na zámku ve Slavkově u Brna.

Za dary určené na tuto sbírku děkuje neje-
nom Historické muzeum ve Slavkově u Brna.

PhDr. Vladimíra Zichová (HM)

Jestliže o svatbě na zámku uvažujete, neváhejte
a pro velký zájem si rezervujte termín obřadu již
nyní na matrice ve Slavkově (Silva Skokanová,
tel.: 544 121 114; pronájem prostor zámku: His-
torické muzeum ve Slavkově u Brna, Hana Par-
tyková, tel./fax: 544 221 685, partykova@zamek-
slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz).

Veškeré detaily vaší svatby s vámi pečlivě pro-
jednáme, doporučíme vám jen to nejlepší, a to vše
s velmi profesionálním a především osobním přís-
tupem. Vždyť svatba je neopakovatelná událost
v životě každého z nás. Hana Partyková (HM)

Dal‰í sezona svateb na slavkovském zámku zaãíná
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Tak jako každoročně s postupujícím podzi-
mem, i letos se stále častěji objevují dotazy
i vzrůstající zájem veřejnosti týkající se pro-
gramu Vzpomínkových akcí 2007 spojených
s 202. výročím bitvy u Slavkova z roku 1805.

Co tedy připravujeme pro letošní rok? Pro-
gram plánovaných akcí je pojat vyváženě pro
všechny zájmové skupiny občanů. Tedy nejen
pro ty, kteří preferují spíše „vojenskou část“, ale
i pro ty, kteří naopak preferují spíše pietně –
kulturní zaměření akcí. 

Akce začnou již v sobotu 24. 11., kdy se
bude konat na zámku koncert, který je uspořá-
dán především pro zástupce a občany těch okol-
ních obcí, kde letos neproběhnou žádné další
akce nebo tyto jen v omezeném rozsahu.

Ve čtvrtek 29. 11. bude mít prof. Dr. Dušan
Uhlíř na zámku přednášku přístupnou široké
veřejnosti na téma „Slavkovské bojiště v roce
1805“. Od čtvrtka 29. 11. pak také bude probí-
hat přes Vyškov a Rousínov do Křenovic pře-
sun vojenské kolony s koňmi a povozy, tedy
tzv. „Ruský pochod“.

Poděkování
Děkuji na tomto místě všem, kteří mi po

mém nástupu do funkce ředitele Historic-
kého muzea blahopřáli a vyslovili upřímná
slova podpory. Svou prací budu usilovat o to,
abych důvěru i očekávání spojená s mou
osobou nezklamal. Věřte, že to opravdu není
jednoduché, že cítím velký závazek, ale jako
rodák a občan města Slavkova u Brna budu
usilovat o to, aby Historické muzeum
a především zámek jako kulturní památka
zaujímal takové místo, které mu náleží.

Ing. Aleš Šilhánek (HM)

Ve čtvrtek 27. září se konala v prostorách
Rubensova sálu slavkovského zámku další
z cyklu přednášek pořádaných Historickým
muzeem. S tématem Tři zámky ve Slavkově
vystoupil prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. ze Se-
mináře dějin umění Filozofické fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Přítomní se ponořili
do vzdálené minulosti, kdy se jednalo o stavbě
reprezentativního slavkovského sídla rodu
Kouniců. Přednáška se ovšem nevěnovala
pouze stavební historii slavkovského zámku,
ale i souvislostem s jednotlivými významnými
členy kounicovské rodiny, veřejným děním na
Moravě 2. poloviny 17. a v 18. století a s ba-
rokní architekturou vůbec. Prvním iniciátorem
stavby zámku se stal Dominik Ondřej Kounic,
který se díky úspěšné diplomatické kariéře stal
dokonce vicekancléřem Svaté říše římské (his-
torického svazku států převážně na území
dnešního Německa, kam patřily i české země).
S tím, jak rostla jeho pozice a společenská pre-
stiž, rostly i požadavky na rodové sídlo. Z pů-
vodně relativně skromné přestavby renesanční
stavby časem došlo k plánům na vybudování
honosné rezidence. Jen díky předčasnému
úmrtí Dominika Ondřeje nebyly plány před-
ního italského architekta Domenica Martinel-

liho realizovány a postavena byla pouze zá-
padní část. Pokud by se však podařilo plány
naplnit, stal by se celý komplex nejvýznam-
nější rezidencí přinejmenším rakouské monar-
chie. Maxmilián Oldřich Kounic sice pokra-
čoval v otcově díle, ale ovšem mnohem
skromnější cestou a slavkovský zámek dokon-
čil až jeho syn Václav Antonín. V průběhu ne-
celého staletí tak byly vystřídány tři koncepce,
jak by mělo vypadat slavkovské sídlo. Před-
náška byla doplněna množstvím obrazového
materiálu, mezi kterým vynikaly unikátní
a v České republice dosud nepříliš známé
plány slavkovského zámku. Na závěr poslu-
chači mohli využít času k položení dotazů na-
šemu přednímu odborníkovi na barokní archi-
tekturu na Moravě. 

Za zapůjčení nezbytného dataprojektoru
velmi děkujeme Základní škole Tyršova. 

Příští přednášku povede ve
změněném termínu 20. listo-
padu 2007 PhDr. Jiří Pernes,
Ph.D. na téma Krvavé události
ve Slavkově roku 1905. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.

Mgr. Martin Rája, HM

Tři zámky ve Slavkově

Hlavní programová náplň Vzpomínkových
akcí 2007 začne ve Slavkově u Brna v pátek
30. 11. pochodňovým průvodem rakouské ar-
mády městem, zakončeným pietním aktem
u hrobu kancléře Kounice na Špitálce.

V sobotu 1. 12. pak občané našeho města
budou mít možnost zhlédnout ranní slavnostní
nástup všech vojsk zakončený vojenskou pře-
hlídkou na náměstí před jejich odjezdem do
Tvarožné, kde se odehraje pravidelná rekon-
strukce bitvy. Po jejím skončení se opět většina
vojsk vrátí zpět do Slavkova, kde se bude konat
večerní slavnostní průvod vojsk náměstím za-
končený ohňostrojem. Je velmi pravděpodobné,
že tentokrát budeme mít možnost shlédnout
velký počet uniformovaných nadšenců, což sou-
visí s tím, že se pro ně podařilo zajistit v našem
městě ubytovací prostory.

Tím ovšem není program akcí zcela vyčerpán.
V Husově ulici a na Palackého náměstí se v so-
botu po celý den uskuteční velmi populární his-
torický jarmark, který doplní na nádvoří zámku
jarmark tradičních řemesel v dobových kostý-
mech spojený se zabijačkovými hody. 

Široké veřejnosti je ovšem určeno také so-
botní plánované otevření první části nové Napo-
leonské expozice v prostorách zámku i tradiční
oblíbené kostýmované prohlídky zámku a pod-
zemí.

Program Vzpomínkových akcí 2007 bude za-
končen v neděli 2. 12. opět slavnostní přehlíd-
kou vojsk na náměstí ve Slavkově u Brna a na-
vazujícím pietním aktem na Mohyle míru.

Z rozsáhlého a bohatého programu jsem vy-
bral a snažil se upozornit především na ty akce,
které jsou pro občany města nejlépe přístupné
a možná také nejzajímavější. Podrobný přehled
akcí včetně jejich časového sledu najdete na ti-
tulní straně tohoto čísla Slavkovského zpravo-
daje, na plakátech a na webových stránkách
Historického muzea. 

Jsem přesvědčen o tom, že letošní Vzpomín-
kové akce budou mít příznivý ohlas a že snad
dají konečně zapomenou na některé méně vy-
dařené v minulosti. Srdečně vás všechny zvu!

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel HM

Pozvání na Vzpomínkové akce 2007

Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jifií BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlífiová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Akce pofiádané o. p. s. Mohyla míru
– Austerlitz
Sobota 24. listopadu 
večer Slavkov u Brna (zámek) – koncert pro zá-

stupce a občany okolních obcí
Čtvrtek 29. listopadu   
16.00 Slavkov u Brna (zámek) – přednáška pro

veřejnost – Univ. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř,
CSc.: „Slavkovské bojiště v roce 1807“

Foto: R. Lánský
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (54)
Pohlednice (pokračování)

MOUCHNICE
Obec Mouchnice, dříve Muchnice, leží cca

11 km JV od Bučovic. Svůj název získala od
osobního jména Muchna nebo Muchen. Nejstarší
písemná zmínka pochází z roku 1350, kdy Eliška
z Muchnic darovala synům Maršíka z Vážan
2 lány a Oldřichovi Pustovi 1 lán. V Mouchnicích
se nacházela rovněž tvrz. První zpráva o ní se
však objevuje v zemských deskách olomouckých
až v roce 1497. Další údaj o tvrzi pochází z roku
1588 a uvádí povinnost mlynáře, opravovat na
tvrzi co starého jest. 

Poté, co tvrz na počátku 16. století získal Tas
z Ojnic, patří téměř celé Mouchnice k panství Bu-
čovskému. Zbylá část pak náležela k panství Ko-
ryčanskému. 

V Koryčanské části se majitelé střídali po-
měrně často. K nejvýznamnějším patřili  r. 1570
Gabriel Majláth, 1611 Gabriel Horecký z Horek,
1718 Marie Regina Bertolettova, od r. 1742 rod
Gillerský a po něm svobodný pán Rothschild,
dále baron Wickenstein a na konci 19. století hra-
bata z Trautmansdorfu. 

Ta část Mouchnic, která náležela k panství Bu-
čovskému, obdržela od svého majitele Jana Še-
mbery Černohorského v roce 1578 dřevní privi-
legium, na jehož základě mohli obyvatelé
Mouchnic  používat dřevo z vyhrazených míst pro
svou potřebu. 

V roce 1852 byly obě části Mouchnic spojeny.
Škola zde byla založena již 1756, učitel zde však
trvale bydlel až od roku 1830. Samostatnou byla
škola prohlášena 1873. Od roku 1887 byla vedena
školní kronika. 1890 byla postavena nová školní
budova se dvěma třídami, v letech 1907-1925
byla škola trojtřídní. V současné době škola
v obci není.  

K památkám patří Boží muka z roku 1867,
kaple sv. Cyrila a Metoděje a zbytky středověké
tvrze v trati Požáry.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu šest pohlednic. Nejstarší,
ještě dopisnice odeslaná 5. 4. 1906 ukazuje po-
hled na školu, náves a obchod U Svobodů. Další
pohlednice odeslaná 25. 8. 1915 zraněnému svo-
bodníkovi do polní nemocnice zobrazuje rovněž
školu, pohled na obec, obchod Antonína Přibyla
a skupinu lidí na návsi. Z první poloviny 20. sto-
letí pocházejí ještě tři pohlednice – dvě s dálko-
vými pohledy na Mouchnice a jedna se zobraze-
ním školy, obchodu Jana Tesaře a dálkového
pohledu na obec. Ze 70. let pak pochází poslední,
černobílá pohlednice s dálkovým pohledem na
obec. 

MOUŘÍNOV
obec cca 5 km jižně od Bučovic odvozuje svůj

název od osobního jména Mouřín. nejstarší
zmínka o Mouřínově spadá do roku 1380, kdy
Mouřínov patřil Petrovi ze Šternberka. Po jeho
smrti jej zdědil Petr z Kravař a na Plumlově.
V průběhu 15. století se vystřídalo několik vla-
stníků. V roce 1481 pak část Mouřínova získal
Václav z Mezilesí a druhou část Jindřich z Doub-
ravice. Václavovi synové však již byli po roce
1504 uváděni jako vlastníci celé vesnice. 

Od roku 1536 se v zemských deskách objevuje
zápis o tvrzi, později i s rybníkem. V roce 1601
vesnici koupil Oldřich z Kounic za 12 000 zl.

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Forsyth, Frederic: Afghánec – Forsyth znovu
dokazuje, že v něm má žánr špionážního románu
opravdového mistra. I v této knize vychází z nej-
žhavější současnosti, a přesto se mu podařilo vy-
tvořit zcela originální a napínavý příběh, jenž
kromě naléhavého poselství o novodobých hrdi-
nech boje se zlem přináší i pozoruhodnou zprávu
o historických příčinách terorismu a vnitřních me-
chanismech fungování Al-Kajdy.

Aw, Tash: Cesta za hedvábím – co se stane, když
fotografie vyblednou? Dokážete si ještě vzpome-
nout, jací byli ti lidé na nich? Pamatujete si, jak vy-
padali? Detaily by možná byly trochu rozmazané,
ale přesto byste si asi vybavili všechny jejich zvyky,
jak spali, jak jedli, jak mluvili. Ale vzpomněli byste
si, co jste k nim cítili? Co cítili oni k vám? Takové
otázky si klade hlavní hrdina Jasper, když se snaží
nad jedinou otrhanou fotografií svých rodičů po-
skládat střípky rodinné historie, na kterou již dávno
sedl prach. Snaží se vlákno po vláknu rozplést ta-
jemství, které obestírá rok 1941, ve kterém japon-
ská armáda obsadila Malajsii, ale především rok,
ve kterém jeho rodiče spolu se svými přáteli pod-
nikli opožděnou svatební cestu, jež navždy pozna-
menala všechny zúčastněné.

Hilliges, Ilona Maria: Volání Afriky – Hana
žije v Německu ve spokojeném manželství s Ke-
ňanem Mikem a jeho desetiletým synovcem do té
doby, než je Mike povolán k umírajícímu otci
a malého Kena vezme do Afriky s sebou. Duchové
předků rozhodli, že Mike se má stát šamanem ves-
nice. Slibuje poslat zpět do Evropy Kena, ale to se
nestane. Pátrání po malém chlapci zavede Hanu
do samého nitra černého kontinentu…

Beneš, Edvard: Paměti I.–III. – vedle Win-
stona Churchilla byl Beneš jediným státníkem-
memoáristou, který publikoval své politické re-

miniscence z doby obou světových válek. V pa-
mětech mu šlo především o „odčinění“ Mnichova,
tj. o objasnění podstaty tzv. československé (su-
detské) krize roku 1938. 

Benešovy vzpomínky vycházejí nyní poprvé
v kritickém, doplněném, rekonstruovaném vydání
(svazky I a II přinášejí vlastní text pamětí do-
plněný obrazovými přílohami, ve svazku III je
soustředěna většina dokumentů, které se k pamě-
tem vztahují).

Dröscher, Vitus B. – Brandl, Pavel: Lidoopi –
co jedí šimpanzi? Jak si lidoopi předávají důležité
zprávy? Proč žijí orangutani odloučeně? Známí
odborníci nám v tomto svazku encyklopedické
edice CO-JAK-PROČ přibližují fascinující svět li-
doopů – šimpanzů, bonobo, goril a orangutanů.
Napínavě líčí způsob jejich života a chování, jejich
vysokou inteligenci, schopnost naučit se řeč a je-
jich charakteristickou pantomimu. Důrazně upo-
zorňují na nebezpečí, jimž jsou lidoopi v důsledku
ničení jejich životního prostředí vystaveni. 

Arnold, Nick: Splašený čas – další ze série pří-
ruček Děsivá věda Máte-li na to žaludek, přečtěte
si všechno, co jsme zjistili o tajemstvích ubíhají-
cího času. Zjistěte, koho zabili za změnu kalen-
dáře. Sestrojte si vlastní hodiny. Poznejte pár
uspěchaných géniů. Přečtěte si, jestli můžete vy-
razit na cestu časem. Díky fantastickým faktům,
bláznivým vtipům a záludným kvizům budete vy-
chutnávat každou minutu čtení Splašeného času!

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

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Vzhledem k tomu, že Oldřich z Kounic v této
době vlastnil rovněž městečko a hrad Ždánice,
patří Mouřínov až do roku 1848 pod panství Ždá-
nické. Oldřichův syn Karel však Ždánické panství
díky účasti na povstání proti Ferdinandu II. po-
zbyl. Mouřínov se pak dostává do vlastnictví Li-
chtenštejnů. 

V roce 1815 zde byla postavena škola. Ale již
v roce 1843 musela být postavena nová, větší
školní budova. Další školní budova byla postavena
v roce 1887. Škola v obci působí dodnes. 

Ve sbírkách HM se nacházejí dvě pohlednice
z I. pol. 20. stol. Starší z roku 1928 obsahuje dál-
kový pohled na obec a dva snímky z návsi. Druhá,
černobílá pohlednice z poloviny 20. stol. zobra-
zuje dálkový pohled na obec.

PhDr. Vladimíra Zichová (HM)

Mouchnice – dopisnice odeslaná v r. 1906 Mouřínov – pohlednice odeslaná v r. 1928
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Páteční setkání starostů ze Sdružení obcí
Ždánický les a Politaví ve Velešovicích, které
pečlivě připravila paní starostka Ing. Zdenka
Šprtová s členy zastupitelstva, bylo zaměřeno
na velmi aktuální téma současné doby: „Ne-
zdravé sebevědomí narušuje mezilidské
vztahy.“ Mons. Jiří Mikulášek, PhDr. ThLic.
Radek Mezuláník, Josef Vícha z ministerstva
pro místní rozvoj, Milan Mojžíš, starosta obce
Nebovidy, bošovický starosta a předseda sdru-
žení Jaroslav Šimandl a další, nenechali ni-
koho na pochybách, že mezilidské vztahy jsou
sice nemocné, ale dají se úspěšně léčit, pokud
použijeme jedinečný lék, kterým je nezištná
láska. Nezdravé sebevědomí je projevem ego-
centrismu, kterému můžeme účinně čelit
pouze altruismem.

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Bar-
bory, které v zastoupení brněnského biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho předsedal generální
vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek a slo-
vem Božím sloužil P. František Katriňák
z Košic, byla upřímnou prosbou o porozumění
a vzájemnou lásku.

Večerní koncert na slavkovském zámku, na
kterém vystoupil houslista Lukáš Novotný,
klavírista Vít Hrubý, ekumenický pěvecký sbor
Festivia Chorus z Velké Lhoty a okolí, stejně
jako verše Jana Skácela v podání populárního
herce Ladislava Lakomého, byl v podstatě
uměleckým ztvárněním touhy po smíření
a vzájemné lásce. Milým překvapením bylo
pozvání k přátelskému přípitku od nového ře-
ditele Historického muzea ing. Aleše Šilhánka.

Sobotní setkání začalo přijetím na slavkov-
ské radnici starostou Ing. Ivanem Charvátem

Mûstská knihovna oznamuje
Vážení čtenáři, ve dnech 5.–9. listopadu

(druhý listopadový týden) bude městská
 knihovna uzavřena kvůli drobným staveb-
ním úpravám. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na vaši příští návštěvu.

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

a pokračovalo seminářem na téma „Duchovní
ekumenismus.“ Kromě letošních hostů, zá-
stupců ekumenického společenství z Košic, fa-
ráře Reformované církve Jaroslava Szelese
a P. Františka Katriňáka z kněžského semináře
sv. Karla Boromejského, vystoupil také ředi-
tel Radia Proglas a spoluzakladatel televize
Noe P. Martin Holík a za Konfederaci politic-
kých vězňů pan Bohuslav Robeš. Velikým po-
vzbuzením byla neformální, ale neméně fun-
dovaná přednáška hejtmana Jihomoravského
kraje ing. Stanislava Juránka. 

Po společném obědě jsme se sešli v chrámu
Vzkříšení Páně. Ekumenické bohoslužbě ten-
tokrát předsedal emeritní biskup Slezské cír-
kve evangelické Vladislav Volný, který je se
Slavkovskou iniciativou smíření spjat od sa-
mého začátku jejího vzniku. Zvěstování Bo-
žího slova se ujal farář Jaroslav Szeles. Byli
jsme vděční za povzbuzení s. Kateřiny Ně-
mcové, generální představené Kongregace se-
ster sv. Cyrila a Metoděje z Velehradu, jednou
z účastníků Třetího evropského ekumenického
shromáždění v Sibiu, faráře SCEAV Jana
 Cieslara a dalších.

Slavkovské dny smíření se letos mimořádně vydařily
V návaznosti na předešlé ročníky a v souznění s Třetím evropským ekumenickým shro-

mážděním v rumunském Sibiu, proběhly ve dnech 5. a 6. října 2007 již podvanácté Slav-
kovské dny smíření.

Velké poděkování patří jak představitelům
obce Velešovice a místnímu faráři P. Micha-
lovi Mackovi, tak vedení města Slavkova
u Brna, stejně jako vedení a pracovníkům His-
torického muzea a slavkovskému děkanovi
P. Milanu Vavrovi, ale také Integrované střední
škole ve Slavkově u Brna. Ti všichni a řada
dalších svoji obětavostí a srdečností vytvořili
ty nejlepší podmínky pro konání letošních
Slavkovských dnů smíření. Bohu díky za ně.

Rev. Jaroslav Kratka, OLJ 

Ekumenická bohosluÏba ve slavkovském chrámu Vzkfií‰ení Pánû I. Charvát, A. ·ilhánek a S. Juránek

Bohuslav Robe‰ z Konfederace politick˘ch vûzÀÛ

Pûveck˘ sbor Festivia Chorus a Ladislav Lakom˘
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Před vchodem si děti mohly zaskákat na
trampolíně, kterou nám ochotně zapůjčila
firma Chemis. Ve školních budovách  byly ote-
vřeny všechny třídy, oddělení družiny a DDM.
Největší zájem byl o nově upravenou pracovnu
přírodopisu s  dataprojektorem a mikroskopy,
interaktivní tabuli v multimediální pracovně,
pokusy v laboratoři fyziky  a chemie, počítače,
ale pozornosti neušly ani jazykové učebny,
pracovna výtvarné výchovy a výstava kera-
miky. Velký úspěch měla hudební kavárna, kde
žáci k připravenému občerstvení zpívali a hráli
na klavír, keyboard, flétnu či kytaru. Mladší
žáci zdramatizovali pohádku „Jak Plamínek
přechytračil obra“, starší zaujali pásmem bás-
niček a písní „Ze školy staré i nové“. Populární
divadelní představení „Školočáry“ nám přijelo
zahrát i několik loňských absolventek. 

Velký ohlas zaznamenala výstava z historie
školy v aule nové budovy. Nadšení pamětníci
zde trávili dlouhý čas a na četné dotazy ozna-
mujeme, že po dohodě ji bude možno navštívit

až do Vánoc. K příležitosti výročí byl také
vydán almanach mapující stoletou historii
školy a rozličné upomínkové předměty.

Odpoledne se za účasti představitelů města
a pozvaných hostů uskutečnila ve sportovní
hale plné obecenstva školní akademie. Zahá-
jení bylo velmi působivé, za zvuků pompézní
skladby žákyně školy vztyčila vlajku ZŠ Ko-
menského a skupina Glitter Stars svými po-
mpony sestavila symbolický nápis „100“.
Všechny přítomné přivítal ředitel ZŠ Komen-
ského Mgr. Jaromír Pytela a na svá školní léta
zavzpomínal starosta Slavkova Ing. Ivan Char-
vát. Po slavnostním zahájení následovaly na-
pínavá Biketrialová exhibice vicemistra světa
Jana Musila, aerobik 3. tříd, Street Dance ta-
nečního kroužku Ego, country tance a efektní
sestavy všech oddílů gymnastiky a taneční
skupiny Glitter Stars. V druhé části programu
se divákům představili absolventi školy, cvi-
čila gymnastka Tereza Tupá posluchačka ta-
neční konzervatoře, tančila skupina Ego – Mi-

(Dokončení ze str. 1)

Velkolepé oslavy 100. výročí založení ZŠ Komenského
Odpolední ‰kolní akademii za úãasti hostÛ a pfiedstavitelÛ mûsta

Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

Potěšili naše srdce
V sobotu 13. října široká slavkovská veřej-

nost vzpomenula stého výročí školy na Ko-
menského náměstí. Jsme rádi, že ani my, škol-
ští důchodci, jsme nechyběli na této oslavě. Při
prohlídce tříd jsme porovnávali vybavení
k výuce před třiceti lety s dnešními možnostmi.
Velkolepá výstava v prostorách nové školní bu-
dovy nás vrátila na úplné začátky školy ve
Slavkově. A odpolední bohatý program potěšil
nejen naše srdce, ale ukázal i práci učitelů při
rozvíjení zájmů žáků. Vždyť i ti, kteří opustili
školní lavice, rozvíjeli talent právě na škole. 

Nás důchodce velmi potěšilo příjemné pro-
středí, ve kterém jsme cítili úctu ke starší ge-
neraci. Dlouho budeme vzpomínat na setkání
s bývalými spolupracovníky a také těmi, které
jsme před mnoha lety učili a kteří na nás v dob-
rém vzpomínají.

A tak s díky za krásně a slavnostně prožitý
den přejeme všem současným pracovníkům
stálé zdraví, pevné nervy, pedagogický opti-
mismus a vědomí, že i z vašich žáků budou
brzy dospěláci, kteří určitě ocení vše, co jste
jim do života předali. A až budete důchodci, tě-
šíme se na vás v klubu.

Za školské pracovníky – důchodce
Eva Kubínková

Přespolní běh
Dne 10. října se ve Vyškově uskutečnilo

okresní kolo Přespolního běhu. Výborných vý-
sledků dosáhli naši mladší žáci. Adam Kučera
skončil první, Daniel Gerda druhý. Z mladších
žákyň se nejlépe umístila Aneta Šmerdová na
třetím místě. Mgr. Petr Žižlavský

Škola pro 21. století
Od září tohoto roku začala naše škola, Zá-

kladní škola Komenského nám., učit v 1. a 6.
ročníku podle vlastního vzdělávacího pro-
gramu s názvem Škola pro 21. století. Chceme
být školou moderní, která poskytuje žákům zá-
kladní potenciál schopností potřebný pro vstup
do života. K plnění tohoto náročného úkolu po-
třebujeme kromě kvalitních pedagogů i od-
borné pracovny s moderními učebními po-
můckami. Jednou z těchto nadstandardních
pomůcek je i interaktivní tabule, kterou mů-
žeme využívat ve většině předmětů. Naše škola
ji mohla zakoupit díky sponzorskému daru
firmy ViskoTeepak. Bude jí vybavena odborná
pracovna 1. stupně, která byla za poslední roky
zmodernizovaná také díky pomoci této firmy.
Tento sponzorský dar jsme dostali v době, kdy
naše škola slaví 100. výročí založení, a o to
více nás potěšil. Děkujeme. Věříme, že práce
s tabulí bude pro žáky zajímavá a přinese jim
osvěžení  při získávání dalších poznatků.

Hana Stárková

stři světa v discoshow formacích a zpívali
Karin Urbanová absolventka Ježkovy akade-
mie v Praze a Martin Křížka hostující herec
Městského divadla v Brně. Na závěr dostalo
květiny bývalé i současné vedení naší školy.
K nim se přiradili všichni účinkující a nahoru
se vzneslo 100 barevných balonků. Historic-
kou atmosféru navozovala pohotová moderá-
torka Petra Vyšehradská v slušivé secesní
róbě.

Večer se u lákavého slavnostního rautu, při-
praveného sousední ISŠ, sešla značná část  pe-
dagogických pracovníků, kteří na této škole
v minulosti či přítomnosti učili a učí.

Rádi bychom poděkovali partnerům školy,
firmám Pegas Gonda, Čáslava-Stav, Chemis
a všem, kdo se na náročné přípravě tohoto
úspěšného dne podíleli. EP
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Členové Klubu malých debrujárů z Tyr-
šovky, Koumáci, se na jaře zapojili do celo -
státní soutěže nazvané Živlík 2007. Připravil
ji kolektiv vedoucích z Litovle. Pro mladé ře-
šitele vymysleli zajímavé úkoly, které se tý-
kaly čtyř živlů: vody, ohně, vzduchu a země.
Koumáky soutěž zaujala, s elánem se pustili
do řešení a výsledek se dostavil v podobě po-
zvání na celostátní finále do starobylého krá-
lovského města Litovle. Koumáci si vymysleli
bojový pokřik, vyrobili vlajku a přichystali po-
kusy na prezentaci. V pátek 12. října 2007 do-
razilo do litovelské školy celkem 19 družstev
z celé republiky. Naše družstvo ve složení
David Glozar, Ruda Ruský, Zdeňka Ruská
a Simona Dvořáková bylo zařazeno do mladší
kategorie. V sobotu dopoledne začali soutěží
v bazénu. Poté řešili zapeklité problémové
úkoly (například jazykové znalosti, prostorová
orientace, matematické dovednosti), a proka-
zovali dovednost při fyzikálních pokusech. Na
závěr soutěžního dopoledne ve škole si děti
vyrobily okrasnou svíčku. Po vydatném obědě
řešila družstva úkoly, které se týkaly historie
a přírody města Litovle. Dostali materiály
a s mapkou vyrazili do ulic. Získané informace

Genius Logicus
V loňském roce jsme

se žáci zúčastnili mezi-
národní matematické
soutěže Genius Logi-
cus. Z naší školy se při-
hlásilo 27 žáků ve věku
12–16 let. V této soutěži, jak ostatně napovídá její
název, se řeší logické úlohy, jejichž náročnost od-
povídá věku žáků. Ze čtyř středoevropských zemí
soutěžilo celkem 1133 škol. A jak jsme si celkově
vedli? Obsadili jsme 104. místo, což znamená, že
pouze 8 % škol (počítaje v to i nižší gymnázia)
bylo před námi. Dva žáci dosáhli titulu úspěšný ře-
šitel a pouze o 1 bod jim unikl titul úspěšný mezi-
národní řešitel. 

Přespolní běh
Ve středu 10. 9. jsme se účastnili přespolního běhu

ve Vyškově. V konkurenci třinácti škol jsme dosáhli
těchto umístění: kategorie hoši starší – 5. místo, ka-
tegorie hoši mladší – 4. místo, kategorie dívky starší
– 7. místo a kategorie dívky mladší – 3. místo.

Projekty
V průběhu měsíce září jsme podali projekt na

ministerstvo školství, který se týkal vybudování
nové učebny environmentální výchovy. Pracovně
jsme tuto učebnu nazvali Ekologický koutek. Celý
projekt vhodnou formou využije náš školní poze-
mek pro výuku teorie i praxe (pěstování zeleniny,
ovoce, léčivých bylin a koření) a pro rekreaci. Na-
pomůže nám tak lépe naplňovat požadavky škol-
ního vzdělávacího programu v řadě předmětů.
Např. zpracování produktů v kuchyni – bylinné
čaje, aromatické polštářky a svíce, ve výtvarné vý-
chově pro výrobu dekoračních předmětů, v eko-
logii – horská květena, skalka, cizokrajné rostliny,
koření, snižování prašnosti a podobně.

Projekt byl na ministerstvu přijat a schválen.
Naše škola obdržela osvědčení ministerstva, které
nás zařazuje do sítě škol zabývajících se ekolo-
gickou výchovou.

Akce školy v průběhu roku
Ve středu 19. 12. – Vánoce s Tyršovkou v 17 h

ve Společenském domě
V sobotu 2. 2. 2008 – ples školy (předprodej od

14. 1.)
Červen 2008 – den otevřených dveří – projek-

tové vyučování.

Ve středu 26. září došlo k slavnostnímu pře-
dání nově vybavené laboratoře na ZŠ Tyršova.
Kromě pana ředitele Mgr. V. Soukopa a paní
zástupkyně M. Drápalové se ho zúčastnili také
zástupci města, pan starosta Ing. I. Charvát a za
úsek školství paní RNDr. H. Kotíková. Hlav-
ním hostem byl však pan Ing. I. Jablonický, ře-
ditel firmy Cutisin s.r.o. Slavkov u Brna. Tato
firma totiž svým sponzorským darem ve výši
144 000 Kč umožnila přebudování staré, již ne-
vyhovující laboratoře v moderní pracoviště.
Přestavba proběhla o prázdninách a laboratoř
byla během ní vybavena novými laboratorními
stoly s rozvodem vody a elektřiny a kahany na
propan-butan. Při laboratorních cvičeních z fy-
ziky, chemie a přírodopisu tak bude mít každý
žák své vlastní moderně vybavené pracoviště.

doplňovali do soutěžní křížovky, kterou mu-
seli odevzdat v časovém limitu. Po skončení
soutěže jsme navštívili impozantní Mladečské
jeskyně. Poté soutěžní klání skončilo a nastal
čas vyhlašování výsledků. Naši Koumáci ob-
sadili krásné druhé místo. Je to úspěch, pro-
tože jsme se takové akce zúčastnili poprvé
a přijeli sbírat zkušenosti. Na závěr bych
chtěla poděkovat našim sponzorům za finanční
příspěvek a zakoupení triček – firmě JM De-
micarr s.r.o a Autodoprava Hrbáček s.r.o.

Olga Zehnálková 

Debrujárské okénko

Věříme, že to, že si žáci budou moci v praxi
ověřit teoreticky získané poznatky, přispěje
k tomu, že výuka pro ně bude zajímavější a ná-
zornější a učivo si lépe a trvaleji zapamatují.

Další firmou, která přispěla na vybavení
naší školy, je ViskoTeepak s.r.o., která po-
skytla finanční příspěvek 50 000 Kč na poří-
zení pomůcek pro výuku tělesné výchovy.
Z daru byly zakoupeny žíněnky, odrazový
můstek, míče, florbalové vybavení, sítě na vo-
lejbal a další sportovní vybavení, které jistě
našim žákům i učitelům zpříjemní hodiny tě-
lesné výchovy.

Oběma firmám za jejich sponzorské pří-
spěvky pro naši školu touto cestou ještě jednou
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

P. Pitronová

Nultý ročník
V loňském školním roce na naší škole pokra-

čovala akce s názvem „Nultý ročník“ pro nastá-
vající prvňáčky a jejich rodiče. Jejím cílem bylo
seznámit rodiče a hlavně děti se školním prostře-
dím a se základními návyky a dovednostmi, které
jsou pro vstup do školy nezbytné. Akce měla u ro-
dičů ohlas, a proto jsme se rozhodli v této činnosti
pokračovat i v letošním školním roce. Jde hlavně
o to, aby prvňáčci snadněji zvládali výuku i do-
mácí přípravu. Proběhnou tři lekce. Jsou zamě-
řeny na konkrétní látku, která se právě probírá.
Hravou a zábavnou formou si tak naši nejmenší
žáci procvičují čtení, psaní a počítání. Rodiče se
zase inspirují, jak mohou s dětmi pracovat doma.
Velkým přínosem je pravidelný kontakt učitele
s rodiči a možnost ihned konzultovat případné ne-
jasnosti a problémy. Š. Maturová

Poděkování slavkovským firmám
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Včeličky se rozrostly
Jistě si vzpomínáte na loňský

školní článek o rozšíření mateřské
školy Zvídálek o třídu „Včeličky“,
která vznikla v pří zemí základní
školy Komenského náměstí. Tehdy

ji navštěvovalo 16 dětí předškolního věku. Pro-
tože v letošním školním roce zájem rodičů
o předškolní vzdělávání ještě vzrostl, rozhodl zři-
zovatel kapacitu rozšířit. 

I letos se otevřela tato třída pro děti ve věku 5
a 6 let v přízemí základní školy Komenského
náměstí. Byly propojeny dvě místnosti, a tím
vznikl velký prostor, který může navštěvovat
28 dětí. Přibyla kuchyňka na vydávání dopoled-
ních a odpoledních svačinek a prostor pro
lůžkoviny, což umožňuje celodenní provoz.
Velký prostor této třídy byl rozdělen na několik
hracích koutů, které zaručují dětem větší
soukromí a dostatečný prostor pro hru a indi-
viduální činnosti. Třída byla dovybavena novým
nábytkem a hračkami. 

O chod celodenního provozu se starají nejen
p. uč. Elena Knotková a Zuzana Winterová, ale
i ostatní zaměstnanci mateřské školy Zvídálek.
Nezbývá, než popřát dětem, aby se jim ve
„Včeličkách“ líbilo a rozvíjely zde své doved-
nosti potřebné pro vstup do první třídy. 

Zaměstnanci mateřské školy Zvídálek

Ve dnech 8.–11. října proběhl na Integrované střední škole tradiční kurz studené kuchyně, které 
se účastnili žáci učebního oboru kuchař-číšník. Čtyři dny nápadů, kreavity a moderní kuchyně
s mistrem kuchařem Vladimírem Pickou z kuchařského studia Pelhřimov, který po celou dobu
odborně vedl tento kurz, byl zakončen předáním osvědčení žákům a také slavnostním rautem.

Ve dnech 7.–13. října jsme se zúčastnili pozná-
vacího zájezdu do Francie, který se konal v rámci
projektu „Do světa“. 

Během tohoto sedmidenního pobytu jsme poz-
nali přírodní, kulturní a historické památky krajů
Lotrinsko a Alsasko. Okouzlilo nás město Štras-
burk se svou katedrálou Notre Damme a his-
torickou částí Malou Francií. Ve Forbachu jsme ab-
solvovali exkurzi v pražírně kávy, prohlédli jsme
si také německé město Saarbrücken. Navštívili

Kurz studené kuchyně

jsme Nancy s jeho překrásným náměstím, zde jsme
také byli hosty v tamní hotelové škole, kterou jsme
si prohlédli a poobědvali zde. V blízkém městě
Saint Nicolas de Port nás zaujalo muzeum pivo-
varnictví. V lázeňském městě Contrexéville, kam
studenti naší školy jezdí už od roku 1996, jsme ab-
solvovali prohlídku hotelové školy a lázní, zúčast-
nili jsme se hodin anglického jazyka, navštívili
jsme praktickou výuku kadeřnic a kosmetiček
a s francouzskými studenty jsme sehráli vítězný
zápas ve volejbale. Velmi zajímavá byla také
návštěva města Domrémy, kde stojí rodný dům Jo-
hanky z Arku a jí zasvěcená katedrála. Krásné je
blízké lázeňské město Vittel s jeho lázeňskými
domy a rozlehlým parkem a sportovišti. Samozře-
jmě, že jsme si nenechali ujít návštěvu družebního
města Darney, kde se nás ujal p. André Poirot
a velmi zajímavě nám vyprávěl o historii vztahů
Darney a České republiky. Byli jsme v muzeu,
u památníku francouzsko-českého přátelství
i v továrničce na ruční výrobu bonbonů. 

Tento zájezd nás obohatil o spoustu krásných
zážitků a zkušeností, umožnil nám alespoň
částečně poznat kulturu francouzského národa
a všichni bychom se do Francie určitě ještě ale-
spoň jednou vrátili. 

Studenti 4. A HT a. B HT ISŠ ve Slavkově
u Brna

Poznávací zájezd studentÛ IS· do Francie

Víkend pro děti
Milí rodiče, taky se vám zdá, že dnešní děti

tráví více času u televizních obrazovek a počí-
tačů? Proto se náš turistický oddíl pro mládež
rozhodl uspořádat víkendový výlet do Vřesovic.
Akce se bude konat 23.–25. listopadu. Cena cca
400 Kč. V ceně je cestovné, jídlo, ubytování ve
vytápěných chatkách a program. Akce je určena
pro děti ve věku 8–15 let. Program bude velmi
bohatý, zábavný ale i poučný. Máte-li zájem
a má-li zájem i vaše dítě, neváhejte. Přihlášku
a více informací obdržíte na tel. čísle 732 633
364, nebo na adrese Koláčkovo nám. 105, Slav-
kov u Brna. Nebo můžete navštívit naše interne-
tové stránky http://okstrelka.topstranky.cz. Tě-
šíme se na vás váš ATOM OK Střelka

Slavkovsk˘ zpravodaj na internetu

www.bmtypo.cz
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Slavkov u Brna na historických fotografiích
Na tomto místě budeme v každém čísle zpravodaje zveřejňovat his-

torické fotografie Slavkova u Brna. Pohlednice a fotografie jsme získali
od dárců – převážně slavkovských občanů – a bylo by škoda neseznámit
s nimi veřejnost. Bude určitě zajímavé jak pro pamětníky, tak i pro

mladší generaci srovnávat proměny města v průběhu desetiletí. Mezi
získanými pohlednicemi jsou již některé veřejnosti známé fotografie,
ale také dosud nezveřejněné zajímavé pohledy. Vzhledem k 100. výročí
ZŠ Komenského začínáme právě budovou školy. 

Nynější Základní škola Komenského – postavena v r. 1907 na pozemku bý-
valé zámecké ovocné zahrady, kterou na výstavbu školy věnoval vlastník
slavkovského panství JUDr. Václav Kounic. Plány vypracoval olomoucký
architekt a stavitel Václav Bittner. Pohled někdy z doby těsně po dostavbě,

kdy se počalo s výsadbou dnešního Svojsíkova parku – tedy po r. 1907.
Vpravo dole roh dnešní pošty, původně obecné školy.

PhDr. Vladimíra Zichová
Foto je ze sbírky Stanislava Olbrichta

Vypouštění a výlov
retenční nádrže 20. října
Vypouštění a výlov
retenční nádrže 20. října
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Farní charita stále přijímá dary pro humanitární
pomoc, a to každou sobotu od 9 do 10 hodin na
poliklinice naproti ordinace MUDr. Kavalové. Mů-
žete přinést věci, které již nepotřebujete, ale pouze
zachovalé a čisté: oblečení, povlečení, ručníky, zá-
clony, hračky, nádobí, knihy. Boty z hygienických
důvodu nepřijímáme. Shromážděné věci odváží
jednou za dva měsíce Diakonie Broumov do svých
skladů, kde je třídí. Na základě doporučení sociál-
ních pracovníků poskytuje oblečení a jiné potřebné
věci občanům se zdravotním postižením, občanům
v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci. V pří-
padě živelných událostí je materiální pomoc dová-
žená přímo na místo určení. Humanitární pomoc
předává Diakonie také do dětských domovů,
uprchlických táborů a do zahraničí. Náklady na
dopravu hradí Diakonie z dobrovolných darů jed-
notlivců, firem, charit a farností. 

Další organizaci, se kterou naše farní charita

spolupracuje, je Nadace sv. Františka se sídlem
v Brně. Cíl pomoci této nadace je Indie. Prostřed-
nictvím sester Misionářek lásky se pomoc dostává
těm nejchudším z chudých. Sestry se starají o od-
ložené děti, o malomocné a staré lidi, kteří umírají
na ulicích. Indická vláda si nepřeje, aby sestry při-
jímaly použité oblečení ze zahraničí, proto posky-
tujeme Nadaci sv. Františka finanční pomoc na
nákup léků, vitaminů, hygienických a pracích po-
třeb. Od roku 1999 odeslala nadace 20 kontejnerů
této pomoci. Jejich hodnota je 38 milionů Kč.
O tom, že zásilky přicházejí do Indie neporušené,
svědčí děkovné dopisy sester misionářek. 

V poslední době jsme navázali spolupráci s ob-
čanským sdružením Bwindy Orphans Brno, která
organizuje Adopci na dálku pro sirotky v Ugandě,
také sbírku oblečení, hygienických a školních po-
třeb pro ugandské děti, které žijí v podmínkách,
které si těžko dovedeme představit. 

Farní charita Slavkov Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle

v 8.30 a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek
v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Svátost smífiení, pondûlí  29. 10. farní kostel 17.00 aÏ
18.00 h (3 knûÏí).

M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 1. 11. v 8.00 h. 
Slavnost V‰ech svat˘ch, ãtvrtek 1. 11. m‰e sv. v 18.00

farní kostel (svátost smífiení od 17.00).
M·E SV. ZA ZEM¤ELÉ V KOSTELE SV. JANA K¤TI-

TELE NA ·PITÁLCE:
Vzpomínka na v‰echny vûrné zemfielé, pátek 2. 11.

v 18.00, m‰e sv. v kostele na ·pitálce, po m‰i sv. prÛ-
vod s modlitbou za zemfielé na hfibitovû.

Dal‰í m‰e svaté za zemfielé: v sobotu 3. 11. v 7.30
(6.30 modlitba 1. soboty), v pondûlí 5. 11. v 18.00,
v úter˘ 6. 11. v 18.00, ve stfiedu 7. 11. v 18.00, ve ãtvrtek
8. 11. v 7.00. 

Plnomocné odpustky za zemfielé lze získat od 1. do
8. 11. za splnûní podmínek (sv. zpovûì, sv. pfiijímání,
modlitba za zemfielé na hfibitovû).

Náv‰tûvy nemocn˘ch pátek 2. 11. 
Slavnost JeÏí‰e Krista Krále, nedûle 25. 11. m‰e sv.

v 8.30 a 18.00, farní kostel.
Adventní duchovní obnova „Eucharistie v na‰em

Ïivotû“, sobota 26. 11., sál u ‰kolsk˘ch sester, vede
P. Miroslav Suchomel ze Starého Mûsta. Pro seniory 9.30
aÏ 12.00 (pfiedná‰ky, adorace, modlitba). Pro manÏele a ro-
diny s dûtmi 14.30–17.30 (modlitba chval, pfiedná‰ka,
skupinky). Bûhem obnovy pfiíleÏitost ke svátosti smífiení.
Hlídání dûtí zaji‰tûno. M‰e svatá v 17.30 s Ïehnáním
adventních vûncÛ pro v‰echny na závûr. 

DUCHOVNÍ PROGRAMY V DOMù SV. RODINY, Mali-
novského 280:

Pro Ïeny „Vnitfiním uzdravením k vût‰í otevfienosti na Boha
a na lidi“, sobota 3. 11., 9.00–18.00 (pfiedná‰ky, rozho-
vory, modlitby). Vede P. Adam Rucki z Ostravy. 

Pro dívky od 14 let „Mám svou ãest“, sobota 10. 11., 9.00
aÏ 18.00. Vede P. Marek Dunda z Vranova n.Dyjí.

Pro Dívky a chlapce od 17 let „Modlitba jako Ïit˘ vztah“,
sobota 17. 11., 9.00–17.00. Vede P. Pavel Stu‰ka z Kro-
mûfiíÏe. 

Pro muÏe „Spiritualita muÏe“, sobota 24. 11., 9.00–17.00.
Vede Mons. Karel Janou‰ek z Mikulova. 

Farní divadlo Simsala Bim uvede hru „Joná‰“ v ne-
dûli 4. 11. v 15.00 h, v sobotu 10. 11. v 19.00 h, v nedûli
18. 11. v 15.00 h a v sobotu 24. 11. v 19.00 h na fafie.

Úfiední hodiny na fafie: stfieda 9.30–12, pátek 15– 17
Kontakt: tel.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Způsob myšlení
Jedna žena neustále plakala a naří-

kala. Mistr, který ji navštívil, se velmi podivil nad
příčinou tak velkého trápení. „Mám dvě dcery,
které velmi miluji,“ vysvětlovala žena moudrému
muži. „Jedna vyrábí deštníky a druhá sandály.
Když je slunečné počasí, starší dcera neprodá
žádný deštník. A když prší, přichází moje druhá
dcera o všechny zákazníky, protože sandály do
deště nikdo nekupuje. Jsem z toho celá zoufalá.
Stále jen škody a ztráty a moje nářky nikdy ne-
končí.“ „Myslím si, že v tom není problém,“ po-
znamenal mistr. „Problémem je tvůj způsob myš-
lení. Co kdyby ses při slunečném počasí těšila
z toho, že jedna tvoje dcera prodává sandály a na-
opak, když prší, radovala se z prodeje deštníků
druhé dcery. Máš tak vlastně důvod být stále ve-
selá.“ Netrvalo dlouho a sousedé byli překvapeni.
Ve vsi začala bydlet „usměvavá dáma“.

„Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení,
že všechno půjde dobře, nýbrž v názoru, že ne
všechno půjde špatně.“ (J. Dutourd)

„Všechny dny utištěného jsou zlé, kdežto kdo je
dobré mysli, má hody každodenně.“ (Přísl.15,15) 

Církev adventistů s. d. vás zve na sobotní bo-
hoslužby 10., 17. a 24. listopadu na adresu Lidická
č. 307, Slavkov. V 9 hodin začíná společné stu-
dium Božího slova, od 10.30 pak následuje úvaha
nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 544 227
308 (kazatel Roman Mach) http:// www.casd.cz

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.30 hod.
4. 11. Jediná léčba pro nemocné lidstvo

11. 11. Co způsobí uzdravení národů?
18. 11. Své vzdělání používejte ke chválení Jehovy
25. 11. Proč máme žít podle biblických měřítek?

Přístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.
Nedělají se žádné peněžité sbírky.

Srdečně vás zveme na

PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT 
křesťanské skupiny CESTA
ve středu 28. listopadu v 19 h
ve Slavkově, Lidická 307 (sál nad zubní or-
dinací). Vstup volný.

Pořádá Církev adventistů  

¤ímskokatolická farnost ve Slavkovû u Brna a farní divadlo
Simsala Bim si vás dovolují pozvat na divadelní pfiedsta-

vení satirické parafráze známého biblického pfiíbûhu

JONÁŠ
Premiéra v sobotu 13. 10. 2007 v 19.00
1. repríza v sobotu 27. 10. 2007 v 19.00

2. repríza v nedûli 4. 11. 2007 v 15.00
3. repríza v sobotu 10. 11. 2007 v 19.00
4. repríza v nedûli 18. 11. 2007 v 15.00
Derniéra v sobotu 24. 11. 2007 v 19.00

Pfiedstavení se bude hrát ve velkém sále fiímskokato-
lické fary ve Slavkovû u Brna (lev˘ vchod, 1. patro)

Osoby a obsazení:
Jan Hlaváãek jako Joná‰

Vojtûch LstibÛrek – fiidiã, Mojmír Lucie LstibÛrková – babka, Jana
Vojtûch Andrla – cestující muÏ, Alan Jarmila Andrlová – babka, Bûtka
Pavel ·ujan – cestující, Béìa Magda Melicharová– uãitelka, Lenka
Adam ·imoník – mladík, JoÏin Eva âervinková – Ïena, Alena

Ing. arch. Marek Kuchta jako andûl
a dûti z dorostu divadla

scénáfi – neznám˘ autor, úprava Ludmila Nosková
scéna – Ing.arch. Marek Kuchta
kost˘my – Magda Melicharová, Eva âervinková 
svûtlo, zvuk, efekty  – Miroslav Slováãek, Pavel Hlaváãek
reÏie – Ludmila Nosková

Nastává doba „dušiček“ a lidé v tyto dny více
navštěvují hřbitovy, kde zdobí hroby svých blíz-
kých. Upravovat hroby, zdobit je věnci a květi-
nami, je projev úcty a lásky k zemřelým, zapálit
svíci má svůj původ v projevu křesťanské víry, že
zemřelý žije u Boha v naději na vzkříšení k věč-
nému životu. Věřící člověk se proto u hrobu za-
staví nejen ke vzpomínce, ale také k modlitbě,
která je víc, než vzpomínka. Modlitbou totiž zem-
řelý může pocítit naši blízkost a pomoc na jeho
cestě očišťování k plnému společenství s Bohem,
pokud toho ještě nedosáhl.

V současné době se častěji setkáváme s roz-
loučením se zemřelými způsobem „v rodinném
kruhu“ nebo dokonce bez účasti blízkých, jinak
řečeno bez obřadu, zvláště ve velkých městech je
tento způsob dost častý. Rodina někdy nebere
menší děti na pohřeb babičky, aby se dítě nebálo,
stává se, že se širší rodina nedozví o smrti příbu-
zného, jindy se lidé dozví, že rozloučení již pro-
běhlo v úzkém kruhu rodiny. Přání zemřelých
a důvody rodiny mohou být různé, někdy opod-
statněné, ale můžeme zde sledovat určité odlid-
štění a strach z rozloučení se zemřelými. Když
byl dříve někdo dlouho v cizině, vrátil se do
svého rodiště, šel také navštívit hroby svých
předků. Dával tím najevo, že si váží jejich od-
kazu, příkladu života, toho, co pro nás vykonali.
Když za sebou lidé nechtějí nechávat ani hroby –
jako by tím bylo řečeno – nevzpomínejte na nás,

náš život nestojí za vzpomínku, nestojíme o vaši
modlitbu… Na druhé straně může být přílišný
kult mrtvých, drahé hrobky, mauzolea bez du-
chovního odkazu a víry ve vzkříšení. Jako du-
chovní mohu říci, že důvodem je vytrácející se
víra v Boha a v Kristovo zaslíbení věřícím ve
vzkříšení mrtvých: „Já jsem vzkříšení a život.
Kdo ve mě věří, bude žít, i kdyby zemřel, a každý,
kdo žije s vírou ve mně, neumře navěky.“ Křes-
ťanství nabízí zlatou střední cestu – hrob, kříž
a zapálená svíce, které jsou znamením duše člo-
věka před Bohem.         

Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Zveme vás k modlitbám za zemřelé v kostele
sv. Jana Křtitele na Špitálce v pátek 2. listopadu
při mši svaté v 18 h a po jejím skončení k mod-
litbě na hřbitově.

Jaká je naše úcta k zemřelým
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Opustili nás
Rudolf Mésaroš (63) 27. 9.
MVDr. Lubomír Kutra (68) 4. 10.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

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

Blahopřání

Blahopřání

Dne 24. října 2007 oslavila své životní jubileum 70 let
naše milovaná maminka, babička, prababička, paní

ZORA CHALOUPKOVÁ
Hodně zdraví, pohody a stálý životní optimismus Ti ze srdce přejí

dcery Lenka a Zorka s manžely, vnoučata Danielka, Andrejka, Honzík, Patrik
a pravnouček Ondrášek.

Vzpomínka

Dne 28. října 2007 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

Ing. OLIVER KOČÍŘ

S láskou stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 23. října 2007 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS MUSIL

Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcera.

Vzpomínka
Odešla jsi, jak si osud přál, ale v našich srdcích s námi žiješ dál.

Dne 17. listopadu 2007 uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

SILVIE SÁČKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Silvie a syn Ladislav s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 30. října 2007 vzpomínáme 6. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešla – jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane

 nejhezčí vzpomínka. To byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 22. října 2007 uplynulo již 15 let, co nás navždy opustila

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

ŠTĚPÁNKA VYKYDALOVÁ
z Němčan

S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Markéta a Zdena
s rodinami. Kdo jste ji znal vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Den začíná a končí vzpomínkou na Tebe.

Dne 26. října uplynulo 5 smutných let, kdy nás opustil náš milovaný syn

LUKÁŠ MOUDRÝ

Dne 2. ledna 2008 by oslavil své 20. narozeniny.
Prosíme, vzpomeňte s námi. Děkují rodiče a sestra Kristýna.

Milí rodiče,
za všechnu starost, mozolnaté ruce,
za všechny vrásky, i za dobré srdce,
za dobré činy, jež jste vykonali,
za Vaše dcery a syny, jež jste vychovali,
za to všechno dík.

Dne 19. října 2007 oslavili 60 let společného života
 manželé

LUDMILA A JOSEF NOVOMĚSTSKÝCH
ze Slavkova u Brna

Ještě mnoho let společného života ve zdraví a lásce
Vám přejí čtyři děti, snachy a zeťové, deset vnoučat

a osm pravnoučat.

Pozvánka na koncert
Vážení příznivci komorní hudby, přijměte,

prosíme, pozvání na vystoupení Smyčcového
komorního souboru při ZUŠ v Rousínově,
pod vedením M. Terebieniece. Koncert se
uskuteční v pondělí 5. listopadu v 16.30 hod. na
faře CČSH, ul. Jiráskova 959, Slavkov u Brna.

Na programu zazní skladby:
J. S. Bach – Air; A. Vivaldi – Zima – 2. věta;

J. Haydn – Andante Cantabile; W. Boyce –
Symphony 1; A. Dvořák – Humoreska; L.
Janáček – Svita; B. Britten – Simple Sym-
phony – 3. a 4. věta; R. Friml – Chanson.

Vstupné dobrovolné.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Mám čtyřleté zkušenosti s hlídá-
ním dětí od novorozeněte do 6 let. Vaření, uklízení,
praní – dobré reference. ivolfova@yahoo.com

KOUPÍM nemovitost ve Slavkově u Brna
a okolí, dům nebo byt. Tel. 606 767 728.

KOUPÍM DŮM se zahrádkou ve Slavkově
nebo Rousínově a okolí, tel.: 722 542 207.

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

HLEDÁM PRONÁJEM bytu nebo rodinného
domu ve Slavkově u Brna na 1 rok. Nejsem
RK. Předem děkuji za nabídky, spěchá! Tel.
774 150 084.

AUTOBATERIE do os. i nákl. vozidel za nejlepší
ceny, záruka, dovoz do domu i firmám. Více na
www.lumia.cz nebo 723 954 902, 515 537 081.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

KOUPÍM BYT 3+1 ve Slavkově. T. 728 520 458.

INZERCE

Tvorba v˘robkÛ z lesních plodÛ
Milí chlapci a děvčata, zveme vás na

vytváření výrobků z lesních plodů.
Přijďte v pátek 16. listopadu od 15 do 17.30

hodin na faru CČSH ve Slavkově u B.,
Jiráskova ul. 959.

Lesní plody (kaštany, žaludy, šípky), suché
květy a pomůcky máme pro vás zajištěny.

Těší se na vás M. Vostřel, farář a spol.

Voda • Topení • Centrální vysavaãe
KOMPLETNÍ DODÁVKY • I DROBNÉ OPRAVY

Luboš Bajer
Tyršova 466, Slavkov u Brna

E-mail: Bajer.Lubos@seznam.cz

Tel.: 606 721 088
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V sobotu 13. října se na slavkovském kou-
pališti konal třetí ročník soutěže, která byla
současně 10. mistrovstvím ČR v zimním pla-
vání v prsařském způsobu. Na startu se sešla
mezi 75 účastníky téměř celá kompletní špička
tohoto exotického odvětví plaveckých sportů.  

Ve vodě 12 stupňů „teplé“ se nejvíce dařilo
plavcům domácího oddílu FIDES. Ze slav-
kovského bazénu vylovili celkem šest zlatých,
sedm stříbrných a jednu bronzovou medaili.

Svůj loňský titul obhájila ve své kategorii
paní Vladimíra Fialová, mezi dorostenci byl
těsně druhý Tomáš Kulhánek. Velké ambice
potvrdil Ing. Pavel Nosek, největší posila
FIDES pro nadcházející sezonu.

Slavkovské posily budou oddílu FIDES po-
máhat i v mnoha dalších ze 24 soutěží celé
zimní sezony 2007/08. Ta končí až na začátku
dubna v Nové Pace.   

Petr Mihola

Slavkov‰tí oporami nejúspû‰nûj‰ího oddílu

JINLONG CLUB LISTOPAD
Kavárna – Bar – sportovní centrum

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

2. 11. DJ PeeJay Punk rock party
3. 11. DJ Denyf / Dance – R&B – Club music 
9. 11. DJ Tomaazo – Vyškov – Dance mix

10. 11. Rockotéka  Live 
Baboset, Thief, Where is my summer?!
Večerem provází  DJ Jabko
Start 20.00 h, Vstup 50 Kč

16. 11. DJ PeeJay  / Dance – R&B music
17. 11. DJ Jaroš Petr / Oldies music
23. 11. HIP-HOP PARTY LIVE vol.3

H16, Supercroo, Semi b and Jay, 
Questablist – Dj Five and Dj Arsen
Spol. centrum Bonaparte, vstupné 180 Kč

23. 11. DJ LKG vs. DJ PeeJay Hip Hop vs. R&B
24. 11. DJ Jabko / Rockotéka
30. 11. DJ Denyf / Dance – R&B - Club music

www.jinlong-club.cz

Dík mírné zimě byla rekonstruována
závodní trať v areálu Likosu. Úpravu trati
provedl pan Slezák – Ebla, jenž zde uplatnil
řadu svých zkušeností z jiných míst v repub-
lice. Naše dráha je sice náročná, leč bezpečná,
proto se hodí nejen pro výcvik mladých tal-
entů, ale i k pořádání různých soutěží. Dále je
vhodná k předvádění nových terenních strojů,
např. Enduro motocyklů, které firma KTM
prezentovala dne 29. a 30. září pod názvem
„Oranžové dny“.

Pátého května se jel již 3. závod „Fechtl
Cup Austerlitz“ a 14. července byl uspořádán
„Ebla Cup“ o pohár prezidenta MK Austerlitz
pro dětské jezdce do 15 let, obsahových
třídách 50, 65, 80 ccm a Pit Bike. Díky dobré
organizaci a připravenosti si Ebla Cup získal

všeobecnou oblibu zejména u mladých účast-
níků i příznivců motocyklového sportu.

Vrcholem sezony bylo uspořádání 4. závodu
Fechtl Cup 6. října. Závod byl vypsán jako
sedmihodinový a byl o něj takový zájem, že
pořadatelé museli s lítostí odmítnout několik
týmů. Letošní sezona pro silniční motocykly
však ještě nekončí. Již 21. října čeká jezdce
závod ME ve Španělsku na okruhu Kartageňa,
jehož se zúčastní i náš Karel Májek na jediném
českém stroji „FGR 125“, vyrobeném panem
Felgrem. Na tuto reprezentaci se Karel důk-
ladně připravoval pod přísným dohledem
svého trenéra. Pokud nezklame technika,
očekáváme umístění i cenné body při silné
mezinárodní konkurenci. Držíme palce.

Jaroslav Marek

Motoklub Austerlitz informuje

Foto: R. Lánský

Foto: R. Lánský

Silvestr 2007
Blíží se konec roku 2007 a s ním také

Silvestr. Máte-li chuť strávit Silvestra
v Zámecké vinárně je nutné se nahlásit do
15. listopadu 2007. Cena vstupenky je 400
Kč. Bližší informace je možná telefonicky
724 145 627 nebo osobně ve vinárně. V.A.
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Začátek školního roku byl také
začátkem činnosti skautských od-

dílů po prázdninové přestávce. Vlčata, světlušky,
skautky i skauti se začali pravidelně scházet na
klubovně (v blízkosti sídliště Nádražní).

Veřejnosti jsme se představili v sobotu 22. září
– v rámci oslav 770. výročí písemné zmínky
o Slavkově – kdy jsme uspořádali odpolední pro-
gram s desítkou aktivit celorepublikové akce 100
podob dobrodružství.

Programy oddílů a družinek v září a říjnu tvo-
řily nejen schůzky, ale také tematicky odlišné
akce. Světlušky strávily jednu dvouhodinovku na
téma „O skřítkovi Bambulkovi“, skautky pro-
žily sváteční odpoledne 28. září setkáním s téma-
tem „Divadlo a hudba“. 

V období od uzávěrky Zpravodaje do konce

října obohatí pravidelné
schůzky oddílová Hitparáda
Jedničky, skaut ky navštíví
krytý bazén, Berušky zažijí Haloween Party
a Výpravu do lesa, na které si vyzkouší kuchařské
umění na ohni i pozorování a odlévání stop lesní
zvěře. Výpravu s názvem „Brněnský drak“ mají
v programu i skauti z Jedničky, kteří budou mít
také možnost zhlédnout několik dokumentů z pro-
gramu Festivalu outdoorových filmů v Brně.

Upozorňujeme, že některé družinky nabízejí
poslední volná místa pro děvčata (5. třída ZŠ
a starší) a chlapce (1. třída ZŠ a starší). Informace
o činnosti oddílů najdete ve vývěsce na Komen-
ského náměstí, rodiče zájemců o práci v oddílech
mohou volat na tel. č. 776 811 580 (odpoledne,
večer).Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Junák v září a říjnuJU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A

V sobotu 22. září se v obřadní síni starobylé radnice uskutečnilo při pří-
ležitosti oslav 770 let od první písemné zmínky o Slavkově u Brna spole-
čenské setkání, kterého se zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR ing. Mi-
chael Hrbata a ing. arch. Václav Mencl (na snímku vlevo spolu s panem
Radoslavem Lánským, ing. Janem Reichlem a starostou Slavkova ing. Iva-
nem Charvátem) a všichni starostové našeho města od roku 1990 (snímek
vpravo): pan Ladislav Žatecký, JUDr. Miloslav Honek, Ing. Stanislav Kou-
kal, Mgr. Petr Kostík a Ing. Ivan Charvát. ICH

Společenské setkání na radnici

Parní vlak s historickými vozy projížděl v so-
botu 20. října dopoledne Slavkovem. Šlo
o slavnostní jízdu z Brna do Kyjova po trati,
která je v provozu již 120 let.

Foto: Hana Sokoltová

Platnost nabídky do 30. 11. 2007 NFORMACEiNFORMACE
S L A V K O V S K O 2 0 0 8

Máte-li zájem o velmi účinnou inzerci v ročence, kterou se listuje celý rok, napište
na info@bmtypo.cz nebo volejte na tel. 544 220 661. Podmínky pro inzerci a ceník
najdete na adrese www.bmtypo.cz
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Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853

Jako poslední závod na on-roadové trati ve Slavkově v sezoně 2007 se v neděli 14.října 2007
konala již tradiční Slavkovská dvouhodinovka 1:5. Na start závodu teamů (i odvážných jednotlivců)
nastoupilo celkem 12 posádek, z nichž nejúspěšnější v kvalifikacích i v samotném finále byla dvo-
jice Martin Bayer a Martin Pater (team GRP RACING). Od prvního kola se jejich Eko drželo na
vedoucí pozici a po dvou hodinách závodu měli náskok dvaceti kol před teamem BAYER SPORT
(Aleš Bayer, Marek Morávek), který skončil druhý. Na třetí pozici pak dojela posádka teamu
SHERLOG, Petr a František Fráňové. Kdo si Slavkovskou dvouhodinovku ještě nikdy nevyzk-
oušel, jen těžko uvěří jedinečné atmosféře, napětí a soubojům na trati. Zkusit si ji (a k tomu závodit
při 2–8 st. Celsia) můžete na asfaltu až příští rok, s buggynou 1:6 to stihnete v neděli 28. října
2007 na off-road trati ve Slavkově v areálu firmy AUTO-BAYER. pj

Slavkovská
on-road

dvouhodinovka 1:5

Fotbal v listopadu
V měsíci listopadu se hrají na stadionu po-

slední mistrovská utkání podzimní části SR
2007/2008.

„A“ mužstvo I. A tř. JmKFS
Ne 4. 11. SK Slavkov–SK Šlapanice, zač.

ve 13.30 hod.
So 10. 11. SK Slavkov–So Lanžhot, zač. ve

13.30 hod.
St. a ml. žáci hrají v sobotu 3. 11. na hřišti

AFC Židenice „B“ mužstvo v neděli 4. 11.
v Otnicích a v neděli 11. 11. v Heršpicích.

Dorost a přípravka již podzimní část svých
soutěží dohráli. VV SK děkuje všem hráčům
za předvedené výkony, trenérům a funkcioná-
řům za jejich obětavou práci, také všem spon-
zorům a fanouškům za jejich přízeň.

Znovu upozorňujeme, že celoročně prová-
díme nábor do mužstev žáků a přípravek. Roč-
níky a bližší informace trenérů: 99, 00, 01 – J.
Krejčík, tel. 544 220 099, 97, 98 – J. Šebeček,
tel. 728 471 364, 95, 96 – L. Michálek, tel. 777
047 780, 93, 94 – Mgr. J. Půček, tel. 602 590
886. Od prosince tréninky v tělocvičnách!
A na stadionu se sejdeme asi v polovině
března, kdy bude zahájena jarní část sezony
2007/2008!  rs

Foto: R. Lánský

Taneční kurz
Ve Vážanech n. Lit. je zajišťován taneční kurz pro všechny věkové kategorie (pro začátečníky

i mírně pokročilé). Tedy pro všechny zájemce, kteří si chtějí zopakovat taneční kroky, naučit se
správnému držení těla, vystupování a nebo se jen pobavit. Mistři ČR ve figurálním valčíku, vítězové
Showdance Gala, čtvrtfinalisté MČR v 10 tancích Zdeněk Přibyl a Lenka Přibylová by zájemce měli
naučit základním krokům waltzu, tanga, valčíku, foxtrotu, rumby, cha-cha, jivu a samby nebo salsu.

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě ve Vážanech na Litavou – osobně, písemně, nebo
e-mailem na adrese: ouvazanynadlit@politavi.cz, kde uvedou jméno, příjmení, adresu případně  i te-
lefon. Doplňující dotazy volejte na tel. č. 544 223 023. (Pil)
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okénko
Rady do zahrady – listopad

Pranostika: Má-li Ondřej (30. 11.) na stromech
kapky, bude příští rok hodně ovoce. 

Listopad – listí padá a padá. Abychom omezili
zdroj infekce strupovitosti, shrabujeme je, kom-
postujeme. Můžeme prolít kapalnou močovinou
nebo dusíkatým hnojivem DAM 390. Do zámrazu
můžeme vysazovat nové stromy a keře. Vodu z ná -
drží, kterou jsme nespotřebovali použijeme k za-
vlažení všech stromů. Nejméně 10 l k jednomu
stromku. Připravujeme zahradu na zimu.  Zkontro-
lujeme oplocení, na kmínky připevníme chrániče,
vykopeme kořenové odnože (výmladky), při-
hrneme stromky a keře po výsadbě. Ze stromů i ze
země odstraníme všechny mumifikované plody,
hluboko je zakopeme do země nebo spálíme. V po-

lovině listopadu ošetříme peckoviny a hlavně bro-
skvoně KUPRIKOLEM v dávce 0,6 % proti kade-
řavosti v příštím roce a k omezení vzniku korových
nekróz v zimě. Také je vhodná doba k odebírání vy-
zrálých roubů peckovin pro dlouhodobé uchování.
Ukládáme je buď do mírného vlhkého písku
v chladném sklepě, nebo do půdy na severní straně
budovy. Kontrolujeme ovoce uložené v dobře vy-
dezinfikovaných sklepích či chlazených skladech.
Taktéž kontrolujeme zdravotní stav naskladněné ze-
leniny a napadené kusy ihned odstraníme, abychom
zabránili dalšímu šíření chorob a škůdců. Záhony
zryjeme nebo poořeme a čekáme, až nám sníh po-
kryje zahradu a příroda se uloží k zimnímu spánku. 

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

Jak jsme již oznámili, vyvrcholením naší celo-
roční práce jsou akce pořádané u příležitosti Svě-
tového dne diabetu. V sobotu 3. listopadu v 8 h od-
jíždíme od polikliniky na výstaviště do Brna, kde
se koná v Kongresovém centru Den s diabetem.
Pořádá ho DIA centrum Fakultní nemocnice u sv.
Anny, firma Johnson & Johnson a brněnská orga-
nizace Svazu diabetiků. Odpoledne navštívíme vý-
stavu na hradě Špilberk. Zájezd je zdarma, zájemci
se mohou přihlásit v naší kanceláři.

Naše územní organizace Svazu diabetiků ČR
připravuje hlavní program na středu 14. listopadu,
který je vyhlášen Světovým dnem diabetu na po-
čest narozenin objevitele inzulinu a nositele Nobe-
lovy ceny Dr. Frederika Grant Bantinga. Připravu-
jeme pod patronací Městského úřadu Slavkov
a Všeobecné zdravotní pojišťovny Vyškov pro ob-
čany našeho regionu Den pro zdraví. V prostorách
Společenského domu Bonaparte, Palackého nám.
pořádáme prodejní výstavu DIA výrobků, potřeb
pro diabetiky a výrobků zdravé výživy. Návštěvníci
si mohou dát zdarma změřit glykémii, tlak krve,
obsah tuku a tělesnou hmotnost. Zdarma také bude
poradna zdravého obouvání a ochutnávka výrobků
zdravé výživy. Naše i zahraniční firmy nabídnou
glukometry, testovací proužky, zdravotní obuv, vi-
tamíny, čaje, sladidla, nápoje, potravinové doplňky
a bylinné přípravky. V odpoledních ho dinách se při-
pojíme k celosvětové akci prevence diabetu půlho-
dinovým „Pochodem proti diabetu“. Postavme se
diabetu čelem a pohybem! Zveme všechny občany,
zatrhněte si tento den v kalendáři a věnujte ho pre-
venci svého vlastního zdraví. Výstava není určena
jen pro diabetiky, ale pro všechny, kteří chtějí
zdravě žít. Těšíme se na vaši účast.

Jak vidíte na fotografii, začali jsme s pravidel-
ným cvičením v tělocvičně ISŠ. Cvičíme každé
pondělí od 15.30 hod. pod vedenim naší oblíbené
cvičitelky Mgr. Jany Sekerkové. V úterý dne 20.
listopadu uskutečníme zájezd na plavání do kry-
tého bazénu ve Vyškově. Odjezd v 17 hod. od po-
likliniky. Přihlálky a poplatek Kč 50,– je potřebné
vybavit týden předem v naší kanceláři.

Ve středu 28. listopadu pořádáme ve 14 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově
piednálku MUDr. Jany Veselé na téma: Nepodce-
ňujte onemocnění štítné žlázy. Tímto programem
pro letošní rok ukončíme naše zdravotně výchovné
akce a setkáme se opět na některé zajímavé před-
nálce v roce 2008.

Fotografii se ještě vracíme k úspěšné DIA vý-
stavě z loňského roku. Věříme, že i ta letošní bude
stejně úspěšná, záleží to také na vás, zda přijmete
naše pozvání a přijdete. Marie Milkolczyová

V době, kdy léto předává svoji moc podzimu, kdy
ovocné stromy vydávají svoji úrodu, nastává čas, aby
se pěstitelé ovoce představili svými úspěchy.

Ten čas nastal 22.–24. září, kdy se konala ob-
lastní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků ve
Společenském domě ve Slavkově k 50. výročí ČZS,
byla součástí 770. výročí první písemné zmínky
o Slavkově u Brna. Mnozí návštěvníci kulturního
programu na Palackého náměstí navštívili naši vý-
stavu a tak byl překonán návštěvnický rekord.
V pondělí 24. září se přišli podívat na krásné vý-
pěstky vystavovatelů žáci základních škol. Mnozí
poznali své výtvarné práce, kterými místní školy
přispěly k výzdobě výstavy. Překvapené oči dětí
z mateřských škol nakukovaly nad výstavní stoly,
ale hlavní obdiv vzbudily živé včelky v expozici
včelařů. Za jejich zájem byli odměněni jablíčky. 

Na výstavě vystavovalo 32 pěstitelů ze Slavkov-

Výstava ovoce 22.–24. září 2007
ska, Vyškovska a Bučovicka, 155 vzorků jablek, 15
vzorků hrušek a 28 vzorků hroznů vína. Mohli jsme
srovnávat starší odrůdy: Matčino, Čistecké lahůd-
kové, Crovštýnské, Steiman Winesa či Strýmku
s novými odrůdami: Melodie, Rubín, Prima, Jona-
gold, Topaz, Rajka, Goldstar, Bohemia, Idaret, Gol-
den Delicious… ÚKZÚZ šlechtitelská stanice Že-
lešice nám představila 10 nových odrůd jablek:
Viktoria, Rucla, Domino, Blaník, Meteor aj.

Odborná komise pod vedením ing. Nesrsty vy-
brala nejlepší jablko roku 2007. Stala se jím česká
odrůda Rubinola pěstitele Josefa Charváta ze Slav-
kova u Brna. Nejlepší kolekce jablek, hrušek a vin-
ných hroznů pana Vladislava Kučery z Nížkovic
byla oceněna čestným uznáním. Výtvarně výstavu
doplnily květiny ze zahradnictví pana Jiřího Te-
sáka a suchá vazba z OU Račice. Zahrádkářky
z Rašovic a Heršpic vystavily svoje výpěstky a do-

plnily je nástroji, kterými hospodařili
naše babičky a dědové. ACHP Slavkov
u Brna na svém stánku ukázal a doporu-
čil, čím a jak hnojit, aby byla kvalitní
a vysoká úroda. 

Jak těžké bylo tuto výstavu připravit
vědí všichni zahrádkáři, kteří se na pří-
pravách podíleli. Jarní mrazíky a suché
léto nedávaly příslib dobré úrody, přesto
se podařilo zajistit dostatek výstavních
vzorků ovoce a jablka na jablečný mošt
a švestky na kvalitní domácí povidla,
které připravila naše zpracovna ovoce. 

Věříme, že příští rok bude počasím pří-
znivější, přispěje ke zdaru výstavy v roce
2008, na kterou všechny již nyní zveme.

Vladimír Luža



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ20 10/2007

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lliissttooppaadd  22000077
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

3. 11. 8.00 spol. Zájezd na „Den s diabetem“ v rámci Světového dne diabetu. Zdarma, odjezd od polikliniky Výstaviště Brno ÚO Svazu diabetiků ČR
3. a 10. 11. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
9. a 10. 11. pátek 8–18 výst. Výstava králíků, holubů, drůbeže a ukázková expozice okrasného ptactva hala chovatelů, Polní 1423 VOČSCH Slavkov u Brna

sobota 8–13 Ukázka zvířat ze ZOO Vyškov, pro děti možnost svezení na koních, vepřové speciality,
tombola, bohaté občerstvení zajištěno, v pátek od 16 do 18 hod. bude hrát k poslechu cimbálová muzika

13. 11. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
14. 11. 9.00–13.00 spol. Prodejní výstava DIA výrobků a zdravé výživy, potřeb pro diabetiky, zdarma měření glykémie, sál SC Bonaparte ÚO Svazu diabetiků ČR

tlaku krve, obsahu tuku, ochutnávka zdravé výživy v odpoledních hodinách „Pochod proti diabetu“
17. 11. 10.00–16.00 sport. Slavkovská „100“ – střelecká soutěž Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
17. 11. 15.00–19.00 spol. VI. oživené prohlídky podzemí. Během cesty podzemím se můžete seznámit se vznikem a fungováním zámecké podzemí Historické muzeum

slavkovského hrdelního soudu i s některými přestupky a zločiny, které musel tento soud řešit
20. 11. 17.00 spol. Krvavé události ve Slavkově roku 1905. Přednáška historika PhDr. Jiřího Pernese, PhD. Rubensův sál zámku Historické muzeum
25. 11.    13.30 spol. Zájezd do divadla  Radost v Brně na pohádku „TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI“ Divadlo Radost Brno DDM

(odjezd od kostela) cena: 130,- Kč na osobu (doprava+ vstupné)
24. 11.–2. 12. spol. Vzpomínkové a pietní akce k 202. výročí bitvy u Slavkova

podrobný program na straně 1 zpravodaje
28. 11. 14.00 spol. Přednáška MUDr. Jany Veselé: „Nepodceňujte onemocnění štítné žlázy“ zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
28. 11.      od 18.00 spol. „Adventní čas“ – seminář pro ženy. Cena: 60 Kč na osobu DDM DDM
29. 11. 16.00 spol. „Slavkovské bojiště v roce 1807“ – přednáška Univ. Prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Rubensův sál zámku Historické muzeum
Výstavy 
do 11. 11. Výstava Fenomén cestování Galerie OK Historické muzeum

výstava o cestování ze sbírek Technického muzea v Brně a Historického muzea ve Slavkově u Brna
celoročně Virtuální bitva 1805 Zámek Slavkov Historické muzeum

Na pozvání ředitele Historického muzea
ing. Aleše Šilhánka jsem byl v sobotu 6. 10.
hostem semináře na téma Duchovní ekumenis-
mus. Konal se v rámci dvoudenní akce Slav-
kovské dny smíření v Rubensově sále slavkov-
ského zámku. Čas dvě a půl hodiny byl dle
programu vymezený nejen pro přednášející na
semináři, ale i pro besedu. Přestože dva z jme-
novitě ohlášených přednášejících na semináři
nevystoupili, čas s desetiminutovou přestávkou
už na besedu nestačil. Škoda, námětů k diskusi
bylo víc než dost. Mne osobně zaujala myš-
lenka prolínající se vystoupením Bohumila Ro-
beše, předsedy pobočky Konfederace politic-
kých vězňů ve Vyškově, o nenávisti. Snad
i čtenáře Zpravodaje tento fenomén doby za-
ujme a povede k zamyšlení. Proto příspěvek,
s nímž bych v diskusi na dané téma vystoupil,
sděluji tímto způsobem.

Zloba a nenávist jakoby posedla dnešní svět.
Komunismu se vyčítalo, že svým učením
o třídním boji hlásá nenávist. Komunismus je
zbaven vlády a nenávist trvá dál. Naopak se
zdá, jako by jí bylo čím dál víc, jako by vy-
hřezla z otevřených ran. Televize nás sytí ob-
razy zabitých, umučených, zohavených. Mla-
díci, kteří by měli dělat něco užitečného, střílí
po lidech se zjevnou zábavou. Školní chlapci
na Středním východě oplakávají mrtvého otce
a zároveň slibují, že ho pomstí, jen co budou
mít pušku v ruce. Střílí se ze zálohy, podpalují
se domy se spícími obyvateli, nastražují se ná-
lože na nejživější nároží měst.

Když se ptáte, co proti sobě ti lidé mají, do-
stanete odpověď: jsou to naši nepřátelé! Mluví
jinou řečí, vyznávají jinou víru, jsou jiné ná-
rodnosti (ani to ne vždycky). Jejich provinění
je, že jsou tam, kde jsme my. Nejsme schopni
žít spolu ve vzájemné snášenlivosti. Buď oni,
nebo my – tak rozhodla vášnivá zášť.

Zdá se být docela samozřejmé, co se říká
odedávna: „Milovat budeš bližního svého a ne-
návidět nepřítele svého“. Jakoby v nás byla
temně zakódována potřeba dělit lidi na „naše“
a „cizí“. S našimi se družíme proti cizím. S na-
šimi pokládáme za povinnost držet, i když jsou
v neprávu. Cizím se musíme opřít, i kdyby měli
pravdu. Tak vypadá svět, do něhož patříme. Ne-
vypadáme tak i my v nitru svého srdce?

Křesťanstvo se dnes ohlíží zpět na staletí,
kdy se ve jménu Krtistovu sahalo k násilí,
kdy byli barevní tvrdě podmaňováni a jejich
civilizace ničeny. Misionářům přitom nechy-
bělo sebevědomí, že sama Evropa je neodvo-
latelně dobyta pro Krista. Dnes si bolestně
uvědomujeme, že je všechno jinak. Evropa je
těžce odcírkevněná a její obyvatelé se při vy-
řizování sporů uchylují k primitivním ne-
křesťanským pomstám. Také už víme, že
předpokládané přecházení víry z rodičů na
děti téměř nefunguje. Přímo v naší zemi ně-
kolik generací nezná Krista. Zjišťujeme s vel-
kým zpožděním, že misie je trvalý rozměr
víry v Krista a má být starostí každého křes-
ťana. Misie je cílená poslušnost příkazu
Krista nést evangelium až do posledních kon-
čin země. A to se nemá dít jinak, než kristov-
skými prostředky: zvěstováním, vyučováním,
osvětou a charitativní činností. Kéž by i Slav-
kovské dny smíření byly jedním z misijních
osvětových prostředků nesených místními
duchovními představiteli křesťanských církví
do každodenního života všech občanů.

JUDr. Miloslav Honek

Slovo do diskuse� Otevfien˘ dopis fiediteli ‰koly
Vážený pane řediteli, ve čtvrtek 7. října jsem

měl tu možnost odvézt žáky deváté třídy ZŠ
(ZŠ Tyršova – pozn. red.) na dvoudenní tábor
na Baldovec. Při zjištění, že se jedná o devátou
třídu, mě polil smrtelný pot, protože mám
velmi zlou zkušenost s touto věkovou
skupinou. Ale jaké bylo moje překvapení,
když jsem za dobu jízdy ve čtvrtek ani v pátek
nezaznamenal vůbec žádný negativní jev. Žáci
se chovali na dnešní dobu přímo skvostně bez
křiku, nepořádku, nadávek a vulgarismu za
což jistě patří Vám jako řediteli velký dík, ale
myslím si, že hlavně paní učitelky odvádí
velmi kvalitní práci. Chtěl bych Vás požádat
abyste jim za mě poděkoval, neboť jak již jsem
napsal, je to chování na dnešní dobu velmi
ojedinělé. Bude mi ctí dále žáky Vaší školy
přepravovat na podobné akce.

Jiří Fiala, řidič autobusu TJ Framoz
Rousínov

Pfiíspûvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nej-
lépe e-mailem, popfi. na disketû, v krajním pfiípadû psané stro-
jem ob fiádek (ne husté fiádkování). Toto opatfiení neplatí pro in-
zerci a rodinná oznámení. Dûkujeme za pochopení. red.

Posluchaãi semináfie SIS



21SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ10/2007

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

SMRTONOSNÁ PAST 4 je nabitá parádními kaskadér-
sk˘mi kousky, vtipem, nekonãícím vzru‰ením a bezpo-
chyby je tou nejv˘bu‰nûj‰í akãní podívanou roku! BRUCE
WILLIS je zpátky ve své nejlep‰í roli.

CESTA BOJOVNÍKA Roz‰ífiená edice. Postavil se zlu a stal
se legendou.Dva svûty. Jedna válka. Rozhodující bitva za-
ãíná.

FANTASTICKÁ 4 SILVER SURFER. Pfiipravte se na neko-
neãnou porci akce a super legrace – pfiichází neskuteãnû
zábavn˘ hit. „DobrodruÏství pro celou rodinu“.

P¤EDTUCHA SANDRA BULLOCK. Vûfite vlastním pfied-
stavám.

VRATNÉ LÁHVE Film ZdeÀka a Jana Svûrákov˘ch. Aby
mohlo b˘t nûjaké vítání, musí b˘t napfied louãení.

ROMING BOLEK POLÍVKA, MARIÁN LABUDA. Komediální
road-movie o cestû 3 muÏÛ za tajemnou nevûstou.

TAJNOSTI IVA BITTOVÁ, KAREL RODEN, MARTHA IS-
SOVÁ.

EDITH PIAF Narodila se na chodníku,vyrÛstala v nevûs-
tinci, vydûlávala si pouliãním zpûvem…Pfiesto se z ní
stala nejvût‰í ‰ansoniérka v‰ech dob. Pfiivítejte nesmrtel-
nou osobnost… 

KRÁLOVNA HELEN MIRREN, MICHAEL SHEEN. Intimní
pohled do zákulisí královské rodiny i do vysoké politiky
v období po tragické autonehodû princezny Diany. Pfií-
bûh kter˘ zasáhl cel˘ svût. Pfiíbûh kter˘ nebyl nikdy vy-
právûn. 

DANNYHO PARËÁCI 3 G. CLOONEY, BRAD PITT, MAT
DAMON. AL PACINO,ANDY GARCIA jsou opût pfiinuceni
k návratu k tomu, co jim jde nejlépe. Jsou zpût a je‰tû
lep‰í neÏ pfiedtím.

ODST¤ELOVAâ MARK WAHLBERG, MICHAEL PENA.
Vãerej‰ek byl o cti dne‰ek o spravedlnosti!

TAXI 4 Stafií známí se vracejí. Pfiipravte se na pofiádnû na -
dupanou jízdu!!!

ZÁKON ULICE STEVEN SEAGAL, EDDIE GRIFFIN. Odplata
za smrt blízkého mÛÏe b˘t krutá.

HOR·Í UÎ TO NEBUDE WILL FERRELL, DUSTIN HOFF-
MAN… Harold Crick je‰tû není pfiipraven zemfiít. Teãka.

AÎ DO SMRTI JEAN CLAUDE VAN DAMME. Akãní thriller.
23 JIM CARREY. Pravda si tû najde.
·TùSTÍ VE H¤E ERIC BANA, DREW BARRYMORE, RO-

BERT DUVALL. Solidní, poveden˘, poutav˘ a inteligentní
film.

DEN VÍTùZSTVÍ Druhá svûtová válka se ch˘lí ke konci
a skupina arabsk˘ch dobrovolníkÛ z AlÏíru se podílí na
osvobozování Francie od nacismu. Navzdory tomu Ïe
jsou oproti francouzÛm v nerovném postavení, bijí se
stejnû hrdû za ideu volnosti, rovnosti a bratrství.

âERNÁ KNIHA Film podle skuteãn˘ch událostí Holandska
za druhé svûtové války. Válka dûlá z lidí bestie. Velkolepá
akãní podívaná.

ZABIJ NEBO BUDE· ZABIT Deset lidí bude bojovat, devût
jich zemfie.

POSLEDNÍ OBRNùN¯ VLAK Válka je kombinací brutální
cti a pfiekáÏející citlivosti.

DIVOKÁ JÍZDA DANNY DE VITO, LIZA MINNELLI. SvûÏí
komedie s velkou dávkou humoru.

DELTA FÓR DIVOKÁ JÍZDA  Víkend, pivo, pohoda, trio
kamarádÛ se nechá naverbovat a skonãí kdesi v Mexiku,
kde místní mají zrovna problémy s loupeÏivou bandou.
Válka není legraãní… tenhle film je! 

POLICAJTI Z RENA Sexy, témûfi nezákonná zábava!
LÁSKA A JINÉ POHROMY Moderní romantická komedie

ze svûta módy.
BROUK Noãní mÛra se stala skuteãností.
ANGELIKA – KOLEKCE 5 DVD MICHÉLE MERCIER, RO-

BERT HOSSEIN. Slavná filmová série o dobrodruÏstvích
krásné mark˘zy. Pfiíbûh oddané lásky, která odolala v‰em
nástrahám, v pafiíÏském podsvûtí, na královském dvofie,
na mofii ani v sultánském harému se Angelika nevzdává!
Vydejte se s neohroÏenou kráskou vstfiíc dobrodruÏstvím.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

BUK LESNÍ
Přicházející pod-

zim přináší do našich
lesů, parků i zahrad
pestrou paletu barev.
Pestrostí listů vyni-
kají i buky a jejich
barevné kultivary. Na
jaře rašící listy září
světlou zelení, podzi-
mem se mění ve zla-
tožlutou. Purpurová
forma, atropunicea
s leskle tmavozele-
nými až purpuro-
vými listy je domi-
nantou slavkovského
parku. Budovu zámku při průhledu parkem
zdobí převislá forma – pendula. 

Jako památné stromy se buky vyskytují jen
ojediněle, mezi sto památných stromů u nás je
zařazeno jen 5 buků. Nevynikají dlouhověkostí,
jen výjimečně se dožijí až půl tisíciletí. V našem
zámeckém parku zřejmě mají optimální pod-
mínky, půdu, vláhu i prostor k růstu. Nejmohut-
nější buk, purpurová forma s mohutným kmenem
v prsní výšce má obvod kmene 480 cm, neustále
přirůstá jak síla kmene, tak i šířka koruny, jak do-
kazuje zápis z konce sedmdesátých let minulého
století, kdy jeho obvod měl 400 cm a koruna za-
ujímala plochu více jak jeden tisíc čtverečních
metrů. Zdravé stromy pod ochranou okolního
 porostu mají před sebou jistě ještě dlouhou bu-
doucnost. Několik buků, ponechaných na okra-
jích lesních porostů v Chřibech, stářím srov na-
telných se stromy v parku, jsou vesměs silně
poznamenány věkem a nepřízní prostředí. 

Skupina deseti buků na severní straně parku
prezentuje krásu bukových porostů v zimní pří-
rodě. Jejich světlé až bílé kmeny, osvětlené ran-
ním sluncem, září stříbřitou bělobou. Hladká,
poddajná kůra buků svádí vyřezávat do ní své

monogramy. Tudy mohou však pronikat dřevo-
kazné houby, které způsobují tmavší zbarvení
dřeva, takzvané nepravé jádro, které v pozděj-
ším věku zahnívá. Dřevo vyniká pevností,  oheb-
ností a leskem, je hledanou surovinou při výrobě
nábytku, nahradí i exoty, které nejsou pro kaž-
dého dostupné. 

Koruny buků zachytí velké množství vody,
která stéká po hladkém kmeni ke kořenům. Lis-
tová plocha koruny může podle výpočtu ekologů
představovat i plochu jednoho fotbalového
hřiště. V době vegetace je listová plocha, a to
všech listnáčů, přínosná pro čistotu ovzduší. Pů-
sobí jako filtr a obohacuje ovzduší kyslíkem. Po-
čátkem měsíce října probíhá informační kampaň
ministerstva životního prostředí proti zvyšování
nečistot v ovzduší. Prachové částice v ovzduší
jsou rizikovým faktorem zdraví. Jsou nosiči ne-
bezpečných látek, které pronikají do plic. Podle
zprávy se Česko řadí mezi země, které produkují
nejvíce škodlivin. Vinu na tom má zejména růst
automobilové dopravy. Nebezpečný nárůst lze
vyčíst i z grafů vydaných Českým hydrometeo-
rologickým ústavem a ministerstvem dopravy.
Zasažena je i větší část Jihomoravského kraje.

Zejména jižně od Brna včetně
našeho okolí v oblasti s men-
ším zastoupením lesů jsou
zvýšeny hodnoty prachových
částic v ovzduší na 50–60 mi-
krogramů na metr krychlový.
Nejvyšší čtyřiadvacetihodi-
nové koncentrace v roce 2006.
Za mezní hodnotu je považo-
váno množství 50 mikro-
gramů, cílem EU je dosáhnout
20 mikrogramů polétavého
prachu na 1 krychlový metr.
Zvýšený počet respiračních
a alergických onemocnění po-
tvrzuje i ministerstvo zdravot-
nictví.

Podle našich předků a kelt-
ského stromokruhu mohou mít
stromy vliv na naše konání.
Stromy také dokážou vrátit
člověku ztracenou energii.
Pomoc od buků, najít u nich
ztracenou tvůrčí inspiraci, čis-
tou mysl, pozitivní přístup
k věci i realizaci svých přání
naleznou narození ve znamení
Vodnáře. Obejměte si svůj
strom a pocítíte sílu, která z něj
vychází.  

Milan Hrabovský

Dřeviny zámeckého parku a okolí
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Slavnostní předání díla „Rozšíření kapacity Litavy“

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (zleva) finanční
ředitel Povodí Moravy, s. p. Ing. Pavel Stonáček, starosta
Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát, ředitelka odboru pro-
gramového financování ve vodním hospodářství Ing. Radka
Bučilová, Mgr. Petr Kostík, poslanec Mgr. Bohuslav So-
botka, senátor Ing. Ivo Bárek, zastupitel Jihomoravského
kraje Bc. Zdeněk Pavlík a ředitel firmy Ekostavby, a. s. Ing.
Vladimír Kouba.

Slavnostního přestřižení pásky u velkého slavkovského rybníka dne 22. října 2007.
Foto: Radoslav Lánský

Setkání bývalých pracovníků cukrovaru 19. října u Edy

K práci redakãní rady
 Slavkovského zpravodaje

Redakční rada (dále RR) je zřízena jako
orgán MěR. Její jednání nejsou veřejně pří -
stupná. Pokud občané potřebují řešit nějakou
záležitost s RR, lze kontaktovat některého z je-
jích členů. Ten pak tuto věc projedná s před-
sedkyní RR a občan může být na zasedání RR
přizván. O zařazení příspěvků do Slavkov-
ského zpravodaje rozhoduje RR kolektivně.
Pokud příspěvky svou formou nebo obsahem
neodpovídají pravidlům pro zveřejňování (viz
odkaz na článek v SZ č. 8/2007, str. 4), nemusí
být RR schváleny k otištění. Také řazení
článků má svá ustálená pravidla, která jsou
v kompetenci vydavatele. HaF

www.bmtypo.cz
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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

LISTOPAD – PROSINEC 2007

3. 11. sobota 19.30 hod. HAIRSPRAY 117 min.
4. 11. neděle 19.30 hod. Tracy vidí v televizi taneční show Cornyho Collinse a rozhodne se, že v této show musí účinkovat. Přestože je spíše obézní

teenagerka, dosáhne svého cíle a všechno dobře skončí. Tracyinu ještě obéznější matku hraje John Travolta! Hudební muzikál USA.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

6. 11. úterý 19.30 hod. VDÁŠ SE, A BASTA! 102 min.
7. 11. středa 19.30 hod. Romantická komedie o jedné výstřední matce na pokraji šedesátky. Má tři krásné dcery, které má úpornou snahu provdat.

Provdám svou dceru. Zn. Pro její dobro. Film USA.
Vstupné: 65, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

10. 11. sobota 19.30 hod. EDITH PIAF 141 min.
11. 11. neděle 19.30 hod. Životopisný snímek o Edith Piaf, legendě francouzského šansonu. Pro dramatický a sebedestruktivní tragický osud

si tento film už kvůli známým šansonům nenechte ujít. Koprodukční film Francie/VB/ČR.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži nepřístupno

13. 11. úterý 19.30 hod. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 139 min.
14. 11. středa 16.30 hod. Harrymu nikdo nevěří, ale pravdou je, že Vildemort je zpět a válka na spadnutí. Dokáže tajný řád zachránit kouzelnický svět?

Opět číhají zákeřní smrtijedi a jedna ropucha v lidské podobě. Další z příběhů Harry Pottera. Film VB v české verzi!
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

17. 11. sobota 19.30 hod. MOST DO ZEMĚ TERABITHA 96 min.
18. 11. neděle 16.30 hod. Film podle knihy Katherine Patersonové. Kamarádi Jesse a Leslie utíkají před realitou do vysněné pohádkové země Terabithie,

kam se lze dostat přehoupnutím na starém laně přes potok  kousíček od jejich domovů. Film USA
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

20. 11. úterý 19.30 hod. MEDVÍDEK 98 min.
21. 11. středa 19.30 hod. Nový český film režiséra Jana Hřebejka vyprávějící o navazování nových a rozpadech přátelství a manželství a přemítáním nad

křehkostí mezilidských vztahů. Hrají: T. Vilhelmová, K. Issová, J. Macháček, I. Trojan, A. Geislerová aj.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

24. 11. sobota 19.30 hod. RATATOUILLE 110 min.
25. 11. neděle 16.30 hod. Miluje jídlo a rád by se stal kuchařem. Jaké jsou ale jeho šance, když je …krysa? Když vás někdo uvidí, může vám v kuchyni

jít doslova o život. Animovaná komedie pro skutečné fajnšmekry. Film USA v české verzi!
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

27. 11. úterý 19.30 hod. ZBOUCHNUTÁ 120 min.
28. 11. středa 19.30 hod. Setkali se náhodou, vůbec se k sobě nehodili – ovšem čekají spolu dítě. Na tomto tématu není nic k smíchu. Ale tento film je

největší překvapení letošního roku. Komedie USA.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži nepřístupno

4. 12. úterý 19.30 hod. MR. BROOKS 120 min.
5. 12. středa 19.30 hod. Vypadá jeko vzorný manžel, otec a podnikatel, až na to, že má ještě své druhé, podstatně nepříjemnější já. Jen málokdo tuší, co je

skutečně zač. Thriller s detektivní zápletkou. Film USA.
Mládeži nepřístupno

8. 12. sobota 19.30 hod. KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO 115 min.
9. 12. neděle 19.30 hod. Hasiči Adam Sandler a Kevin James z existenčních důvodů uzavřou registrované partnerství, ačkoliv oba preferují opačné pohlaví.

Zápletky slibují, že půjde o dobrou komedii letošního roku. Komedie USA.
Mládeži přístupno

11. 12. úterý 19.30 hod. GYMPL 105 min.
12. 12. středa 16.30 hod. Film o partě studentů, kteří našli zálibu v malování grafiti. To je ale jen záminkou pro vykreslení portrétu problémů současné mladé

a 19.30 hod. generace. Nová česká komedie. Režie: Tomáš Vorel, hrají: J. Mádl, E. Holubová, T. Matonoha, M. Šteindler, Z. Bydžovská a další
Mládeži přístupno

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


