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Poãátkem mûsíce dubna se na zámku uskuteãnila zcela
nová akce – Festival váleãné literatury faktu. Jak jsme informo-
vali v minulém Zpravodaji, byl koncipován jako autorská ãtení
jednotliv˘ch spisovatelÛ souãasnû s prezentací nov˘ch talentÛ
z fiad ÏákÛ a studentÛ… a provázely ho dal‰í atraktivní dopro-
vodné pofiady.

Nad festivalem pfievzali zá‰titu hejtman Jihomoravského kra-
je Ing. Stanislav Juránek, velitel Vojenské akademie ve Vy‰kovû
plukovník g‰t. Ing. Michal Vass a starosta Slavkova u Brna
Mgr. Petr Kostík. V‰ichni jmenovaní se zúãastnili slavnostního
zahájení a dopoledního programu a byli pfiíjemnû potû‰eni za-
plnûn˘m Rubensov˘m sálem slavkovského zámku.

Jedním z doprovodn˘ch programÛ byla soutûÏ pro 2. stupeÀ
základních ‰kol a stfiední ‰koly „Co mi fiíká slovo válka“. Do této
soutûÏe se pfiihlásilo 10 ‰kol (ze 37 osloven˘ch), jejichÏ Ïáci vy-
hotovili 120 prací – 63 v˘tvarn˘ch a 57 literárních. Celkem se
v‰ak této ãinnosti vûnovalo 163 ÏákÛ, neboÈ nûkteré práce jsou
dílem kolektivním. V˘tvarné práce byly po celou dobu festivalu
vystaveny v pfiilehl˘ch prostorách Rubensova sálu, nûkterá oce-
nûná literární díla pfieãetli jejich pÛvodci sami poté, co jim byly
pfiedány vûcné kniÏní ceny a pamûtní medaile. KniÏní ceny zaji-
stila nakladatelství, která se vûnují vydáváním literatury faktu
(Themis, Jota, CERM, Dobr˘ dÛvod, Epocha, Lípa Vizovice).

V zámeckém parku pak pfiedvádûla Vojenská akademie
z Vy‰kova ukázky své v˘zbroje a v˘stroje, coÏ potû‰ilo a zauja-
lo pfiedev‰ím mladé náv‰tûvníky.

Bûhem obou festivalov˘ch dnÛ pfiedstavilo svá díla pfies de-
set spisovatelÛ literatury faktu, z nichÏ mnozí mají ke Slavkovu
velice úzké vztahy – Roman Cílek, Vladimír Ustohal, Franti‰ek
Hanzlík, Miroslav Kuãera, Jifií Pernes, Jaroslav Krempl, nrtm.
Ladislav Páteãek, Jaroslav Pospí‰il, Oldfiich Bílovsk˘, Franti‰ek
Kopeck˘, Jan Kux. Poslední dva jmenovaní se postarali o pro-
gram tzv. âtení pfii svíãkách, které se konalo v pfiíjemném pro-
stfiedí zámecké âerné kuchynû. Spolu s nimi byl pfiítomen také

Příští číslo vyjde 27. května
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slovensk˘ spisovatel Anton Hykisch, autor historického ro-
mánu Milujte královnu. 

Dal‰ím doprovodn˘m programem festivalu byl „miniveletrh“
vydavatelÛ a distributorÛ literatury faktu. Zahajovacího roãníku
festivalu se zúãastnilo pût subjektÛ – Jota Brno (www.jota.cz),
Akademické nakladatelství CERM (www.cerm.cz), Alcor
Puzzle (www.alcorum.cz), K-centrum (www.kcentrumbrno.cz)
a Nakladatelství Lípa Vizovice.

Dûkujeme náv‰tûvníkÛm, ktefií si na‰li cestu na tuto akci

a také v‰em, ktefií se podíleli na její organizaci. Celá akce se
setkala s mimofiádn˘m ohlasem nejen mezi náv‰tûvníky, ale
pfiíjemnû potû‰ila i spisovatele a nakladatele. Pfií‰tí rok ji pro-
to chceme roz‰ífiit o spolupráci se slovensk˘m Klubem auto-
rÛ literatury faktu a na‰e ambice sahají i dále – smûrem do
Polska a Maìarska. Prezentace tohoto Ïánru v takovém roz-
sahu nemá totiÏ v uveden˘ch zemích obdoby. Slavkov se tak
bude moci chlubit prvenstvím v dal‰ím zajímavém poãinu.

Mgr. Jifií BlaÏek, Historické muzeum ve Slavkovû u Brna
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- internetové služby za 30 Kč/hod.
- faxové služby 

Otevírací doba v květnu:
úterý–neděle 9–17 h
pondělí zavřeno

Červen, červenec, srpen:
pondělí–neděle 9–18.30 h

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

nabízí

(Pokračování na straně 4)

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. Rezignace člena RM a ZM a slib nového člena
ZM. 

Starosta města Mgr. Petr Kostík – dne 18. 3. 2005
jsem obdržel písemnou rezignaci Mgr. Jaromíra Pytely
na jeho mandát člena zastupitelstva města. Podle § 56
odst. 1 z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a změně některých zákonů, vznikl následujícím
dnem, tedy 19. 3. 2005, mandát člena zastupitelstva panu
Janu Hudcovi, jako náhradníkovi na kandidátce ČSSD.
Dne 20. 3. 2005 mi byla doručena písemná rezignace
Jana Hudce na tento mandát, proto dnešním dnem vznikl
mandát člena zastupitelstva města dalšímu náhradníkovi
na této kandidátce, panu Michalu Boudnému, kterého
mezi námi vítám a zároveň jej vyzývám ke složení slibu
člena zastupitelstva města a zároveň jej upozorňuji, že
odmítnutím složit slib nebo složením slibu s výhradou
jeho mandát zanikne. Dále přečetl text slibu (viz níže)
a požádal pana Boudného, aby jej následně složil před
zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a po-
tvrdil složení svým podpisem. „Slibuji věrnost České re-
publice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho obča-
nů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pan
Michal Boudný pronesl „slibuji“ a potvrdil složení svým
podpisem. ZM vyslovuje poděkování Mgr. Jaromíru
Pytelovi za jeho práci v ZM a v RM.

2. Volba člena RM.
Starosta města Mgr. Petr Kostík – rezignací Mgr.

Jaromíra Pytely na mandát člena zastupitelstva města
došlo i k zániku jeho členství v radě města, a tím i k po-
klesu počtu členů rady pod 5, v případě, že by zastupi-
telstvo nedoplnilo na dnešním zasedání počet členů rady
na 5, nemohla by rada města nadále fungovat a zastupi-
telstvo města by od tohoto okamžiku vykonávalo pravo-
moc rady města. Starosta města Mgr. Petr Kostík navrhl,
aby volba člena rady proběhla veřejným hlasováním. Ptá
se, zda má někdo protinávrh – nikdo. Poté dal hlasovat
o návrhu. ZM schválilo konání volby člena RM veřej-
ným hlasováním. Starosta města Mgr. Petr Kostík vyzval
členy zastupitelstva města k navržení kandidátů na člen-
ství v radě města a sám navrhl Ing. Jiřího Matyáše. Ptá
se, zda má někdo další návrh – nikdo. Poté dal hlasovat
o návrhu. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna schvalu-
je volbu Ing. Jiřího Matyáše členem rady města.

3. Vyslovení zániku mandátů.
Starosta města Mgr. Petr Kostík – jak jste již byli in-

formováni, dne 1. 3. 2005 nabyl účinnosti z. č. 96/2005
Sb., kterým se mění zákon 238/1992 Sb., zákon o střetu
zájmů a některé další předpisy. Podle nové právní úpra-
vy se za překážku volitelnosti a tedy za neslučitelnou
s funkcí člena zastupitelstva města považuje mimo jiné
i funkci statutárního orgánu příspěvkové organizace
obce, osoby oprávněné jednat za organizační složku
obce a strážníka obecní policie. V našem zastupitelstvu
se tato skutečnost týká momentálně dvou kolegů:
Radoslava Lánského, který je ředitelem Technických
služeb Města Slavkova u Brna a Mgr. Vladimíra
Soukopa, který je ředitelem Základní školy Tyršova. Na
tomto místě se proto táži obou jmenovaných, zda mi
chtějí předat písemnou rezignaci na svůj mandát? – Oba
odpověděli „NE“. Protože jsem tedy do dnešního dne
neobdržel jejich písemnou rezignaci na mandát člena za-
stupitelstva, mělo by zastupitelstvo města v souladu
s § 55 odst. 3 z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů v platném znění

vyslovit zánik jejich mandátů. V případě, že tak zastupi-
telstvo neučiní, požádá ředitel krajského úřadu o konání
mimořádného zasedání zastupitelstva, které se musí ko-
nat do 21 dní od doručení žádosti a nebude-li zániku
mandátu dosaženo ani na tomto mimořádném zasedání,
vysloví zánik mandátů ředitel krajského úřadu. Starosta
města Mgr. Petr Kostík – navrhl hlasovat veřejně a o kaž-
dém z kolegů zvlášť v pořadí podle abecedy. Ptá se, zda
má někdo protinávrh – nikdo. Poté dal hlasovat o návr-
hu. Zastupitelstvo města schvaluje hlasovat o zániku
mandátů veřejně, o každém z dotčených členů zastupi-
telstva zvlášť v pořadí podle abecedy. Zastupitelstvo
města nevyslovilo zánik mandátu členů zastupitelstva
Mgr. Vladimíra Soukupa a Radoslava Lánského.

3. ZM po projednání zprávy Návrh závěrečného
účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2004
schvaluje závěrečný účet města za rok 2004 bez vý-
hrad.

4. ZM po projednání zprávy „Návrh závěrečného
účtu hospodaření příspěvkových organizací Města
Slavkova u Brna za rok 2004“ bere její obsah na vě-
domí a schvaluje:

a) hospodaření DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, Mateřské školy Zvídálek, Historického muzea
a TSMS za rok 2004,

b) příděl hospodářského výsledku DDM za rok 2004
v plné výši 56 212,15 Kč do rezervního fondu organizace,

c) příděl hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2004
v plné výši 140 621,21 Kč do rezervního fondu organi-
zace,

d) příděl hospodářského výsledku Historického mu-
zea za rok 2004 v plné výši 138 910,00 Kč do rezervní-
ho fondu organizace

e) příděl hospodářského výsledku ZŠ Tyršova za rok
2004 v plné výši 239 645,12 Kč do rezervního fondu or-
ganizace,

f) příděl hospodářského výsledku ZŠ Komenského za
rok 2004 v plné výši 70 561,72 Kč do rezervního fondu
organizace,

g) příděl hospodářského výsledku TSMS za rok 2004
v plné výši 158 218,80 Kč do rezervního fondu organi-
zace 

h) příděl hospodářského výsledku MŠ Zvídálek za
rok 2004 ve výši 134 741,20 Kč do rezervního fondu or-
ganizace.

5. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu
roku 2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:

a) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok
2005 po úpravě s celkovou výší příjmů a výdajů
111 198 600 Kč a plán doplňkové podnikatelské činnosti
(VHČ) s celkovou výší výnosů 16 880 000 Kč a nákladů
14 436 000 Kč.

b) delegování pravomoci na RM související s mož-
ností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpra-
vy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (soc.
dávky).

c) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do
výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro
rok 2005, tj. do výše 300 000 Kč.

6. ZM schvaluje program rozvoje Města Slavkova
u Brna pro rok 2005 s tím, že doporučuje doplnit do to-
hoto programu následující: „podporovat výstavbu ob-
chodního centra v jižní části města“ a „pokračovat v roz-
šiřování prohlídkového okruhu městem“.

ZM po projednání Zprávy o činnosti TSMS za rok
2004 a připravenosti TSMS na rok 2005 vyslovuje po-
děkování pracovníkům TSMS za práci v roce 2004.

ZM bere Výroční zprávu o činnosti Historického mu-
zea ve Slavkově u Brna za rok 2004 a připravenost na
rok 2005 na vědomí a vyslovuje všem pracovníkům
Historického muzea ve Slavkově u Brna poděkování za
jejich dobrou práci v roce 2004. 

ZM bere na vědomí Závěrečnou zprávu ze sociolo-
gického výzkumu a vyslovuje poděkování ředitelce HM
Mgr. Janě Omar za zorganizování průzkumu veřejného
mínění, který může být využit i jinými organizacemi
města

ZM po projednání Návrhu k rozdělení Historického
muzea ve Slavkově u Brna schvaluje záměr rozdělení
příspěvkové organizace Historické muzeum na dva sa-
mostatné právní subjekty.

ZM neschvaluje záměr dokončení oprav zpevněných
ploch kolem bazénů na městském koupališti v roce 2005
a nesouhlasí s financováním stavebních prací ve výši
3 000 000 Kč prostřednictvím zdrojů bankovního úvěru.

ZM dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace mi-
nisterstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ
ve výši 200 000 Kč a dává souhlas s poskytnutím dotace
z Programu ve výši 200 000 Kč a příspěvku z rozpočtu
města ve výši 200 000 Kč jako podíl k dotaci z Programu
regenerace MPZ a MPR Římskokatolické farnosti
Slavkov u Brna na opravu hřbitovní kaple sv. Jana
Křtitele se špitálem v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.

ZM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení pro Mgr. Vladimíra Ryšavého na objekt
Bučovická 361 ve Slavkově u Brna v celkové výši
55 000 Kč.

ZM po projednání zprávy s návrhem realizace půd-
ních vestaveb na sídl. Nádražní odkládá předloženou
zprávu do dalšího řádného zasedání ZM a ukládá RM
zpracovat uvedené náměty: zjistit předpokládanou cenu
bytů včetně příslušenství, zjistit zájem současných ná-
jemníků, zjistit možnosti získání dotací, zjistit varianty
spoluvlastnictví, financování výstavby a rekonstrukce
uvedených nemovitostí.

ZM schvaluje uzavření předložené smlouvy o zřízení
společné požární jednotky s obcí Holubice.

ZM schvaluje uzavření smlouvy uvedené v příloze
č. 1 s Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s. o posky-
tování služeb Poradnou pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy Vyškov ve spádovém území obce s rozší-
řenou působností.

ZM projednalo změny zřizovacích listin, bere její ob-
sah na vědomí a schvaluje dodatek č. 3 ke zřiz. listině
Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo nám. 107, Slavkov
u Brna, dodatek č. 2 ke zřiz. listině Základní školy
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov,
dodatek č. 2 ke zřiz. listině Základní školy Slavkov
u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov, dodatek č. 2 ke zřiz.
listině Základní umělecké školy Františka France,
Slavkov u Brna, okres Vyškov a dodatek č. 3 ke zřiz. lis-
tině Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna, okres
Vyškov.

ZM schvaluje nejnižší částku trvale udržovanou ve
Fondu pro výkupy pozemků ve výši 150 000 Kč.

ZM dává souhlas ke koupi pozemku parc. č. 2023 za-
hrada o výměře 62 m2 a pozemku parc. č. 2022/2 zahra-
da o výměře 72 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, Praha 1 do
vlastnictví Města Slavkov u Brna za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem
(geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek
za podání návrhu na vklad) uhradí město. Na úhradu
kupní ceny a nákladů spojených s převodem budou pou-
žity prostředky z Fondu pro výkupy pozemků.

ZM dává souhlas ke koupi pozemků parc. č. 3751/2
ostatní plocha o výměře 25 m2; parc. č. 3751/3 ostatní
plocha o výměře 31 m2; parc.č.2054/1 zahrada o výmě-
ře 248 m2; parc. č. 2054/2 zahrada o výměře 61 m2

a parc. č. 3754 zahrada o výměře 681 m2 vše v k.ú.
Slavkov u Brna do vlastnictví města a pověřuje odbor in-
vestic a rozvoje MěÚ ve Slavkově u Brna vedením jed-
nání s vlastníky pozemků o podmínkách prodeje.

ZM souhlasí s podmínkami bezúplatného převodu
pozemku parc.č. KN 338 v k.ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví ČR – ÚZSVM Vyškov do majetku města Slavkov

X. řádné zasedání ZM – dne 21. 3. 2005 
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8. mimofiádné zasedání ZM –
dne 31. 3. 2005

1. ZM dává souhlas ke koupi pozemku p. č.70 ostatní
plocha o výměře 279 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví pana Přemysla Kubaly z Frýdku-Místku (zastou-
peného na základě plné moci panem Ivanem Křivánkem)
do vlastnictví Města Slavkov u Brna. Kupní cena bude
ve výši maximálně do 1 100 000 Kč. Daň z převodu ne-
movitostí ve výši 33 000 Kč a kolek za podání návrhu na
vklad do KN uhradí město. ZM pověřuje RM sjednáním
kupních podmínek. ZM dále schvaluje způsob financo-
vání této koupě zčásti z rezervního fondu města z účelo-
vě vázaných prostředků na výkupy pozemků ve výši do
360 000 Kč a půjčkou z podnikatelské činnosti města ze
záloh na prodej pozemků ve výši do 773 000 Kč.

XIX. mimofiádná schÛze RM –
dne 29. 3. 2005

RM souhlasí s pronájmem kanceláří v II. NP a skladu
v suterénu budovy Koláčkovo nám. 727 (bývalá admi-
nistrativní budova Agroklasu) panu Miroslavu
Dvořákovi a panu Luďkovi Oulehlovi od 1. 4. 2005 za
nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok za kanceláře a 530
Kč/m2/rok za sklad. RM ukládá odboru BTH zajistit vy-
pracování předmětné nájemní smlouvy. RM současně
ukládá MěÚ při přípravě nových nájemních smluv za-
pracovat předplatné nájemného ve výši délky výpovědní
doby a inflační doložku.

RM souhlasí s pronájmem kanceláře č. 43 v II. NP
budovy Koláčkovo nám 727 (bývalá administrativní bu-
dova Agroklasu) firmě FSIK International s.r.o. Brno,
od 1. 4. 2005 za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok. RM
ukládá odboru BTH zajistit vypracování předmětné ná-
jemní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí hlída-
cích a zabezpečovacích služeb s hlídací agenturou Jin
Long (Petr Hlaváč, Jaroslav Hošek) ze Slavkova u Brna.

RM jmenuje členy komise pro vyhodnocení nabídek,
reagujících na Výzvu k podání nabídky – Napoleonská
expozice.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí
daru na realizaci židovské expozice od paní Ruth
Matiovské ve výši 2000 Kč.

RM doporučuje ZM koupit pozemek parc. č.70 v k.ú.
Slavkov u Brna – plocha po demolici objektu Husova
č.p. 62 při dodržení navržených platebních podmínek.

XVIII. mimofiádná schÛze RM –
dne 21. 3. 2005

1. RM souhlasí s uzavřením Partnerské dohody pro
projekt „Vysokorychlostní internet pro obce JMK –
1. část“ s Jihomoravským krajem.

2. RM souhlasí s provedením oprav na stadionu SK
Fotbal v rozsahu dle přílohy („Předběžný rozpočet“).
Práce budou provedeny v rámci položky určené pro opra-
vy stadionu zapracované v rozpočtu města pro rok 2005.

3. RM souhlasí s pořádáním dvou závodů do vrchu
v tomto roce. Jeden závod pořádá BACCARA – Václav
Kuneš, druhý závod pořádá Federace motoristického
sportu.

u Brna, tj.: blokace na dobu 10 let od realizace bezúplat-
ného převodu – zákaz převodu na další osobu, majetek
nebude využíván ke komerčním účelům, ani nebude k ta-
kovým účelům pronajímán, v případě porušení podmí-
nek bezúplatného převodu nabyvatel převede prostřed-
nictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající
se výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené znalec-
kým posudkem ke dni bezúplatného převodu.

ZM souhlasí s podmínkami bezúplatného převodu
pozemku parc.č. KN 1780/1 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví ČR – ÚZSVM Vyškov do majetku města
Slavkov u Brna, tj.: blokace na dobu 10 let od realizace
bezúplatného převodu – zákaz převodu na další osobu,
majetek nebude využíván ke komerčním účelům, ani ne-
bude k takovým účelům pronajímán, v případě porušení
podmínek bezúplatného převodu nabyvatel převede pro-
střednictvím převodce do státního rozpočtu částku rov-
nající se výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené
znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu

ZM schvaluje směnu poloviny pozemku
parc. č. 340/1 o výměře cca 2300 m2 (přesnou výměru
a nové parcelní číslo určí geometrický plán před uza-
vřením směnné smlouvy) a pozemků parc. č. 340/2
o výměře 96 m2, parc. č. 2719/4 o výměře 2248 m2,
parc. č. 2719/5 o výměře 225 m2 a parc. č. 39 m2 z vlast-
nictví pana Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov
u Brna (1/4) a společnosti M plus, s.r.o. Palackého
nám.67, Slavkov u Brna (3/4) za část pozemku
parc. č. 2733/4 o výměře cca 7000 m2 a celé pozemky
parc. č. 2734 o výměře 1711 m2 (s objektem bývalé
ČOV určeným k demolici) a parc.č. 2732/3 o výměře
1466 m2 z vlastnictví Města Slavkov u Brna. Náklady
spojené se směnou (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí p. Martin Doubek.

ZM schvaluje směnu druhé poloviny pozemku
parc. č. 340/1 o výměře cca 2300 m2 z vlastnictví pana
Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov u Brna (1/4)
a společnosti M plus, s.r.o. Palackého nám. 67, Slavkov
u Brna (3/4) za část pozemku parc. č. 354/1 o výměře
cca 2300 m2 v lokalitě Zelnice z vlastnictví Města
Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí směnné
smlouvě. Vlastní směnnou smlouvu navrhujeme uzavřít
do jednoho roku od nabytí právní moci územního roz-
hodnutí na zástavbu lokality Zelnice. Přesná výměra
směňovaných nemovitostí bude určena geometrickým
plánem před uzavřením směnné smlouvy. Náklady spo-
jené se směnou (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí p. Martin Doubek.

ZM dává souhlas k prodeji pozemků dle KN
parc. č. 1805/2 o výměře 6 m2 v k.ú Slavkov u Brna
a parc. č. 2028/2 o výměře 136 m2, které jsou zastavěny
bytovými domy ve vlastnictví SBD Žuráň, z majetku
města do vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233,
Slavkov u Brna za cenu 15 Kč/m2+ náklady spojené
s prodejem za podmínky předložení usnesení předsta-
venstva, v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše
uvedené pozemky za cenu vyšší, než je cena kupní.
Cena ve výši 2130 Kč + náklady spojené s prodejem
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Prodejní cena bude převedena do Fondu pro výkupy po-
zemků .

ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 2122 označené jako díl „a“ o výměře 1 m2 v k.ú.

X. řádné zasedání ZM – dne 21. 3. 2005 
Slavkov u Brna, která je zastavěna přístavbou prodejny
KORUZ, z majetku města do vlastnictví manželů
Jaroslavy Růžičkové a Jaroslava Růžičky, bytem
Hradební 39, Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši
400 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem budou uhra-
zeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Prodejní
cena bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků .

ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 324/2
ostatní plocha o výměře 97 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví paní
Michaely Svodové, ČSA 1068, Slavkov u Brna a pana
Jaroslava Hoška ČSA 1068, Slavkov u Brna. Kupní
cena ve výši 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
(geometrický plán, kolek za podání návrhu na vklad do
KN) bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní
smlouvy. Kupní cena bude převedena do Fondu pro
výkupy pozemků.

ZM nedává souhlas k prodeji části pozemku PK
parc. č.1709/1 a 3581/1 v k. ú. Slavkov u Brna.

ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 345/1
ostatní plocha o výměře 622 m2 a části pozemku parc.
č. 346 ostatní plocha o výměře cca 1060 m2 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Města
Slavkov u Brna do vlastnictví Mysliveckého sdružení
Kozorožec Slavkov u Brna, IČ: 49408194 za podmín-
ky zřízení předkupního práva Městu a za podmínky
provozování myslivecké činnosti s tím, že cena bude
stanovena odhadem s termínem platby do 31. 10. 2006.

ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 2690/1 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře cca 400 m2 za účelem výstavby bytového domu
firmě RD AUDO, spol. s r.o., sídlem 28. pluku 9/624,
Praha 10 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s podmínkou, že do jednoho roku od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě předloží kupující pravomoc-
né stavební povolení. Kupní smlouva bude uzavřena do
6 měsíců od předložení geometrického plánu se zamě-
řením rozestavěné stavby. Geometrický plán zajistí
a uhradí fa RD AUDO, spol. s r.o. Záloha na kupní
cenu ve výši 400 Kč/m2 bude uhrazena při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podle skutečné vý-
měry převáděných pozemků stanovené GP bude tato
záloha vypořádána proti kupní ceně nejpozději při
podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem
uhradí kupující rovněž při podpisu kupní smlouvy.
Prodejní cena bude převedena do Fondu pro výkupy
pozemků.

ZM dává souhlas k nabytí pozemků parc.č.PK
1709/14; PK 1976; PK 1623/4; PK 1623/5; PK 1623/6;
PK 3756; KN 2702/8; KN 2713/2; KN 2719/10; KN
2732/4; KN 2733/5; KN 2733/8; KN 2735/2; KN
2735/5; KN 2737/2; KN 2738/2; KN 2738/3; KN
2738/6; KN 2740/2; KN 2741/8 vše v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví Státního statku Velké Pavlovice –
v likvidaci IČ: 00171051 sídlem Nádražní 1/1, 691 06
Velké Pavlovice do majetku Města Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65 a ukládá radě města zajistit nabytí
těchto pozemků včetně stanovení kupní ceny.

ZM schvaluje zástupce města na Valné hromadě
VaK Vyškov, a. s., pana Mgr. Petra Kostíka. Pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje ná-
hradníkem pana Zdeňka Pavlíka člena RM Slavkova
u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování
a všem úkonům akcionáře dle programu valné hroma-
dy a stanov a. s.

ZM schvaluje delegování zástupce města na Valné
hromadě RESPONO, a. s., pana Ing. Ivana Charváta.
Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění
jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela člena
RM Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmoc-
něn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle progra-
mu valné hromady a stanov a. s.

ZM stanovuje výši odměn neuvolněným členům
ZM v souladu s nařízením vlády č. 697/2004 Sb. tak-
to: člen rady města 1560 Kč, předseda výboru 700 Kč,
předseda komise 700 Kč, člen komise RM bez odmě-
ny, člen výboru ZM bez odměny, člen zastupitelstva
města 520 Kč (vše měsíčně).

ZM souhlasí s předloženým záměrem přijmout do-
taci na zabezpečení lékařské služby první pomoci na
rok 2005 ve spojení s regionem Bučovicka, uzavřít
smlouvu s Jihomoravským krajem, uzavřít smlouvu
s Rychlou záchrannou službou na poskytování služeb,
uzavřít smlouvy s obcemi Slavkovska.

(Dokončení ze strany 3)

Pozvání do zámecké kavárny
Jistě jste v minulých číslech zpravodaje zazna-

menali, že se na zámku otevírá nová kavárna.
Rádi bychom vás do ní pozvali nejen na skvělou
kávu, ale i výtečné zákusky a bohatý výběr vše-
ho, co by měla správná kavárna nabízet. Pobyt
v ní vám zpříjemní i prodejní výstava obrazů ma-
líře Jarka Zděnka. Nachází se v přízemí zámku,
mezi pokladnou a výstavou pohlednic s napo-
leonskou tematikou. Z kavárny je nádherný vý-
hled do zahrady na tryskající fontánku.

Věříme, že si zámeckou kavárnu oblíbíte a sta-
nete se jejími pravidelnými a spokojenými ná-
vštěvníky. jo

Dny francouzské kuchynû
Výbor pro mezinárodní styky MěÚ ve

Slavkově – francouzská sekce, uspořádá při
příležitosti dnů „Květiny pro Napoleona“ ve
dnech 21. a 22. května „dny francouzské ku-
chyně“, které pro návštěvníky budou připra-
vovat francouzští kuchaři ve spolupráci s pro-
fesorem hotelové školy v Contrexeville.

Akce bude probíhat v sobotu v poledne
dne 21. května v zámecké „Černé kuchyni“
a v neděli v poledne dne 22. května v res-
tauraci „Gól“ na Zlaté Hoře. Přijděte ochut-
nat francouzské speciality.

Zve družební výbor Slavkov–Darney
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1. RM za osobní účasti vedoucí odboru vnitřních věcí
Bc Hany Řezáčové projednala Zprávu o činnosti odboru
vnitřních věcí a přestupkové komise v roce 2004.

2. RM schvaluje předložené ceny na městském koupa-
lišti pro rok 2005 a současně schvaluje přímé náklady na
jednoho pracovníka 150 Kč/hod. a správní režii ve výši
20 %. Dále RM žádá ředitele TSMS u ostatních cen dopl-
nit konkrétní finanční částky.

3. RM za osobní účasti vedoucí živnostenského úřadu
Ing. Heleny Jelínkové projednala informativní zprávu
o činnosti odboru obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Slavkov u Brna v roce 2004.

4. RM projednala návrh na využití dlažby uložené na
skládkách TSMS a souhlasí s navrhovaným využitím ka-
menné i betonové dlažby pro zádlažbu zpevněných ploch
v majetku města. RM dále souhlasí s prodejem vytypova-
ných druhů dlaždic, ukládá odboru IR předložit návrh na
vhodné ohrazení skládek na ulici Úzká s termínem plnění
18. 4. 2005 a ukládá TSMS provést úklid městské dlažby
uložené na uvedených pozemcích s termínem 31. 5. 2005.

5. RM projednala informativní zprávu se záměrem re-
generace panelového sídliště Zlatá Hora a bere obsah
zprávy na vědomí, ukládá odboru IR dát do návrhu roz-
počtu na rok 2006 částku potřebnou na vypracování pro-
jektu uvedené regenerace, ukládá odboru BTH zahájit vy-
pracování koncepce regenerace sídliště Zlatá Hora po
vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům s kontrolním
termínem 30. 6. 2005.

6. RM projednala informativní zprávu o možnostech
získání dotace na výměnu balkónů na sídlišti Zlatá Hora
čp. 1357, 1358 a ukládá MěÚ Slavkov u Brna požádat
o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora oprav
vad panelové bytové výstavby“ na výměnu balkonů byto-
vých domů čp. 1357 a 1358. V případě přislíbení dotace
bude podíl města financován z rozpočtu vedlejší hospo-
dářské činnosti města z položky opravy a udržování – úče-
lové.

7. RM se seznámila s návrhem možné spolupráce
Města Slavkova u Brna a Koordinačního centra bydlení
ČR s.r.o. a vzala předložený materiál na vědomí.

8. RM odkládá žádost na prodej pozemků parc. č. 167
a 168 v ul. B. Němcové v k.ú. Slavkov u Brna na jednání
RM dne 18. 4. 2005.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas k bezúplatnému
převodu pozemku parc. č. 2020/3 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 149 m2 z vlastnictví Jaroslava Doležela
a Marty Doleželové ze Slavkova u Brna do vlastnictví
Města Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem
(správní poplatek za podání návrhu na vklad) uhradí spo-
luvlastníci Jaroslav a Marta Doleželovi. 

10. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ku parc. č. 1784/307 zastavěná plocha o výměře 1 m2 v lo-
kalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví měs-
ta do vlastnictví pana Davida Doležela ze Slavkov u Brna.
Kupní cena ve výši 300 Kč bude uhrazena při podpisu
kupní smlouvy. Kupující dále uhradí správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN ve výši 500 Kč. Kupní
cena bude převedena do fondu pro výkupy pozemků.

11. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ků parc. č. 2690/114 ostatní plocha o výměře 8 m2

a parc.č.2690/115 ostatní plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví SBD
Žuráň, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna. Kupní cena ve
výši 240 Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní
smlouvy a bude převedena do Fondu pro výkupy pozem-
ků. Náklady spojené s prodejem (500 Kč kolek za podání
návrhu na vklad do KN) uhradí kupující rovněž při podpi-
su smlouvy. RM dále upozorňuje SBD Žuráň, že po
1. 6. 2005 budou obdobné požadavky zpoplatněny tržní
cenou.

12. Pan Bedřich Maleček informoval RM o stavu pří-
pravy Sborníku Slavkov 2005.

13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ků parc. č. 2703/9; 2703/11; 2712/3; 2713/3 vše v k.ú.
Slavkov u Brna, zastavěných stavbou silnice I/50 – ob-
chvat Slavkova o celkové výměře 1605 m2 z majetku měs-
ta do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
56, Praha 4, IČ 65993360 za odhadní cenu. Prodejní cena
bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků.

14. RM projednala návrh na zpracování a podání při-
hlášky do III. ročník soutěže o cenu Petra Parléře British
Američan Tobacco.

XX. mimofiádná schÛze RM –
dne 11. 4. 2005

1. RM schvaluje platební kalendář koupě pozemku
parc.č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna – plocha po demolici
objektu Husova č.p. 62 s tím, že 50 % kupní ceny bude
kupujícím uhrazeno prodávajícímu do tří dnů po podpi-
su kupní smlouvy a 50 % v termínu do 15. 12. 2005.

2. RM po projednání soupisu potřebných úkolů při
zřízení EXPOSICE Židovská škola :

- ukládá ředitelce Historického muzea zajistit v ter-
mínu do 22. 4. 2005 vyhledat a umožnit panu Bedřichu
Malečkovi nafotografovat Židovské památky uložené ve
sbírkovém fondu Historického muzea dle vyhotoveného
seznamu, který je přílohou (26. schůze Městské rady 20.
3. 2000, Ing. J. Špatný – seznam – Židovské památky ve
sbírkovém fondu Historického musea ve Slavkově) a vy-
hledat ze sbírek HM fotodokumentaci Židovského měs-
ta ve Slavkově a umožnit její zkopírování v nejvyšší kva-
litě přes skener u pana Bedřicha Malečka k provedení
velkoplošných kopií pro potřebu expozice.

- ukládá ředitelce HM zajistit v termínu od 2. 6. do 6.
6. 2005 pro potřebu Synagogy ve Slavkově 120 ks židlí,
14 ks stolů a 3 ks vitrín.

- ukládá ředitelce HM zajistit v termínu dne 5. 6. 2005
v ranních hodinách (popř. den předem) do skončení slav-
nostní části téhož dne odpoledne převoz a instalaci trojroz-
měrných předmětů – Židovských památek ze sbírkového
fondu HM do dvou kusů vitrín umístěných v prostorách
Synagogy, a to dle uvážení odborného pracovníka HM.

- ukládá řediteli Technických služeb Města Slavkova
u Brna zajistit odvoz stolků a stojanů pro exposici ze
dvora ZŠ Komenského a umístit je do 1. patra Židovské
školy, vyklidit uhelnu v bývalém objektu Oseva na
Koláčkově nám. 727 pro potřebu přestěhování nájemce
(provozovna p. Vitoula), umožnit přistavení nákladního
vozidla (na výzvu) k přestěhování nájemce z objektu
bývalé Židovské školy do náhradních prostor v uhelně
bývalého objektu Oseva a zahájit práce k vyklizení
dvorku a prostoru zadní místnosti v přízemí Židovské
školy (pro potřebu neodkladných stavebních úprav). 

15. RM souhlasí s ukončením Rámcové smlouvy
o provádění exekucí a určení zálohy na náklady exekuční-
ho řízení ze dne 17. 6. 2004 uzavřené s JUDr. Robertem
Pazákem, soudním exekutorem ve Žďáru nad Sázavou
a současně souhlasí s uzavřením dohody o provádění exe-
kucí s Mgr. Zuzanou Komínkovou, soudní exekutorkou ve
Vyškově, za podmínek uvedených v textu zprávy.

16. RM souhlasí s pronájmem prostor v budově
Brněnská čp.727 ve Slavkově u Brna Úřadu práce Vyškov,
Palánek 3a, 682 01 Vyškov a ukládá MěÚ předložit RM
návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově
Brněnská 727 s Úřadem práce Vyškov, Palánek 3a, 682 01
Vyškov. RM ukládá MěÚ zpracovat záměr financování
stavebních prácí v budoucích pronajatých prostorách ÚP
Vyškov ve výši 700 000 Kč ze zdrojů VHČ a zpracovat
návrh případného rozpočtového opatření (VHČ).

17. RM přiděluje byt č. 1, I. kategorie v sídlišti Nádražní
1193, Slavkov u Brna, paní Martině Mikuláškové ze
Slavkova u Brna, s podmínkou úhrady dlužného nájemné-
ho ve výši 320083 Kč v termínu splatnosti do 15. 4. 2005.
Nájemní smlouva s paní Mikuláškovou bude uzavřena
s platností od 1. 5. 2005 na dobu určitou v délce trvání
1 roku, tj. do 30. 4. 2006 a nájemné se stanovuje ve výši
29,26 Kč/m2. Pokud paní Mikulášková podmínku úhrady
dlužného nájemného nesplní, nastupuje na její místo další
podle pořadí dle návrhu bytové komise.

18. RM přiděluje byt č. 7, I. kategorie v sídlišti
Nádražní 1192, Slavkov u Brna, panu Jaroslavu
Červinkovi z Křižanovic. Nájemní smlouva s panem
Červinkou bude uzavřena s platností od 1. 4. 2005 na dobu
určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 3. 2006 a nájemné
se stanovuje ve výši 29,26 Kč/m2.

19. RM schvaluje přidělení bytu č. 9, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, paní Monice Durmanové z Hranic na
dobu určitou v délce 1 roku, a to od 1. 4. 2005 do 31. 3.
2006, a vázanou na pracovní poměr učitelky na Základní
škole Tyršova. RM ukládá odboru BTH zajistit vypraco-
vání příslušné nájemní smlouvy.

20. RM schvaluje pronájem nebytových prostor na
Palackého náměstí 89 obchodní společnosti Bond marke-
ting, s.r.o. na dobu určitou od 1. 4. 2005 do 31. 12. 2005.
RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování příslušné ná-
jemní smlouvy.

21. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
paní Věře Tichomirové, bytem sídl. Nádražní 1158,
Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do
31. 3. 2008. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
příslušné nájemní smlouvy.

22. RM schvaluje žádost paní Andrey Šťastné, trvale
bytem Fügnerova 109, Slavkov u Brna, o přechod nájmu
při opuštění společné domácnosti nájemcem bytu a uklá-
dá odboru BTH zajistit s ní uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s platností od
1. 5. 2005 na dobu neurčitou.

23. RM ukládá řediteli TSMS zajistit pro přepravu an-
tuky použití dopravního vozidla (sklopku) TSMS a UNC
nakladač, a dále zajistit nákladní vozidlo pro výpomoc
v rozsahu 2x Brno–Slavkov, předpokládanou tonáž asi 6-
8 tun. RM ukládá řediteli TSMS uvolnit pracovníky
z koupaliště na nezbytnou dobu při pokládce antuky.
Předmětné finanční náklady budou čerpány z položky
údržba stadionu.

24. RM se seznámila s technickou specifikací automa-
tického parkovacího systému EcoPark700.

25. RM po projednání žádosti IRC ve věci vyjádření se
k nabídce JMK – dotisk katalogů a letáků „Putování s bí-
lou paní po hradech a zámcích Jižní Moravy“ schvaluje
dotisk letáků „Hrady a zámky Jižní Moravy“ v počtu 1000
ks v češtině.

26. RM se seznámila s nabídkou výroby a dodání dár-
kových předmětů ze skla.

27. RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne
18. 2. 2002 mezi Městem Slavkov u Brna a Hasičským zá-
chranným sborem Jihomoravského kraje.

28. RM souhlasí s pronájmem kanceláře č. 41 v II. NP
budovy bývalého Agroklasu, Brněnská 727, Slavkov
u Brna, firmě FOUR-servis, Vyškovská 579, Bučovice od
1. 4. 2005 za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok. RM uklá-
dá odboru BTH zajistit vypracování předmětné smlouvy
o pronájmu.

29. RM souhlasí s pronájmem kanceláře č. 36 v II. NP
budovy bývalého Agroklasu, Brněnská 727, Slavkov
u Brna, panu Pavlu Chvátalovi, bytem Severní 518, Otnice
od 1. 5. 2005 za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok. RM
ukládá odboru BTH zajistit vypracování předmětné
smlouvy o pronájmu.

30. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 5
mezi městem Slavkov u Brna a VYDOS BUS a.s.,
Brněnská 366/25, 682 27 Vyškov-město, IČ: 26950731
k nájemní smlouvě ze dne 7. 1. 1999.

31. RM bere na vědomí záznam z jednání komise rady
města pro životní prostředí ze dne 30. 3. 2005 a žádá před-
sedu komise o předložení podkladů, které vedly komisi
k nedoporučení žádosti o vykácení dvou lip u kašny.

32. Starosta města Mgr. Petr Kostík seznámil členy
rady s návrhy požadavků zájmových organizací na příspě-
vek na činnost mládeže z rozpočtu města pro rok 2005.

33. Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o bez-
pečnostní situaci ve městě o tomto víkendu během služby
agentury Jin Long.

34. RM pověřuje pana Jaromíra Seiferta řízením pří-
pravy a realizace expozice k židovskému osídlení města
Slavkova.

35. RM zhodnotila společnou akci Města Slavkova
u Brna a Historického muzea ve Slavkově u Brna u pří-
ležitosti zahájení turistické sezony ve Slavkově u Brna
pozitivně, což je patrné i z jednotlivých článků přítom-
ných novinářů, které vyšly v celorepublikových periodi-
kách. RM současně vyslovuje poděkování pracovníkům
Historického muzea za přípravu a úspěšnou realizaci
uvedené akce. RM nesouhlasí s informacemi týkajícími
se Města Slavkova u Brna a Historického muzea jako
příspěvkové organizace města uvedenými v článku „Prý
začala sezona“ uveřejněném dne 1. 4. na www.auster-
litz2005.com.

36. RM souhlasí s předstihovým poskytnutím příspěv-
ku pro HM z důvodu zahájení turistické sezony v částce
200 000 Kč (příspěvek na duben) s vypořádáním do
07/2005.

37. RM byla informována o situaci s krizovým bytem
na DPS.

46. řádná schůze RM – dne 4. 4. 2005

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát
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Dûtská hfii‰tû v roce 2005
V lednovém vydání Slavkovského zpravodaje

jsme vás informovali, že zařízení dětských hřišť,
která nesplňují právní předpisy, budou odstraně-
na. Takto se i stalo a veškerá nevyhovující zaří-
zení byla z veřejných ploch odstraněna. Některá
byla uložena do skladu Technických služeb měs-
ta a průběžně budou repasována.

V dubnu a v květnu bude obnoveno odstraně-
né dětské hřiště na sídlišti Polní. Bude zde umís-
těno pískoviště, lavička, skluzavka a průlezka.
Dále na ulici Litavská zpevníme stávající volnou
plochu v blízkosti dětského hřiště a osadíme ji
dvěma stoly na stolní tenis. Nakonec bude vybu-
dováno na ulici Zámecká nové dětské hřiště, kte-
ré vybavíme lavičkami, pískovištěm a houpač-
kami. Realizace těchto hřišť bude provedena do
první poloviny měsíce května. 

Stav dětských hřišť ve městě bude potom ná-
sledující: sídliště Zlatá Hora, Polní, ul. Litavská
a ul. Zámecká. Tato hřiště již budou odpovídat
současným platným evropským normám.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalou inves-
tici, prosíme občany, aby dodržovali provozní
řády dětských hřišť a chovali se k zařízení šetrně. 

Na odboru investic a rozvoje MěÚ Slavkov
u Brna se občané často dotazují, jak postupovat
v případě, kdy chtějí před svým domem na veřej-
ném prostranství a pozemku ve vlastnictví města
zřídit odstavnou plochu pro osobní vozidlo.
Jelikož se jedná o poměrně složitou záležitost,
bylo toto projednáváno v komisi pro výstavbu
města, komisi pro životní prostředí a v Radě měs-
ta Slavkova u Brna. Komise rady města pro vý-
stavbu požaduje, aby návrhy zpevněných ploch
v ulicích ČSA, Čelakovského a Kounicova byly

posuzovány architektem-členem komise pro vý-
stavbu.

Komise rady města pro životní prostředí poža-
duje, aby plochy nebyly budovány na úkor zeleně,
případně musí být provedena adekvátní náhradní
výsadba. Při výstavbě je nutno zohlednit estetická
hlediska (povrch a výškové uspořádání).

Rada města na své 47. schůzi dne 18. 4. 2005
přijala usnesení, ve kterém uložila odboru inves-
tic a rozvoje předkládat návrhy ke zřízení zpevně-
ných odstavných ploch na pozemcích města
Slavkova u Brna v intencích požadavků komise
rady města pro výstavbu a komise rady města pro
životní prostředí a dle podmínek (uvedených
níže) radě města ke schválení.

Pro žadatele to tedy znamená, že žádosti s přilo-
ženým návrhem úpravy zpevněné plochy budou
předkládány odborem investic a rozvoje MěÚ
Slavkov u Brna radě města ke schválení. Pokud dá
Rada města Slavkova u Brna souhlas ke zřízení od-
stavné plochy, musí žadatelé splnit tyto podmínky:

- žadatel vybuduje plochu na svůj náklad ze
snadno rozebiratelného materiálu

- v místech se vzrostlou zelení bude povolení na
zpevnění plochy vydáváno pouze výjimečně
v odůvodněných případech s tím, že žadatel musí
dodržet podmínky stanovené odborem ŽP včetně
určení náhradní výsadby,

- v případě nového připojení nemovitosti k MK
nebo silnici popř. úpravy připojení si žadatel vyřídí
povolení příslušného silničního správního úřadu,

- vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, pro-
vede žadatel ohlášení drobné stavby na stavební
úřad (v případě, že plocha bude větší než 16 m2,
musí být vydáno stavební povolení) 

- plocha musí být odvodněna, aby nebyly naru-
šeny odtokové poměry na přilehlém chodníku
nebo vozovce, 

- při havárii, opravě nebo zřizování IS strpí uži-
vatelé rozebrání plochy, způsob zpětné zádlažby
si projednají přímo se správci IS, 

- uživatelé budou zajišťovat údržbu nejen zpev-
něné plochy, ale celé plochy před domem. 

Odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna 

Zpevněné odstavné plochy na veřejném
prostranství ve Slavkově u Brna 

Hudební večer v ZUŠ
Základní umělecká škola Františka France ve

Slavkově uspořádala 13. dubna další z řady hu-
debních večerů žáků. Bohatý program byl posta-
ven jak na dílech autorů klasických (J. Haydn, G.
P. Telemann, R. Schumann), tak i novodobých
(M. Bártek, J. Ježek, B. Martinů). Rovněž ná-
strojové obsazení 29 účinkujících žáků zahrno-
valo četné kombinace nástrojů dechových (trub-
ka, klarinet, flétny), strunných (kytara) až po
sólový zpěv a nechyběl ani klavír a keyboardy.
Hudební večer organizoval a programem prová-
zel Antonín Vodička. Poděkování za příjemný
podvečer patřilo nejen vystupujícím žákům, ale
i jejich učitelům, kteří věnovali kvalitní přípravě
nemálo času. Antonín Vodička

Den otevfien˘ch dvefií v ZU·
Základní umělecká škola

Františka France ve Slavkově
u Brna připravuje na úterý 10.
května od 13 do 16.30 h DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a v pátek 13. května
od 13 do 17 hod. TALENTOVÉ ZKOUŠKY
do hudebního a tanečního oboru.

Průzkum výtvarného nadání proběhl v 1. tří-
dách základních škol Komenského a Tyršova
v rámci vyučování. V případě vašeho zájmu
a především zájmu vašeho dítěte očekáváme, že
využijete naší nabídky uměleckého vzdělávání
i kvalitního trávení volného času a přijdete s dí-
tětem k talentovým zkouškám. Těšíme se na vás.

Kolektiv učitelů ZUŠ

Na hudebním večeru vystoupily také Eliška
Lorenzová a Marie Mečířová.

Foto: Tomáš Moric

Nabídka slavkovsk˘m obãanÛm
Školní jídelna při Základní škole

Komenského nám. Slavkov u Brna nabízí slav-
kovským občanům možnost stravování v průbě-
hu celého roku. Po vzájemné dohodě vedení
školy a vedoucí stravování nebude provoz škol-
ní jídelny přerušen v době letních prázdnin.

Jsou tomu již dva roky, kdy jsme zahájili čin-
nost v nově zrekonstruované školní jídelně.
Samozřejmostí se stal objednávkový systém po-
mocí čipů a možnosti výběru ze dvou jídel.
Moderní technologie a zájem kolektivu pracov-
nic školní jídelny umožní v tomto roce nepřetr-
žitý výdej obědů.

Všichni zájemci o stravování v letních měsí-
cích mohou své dotazy, popřípadě objednávky
obědů, konzultovat s vedoucí školní jídelny pí
Boubínovou na tel. 544 221 801. Cena oběda 36
Kč, vstup hlavním vchodem nové budovy, výdej
obědů od 11 do 12 hod.Věříme, že všichni, kte-
ří využijí našich služeb, budou plně spokojeni.

Monika Boubínová, vedoucí stravování

Říká se, že každý je tak starý, jak se cítí.
A každý lékař vám potvrdí, že starší lidé, kteří se
věnují svým zájmům a žijí plným životem, dosa-
hují vyššího věku. A podle těchto zkušeností již
téměř dvacet roků organizujeme činnost důchod-
ců – pracovníků ve školství. Každou první stře-
du v měsíci se scházíme na schůzce, která má
svůj program, také si připravujeme občerstvení
a nechybí ani přátelské popovídání. Scházíme se
i na mezischůzkách, tedy prostřední středu v mě-
síci. V tomto roce jsme se mimo jiné byli podí-
vat na střelnici v zámeckých kazematech, navští-
vili jsme výstavu soch a miniatur v Brně ve
výstavní síni galerie Dílo. Půjdeme na prohlídku
zámeckého parku. S odborným výkladem pozná-
me mnoho velmi vzácných a svým způsobem
unikátních druhů dřevin, které najdeme jen ve
Slavkově. Také máme velkou radost z vystoupe-
ní dětí MŠ Zvídálek a žáků školy. 

V měsíci dubnu nás přišel potěšit kulturní
soubor žáků ZŠ Komenského. Pod vedením
Mgr. Ivana Lebedy žáci předvedli pásmo písní

Karla Hašlera. Vystoupení se uskutečnilo
v nově vybudované pracovně prvního stupně
i za přítomnosti zástupce sponzorského podniku
Cutisin, s.r.o. Při koncertu byla využita i moder-
ní technika – datavideoprojektor. Že jsme byli
nadšeni, o tom svědčí potlesk v rytmu hudby,
společné zpívání, ale také chvíle dojetí z krás-
ných písní našeho mládí. Jsme rádi, že máme
možnost už po řadu roků se scházet v budově ZŠ
Komenského, a být tak ve školním prostředí, ve
kterém jsme učili a pracovali po celý život. 

Vyvrcholení celoročního setkávání je pro nás
zájezd, který pořádáme vždy na začátku prázd-
nin. Ten letošní bude zvláštní, protože hlavním
bodem bude prohlídka Jaderné elektrárny
Dukovany. Také navštívíme výstavu Slovanská
epopej v Moravském Krumlově a památky měs-
ta Znojma.

Už je vám jasné, že nemáme čas myslet na
stáří a bolesti? Jen si přejeme, ať nám to dlouho
vydrží. Za uč. důchodce

Eva Kubínková a Světla Häringová 

Aktivity důchodců – pracovníků školství

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 16. kvûtna 2005
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V přílohách je např. přehled pěších komuni-
kací, které je potřeba nově postavit (není stáva-
jící chodník), rozšířit, přeložit kompletně, pře-
ložit částečně. Dále zpráva obsahuje přehled
místních komunikací-vozovek z hlediska umís-
tění inženýrských sítí a připravenosti k rekon-
strukci. 

Součástí zprávy je přehled 17 kusů vozového
a strojního parku, s průměrným stářím 20 roků,
z toho 16 těchto základních prostředků má nu-
lovou účetní hodnotu. 

Organizace TSMS je příspěvkovou organiza-
cí Města Slavkova u Brna s právní subjektivi-
tou. Hlavním účelem, předmětem činnosti je
provádění veřejně prospěšných služeb pro měs-
to včetně správy svěřeného majetku. Jedná se
především o čistotu města; správu, údržbu
a opravu veřejného osvětlení; dopravní a světel-
né signalizace; údržbu propagačního zařízení
města; správu a čištění uličních dešťových
vpustí; správu, údržbu a opravu místních komu-
nikací, chodníků, dopravního značení včetně
zimní údržby místních komunikací; správu
a provoz letního koupaliště; správu a provoz
hřbitova; správu a provozování veřejného WC;
správu a údržbu městských hodin (na kostele);
správu zookoutku; správu a údržbu dětských
hřišť; kompletní zajištění rekultivace bývalé
skládky; distribucí známek na odpadové nádo-
by občanům města; v neposlední řadě zajišťuje-
me technickou pomoc organizacím města. 

Statutárním zástupcem je ředitel. Veškeré ad-
ministrativní práce zajišťují dvě administrativní

síly, ekonomka a refe-
rentka. Dále má orga-
nizace dvě pracovnice
na veřejném WC na
zkrácený pracovní
úvazek. Jeden pracov-
ník zajišťuje ukládání
inertního materiálu na
bývalé skládce. Pro-
voz koupaliště zajiš-
ťují tři pracovníci,
v sezoně pak dva
plavčíci, pokladní
a uklizečka. 

Hlavní činnost za-
jišťovalo v roce 2004
především 7 kmeno-
v ý c h

pracovníků. Účinnou pomocí
nám byl „tzv. výkon náhradní
vojenské služby – civilní služ-
ba“. Průběžně to bylo 37 mla-
dých mužů. Poslední tři tito pra-
covníci skončili 22. prosince
2004. V roce 2005 nám tyto pra-
covníky částečně nahradí 3 nově
přijatí pracovníci s poskytnutím
dotace z Úřadu práce v rámci ve-
řejně prospěšných prací. 

Určitou pomocí je pro nás
„výkon trestu obecně prospěš-
ných prací“ nařízený Okresním
soudem. Od roku 2000 bylo
u TSMS nařízeno vykonat trest
35 osobám v úhrnu 6830 hodin. Odpracováno
bylo necelých 50 %.

V tomto článku nejsme schopni popsat celou
činnost kolektivu TSMS v roce 2004, proto
uvádíme pouze část. Jsme si vědomi toho, že
naše práce je denně hodnocena širokou veřej-
ností. 

V rámci oprav pěších komunikací jsme
opravili 636 m2 dlažby a 260 bm obrubníků.
Touto cestou si dovolujeme poděkovat obča-
nům, kteří si s naší technickou pomocí zajistili
opravu chodníků před svými domy a také ve
většině případů s tím spojenou revitalizaci při-
lehlé zeleně. 

Po úspěšném použití živičného asfaltového
recyklátu v roce 2003, kdy jsme tímto materiá-
lem (nakoupený za méně než 200 tis. Kč)

opravili 19 151 m2 MK. V roce 2004
jsme použili recyklát na opravu dalších
3677 m2 především pěších komuni-
kací. 

V rámci péče o vzhled města a ve-
řejnou zeleň provádíme úklid města.
Odvážíme z ulic odpad vzniklý z vlast-
ní činnosti TSMS, ale i údržby veřejné-
ho prostranství prováděné občany.
V roce 2004 to bylo 750 svozů a víc
než 1600 m3 svezeného odpadu. 

Nově jsme upravili víc jak 1000 m2

plošné zeleně. Z větších akcí to byla re-
vitalizace travnaté plochy na Palackého
nám. (před Bonapartem) a celková
úprava u židovského hřbitova. 

Postupnou modernizací veřejného

osvětlení jsme dosáhli od roku 2000, přes narů-
stající počet světelných bodů (z 684 ks na 804
ks), zásadního snížení průměrného příkonu na
jeden světelný bod (z 159 W na 96 W). Tím
i snížení celkové spotřeby jak v kWh, tak
i v Kč. Pro názornost uvádíme spotřebu el.
energie v roce 1992 332 623 kWh/419 105 Kč;
v roce 2004 277 184 kWh/389 909 Kč.

Každoročně přibývá rozsah úkolů pro TSMS.
Naše představy o naplnění našich cílů jsou li-
mitovány rozpočtem města, tj. především tech-
nickým vybavením. 

Zprávu o činnosti TSMS za rok 2004 projed-
nalo X. řádné zasedání zastupitelstva města dne
21. 3. 2005 a vyslovilo poděkování pracovní-
kům TSMS za práci v roce 2004. 

Velmi si tohoto ocenění vážíme, přesto ale ke
spokojenosti zbývá ještě hodně práce, která po-
stupně mění k lepšímu životní prostředí města. 

Za kolektiv TSMS
Radoslav Lánský, ředitel organizace 

Zpráva o ãinnosti Technick˘ch sluÏeb Mûsta Slavkova u Brna v roce 2004
(Volný výtah ze zprávy předložené Radě města a Zastupitelstvu města, která měla 34 stránek včetně 16 tabulek)

Naší snahou bylo předložit RM a ZM kompletní přehled ekonomických, faktických
a věcných informací z činnosti TSMS v roce 2004, včetně vývojových řad z let předcháze-
jících, prognóz a odhadů do dalších roků podaných v širších souvislostech.

Pozvánka na Svatourbanské hody
Dovolte, abychom vás my, slavkovští stárci,

pozvali na 6. Svatourbanské hody po čtyřiceti
letech. Začínáme v sobotu 21. 5. mezi 14. a 15.
hodinou, kdy postavíme máju, pan starosta
nám předá právo, společně si zazpíváme a za-
tančíme. Večer bude předhodová zábava na sta-
dioně (vchod horní bránou) pořádaná sportov-
ci, s hudbou skupiny Relax. 

V neděli 22. 5. požehná hodům pan farář na
slavnostní mši sv. a ve 13 hodin začíná průvod
od radnice. Stárci si přijdou pro své stárky
a zatančí si s nimi i s vámi pod májou. Ve 20
hodin se rozezní nástroje i hlasy Stříbrňanky
v sále kulturního domu Bonapart a stárci svým
nástupem zahájí zábavu. 

Přijďte si s námi zatancovat, zazpívat a popít
dobré vínko z Násedlovic.

Rok se sešel s rokem 
a my svižným krokem
po slavkově půjdeme,
na hody vás pozveme.
Přispějte nám lidé milí,
odměňte nás za úsilí
bavit všechny lidičky,
tančit, zpívat písničky.
Už náš stánek kulturní
otevřel se pro lidi,
nebudem už trpět chladem, 
všichni se tam v máji sejdem.

Dita Blažková
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Úspû‰ná Ïákynû Z· Komenského
V letošním školním roce ukončí svou deví-

tiletou školní docházku žákyně Jitka
Fuksová.

Již od šesté třídy je úspěšnou reprezentant-
kou ZŠ Komenského v soutěžích biologické
olympiády. Každoročně je vítězkou školního
kola a v okresních kolech se neumístila hůře
než na 2. místě. V loňském roce ve starší ka-
tegorii, která má pokračování i krajským ko-
lem, přivezla z Brna krásné 5. místo. 

Toto vše svědčí o Jitčině mimořádném zá-
jmu o přírodu a též jejích vědomostech, zís-
kaných nejen ve škole, ale především četbou
odborné literatury a empirickým poznáváním
života kolem nás.

Další vědomosti a zkušenosti bude v příš-
tích letech získávat na Střední zemědělské
škole ve Vyškově, kam byla přijata bez přijí-
macích zkoušek.

Minulý týden Jitka opět přivezla 2. místo
z okresního kola ve Vyškově a doufejme, že
se jí bude dařit také v krajském kole 12. 5.
v Brně. Držíme palce. (MiL)

Gymnastické závody
v Drnholci 5. 4. 2005

Vynikajícího úspěchu dosáhly gymnastky ze
ZŠ Komenského Slavkov v Drnholci na devá-
tém ročníku závodů ve sportovní gymnastice.
Děvčata měla možnost závodit na velkých závo-
dech, kde slib rozhodčích skládal hlavní roz-
hodčí závodu, vynikající, zkušený, mezinárodní
rozhodčí Mgr. Petr Petržela, slib závodníků pak
skládala domácí závodnice. Soutěžilo se v sed-
mi věkových kategoriích, naše škola byla za-
stoupena dvěma nejmladšími kategoriemi. V té
první - nejmladší vybojovala 1. místo a zlatou
medaili si do Slavkova přivezla Aneta
Macharová, cenné 3. místo obsadila Kristýna
Borovská a pěkné 6. místo získala Natálie
Hudcová. V kategorii dívek 3.–5. tříd se naše zá-
vodnice – Linda Štěrbová, Aneta Svobodová
a Ludmila Podzimková umístily ve středu star-
tovního pole i přesto, že patřily k nejmladším
závodnicím této kategorie. Závody skýtaly zají-
mavou podívanou proloženou vystoupením cvi-
čenek aerobiku a na závěr i zpěvem místní žá-
kyně – třetí na celostátním kole Dětské porty.

Je to opět velký úspěch slavkovské sportovní
gymnastiky po závodech ve Frenštátě, o kterém
bylo napsáno již v dřívějším čísle zpravodaje.

Vedení školy

ZŠ Komenského nabízí svým žákům plno
zájmových kroužků. V letošním školním roce
zahájil činnost kroužek s názvem „Tvořivá díl-
na“. Každou středu se skupina 15 prvňáčků
schází v odborné pracovně, kde se z nich pod
vedením paní učitelky Hudcové a Jeřábkové
stávají „velcí umělci“.

Výtvarné umění je velmi rozmanité a skrývá
mnoho zajímavých technik. Děti se je v krouž-
ku snaží postupně odhalovat a proniknout do
jejich tajemství. Nejvíce oblíbené jsou činnosti
v keramické dílně, kde svými hbitými prstíky
vytváří z neživé hmoty usměvavá sluníčka, mo-
týlky a roztodivná zvířátka.

A s jakými dalšími výrobky se mohou ještě
pochlubit? Obrázek z hedvábí, duhoví ptáčci
na skle, kytička z netradičních surovin, korál-

Právě v dnešní přetechnizované době je
dobré pěstovat v lidech touhu po kráse. Kde
jinde ji hledat než v dílech vyhlášených mist-
rů? K těm nesporně patří spisovatelé a básní-
ci. Začínat se má vždy od začátku, v případě
lidských tvorů už od mláďat.

A protože nad uskutečněním dobrého
úmyslu se nemá dlouho váhat, také letos
Základní škola Komenského uspořádala reci-
tační soutěž. Ta měla sice jen dvě kola, třídní
a školní, to ale nebránilo všem žáků na prv-
ním stupni v horlivém vyhledávání vhodných
textů.

Hledali v knihovnách, knihovničkách i kni-
hách a objevené verše a sloky ukládali do pa-

Třpytivé hvězdy opět zářily
Glitter stars – dívčí taneční skupina ze ZŠ Komenského nám. – vzorně reprezentovala ne-

jen svou školu, ale i celé město Slavkov u Brna sérií vystoupení na utkáních evropské ligy
basketbalu žen Gambrinus Brno v zaplněné hale Rosnička v Žabovřeskách. Naše děvčata po-
vzbuzovala mistryně ČR v utkáních proti Valencienes, St. Peterburgu, Záporoží, Parmě
a Gdyni. Vždy, když moderátor ohlásil vystoupení taneční skupiny ZŠ Komenského nám. ze
Slavkova u Brna, ozval se velký aplaus. Ve všech těchto zápasech byla vynikající atmosféra
a brněnské basketbalistky vždy zvítězily. Mgr. Alois Rotrekl

Nejbližší vystoupení GS: 30. 4. Zahradní dny Slavkov, 10.30 h
1. 5. Hasičská pouť ve Křtinách

Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

kový motýlek a mnoho jiných překvapení, kte-
rými potěší své nejbližší. Děti pracují s nadše-
ním a elánem. Ze svých uměleckých děl mají
velkou radost a vždy se těší na další nápady.
Mladým tvůrcům přejeme, ať jim jejich nadše-
ní a chuť do práce ještě dlouho vydrží.

Mgr. Hana Jeřábková 

měti. Vždyť za obecenstvo sloužili zbylí spo-
lužáci a ti byli současně i nesmlouvavá poro-
ta. Účastnila se každá třída. Favorité postoupi-
li do dalšího kola. Vybrat z nich ty nejlepší zas
byl „oříšek“ pro paní učitelky. Všichni se sna-
žili. Zdmi školy zněl Žáček, Čarek, Kainar,
Erben i Sládek. Zvítězit však mohli jen ti nej-
dokonalejší. A tak po perných chvílích napětí
známe vítěze všech ročníků. Je to Michaela
Nerádová z 1. třídy, Pavla Slezáková ze 2. tří-
dy, Veronika Ryšavá ze 4. třídy a Kamil Vrbka
z 5. třídy. Srdečně gratulujeme! 

A komu to nevyšlo v recitaci, jistě se umís-
tí ve zpěvu. Brzy bude Slavíček!

Mgr. Jana Formánková 

Malí „velcí“ umělci

Recitační soutěž v ZŠ Komenského

Na nejvyšším místě stupňů vítězů stanula Aneta
Macharová, na 3. místě Kristýna Borovská.



4/2005 SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU 9

Zdravíme všechny děti ve Slavkově u Brna
a zveme je a jejich rodiče k zápisu do Mateřské
školy Zvídálek na školní rok 2005/2006. Zápis do
mateřské školy proběhne v průběhu týdne od 2.
do 6. 5. 2005 v budově MŠ na Koláčkově náměstí
vždy od 9 do 15 hodin. Dětem je v mateřské ško-
le poskytována nejen odborná pedagogická péče,
ale v zájmových kroužcích-klubíčkách si mohou
dále rozvíjet svoje zájmy, schopnosti a dovednos-
ti. Klubíčka nabízíme jako jednu z alternativ pro
děti, které nemají potřebu odpoledního spánku.

Patří sem:
klubíčko výtvarných a tvořivých dovedností
klubíčko veselého pískání (hra na zobcovou
flétnu)
klubíčko komunikativních dovedností (rozvoj
řečových schopností)
klubíčko dramatických dovedností
klubíčko malých ochránců přírody

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Ve čtvrtek 14. dubna proběhly první volby
do školské rady naší školy. Zřizovatel svým
rozhodnutím ustanovil, že rada bude mít cel-
kem devět členů. Jednu třetinu zřizovatel jme-
noval, jednu třetinu si zvolili rodiče žáků a jed-
nu třetinu pedagogičtí pracovníci. Do konce
měsíce března byly uzavřeny kandidátky. Do
školní rady kandidovali rodiče našich žáků, což
je dobře. Nebyl nominován nikdo, kdo by ne-
měl u nás ve škole dítě. Zvoleny byly paní Jitka
Florianová, Mgr. Sylva Laštůvková a Ing. Jitka
Hrabovská. Za pedagogické pracovníky byly
zvoleny paní Marie Drápalová, Mgr. Olga
Zehnálková a paní Jana Gecová. Zvoleným zá-
stupcům blahopřeji a přeji jim, aby se jim ve
školské radě dobře pracovalo.

•
V úterý 12. dubna jsme zahájili již třetí roč-

ník edukativně stimulačních skupin, pracovně
nazývaný „nultý ročník“. Jedná se o nabídku
rodičům našich budoucích prvňáčků. Hlavním
cílem je připravit dítě na přechod z mateřské
školy do základní školy (více viz www.zsslav-
kov.cz – aktuálně). Rodiče se svými dětmi se
těchto setkávání účastní dobrovolně. Zájem
o tuto naši službu se rok od roku zvyšuje. Letos
máme tolik zájemců, že jsme museli vytvořit
dvě skupiny, které vedou paní učitelky M.
Žurmanová (bude příští rok učit prvňáčky)
a paní učitelka K. Nosková, která učí prvňáčky
letos. V první třídě budeme mít 14 žáků.

•
Významného úspěchu dosáhl v letošním

roce v matematické olympiádě žák naší školy
Martin Šujan. Postoupil až do krajského kola,
kde získal při řešení poměrně složitých úloh 20
bodů z 24 možných. Martinovi blahopřejeme
a věříme, že bude úspěšný i na gymnáziu, na
které se hlásí.

•
V minulém čísle jsme uveřejnili jeden

z mnoha úkolů, kterými se zabývají naši de-
brujáři. Věřím, že většině z vás se podařilo úkol
vyřešit. Takže komu vyšlo řešení „Věžní hodi-
ny“, se může považovat za úspěšného řešitele.
Pro ty, kterým se nedařilo, poskytujeme malou
nápovědu. Vypočítejte průměrnou hodnotu
prvních čtyř čísel prvního řádku. Vyjde vám
číslo. Najděte stejnou hodnotu mezi čísly je-
jichž průměr jste vypočítali, a pod touto hod-
notou je první písmenko naší tajenky.

•
Ve dnech 5. a 6. dubna proběhl v Histo-

rickém muzeu Festival válečné literatury.
V rámci programu byla vyhodnocena také lite-
rární a výtvarná soutěž „Co mi říká slovo vál-
ka“, jíž se účastnili také žáci naší školy.
Literární práce žáků posuzovali spisovatelé,
členové Klubu autorů literatury faktu, jenž byl
spolupořadatelem této akce. Do soutěže bylo
zasláno celkem 56 prací žáků ze základních
a středních škol, z nichž porota vyhodnotila
šest nejlepších. Velmi nás těší, že mezi nejlépe
ohodnocenými pracemi byly také úvahy Elišky
Zahirové a Veroniky Londinové, jež jsou obě
žákyně 9.B ZŠ Tyršova. Své práce prezentova-
ly při autorském čtení v Rubensově sále slav-
kovského zámku. Mgr. Vladimír Soukop

•
14. dubna 2005 od 16 hod. proběhl v ZŠ

Tyršova praktický kurz pro rodiče, kteří mají

děti se specifickými poruchami učení. Rodiče
se mohli seznámit s výchovnými postupy, kte-
ré vyžadují tyto poruchy. Kurz byl úspěšný,
a proto podle zájmu rodičů bude ještě zopako-
ván. Mgr. Michael Korbička

Tyršovka se chystá na olympiádu
Děti z 1. stupně naší školy dostanou ke Dni

dětí pěkný dárek. V plném proudu probíhají
přípravy na první tyršováckou olympiádu, kte-
rá proběhne v pátek 3. června dopoledne na
stadioně. 

Sportovních soutěží se zúčastní 5 družstev.
Každé bude zastupovat jeden kontinent. Podle
barvy kruhu příslušného světadílu na olympij-
ské vlajce budou mít mladí olympionici barvu
svých triček. V každém 21členném týmu bu-
dou rovnoměrně zastoupeni chlapci a děvčata
ze všech tříd.

Mladší školáci se utkají ve štafetových
hrách. Jejich starší kamarádi změří své síly ve
skoku do dálky, v běhu na 60 metrů a v závě-
rečné disciplíně, kterou je oblíbená štafeta.
Přestávky mezi jednotlivými disciplínami
zpestří netradiční soutěže HEC olympiády
a vystoupení kroužku aerobiku pod vedením
paní učitelky I. Majárkové.

Celkem bude rozdáno v individuálních sou-
těží 48 medailí. Vedle medailí a drobných cen
budou družstvům v každé soutěži přiděleny
body podle umístění (za první místo 5 bodů, za
druhé místo 4 body až za páté místo 1 bod).
Vítězný tým se může těšit na velký dort.

Děti i paní učitelky z prvního stupně se na
první tyršováckou olympiádu těší a srdečně
vás, vážení občané, zvou. Přijďte se podívat
a povzbudit mladé a zapálené sportovce. 

Závěrem bych chtěla poděkovat místním
podnikatelům, kteří se budou sponzorsky na
naší akci podílet: Ovoce zelenina Kuda,
Potraviny Svoboda a Hračky sport Souček.

Mgr. Olga Zehnálková

Zápis do Mateřské školy Zvídálek
klubíčko pohybových dovedností
Jako vloni, tak i letos nabízíme rodičům s dět-

mi tzv. edukativně stimulační skupiny – hrajeme si
na školu. Zde mají budoucí prvňáčci za přítom-
nosti a pomoci rodičů možnost zdokonalit si po-
mocí hry své schopnosti potřebné ke školním čin-
nostem.

V mateřské škole využívají děti i počítačová
centra. Zcela samostatně ovládají počítač a počí-
tačové hry, které rozvíjí nejen jejich paměť, po-
střeh, fantazii, matematické představy, ale i vzá-
jemnou spolupráci a komunikaci mezi sebou.

Každodenní dění v mateřské škole je obohace-
no častými návštěvami divadelních společností,
chodíme do kina, na koncerty ZUŠ, sportovní
akce pořádané DDM, výlety, apod.

Rodiče mají možnost využít adaptační pro-
gram, kdy si děti za přítomnosti rodičů zvykají na
nové prostředí a kamarády.

Dne 2. května budeme mít v Mateřské škole
Zvídálek „Den otevřených dveří.“ Zveme ne-
jen rodiče s dětmi, ale i občany Slavkova, aby
se přišli podívat na pěkné prostředí mateř-
ských škol. Zaměstnanci MŠ Zvídálek

Jedna z edukativně stimulačních skupin nazý-
vaných „nultý ročník“.

Volby do ‰kolské rady pfii
Z· Tyr‰ova a Z· Komenského

Podle nového školského zákona č. 561/204
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání § 167 odst. 2 zřizuje
zřizovatel školskou radu, stanoví počet jejích čle-
nů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské
rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zá-
stupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a tře-
tinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Počet
členů školské rady stanovil zřizovatel na devět.

Volby do školské rady ZŠ Tyršova se kona-
ly 14. 4. od 14 do 17 hod. Členové rady zvolení
pedagogickými pracovníky: Marie Drápalová,
Jana Gecová, Mgr. Olga Zehnálková. Členové
rady zvolení zákonnými zástupci nezletilých
žáků: Jitka Floriánová, Mgr. Sylva Laštůvková,
Ing. Jitka Hrabovská. Členové rady jmenovaní
zřizovatelem (Rada města Slavkova u Brna dne
21. 2. 2005 na své 44. schůzi): Ing. Pavel
Dvořák, Jarmila Olejníková, Ing. Barbara
Macháčková (i pro ZŠ Komenského).

Volby do školské rady ZŠ Komenského se
konaly dne 20. 4. od 14–17 hod. Členové rady
zvolení pedagogickými pracovníky: Ing. Tomáš
Kudlička, PhDr. Hana Sokoltová, Mgr. Petra
Gejdošová. Členové rady zvolení zákonnými zá-
stupci nezletilých žáků: Josef Strachoň, Markéta
Mečířová, Ing. Silvie Reichlová. FO MĚÚ

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16.
května. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady tentokrát ne z depozitáfiÛ
České moderní sklo

Česká skleněná umělecká plastika se svým
specifickým výtvarným projevem je vysoce
uznávaná nejenom v naší republice, ale mnoh-
dy především v zahraničí.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

zpřístupnilo v prostorách zámku výstavu
„Současná skleněná plastika“. Ve výstavní
činnosti muzea jde o první projekt tohoto typu.
Osm předních českých sklářů zde vystavuje
větší či menší skleněné plastiky s různou te-
matikou, a výstava tak poskytuje příležitost ke
srovnání velmi osobitých uměleckých projevů
jednotlivých autorů.

Téměř všichni zúčastnění patří k žákům ne-
stora českých sklářských umělců, profesora
ateliéru skla na Vysoké uměleckoprůmyslové
škole v Praze, Stanislava Libenského (1921 až
2002). Jeho mohutný skleněný objekt – „Otisk
anděla“ – můžete spatřit na výstavě ve slav-
kovském zámku. 

Dále se zde můžete seznámit se zajímavými
díly těchto sklářských mistrů: 

- Jana Exnara, Ivany Houserové, Františka
Janáka, Ivany Šrámkové, Vladěny Tesařové,
Aleše Vašíčka a Jaroslava Wasserbauera. Díla
některých umělců byla oceněna významnými
mezinárodními cenami.

A jedna zajímavost na závěr – skleněnou
plastiku koně, jejíž autorkou je Vladěna
Tesařová, na výstavu zapůjčila populární zpě-
vačka Lucie Bílá.

Výstava bude přístupná do konce roku
2005 v provozní době zámku.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

1. Miroslav M. Hlaváč: Tvůrci českého zá-
zraku – o jaký zázrak jde? Především o hospo-
dářský, vždyť se naše země dokázaly během 150
let emancipovat mezi ekonomicky vyspělé ev-
ropské země. Krátké příběhy se pokoušejí přiblí-
žit osobnosti českého zázraku od knížete
Fürstenberka po Tomáše Baťu. Druhá světová
válka rozdělila svět na východ a západ.
Soukromá iniciativa a pohyb informací byl ve
východním bloku omezen. Osobnosti se vytrati-
ly a naše země zaostaly… Třeba bude tato kníž-
ka někoho inspirovat. 

2. Simona Monyová: Deník citového vyděra-
če – srbský spisovatel Dušan Radović řekl: „Jsou
muži a muži. Někteří dokáží udělat šťastnými
mnoho žen, a některým se s bídou povede udělat
nešťastnou jen jedinou.“ František, hlavní prota-
gonista knihy Deník citového vyděrače, se této
teorii vymyká, a úspěšně ničí život své (v pořadí
již čtvrté) manželky. 

3. Arto Paasilinna: Zajícův rok – hrdina ro-
mánu, novinář středního věku Vatanen při návra-
tu z rutinní služební cesty málem přejede v lese
zajíce. Veden náhlým hnutím mysli, rozhodne se
opustit svůj dosavadní nudný a neužitečný život.
Ujme se zraněného zajíce, odchází s ním do se-
verního Finska a Laponska a tam… 

4. Arnošt Vašíček: Strážce duší – náš svět
není tak obyčejný, jak se na první pohled zdá.
Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou
ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dáv-
no odvátých dějů, minulost plná záhad a nevy-
světlitelných okamžiků. Nic není takové, jak
jsme si mysleli. Nejsme zde sami. Kdosi nás sle-
duje. Kdosi se nás chce zmocnit. A kdosi … nás
chce zabít. Tři napínavé detektivní příběhy, v ni-
chž hlavní roli sehrává zlo pod rouškou nadpři-
rozena.

5. Jasper Ridley: Svobodní zednáři – publi-

kace líčí vývoj zednářství od středověku, promě-
nu kameníků – opracovávajících neotesaný ká-
men – na „mistry zednáře“, a založení Velké lóže
v roce 1717; zkoumá, jakou roli zednářské bratr-
stvo sehrálo v klíčových okamžicích moderní
historie – včetně francouzské revoluce, boje
amerických kolonií za nezávislost, vzniku
Spojených států, osudu Williama Morgana, je-
hož smrt podnítila výbuch protizednářského běs-
nění v New Yorku v roce 1820 – neboť W. M. té-
měř s určitostí zavraždili svobodní zednáři;
a v neposlední řadě pronásledování zednářů
Hitlerem v minulém století. 

6. Jorge G. Castañeda: Compañero: život
a smrt Che Guevary – málokterá historická osob-
nost 20. století vyvolala takovou pozornost jako
argentinský lékař, revolucionář, teoretik i praktik
partyzánské války a nakonec i její oběť Ernesto
„Che“ Guevara. Kniha amerického historika pat-
ří k solidním líčením Guevarova života. Autor se
pokouší demontovat svatozář, kterou kolem Che
udržuje oficiální kubánská propaganda.

7. Christian Oelemann: Jednou a dost! – bě-
hat za holkama? To tedy ne! Waldo má zcela jiné
zájmy. Například skupinu Jednou a dost. Nebo
sbírání etiket z hořčičných sklenic. A přesto na-
jde ve schránce milostný dopis. Všechno je mu
hned jasné: je od jeho obdivovatelky. Ale od kte-
ré? To mu pěkně vrtá hlavou. 

8. Helena Brožíková: Terezka a bublinková
víla (povídání na dobrou noc) – nastartuj své
bublinky, ať jsme během vteřinky… u oceánu,
u vodopádu, u největší řeky, v zemi sněhu
a ledu… Tam i na další místa vezme kouzelná
víla Bubulinka malou Terezku, aby jí ukázala
proměny proměny vodního světa. A na cestách
potkají zvířátka a nové kamarády.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Foto: Aleš Vašíček – Bílý objekt 2003

Čtvrtek 5. května v 17 hodin: Vernisáž –
výstava grafik Vladimíra Suchánka

Vernisáží dne 5. května v 17 hodin zahájí
Historické muzeum na zámku ve Slavkově
u Brna výstavu grafik nynějšího předsedy
Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
pana Vladimíra Suchánka (* 1933). Jeho
grafické listy prozrazují vedle bohaté imagi-
nace a osobité poezie mistrovské ovládání ba-
revné litografie, která je autorovou nejužíva-
nější grafickou technikou, v níž dosáhl
mezinárodního uznání. V České republice je
Vladimír Suchánek znám i knižními ilustrace-
mi stejně jako návrhy poštovních známek.
V oblasti grafického exlibris patří k nejvý-
znamnějším současným tvůrcům. Výstava
grafik Vladimíra Suchánka potrvá v galerii
Austerlitz do 17. července 2005.

•
19. května v 17 hodin: Vernisáž – Květiny

za císaře Napoleona, módní přehlídka ve
stylu empíru

Ve dnech 19.–22. května se v reprezentač-
ních sálech zámku uskuteční výstava květi-
nových dekorací, kterou Historické muzeum
již několik let spolupořádá se Střední zahrad-
nickou školou v Brně Bohunicích. Letošní vý-
stava je tematicky zaměřená k 200. výročí bit-
vy u Slavkova a je nazvaná Květiny za císaře
Napoleona. Ve čtvrtek 19. května bude navíc
obohacena módní přehlídkou ve stylu empí-
ru za přítomnosti císaře Napoleona
a Josefíny. Vernisáž výstavy se uskuteční té-
hož dne od 17 hodin v Historickém sále zám-
ku, cena je stanovena na 70 Kč pro dospělé,
60 Kč pro důchodce, 50 Kč pro děti a studen-
ty. Toto vstupné je platné po všechny dny tr-
vání výstavy. Srdečně zveme příznivce vý-
tvarného umění nebo květinových vazeb na
prožití krásných okamžiků na slavkovském
zámku.

•
30. dubna–1. května: Zahradní dny
Květnovou výstavní nabídku doplňují na

přelomu dubna a května Zahradní dny.
Součástí Zahradních dnů je i doprovodný kul-
turní program v zámeckém parku (bližší in-
formace www.zahradnidny.wz.cz). 

•
7. května od 9 hodin se v zámeckém parku

koná výstava psů Moravskoslezského klubu
chovatelů anglických ohařů. Vstup volný.

Mgr. Petr Lukas,
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Měsíc květen
na slavkovském zámku

HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Došlo po uzávěrce
V úterý 19. dubna se zúčastnili chlapci ZŠ

Tyršova okresního přeboru základních škol ve
volejbale a dosáhli vynikajícího úspěchu.
Z osmi družstev obsadili 1.místo a postupují do
krajského finále, které se uskuteční 17. května
v Brně. Doufáme, že se jim bude dařit i němec-
kém Netzschkau, kam odjíždí reprezentovat
školu a město 28. dubna. Svatopluk Walter 
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Literární část soutěže hodnotila komise
složená z autorů literatury faktu (Karel
Richter, Roman Cílek, Miroslav Kučera).
Vybrala celkem deset prací, které doporuči-
la ocenit, aniž by však určila pořadí jednotli-
vých příspěvků.

V kategorii 2. stupeň základních škol byly
vybrány práce těchto žáků:
- Veroniky Londinové (ZŠ Tyršova, Slavkov

u Brna)
- Elišky Zahirové (ZŠ Tyršova, Slavkov

u Brna)
V kategorii středních škol pak zaujaly

práce žáků:
- Hany Bombíkové (SOŠ a SZŠ Komenského,

Vyškov)
- Jany Hošákové (SOŠ a SZŠ Komenského,

Vyškov)
- Jitky Raškové (SOŠ a SZŠ Komenského,

Vyškov)
- Michaely Roučkové (Obchodní akademie,

Bučovice)
- Michala Sitára (Obchodní akademie,

Bučovice)
- Jitky Spisarové (SOŠ a SZŠ Komenského,

Vyškov)

Jak se zmiňujeme na jiném místě
Zpravodaje, v rámci festivalu literatury faktu
Slavkovské memento 2005 vystoupili s před-
stavením svých knih a prací tito spisovatelé:

- Roman Cílek: Cesty k moci – tři dějinné
příběhy, které se odehrály ve 20. století, v růz-
ných dobách a v různých zemích. Všechny ob-
nažují ve strhujícím toku událostí mechanis-
mus často se opakujícího dějinného dramatu:
na scénu s kulisami neustálených společen-
ských poměrů vstupuje „vůdce“. Spoluautory
publikace jsou Karel Richter a Jiří Bílek.
Knihu vydalo nakladatelství Themis v Praze.

- Vladimír Ustohal: Tunely pro
Messerschmitty – souhrnná práce o ději-
nách něm. leteckého průmyslu se zaměřením
na přemístění továren na Moravu. Kniha pro
milovníky novodobé historie i techniky, popi-
sující události na konci války se vzpomínkami
a dobovými dokumenty. Vydalo nakladatelství
SURSUM v Tišnově.

- František Hanzlík: Voják se srdcem bo-
héma – tím byl generálmajor Richard
Tesařík. Již za života byl legendou. Nejenže
byl prvním českým hrdinou Sovětského svazu,
ale i prvním cizincem, který tento titul spolu
se Zlatou hvězdou a Leninovým řádem dostal.
Richard byl hrdinou, o kterém nikdo nepochy-
boval. Tesařík byl opravdovým vojákem, tan-
kistou, ale i bohémem - psal básně, maloval,
složil několik skladeb, vytvořil i několik soch.
V minulém režimu ale umění s vojenstvím jak-
si nešlo dohromady, a tak na bohémství do-
platil. I na démona alkoholu. Kniha není jen
o málem zapomenuté legendě, kdy mladí lidé
znají spíš jeho syny Vladimíra a Richarda
z YoYo Bandu, ale i o době. Měli by si ji pře-
číst nejen pamětníci, ale zejména ti, kdo si
myslí, že historie začíná 17. listopadu 1989,
aby lépe pochopili dobový kontext, v němž vo-
jáci a lidé vůbec žili. Spoluautorem je spiso-

- Dagmar Zemánkové (SOŠ a SZŠ Komen-
ského, Vyškov)

- Moniky Zubalové (SOŠ a SZŠ Komenského,
Vyškov)
Výtvarné práce posoudila porota složená

z pedagožek Základní umělecké školy F.
France v Slavkově u Brna a pracovníků
Historického muzea. Rozhodla následovně:

Kategorie 2. stupeň základních škol
1. místo: Šárka Dolejší (Gymnázium
Bučovice)
2. místo: Marcel Pokorný (ZŠ Šaratice)
3. místo: Kamila Tůmová (ZŠ Tyršova,
Vyškov)

Kategorie středních škol
1. místo a Cena poroty: Marek Sklenka (SOŠ
a SZŠ Komenského, Vyškov)
2. místo: Nikola Hortvíková (Gymnázium
Bučovice)
2. místo: Marcela Levíčková (Gymnázium
Bučovice)
3. místo: Tomáš Svoboda (Gymnázium
Bučovice)

Vítězné práce najdete na internetových
stránkách Historického muzea.

Mgr. Jiří Blažek, HM ve Slavkově u Brna

V˘sledky v˘tvarné a literární soutûÏe „Co mi fiíká slovo válka”
(Slavkovské memento 2005)

Literatura faktu opět na slavkovském zámku

vatel Eduard Bejček, knihu vydalo naklada-
telství Lípa Vizovice.

- Jiří Pernes: Až na dno zrady – Emanuel
Moravec, člen československých legií, důstoj-
ník generálního štábu, stoupenec prezidenta
Beneše a odpůrce mnichovské dohody se po
okupaci republiky Německem stal horlivým
spolupracovníkem třetí říše a jeho jméno se
stalo synonymem zrady. Ve dnech květnového
povstání 1945 spáchal sebevraždu. Jako roz-
poruplná osobnost nebyla zatím historiky
zpracována a tato kniha poprvé přibližuje
čtenářské obci jeho životní osudy. Vydalo
nakl. Themis v Praze.

- Jaroslav Krempl: Panychida za vla-

stence, plk. Jaroslav Himr – autor spolu
s letci rekonstruuje jeho poslední let 24. 9.
1943, při kterém se jako velitel rozhodne pro
boj proti trojnásobné přesile a padne hrdin-
nou smrtí. Současně klade dotěrné otázky:
Proč se zrovna kolem plk. Jaroslava Himra
vyskytovaly fámy, že byl těžce zraněn a nechal
se prohlásit za mrtvého. A také, že v 50. letech
organizoval na střední Hané (bývalém okrese
Kojetín) ozbrojený odpor proti režimu…
Autor navrhuje nehledat konkrétní viníky, ale
pokusit se napravit křivdy. 

- Ladislav Páteček: Leon Patriot
(1992–1994) – autor, voják z povolání, popi-
suje na základě vlastní zkušenosti činnost
české jednotky v mírové misi UNPROFOR
v občanské válce mezi Srby a Chorvaty v teh-
dejší Jugoslávii. Kniha je doplněna bohatým
fotografickým materiálem.

- Jaroslav Pospíšil: Hyeny v akci – kniha
dokumentuje jednu z nejkrvavějších akcí StB
na Moravě v letech 1948–1953 a mnohé dal-
ší události těchto let. Zachycuje jak palčivé
otázky odboje a partyzánského hnutí, tak
i statečnost lidí, kteří dokázali vzdorovat tota-
litě. Vydalo nakl. Lípa Vizovice.

- Anton Hykisch: Milujte královnu – ús-
pěšný historický román slovenského spisova-
tele byl přeložen do několika jazyků. Česky
vyšel podruhé v nezkráceném vydání. Přináší
nezkreslený portrét Marie Terezie a dokonale
vystihuje atmosféru doby jejího panování.
Vydalo nakladatelství Rodiče.

- další autoři četli a představovali své ruko-
pisy, které mají připravené k vydání. Proto
jsou některé názvy zatím ještě pracovní. Patří
mezi ně tvaroženský starosta František
Kopecký a jeho dílo Lidé a tradice na slav-
kovském bojišti, dále Jan Kux, který doku-
mentuje téma Internační tábor ve
Svatobořicích a Oldřich Bílovský s popisem
událostí na konci války v našem regionu vzta-
hujícím se k osobě hauptsturmführera Otto
Koslowského.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

PhDr. Jiří Pernes při autorském čtení
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Na konci dubna si připomínáme významné
výročí – 60 let od konce 2. světové války pro
obyvatele města Slavkova. V minulém čísle
Slavkovského zpravodaje uveřejnila paní kro-
nikářka Kropáčková poutavý soubor svých
vzpomínek na osvobození, já bych si dovolil
tuto událost pouze doplnit z pohledu historika.

O blížící se frontě se mohli i neinformovaní
slavkovští občané přesvědčit již v lednu 1945,
kdy proběhly povinné odvody pracovního nářa-
dí na zákopové práce, na které pak byli povolá-
ni všichni místní muži ve věku 16–55 let.
Důraznější připomenutí reality války přišlo
s prvním náletem sovětských letadel 15. dubna
na slavkovské vlakové nádraží a přístupové ko-
munikace. Nálety se pak opakovaly a zaměřily
se i na vlastní město. Mezi nejtěžší patřilo bom-
bardování ze 17. dubna, při kterém dostal zásah
kostel a bylo zapáleno několik domů na
Bučovické a Čelakovského ulici a také nálet
23. dubna, po kterém byly poškozeny zejména

budovy na ná-
městí. Slav-
kovské obyva-
telstvo se po
těchto zkuše-
nostech přesu-
nulo do pevněj-
ších krytů, které
existovaly na-
příklad pod rad-
nicí, zámkem
nebo farou.

Ve druhé po-
lovině dubna se ke Slavkovu začal blížit 2.
ukrajinský front sovětské armády pod velením
maršála R. J. Malinovského v rámci brněnské
operace. Ve Slavkově v této době byly zakopá-
ny neúplné dva pluky německé 46. a 271. pěší
divize, v Oboře byla rozmístěna protiletadlová
děla, v zahradách minomety a hlavní komuni-
kační body zajišťovalo několik tanků. Sovětské

Konec 2. světové války
ve Slavkově u Brna

Veronika Londinová 9.B
ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
Když se sejdeme s příbuznými, ráda poslou-

chám různé rodinné historky. Nejraději mám
příběh o mé prababičce Alžbětě. Nikdy jsem ji
sice osobně nepoznala, ale zdá se mi, že ji dob-
ře znám z vyprávění mé babičky. 

Byla druhá světová válka. Jednoho dne šla
Alžběta s trakařem králíkům na trávu. U lesa
potkala partyzána. Ten se ukrýval před Němci,
vyhublý a vyděšený. Poprosil ji o jídlo a pití.
Kdyby na to Němci došli, vyvraždili by celou
její rodinu i s dětmi. Musela ho tedy domů od-
vézt na trakaři v trávě. Ukryla ho ve stodole,
kde se o něj čtrnáct dní starala. 

Partyzán pak najednou zmizel. Prababička
Alžběta nevěděla kam a už ho nikdy neviděla.
Tehdy si představovala, že ho možná na útěku
zajali Němci. ,,Co budeme dělat?“ říkala si pra-
babička. Měla strach a čekala, co se stane s její
rodinou. Ale strach měla i o toho neznámého
člověka. 

O měsíc později jí došel dopis: ,,Vím, že
jsem neměl zmizet tak narychlo, ale já jsem vás
nechtěl nadále ohrožovat.“ Napsal jí, že je teď
v bezpečí s kamarády. ,,Moc vám děkuji za zá-
chranu, budu na vás vzpomínat v dobrém.“

velení si potřebovalo během tažení na Brno za-
jistit boky, proto vyslalo na obsazení Slavkova
110. gardovou střeleckou divizi 49. střeleckého
sboru. Po půlnoci z 25. na 26. dubna zahájilo
sovětské dělostřelectvo palbu na německé pozi-
ce ve městě a k prvnímu střetu došlo na západ-
ním okraji města kolem 16. hodiny. Nějakou
dobu ještě probíhá pouliční boj, ale Němci po-
měrně brzy ustupují i s vojenským materiálem
(děla, tanky, minomety…). Za necelou hodinu
jsou již vojáci 110. gardové střelecké divize na
náměstí. Německá armáda se jejich postup sna-
ží zbrzdit zničením mostů přes Litavu a dělo-
střeleckou palbou směrem od Vyškova,
Mouřínova a Nížkovic. Na konci dne však dr-
žela již jen cihelnu na jihovýchodním okraji
města a i ta byla ráno 27. dubna dobyta sovět-
skými jednotkami. V době bojů se na území
města zřítila také sestřelená letadla – jedno na
Bučovickou ulici a jedno u cihelny.

Boje o Slavkov přinesly smrt 10 slavkov-
ským občanům a 16 sovětským vojákům. Vojáci
jsou pohřbeni při jižní straně zámeckého parku
ve společném hrobě s náhrobkem. Z majetku
bylo zcela zničeno sedm domů a 22 poškozeno.

Mgr. Martin Rája, Historické muzeum

Vítězné práce literární soutěže 2. stupně základních škol na téma Co mi říká slovo válka
Touto větou ukončil svůj dopis. Prababička už
o něm nikdy nic víc neslyšela. 

Myslím si, že prababička Alžběta musela být
velmi odvážná a hlavně hodná žena, protože ta-
kovou věc by jen tak někdo neudělal. Jsem
smutná jen z toho, že jsem ji nikdy nepoznala.
Zemřela totiž dříve, než jsem se narodila. Její
život nebyl zrovna jednoduchý. Její muž brzy
zemřel a zůstala s dětmi již po celý život sama.
Často si na ni vzpomenu, když mám nějaké sta-
rosti, a uvědomím si, že jsou to úplné hloupos-
ti proti tomu, co kdysi naši předkové zažívali.

•

Eliška Zahirová 9.B
ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
Tento příběh se stal mojí babičce koncem

druhé světové války. Pro mě je zcela nepřed-
stavitelný, protože si tuto dobu ani žádnou vál-
ku nedokážu představit.

Psal se únor roku 1945, kdy měla babička
před sebou pouhé dva měsíce života, jak o ní
tehdy řekl lékař. Pocházela z chudé rodiny,
z pěti dětí, jak to v té době většinou bývalo.
Onemocněla černým kašlem, který byl dříve
pro většinu lidí smrtelným. Její nemoc se zhor-

šovala. Prababička se denně modlila, aby se
stal zázrak a babička se uzdravila. Bohužel jí
její doktor nedával téměř žádnou šanci na pře-
žití. Její stav se neustále zhoršoval. Babiččini
rodiče už přestávali věřit ve zlepšení. Ovšem,
stal se zázrak.

Jednoho dne obsadili Němčany němečtí vo-
jáci. Byl mezi nimi i mladý doktor. Prababička
se o něm doslechla a šla ho poprosit o léky.
Tento pan doktor byl ochotný pomoci a praba-
bička za ním mohla chodit s dcerou po dobu
jednoho týdne, aby kontroloval její zdravotní
stav. Ten se pomalu, ale jistě začal zlepšovat, až
se babička úplně uzdravila. 

Prababička se chtěla panu doktorovi nějak
odvděčit a poděkovat, ale jejich armáda již
v Němčanech nebyla.

Pro celou rodinu bylo babiččino uzdravení
zázrakem, na který vzpomínají dodnes. Hlavně
moje babička, která nám tuto historku vypráví.

Babiččiny historky poslouchám ráda a pře-
mýšlím o čase dávno minulém a pro mě tak
vzdáleném. Války znám jen z televizních re-
portáží, neumím si představit, jaké útrapy a bo-
lesti zažívali moji předkové před více než pa-
desáti lety. Ale mám úctu k práci lékaře, který
rodině tehdy pomohl. 

Palackého náměstí – lékárna a Sokolský dům po náletu. 

Ulice B. Němcové – pěchotní zátaras na přístupových komunikacích
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 26. dubna oslavil 70. narozeniny pan

ALOIS ŠTĚRBA

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví do dalších let
přeje manželka s rodinou.

Blahopřání
Dne 30. dubna oslaví 80. narozeniny můj manžel,

náš tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV OLEJNÍK
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží, nedělej si z toho nic,

že je Ti zas o rok víc. Přibývají Ti vrásky na čele, zas těžší je vstát
z postele, občas Ti taky srdce buší, zachovej klid, Tobě ty vrásky sluší!

Vzpomínka
Odešel jsi ráno, aniž bys nám sbohem dal, nám zůstalo

jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.
Dne 27. dubna tomu byly dva roky, kdy od nás navždy odešel můj

manžel, náš tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV HRABOVSKÝ
S láskou a úctou vzpomínají manželka Liba, syn Mirek s rodinou

a dcera Alena s rodinou.

Vzpomínka

Dne 13. května 2005 vzpomeneme 2. výročí úmrtí naší manželky,
maminky a babičky, paní

MARIE PAVÉSKOVÉ

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 24. dubna uplynuly dva smutné roky, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL

S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

K tomuto výročí Ti z celého srdce přejeme zejména pevné zdraví, pohodu,
spokojenost, hodně radosti a štěstí.

Manželka Libuše, synové Mirek a Luboš, snacha Jarmila, vnoučata Pavlínka a Jiřík.

Vzpomínka
Život byl tak krásný, Ty jsi ho měl tak strašně rád,

proč osud osud byl k Tobě tak krutý a musel Ti ho brát.
Dne 22. dubna tomu bylo již 7 let, co nás bez slůvka rozloučení opustil

můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Květa,
dcery Helena, Květa, Marcela a syn Jiří s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Opustili nás
Josef Relich (69) 3. 4.
Anna Jelínková (85) 6. 4.
Karel Rumpa (87) 7. 4.
Miloslav Svoboda (65) 9. 4.
Marie Pavésková (77) 11. 4.

Rodinná oznámení přijímáme v redakci Slavkovského zpravodaje v budově Telecomu na ul.
Hradební 1441 od pondělí do pátku v době 8–12 a 13–17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Pozvánka
Přijměte pozvání na vystoupení Smyč-

cového souboru při ZUŠ v Rousínově, který
přednese díla světových skladatelů, v pondě-
lí 16. května od 18 hodin v sále Husova sbo-
ru Církve čsl. husitské, na Jiráskově ulici ve
Slavkově u Brna. Vstupné dobrovolné.

Blahopřání jubilantovi
V úterý 25. dubna se dožil krásného jubilea 70

let dlouholetý člen SK Slavkov Lojzík Štěrba.
Celý život věnoval každou volnou chvilku po-

kud ne své rodině, tak slavkovské kopané. Už
jeho táta byl funkcionářem, a tak vedl své dva
syny k fotbalu. Starší Lojzík začal již jako žák,
dále dorost, I. mužstvo a s aktivní činností končil
jako senior. Po celou dobu byl brankářem. Klub
neopustil, ihned se stal funkcionářem. Po dlouhé
roky byl prezidentem klubu (tento výraz se pou-
žívá v celém fotbalovém světě, u nás ale málo).
Později byl hlasatelem při utkáních a končil jako
předseda revizní komise. Plíživá choroba ukonči-
la jeho aktivní činnost. Ale sportovním fandou je
dodnes. Kdo ho známe, každé utkání prožívá vel-
mi hluboce, až je potřeba ho mírnit.

Čas se nikdy nezastaví, roků nám přibývá
všem stejně. A tak všichni přejeme Lojzíkovi
hodně zdraví, to samé jeho rodině. Radost a po-
hodu z předvedených fotbalových utkání a již se
těšíme na oslavu třičtvrtěstoletého výročí. To vše
mu přejí všichni přátelé, fandové a celý fotbalo-
vý výbor.

Fotografii jsme vybrali z prostředí našeho sta-
dionu při oslavě šedesátin, tedy před deseti lety.

SK Slavkov

Foto: Šimoník

Výzva
ZP Metal-Aliance vyzývá své klienty k vy-

zvednutí Evropského průkazu zdravotního pojiš-
tění – EHIC, který plně nahrazuje stávající zdra-
votní průkaz pojištěnce a zároveň opravňuje
čerpat zdravotní péči v zemích EU za stanove-
ných podmínek. Bližší informace na jednatelství
ve Slavkově u Brna, tel. 544 220 016. Úř. hodi-
ny: Po 8–12, 13–16 h, St 8–12 h. žp

Policie informuje
• Do myslivecké chaty ve Slavkově u Brna se
neznámý pachatel vloupal na 11. dubna. Po vy-
páčení vstupních dveří odcizil zahradní nářadí,
prodlužovací kabel i s cívkou. Z vypáčeného
kovového trezoru ruční i elektrické nářadí. Aby
toho neměl málo, tak z lednice vzal 5 litrů tvr-
dého alkoholu. Celkem, včetně poškozených
věcí, vznikla majiteli škoda téměř 50 000 Kč. 
• Po vypáčení okna u garáže vnikl do novostav-
by rodinného domu v Kobeřicích u Brna, na
12.4.2005, neznámý zloděj. Demontoval a odci-
zil plynový kotel s dálkovým ovládáním, radiá-
tory, signalizační zařízení a další věci. Majiteli
tak způsobil škodu za téměř 50 000 Kč. 
• Dne 21. dubna v 11,50 hod., došlo k loupež-
nému přepadení pošty Šaratice, okr. Vyškov.
Dosud neznámý pachatel, ve stáří 25-30 let,
s krátce střiženými blond vlasy, vstoupil do pro-
storu pošty, u přepážky, před její pracovnici
předložil na obálce ručně psaný text, že má
v tašce bombu a výzvu k vydání peněz.
Pohrůžku umocnil povytažením blíže neurčení
zbraně z kapsy vesty. Když pracovnice odmítla
hotovost vydat, z pošty uprchnul.

mjr. Alois GRYC
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Pro biblicky věřící lidi „s motorem uvnitř“
jsou stále živými otázky typu: Kdo byl Ježíš
z Nazareta? Za koho sám sebe pokládal? O co
mu šlo? Nejen touha nalézt odpovědi slovem,
uspokojující neklidné, hledající duše, byla vý-
chodiskem úsilí k výtvarné změně průčelí mod-
litebny Církve čsl. husitské ve Slavkově u Brna,
ale i přesvědčení o potřebě připomínat si – a mít
stále před očima - jeden z klíčových momentů
pro křesťanskou víru, a to poslední chvíle Syna
Davidova na zemi, dokud byl ještě téže bytnosti
s námi, lidmi.

Autor tohoto zamyšlení často v rozhovorech
s lidmi zjišťuje, že zůstává palčivým problémem
dnešnímu – nedůvěřivému, soběstačnému a na
většinu autorit alergickému – člověku moderně,
aktuálně a oslovujícím způsobem, tlumočit
Kristovu nadčasovou, radostnou zvěst o odpuš-
tění (přinášející pokoj), ale i příkazu (viz evang.
Janovo 8,11 nebo 15,12); zvěst o milosrdenství
a současném nároku. Jak víte – z osobní zkuše-
nosti při výchově dětí – obojí musí být „ve hře“,
a v rovnováze. Takový je podvojný princip stvo-
řeného světa…

Interpretace „radostné zvěsti“ mohou nabývat
nepochopitelných až pobuřujících forem umělec-
kých. Napadlo vás třeba telefonní sluchátko
(nebo „mobil“) či bochník chleba, přibitý na kří-
ži?! Je překvapivé, že bible nabízí asi sto (!) titu-
lů Ježíše z Nazareta. Uveďme si namátkou: Cesta,
Kníže pokoje, Chléb Boží, Chléb života, Pán slá-
vy, Pastýř ovcí, Pravda, Prostředník, Slovo,
Život, Světlo světa,... A právě posledně jmenova-
ný titul jsme se snažili ztvárnit v průčelí modli-
tebny místního Husova sboru. Jednak mosaznou
připomínkou biblického textu: „Já jsem světlo
světa… Jan 8,12“, jednak plastikou, tj. na dubo-
vém kříži přibitým mosazným výkovkem, sym-
bolizujícím Ukřižovaného, do jehož trnové koru-
ny (z tvarovaného ocelového plechu) je zasazena
keramická lampa na olej ve tvaru hlavy, jejíž pla-
men svítí během bohoslužby nebo meditace (stej-
ně tak při křtu, svatbě či pohřbu). Plamen, coby
symbol života, Ducha sv., síly, energie, spojitosti
chvíle minulé – přítomné („teď a tady“) – budou-
cí; symbol proměnlivosti (při závanu větru) a pře-
sto stálosti, věrnosti a služby…

Náš dík patří všem řemeslníkům, kteří po-
mohli nápadu do viditelné podoby k letošním
velikonočním svátkům; jmenovitě uměleckému
kováři panu Oldřichu Bartoškovi z Křenovic,
místnímu stolaři Zd. Závodskému, zedníkovi
Mirosl. Urbanovi, malíři Ant. Juráskovi a kera-
mičce z Křenovic, paní Drahomíře Svobodové. 

Jak se říká: „Lépe příklad, než výklad“.
Přijďte se raděj podívat sami. Dovolte ještě douš-
ku: Nejúčinnějším a stále oslovujícím způsobem
předávání obsahu evangelia vždy zůstane, to sta-
ré, známé: poctivý život s opravdovými, nezišt-
nými a – přes všechnu techniku, jež nás ob-
klopuje – osobními, darujícími se vztahy
k druhým…

Jaro v duši vám přeje Milan Vostřel,
slavkovský farář CČSH

Nové víno do nových měchů (Lukáš 5,38)

V tomto roce si připomínáme dvě válečná vý-
ročí: 60 let od konce II. světové války a 200. vý-
ročí proslulé bitvy u Slavkova. To první, které
má ještě své pamětníky, už mladé generaci té-
měř nic neříká, a z toho druhého, které již pa-
mětníky nemá, jsme si udělali atrakci.
Skutečnost těchto událostí však byla tato: mno-
ho lidí, ať se stali obětí rozhodnutí vojevůdců,
nebo vědomě bránili naši svobodu, zde položilo
život.

Dětem, které si nevážily jídla a byly mlsné, se
ještě nedávno říkalo „válku na vás“. Nemyslím,
že by tímto rčením někdo přál dětem útrapy vál-
ky, ale spíše šlo o přání zažít zkušenost, jaké to
je, dopřát si po delším období hladu třeba kou-
sek chleba. Generace dnešních seniorů ví, o čem
píši. Zkušenost strádání, nejistoty, omezeného
života za války nebo totalitního režimu vedla
přes svůj negativní prožitek k vzácnému život-
nímu poznání: vše má svou hodnotu, nic není
zadarmo, člověk si má vážit každého Božího
stvořeného daru i lidského snažení. Dnešní ge-

nerace dětí a mládeže postrádá tuto vnitřní zku-
šenost. Nedokáže poznat hodnotu lidské práce
a námahy, má blízko k pohodlnosti, hůře ovládá
sklony k vybíravosti a mlsnosti. Kdo o nic ne-
usiloval, nebojoval, nejen si hodnot plně neváží,
ale dokonce je může i ničit. Navíc styl života, ve
kterém není čas na vztahy v rodině a s přáteli,
ale je naplněn sledováním bulvární televize, no-
vin a časopisů s pochybnými senzacemi, výcho-
vě mladé generace nepřidá. Z úst starších zazní-
vá, že si mladí ničeho neváží. Neřekl bych to
však o všech. I v dnešní době jsou mladí lidé,
kteří skrze zájem o vzdělání, práci a pěkně pro-
žívané lidské vztahy tyto hodnoty uznávají. Stojí
za tím ale snaha o dobrou výchovu dětí a mlá-
deže, především příkladem života nás, dospě-
lých. A toto je šance do budoucnosti. 

Copak musíme dojít k poznání, že je nám
chléb drahý, až skrze zkušenost strádání nebo
války? Učme sebe i děti uvidět každý dobrý dar
a buďme za něj vděčni.

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Vážit si daru svobody

Program fiímskokatolické farnosti
Velikonoãní liturgie v cyrilometodûjském obfiadu, ne-

dûle 1. 5. v 9.30 kostel na ·pitálce, zpívá Moravsk˘
Cherubínsk˘ sbor 

Májová na Lutr‰téku, nedûle 1. 5. v 16.00
Farní pû‰í pouÈ do Îaro‰ic, sobota 7. 5. v 9 od fary
První sv. pfiijímání, nedûle 8. 5. v 8.00 farní kostel
Setkání rodin, nedûle 8. 5. v 15.00 na fafie
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 12.5. v 8.00
Slavnost Seslání Ducha Svatého, nedûle 15. 5.

v 8.00 a 18.00 farní kostel
Svatourbanské hody ve Slavkovû, nedûle 22. 5.

v 9.15 prÛvod a hodová m‰e sv. 
PouÈ k sv. Urbanu na Urbánku, stfieda 25. 5. v 17.00

kfiíÏová cesta od sv. Jana, v 18.00 m‰e sv.
Slavnost Tûla a Krve Pánû s eucharistick˘m prÛ-

vodem, nedûle 29. 5. v 9.00 farní kostel.

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj
Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově

u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají
vždy ve dvou částech. V 9 ho začíná studium Bible
(nyní Markovo evangel.) a v 10.30 hod. následuje
kázání. V květnu Vás zveme na soboty 21. a 28. 5.
do domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově uli-
ci č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Příběh k zamyšlení – Plot. Petr byl náladový
chlapec. Otec mu dal balík hřebíků a řekl mu, aby
vždycky, když bude mít špatnou náladu, zatloukl je-
den hřebík vzadu do plotu. První den jich Petr za-
tloukl 37. Postupně se však počet hřebíků snižoval.
Petr zjistil, že je lehčí nerozčílit se, než zatloukat
hřebíky. Konečně nastal den, když Petr ani jednou
neztratil trpělivost. Běžel to říct otci a ten mu navr-
hl, aby pokaždé, když se ovládne, jeden hřebík
z plotu vytáhl. Dny míjely a Petr konečně mohl otci
říci, že v plotě není už ani jeden hřebík. Otec mu
řekl: „Udělal jsi to dobře, synku, ale podívej se na
ty díry v plotě. Už nikdy nebude takový, jaký byl.
Slova, která v hněvu vyslovíš, zanechají podobné
jizvy. Když někoho poraníš nožem, rána zůstane,
i kdybys nůž zahodil; i kdyby ses omluvil třeba sto-
krát. Jazykem můžeš poranit podobně.“ Přátelé jsou
jako vzácné drahokamy. Mohou se na tebe usmát
a povzbudit tě k úspěchu. Jsou ochotni naslouchat
ti, pochválit a kdykoliv ti otevřít své srdce.

Bližší informace na tel.: 732 974 007, (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz. (ch)



4/2005 SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ 15

okénkoPráce na zahradě v květnu – choroby, škůdci a užitečné organismy
Pranostika: květen-li se větrem, červen deštěm

vlní, sejpky nazvíce i bečky plní. 
Jaro se ukazuje v celé své kráse. Vše se zelená,

kvete a příroda dostává nový ráz. Změna počasí
má vliv na chování všech živočichů, lidské bytos-
ti nevyjímaje. Vše je k sobě družnější, přátelštější,
nechybí úsměv a ochota. I práce na zahradě jde
lépe od ruky. 

Je však toho hodně co musíme udělat k pro-
spěchu rostlin. Ve fázi kvetení nebo po odkvětu je
vhodná doba k řezu broskvoní po případě i jiných
peckovin. U zmlazených nebo přeroubovaných
stromů vylamujeme koncem května nebo v čer-
vnu takzvané vlky (letorosty). Pro oslabení růstu
a zvýšení plodnosti vyvazujeme výhony a tenší
větve do šikmé až vodorovné polohy. Během
května dokončíme přeroubování ovocných stro-
mů (nejprve třešní, višní, slivoní,meruněk, pozdě-
ji hrušní a jabloní) nenarašenými rouby za kůru.
Při chladném a deštivém počasí v době kvetení
meruněk a višní provedeme ošetření proti monili-
ovému úžehu květů a větviček přípravkem ROV-
RAL FLO 0,3%, ROVRAL WP 0,2% nebo HO-
RIZON 250 EW 0,1%. Po odkvětu nastýláme
jahodník a podkládáme narůstající plody proti ší-
ření plísně šedé (botrytidy). Po období zmrzlých
mužů vysazujeme ze sazenic rajčata, papriky, lil-
ky, květák, brokolici, zelí, hlávkovou, růžičkovou
a kadeřavou kapustu. Vyséváme okurky, zimní
pór a keříčkový fazol, které jsou náročnější na
teplé počasí. I když to zima dlouho nedovolila,
z pařenišť a foliovníků již sklízíme raný salát, řed-
kvičky, kedlubny… a tělu dodáváme tolik potřeb-
né vitaminy z vlastní zahrádky. I na okrasné za-
hradě je nutno prořezat a zmladit stále zelené
keře, hlavně ty, které kvetou v zimě a na jaře.
Přihnojíme a namulčujeme vysazené růže a ujaté

trvalky. Pokračujeme ve výsevu letniček. Začíná
doba péče o trávník její součástí je pravidelné se-
kání trávy, kterou můžeme použít na kompost
nebo na mulčování pod stromy proti odpařování
vláhy. K ničení slimáků použijeme dusikaté váp-
no, a to 30 g na m2 aplikované mezi řádky. 

Chloróza listů
Projevuje se žloutnutím až červenáním listů

především broskvoní, které jsou vnímavější než
jiné ovocné druhy, zejména na těžších půdách.
Chloróza-kalcidióza se projevuje z nedostatku pří-
jmu železa na silně vápenatých půdách s nadbyt-
kem fosforu a vápníku při hnojení stromů. Toto se
opakuje několik let po sobě a je vhodné na jaře
(v květnu) použít přípravky ARBOFERT BROS-
KEV 1 % nebo roztok FYTOVIT 0,3–0,8% nebo
TENSO 0,2 %. Možno nahradit postřikem nebo
rosením ZELENÉ SKALICE (síran železnatý) 0,2
až 0,4 % nebo zálivkou plochy pod celou broskvo-
ní na jaře nebo po sklizni dávkou 0,1- 0,4kg/m2,
a to alespoň 10 litrů na strom. Doporučuje se při-
dat 10–30 g kyseliny citronové na každý strom. 
Užitečné organismy – včely a čmeláci 

I když se na opylování ovocných stromů a keřů
podílí zástupci více skupin hmyzu, rozhodující roli
hrají včely, zejména včela medonosná a čmelák
zemní. Na území ČR žije necelých tisíc druhů včel.
Jejich typickým rozpoznávacím znakem je přede-
vším rozšířený první článek chodidel, který je vý-
razně širší než ostatní chodidlové články. 

OCHRANA: spočívá v šetrném provádění až
regulování chemické ochrany, zabezpečení ochra-
ny hnízdišť (u čmeláků a ostatních včel), zajištění
medonosných rostlin, které svou dobou květu na-
vazují na květ ovocných dřevin. 

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

Po dlouhé zimě je náš organismus unavený,
proto bychom měli zařadit do jídelníčku více zele-
niny jako ředkvičky, salát, špenát, pórek, řeřichu,
pažitku a zelené bylinky, a tím si doplnit potřebné
vitaminy. Jarní bylinná očistná kúra má stejně dlo-
uhou tradici jako lidstvo samo. Už dávno se vědě-
lo, že některé rostliny jsou vhodné na snižování
hladiny cukru v krvi, upravují krevní tlak a zlep-
šují metabolické procesy. Je to např. list borůvky,
nať jestřabiny, struky fazole, smetanka, třezalka,
nátržník, chmel, šalvěj, řepík. Při léčbě cukrovky
se také doporučují bylinné extrakty jako Diaval,
nebo Diabetka a směsi diabetických čajů. Jedná se
pouze o podpůrné prostředky, které mohou pomo-
ci, ale cukrovku nevyléčí. Léčivé byliny nám po-
slouží k posilnění imunity organismu (čaje, pitné
kúry). V kuchyni na okořenění jídel, k přípravě
masa, omáček a do salátů. Poslouží také pro krásu
naší pleti a celého těla (bylinné koupele, zábaly,
pleťové masky). V současné době je na našem trhu
velké množství léčivých bylinných přípravků a je
těžko se v nich orientovat. Proto jsme aktuálně za-
řadili na pondělí 23. května 2005 přednášku
PharmDr. Karla Šmejkala na téma: Léčivé rostliny
a čaje vhodné při léčbě diabetu. Uskuteční se v za-
sedací místnosti MÚ ve 14 h a jste zváni všichni,
kteří se chcete o této problematice něco dozvědět.

Naše organizace uspořádala začátkem května
týdenní edukačně preventivní pobyt v lázních
Luhačovice. Letos poprvé jsme se mohli zúčastnit
slavnostního otevírání léčebných pramenů. Užili
jsme si lázeňské procedury a něco nového se do-
zvěděli o tom, jak správně žít s cukrovkou. V bí-
lých tričkách a čepicích s logem Svazu diabetiků
ČR jsme odehráli na prostranství před
Společenským domem turnaj v pétanque.

Zájezd na plavání do Aquaparku ve Vyškově se
uskuteční ještě 31. května s odjezdem v 17 hodin
z parkoviště za tržnicí. Přihlášky a poplatek Kč 50
v naší kanceláři na poliklinice (dětská část).

Od středy 11. května a za příznivého počasí celé
léto hrajeme pétanque. Je to nenáročná, pohodová
hra s kovovými koulemi, při které si zasportujeme,
popovídáme s přáteli a v dobré náladě jdeme
domů. Přijít mezi nás můžete každou středu od 17
hod. do zámeckého parku.

Těm, kteří se přihlásili na ozdravný pobyt do
italského přímořského letoviska Bibione, připomí-
náme, že do konce května je potřebné zaplatit zá-
lohu Kč 1000,–.

Pro rodiny s diabetickými dětmi připravujeme
setkání ve dnech 24.–26. června 2005 v rekreač-
ním středisku Čermák ve Sloupu v Moravském
krasu. Na toto setkání se mohou přihlásit také do
konce května v naší kanceláři.

Pohyb je jedním z léčebných opatření při cuk-
rovce. Doporučuje se pěší chůze na zdravém
vzduchu. Můžete zajít do lesa a možná, že objeví-
te houby májovky, které mohou být zpestřením
našeho jídelníčku. Přitom nemají skoro žádnou
energetickou hodnotu, ale obsahují užitečné mine-
rály. Marie Miškolczyová

Nejprve opět poděkování. Dne 5. dubna se usku-
tečnilo v Klubu důchodců na Polní ulici velmi pěk-
né a milé vystoupení pěveckého souboru žáků ZŠ
Komenského nám. pod vedením pana učitele Mgr.
I. Lebedy v pořadu „Hašlerky“. Touto cestou chce-
me poděkovat všem účinkujícím za příjemné chví-
le vzpomínek na Karla Hašlera a jeho nezapome-
nutelné písničky.

Další naše poděkování směřuje do ZŠ Tyršova
ulice, kde se pro naše členy uskutečnil kurz ovlá-
dání počítačů v návaznosti na využití internetové
sítě. Upřímně děkujeme řediteli školy panu Mgr. V.
Soukopovi za velmi pěkné a srozumitelné vedení
kurzu a za vytvoření příjemného prostředí pro
účastníky kurzu. Jako absolventi kurzu jsme obdr-
želi i vysvědčení.

Naší nejbližší akcí je autobusový zájezd do
Zlína a okolí. Do programu zájezdu jsme zařadili
prohlídku Obuvnického muzea, návštěvu vyhlídky
na Zlín, dále prohlídku lesního hřbitova, návštěvu
ZOO a zámečku v Lešné.

Termín zájezdu je sobota 28. května. Odjezd
autobusu je v 7.30 h z parkoviště na ulici B.
Němcové. Přihlášky a zálohu ve výši 150 Kč na
osobu budeme vybírat denně v týdnu od 2. do 6.
května v klubovně Klubu důchodců v DPS na
Polní ulici 1444, a to vždy od 14 hod. do 17 hod.

Během měsíce června uskutečníme půldenní zá-
jezd po památných místech bitvy tří císařů v okolí
Slavkova. Den a hodinu odjezdu sdělíme v květno-
vém zpravodaji. Samospráva KD se těší na vaši
účast. A. Zemanová

Klub důchodců informuje

Akce vypukne úderem 16. hodiny a kapely
dohrají ve 24.00 h. Nemusíte se bát, že tímto
pro vás končí. O půlnoci totiž začne zábava se
skupinou PROJEKT ROCK, vystupující též
jako ACCEPT REVIVAL, která nás všechny
jistě dovede do zdárného konce:) Spaní je
možno v areálu ve vlastních stanech.
Předprodej vstupenek probíhá ve Slavkově na
náměstí v prodejně Elektro Rudolf (odd. mo-
bilních telefonů), ve SPORT CENTRU v posi-
lovně a v kavárně U TEMPLU po 17. hod.
Více informací na WWW.SLAFPARK.CZ.

Těšíme se na vaši návštěvu.
SLAFPARK v.o.s.

Jak jsme vás již v minulém čísle informova-
li o našich aktivitách na slavkovské střelnici,
jistě jste zaznamenali zmínku o hudebním fes-
tivalu, který pro vás chystáme. Berte prosím
tento článek jako pozvánku na tuto akci.

Dne 28. května tedy proběhne v našem are-
álu velký hudební festival, na který vám při-
jedou zahrát hvězdy jako B.S.P. (Balage,
Střihavka, Pavlíček), VILÉM ČOK se svou
kapelou BY PASS, ze Slovenska přijedou po-
pulární HORKÝŽE SLÍŽE a mezi dalšími
hvězdami nebude chybět ani INÉ KAFE,
ALEŠ BRICHTAa ARAKAIN, S.P.S. či br-
něnský TIBET.

Gambrinus fest Slavkov na střelnici
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Fotbal v květnu
Mistrovská utkání na našem stadionu:

KP JmKFS
St 11. 5. – SK Slavkov–FC Veselí n. M. – 17 h
So 14. 5. – SK Slavkov–FK Šardice – 16.30 h
St 18. 5. – v případě postupu semifinále Poháru
JmKFS – 17 h
So 28. 5. – SK Slavkov–SK Olympia Ráječko –
16.30 h
OP Vyškov – dorost
So 14. 5. – SK Slavkov–Sokol Hodějice – 14.15 h
So 28. 5. – SK Slavkov–TJ Křižanovice – 14.15 h
OS Vyškov – žáci
So 7. 5. – SK Slavkov–TJ Vážany – 15 h
So 21. 5. – SK Slavkov–SK Bošovice – 15 h
OS Vyškov – přípravky
So 7. 5. – SK Slavkov–FC Bučovice – 10 h
So 21. 5. – SK Slavkov–TJ Brankovice – 10 h.

Zveme všechny naše příznivce, aby v hoj-
ném počtu přišli povzbudit všechna naše
mužstva! rs

Dne 12. dubna proběhla první ustavující valná
hromada našeho Motoklubu, která se konala opět
v Zámecké vinárně. Sešla se nás necelá čtyřicít-
ka – dnes téměř všichni členové Motoklubu
Austerlitz. Po krátkém úvodu a návrhu na výši
členských přispěvků byla schválena částka 200
Kč pro produktivní věk, důchodci 100 Kč a čle-
nové školního věku symbolická 1 Kč. Mezi tím-
to administrativním časem nám pan Alois Štěrba
promítl dnes již historický amatérský film, který
doprovodil věcnou a hodnotnou přednáškou.
Jedná se o dokument silničního motocyklového
závodu z roku 1950! Byl to neuvěřitelný zážitek
vidět průkopníky tohoto nádherného sportu, ji-
nak dostupný jen z literatury.

Z nejznámějších postav této doby uvádím: p.
Vítvar Ant., Staša Vincent, Frant. Hartoš, Bořivoj
Sedlák, Lucák, Krmíček Ota. Ze slavkovských
jezdců byli zahlédnuti p. Černohlávek, Zrotal,
Cigánek, Hnízdil a jiní. O velkém zájmu tehdej-
šího motocyklového sportu ve Slavkově svědčí
účast až 30 tisíc diváků, což dnes nelze takové
množství diváků napočítat na mistrovství repub-
liky v Brně na Masarykově okruhu. Po tomto fil-
mu byl promítnut další dokument z 60.–70. let,
kdy mnozí z nás už závodili.

Následoval snímek závodu Enduro cap v roce
1989, jel se slavkovským okolím za neskutečně

těžkých podmínek. Bylo ještě několik ukázek
přeborů bikros. Tento veěer byl však příliš krátký
na to, aby pojal všechny dodané dokumentární
fiImy.

Je škoda, že se nemůže v této tradici slavkov-
ských závodů pokračovat tak, jak v Kyjově, Uh.
Hradišti, Branné, Hořicích a jinde v republice.
O historii slavkovských okruhů by nestačil jeden
výtisk zpravodaje, protože za těch 14 ročníků zde
jela celá špička silničních jezdců republiky, kteří
si tuto trať i atmosféru chválí a rádi vzpomínají.

Dalším bodem programu byla příprava srazu
motorkářů v areálu fy Liko-s dne 30. dubna,
o kterém jsme již informovali v minulém čísle,
který jsme rozšířili o zapůjčení minibike od Káji
Májka zájemcům kolem 10 roků. O Karlu
Májkovi ml. je nutné se zmínit, neboť je členem
slavkovského Motoklubu. Dne 9. dubna absolvo-
val první letošní závod minibike v Rakousku, kde
vyhrál obě rozjížďky způsobem start–cíl. Dne 16.
dubna se jel I. závod MČR minibike na
Masarykově okruhu v Brně. Kája zajel oba tré-
ninky nejrychleji. V odpoledním závodě podal
obdivuhodný výkon, odstartoval až šestý, protože
byl díky pořadatelům postaven na nevhodnou
stranu startovního pole. Během několika kol se
probojoval na první pozici, kde sváděl urputný
boj s 2. a 3. jezdcem, dvakrát spadl a pokračoval

Slavkovský motoklub ustaven

Zleva: Jan Havel, Jaroslav Ludvík, J. Marek, předseda tehdejšího
Svazarmu p. František Jirka v depu VC Brno. Foto: archiv J. Marka

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  kkvvěětteenn  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

30. 4.–1. 5. 9.00–18.00 spol. Zahradní dny. II. roãník prodejních zahradních trhÛ s doprovodn˘m programem. Vstupné: dospûlí oba dva dny 40 Kã, dûti do 15 let zdarma zámeck˘ park Rena, s.r.o., Petr Navrátil,
1. 5. sport Dimension Golf Day 2005 golfové hfii‰tû GIA
1. 5. 10.00 spol. Oslava „Svátku práce“. Program a obãerstvení zaji‰tûno nádvofií zámku ZO KSâM Slavkov
3. 5. 17.30 kult. Klavírní recitál sál ZU· Fr. France ZU· Fr. France
7. 5. 17.00 a 20.00 spol. „KfiíÏ a pÛlmûsíc“. Divadelnû ‰ermífiské pfiedstavení SH· BUHURT Kfienovice. Zaãátky pfiedstavení v 17 a ve 20 hodin. nádvofií zámku Historické muzeum
7.–8. 5. od 9.00 sport Mistrovství âR - cestovní vozy + F1 + EKO. Závody automobilov˘ch modelÛ areál ARC Slavkov ARC Slavkov
8. a 29. 5. sport Klubov˘ turnaj golfové hfii‰tû GCA
8. 5. 10.00 spol. Vzpomínková akce k 60. v˘roãí osvobození âeskoslovenska u pomníku Jifiího Jírovského ZO KSâM Slavkov

odjezd autobusu z parkovi‰tû na ul. B. Nûmcové, sraz úãastníku v 8.30 hod. u Zlatého Jelena
10. 5. 13.00–16.30 spol. Den otevfien˘ch dvefií ZU· Fr. France ZU· Fr. France
12. 5. sport Vybíjená pro dûti Z· pro Ïáky 4.–8. tfiíd pûtiãlenná druÏstva DDM DDM
13. 5. 13.00–17.00 spol. Talentové zkou‰ky do hudebního a taneãního oboru ZU· Fr. France ZU· Fr. France
14. 5. sport Eurotel Cup golfové hfii‰tû GIA
18. 5. 16.30 kult. Taneãní koncert sál Spole. centra Bonaparte ZU· Fr. France 
20. 5. sport Mid Amater Tour golfové hfii‰tû GIA
20.–22. 5. spol. Svatourbanské hody Slavkov u Brna
21. 5. 10.00–16.00 sport Velká cena Slavkova Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
21. 5. od 9.00 sport Závody automobilov˘ch modelÛ – tfiída Kyosho areál ARC Slavkov ARC Slavkov
21. 5. sport B - Braun Cup golfové hfii‰tû GIA
23. 5. 14,00 spol. Pfiedná‰ka Pharm. Dr. Karla ·mejkala na téma: „Léãivé rostliny a ãaje vhodné pfii léãbû diabetu“ zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ âR
26. 5. 14.00 spol. Malování na chodníku – s sebou: kfiídy SvojsíkÛv park DDM
26. 5. 16.30 kult. Absolventsk˘ koncert ÏákÛ hudebního oboru ZU· Fr. France ZU· Fr. France
27.–29. 5. sport âesk˘ pohár muÏÛ v beachvolleyballe, www.beachvolleyballcz.cz koupali‰tû Slavkov SK Beachvolleyball,
28. 5. sport Family Cup golfové hfii‰tû GIA
28. 5. 9.00 spol. Zájezd do ZOO Le‰ná, cena: 130 Kã (pouze doprava) odjezd v 9.00 hod. od kostela ZOO Le‰ná DDM
28. 5. 16.00 kult. Gambrinus Fest Slavkov „Léto pod hvûzdami“ (viz ãlánek na str. 16 zpravodaje). Pfiedprodej: Elektro Rudolf, Kavárna U Templu stfielnice Nad Oborou Slafpark, v.o.s., www.slafpark.cz
28.–29. 5. od 9.00 sport Slavkov - Buggy. Závody automobilov˘ch modelÛ areál Auto Bayer ARC Slavkov
7. 5. 9.00 v˘st. Klubová v˘stava maìarsk˘ch a anglick˘ch ohafiÛ. Vstup voln˘ zámeck˘ park MS KozoroÏec
19.–22. 5. v˘st. „Kvûtiny za císafie Napoleona“ v˘stava kvûtin na zámku (viz str. 10 zpravodaje). vstupné: dospûlí 70 Kã, dÛchodci 60 Kã, dûti 50 Kã Zámek Slavkov Historické muzeum
do 13. 11. v˘st. Kde byste Napoleona nehledali. v˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí Zámek Slavkov Historické muzeum
do 3. 12. v˘st. Pohlednice z depozitáfiÛ. v˘stava unikátních pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pfiístupné Zámek Slavkov Historické muzeum
do 3. 12. v˘st. V˘stava - Zbranû a zbroj XVI. – XVIII.století. Originály a repliky zbraní pfieváÏnû z XVI. aÏ XVII. století. Zámek Slavkov Historické muzeum
do 18.1 2. v˘st. Souãasná sklenûná plastika Zámek Slavkov Historické muzeum

dále v boji. Nakonec dojel první. Tímto způsobem
jízdy si podmanil všechny diváky. Podle skalních
a stálých fandů, se něco tak dramatického nevidí.

Co k tomu dodat, jen to, aby mu forma a tato
bojovnost vydržela. Závěrem můžeme konstato-
vat, že Slavkov momentálně nemá vhodnou trať
pro silnic ani terén a bude nutné situaci řešit pro
mladé motoristy. J.M.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

HOREM PÁDEM P. FORMAN, E. VA·ÁRYOVÁ, J. T¤ÍSKA. Komedie
která vás rozpláãe. Drama které vás rozesmûje. Nov˘ celoveãerní film
JANA H¤EBEJKA a PETRA JARCHOVSKÉHO.
SNOWBOARëÁCI! VOJTA KOTEK, JI¤Í MÁDL, ESTER GEISLEROVÁ,
J. LANGMAJER, L. VONDRÁâKOVÁ. Rendy a Jáchym vyráÏejí na svou
první pánskou jízdu. Pfiedstavovali si ji ale tro‰ku jinak!!! âeská filmo-
vá komedie z hor. „Mrtvej snûhulák, dobrej snûhulák“
MUÎ V OHNI DENZEL WASHINGTON. Creasy vládní agent je poslán
do Mexika, kde má chránit malé dûvãátko. V okamÏiku kdy je dívka une-
sena se z nûj stává nelítostn˘ terminátor… „Drsn˘ jako peklo“ Jeho
umûním je smrt a právû se chystá vytvofiit své vrcholné dílo!
ZLODùJI PAMùTI JULIANE MORE. Co kdyby vám nûkdo stále opako-
val Ïe v‰e, co jste kdy proÏily, se nikdy nestalo? Podafií se vãas odhalit
pravdu, která je obestfiena dûsiv˘m tajemstvím?
JÍZDA NA ST¤E·E Smrt pfiichází rychle a neãekanû. Podle románu
STEPHENA KINGA . Zruãnû natoãen˘ horor pln˘ mraziv˘ch scén. 
KLÍâ K VRAÎDù ASHLEY JUDD, SAMUEL L. JACKSON, ANDY GAR-
CIA. Nepolapiteln˘ vrah. Vynikající detektiv. MoÏná jeden a ten sam˘?
ALI WILL SMITH v Ïivotopisném filmu o boxerské legendû MUHAM-
MADU ALIM – sportovní legendû 20. století. Boxer, kter˘ byl nejlep‰í
a vûdûl o tom. Legenda boxu Ïije! 
RESIDENT EVIL APOKALYPSA Noãní mÛra neskonãila… MILIA JO-
VOVICH obdafiená nov˘mi schopnostmi a silou v pokraãování akãní
podívané.
KRVAVÉ STOPY. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Mohl by tam potkat tfie-
ba svou minulost!
TÁTA NA PLN¯ ÚVAZEK BEN AFLEK, LIV TYLER. JENIFER LOPEZ.
On ví, co chce, ale ona to ví líp! Romantická komedie. 
NEKECEJ A PÁDLUJ Tfii kamarádi z dûtství na komické cestû za vy-
touÏen˘m lupem. KdyÏ neodoláte vábení divoãiny, mÛÏe vás potkat co-
koliv!
SANTA JE ÚCHYL! NezáleÏí na tom, jestli jste byli hodní nebo ne.
Stejnû nic nedostanete! A kdo vlastnû sliboval Ïe Santa nosí dárky? 
HOOLIGANS Co jiného mÛÏete v nedûli dûlat…neÏ nûkomu rozbít
hubu! Pfiíbûh 20tiletého Tomyho, kter˘ Ïije pro víkendy, které jsou plny
náhodného sexu, drog, a sem tam nûjaké rvaãky.Jakou cenu vlastnû má
takov˘ Ïivot? 
LÁSKA NA HLÍDÁNÍ KATIE HOLMES Pfied dávn˘mi ãasy…chodila na
svûtû krásná dívka, mûla v‰echno, co si jen mohla pfiát, bydlela ve vel-
kém „Bílém domû“ V cestû ale stojí jedna pfiekáÏka. Její otec je prezi-
dent USA. Samanthu ale nemÛÏe nic zastavit!
DÍVKA SPERLOU COLIN FIRTH, SCARLETT JOHANSSON. 17tiletá
Griet zaãne pracovat jako sluÏebná u Johanna Vermeera. Postupnû
v malífii vzbudí zájem a stává se jeho asistentkou. Na naléhání bohaté-
ho Van Ruijvena stojí malífii modelem a v˘sledkem je jeden z nejlep‰ích
obrazÛ v‰ech dob! 
YAMAKASI 2. VELKÁ V¯ZVA âlenové Yamakasi proti bezohledn˘m
bojovníkÛm Yakuzi. Jsou mladí a odváÏní. Slovo pfiekáÏka pro nû nee-
xistuje. DobrodruÏství je jejich Ïivot.
LÁSKO MOJE, KDE JSI? SOPHIE MARCEAU, VINCENT PEREZ. Je
krásná, je rozmarná a hledá to, co kaÏdá Ïena: ideálního muÏe!
Francouzská romantická komedie!
·IFRA Zná tajemství které mÛÏe zachránit tisíce lidí. Drama z období
okupované Francie.
HNùV DU·Í Jsou hor‰í vûci neÏ umírání. Po dlouhé dobû skvûl˘ horor,
pln˘ dûsiv˘ch scén.
BOBBY JONES ODPAL GÉNIA B. Jones je naprosto neznám˘ hráã, pfie-
koná svou vlastní prudkou povahu a sklony dokonale zvládnout hru, a tím
vyhraje svûtov˘ zápas v golfu v˘konem, kterému není dodnes rovno.
PÁD DO TICHA Podle skuteãné události, natoãeno podle bestselleru
Setkání se smrtí. âím blíÏe jsi k smrti… tím jsi schopnûj‰í udûlat co-
koliv pro pfieÏití. „Odfiízl kamaráda z lana. Udûlali byste to taky?“
NENÁVIST 2 Duch zavraÏdûného chlapce pokraãuje v naplnûní kletby
nevinn˘ch obûtí. Kruh se pomalu uzavírá. Kletba je ãím dál jasnûj‰í…
VùZENÍ V PLAMENECH CHOW YUN-FAT K brutálnímu násilí dochází
kaÏd˘ den, lidé jsou mrzaãeni. V‰e pomalu a jistû spûje ke katastrofû.
TERâ: ZABIJÁK Detektivové jsou postaveni pfied pfiípad zmizení nû-
kolika vysok˘ch úfiedníkÛ a pfied dvû vraÏdy prostitutek. Kam vedou sto-
py pfii pátrání po vrahovi? 
OZZIE MLUVÍCÍ KOALA Chcete oslavit prima narozeniny? Musíte vyra-
zit do Austrálie…Pozor! Zaãíná bláznivá komedie! 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Finanční úřad ve Slavkově u Brna upozorňuje
poplatníky daně z nemovitostí na rok 2005, ze-
jména občany Slavkova u Brna, že tato daň (resp.
její 1. splátka) je splatná do 31. května 2005
(vyjma poplatníků provozujících zemědělskou vý-
robu, kteří mají jiné termíny). Tak jako v předcho-
zích letech ji mohou poplatníci zaplatit bankov-
ním příkazem na účet číslo 7755-37628731/0710,
KS = 1148, VS = rodné číslo poplatníka (fyzické
osoby – občané), VS = IČ (právnické osoby – fir-
my), v hotovosti na pokladně fin. úřadu (v úřední
dny – pondělí, středa od 8.00 do 16.30 hod.) nebo
poštovní poukázkou, která bude ve 2. polovině
května k dispozici na podatelně finančního úřadu. 

Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová
povinnost méně než 30 Kč, daň se neplatí (avšak
povinnost podat daňové přiznání trvá). Přesáhne-li
celková daňová povinnost 1000 Kč, lze daň zapla-
tit ve čtyřech stejně velkých splátkách v termínech
do 31. května, 30. června, 30. září a 30. listopadu.
(Výše splátek se zjistí rozdělením celkové částky
na čtvrtiny. V případě, že celkovou částku nelze
přesně rozdělit na čtyři stejné splátky v celých Kč,
přičte se nedělitelný zbytek ke čtvrté splátce.)

Vzhledem k mimořádně velkému rozsahu
změn, které souvisejí zejména s nově uzákoněným
přesunem daňové povinnosti z nájemce na vlastní-
ka pozemku ve 13 obcích našeho regionu, v nichž
došlo k tzv. digitalizaci údajů v katastru nemovi-
tostí (podrobněji viz Slavkovský zpravodaj č.
1/2005, str. 4), děkují pracovníci finančního
úřadu občanům za trpělivost a ohleduplnost
při jednání na úřadě. (Při zachování původní
lhůty pro vyměření této daně jsme oproti předcho-
zím rokům přijali, zpracovali a vyměřili přibližně
pětinásobné množství mnohdy značně obsáhlých
daňových přiznání daně z nemovitostí. Značná
část těchto přiznání měla drobné či větší nedostat-
ky. S tím také souviselo mimořádně velké množ-
ství osobních jednání a podávání telefonických in-
formací do všech částí republiky.)

Nedojde-li ke změně zákona, bude se v dalších
letech týkat povinnost podat nová daňová přiznání
těch fyzických a právnických osob, které vlastní
a pronajímají pozemky v těchto dosud komplexně
nedigitalizovaných obcích: Slavkov u Brna,
Holubice, Hostěrádky-Rešov, Němčany, Vele-
šovice. fú

Platby daně z nemovitostí na rok 2005

27. března letošního roku byla ukončena
dlouhodobá střelecká soutěž Zimní liga
2004/2005, kterou pořádal sportovně střelecký
klub 0750 E-COM Slavkov na Zámecké střel-
nici fy E-COM slavkov u Brna s.r.o. od října
2004 do března 2005.

Soutěžilo se celkem v šesti střeleckých dis-
ciplínách. V době šesti měsíců se všech soutě-
ží zúčastnilo přes šedesát sportovních střelců
ze čtyř krajů – Jihomoravského, Zlínského,
Olomouckého a Vysočiny a i z Čech. Někteří
stříleli pouze jednu nebo dvě disciplíny, ale
většina soutěžících se účastnila téměř všech
disciplín.

Ze šesti soutěžních kol ve čtyřech disciplí-
nách se podle výsledků vybrali nejlepší čtyři
a z celkového součtu bylo nominováno nejlep-
ších pět soutěžících do finálového závodu, kte-
rý byl vyvrcholením celé soutěže a proběhl
právě 27. března, a z něj vyšli vítězové celé
soutěže v jednotlivých disciplinách. V discip-
líně sportovní pistole 5+30 zvítězil Stanislav
Hlaváček z Brna před Ing. R. Čučkou z pořá-
dajícího SSK a Ing. J. Procházkou z Vyškova.
V další disciplíně sportovní pistole 30+30 zví-
tězil St. Hlaváček před mikulovským Ing.
Karlem Čížkem z pořádajícího střeleckého
klubu. Ve střelbě VStP 5+30, což je střelba
z pistole nebo revolveru bez sportovních
úprav, se jako první umístil hodonínský Ing. R.
Čučka před Václavem Kúřilem ze Ždánic
a Vladimírem Čučkou ze Slavkova.

V poslední finálové disciplíně velkorážná
pistole 15 ran na pevný terč a 15 ran rychlo-
palba na otočný terč zvítězil Ing. Jan
Procházka před Vl. Čučkou Ing. R. Čučkou.
Vložených závodů ze vzduchových pistolí 60
a 40 ran se účastnilo téměř 80 soutěžících
včetně dorostenců. V disciplíně VzPi 60 ran
zvítězil J. Goldhammer z SSK 0750 E-COM
Slavkov před Ing. O. Hofmanem a juniorem
Janem Šíchou rovněž z pořádajícího SSK.
Disciplínu VzPi 40 ran vyhrál Ing. O. Hofman
před juniorem J. Šíchou a Ing. R. Čučkou,
všichni z pořádajícího SSK.

Jindřich Goldhammer

Zimní střelecká liga

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj
Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Zahradní dny
Druh˘ roãník prodejních zahradních trhÛ s dopro-

vodn˘m programem se koná o tomto víkendu, a to 30.
dubna a 1. kvûtna v zámeckém parku ve Slavkovû.
Sobota:
9.00 slavnostní zahájení. Vyhlá‰ení soutûÏí o nej-

krásnûj‰í strom a zákoutí Slavkova.
9.30 Koncert Slavkovské zámecké kapely.
10.00 Vystoupení taneãního oboru ZU· F. France ze

Slavkova
10.30 Vystoupení taneãní skupiny Glitter Stars
11.00 Pokraãování koncertu Slavkovské zámecké

kapely
12.00 První tombola
13.00 Folklorní soubor Kfienováãek
15.00–16.30 Recitál Boba Frídla
17.00 Druhá tombola
Nedûle:
9.00 Vystoupení krouÏku aerobiku Z· Tyr‰ova a pû-

veckého sboru Z· Tyr‰ova
10.00 Vystoupení taneãního oboru ZU· F. France ze

Slavkova
11.00 Koncert cimbálové muziky Hudci z Kyjova
12.00 Tombola a vyhodnocení soutûÏe o nejhezãí

stánek a nejvtipnûj‰í reklamní slogan
13.00–17.00 Koncert cimbálové muziky Hudci

z Kyjova
17.00 Druhá tombola
Vstupné 40 Kã, dûti zdarma. www.zahradnidny.wz.cz

Absolventský koncert
Ve čtvrtek 28. dubna v 19.30 hod. se usku-

tečnil v Koncertním sále HF JAMU,
Komenského nám. 6 v Brně absolventský
koncert ve zpěvu Slavkováka Martina
Křížky.

Na programu byly skladby Bedřicha
Smetany, Viléma Blodka, Amilcare
Ponchielliho, Petra Iljiče Čajkovského,
Antonína Dvořáka, Karla Bendla, Franze
Schuberta a Jaroslava Křičky. red.
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KVùTEN – âERVEN 2005

30. 4. sobota 19.30 hod. KOUSEK NEBE 88 min.
1. 5. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh filmu vypráví o lásce, pfiátelství a soudrÏnosti, která pomáhala dÛstojnû pfieÏít v nejtûÏ‰ích dobách. Milostn˘ pfiíbûh. Nov˘ ãesk˘

film! ReÏie: P. Nikolajev. Hrají: T. Pauhofová, J. Doubrava, P. Forman, Z. Stivínová aj.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

3. 5. úter˘ 19.30 hod. SVùT ZÍT¤KA 106 min.
4. 5. stfieda 19.30 hod. Ve mûstû vypukne panika. Kdo stojí za vraÏedn˘m útokem? Proã záhadnû zmizelo hned nûkolik proslul˘ch vûdcÛ? Armáda obfiích robotÛ

napadne metropoli. V˘pravná retro sci-fi USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

7. 5. sobota 19.30 hod. LETEC 170 min.
8. 5. nedûle 19.30 hod. Leonardo diCaprio v roli slavného letce, reÏiséra a dobrodruha Howarda Hughse, pro kterého není Ïádn˘ sen nedosaÏiteln˘. Je

prÛkopníkem letectví, balancuje mezi Ïivotem a smrtí a okouzluje nejkrásnûj‰í Ïeny svûta. Film nominovan˘ na Oscara za r. 2004.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

10. 5. úter˘ 19.30 hod. ÎIVOT A SMRT PETERA SELLERSE 121 min.
11. 5. stfieda 19.30 hod. Pohled na jednoho z nejplodnûj‰ích svûtov˘ch komikÛ, kter˘ se díky mimofiádnému nadání pro imitaci a improvizaci stal mezinárodní

hvûzdou. Po pestrém Ïivotû a naplnûném snu s krásnou hereãkou ale prodûlá tûÏk˘ infarkt, pfii nûmÏ se mu zastaví srdce. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

14. 5. sobota 19.30 hod. RAY 146 min.
15. 5. nedûle 19.30 hod. Osobní vzestupy a pády v prÛbûhu dlouhé a slávou ovûnãené kariéry ve svûtû hudby. Pfiíbûh dramatického osudu americké hudební

legendy. âern˘ slep˘ teenager si získá místo na jazzové scénû v Seattlu. Film nominován na cenu Americké filmové akademie. Hudbení
pfiíbûh USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

17. 5. úter˘ 19.30 hod. JEHO FOTR, TO JE LOTR! 120 min.
18. 5. stfieda 19.30 hod. Úspû‰ná komedie o smolafii Gregovi, jeho militantním skorotchánovi a jeho v˘stfiedních rodiãích. Generaãní stfiet – ãi jen válka svûtÛ?

Rodina je tvá nejvût‰í pohroma? Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

21. 5. sobota 19.30 hod. ROMÁN PRO ÎENY 100 min.
22. 5. nedûle 19.30 hod. Komedie reÏiséra Filipa Renãe podle bestselleru Michala Viewegha. V hl: rolích M. Va‰ut, S. Sta‰ová a Z. Kanóczová. Nov˘ ãesk˘ film!

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

24. 5. úter˘ 19.30 hod. SAMETOVÍ VRAZI 130 min.
25. 5. stfieda 19.30 hod. Kriminální film o orlick˘ch vraÏdách, inspirovan˘ skuteãn˘m pfiípadem, kter˘ ve své filmové podobû rozkr˘vá motivace aktérÛ rozsáhlé

trestné ãinnosti. ReÏie: Jifií Svoboda. Hrají: M. Dlouh˘, J. Dolansk˘, R. Krajão, A. Veselá aj. Nov˘ ãesk˘ film!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

28. 5. sobota 19.30 hod. DÍVKA S PERLOU 92 min.
29. 5. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh jednoho obrazu a jedné (ne)naplnûné lásky. Malífie Johannesa Vermeera a sluÏky sedmnáctileté Griety, která byla jeho modelem

a múzou. Film V. Británie a Lucemburska.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

31. 5. úter˘ 19.30 hod. P¤ÍLI· DLOUHÉ ZÁSNUBY 133 min.
1. 6. stfieda 19.30 hod. Snoubenec mladé Francouzky Mathildy zmizel v zákopech 1. svûtové války. Dívka podniká témûfi detektivní pátrání, aby zjistila, co se

s ním vlastnû stalo. Romantick˘ film Francie/USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

4. 6. sobota 19.30 hod. HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUÎE 118 min.
5. 6. nedûle 19.30 hod. Romantická komedie uãí nesmûlé muÏe umûní seznamovat se a okouzlovat. Sám uãitel v‰ak vede dÛslednû staromládeneck˘ Ïivot –

dokud nepotká tu pravou…
MládeÏi pfiístupno

7. 6. úter˘ 19.30 hod. KAME≈ÁK 3 100 min.
8. 6. stfieda 19.30 hod. Zpátky do KameÀákova, kde se rozladûní místních lidí je‰tû zv˘‰í, kdyÏ tchynû podnikatele Kohna dojedná fotbalov˘ zápas s Romy.

Úspû‰ná ãeská komedie. MládeÏi pfiístupno od 12 let

11. 6. sobota 19.30 hod. HRA NA SCHOVÁVANOU 102 min.
12. 6. nedûle 19.30 hod. Po maminãinû smrti se malá Emily sblíÏí s vymy‰len˘m kamarádem Charliem. Po sérii stra‰ideln˘ch událostí její vydû‰en˘ otec pochopí,

Ïe Charlie moÏná není úplnû vymy‰len˘. Horor USA.
MládeÏi nepfiístupno

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



Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

(neplatí na akční modely a Miele, slevy platí z původních cen, nelze platit platební kartou, sleva platí při vlastní dopravě, info na prodejně)

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003 • OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra), 545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

znalosti a dovednosti závodících –
otázky a úkoly se týkaly například
znalosti rostlin a zvířat v Maďarsku,
cestování s mapou v Indii, poskytnutí
první pomoci v České republice, pře-
konání lanové stezky v Mongolsku,
znalosti zeměpisu v Anglii.

Krátce po poledni dokončil závod
poslední tým, rozhodčí sečetli body,
závodníci a závodnice si opekli připra-
vené špekáčky, a všichni se dozvěděli
výsledky závodu.

Slavkovští vedoucí chtějí i zde po-
děkovat majiteli střelnice za umožnění
využití areálu nad Oborou a také star-
ším slavkovským skautům a skautkám
za pomoc při organizaci závodu.

Hynek Charvat

Ohlédnutí za Sběrem železného
šrotu

Děkujeme všem občanům, kteří
nám pomohli a přispěli na letošní sběr
železného šrotu. Dík patří také
Městskému úřadu za povolení akce
a naším starším i bývalým členům za
pomoc při práci.

Bohužel, musíme připomenout, že
letošní sběr využili také lidé schopní
vlastního obohacení na úkor našich
dětí ve slavkovském Junáku. Letos
jsme organizačně nemohli zabránit
menším či větším krádežím materiálu
v den sběru nebo i dříve. 

Lze snad jen dodat, že pokud by tito
„schopní lidé“ přihlásili své děti do
Junáka, těžko by se mohli v budoucnu
spolehnout na jejich pomoc při kráde-
žích podobného typu.

Skauti na Zahradních dnech
Zveme všechny Slavkováky k ná-

vštěvě našeho programu na Za-
hradních dnech v zámeckém parku.
V sobotu 30. dubna si s námi děti bu-
dou moci zasoutěžit, něco zajímavého
se dozvědět a vyhrát. Rodiče se bě-
hem programu pro děti mohou sezná-
mit s naší celoroční činností.

Najdete nás na trávníku u severního
křídla zámku, v blízkosti indiánského
týpí.

Přijďte všichni, my přijdeme určitě!
Vedoucí Junáka Slavkov

Aktuality Junáků Slavkov Aktuality Junáků Slavkov 

V loňském roce město Slavkov u Brna adopto-
valo na dálku devítiletého chlapce Ousmana
Conté z Conakry, hlavního města Guinejské re-
publiky. Ve Slavkově také proběhla sbírka psa-
cích potřeb pro malé africké kluky a holky. 

Chcete vědět, do jaké školy Ousman chodí?
Zajímá vás, jak putovala sbírka ze Slavkova
až do západní Afriky? Rádi byste se zeptali na
to, jaký je každodenní život v jedné z nej-
chudších zemí světa? Pokud vás zajímají zkuše-
nosti české dobrovolnice z padesátidenního po-
bytu v Guineji, přijďte dne 2. června v 15 hodin
do zasedací místnosti Města Slavkova u Brna
Palackého nám. 65 

Proběhne zde beseda s Mgr. Evou Obořilovou –
koordinátorkou projektu „Adopce afrických dětí –
projekt pomoci na dálku“ na jižní Moravě.
Promítneme vám také video o všech projektech,
které čeští a guinejští dobrovolníci organizují
v této subsaharské zemi. Těšíme se na vás. OSV

Cesta kolem světa
První dubnovou sobotu jsme ve slav-

kovské Oboře a na střelnici uspořádali
tradiční závod Junácký slunovrat.
Letošní – již patnáctý – ročník probíhal
ve cestovatelském stylu. Soutěžící se

vydali na cestu kolem světa. Postupně
navštívili deset států Evropy, Asie
a Ameriky. 

Slunečné ráno nás přivítalo na startu,
kde se kromě Slavkováků sešli také
skauti z Vyškova. Rozhodčí vyzkoušeli

Důležitá výzva!
Dne 10. dubna byla vykradena Slavkovská broková

střelnice. Součástí ukradených věcí bylo pro zloděje
bezcenné elektronické odpalovací zařízení (plechová
krabička velikosti cca 30x20x15 cm s několika ovláda-
cími prvky).

Pokud někdo má informace vedoucí k nalezení této
věci, prosíme, aby se ozval na tel. 777 838 872, 608 957
695. Vysoká odměna. Děkujeme. Slafpark v.o.s.

Afrika oãima dobrovolníka

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku,

jste srdečně očekávány ra-
dou starších v sobotu 30.

dubna. Sletové setkání začne na
Lidické ulici na parkovišti u drogerie v

17 h. Odtud se vydáme na slavnostní
křepčení a dovádění kolem ohně
na hřiště naproti VaK na ul. ČSA.

Výběr oděvů a dopravního prostředku je na vaší fan-
tazii. Je možné si přinést špekáček a prut na opékání,
také drobné na čaj. Zve Sdružení čarodějnic

Jaro je definitivně tady




