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Příští číslo vyjde 30. května

Tisková konference za zájmu televizí a novinářů, dvě skvělé vernisáže výstav za
přítomnosti JUDr. Ivy Brožové, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR jako čestným
hostem a slavnostní zahájení provozu Zámecké restaurace Austerlitz, to vše vy-
tvořilo příjemnou slavnostní atmosféru čtvrtečního odpoledne (26. března) pro více
než 200 návštěvníků zámku, mezi kterými byli představitelé kulturního a politic-
kého života, obchodní partneři zámku, vedení nejvýznamnějších podnikatelských
subjektů a organizací ve slavkovském regionu, ale zejména občané města Slavkova.

Lze si jen přát, aby tento skvělý krok do nadcházející sezony byl předznamená-
ním jejího úspěšného průběhu. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Dny Slavkova
a Svatourbanské hody

Opět nastává čas, kdy děti z různých zájmových kroužků
a škol ve Slavkově mají možnost představit nejen Slavková-
kům vše, co se za uplynulý rok naučily. Ve spolupráci s měs-
tem si pro vás připravily bohatý program, který bude před-
staven již skoro tradičně koncem května na Dny Slavkova
a Svatourbanské hody. Akce nejen na náměstí budou probí-
hat opět hlavně o víkendu a věříme, že program zaujme nás
všechny od nejmenších diváků až po nejstarší generaci.
Možná by stálo za to se zmínit o pár akcích, které letos cel-
kový program doplňují.

Zajímavou událostí v sobotu dopoledne bude slavnostní
otevření víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ Tyršova,
které bylo vybudováno díky poskytnutí dotací z fondů Ev-
ropské unie. 

Slavnostní zahájení sezony na zámku

(Pokračování na str. 5)

Tiskovou konferenci zahájil starosta mûsta Ing. Ivan Charvát VernisáÏ v˘stavy mot˘lÛ a broukÛ

Iva BroÏová v doprovodu Napoleona

Tisková konference v Divadelním sále

Zástupci cechu cukráfiÛ s I. BroÏovou, I. Charvátem a A. ·ilhánkem

Podrobný

PROGRAM
na straně 5
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Ve středu 25. března navštívila naše město oficiální delegace ze Zadar-
ské župy (Chrovatsko), která má od roku 2006 velmi úzkou spolupráci s Ji-
homoravským krajem. Po krátkém přijetí v obřadní síni radnice, seznámení
se s historií i současností Slavkova u Brna a podpisech do pamětní knihy
města si celá delegace prohlédla zámek včetně zámeckého parku a přilehlé
golfové hřiště. Během celého svého krátkého pobytu se živě zajímali pře-
devším o dění ve městě, fungování samosprávy, plány a záměry města do
budoucna a rozvoj turistického ruchu.

Vzhledem k velmi dobře se rozvíjejícím vztahům mezi Jihomoravským
krajem a Zadarskou župou projevili zástupci uvedené  delegace z měs-
tečka Pag zájem o navázání spolupráce s naším městem. ich

Třetí zleva Slavko Pernar (zastupitel župy), Ivan Charvát, starosta Slavkova
u Brna, Pavel Dvořák, tajemník, Ivo Pogorilić (starosta  Povljany), Antonia
Škoda (asistentka starosty Povljany), Igor Karavanić (tzv. budoucí starosta
Pagu) Foto: R. Lánský

Návštěva z Chorvatska

Módní pfiehlídka

Módní pfiehlídka
Model svatebních ‰atÛ

Pfiedstavitelé mûsta s pfiedsedkyní Nejvy‰‰ího soudu I. BroÏovou

Vpravo autor modelÛ M. Knot

Slavnostní zahájení sezony na zámku
Fotograf P. Knötig Ochutnávka vín Ochutnávka vín

J. ·abaka, M. Drábková, J. Siroma a V. Polá‰ek

Raut v novû otevfiené Zámecké restauraci Austerlitz Raut v Zámecké restauraci AusterlitzRaut v  restauraci

Foto: R. Lánský
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM schvaluje: podání výpovědi Oblastní charitě
Hodonín v souladu s článkem IV. bodem „Smlouvy
o zajištění pečovatelské služby ve městě Slavkov
u Brna“ uzavřené dne 2. 5. 2007, poskytnutí finanč-
ního příspěvku Oblastní charitě Hodonín na provoz
Charitní sociálně-právní poradny v roce 2009 ve výši
30 000 Kč a na zajištění pečovatelské služby občanům
Slavkova u Brna v roce 2009 ve výši 370 000 Kč for-
mou dodatku k uzavřené smlouvě. RM současně sou-
hlasí se způsobem zajišťování pečovatelské služby ve
městě v roce 2010.

2. RM bere na vědomí informativní zprávu o čin-
nosti odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ
ve Slavkově u Brna a vyslovuje pracovníkům odboru
poděkování.

3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ ve
Slavkově u Brna za rok 2008 a plán na rok 2009 a vy-
slovuje pracovníkům MěÚ poděkování.

4. RM bere na vědomí výši úplaty – školného za
vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna ve
školním roce 2009/2010.

5. RM ukládá právníkovi města připravit návrh na
pozastavení návrhu na nařízení exekuce bytu č. 6
v domě č.p. 1154 v sídlišti Nádražní.

6. RM ukládá MěÚ připravit odprodej uvolněného
bytu č. 5 v domě č. p. 1153 na sídlišti Nádražní dle
Pravidel pro prodej obecních bytů v domech v sídlišti
Nádražní č. p. 1153–1158.

7. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 4. 2005 uzavřené s paní Věrou Ti-
chomirovou obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, do 31. 3. 2010. 

8. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 4. 2005 uzavřené s manžely Jaro-
slavem a Martinou Červinkovými obsahujícím pro-
dloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31. 3. 2014. 

9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 4. 2005 uzavřené s paní Mgr. Mo-
nikou Odehnalovou obsahujícím prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, do 31. 3. 2014. 

10. RM ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového
opatření na převod částky 130 000 Kč uvedené v roz-
počtu města pod pol. 118 jako účelový příspěvek na
údržbu městského stadiónu pro TSMS a ukládá připra-
vit návrh na úpravu Smlouvy o výpůjčce a o úpravě ně-
kterých vzájemných vztahů ve věci finančních vztahů.

11. RM schvaluje: výši neinvestičních výdajů za
rok 2008 na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na zá-
kladě dohod o úhradě neinvestičních výdajů na žáky
s obcemi, výši úhrad od obcí za rok 2009 v celkovém
objemu 1 375 680 Kč.

12. RM schvaluje okruh firem, které budou oslo-
veny k podání nabídky akce: „Slavkov u Brna, Zámek,
obnova vnějších fasád vnitřního nádvoří zámku“, ko-
misi pro výběr dodavatele a zadávací podmínky.

13. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
o pronájmu částí pozemků parc. č. 2847/6; 2831/2
a 2833/2 v k.ú. Slavkov u Brna se společností REI-
STAV, s.r.o.

14. RM ukládá komisi pro rozvoj města seznámit
se se stavebně technickým stavem budovy č. p.126 na
Palackého náměstí ve Slavkově u Brna a dát RM návrh
dalšího možného řešení.

15. RM dává souhlas panu Martinu Žemlovi k uží-
vání veřejného prostranství na Palackého náměstí před
hostincem Černý lev č. p. 81 ve Slavkově u Brna
k umístění letní zahrádky. Rozměr zahrádky bude
upřesněn po dohodě s IR a TSMS.

16. RM dává souhlas k užívání veřejného prostran-
ství na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v pro-
storu u fontány za účelem konání kulturně-propagač-
ních akcí „PRIMA DEN s DENÍKEM“ dne 9. 6. 2009
a „Zatočte s elektroodpadem“ dne 22. 4. 2009.

17. RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
ze dne 20. 6. 2001 s nájemcem GOLF INVEST AUS-
TERLITZ, a.s.

18. RM doporučuje ZM nedát souhlas s výkupem
částí pozemků pod retenční nádrží parc. č. 3190/1
a 3190/2 za kupní cenu 400 Kč/m2 a pruhu pozemků
pro budoucí komunikaci v šíři 1,5 m z parc. č. 3189/21
a v sousedství parcel č. 3189/4 a 3189/3 v šíři 2,5 m za
kupní cenu 600 Kč/m2 z vlastnictví p. Pavla Komárka.

19. RM nesouhlasí se zřízením věcného břemene
práva chůze a jízdy po pozemku města parc. č. 3191
pro vlastníky pozemku parc. č. 3189/1. 

20. RM ukládá odboru IR předložit záměr prodeje
pozemku parc. č. 70 ostatní plocha k projednání ko-
misi pro rozvoj města.

21. RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 25. 11. 1998 s nájemcem p. Petrem Voňkou.

22. RM schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě
ze dne 13. 1. 2006 s nájemcem AGRIA, a.s.

23. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy:
s paní Květoslavou Nováčkovou na pronájem části
pozemku parc. č. 2690/1(zahrádka č. 35) s ročním ná-
jemným ve výši 112 Kč; s manž. Annou a Pavlem Ka-
planovými na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1
(zahrádka č. 35) s ročním nájemným ve výši 112 Kč.

50. řádná schůze RM – dne 30. 3. 2009

CONCENTUS MORAVIAE – Mezinárodní hudební festival 13 měst
koncert 4. června v 19.30 hod. v Historickém sále slavkovského zámku
Barbara Maria Willi – cembalo a hosté Marie Gajdošová – housle, Václav Kunt – flétna, Vít
Spilka – klarinet, Vilém Veverka – hoboj, Pavel Šabacký – violoncello
vstupné: dospělí 140 Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 9 Kč

koncert 25. června v 19.30 hod. v Historickém sále slavkovského zámku
Škampovo kvarteto (Helena Jiříkovská – housle, Daniela Součková – housle, Radim Sedmi-
dubský – viola, Lukáš Polák - violoncello), Jaroslava Pěchočová – klavír
vstupné: dospělí 180 Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 90 Kč

Otevírací doba informačního centra v květnu:
úterý–neděle 9–11.30 a 12–17 hodin
pondělí zavřeno

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

24. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
pozemku parc. č. 3004/2 vodní plocha o výměře 42 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
25. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-

zemku parc. č. 354/16 orná půda o výměře 60 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlast-
nictví pana Františka Kudy. Kupní cenu ve výši
18 000 Kč a náklady spojené s prodejem uhradí ku-
pující před podpisem kupní smlouvy.

26. RM ukládá odboru IR předložit žádost společ-
nosti ABA Energy, s.r.o., o pronájem a následný odkup
pozemků a žádost o souhlas s výstavbou solární elek-
trárny k projednání komisi pro rozvoj města. 

27. RM souhlasí s výstavbou FVE, kterou bude re-
alizovat společnost M plus, s.r.o v areálu bývalého cuk-
rovaru. RM současně nesouhlasí s vedením elektrické
přípojky přes pozemky města parc. č. 2733/4 a 2737/1.

28. RM ukládá funkcionářům města a řediteli
TSMS projednat s p. Pavlem Čáslavou jeho žádost
o vyklizení pozemků u synagogy.

29. RM schvaluje vybírání kaucí při užívání veřej-
ného prostranství, svěřuje uzavírání smluv o kauci
podle předloženého vzoru odboru IR a ukládá TSMS
průběžně kontrolovat stav veřejných prostranství, při
skončení jejich užívání přebírat veřejná prostranství
zpět, a neprodleně vyčíslovat, sdělovat a dokladovat
odboru IR případnou škodu způsobenou uživatelem
veřejného prostranství.

30. RM bere informaci o dosadbě aleje v lokalitě
Nad Oborou na vědomí.

31. RM neschvaluje poskytnutí finančního přís-
pěvku Lince důvěry Hodonín z položky rozpočtu
města určené na humanitární účely v roce 2009. RM
současně schvaluje pokračovat ve školním roce
2009/2010 v programu Adopce afrických dětí, pro-
jekt pomoci na dálku a za tím účelem poskytnout Vy-
sokoškolským humanistům finanční příspěvek z po-
ložky určené na humanitární účely v roce 2009 ve
výši 7500 Kč po oznámení, že byl Ousmane Conté
přijat k dalšímu studiu na college. 

32. RM bere zápis č. 1/2009, č. 2/2009 a č. 3/2009
z jednání Komise pro sport a volný čas na vědomí.

33. RM bere zápis č. 1/2009 z jednání komise kul-
turní na vědomí.

34. RM neakceptuje nabídku na zkomponování
znělky pro město Slavkov u Brna.

35. RM schvaluje zařazení vystoupení tanečního
oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna v ter-
mínu 13. 5. 2009 mezi akce se zvýhodněným nájmem
prostor v Centru Bonaparte. 

36. RM bere přehled hlavních úkolů na rok 2009 na
vědomí. 

37. RM vyhovuje žádosti AK Austerlitz Slavkov
o povolení uspořádat závody automobilů do vrchu ve
dnech 25. 4. a 26. 4. 2009.

38. RM bere na vědomí poděkování za převzetí zá-
štity nad soutěžní výstavou drobných zvířat.

39. RM pověřuje funkcionáře města jednat s firmou
PNO Consultants, s.r.o., o zpřesnění podmínek rám-
cové smlouvy o zpracovávání grantových projektů.

40. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
„Opravu střechy budovy radnice č.p. 65 – II. etapa“
s firmou STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.

41. RM bere na vědomí poděkování Moravského
rybářského svazu, o.s. MO Slavkov u Brna za po-
skytnuté sponzorské dary a podporu při pořádání akcí.

Omluva
V minulém čísle bylo na této straně chybně uve-

deno datum konání 49. schůze RM 9. 6. 2009 Správně
mělo být 9. 3. 2009. Chyba vznikla při zpracování
zpravodaje na straně vydavatele. Čtenářům se omlou-
váme. red.

nabízí předprodej vstupenek na:
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X. řádné zasedání ZM – dne 23. 3. 2009

XLV. mimofiádná schÛze RM –
dne 10. 4. 2009

1. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s paní Janou Valentovou  na krizový byt v DPS.
Nájem se sjednává na dobu určitou v trvání 3 mě-
síců s účinností od 17. 4. 2009.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je úterý 18. května do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do
půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vysta-
vuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku.
Svoje pří spěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na
disketě. (red)U
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1. ZM schvaluje změny privatizace bytů v síd-
lišti Nádražní č. p.1153–1158, a to takto:

Lhůta pro přijetí nabídky je 12 měsíců od je-
jího doručení nájemci. V této lhůtě nájemce pro-
kazatelným způsobem písemně potvrdí přijetí
nabídky a současně sdělí následující údaje ne-
zbytné pro sepsání kupní smlouvy a návrhu na
vklad vlastnického práva k převáděnému bytu
pro kupujícího do katastru nemovitostí – jméno,
příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště,
případně i adresu doručovací, je-li tato odlišná
od adresy trvalého bydliště. Prodejní cena -
schvaluje variantu „B“ – tzn. 11 000 Kč/m2 plo-
chy bytu + 1100 Kč/m2 plochy sklepa + cena
ideální části pozemku = cena celkem. ZM sou-
hlasí s pokračováním prodeje bytů v sídlišti Ná -
dražní 1155–56.

2. ZM souhlasí s uzavřením dodatku ke
smlouvě o výstavbě bytových jednotek se spo-
lečností Reistav, s.r.o., který řeší navýšení no-
vých bytových jednotek v budově č. p.1153–4
z počtu 4 na max. 6.

3. ZM schvaluje záměr prodeje půd za účelem
výstavby nových bytových jednotek formou
půdní vestavby v obytných domech ve vlastnic-
tví města v sídl. Nádražní č.p. 1157–8 a záměr
provedení celkové revitalizace uvedených obyt-
ných domů. ZM dále ukládá RM informovat ná-
jemníky dotčených domů o tomto záměru.

4. ZM bere zprávu o plnění závěrů kontrol-
ního výboru na vědomí.

5. ZM schvaluje uzavření předloženého do-
datku č. 2 kupní smlouvy ze dne 7. 4. 2008 mezi
městem a obchodní společností KALÁB – sta-
vební firma, spol. s r.o.

6. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok
2008 bez výhrad.

7. ZM schvaluje: kladné výsledky hospoda-
ření PO zřízených Městem Slavkovem u Brna
vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zři-
zovatele a kladné výsledky z podnikatelské čin-
nosti za rok 2008, rozbory hospodaření škol-
ských PO za rok 2008, přidělení výsledku
hospodaření TSMS za rok 2008 v plné výši
632 750,33 Kč do rezervního fondu, přidělení
výsledku hospodaření ZSA za rok 2008 ve výši
128 924 Kč do rezervního fondu, přidělení vý-
sledku hospodaření DDM za rok 2008 v plné
výši 7324,56 Kč do rezervního fondu organi-
zace, přidělení výsledku hospodaření ZUŠ Fran-
tiška France za rok 2008 v plné výši
135 861,66 Kč do rezervního fondu organizace,
přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za
rok 2008 v plné výši 115 496,85 Kč do rezerv-
ního fondu, přidělení výsledku hospodaření ZŠ
Komenského za rok 2008 v plné výši
308 730,70 Kč do rezervního fondu organizace,
přidělení výsledku hospodaření MŠ Zvídálek za
rok 2008 ve výši 10 000 Kč do fondu odměn
a 46 928,12 Kč do rezervního fondu.

8. ZM schvaluje předložený program rozvoje
města na rok 2009. 

9. ZM schvaluje RO č. 2 – doplnění rozpočtu,
RO č. 3 – rezerva č.1 a rezerva č. 2, RO č. 4 – Po-
ložka č. 107 – bytové a nebytové prostory.

10. ZM ukládá RM zařadit lokalitu Polní pro
výstavbu nové budovy MŠ do zadání nového
územního plánu města a zajistit vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení pro
lokalitu Polní.

11. ZM schvaluje dodatek č. 4 ze dne 9. 3.
2009 o poskytování zájmového vzdělávání ve
školním klubu ke zřizovací listině Základní
školy Slavkov u Brna, Komenského náměstí
495.

12. ZM schvaluje navržené příspěvky nad

50 000 Kč pro organizace pracující s mládeží
takto: Tělocvičná jednota Sokol (soutěže, ce-
stovné) – 50 000 Kč; Sportovní klub Slavkov
u Brna (zajištění soutěžních utkání, pronájmy
tělocvičen) – 90 000 Kč.

13. ZM dává souhlas: k požádání a přijetí
státní dotace ministerstva kultury z Programu
regenerace MPR a MPZ ve výši 590 000 Kč,
k použití přislíbené dotace z Programu na opravu
krovu a střechy kulturní památky – domu č. p. 65
II. etapa na Palackého náměstí, k poskytnutí
z rozpočtu města částky ve výši 620 000 Kč jako
podílu vlastníka památky k dotaci z Programu
regenerace MPZ a MPR. 

14. ZM schvaluje logo města Slavkov u Brna
dle předloženého návrhu.

15. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního a stavebního odpadu.

16. ZM bere na vědomí zprávu k bodu 3.6.5.
z plnění usnesení IX. ZM týkající se rozčlenění
položek kompostárny.

17. ZM bere na vědomí zprávu o plnění Ko-
munitního plánu sociálních služeb města Slav-
kova u Brna za rok 2008.

18. ZM ukládá RM na příští zasedání ZM
předložit návrh možného financování ve výši
830 000 Kč ke krytí nákladů na rozvody NN
a vody pod nádvořím zámku.

19. ZM ukládá RM na příští zasedání ZM
předložit návrh možného financování ve výši
500 000 Kč ke krytí nákladů na klenbu spojova-
cího krčku zámku.

20. ZM ukládá RM zařadit do návrhu rozpo-
čtu města pro rok 2010 částku na dofinancování
zpracování územního plánu. ZM současně bere
zprávu o pořizování územního plánu na vědomí.

21. ZM bere na vědomí zprávu o přípravách
nového víceúčelového sálu ZUŠ Fr. France.

22. ZM odkládá zprávu o výkupu pozemku
parc.č. 3063/4 pod komunikací do průmyslové
zóny Šestisplav od manž. Pelikánových a ukládá
RM připravit konkrétní znění smlouvy na další
zasedání ZM.

23. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje částí pozemků parc. č. 1551/1 a 1550
v k.ú. Slavkov u Brna.

24. ZM dává souhlas k nabytí pozemku
parc. č. 3015/13 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 14 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví paní Věry Opplové do vlastnictví
města formou bezúplatného převodu.

25. ZM ukládá RM předložit na další zase-
dání ZM alternativu využití uvedených pozemků
v lokalitě Nádražní a zveřejnit výzvu na způsob
využití těchto pozemků.

26. ZM dává souhlas k prodeji částí pozemku
parc. č. 3698/24 o celkové výměře cca 950 m2 za
cenu 500 Kč/m formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě Pavlu Čáslavovi. ZM zároveň
ukládá RM do všech uvedených smluv zapraco-
vat podmínku, která umožňuje dle stavebního
zákona komisi a orgánům města před podáním
žádosti o územní řízení dále se záměrem vý-
stavby zabývat a spolu s navrhovatelem ho kon-
zultovat.

27. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 2733/4 o výměře 1307 m2 z vlastnictví města
do vlastnictví p. Martina Doubka a společnosti
M plus, s.r.o., za kupní cenu 48 230 Kč za pod-
mínky současného uzavření dodatku ke směnné
smlouvě ze dne 5. 2. 2008 týkající se bezúplat-
ného převodu pozemků parc. č. 340/4 a 340/5 do
vlastnictví města.

28. ZM souhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 1643/26 orná půda o vý-
měře 45 m2 v k. ú. Slavkov u Brna.

29. ZM schvaluje podmínky Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace z integrovaného operačního pro-
gramu pro období 2007–2013 na typový projekt
– Czech point – upgrade Kontaktního místa.
V rámci tohoto programu ZM schvaluje přijetí
dotace na Czech Point ve výši 68 540 Kč.

30. ZM deleguje zástupcem města na valné
hromadě společnosti RESPONO, a. s., pana
Ing. Ivana Charváta. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Ing. Jiřího Doležela.

31. ZM deleguje zástupcem města na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., pana Radoslava Lánského. Pro pří-
pad nemoci nebo pracovního zaneprázdnění
jmenuje náhradníkem pana Mgr. Vladimíra Sou-
kopa.

32. ZM deleguje: zástupcem města na valné
hromadě sdružení Ždánický les a Politaví pana
Ing. Ivana Charváta, pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Ing. Jiřího Doležela; zástupcem města na
valné hromadě Mohyly míru – Austerlitz, o.p.s.
pana Ing. Ivana Charváta, pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje ná-
hradníkem pana Ing. Jiřího Doležela; zástupci
města na valné hromadě Sdružení obcí a měst Ji-
homoravského kraje pana Ing. Ivana Charváta
a pana Mgr. Petra Kostíka. 

33. ZM bere na vědomí zápis z jednání fi-
nančního výboru ZM 1/09 ze dne 18. 3. 2009
a ukládá RM realizovat uvedená doporučení.

Upozornění
V měsíci květnu 2009 proběhne celostátní

centralizace informačních systémů správních
evidencí a registru silničních vozidel. Centra-
lizace bude doprovázena celostátní výlukou
informačních systémů správních evidencí
a evidence motorových vozidel. Tato výluka
proběhne v termínu od 1. května do 10. května
2009.

Z důvodu úprav na technickém zařízení
proto nebude možné v období od 1. května do
10. května 2009 podávat žádosti o vydání e-
pasu, provádět kontroly e-pasu a předávat vy-
hotovené e-pasy občanům, podávat žádosti
o vyhotovení občanských průkazů, podávat
žádosti o přepis motorových vozidel a podávat
žádost o vydání řidičských průkazů. V tyto
dny budou přepážky odboru dopravy, ce-
stovních dokladů a občanských průkazů
pro veřejnost uzavřeny. H. Řezáčová
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(Dokončení ze str. 1)

Jistě děti upoutá jako každým rokem den otev-
řených dveří v hasičské zbrojnici, kde si mohou
některé věci přímo vyzkoušet nebo nasednout do
kabiny hasičského auta apod.  Tato akce proběhne
v pátek v dopoledních hodinách a v sobotu budou
moci návštěvníci zhlédnout ukázku soutěžního
požárního útoku mladých hasičů.

Hudebně založené diváky bychom chtěli upo-
zornit na představení, které již v minulém roce
mělo velký ohlas. Jedná se o vystoupení herců
Městského divadla Brno, jmenovitě Hany Holi-
šové, Oldy Smysla, Martiny Severové, Martina

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Křížky a Soni Jányové. Herci, jejichž vystoupení
jste určitě měli možnost zhlédnout i při jiných
příležitostech, zazpívají slavné muzikálové písně.
Program bude pokračovat do pozdního večera
koncertem slavkovských hudebních skupin. 

Humorně vás jistě naladí nedělní představení
herců farního divadla Simsala Bim, kteří vystoupí
v bláznivé komedii nazvané „Jak se zbavit Al-
berta“ a příjemně tak zakončí nedělní program
na náměstí. 

Přejeme vám pěkný zážitek a budeme se těšit
na společné setkání. 

Vedení města Slavkov u Brna

PÁTEK 29. KVĚTNA 2009
Zámek Slavkov – Austerlitz
Den ISŠ
10.00–13.00 Divadelní sál – slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům Integrované střední

školy (3 třídy – hotelnictví a turismus a podnikání)
9.00–15.00 Historický sál – představení oboru hotelnictví a turismus, kuchař-číšník, prodavač

(praktické ukázky dovedností žáků ISŠ – slavnostní tabule, vyřezávání z ovoce a ze-
leniny, aranžování a balení zboží, velkoplošná projekce)
Zámecký park – představení oboru automechanik, klempíř (praktické ukázky klem-
pířských prací, diagnostika vozidel…)

Hasičská zbrojnice ve Slavkově
8.30–13.00 Den otevřených dveří

Fotbalový stadion
od 9.00 O pohár starosty města – soutěže HEC Olympiáda, atletika, kopaná (v případě ne-

příznivého počasí turnaje v hale ZŠ Komenského)
od 19.30 Country skupina Osada – křest CD (hospoda U dvou kapříků)
Koupaliště ve Slavkově
od 20.00 Diskotéka na koupališti, hraje DJ Boris, dívky do 21.30 hodin vstup zdarma

SOBOTA 30. KVĚTNA 2009
ZŠ Tyršova
9.30 Slavnostní otevření víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ Tyršova
Palackého náměstí
od 13.00 Stavění máje
14.00–14.10 Zahájení Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů – předání práva (tanec a zpěv)
14.15–14.30 Oficiální představení a křest DVD „Pocta Domenicu Martinellimu“
14.35–14:50 Netradiční vystoupení dětí z Mateřské školy Zvídálek se ponese v duchu samby
15.05–15.35 Hudební vystoupení ZUŠ Františka France – kytarový soubor
15.40–16.10 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – Glitter Stars, sportovní gymnastky, Country sku-

pina Junico
16.25–17.35 Dramatický kroužek ZŠ Komenského – pohádkový ekol. příběh „Nic se neděje“
17.35–17.50 Oddíl mladých hasičů - ukázka soutěžního požárního útoku (ve spodní části náměstí)
17.50–18.10 Ukázka z činnosti oddílu mladých hasičů z družebního města Darney
18.15–19.15 Slavné muzikálové písně zazpívají herci Městského divadla Brno Hana Holišová,

Olda Smysl, Martina Severová, Martin Křížka, Soňa Jányová
od 19.30 Koncert slavkovských hudebních skupin

Zahrají kapely Martin Křížka a ORIGINÁL, THIEF, LaMancha, BABOSED a další
Doprovodný program na náměstí
13.00–19.00 Malé tržiště s nabídkou občerstvení
14.00–17.00 Junák Slavkov u Brna – prezentace činnosti, hry pro nejmenší
odpoledne Sbor dobrovolných hasičů – prezentace ze své činnosti ve stánku
Restaurace Gól – Zlatá Hora
od 20.00 Předhodová zábava

NEDĚLE 31. KVĚTNA 2009
Palackého náměstí

9.30 Průvod stárků se sochou sv. Urbana od radnice, mše svatá v kostele Vzkříšení
Páně
13.30 Zahájení krojovaného průvodu stárků městem za doprovodu Zámecké dechové kapely
14.00 Zahájení starostou města
14.10–15.10 Pásmo pro děti – Hrajeme si s Kamarády
15.15 - 15.25 Taneční vystoupení ZUŠ Františka France
15.30–16.30 Vystoupení stárků – slavnostní nástup, Mašličková volenka, pozvání k tanci
16.30–17.30 Farní divadlo Simsala Bim – bláznivá komedie „Jak se zbavit Alberta“
Společenský dům Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – v sále společenského domu, k tanci a poslechu hrají Vracovjáci
Po celou dobu akce bude zajištěna nabídka občerstvení.
Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena

PROGRAM

Dům dětí a mládeže připravuje na sobotu
13. června CESTU POHÁDKOVÝM LESEM.
Předpokládaný začátek od 14 hod. 

Chcete si ve volném
čase přivydělat?

DDM Slavkov hledá na školní rok
2009/2010 vedoucí zájmových kroužků, např.:

• Cvičení rodičů s dětmi a Baby klub
(vhodné pro matky na MD).

• Sportovních: florbal, nohejbal, turistika…
• Odborných nebo jiných (na základě inici-

ativy a zájmu uchazeče).
Vedení zájmových kroužků je finančně

ohodnoceno! Bližší informace přímo v DDM
nebo na tel. č.: 544 221 708, 608 767 496. io

Kfiest a prezentace DVD
„Pocta Domenicu Martinellimu”

V rámci akce Dnů Slavkova a Svatourban-
ských hodů proběhne v sobotu slavnostní veřejný
křest DVD s názvem „Pocta Domenicu Marti-
nellimu“, které se týká projektu za podpory Města
Slavkova u Brna. DVD vzdává hold architektovi
slavkovského zámku – italskému architektovi
Domenicu Martinellimu (1650–1718). Dokument
ukazuje záběry z Martinelliho staveb a plánů (ze-
jména Slavkova), ale také seznamuje s jeho dílem
a životem. Odbornou část připravil profesor Hell-
mut Lorenz z Univerzity ve Vídni, hudební část
DVD uvede hudbu baroka v podání amerického
pěvce Joela Frederiksena. Režíroval režisér ČT
Karel Kopš. DVD bylo vydáno agenturou Dvorak
Artists International jako součást „Projektu Mar-
tinelli“, který probíhá od roku 2006. 

Po ukončení programu křtu DVD na náměstí
bude samotný dokument oficiálně prezentován
přímo ve vstupní hale na zámku ve Slavkově
u Brna, které slovem uvede Mgr. Magdaléna
Dvořáková z vydávající agentury Dvorak Artists
International. DVD bude dle informací poté
možno přímo zakoupit. 

Vedení města Slavkov u Brna

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.
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Podle tiskové zprávy, kterou vydalo Meziná-
rodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., na-
bízí festival CONCENTUS MORAVIAE poslu-
chačům v roce 2009 již po čtrnácté příležitost
propojit hudební zážitky s návštěvou půvabných
zámků a kostelů a procestovat během měsíce
června řadu malebných měst a městeček jižní Mo-
ravy a Vysočiny. Festival výrazně obohacuje kul-
turní život regionu a je událostí zajímavou jak pro
místní publikum, tak pro hosty z celé České re-
publiky i zahraničí. V letošním roce proběhne 36
koncertů ve 21 městech a program tohoto ročníku
bude na téma „Dámy mají přednost“. 

Ve Slavkově se můžeme těšit na dva koncerty,
které se uskuteční v Historickém sále na zámku.

Tel.: 544 121 156
mob.: 725 746 435
mestskapolicie@meuslavkov.cz

MĚSTSKÁ POLICIE
SLAVKOV U BRNA
PALACKÉHO NÁM. 65,
ve dvoře

První z nich proběhne ve čtvrtek 4. června
v 19.30 h, kde vystoupí umělkyně Barbara Maria
Willi s hosty, v jejichž provedení zazní kromě ji-
ného melodie Marquerity Roesgen-Champion,
Petera Grahama, Bohuslava Martinů a dalších. 

Na další koncert ve Slavkově se mohou ná-
vštěvníci těšit ve čtvrtek 25. června v 19.30 h.
Představí se nám Škampovo kvarteto a na klavír
zahraje Jaroslava Pěchočová. Repertoár bude ob-
sahovat díla autorů Grazyny Bacewicz, Vítězslavy
Kaprálové a Antonína Dvořáka. 

Zveme na koncerty všechny příznivce vážné
hudby k mimořádnému uměleckému zážitku v po-
dání předních evropských interpretů. 

Vedení města Slavkov u Brna

Koncerty CONCENTUS MORAVIAE na zámku

Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitostí,
že od 10. dubna  do 11. května 2009 je na sekre-
tariátě MěÚ ve Slavkově u Brna k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam, kterým se vy-
měřuje nová daňová povinnost daně z nemovi-
tostí na letošní rok. Podrobnosti ke změně výše
daně byly vysvětleny ve Slavkovském zpravodaji
č. 1/2009 na straně č. 7 a též v příspěvku ze dne
7. ledna 2009 na webové stránce informačního
portálu „veslavkove.cz“.

Změny ve výši této daně se týkají zejména po-
platníků, kteří mají ve vlastnictví  pozemky typu
orná půda, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý

Městská policie Slavkov u Brna ve spolupráci
s Městskou policií Brno uspořádala ve čtvrtek 16.
dubna na nádvoří ZŠ Komenského den prevence
kriminality pro žáky 9. tříd. Školáci se v rámci
přednášek dozvěděli o trestní odpovědnosti a její
hranici, škodlivých následcích kouření, místech,
kde je tato činnost zakázána a jaké jsou podle zá-

Zápis do Matefiské ‰koly Zvídálek
Ředitelství MŠ Zvídálek ve Slav-

kově u Brna oznamuje rodičům, že
řádný zápis dětí do Mateřské školy

Zvídálek na školní rok 2009/2010 se bude
konat v termínu od 18. do 22. května v době
od 9 do 15 hodin v budově MŠ na Koláčkově
náměstí 107.

Rodiče si při zápisu vyzvednou přihlášku do
mateřské školy a evidenční list. Vyplněné tisko-
pisy pak co nejdříve doručí ředitelce školy. Ta
následně vydá na základě schválených kritérií
rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské
školy. Eva Jurásková, ředitelka školy

kona postihy. O pití alkoholu a jeho dopadu na
zdraví člověka a o nebezpečí zahrávání si s dro-
gami. Děti se taky seznámily s odstrašujícími pří-
pady automobilových a motocyklových nehod.
Doufejme, že si školáci z této přednášky odnesli
cenné informace, které jim poslouží v jejich bu-
doucím životě. Pavel Ehrenberger, velitel MP

Strážníci přednášeli dětem

Město Slavkov u Brna i nadále pokračuje s me-
todou komunitního plánování sociálních služeb,
a to přípravou komunitního plánu sociálních slu-
žeb na období 2010 a 2011. V roce 2008 se pra-
covní skupina seniorů i zdravotně postižených pra-
videlně scházela a podílela se na hodnocení
komunitního plánu sociálních služeb, který byl
schválen na VI. řádném zasedání zastupitelstva
města dne 31. 3. 2008 na období roku 2008 a 2009.

Firmou Sociotrendy zastoupenou doc. RNDr.
Ivanou Loučkovou, CSc. proběhlo na podzim loň-
ského roku zjišťování potřeb v rodinách s dětmi.

Svoz odpadu o svátcích
Svoz směsného komunálního odpadu

v pátek 1. května (Svátek práce) a 8. května
(Den vítězství) proběhne beze změn.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Pavel Horáček, technicko-provozní

náměstek RESPONO, a.s.

Ztracen˘ pes hledá majitele
Městskou policií ve Slavkově u Brna byla od-

chycena mladá fenka křížence. Případný majitel
nebo zájemce ať se přihlásí na služebně MP nebo
na telefonním čísle 544 121 156, 725 746 436.

Pavel Ehrenberger, velitel MP

Sdûlení k nové v˘‰i danû z nemovitostí na rok 2009
travní porost, tedy značného počtu poplatníků
s bydlištěm ve Slavkově u Brna, ale i těch, kteří
zde nebydlí a vlastní v katastru města tyto druhy
pozemků. Změny ve výši daně se však mohou
týkat i dalších občanů vlivem jiných důvodů, např.
ukončení doby osvobození od daně z nových sta-
veb apod. Daňové složenky na novou výši da-
ňové povinnosti budou zaslány poplatníkům poš-
tou v průběhu května. Daň je letos splatná
nejpozději 1. června 2009.

Případné nejasnosti si mohou občané konzul-
tovat na zdejším finančním úřadě.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

Komunitní plánování sociálních sluÏeb ve Slavkovû u Brna
V únoru 2009 byla ustavena pracovní skupina
prorodinných služeb, která se chce zaměřit na
rodinu s dětmi a na volnočasové aktivity v rámci
prevence patologických jevů. 

Snahou obou pracovních skupin je, aby komu-
nitní plánování reagovalo na zjištěné potřeby uži-
vatelů a vedlo ke zlepšení služeb. Vyzýváme ob-
čany, kteří mají náměty a připomínky, jak vytvářet
a zlepšovat prostředí příznivé rodině, aby kontak-
tovali pracovnice odboru sociálních věcí MÚ ve
Slavkově u Brna Ing. Janu Šolcovou a Martinu
Oslíkovou. Martina Oslíková, DiS.
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(navazuje na článek v SZ č. 03/2009)
I.

Město Slavkov u Brna dokončí v dubnu vý-
stavbu kompostárny. Technickým službám (dále
jen TSMS) bude předána kompostárna do správy
k provozování. Dne 24. 4. 2009 bude slavnostní za-
hájení provozu. Na provoz kompostárny je schvá-
len podrobný „Provozní řád“, z kterého mj. citu-
jeme: 

1. Kapacita zařízení kompostárny je 950 tun za
rok. V zařízení je možné zpracovávat pouze bio -
logicky rozložitelný odpad (kat. číslo 200201),
odpady z tržišť (kat. číslo 200302).

2. Původ přijímaných odpadů:
- veřejná zeleň
- biologicky rozložitelný zahradní odpad od občanů

3. Odpady, které NEBUDOU přijímány ke
zpracování:

- nebezpečné odpady
- odpady z podnikatelské sféry 
- biologické odpady živočišného původu 

II.
Pro TSMS z výše uvedeného vyplývá:
1. Zajistit svoz biologicky rozložitelných od-

padů z údržby veřejné zeleně města (včetně zá-
meckého parku, koupaliště, alejí, protipovodňo-
vých hrází na Litavě, stadionu, MŠ, ZŠ, atd.)

2. Zajistit svoz biologicky rozložitelného za-
hradního odpadu od občanů (dále jen odpad ze
zeleně). 

3. Zajistit řádný provoz kompostárny při do-
držení všech předepsaných postupů, mj. kontro-
lou sváženého odpadu, roztřídění, podrcení
a promíchání, založením do kompostovacích

hromad, dodržet předepsanou technologii kom-
postování. Pro kompostování je navrženo otevření
aerobní (s přístupem vzduchu) kompostování
v trojúhelníkových základnách. 

III.
Pro OBČANY z toho vyplývá:
1. Technické služby odvezou občanům odpad ze

zeleně z údržby veřejných ploch.
2. TSMS odvezou občanům biologicky rozloži-

telný odpad ze zeleně (nikoliv ze sadů mimo in-
travilán města).

3. Občan může uložit tento odpad na místa ob-
vyklá, zpevněné plochy, vjezdy a podobně, zpra-
vidla před vlastní dům, vždy v neděli večer nebo
v pondělí ráno (před svozem).

4. TSMS budou provádět svoz těchto odpadů
zpravidla v pondělí a úterý, po sobotě a neděli
(víkendu). Zahájíme svoz v severních ulicích
města (počínaje Tyršovou) a postupně bude svoz
pokračovat do jižních částí města (Nádražní).

5. Sběrná místa – zpěvněné plochy před vlast-
ními domy mimo dešťové vpusti a podobně.

6. Sběrné místo nesmí ohrozit dopravu na ko-
munikacích.

7. Odpad může být i ve vlastních igelitových
pytlích (po vyprázdnění vrátíme).

8. Uliční smetky odvezou TSMS samostatně
(mimo svoz odpadu ze zeleně).

IV. 
Co do kompostu PATŘÍ:
- tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny, větve

do tloušťky 12 cm, kůra
- odpad může být smíchán (větve, listí, tráva)

Co do kompostu NEPATŘÍ: 
- plasty, textil, stavební suť, sklo, cihly, beton,

nebezpečené odpady, odpad z podnikatelské sféry,
převařené zbytky z jídel, uliční smetky (ty sve-
zeme samostatně), kovy, větve nad ∅ 12 cm, pa-
řezy 

Poznámky:
1. TSMS poskytnou označené igelitové pytle

1 ks à 10,- Kč (manipulační poplatek) v kanceláři
TSMS v pondělí 7.00–11.30  12.30–15.00 h a ve
středu 7.00–11.30 12.30–15.00 hodin (případně
dle telefonické dohody)

2. TSMS si vyhrazují právo z provozních dů-
vodů posunout svoz. Po vyhodnocení zkušeností
tento systém upravit. 

3. Pokud dojde k poškození strojů vinou ne-
vhodného odpadu budou TSMS uplatňovat vznik-
lou škodu po původci.

4. TSMS děkují všem občanům za odpovědný
přístup a za jejich podíl na údržbě veřejné zeleně.

5. Větší množství, především větví, můžete na-
hlásit na TSMS. 

6. Výstupem z kompostárny bude REKULTI-
VAČNÍ KOMPOST a REKULTIVAČNÍ SUB-
STRÁT (rekultivační kompost smíchaný se zemi-
nou). Kompost i substrát bude využíván pro údržbu
veřejné zeleně, terénní úpravy a rekultivace. Po
dohodě s TSMS bude k odebrání bezúplatně pro
občany Slavkova u Brna.

Kontaktní místo:
TSMS, Špitálská 733, Slavkov u Brna 
tel./fax. 544 221 302, tel. 544 220 989, 603 156 818
e-mail: tsms@volny.cz, tsms.lansky@atlas.cz

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

Systém svozu biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ pro kompostárnu mûsta

Foto: 3x R. Lánský
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30. 5. – 27. 6. 2009

Dámy
mají pfiednost
také ve Va‰em mûstû

www.concen tus -morav iae .cz

XIV. Mezinárodní

hudební festival

13 mûst

Technické služby provádí každoročně po zim-
ním období, po zimní údržbě, jarní úklid míst-
ních komunikací tzv. „blokové čištění“. 

Letos jsme začali 1. dubna. Na úklid používáme
malou strojní mechanizaci a především ruční do-
metání. Ve čtvrtek 16. dubna jsme dokončili úklid
na místních komunikacích IV. třídy (chodníky).
V pátek 17. dubna jsme zahájili zametání místních
komunikací III. třídy (silnice) a parkoviště. 

Podle pasportu tvoří MK (místní komunikace)
1. tř. III (silnice) 79 položek

délka 15 159 m
plocha 89 790 m2 

(tj. cca ∅ 6 m x 15 000 m)
2. tř. IV. (chodníky) 252 položek

délka 26 381 m 

Jarní úklid místních komunikací
plocha 48 378 m2

(tj. cca ∅ 1,80 m x 26 000 m)
3. parkoviště 37 položek

plocha 15 104 m2

Celkem 153 272 m2

Pro úklid MK (silnic a parkovišť) musíme
spoléhat na ukázněnost parkujících řidičů, kteří
v převážné většině respektují naše operativní
značení. 

Děkujeme občanům, kteří sami iniciativně za-
metou před svými domy. Uliční smetky odve-
zeme samostatně. Proto je nutné dávat uliční
smetky samostatně mimo „hromádky“ odpadu
ze zeleně, který průběžně odvážíme zpravidla
po sobotě a neděli. 

Za TSMS R. Lánský, ředitel organizace

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Foto: 2x R. Lánský

Foto: 2x B. Maleček

Prodejní zahradnická v˘stava
V pátek 17. a v sobotu 18. dubna proběhl a dá

se říct, že velmi úspěšně, druhý ročník prodejní
zahradnické výstavy v prostorách zámeckého
parku ve Slavkově u Brna. Předpověď počasí na
tento víkend byla opravdu děsivá, naštěstí se ne-
vyplnila a hlavně v sobotu byl nádherný poho-
dový den. V parku bylo víc jak 50 prodejních
stánků s rostlinkami a dalšími doplňky do zahrady
i do domácnosti. Prodejní zahradnickou výstavu
zhlédlo přibližně 2500 návštěvníků a každý si
mohl přijít na své. Nejvíc se prodávaly balkonové
květiny a skalničky. Většina prodejců-zahradníků
potvrdila již svoji účast také na podzimním Vác-
lavském jarmarku.

Děkujeme vám za přízeň, kterou nám projevu-
jete návštěvou našich akcí a těšíme se na shleda-
nou. Věra Marková (ZS-A)
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Pozor, na zámku
 soutěž ke Dni muzeí!

V sobotu 16. května v rámci Mezinárodního
dne muzeí se ve slavkovském zámku uskuteční
soutěž o nejnápaditější pokrývku hlavy. Každý,
kdo se na zámek ve Slavkově u Brna dostaví
v době od 9 do 12 hodin v kreativní pokrývce
hlavy, bude mít vstup na jednu prohlídkovou trasu
zdarma. 

Ve 13 hodin pak bude celá soutěž vyhodno-
cena a po zásluze odměněna.

Využijte tedy této příležitosti a přispěte
svými nápaditými pokrývkami hlavy k obo-
hacení zážitků získaných na zámku ve Slav-
kově u Brna. Na vaši účast se těší pracovníci
Zámku Slavkov – Austerlitz

PhDr. Vladimíra Zichová (ZS-A)

V rámci Mezinárodního dne muzeí a Festi-
valu muzejních nocí vás v sobotu 16. května
zveme na zámek.

Jako každý rok, tak i letos pracovníci zámku
připravili pro návštěvníky spoustu lákavých pro-
hlídek, které budou dobrým tipem na sobotní zá-
bavu pro celou rodinu. Zájemci o historii mohou
během dne zavítat nejen na klasické prohlídkové
okruhy, ale i na netradiční komentované prohlídky
krovů a půd nebo zámeckých depozitářů. Ve ve-
černích hodinách pak všechny příchozí pobaví ta-
jemné prohlídky podzemí za svitu svíček a loučí.

V sobotu 16. května budou mít všichni jedi-
nečnou možnost navštívit prostory, které během
roku zůstávají běžným návštěvníkům skryty. Zá-
mecké depozitáře odkryjí své poklady v několika
prohlídkách během dne. Z odborného výkladu se
dozvíte informace nejen o předmětech, které se
v depozitářích nachází, ale také např. o majitelích
slavkovského zámku. Na prohlídku je třeba se te-
lefonicky objednat na tel. 544 227 548.

Další zajímavostí bude návštěva krovů a půd,
která je určena pouze pro osoby, které nemají zdra-
votní problémy s chůzí či dýchací potíže a pro děti

V úterý 7. dubna se na zámku ve Slavkově
u Brna konala festivalová schůzka starostů
a kulturních pracovníků z festivalových měst
a pořadatelů prestižního Mezinárodního hu-
debního festivalu Concentus Moraviae. 

Jednání v příjemném prostředí slavkovského
zámku se zúčastnilo na 50 zástupců jednotli-
vých pořádajících měst. Zúčastnění jednali
o přípravách XIV. festivalového ročníku, jehož
letošní podtitul zní „Dámy mají přednost“. Jak
již bylo zmíněno, tento festival je velmi pres-
tižní a patří k šesti největším a nejvýznamněj-
ším – V.I.P. festivalům klasické hudby pořáda-
ných v ČR, mezi které v první řadě patří mj.
mezinárodní festival Pražské jaro nebo Smeta-
nova Litomyšl.   

Festival Concentus Moraviae nabízí poslucha-
čům v roce 2009 již počtrnácté možnost propojit
hudební zážitky s návštěvou půvabných zámků
a kostelů a procestovat tak během měsíce června
řadu malebných měst a městeček jižní Moravy
a Vysočiny. Koncerty pořádané v zakládajících
festivalových městech jsou každý rok doplňovány

Na zámku se konala schÛzka k festivalu Concentus Moraviae
o akce v dalších vybraných místech jižní Moravy
a Vysočiny. V letošním roce proběhne 36 rekord-
ních koncertů v 21 městech, jeden z nich dokonce
na rakouském zámku v Riegersburgu. Jednotlivá
města festival spolupořádají, a mají tak příležitost
bezprostředně ovlivnit jeho charakter. 

Festival je také specifický tím, že programy jed-
notlivých ročníků připravují různí dramaturgové
se silnou programovou koncepcí. Programy letoš-
ního ročníků na téma „Dámy mají přednost“ se-
stavil pan Walter Labhart, švýcarský muzikolog
a kulturní novinář provozující rozsáhlou hudební
dokumentační knihovnu v Endingenu.

V letošním roce na zámku ve Slavkově budou
v rámci tohoto festivalu probíhat dva špičkově ob-
sazené koncerty, na které všechny zájemce co
nejsrdečně zveme. První z nich se bude konat ve
čtvrtek 4. června 2009 (Barbara Maria Willi –
cembalo a její hosté) a druhý ve čtvrtek 25.
června 2009 (Škampovo kvarteto, Jaroslava Pě-
chočová – klavír). Začátky koncertů jsou naplá-
novány vždy na 19.30 hodin v Historickém sále
zámku. Hana Partyková (ZS-A)

nad 10 roků. Výklad vás seznámí mj. s historií
stavby zámku, historií stavby krovů nebo se do-
konce, podle dendrologického průzkumu, dozvíte
přesné stáří původních trámů. Zhlédnete unikátní
práci dnešních mistrů tesařů, kteří věrně kopírovali
práci původních tesařů a samozřejmostí bude pro-
hlídka velice zajímavých zámeckých komínů. Časy
začátků prohlídek krovů jsou určeny na 10.00,
11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.

V tento den můžete také zavítat i do podzemí
zámku na oblíbené večerní prohlídky podzemí
se svíčkami, které máte možnost navštívit v 17.00,
17.45, 18.30, 19.15 a 20.00 hodin. Návštěvníci se
mohou těšit na tajemstvím opředené historky,
které se vážou k historii zámku a města Slavkova,
se kterými přítomné seznámí průvodce v kostýmu. 

A pochopitelně se také všichni dozvědí o prů-
běhu rekonstrukce povrchu nádvoří a budou si
moci prohlédnout její aktuální stav.

Vzhledem k omezenému počtu osob ve skupi-
nách, doporučujeme vstupenky na tyto speciální
prohlídky rezervovat předem telefonicky na po-
kladně zámku ne tel. čísle: 544 227 548.

Mgr. Michaela Kavková (ZS-A)

Den muzeí a festival muzejních nocí

âeská spoleãnost Johann Strauss
se vrací do Slavkova

Zdá se vám titulek poněkud překvapivý?
Možná ano, ale vystihuje „staronovou“ realitu.
Společnost se po několika letech opravdu vrací
na slavkovský zámek, tedy na místa, která jsou
spojena s jejím vznikem. V pravém slova smyslu
sice nikdy ze Slavkova „neodešla“, ale v uplynu-
lých letech došlo k ochlazení vztahů s dnes již bý-
valým vedením zámku. A tomu úměrně i odpoví-
dala veškerá spolupráce a společné aktivity, které
se zúžily jen na spolupořadatelství koncertů.
O nadcházejícím, letos již 10. koncertu, je pojed-
náno v jiném příspěvku. 

Pro ty, kteří o České společnosti Johann
Strauss dosud neslyšeli, uvedu několik základ-
ních informací. Společnost sdružuje příznivce to-
hoto fenomenálního světově proslulého sklada-
tele. Je obdobou několika společností, které
existují po celém světě a vzájemně si vyměňují in-
formace o hudbě, hudebních vystoupeních, ale
také o poznatcích při odborném studiu skladeb to-
hoto žánru a pochopitelně o stále se objevujících
nových dílech tohoto skladatele.

Členy České společnosti Johann Strauss je celá
řada významných osobností z České republiky,
ale také i z Rakouska, mezi nimiž čelní místo zau-
jímá prof. Norbert Nischkauer, vlastnící největší
ucelenou sbírku notových materiálů J. Strausse
a patřící mezi světově uznávané odborníky. Členy
společnosti se mohou stát příznivci této hudby bez
jakéhokoliv omezení, jedinou jejich „povinností“
je symbolický členský příspěvek. Společnost má
od svého vzniku sídlo na adrese slavkovského
zámku. Pokud jsou tedy mezi námi zájemci o další
informace a členství, je možné je získat přímo
u nás. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel (ZS-A)

Foto: B. MalečekStarostové nebo místostarostové festivalov˘ch mûst na zámku ve Slavkovû
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Již osmým rokem pořádá Zámek Slavkov –
Austerlitz společně se Střední zahradnickou ško-
lou v Brně floristickou výstavu v interiérech
zámku.  Prioritou a zvláštností mezi ostatními pa-
mátkovými objekty, které se floristickými výsta-
vami zabývají,  jsou témata jednotlivých výstav.
Od „Svatebního“ při první výstavě, přes „Histo-
rické kostýmy a vazby“, „Procházkou staletími“,
„Moderními vazbami“, při výročí bitvy tří císařů
v roce 2005 „Empírem“, „Z pohádky do po-
hádky“,  „Od jara do zimy“ až po vloni zopako-
vané „Svatební“ téma. Nádherné zámecké inter-
iéry jsou totiž místem, které si pro svůj svatební
obřad vybírá velké množství snoubenců. Jen
v loňském roce zde uzavřelo manželství 150 párů.  

Každým rokem při výstavě, i když je v měsíci
květnu, mají svatebčané zajištěný termín na ko-
nání svatebního obřadu, protože pro svatební
hosty je jejich slavnostní den ještě umocněn nád-
hernou a bohatou květinovou výzdobou. 

Pro letošní rok jsme se rozhodli přiblížit všem
návštěvníkům Benátský karneval s krásnými
karnevalovými maskami.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 14.

Pfiístup do zámku po dobu
 rekonstrukce nádvofií neomezen

Jistě řada občanů již vnímá, že rekonstrukce
nádvoří a přístupových komunikací do zámku
začala plným tempem, které umožnilo více než
příznivé jarní počasí. To samé překrásné počasí
ovšem láká i k procházkám po zámeckém parku. 

Na četné dotazy ohledně přístupu do zámku
a parku tedy sdělujeme, že po krátkou přechod-
nou dobu je hlavní přístupovou trasou cesta
z náměstí jižní bránou do parku a ze západní
strany od bazénů vchodem do zámku. Není
tedy možné využívat průchod přes nádvoří a po-
chopitelně ve všední dny ani průchod severní
cestou od stadionu do parku, kde se pohybuje
těžká stavební technika.

Jako alternativu lze ovšem při procházkách
také využít průchod branou ze severní kaštanové
aleje od golfového hřiště. V této souvislosti jen
upozorňuji, že vlastní provoz zámku je bez ja-
kéhokoliv omezení! Přesto doporučuji případná
jednání s pracovníky zámku (např. ohledně sva-
teb) dohodnout předem.

Věřím, že rekonstrukce bude i nadále probíhat
vysokým tempem a že po vydláždění nádvoří
štípanou žulou bílo-okrové barvy bude tato ne-
podstatná komplikace pro příchozí zapomenuta
a prominuta…

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

V˘stava dfievûn˘ch hraãek a v˘tvarn˘ch
prací dûtí ze slavkovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol

Zámek Slavkov – Austerlitz připravuje velmi
poutavou výstavu Dřevěných hraček pana Lu-
bomíra Klementa z Bučovic, která bude dopl-
něna výtvarnými pracemi dětí ze slavkovských
mateřských škol.

Věříme, že výstava bude pěkným zpestřením
nabídky prohlídkových tras zámku, vždyť spojení
dřevěných hraček, milých obrázků a různých
drobností zhotovených malými dětmi přenese ná-
vštěvníky, hlavně ty dříve narozené, do dětských
let, kdy neměli žádné starosti, nikam nespěchali
a všechno krásné kolem nás si užívali plnými
doušky. 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
7. května v 17.00 hodin v Rubensově sále slav-
kovského zámku. Výstava bude umístěna v Ga-
lerii OK a bude přístupna do 6. července sou-
běžně s provozem zámku.

Ilona Zyková ZS-A

Oficiální Vyřazení kurzu civilních zaměst-
nanců NATO z vyškovské posádky s do-

provodnými službami, kterého se zúčastnili
i představitelé Slavkova, se konalo na

slavkovském zámku 25. března 2009. Jedná se
o pravidelnou každoroční akci. ZS-A

Stalo se již tradicí, že v jarních měsících po-
řádá Zámek Slavkov – Austerlitz společně s Čes-
kou společností Johann Strauss galakoncert or-
chestru Die flotten Geister Coburg (SRN)
v Historickém sále zámku.

Známé melodie z operet letos již podesáté po-
těší všechny posluchače, kteří si přijdou tuto nád-
hernou hudbu poslechnout. Prostředí Historic-
kého sálu ještě umocní prožitky, které vás
přenesou do doby valčíků na plesech v zámec-
kých prostorách nejen vídeňského dvora. Ne-
méně nádherným zážitkem budou nepochybně
pěvecká vystoupení předních evropských inter-
pretů.

Koncert se koná v sobotu 23. května v 17 hod.
v Historickém sále zámku. 

Účinkují: Luisa Albrechtová (sólistka Ví-

Vojáci na zámku

května v 16.30 hodin v Historickém sále slav-
kovského zámku. Součástí této vernisáže bude
módní přehlídka karnevalových masek a po
přehlídce si mohou návštěvníci prohlédnout vy-
zdobené interiéry zámku s krásnými vazbami.
Výstava bude přístupna do 24. května 2009
v souladu s otvírací dobou zámku.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme všem
krásný zážitek z výstavy.

Ilona Zyková ZS-A

Benátský karneval ve Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz a Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Uči-

liště  Rajhrad si vás dovolují pozvat na tradiční floristickou výstavu „BENÁTSKÝ KAR-
NEVAL“, která se koná ve dnech 14.–24. května.

deňské opery) – soprán, Otto Klein (stálý host
SND Bratislava, Státní opery Budapešť, Janáč-
kovy opery Brno, Teatro Regio Turín, Deutsche
Staats oper Berlín a La Scala Milán) – tenor, Jiří
Preisinger (Coburg) – housle, dirigent – Ad-
rian Kokoš (Bratislava), moderuje – Ladislav
Lakomý (ND Brno).

Čestným hostem tohoto jubilejního koncertu
bude poslední potomek slavného rodu skladatelů
pan Eduard Strauss!

Předprodej vstupenek: BKC Brno, Běhounská
(e-mail: predprodej@bkc.cz), Informační cent-
rum Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého
nám. 1, Slavkov u Brna, tel.544220988, (e-mail:
fojtova@zamek-slavkov.cz). Cena vstupenky
250 Kč.

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

„Z operety do operety“ již podesáté
(OD JOHANNA STRAUSSE AŽ PO LEONARDA BERNSTEINA)
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

Poklady nejen z depozitáfiÛ (67)
Prace – pohlednice odeslaná 21. 2. 1916 Rašovice – pohlednice odeslaná 11. 11. 1935

Pohlednice (pokračování)
PRACE
Obec leží asi 8 km západním směrem od Slav-

kova u Brna na území, které bylo osídleno konti-
nuálně již od pravěku. Byly zde zachráněny nálezy
z období paleolitu, neolitu doby bronzové a mla-
dohradištní. 

Obec vznikla někdy v 11. nebo 12. století. Její
název je odvozován od slova „prát“ a postupně se
vyvinul až k dnešnímu „Prace“. 

Ve 14. století část obce patřila do majetku br-
něnské kapituly sv. Petra a Pavla. Na ostatních čás-
tech se majitelé několikrát vystřídali. V roce 1566
byla ta část, kterou spravovala brněnská kapitula,
pronajata olomouckému biskupovi Vilému Prusi-
novskému z Vickova. Po  třicetileté válce
(1618–1648) se obec takřka vylidnila. Nové osíd-
lování pak započalo kolem roku 1653. V polovině
18. století se zde nacházel poddanský dvůr. 

Velká pohroma postihla tuto obec 2. 12. 1805.
Po bitvě u Slavkova z 50 domů zůstaly stát pouze
tři. Jako memento této události byla na prateckém
návrší postavena v letech 1910–1914 Mohyla
míru, o níž jsem se již zmiňovala (viz Slavkovský
zpravodaj 8/2007, s. 8). 

Škola se v obci nachází již od roku 1826. Nej-
prve se učilo v několika místních domech. Nynější
školní budova byla postavena v r. 1855 Františ-
kem Obdržálkem – zednickým mistrem ze Slav-
kova. Od roku 1892 byla již trojtřídní. V současné
době zde působí školy mateřská a základní.

K památkám patří barokní kostel Sv. Kříže. Byl
vystaven na místě staršího kostela (pův. ze 14. sto-
letí) v letech 1728–1730. V 19. století k němu byla
přistavena kaple a sakristie. 

K novodobým památkám pak patří památníky
Padlých v I. a II. světové válce, kříž u rybníka, po-
mník letcům padlým v r. 1938, pomník tragicky
zemřelých chlapců v roce 1951, epitaf Zmrt-
výchvstání Krista a socha sv. Jana Nepomuckého
z 19. století. V roce 2005 byl odhalen Památník
smíření k 200. výročí bitvy u Slavkova 2. 12. 1805.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 7 pohlednic s různými pohledy na obec
– všechny z první poloviny 20. století. K nejstarším
patří pohlednice se secesními rámečky, někdy z 20.
let 20. století. Pohlednice zobrazuje kostel Sv.
Kříže, pomník padlým, školu a náves.   V roce 1916
byla odeslána pohlednice se záběrem na obec,
školu, kostel a faru. Do počátku 20. let 20. století
lze přiřadit pohlednici se zobrazením kostela Sv.
Kříže. Do období I. republiky patří ještě další tři
černobílé pohlednice se záběry na významné bu-
dovy obce a jedna kolorovaná pohlednice s pohle-

dem na Prace s kostelem a Mohylu míru z 30. let
20. století. 

RAŠOVICE
obec leží cca 6 km JV směrem od Slavkova.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141.
Ve 14. století Rašovice vlastnili páni ze Sovince.
Obec se prakticky dělila mezi jednotlivé členy to-
hoto rodu. V roce 1348 se hovoří o tvrzi, která stá-
vala na konci vesnice. V této době ji vlastnil Ješek
z Hradišťka. V 15. století jsou zmiňováni jako
vlastníci Jan Švehla, Archléb z Lipiny, Kateřina ze
Sovince, Čeněk z Bučovic či Heralt z Kunštátu –
všichni ve velmi krátké době na počátku 15. sto-
letí. V roce 1417 bratři Petr Holý a Jan z Bařic za-
koupili v Rašovicích tvrz s lesem, dvůr, vinice ryb-
níky a mlýn. Dalšími majiteli obce se postupně
stali bratři Rackové, část majetku patřila rovněž
tišnovskému klášteru. Na konci 15. století tvrz,
dvůr,  tehdy již pustou ves Konůvky a hrádek Kep-
kov získává majitel Slavkova – Petr – hrabě od sv.
Jiří a z Pezinku. Rašovice tak byly připojeny

k panství slavkovskému. V roce 1542 Rašovicím
darovali Jan a Václav Kounicové právo odúmrti
a obyvatele zprostili téměř všech robotních prací.
Dominik Ondřej Kounic u Rašovic nechal založit
oboru.

Školu děti navštěvovaly nejprve v blízkých Kři-
žanovicích, od roku 1818 pak již v Rašovicích. Na
konci 19. století byla škola rozšířena na dvout-
řídní, od r. 1911 pak na trojtřídní. Školní budova
byla postavena v r. 1854, novější budova pak v r.
1897. Škola v obci působí dodnes. 

K památkám obce patří kaple Cyrila a Meto-
děje, která byla na návrší se hřbitovem postavena
v roce 1869. 

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se na-
cházejí čtyři pohlednice. Z období I. světové války
pocházejí dvě pohlednice, které ukazují celkový
pohled na Rašovice, budovu školy a různé pohledy
na náves. V roce 1934 byla odeslána kolorovaná
pohlednice s pohledem na Rašovice. Do stejného
období pak lze zařadit černobílou  pohlednici se
záběry na kapli, školu, obchod Cyrila Kukly a hos-
tinec U Kocmanů.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Iva Hercíková: Dám si to ještě jednou aneb In-
dolúna - svoji poslední knihu psala Iva Hercíková
po návratu z nemocnice, kdy bojovala s následky
vážné choroby. Přesto to není kniha smutná. Au-
torka v ní s humorem popisuje svůj každodenní
zápas o návrat k běžnému životu a k psaní…

Frederick Forsyth: Fantom Manhattanu –
Fantom opery vrcholí napínavou scénou, v níž
Fantom unese do labyrintu podzemních chodeb
ztemnělé Pařížské opery Christinu, mladou operní
pěvkyni, která je obětí jeho platonické lásky hra-
ničící s posedlostí. Fantom je pronásledován Chris-
tininým snoubencem a krvežíznivým davem a mizí
do temnot nejhlubších sklepení velké budovy, aby
nebyl již nikdy spatřen. Opravdu nikdy...? 

David Gibbins: Atlantida – začalo to vcelku
nevinně: objevením lodního vraku, v jehož útro-
bách se skrýval zlatý disk pokrytý symboly
a znaky. Po jejich rozluštění mohli první prů-
zkumníci klesnout do hlubin. Na prahu cesty do
tajuplné civilizace však leží nečekaná překážka:
potopená sovětská jaderná ponorka! Do věci se
vmísí ruská mafie …  

Barbara Erskine: Údolí havranů – nový
román oblíbené autorky je vystavěn na schématu
dvou časových rovin, současné a starověké kelt-
sko-římské. Pojítkem mezi oběma hlavními po-
stavami, londýnskou vysokoškolskou učitelkou

Jess a dcerou keltského krále Eigon, je děsivá zku-
šenost znásilnění a pronásledování. Opět nás čeká
mnoho nečekaných zvratů, v nichž se dnešek pro-
líná s historií. V té ožívá starověký Řím v prvních
desetiletích císařství, v době svatého Petra a pro-
následování křesťanů, v době vlády císařů Claudia
a později i Nera. 

Roderick Gordon: Hlouběji do podzemí – Zá-
hadné PODZEMÍ odhaluje nová hrozivá tajem-
ství! Tam, kde se Will nachází právě teď, by ne-
chtěl být nikdo z nás. Důlním vlakem proniká
hlouběji do útrob Země, kde se svými přáteli po-
kračuje v pátrání po zmizelém otci. Na vlastní
kůži zjišťují, že v neznámých hlubinách číhá ne-
bezpečí doslova na každém kroku. 

Laurence Boukobza: Zvířata – proč se říká
„chytrý jako opice“? Je labuť hodné a ušlechtilé
zvíře? Jak se mohou žáby bránit před svými ne-
přáteli? Jsou lachtan a lvoun dvě různá zvířata?
Odpovědi na tyto otázky, stejně jako na spoustu
dalších najdete v této bohatě ilustrované knize
o zvířatech určené mladým čtenářům od šesti let. 

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

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí www.zs.slavkovub.indos.cz

Glitter Stars v O2 aréně
Koncem měsíce března jsme se dozvěděly skvě-

lou zprávu a to, že první dubnový víkend se má
konat poprvé v historii v Praze volejbalová Final
Four evropské ligy mistrů. Do O2 arény se tak mají
sjet nejlepší volejbalové týmy Evropy a slavkovská
skupina Glitter Stars má svými vystoupeními
zpestřovat celý průběh turnaje.

V pátek 3. 4. v 8 hodin jsme se plny očekávání
vydaly do našeho hlavního města. Kolem poledne
jsme se nahlásily v překrásné O2 aréně. Byly nám
předány identifikační karty s našimi fotografiemi
a vstupní čipy. A pak už jsme se šly ubytovat do ho-
telu Bohemika, kde jsme bydlely v luxusních dvoj-
lůžkových pokojích s příslušenstvím a výborným
servisem. V pátek ještě proběhly dvě generální
zkoušky, které řídil režisér celého projektu.

Během soboty a neděle jsme dostaly pořádně
zabrat. Všechna vrcholná utkání probíhala ve vzru-
šující atmosféře za přítomnosti bezmála 14 tisíc di-
váků a samozřejmě před miliony televizních di-
váků celé Evropy. Celou akci uváděl slavkovský
sportovec a trenér slovenské volejbalové reprezen-
tace Mgr. Petr Šafář spolu s Rakušanem Tomem,
který již moderoval LOH v Pekingu. Desítky vy-
stoupení nám přinesly bouřlivý potlesk, uznání
a byly pro nás zadostiučiněním našich tvrdých tré-
ninků. Také rakouský moderátor byl našimi výkony
nadšen a přislíbil nám vystoupení v Rakousku.

Naše cesta do Prahy byla pro nás nezapomenu-
telným zážitkem. Děkujeme p. Mgr. Šafářovi
za poskytnutou příležitost a důvěru a p. uč. Ma-
charové za důslednou a pečlivou přípravu na po-
dobná vystoupení. Skupina Glitter Stars

GLITTER STARS dvojnásobn˘
vítûz krajského kola

Taneční skupina Glitter Stars ze ZŠ Komen-
ského dosáhla opět významného úspěchu. 26.
března se konalo v hale TJ Tesla Brno krajské
kolo pohybových skladeb. Naše skupina soutěžila
ve dvou věkových kategoriích. V obou získala
titul krajského vítěze a se svými dvěma sklad-
bami postupují do republikového finále, které se
uskuteční koncem dubna v Opavě. ReMa

Na škole Komenského se každý rok pořádá
soutěž v recitaci. Letos jsme si řekli, že to uděláme
jinak. Zima byla dlouhá, předlouhá, a my jsme se
už nemohli dočkat sluníčka, proto jsme uspořádali
sluníčkový den. Ony to vlastně byly dny dva, ale
sluníčko opravdu přišlo.

Dvacátého prvního března je podle kalendáře
první jarní den, ale už několik dní před tím to vy-
padalo, že zima potrvá ještě aspoň dva měsíce.
Tento první jarní den jsme všichni přišli ve žlutém,
zazpívali Voláme sluníčko, haló, haló, a světe div
se, ono odpoledne skutečně na chvíli vyšlo.

Povzbuzeni tímto úspěchem jsme se domluvili
na poslední školní den před velikonočními prázd-
ninami, kdy vyvrcholí přípravy na skutečné jaro.

Výukové programy v Lesní škole Jezírko
v Brně-Soběšicích jsou mezi našimi dětmi velmi
oblíbené. Tentokrát se výukového programu Spo-
lečenstvo blanitých křídel zúčastnili žáci 6. tříd.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života včel
a mravenců, vyzkoušeli si včelařské oblečení,
ochutnali různé druhy medu a zahráli spoustu her.

Ve středu 8. dubna proběhl třetí ročník Veli-
konoční laťky. Jde o závod ve skoku vysokém,
který pro žáky druhého stupně pořádá ZŠ Ko-
menského. Letošního klání se zúčastnilo cel-
kem 40 závodníků. Zde jsou vítězové všech
kategorií se svým výkonem, který jim zajistil
prvenství.

6. třídy: Slezáková Pavlína (130 cm), Sme-
tana Martin (123 cm); 7. třídy: Ryšánková Ta-
mara (138 cm), Reichl David (140 cm); 8.
třídy: Miková Nikola (138 cm), Černý Marek
(155 cm); 9. třídy: Jeřábková Monika (135
cm), Treml Václav (165 cm).

Mgr. Petr Žižlavský

Velikonoční laťka 2009

O mravencích a včelách
Ale nejoblíbenější atrakci bylo MRAVENIŠTĚ.
Model opravdového obydlí mravenců si děti dosy-
tosti doslova po kolenou a po břiše prolezly při pl-
nění aktivity Ze života mravenců. Při plazení mra-
venčími chodbami sledovaly výjevy z mravenčího
života, hledaly odpovědi na nejrůznější otázky. Víte
třeba, kdy mají mravenci křídla? (MiL) 

Každá třída na prvním stupni si připravila něco, co
souviselo s jarem a se sluníčkem. Někteří pilovali
básničky, jiní uspořádali sborový zpěv, jinde se
zase nacvičovaly scénky a také se pilně vyrábělo.

Zkrátka škaredá středa na Komeňáku byla pře-
jmenována na veselou, protože se všichni dobře
bavili. Trošku nás pozlobila technika, takže jsme
si občas museli nějaké to slovo domyslet, ale sbo-
rové zpěvy, křížovka pro všechny a hlavně závě-
rečná módní přehlídka neměly chybu. 

To sluníčko naštěstí vyšlo a naplno zasvítilo
dřív než na škaredou středu, ale my si můžeme ne-
skromně namlouvat, že na tom taky máme něja-
kou zásluhu. Kdo ví? Vždyť zázraky se dějí
i v dnešní době. J. Formánková

Náš sluníčkový den
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Minulý týden jsme se šli s dětmi podívat do
místní knihovny, která je příhodně umístěna
v barokním zámku s výhledem do zahrady. 

Na mě osobně okamžitě zapůsobila neza-
měnitelná atmosféra klidu a jakéhosi zvlášt-
ního tajemna, které vyzařují všechny knihy,
ohmatané tisíci rukama. I děti pocítily něco ta-
kového, protože se rozešly mezi regály a začaly
si všechno pozorně prohlížet.

Okamžitě jsem se přenesla do svých dět-
ských let, kdy jsem trávila mezi regály hodiny
a hodiny, a nosila jsem si domů kilogramy
knih. V době, kdy jsem vyrůstala, ještě nebyly
počítače ani videa a v televizi dávali jen ve-
černíčky a nedělní pohádky pro děti. Není
proto divu, že jsem si rozvíjela představivost
pomocí cizích příběhů, do kterých jsem se do-
kázala ponořit natolik hluboko, že jsem zapo-
mněla na svět kolem sebe. Současné děti zau-

Krajské kolo
 dějepisné olympiády

V pondělí 6. dubna se v Brně v Centru vol-
ného času Lužánky konalo krajské kolo dějepisné
olympiády. Naši školu reprezentovaly dvě na-
dějné dějepisářky – Petra Dvořáková z 9.B
a Hana Burýšková z 8.B, které své nesporné kva-
lity a zájem o dějiny prokázaly už v okresním
kole, kde obsadily 2. a 3. místo. V náročné kon-
kurenci mladých historiků ze všech okresů Jiho-
moravského kraje naše dívky opět obstály skvěle
a úspěšně uplatnily své znalosti z období středo-
věku a raného novověku. Petra získala zaslou-
žený diplom za 7. místo a také Hanka obsadila
velmi pěkné 15. místo. Oběma dívkám srdečně
gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci
naší školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších
soutěžích i ve studiu. zšt

Okresní kolo olympiády
v českém jazyce

V úterý 17. března se ve Vyškově konalo
okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši
školu zde reprezentovaly dvě úspěšné řešitelky
školního kola – T. Paterová z 9.A a D. Vičarová
z 8.A. V konkurenci mnoha základních škol
a osmiletých gymnázií se T. Paterová umístila na
velmi pěkném 7. místě a také D. Vičarová podala
velmi pěkný výkon. Oběma dívkám děkujeme
a přejeme mnoho zdaru v dalších soutěžích. zšt

Každým rokem žáci devátých ročníků ab sol-
vují exkurzi v Památníku Terezín. Prohlídka bý-
valého ghetta je součástí výuky o holocaustu.
Snažíme se, aby se žáci touto formou o proble-
matice genocidy Židů během 2. světové války
dozvě děli více, než je v učebnicích dějepisu pro
9. ročník. Vedeme je také k tomu, aby se zajímali
o osudy židov ské menšiny žijící před 2. světovou
válkou ve Slavkově. 

Letošní exkurze žákům zůstane zvláště v pa-
měti díky nevšednímu zážitku. Českou republiku
totiž právě v pondělí 30. března navštívil izrael-
ský prezident Šimon Peres a v doprovodu čes-
kého prezidenta Václava Klause uctil památku
terezínských obětí. Naši deváťáci byli svědky to-
hoto pietního aktu, který se uskutečnil na tere-
zínském Národním hřbitově. zšt

Po jasné výhře v okresním kole basketbalu se
naše  reprezentantky vypravily za dalším spor-
tovním zápolením, tentokrát do Brna na  kolo
krajské. Již první vítězství získaly, když bez
úhony přestály cestování v přeplněné hromadné
dopravě.V turnaji pak jednou výhrou a jednou
prohrou  postoupily ze základní skupiny do ut-
kání o třetí místo. Tam znovu prokázaly svoje
kvality a získaly pro naši školu bronzovou
příčku. Děvčata tak obstála v krajské konkurenci

První jarní den jsme letos na naší škole přiví-
tali stylově – v zeleném. V pátek 20. března jsme
pro žáky prvního stupně uspořádali zelený den.
Děti i paní učitelky se hned ráno sešly v přízemí
školy v zeleném oblečení a byla to opravdu pře-
hlídka všech odstínů zelené. Pod vedením p. uči-
telky R. Pflimpflové jsme si zazpívali písničky
o jaru, o travičce a o sluníčku. 

Exkurze v Terezíně

Žáci ze 4. a 5. třídy nám pak přiblížili symbol
zelené barvy, pověděli nám něco o příchodu jara
a Velikonoc. Potom se všichni rozešli do svých
tříd, kde pokračovali v dalších činnostech – seli
obilí, malovali zelené čtyřlístky, stromy a kvě-
tiny. Zelený den udělal všem velkou radost. Dou-
fáme, že jsme tím definitivně zavřeli bránu zimě
a můžeme konečně přivítat jaro. zšt

Zelený den v naší škole

na výbornou a už teď se jistě těší na další boje,
třeba ve volejbale. Poděkování a gratulace patří
kapitánce Daně Vičarové, Denise Škrabalové za
tvrdou obranu, Tereze Vránové za rozhodující
koš, Renatě Lovasové za „rychlé sprinty“, Míše
Durákové za bojovnost, Simoně Dvořákové za
nejmladšího účastníka turnaje, Lucii Slané a Bětě
Bohatové za podporu a pomoc na hřišti i na stří-
dačce. Děkujeme i trenérovi dívek Lukáši Char-
vátovi za přípravu a vedení týmu. zšt

Krajské kolo basketbalu dívek

jme spíš časopis, protože má barevné obrázky. 
Dnešní děti mají všechno, na co si vzpome-

nou, a přesto je lituji. Jsou ochuzené o to
krásné, co máme každý v sobě, a co se nemůže
projevit, pokud je mysl ubíjena komerčními
pořady, líbivými napodobeninami umění
a agresivními hrami. Proto mě příjemně pře-
kvapilo, když se po prohlídce knihovny a vý-
kladu pana knihovníka, který jim podrobně vy-
světlil, jak to v knihovně chodí, většina z nich
rozhodla přihlásit se za čtenáře, a někteří si do-
konce odnesli domů vypůjčenou knihu. 

Nevím, jak dlouho jim toto nadšení vydrží,
ale i kdyby zůstal jen jeden, stojí za to kni-
hovny udržet a navštěvovat je. Člověk, který
drží v ruce knihu, nikoho neohrožuje. Na světě
přece bylo vždycky to dobré a špatné v rovno-
váze a opravdoví čtenáři k této rovnováze vý-
razně přispívají. J. Formánková

ZE ZŠ KOMENSKÉHO

Návštěva místní knihovny



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ15 4/2009

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Blahopřání
Ač jen jedno oko mé, mám však dobré renomé,
ve fotu a technice – tam jsem známý nejvíce.

Dne 24. dubna 2009 se dožívá krásných 85. narozenin
celou rodinou milovaný

STANISLAV OLBRICHT
Přejeme mu všichni hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Rodina.

Blahopřání
Čas pravidelně roku přidává, jen krásné vzpomínky nám nechává.
Do dalších let štěstí, lásku, spokojenost, pevného zdraví stále dost,

starostí málo, radostí hodně a všeho, co si Tvoje srdce přeje!
Dne 3. května 2009 oslaví 70. narozeniny paní

EVA DRBALOVÁ
Všechno nejlepší přejí dcery Yvona, Marcela a Lenka s rodinami.

Blahopřání

Dne 13. dubna 2009 oslavil 60. narozeniny a 24. dubna
svůj svátek pan

JIŘÍ SMEJKAL

Všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí manželka, dcera Eva, syn Jan a maminka.

O vánočních svátcích jsme v naší farnosti vy-
hlásili pořádání duchovní obnovy farnosti, ne-
boli Lidových misií, které prožijeme v týdnu od
18. do 24. října 2009. V tomto článku bych chtěl
přiblížit historický pohled na význam misií.

V naší zemi sehrály lidové misie velmi důle-
žitou úlohu. Pravidelně bývaly téměř v každé far-
nosti už od 17. století. Vedením lidových misií se
zabývali především jezuité, ale také redempto-
risté, kteří se této činnosti věnují opět v součas-
nosti. Díky lidovým misiím se mnoho lidí vrátilo
k životu s církví a mnozí prostřednictvím misií
mohli obnovit svoji horlivost pro šíření dobra.
Když procházíme našimi obcemi, často můžeme
vidět starý misijní kříž s letopočtem, kdy se li-
dové misie ve farnosti konaly. Ve Slavkově byl
takový kříž na stěně po pravé straně vchodu do
kostela, avšak zřejmě při opravě fasády v sedm-
desátých letech byl pro svou sešlost odstraněn.
Na obrázku, který byl upomínkou na poslední
misie ve Slavkově, pořádané redemptoristy, je
uveden letopočet 1935. Rozmezí mezi opaková-
ním jednotlivých misií bývá 5 až 15 roků. Misie
nejsou pouze českou záležitostí, ale jsou spjaty
s životem církve na celém světě.

Po druhé světové válce proběhly lidové misie
v mnoha farnostech. Poslední záznamy na misij-

dovolte mi, abych vás pozval jménem všech
stárků na letošní, již desáté, Svatourbanské kro-
jované hody. V sobotu 30. května v jednu ho-
dinu postavíme na náměstí máju, ve 14 hodin
převezmeme právo a klíče od města a zazpíváme
pár písniček pro Vaše potěšení. Večer se sejdeme
na Gólu, k tanci (nejen v rytmu diska) nám za-
hraje osvědčený Veselý Krokodýl.

Nedělní ráno patří mši svaté, která začíná už
před radnicí v 9.30 hodin průvodem stárků se so-

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30

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

Náv‰tûvy nemocn˘ch, pátek 1. 5. dopoledne.
6. pû‰í pouÈ do Îaro‰ic, pátek 8. 5. v 8.00 z kostela. 
Ministrantská pouÈ na Vranov u Brna, sobota 16. 5. 
První sv. pfiijímání, nedûle 17. 5., ve Slavkovû v 8.30. 
PouÈ k sv. Urbanu na Urbánku, nedûle 24. 5. v 18.00 (kfií-

Ïová cesta v 17.00) 
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 28. 5. v 8.00.
Svátost smífiení, ãtvrtek 28. 5. kostel 19.00–20.00 h. 
Svatodu‰ní vigilie, sobota 30. 5. ve 20.00, kostel na ·pitálce. 
Svatourbanské hody (Slavnost seslání Ducha Svatého), ne-

dûle 31. 5. Slavkov, 9.30 prÛvod a m‰e sv. 
Sbírka na Charitu 31. 5. 
Zájezd seniorÛ, 1.–4. 6. (jiÏní a západní âechy a Rakousko). 

Úfiední hodiny na fafie:
stfieda 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Lidové misie z pohledu historie
ních křížích nacházíme z let 1947 a 1948. Od té
doby se u nás misie konat nesměly. Po pádu to-
tality se možnost k jejich pořádání opět otevřela,
ale podmínky v naší společnosti byly už zcela
jiné a původní způsoby používané před více než
50 lety se ukázaly být málo účinné. Postupně se
hledala cesta, jak znovu uvést v našich podmín-
kách lidové misie do života. Misionáři našli svoje
originální cesty, a proto mohou misie vypadat
v podání různých řeholních společenství odlišně.
Jedno však mají vždy společné. Misie jsou dobou
mimořádných příležitostí pro farnost, a všem,
kdo zde žijí, se nabízí možnost otevřít se víře
a Bohu samému. P. Mgr. Milan Vavro, farář

Upomínka na Lidové misie ve Slavkově 1935.

chou sv. Urbana. Mši sv. slouží bývalý slavkov-
ský farář P. Stanislav Forst, nyní farář ve Stu-
dené u Telče. Průvod stárků pro stárky Slavko-
vem začíná také u radnice (trasa: Svojsíkův park,
Zlatá Hora, Bučovická, Dům pokojného stáří)
a končí hodinovým programem na náměstí.
V osm hodin večer startuje krojovaná zábava
s kapelou Vracovjáci (vstupné 90 Kč). Přivítáme
vás výborným vínkem, s úsměvem a písní na
rtech. Jiří Srna

Milí Slavkováci,
Misijní kříž u slavkovského kostela.

JINLONG CLUB KVĚTEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
1. 5. DJ Beat in the mix – Dance mix party  
2. 5. MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ PeeJay 

DJ PeeJay – Freeparty – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál 
Vstupné 50 Kč – dívky do 21.30 h. vstup free

8. 5. DJ Beat  in the mix – Dance mix party
9. 5. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock, Pop, metal

15. 5. Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro večerní
pohodu

16. 5. DJ PeeJay – Freeparty 
22. 5 DJ Beat in the mix – Dance mix party

DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock, Pop, metal
30. 5. DJ PeeJay – Freeparty
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Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Josef Uher (70) 17. 3.

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

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v kraj-
ním případě psané strojem. Toto opatření neplatí
pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za po-
chopení. red.

Vzpomínka
Že čas rány hojí, je jen zdání, nám ale zůstává bolest a vzpomínání.

Dne 7. května 2009 jsme vzpomněli dva smutné roky, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná zarmoucená rodina, manžel Augustin,

děti Olga, Karel a Gustav s rodinami.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2009 uplynulo 11 roků, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2009 vzpomeneme čtvrté smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2009 uplyne šest let, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL

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

Vzpomínka

Dne 14. května 2009 uplyne dlouhých 60 let od úmrtí 
pana

EDUARDA ZAPLETALA
vrchního četnického strážmistra ve Slavkově u Brna

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina Adlerova.

Vzpomínka
Dne 16. dubna 2009 uplynul smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustila

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

RŮŽENA UHLÍŘOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.

PRODÁM BYT v OV o velikosti 2+kk (62,3 m2),
Slavkov u Brna. Byt se skládá z předsíně (9,55 m2),
prostorné koupelny s oknem vč. WC (7,2 m2), obý-
vacího pokoje s kuchyňským koutem (22,45 m2 ),
ložnice s pracovním koutem (14,8 m2). Součástí
bytu je také lodžie (5,1 m2) a sklep (3,2 m2). Byt je
nabízen včetně veškerého vybavení: vlastní ply-
nový kotel, plovoucí podlahy, plastová okna, ku-
chyňská linka na míru (zn. Sýkora), rohová vana,
automatická pračka. Ve společných prostorech
domu je k dispozici kočárkárna, za domem písko-
viště pro děti, před domem lze bez problémů za-
parkovat. Tel.: 776 332 147.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
ODVOZ KOMUNÁLU, suti, železa, dovoz písku,
štěrku, oblázků, stavebnin atd. Kontejnery do 20 m3.
Autodoprava Martínek, Křenovice, tel. 605 777 412.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM RD se zahrádkou ve Slavkově nebo
Rousínově a okolí, popř. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766
PRODÁM DB 3+1 na Zlaté Hoře, 1. patro – plo-
cha bytu 73 m2. Dům i byt po rekonstrukci. Tel.:
732 268 392.
ČIŠTĚNÍ SEDAČEK i z kůže, koberců vč. třásní.
Mokré čištění s hloubkovým odsátím. Každý 3. ko-
berec zdarma. Doprava do 20 km neúčtuji. M.
Škromachová, Křenovice, tel. 605 414 856.
FIRMA VE SLAVKOVĚ u Brna přijme pracov-
níka(ci) na místo prodej a provoz s pracovní
dobou 6.30–10.30 h., SŠ a práce s PC podmín-
kou (nejlépe SPŠ stavební). Kontakt 544 227 257.
MÁTE DVOUSAZBOVÝ el. měr., používáte jej
s myčkou či pračkou, víte, kdy spíná E-ON. Info.
tel.: 602 830 485.
PRODÁM šachetní dekl ocelový, 130x100 cm,
dvoukřídlý se středovým otvíráním. Cena
1000 Kč. Tel.: 732 132 947.
PRODÁM ZAHRADU – udržovaný ovocný sad
– ve Slavkově v lokalitě „Vinohrady pod Urba-
nem“ o rozloze cca 1400 m2. Na pozemku je 35
stromů různého druhu a různého stáří. Pozemek
je na mírném jižním svahu s krásným výhledem
na Slavkov. Příjezd po zpevněné polní cestě.
Přípojka nn možná. Cena dohodou. Informace
na tel. 773 942 630.
arnika.kosmetika.sweb.cz  AKCE!
Galvanická žehlička pro odstranění vrásek,
permanentní make-up a jiné, 776 339 930.
PRODÁM DB 3+1 na Zlaté Hoře. Dům i byt
po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel. 732
268 392.
PRONAJMU DB 3+1 na Zlaté Hoře, ihned
k nastěhování. Tel. 731 616 220.

INZERCE
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Den otevřených dveří
v ZUŠ Slavkov

Základní umělecká škola
Františka France ve Slavkově

u Brna, Komenského nám. 525 připravuje na
úterý 19. května od 13 do 16.30 hod. Den
otevřených dveří.

Na pátek 22. května vyhlašuje od 13 do 17
hod. talentové zkoušky do hudebního a ta-
nečního oboru. Těšíme se na vaši návštěvu. jj

KONCERT STUDENTŮ KONZERVATOŘE
BRNO – STŘEDA 6. KVĚTNA V 18.30 h,
SÁL ZUŠ. jj

S hřejivým pocitem radosti jsem sledovala
v televizi večer 28. 3. cenu Thálie 2008. Mezi
nejlepšími třemi umělkyněmi, které byly navr-
ženy prezídiem Herecké asociace k význam-
nému ocenění za nejlepší výkon v kategorii
Tanec, jsme se mohli mezi známými tvářemi
umělců chlubit slavkovskou osobností Editou
Raušerovou. Rolí Carmen ve stejnojmenné in-

scenaci zaujala natolik, že se dostala mezi nej-
lepší tanečnice současnosti. 

Stojí za zmínku, že Edita začínala svou umě-
leckou kariéru v ZUŠ Fr. France ve třídě Lenky
Krahulové, která ji pro dráhu tanečnice nejen
skvěle vychovala, ale stále s ní prožívá její ži-
votní kroky. Dostala tak ten nejlepší dárek ke
Dni učitelů. 

Málokdo ví, že Edita dala přednost tanci před
hrou na klavír, kde taktéž vynikala, nicméně
tanec vyhrál. Dnes dobře tak!

Jménem celého kolektivu pedagogů ZUŠ
 srdečně gratuluji k velkému úspěchu a přeji
hodně krásných rolí a nezbytného štěstíčka!

Jana Jelínková, ředitelka ZUŠ Fr. France
Pozn.: Rozhovor s Editou přinášíme na straně

24 zpravodaje.

Gratulace Editě Raušerové

Edita Rau‰erová pfii udílení cen Thálie

V únorovém čísle Slavkovského zpravodaje
jsme hodnotili výsledky okresních kol soutěží
ZUŠ a všem postupujícím jsme přáli hodně
úspěchů v krajských kolech. Naši žáci si toto
přání opravdu vzali za své a svými umístě-
ními nám udělali velikou radost. Posuďte
sami:

V˘sledky krajsk˘ch
kol soutûÏí ZU·

Poděkování patří všem, kteří se na výsledcích
podíleli. Žákům za předvedené výkony, učite-
lům za jejich přípravu, korepetitorům za klavírní
doprovody, rodičům za podporu svých dětí
a všem, kdo nám fandili. A protože pěvecké
duo L. Gajárek a S. Pátik postoupilo do ústřed-
ního kola, přejeme jim šťastnou cestu do Tur-
nova a ať vám to vyjde!

Martin Uma, zástupce ŘŠ

Brno 13. 3. – bicí nástroje
Patrik Dubsk˘ – 2. místo, tfi. uãitel J. Handrla
David Klement – 3. místo, tfi. uãitel J. Handrla

Ivanãice 17. 3. – zobcové flétny
Katefiina Pflimpflová – 1. místo, tfi. uãitel M.

Uma
Tamara Bláhová – 3. místo, tfi. uãitel M. âer-

vinka

Kyjov 18. 3. – sólov˘ zpûv, komorní zpûv
Stanislav Pátik – 2. místo, tfi. uãitelka Z. Ry-

becká
Luká‰ Gajárek – 1. místo, tfi. uãitelka Z. Ry-

becká
Stanislav Pátik s postupem do ústfiedního

kola

Blansko 19. 3. – dfievûné dechové nástroje (klari-
net)

Matûj ·lancar – ãestné uznání, tfi. uãitel M.
Uma

L. Gajárek a S. Pátik s paní učitelkou Z. Rybeckou

Platí při odevzdání kuponu, platnost akce do 29. května 2009

Dárek obdržíte i v případě jiných reklam-
ních akcí, ale pouze po odevzdání kuponu.
Kupon musí být odevzdán při placení zboží.

Obj. č. 014513

Mimořádná akce
Zdarma 20 ks tužkových
alkalických baterií Energizer
při nákupu nad 1000 Kč.
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okénko
Máme po výroční členské schůzi, kde jsme vy-

hodnotili naši práci pro diabetiky za poslední dva
roky. Naše činnost pokračuje letní pohybovou ak-
tivitou. Těšíme se na květnový pobyt v lázních
Luhačovice, kam se přihlásilo 33 účastníků. Ur-
čitě se zase něco nového dovíme o tom jak zvlád-
nout naše onemocnění, užijeme si lázeňské pro-
cedury, a když bude pěkné počasí tak se
podíváme na otevírání pramenů. Těm, kteří se při-
hlásili na ozdravný pobyt do Itálie připomínáme,
že do konce května mají zaplatit zálohu ve výši
1000 Kč. S diabetickými dětmi a jejich rodiči se
sejdeme koncem školního roku zase o víkendu
u Čermáků ve Sloupu v Moravském krasu. 

Cukrovka je složité, trvalé onemocnění látkové
výměny, sice nebolí, ale její následky jsou zna-
telné na mnoha životních funkcích. Pokud jste
rozšířili počty diabetiků a z ordinace lékaře ode-
šli zmateni ze všech zákazů a příkazů, se spous-
tou léků, právě pro Vás je určena individuální
konzultace „Jak to dělám já“. Cukrovka je celo-
životní onemocnění, proto se musíme stále učit
jak s ním žít. Ale jsou i vítězové nad cukrovkou.
Lidé, kteří léčbu diabetu úspěšně zvládají už ně-
kolik let a mohou vám poradit na základě osob-
ních zkušeností. Na individuelní konzultaci mů-
žete přijít vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod. do
naší kanceláře v dětské části polikliniky. Naučíte
se prakticky jak si měřit glykémii, jak si bezbo-
lestně aplikovat inzulin, jak rozpoznat příznaky
hypo a hyperglykémie, jak si upravit jídelníček.
Budete mít možnost zapůjčit si video a další edu-
kační materiál včetně časopisu Dia život. 

V naší poradně se můžete zeptat na vše, na co
jste zapomněli u lékaře. Věřte, že poučený diabe-
tik žije nejdéle, a to chceme. 

V květnu už příroda rozdává svoje dary na-
plno. Proto je také nejvhodnější čas ke sběru lé-
čivých rostlin, které se doporučují při léčbě cuk-
rovky. Nesmíme si však od užívání léčivek
slibovat nemožné, mají pouze význam podpůrné
léčby. Usnadňují uvolňování inzulinu ze slinivky
a mírně zvyšují jeho tvorbu. Rozhodně jimi nelze
nahradit aplikaci inzulinu nebo peronální antidi-
abetika, předepsaná lékařem. Nejužívanější jsou
čajové směsi typu Diabetan, které obsahují brus-
nici, nať borůvky, jestřabinu, lopuch, rdesno ptačí,
lusk fazole. Vhodné jsou také rostliny, které ob-
sahují hořčiny např. artyčok, čekanka, smetanka,
pupava, lopuch, chmel. Inulin obsahují hlízy to-
pinambur, ze kterých se připravuje výborný salát.
Míchané saláty z čerstvé zeleniny se doporučuje
jíst celoročně, protože zelenina obsahuje vlák-
ninu, vitamíny a minerální látky. Na procházce
v lese už také nejdete houby májovky, čirůvky,
pečárky, žampiony a hlívu. Jsou vhodné jako sou-
část zdravé výživy, protože mají nízkou kaloric-
kou hodnotu, ale obsahují důležité minerály
a zvýrazní chuť mnohých jídel. 

Z diabetické kuchařky proto doporučujeme
houby na víně. Potřebujete 4 klobouky hub (asi
200 g), 100 ml bílého přírodního vína, 60 g ci-
bule, 1 dl bílého jogurtu, 5 g rostlinného tuku,
sůl, pepř. Klobouky hub podlijeme vínem, oso-
líme, opepříme a přidáme nakrájenou cibuli a du-
síme asi 15 minut. Pak houby vyjmeme, do šťávy
přidáme jogurt a necháme převařit. Po odstavení
z ohně zjemníme kouskem tuku. Podušené klo-
bouky hub uložíme na talíř a polijeme připrave-
nou omáčkou. 

Jedna porce obsahuje: 6 g bílkovin, 4 g tuku,
11 g sacharidů, 1,8 g vlákniny, 105 kcal = 440 kJ.

Dobré pochutnání přeje Marie Miškolczyová             

Od nového školního roku 2009/2010 bude v MŠ
Zvídálek na Malinovského ulici nabídnuta rodi-
čům dětí ve věku 3–6 let alternativa výchovně
vzdělávacího programu. Jedná se o nový peda-
gogický směr celistvé výchovy, který staví svůj zá-
klad na křesťanském poselství. Podobně jako jiné
pedagogické směry (např. Montessori) může roz-
šířit a obohatit současnou nabídku MŠ. 

Pro uskutečnění tohoto záměru bude otevřena
jedna třída, kterou povede paní učitelka Elena
Knotková z MŠ Zvídálek a sestra Josefa Jarošová
z Kongregace Chudých školských sester naší Paní
(sídlící na Zahradní ulici). Nabídka je otevřená
pro všechny rodiče, kteří chtějí vést děti k zá-
kladním lidským a křesťanským hodnotám a po-
stojům – k víře a lásce, dobru a pravdě. Křest dí-
těte však není podmínkou pro přijetí do této třídy.
Všichni rodiče dětí Mateřské školy Zvídálek obdrží
dopis s informacemi a budou mít možnost písemně
přihlásit své dítě. Rodiče dětí, které do MŠ nastoupí
až od září, obdrží dopis při květnovém zápisu.

Celistvá pedagogika se zaměřuje na celého člo-
věka – na psychické, fyzické i duchovní potřeby.
Chce vytvářet takové prostředí, ve kterém může

Dobrý den, nevíte, prosím Vás, kde je tady
klášter? …Jó, Tyršovka – tam se říká „na kláš-
teře“, to musíte pořád rovně a pak doprava…

A tak mnozí, kteří poprvé přijíždějí na pro-
gramy pořádané v budově Školských sester na
Malinovského ulici, v Domě svaté Rodiny, si svoji
cestu „zpříjemní“ procházkou k budově ZŠ Tyr-
šova. Ta však už od roku 2000 patří Městu Slav-
kov a sestry spravují školní budovu, kde dnes sídlí
Základní škola (speciální) a Mateřská škola Zví-
dálek. Pojďme se společně podívat, jak se dále
rozvíjí charisma Školských sester.

Od září 2009 bude v MŠ Zvídálek na Malinov-
ského ulici, jak je již v jiném článku tohoto zpra-
vodaje zmíněno, nově otevřena třída s křesťan-
ským zaměřením. Tato nabídka pramení ze
spolupráce Města Slavkov, Mateřské školy Zví-
dálek a Kongregace Chudých školských sester
Naší Paní. Řeholní sestry tak navazují na své dří-
vější školské působení v našem městě, a to už od
roku 1883, jehož připomínkou je bývalý klášter

každý říci: „Je dobře, že jsem tady.“ Koncepce pe-
dagogiky jde cestou prožitku – je důležité, aby dítě
skrze svůj prožitek a zkušenost přijalo i něco mno-
hem hlubšího než povrch věcí. K takovému pro-
žitku pomáhá práce se smysly, symboly, barvami
a přírodním materiálem. Děti spolu s učitelem sedí
v kruhu kolem „dějiště“, které je jejich středem.
Učitel vše připraví proto, aby děti přemýšlely a ob-
jevovaly nové souvislosti samy. Vše se odehrává
pozvolna a po malých krůčcích. Důležitá je práce
s tajemstvím, vzácností a jedinečností. 

Cílem této pedagogiky je, aby dítě prožívalo
v celistvosti své vztahy ve společenství i svůj vztah
k tomu, co ho přesahuje. Děti se společně učí „žas-
nout“ nad krásou stvoření a sílou lásky a přátelství.
Učí se vnímavosti ke kráse, ztišení, naslouchání,
tvůrčímu rozvíjení svých darů a spolupráci.

Věříme, že tato nabídka osloví mnohé z vás, po-
může ve výchově vašich dětí a v rozvoji plnosti je-
jich lidství.  Chudé školské sestry Naší Paní

Otázky týkající se Pedagogiky celistvé výchovy
vám zodpoví sestra Josefa e-mailem: jose-
fassnd@seznam.cz

Třída s křesťanským zaměřením
v MŠ Zvídálek v Malinovského ulici

a bývalá klášterní škola na ulici Tyršova. Kongre-
gace tuto školu založila a vedla až do roku 1948,
kdy byla její činnost násilně přerušena komunis-
tickým režimem. 

Charisma Školských sester bylo a stále je za-
měřeno na výchovu. Zakladatelka kongregace vy-
zdvihovala úkol výchovy spojené se vzděláním
jako jedinou možnou cestu k proměně člověka
a společnosti. Výchova, která je zaměřena na ce-
lého člověka, reflektující také jeho duchovní roz-
měr, je základem naplněného lidství, které má být
odpovědně přijímáno a rozvíjeno jako dar a jako
úkol. V dnešní době, kdy je člověk často už od
útlého věku „prosycován“ virtuální realitou, kdy
v pozdějším věku postrádá smysl života a opra-
vdové hodnoty, je úkol výchovy pro každého pe-
dagoga a vychovatele, pro každého rodiče velikou
výzvou. Tedy i pro nás, Školské sestry, které jsme
zde a chceme být našim „malým i mladým“ k dis-
pozici K JEJICH PLNÉMU ROZVOJI.

Chudé školské sestry Naší Paní

POSLÁNÍ CHUDÝCH ŠKOLSKÝCH SESTER NAŠÍ PANÍ

„Výchovou k plnému rozvoji“

Tfiída s kfiesÈansk˘m zamûfiením
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  kkvvěětteenn  22000099
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 5. 10.00 spol. Oslava svátku práce. Bude promítnut film Bobule, kino Jas ZO KSČM Slavkov
před filmem bude přednesen projev k 1. máji JUDr. Helenou Sýkorovou

1. 5. 10.00–16.00 sport. Golf Challenge Tour 2009 golfové hřiště Golf Club Austerlitz
2. a 3. 5. sport. Mezinárodní závod ASTRA NITRO CROSS buggy Slavkov areál Auto RC Slavkov ARC Slavkov 
3. 5. 9.00–14.00 sport. Klubový turnaj v golfu golfové hřiště Golf Club Austerlitz
6. 5. 18.30 kult. Koncert studentů Konzervatoře Brno SÁL ZUŠ zuš
8. 5. 10.00 spol. Vzpomínková akce k 64. výročí osvobození Československa u pomníku J. Jírovského ZO KSČM Slavkov

odjezd autobusu z parkoviště na ul. B. Němcové v 8.30 hod. u Zlatého jelena
9. 5. 9.00 výst. Výstava anglických ohařů zámecký park MS Kozorožec
10. 5. 9.00–14.00 sport. Klubový turnaj v golfu golfové hřiště Golf Club Austerlitz
13. 5. 16.30 spol. Taneční koncert žáků ZUŠ sál SC  Bonaparte ZUŠ Fr. France
14. 5. 17.00 kult. Absolventský koncert žáků sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
16. 5. spol. Mezinárodní den muzeí a Festival muzejních nocí. Mimořádné prohlídky depozitářů (vstupy Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz

budou upřesněny podle zájmu), prohlídky zámeckých krovů (vstupy v 10, 11, 13, 14 a 15 hod.)
Večerní oživené prohlídky podzemí (vstupy v 17.00, 17.45, 18.30, 19.15 a 20.00)
objednávky v pokladně zámku na tel: 544 227 548

16. 5. sport. Austerlitz Fechtl Cup „6“. Tradiční off roadový závod strojů Jawa klubová trať fy Liko-s MK Austerlitz
16. a 17. 5. sport. 2. závod MČR Slavkov. Automobilové modely 1:8 IC off road, buggy, truggy areál Auto RC Slavkov ARC Slavkov
19. 5. 13.00–16.30 spol. Den otevřených dveří v ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France
20. 5. 17.00 kult. Absolventský koncert žáků sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
22. 5. 13.00–17.00 spol. Talentové zkoušky do hudebního a tanečního oboru ZUŠ ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France

17.00 kult. Galakoncert orchestru Johanna Strausse Die flotten Geister Wien Coburg Historický sál zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
29.–31. 5. spol. Dny Slavkova a Svatourbanské hody (podrobný program na straně 4 zpravodaje) náměstí, zámek Město Slavkov, zámek
30. a 31. 5. sport 2. závod MČR Slavkov. Automobilové modely 1:5 on road, Eko, Formule 1, Touring Cars areál Auto RC Slavkov ARC Slavkov
Výstavy:
do 3. 5. 2009 výst. Výstava fotografií P. Knötiga „Krásy jižní Moravy“ Galerie OK Zámek Slavkov – Austerlitz
do 3. 5. 2009 výst. Výstava fotografií z provincie Utrecht Galerie OK Zámek Slavkov – Austerlitz

výstava vás blíže seznámí s provincií Utrecht a představí spolupráci s Jihomoravským krajem. 
17.00 výst. Vernisáž výstavy dřevěných hraček Lubomíra Klementa Rubensův sál zámku Zámek Slavkov – Austerlitz

a výtvarných děl dětí MŠ Slavkov. Výstava bude přístupná do 5. července 2009 souběžně s provozem zámku
14. 5.–24. 5. výst. Benátský karneval – floristická výstava. Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště, Zámek Slavkov – Austerlitz

Učiliště Rajhrad a Zámek Slavkov – Austerlitz zvou na tradiční floristickou výstavu.
Vernisáž výstavy proběhne 14. května v 16.30 hod. v Historickém sále slavkovského zámku.

do 31. 5. 2009 výst. Výstava známek s napoleonskou tematikou galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
do konce listopadu 2009 výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka. Vstup volný galerie před pokladnou Zámek Slavkov – Austerlitz

Automobileum je soutěž zručnosti žáků
3. ročníku oboru automechanik. Soutěžními dis-
ciplínami jsou řidičské schopnosti v jízdě slalo-
movou tratí a při podélném parkování, zručnost
při výměně kola, výměně žárovky, připojení taž-
ného lana, nasazení sněhových řetězů a také vě-
domostní testy z pravidel silničního provozu
a odborných znalostí a poznávání provozních ka-

místa mohou být jen tři. Mgr. Libuše Procházková
ve jmenovaném sborníku napsala: „V dnešním
světě, který je bohužel hodně poplatný konzumu,
ve světě, v němž panuje netolerance a násilí, kde
drogy zatemňují myšlení a cítění lidí, uprostřed to-
hoto světa v malém městě a jeho okolí, se najde
stovka mladých, kterým stojí za to pohroužit se do
svého nitra a své pocity, dojmy a názory vložit na
papír a dovolit, aby je přečetli i jiní. Nevěřím, že to
dělají kvůli jakési pomyslné ceně v literární sou-
těži. Musí v nich být potřeba tvořit, dělit se a sdí-
let. A vůbec nevadí, že mnozí to dělají dost neu-
měle… Je jisté, že z většiny z nich nevyrostou
spisovatelé, najdou uplatnění a smysl své existence
v nejrůznějších oborech a oblastech. Ale připus-
tíme-li, že nejcennější a nejkrásnější je tvoření
v každém smyslu slova, pak už navždycky budou
obohaceni o pocit tvůrce.“

Myslím, že k jejím slovům již není co dodávat.
Všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili, dě-
kujeme. Mgr. Jana Soukopová

Již podruhé vyhlásila Knihovna Karla Dvořáčka
ve Vyškově literární soutěž Vyškovský cedník.
Soutěž byla obeslána celkem 43 pracemi od 43
autorů a proběhla ve dvou kategoriích. Její vy-
hodnocení se konalo 30. 3. a provedla ho pěti-
členná porota, jejíž předsedkyní byla Mgr. Libuše
Procházková, zástupkyně vyhlašovatele soutěže –
komunitní nadace Tři brány. Patronát nad soutěží
převzala spisovatelka Lucie Lukačovičová. Motem
obou kategorií byly citáty Karla Čapka. I. katego-
rie – Pravda zvítězí, ale dá to fušku. II. kategorie
– Čas je strašně relativní pojem.

Máme velkou radost, že mezi vítězi soutěže
byly studentky naší školy Tereza Prokešová, která
nás reprezentovala povídkou Smíření a Eva Za-
chodilová, kterou porota ocenila za povídku Strom
poznání. Obě povídky byly publikovány ve Sbor-
níku literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska.
Zde také vyšla pohádka další naší studentky Mo-
niky Hrubé O porouchaném budíku, což svědčí
o tom, že se porotě také velmi líbila, leč první

Vyškovský cedník

palin. V krajském semifinále všech škol s auto-
mobilním zaměřením 27. března v Brně naši ISŠ
Slavkov u Brna reprezentovali Jan Fojtík ze třídy
3.A AU a Zdeněk Koláček ze třídy 3.B AU.
1. místo Jana Fojtíka a 3. místo Zdeňka Koláčka
je vynikajícím úspěchem a oba naši žáci postu-
pují jako reprezentanti našeho kraje do celostát-
ního finále v Liberci. isš

Další úspěch slavkovské ISŠ!

Poděkování
Středisko Junáku ve Slavkově u Brna by chtělo

tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli v sobotu
4. dubna při sběru železného šrotu. Náš dík patří
ISŠ Slavkov, TSMS, MÚ, firmě SNDI, všem příz-
nivcům skautů, kteří přiložili ruku k dílu, všem,
kteří nám vyšli vstříc a také všem občanům, kteří
nám železným šrotem přispěli na naši činnost. DĚ-
KUJEME. V příštím roce na jaře určitě uvítáme
vaši pomoc znovu. Junák Slavkov u Brna

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste

srdečně očekávány radou star-
ších na sletu čarodějnic ve čtvr-
tek 30. dubna. Setkání bude od
18 hodin na hřišti naproti VaK
ulice ČSA, zde budeme křepčit

a dovádět kolem ohně. Výběr oděvů a doprav-
ního prostředku je na vaší fantazii. Je možné si
donést špekáček a prut na opékání, také drobné na
čaj. Srdečně zve Sdružení čarodějnic

Cyklostezky 2009
Přiblížila se sezona stále populárnějších Cyk-

lostezek, akce DSO Ždánický les a Politaví, a to
navštívit na kole všech 27 obcí sdružení a svou
návštěvu potvrdit razítkem v průkazce. Průkazky
budete mít možnost získat na Informačním
centru nebo radnici již od 11. května. Oficiálně
sice Cyklostezky začínají až 30. května Bošov-
skou šlapkou, ale jezdit můžete již dřív. Vyhod-
nocení bude jako každý rok 28. září – tentokrát
v Křižanovicích. red.

Foto: 2x archiv ‰koly
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučujeRady do zahrady – květen

Pranostika: Před Filipem (1. 5.) deštík noční
úrodu nám věští roční.

Navzdory tomu, že nám klimatické změny po-
řádně míchají osvědčenými pranostikami, točí se
v květnu stále ještě vše kolem „ledových mužů“.
Hadi a štíři sice ze svých děr měli vylézt už kon-
cem dubna na svatého Jiří, ale nebezpečí pozd-
ních mrazíků zůstalo noční můrou všech zahrád-
kářů.

Jak zmírnit následky přízemních mrazíků
u vzešlých brambor: Před očekávaným přícho-
dem přízemních mrazíků nízký porost přihrneme
zeminou (mírně okopčíme).

Pokud již dojde k namrznutí bramborové nati,
můžeme poškozený porost přihnojit ledkem vá-
penatým nebo síranem amonným, kdy dojde
k obnově a zesílení poškozeného porostu.

Zaléváme preventivně před očekávaným mra-
zem, nebo když klesne teplota k bodu mrazu.
Vlhká půda lépe absorbuje teplo, které pak vy-
dává kolem rostlin a chrání proti mrazu.

Nastal-li do rána slabý mrazík, je dobré bram-
bory při východu slunce postříkat vodou, aby
náhým povolením mrazu listy neodumřely. Po-
střik zabrání rychlému roztání ledových krystalů
v listovém pletivu, které jinak roztají tak rychle,
že změní skupenství  nikoli v kapalné (vodu), ale
přímo v plynné (vodní páru), kdy dojde k dehyd-
raci listů, jejich zčernání a zaschnutí.

Porost raných brambor pěstovaných pod ne-
tkanou textilií ochrání proti menším mrazíkům.
S přibývající výškou trsů se pod ní stále silněji
uplatňje nepřímá ochrana proti mrazu. Na vnitřní
straně v kapilárách textilie totiž zmrzne vypařo-
vaná voda z půdy i z rostlin a vytvoří ledový kru-
nýř. Výškou porostu vytvořený vzduchový polštář
mezi povrchem půdy a textilií pokrytou ledem
snižuje vyzařování půdního tepla zpět do atmo-
sféry. Teplota pod textilií v době ranních přízem-
ních mrazíků bývá obvykle o 2–4 stupně vyšší
než v nekrytém porostu.

I když se nám jaro letos trochu opozdilo,
ochrana proti houbovým chorobám (Kuprikol 50)
a jarní postřik proti živočišným škůdcům (Oleo-
ekol) měly být provedeny již dříve za příznivých
podmínek. Nyní zahájíme ochranu proti tzv. rané
červivosti, kterou způsobují pilatky. Zde můžeme
použít bílé lepové lapače, které signalizují nálet.
Z chemických přípravků použijeme CALYPSO
480 SC nebo RELDAN 40 EC, kterými lze ošet-
řit jak jádroviny, tak peckoviny. Při výskytu svi-
lušek na jádrovinách a peckovinách použijeme
NISSORON 10 WP.

Po přejití období již zmíněných „ledových
mužů“ můžeme na otevřené záhony vysazovat
papriky, rajčata a jiné teplomilné rostliny.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža

NESTYDA JI¤Í MACHÁâEK, EMILIA VA·ÁRIOVÁ, PAVEL
LI·KA…Komedie podle bestselleru MICHALA VIEWEGHA.
Povídky o manÏelství a o sexu.

TOBRUK  JAN MEDUNA, PETR VANùK.  Jedna válka. Jedna
bitva. Jeden osud. Severní Afrika, II. Svûtová válka, podzim
1941. 

VY NÁM TAKY, ·ÉFE jedeme v tom v‰ichni. VÁCLAV
VYDRA, JAN ZADRAÎIL, JI¤Í LANGMAJER, IVA JANÎU-
ROVÁ…Partû „loserÛ“ se zdánlivû nabízí Ïivotní ‰ance.
KdyÏ zjistí, Ïe v‰echno je úplnû jinak, boj o vysnûnou práci
pro nû teprve zaãíná… 

KOZÍ P¤ÍBùH POVùSTI STARÉ PRAHY Animovan˘ komedi-
ální pfiíbûh o pfiátelství mezi vesnick˘m mládencem Kubou
a jeho neustále Ïvanící kozou. Vtipnû vyprávûná linie lásky
a pfiátelství mezi ãlovûkem a zvífietem se prolíná s povûstmi
a legendami s moderním nadhledem a humorem tak aby se
z pfiíbûhÛ nevytratilo tajemno.  

AUSTRÁLIE NIKOLE KIDMAN, HUGH JACKMAN, film BAZE
LUHRMANNA. Epické romantické dobrodruÏství, jeÏ se
odehrává na pozadí druhé svûtové války.Neobvyklá trojice
se spoleãnû vydává na cestu dlouhou nûkolik stovek mil,
bûhem níÏ Ïene stádo skotu napfiíã tou nejkrásnûj‰í i kdyÏ
nemilosrdnou krajinou. Pojìte s námi zaÏít skuteãn˘ fil-
mov˘ záÏitek – dokonalou smûs komedie, romance, dra-
matu,dobrodruÏství a velkolepé podívané. V prodeji 11.5.

MADAGASKAR 2. ÚTùK DO AFRIKY Va‰i oblíbení zvífiecí
troseãníci jsou zpátky – stále spolu a stále ztraceni! V pro-
deji 20. 4.

NOC S KRÁLEM PETER Ó TOOLE, TIFFANY DUPONT,
OMAR SHARIF. Inspirující pfiíbûh o odvaze, vífie a osudu
mladé Ïidovské dívky, budoucí biblické hrdinky, která se
stala královnou Persie. Ester svedla krutého krále Xerxe,
a tak zachránila cel˘ Ïidovsk˘ národ pfied vyvraÏdûním.

ÎENY MEG RYAN, ANNETTE BENING, EVA MENDES…Ide-
ální Ïivot je málokdy vûãn˘. K jeho zrujnování staãí ãasto
úplná prkotina…

ZA NEP¤ÁTELSKOU LINIÍ 2. OSA ZLA. V kolumbijské
dÏungli není kam uniknout… Obklíãeni. Opu‰tûni. Ale
nikdy poraÏeni.

ROCKER Bláznivû neuctivá komedie o plnûní Ïivotních snÛ
a pÛsobení nesnází ve vlastní rodinû.

APPALOOSA VIGGO MORTENSEN, ED HARRIS, RENÉE
ZELLWEGER, JEREMY IRONS. V drsném psychologickém
westernu platí jediné: stfiílet rychle, stfiílet pfiesnû a oka-
mÏitû znovu nabíjet. Bez emocí, protoÏe emoce vás mohou
zabít! V mûsteãku Appaloosa poteãe krev! Boufilivá akce
a nervy drásající napûtí.

POD KÒÎÍ HrÛza se skr˘vá hluboko pod povrchem. Dostane
se vám pod kÛÏi.

FRANKLIN Temn˘ Lond˘n, nûkdy v budoucnosti. V Britá-
nii se razantnû zmûnily pomûry, v zemi tvrdû vládne církev
a snaÏí se z lidí udûlat nemyslící stádo. âtyfii z nich se to
rozhodli zmûnit. Dráha jediné kulky rozhodne o osudu ãtyfi
ztracen˘ch du‰í.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Slavkovský fotbal
Dne 28. 3. se přípravka, mladší a starší žáci SK

Slavkov u Brna zúčastnili závěrečného soustředění
před letní sezonou. Navštívili jundrovskou školu,
kde byla domluvena vzájemná utkání s týmy SK
Jundrov a FC Svratka. Přípravka a starší žáci svá
utkání vyhráli a mladší žáci sice nevyhráli, ale i tak
byly všechny zápasy přínosem pro další sezonu.
Na závěr se všichni mohli vykoupat v bazénu, který
patří ke škole, a podle všech účastníků se tato tečka
na závěr velmi líbila. A proto tuto vydařenou akci
budeme opět opakovat. Mgr. Přemysl Jeřábek

Sice už uplynul učitý čas, ale vypadá to jako by
se tato informace nedostala do podvědomí slav-
kováků. Tak tedy 13. 12. 2008 proběhla valná hro-
mada SK Slavkov u Brna, kde byli zvoleni noví
členové do výkonného výboru: Předseda: Milo-
slav Doubek, sekretář: Stanislav Ryšánek, I. mí-
stopředseda Jiří Knesl, II. místo předseda: Jaro-
slav Dvořáček, zapisovatel: Přemysl Jeřábek,
sportovní ředitel: Ladislav Michálek, členové:
Oldřich Strnad, Jaroslav Andrla, Michal Láznický.

Jedním ze základních úkolů nového výboru je
zkonsolidovat situaci a nejasnosti kolem ekono-
mických záležitostí. Je potřeba vypořádat se
s kostlivci ve skříni a pojmenovat některé věci
správnými jmény.

Dalším úkolem je vytvořit takové podmínky
pro hráče, aby se Slavkov udržel v 1.A třídě, ale
neméně důležité je získat nové hráče, a to hlavně
z řad mládeže. Jak je možné, že v šestitisícovém

Fotbal v květnu
Na městském stadionu se budou hrát v květnu

tato mistrovská utkání:
So 2. 5. přípravky Slavkov–Nížkovice, zač. 10 h

dorost Slavkov–Ratíškovice, zač. 14 hod.
SK Slavkov „A“–SK Šlapanice, zač. 16.30

So 9. 5. st. a ml. žáci Slavkov–ČAFC Židenice, zač.
9.00 a 10.45 h.

Ne 10. 5. SK Slavkov „B“–Nesovice „B“, zač. 16.30
So 16. 5. přípravky Slavkov–Křenovice, zač. 10 h

dorost Slavkov–Rohatec, zač. 16.30 h
SK Slavkov „A“–Sj Rohatec, zač. 16.30 h.

So 23. 5. st. a ml. žáci Slavkov–Kuřim, zač. 9.00
a 10.45 hod.
SK Slavkov „B“–Nížkovice „B“, zač. 16.30

So 30. 5. st. a ml. žáci Slavkov–Blansko, zač. 9.00
a 10.45 hod.
SK Slavkov „B“–Vážany „B“, zač. 16.30 h.

Ne 31. 5. přípravky Slavkov–Lovčičky, zač. 10 hod.
Všichni příznivci jsou srdečně zváni. Přijďte do ocho -
zů stadionu povzbudit všechna naše mužstva! rs

Nabídka reklamy
SK Slavkov nabízí pronájmy reklamních ploch

na stadionu. Bližší informace na tel. čísle:
728 060 908, nebo přímo na místě. pj

Nový výbor SK Slavkov u Brna
městě je problém složit družstvo mladších či star-
ších žáků. Kde jsou ti všichni kluci a holky? Jak
je možné, že na trénink dojde 14 hráčů a pak na
zápas jich je jen šest. Práce trenérů mládeže je
velmi nevděčná a všichni ji dělají dobrovolně
a zdarma a výsledkem je jen rozčarování. Ale snad
se začne blýskat na časy a Slavkov bude zase fot-
balovým městem, vždyť si to zaslouží.

Navštivte také naše webové stránky: www.sk-
slavkov.wz.cz, nebo zasílejte své poznatky a při-
pomínky na e-mail:sk.slavkov@email.cz

Mgr. Přemysl Jeřábek

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Soustfiedûní v Jundrovû
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Snad ve chvíli, kdy stálý glosátor dění ve

Slavkově a okolí dr. M. H. psal svůj povinný
jarní příspěvek do Zpravodaje, ve kterém se roz-
plýval vděčností nad ujištěním ředitele TS ve
Slavkově, že nedojde k plošné likvidaci stromů
ve městě a v jeho katastru, někdo brousil pilu na
řadu stromů, stojících po pravé straně silnice
Slavkov–Nížkovice. Podle mého laického od-
hadu, stojících v bezpečné poloze za příkopou,
v dostatečné vzdálenosti od vozovky.

Nevím, kam sahá katastr města, zda i k od-

Nechceme Ïít jako sardinky!
Uprostřed sídliště Nádražní je jako ostrůvek

zeleně mezi vysokými domy několik zahrádek.
Prohlédněte si je dobře, dlouho tady nebudou.
Snahou rady i zastupitelů našeho města je posta-
vit zde další bytový dům v už tak zahuštěné zá-
stavbě. Tak chce náš starosta zlepšit komfort
v bydlení obyvatel sídliště, jak sliboval v článku
ve Slavkovském zpravodaji v loňském roce?
Město jistě potřebuje peníze, ale je třeba myslet
i na životní podmínky lidí, kteří zde už žijí. Spou-
stu zájemců o byty snad uspokojí velká výstavba
nových bytů v lokalitě Zelnice. Další bytový dům
v sídlišti Nádražní potřebuje betonovat další plo-
chy pro parkoviště, příjezdové komunikace
a stání pro auta bydlících. Proto se ptám – neza-
pomenou naše děti, jak vypadá tráva? H.P.

Proč byly vykáceny stromy podél silnice I/54
v místě odbočení na Heršpice ?

V současné době Ředitelství silnic a dálnic
ČR připravuje realizaci stavby odbočovacího
pruhu ze silnice I/54 na komunikaci III/4196 do
obce Heršpice. Pro vložení pruhu bude potřeba
provést oboustranné rozšíření vozovky silnice
I. třídy. Hlavním důvodem provedení této úpravy
je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. V minulých letech zde při dopravních
nehodách čtyři lidé přišli o život. Plánovaná

Je to skutečně tak. Osada v letošním roce
slaví kulaté jubileum a všichni muzikanti už
se těší na své posluchače, na vyhřáté hospod-
ské zahrádky a orosené pivo. Ve Slavkově a při-
lehlém okolí jsme v nadcházející sezóně spolu
s pořadateli připravili spoustu akcí, jimiž
chceme naše výročí oslavit. Kapelu v její zá-
kladní sestavě občas doplní hosté – především
Poutník Jirka Karas Pola nebo Broněk Černý
z uherskohradišťského Amalgamu. Na někte-
rých akcích zpestří zábavu taneční skupiny JU-
NICO při ZŠ Komenského popř. brněnský
Honkytonk. 

V průběhu března a dubna Osada v MK –

• Jak s odstupem několika let vzpomínáš na své
začátky v ZUŠ? Co Ti nejvíce utkvělo v paměti?

Vzpomínám na to velice ráda.Vždycky mě
pohyb bavil a těšila jsem se na něj. Byla jsem
hrozně aktivní. Paní učitelka Krahulová to může
potvrdit:) Ta mě vždy krotila. Samozřejmě není
toho moc, co si pamatuji, ale určitě nezapomenu
na koncerty ZUŠ a jejich přípravy:)
• Vynikala jsi i v hudebním oboru. Zprávy
o Tvých výsledcích ve hře na klavír i na taneční
konzervatoři byly velmi dobré. Zahraješ si občas
nebo Tě Tvoje nynější práce zcela zaměstnává?

Ano. I na Taneční konzervatoři jsem dostávala
z klavíru „jedničku“ :) Měla jsem totiž dobrou
průpravu od paní učitelky Večeřové „dnes“ Jelín-
kové. Bohužel už nemám tolik času hrát.
• Naše žáky by jistě zajímalo, jak vypadá Tvůj
všední den.

Můj všední den? No....Ráno jdu na půl 10 do
divadla na trénink, který musíme cvičit každý
den, 6 dní v týdnu ( někdy i v neděli pokud máme
přestavení). Ten trvá tak hodinu a půl. Pak už jen
nacvičujeme na přestavení, která se budou v nej-
bližší době hrát. Občas se to kombinuje s novou
premiérou, takže je toho někdy až až:) Většinou
končím tak o půl 6. Když se zadaří, tak někdy
i dřív. V podstatě je celý den pryč a tak mi ne-

Výzva
Žádáme rodiče dětí, kterým není lhostejná si-

tuace nedostatečné kapacity MŠ ve Slavkově
u Brna, aby svými podpisy přišli podpořit vý-
stavbu nové, dostatečně velké mateřské školy.
Všechny podpisy pak budou předány spolu se žá-
dostí o rychlé řešení této neuspokojivé situace za-
stupitelům města Slavkova u Brna. Podpisové
archy jsou umístněny v každé třídě MŠ Zvídálek
ve Slavkově u Brna. Jana Radvanová

Vzpomínka na Lojzu
Při listování dubnovým ka-

lendářem mi padl pohled na
datum 7. 4. V tento den jsem
vždycky v minulosti blaho-
přála k narozeninám člověku,
který byl moc důležitý nejen
v mém životě, trenéru bas-
ketbalu Aloisu Rotreklovi. 

Kdysi, ve čtvrté třídě, mi ukázal basketbalový
míč, koš a tělocvičnu a během plynoucích let
mě naučil, jak moc může v životě člověka zna-
menat sport. Několik generací dívek, dnes už
většinou žen, maminek i babiček, určitě, stejně
jako já, vzpomíná na hodiny tvrdé dřiny v tě-
locvičně, na společnou radost při vítězstvích i na
pocity smutku a bezradnosti při prohrách, na
spoustu krásných i veselých zážitků při cestách
na zápasy a turnaje po naší republice i do za-
hraničí, na pocit sounáležitosti a kamarádství.

Díky, Lojzo....
za všechny holky vzpomíná Tamara

zbývá nic jiného než nakoupit, popřípadě si sed-
nout s přáteli na kafíčko a jít domů. Takže není
o co stát:)
• Máš ještě i jiné koníčky vedle tance a hudby?

Mám ráda vše, kde se dá hýbat. Takže sport.
Ráda si zahraju volejbal, basketbal, atd.
A můj největší koníček je jídlo:)
• Čím si nejvíce odpočineš?

Nejvíce si odpočinu tím,že si pustím nějakou
pěknou muziku, zapálím vonné svíčky, lehnu si
a relaxuji. Ráda se také uvolním u nějakého hez-
kého posezení s přáteli.
• Máš své taneční vzory?

Mám spoustu vzorů a v každém je něco zvlášt-
ního a podivuhodného.
• Co bys poradila mladým začínajícím taneční-
kům?

Je to velká dřina,ale pokud chtějí opravdu tan-
covat, tak se musí o své tělo dobře starat. Mít
dobré základy tance, štěstí a pevné nervy.
• Jaké jsou Tvoje sny, Tvá přání a plány do bu-
doucna?

Chtěla bych ještě zkusit nějaké zahraniční di-
vadlo. Dostat tam angažmá, poznat nové lidi a pe-
dagogy. Ale to ukáže až čas:)

Děkuji za odpovědi, měj se moc hezky a ať se
Ti daří! Jana Jelínková

Rozhovor s Editou Raušerovou

bočce na Heršpice, do míst, na kterém byly
stromy pokáceny. Konečně, není to rozhodující.
Jisté je, že padly krásné stromy, které v parném
létě poskytují osvěžující stín. A tak jenom připo-
menutí výše uvedenému pilnému dopisovateli:
pane doktore, životní prostředí nekončí za pomy-
slnými hranicemi Slavkova a jen čekám, že se
někdo, kdo o likvidaci stromů rozhodl, ozve.
Třeba odbor životního prostředí MÚ. Nabízí se
vám tak téma na další příspěvek.

Též pozorný čtenář T.D.

Zázrak života

ad: Zázrak života
stavba se nachází v extravilánu na katastru obce
Nížkovice. Pro provedení stavby je nutno od-
stranit 9 kusů stromů při silnici I/54 a 4 kusy při
silnici III/4196. Jako náhrada za tyto stromy
bude provedena nová výsadba doprovodné ze-
leně. Rozhodnutí ke kácení a stanovení náhradní
výsadby vydal Obecní úřad Nížkovice. Stavební
práce budou zahájeny po ukončení objížďky sil-
nice I/50, předpoklad je ve II. pololetí letošního
roku. 

Odbor životního prostředí 

studiu Martina Křižky pilně natáčela své první
CD vydané ve spolupráci se Zámkem Slavkov
– Austerlitz a za podpory mnoha sponzorů, na
němž najdete výběr nejznámějších písniček
uplynulého desetiletí. Nosič bude od poloviny
května k dostání buďto přímo při produkcích
Osady nebo ve slavkovském informačním
centru a v občerstvení „U Oťase“ na autobuso-
vém nádraží. Vrcholem letošní sezony pak
bude 27. září slavnostní koncert k 10.výročí
kapely na slavkovském zámku. Srdečně vás
zveme na všechny připravované akce a pře-
jeme krásné jaro a léto nejen s písničkami
Osady.  

Termíny vystoupení Osady:
30. 4. Hru‰ky – prostranství u rybníka – pálení ãa-

rodûjnic
23. 5. Slavkov – autobus. nádraÏí - kfiest CD – host

Jirka „Karas“ Pola
29. 5. Slavkov – U dvou kapfiíkÛ – kfiest CD – host

BroÀa âern˘ (Amalgam)
20. 6. Ra‰ovice – fotbal. hfii‰tû - mysliveck˘ bál
27. 6. Slavkov – rest. Gól – Zlatá Hora – vítání

prázdnin
17. 7. Slavkov – zámek (zahrádka ve valech) –

country noc na zámku
18. 7. PodbfieÏice – country bál s v˘ukou tancÛ

1. 8. Her‰pice – country bál
14. 8. Slavkov – zámek – festival Folk & Country
21. 8. Slavkov – zámek (zahrádka ve valech) – pivní

slavnosti
22. 8. Násedlovice – pivní slavnosti

5. 9. Slavkov – rest. ·pitálka – Slavkovská pípa
27. 9. Slavkov – zámek – koncert k 10 letÛm Osady
Zmûna termínÛ vyhrazena! Karel Fikar

OSADA vám hraje už 10 let

Alois Rotrekl
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PUSTIMĚŘ
V obci Pustiměř se nachází

pozoruhodný smírčí kámen, da-
tovaný letopočtem 1553. Jedná
se o plochou pískovcovou desku,
která je nahoře širší (48 cm)
a směrem k zemi se mírně zužuje
(na 39 cm). Kámen je 115 cm
vysoký a v nejsilnějším místě má
tloušťku kolem
15 cm. Na jeho
přední straně je
vyryt kříž a za
ním je šikmo

znázorněn meč – patrně odkaz
na vražedný nástroj. Na příč-
ném rameni kříže se zachoval
dosud čitelný nápis SSIMKO.

Akademický sochař Vladimír
Preclík, který se smírčími kříži
zabýval mnoho let, napsal
o pustiměřském kameni jednu
z povídek, vydaných v knize
Kameny pokání (1992).

Chudý mládenec Hanuš Šimko si
chtěl vzít dívku jménem Eliška. Jeho vy-
volená však byla dcerou bohatého sed-
láka z velkého gruntu a rodiče jejímu
sňatku s chudým mládencem nepřáli.
Eliščina matka nakonec sama vybrala
dceři jiného, bohatého ženicha. Svatba
se měla konat první neděli po svatém
Václavu. Nastal slavný den a ženich s ne-
věstou byli oddáni v kostele. Když se svatebčané
vraceli z kostela, Eliščin bývalý milenec Hanuš
Šimko zastavil nevěstin kočár a nevěstu i ženicha
probodl mečem. Potom se probodl sám. Místo sva-
tební hostiny se tak v Pustiměři konaly tři pohřby.

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (14)
Po týdnu se prý duch mrtvého Ha-

nuše zjevil kameníkovi a objednal si
u něj zhotovení pamětního kamene se
znamením kříže. Kameník odvedl
svou práci, avšak přes noc kámen
zmizel. Pomyslel si, že ho někdo
ukradl, ale mýlil se. Brzy zjistil, že se
křížový kámen objevil na místě, kde
Hanuš zabil svou milou, jejího ženi-

cha a sám sebe.
Od dávné tragédie už uplynulo více než 450

let, kámen však stojí na svém místě dodnes.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Motoklub Austerlitz informuje
9. března byla v areálu výstaviště na Vídeňské

ulici v Bratislavě zahájena výstava Motocykel roka.
Výstava byla spojena s vyhodnocením motocyklu
roku. Pozvánka byla pro 2 členy MK. Jel se mnou
Kája Májek, jednalo se o všední den, nikdo z vý-
boru MK se nemohl uvolnit ze zaměstnání. V are-
álu bylo vystaveno několik stovek překrásných mo-
torek všech značek. Při procházení jsme navštívili
stánky p.Krajčího a jeho syna Martina, s kterým
Kája závodil v r. 2006-7 ve třídě 125 ccm. Opodál
byl další závodník, 13letý Jantalík. Oba jejich ro-
diče vystavovali motorky prodejné i svoje závodní.
Jen jsme se smutně podívali na jejich motozázemí.
Kromě několika známých jsme nejvíce času strávili
s Petrem Balážem, který nám dal několik reklam-
ních letáků s pozváním na závody na Slovensku.
V 17 hod. následovalo vyhodnocení motocyklu
roku. Vyhrála Aprilia 1000 od zmíněného Krajčího.
Byla to hodnotná výstava i s motoshow hudbou,
která stála za to.

V sobotu 4. dubna pořádal Automotodrom Brno
valnou hromadu v hotelu Santon na Brněnské pře-
hradě za přítomnosti 170 členů. Byly zde projed-
nány malé personální změny. Hlavním bodem pro-
gramu bylo odsouhlasení přestavby již nevyhovující
restaurace v areálu Masarykova okruhu. Dále se
probíraly volné jízdy jak klubů, tak jednotlivců –
pro velký zájem pro mnohé neuskutečnitelné, i když
poplatek je 120 euro na den. Po schůzi jsem oslovil
p. Karla Abraháma, prezidenta MK Brno, v souvis-

losti se zájmem o jízdy našich členů a hlavně neu-
spokojivé finanční situaci našeho člena K. Májka.
Bylo mi slíbeno, že se vše projedná na VC Kataru.

Velmi příznivý víkend byl o Velikonocích, nejen
nádherně počasí, ale na Masarykově okruhu se ko-
naly testovací jízdy, kterých se zúčastniál
i K. Májek, díky stáji p. Stáni Mayera z Rosic, který
mu zapůjčil stroj Honda supersport. Nutno podo-
tknout, že od konce sezony m. r. nastaly problémy,
které Kája sám nezavinil, nezaplacené pojistky,
příspěvky, ztráta přilby, bot i kombinézy, a to z dů-
vodu změny bydliště. Celou zimu však posiloval,
běhal, dodržoval životosprávu. Horší je však otázka
peněz a sponzorů. Se vším se Karel těžko rovnal
a smiřoval, za velké pomoci a podpory jeho ma-
minky. Těch nástrah bylo tak na půl Zpravodaje.
Vše vyřešil již jmenovaný p. Mayer, jako před třemi
lety, kdy Káju vzal do svého týmu.

Neděle 12. 4. – testovací jízdy – první Kája zajel
čas 2 min. 28 sec., odpoledne 2 min. 25 sec. V po-
slední jízdě se zlepšil na 2 min. 20 sec. Byl to krásný
výsledek na novém těžším a výkonnějším stroji.

26. 4. se jede Hungaroring. Kája mě požádal
o doprovod, čímž přicházím o závod do vrchu ve
Slavkově, ale nabídku jsem nemohl odmítnout. Sta-
novil jsem za sebe náhradníka Frant. Stejskala,
člena MK Austerlitz. 

O ostatních podnicích – závodech MKA – infor-
mují vyvěšené plakáty a informační skříň MK.

J.M.

V neděli 29. března byl za účasti všech nomino-
vaných závodníků ukončen X. ročník 2008/2009
dlouhodobé soutěže ve sportovní střelbě pořádaný
SSK 0750 E-COM Slavkov.

Je třeba konstatovat, že výkonnostní úroveň sou-
těžících pořadajícího klubu za poslední roky tak
vzrostla, že do finále v jednotlivých disciplinách se
z ostatních klubů probojoval pouze V. Čučka
z klubu 0050.

Výsledky jednotlivých disciplín:
Sportovní pistole 5 + 30: zvítězil nástřelem 283

bodů Toman Radek před Málkem Jaroslavem 281
a Kaplánkem Radkem 278.

Sportovní pistole 30 + 30: nejlepším výkonem
577 bodů zvítězil Antonín Páviš před Ing Čížkem
Karlem 555 b. a Kaplánkem Radkem 548.

Velkorážná pistole 15 + 15: zvítězil po roz-
střelu Antonín Páviš před Radkem Kaplánkem oba
stejný nástřel 280 bodů, na třetím místě skončil
Ing. Karel Čížek 273 b.

Velkorážná standardní pistole 5 + 30: skončila
vítězstvím Jaroslava Málka 277 b. před Radkem
Tomanem 272 b. a Ing. Radkem Čučkou 271 b.

Vzduchová pistole 40: vzhledem k malé účasti
soutěžících v soutěži byli vyhlášeni v ženách Lud-
mila Pilátová, v dorostenkách Petra Martinásková
a v dorostu Petr Procházka z Vzškova.

Vzduchová pistole 60: celkovým výsledkem
3310 bodů zvítězil Radek Kaplánek před Ing. Kar-
lem Čížkem 3302 b. a Liborem Šíchou 3287 b.

Nakonec byli vyhlášení nejúspěšnější soutěžící
finále a celého ročníku – Radek Kaplánek,
Ing. Čížek Karel a Antonín Páviš. Tím byla ukon-
čena dlouhodobá soutěž ve sportovní střelbě
a všichni zúčastnění se již těší na příští ročník
2009/2010.

Chtěli bychom využít této příležitosti a pozvat
zájemce o sportovní střelbu a střelbu vůbec, aby se
přišli podívat na Zámeckou střelnici firmy E-COM
s.r.o. Slavkov u Brna, která se nachází v zámeckých
kazematech slavkovského zámku a vyzkoušeli
svoji střeleckou zdatnost nebo pod dohledem zku-
šených trenérů a instruktorů pronikli do tajů krás-
ného sportu, jakým sportovní střelba bezesporu je.
Těšíme se na vás.

Za SSK 0750 E-com Jindřich Goldhammer

Kniha v životě člověka
„Byl bych raději chuďasem se spoustou knih,

než králem, který nečte…“. Už nevím, kdo tuto
moudrou a výstižnou větu lásky ke knize vyslovil.
Připomenula se mi v tomto měsíci v souvislosti
s celostátními i místními akcemi, které se snaží ob-
rátit naši pozornost k tomuto letitému a nenahradi-
telnému fenoménu, působícím blahodárně na roz-
voj myšlení a utváření osobnosti člověka.
V současné době je přesto kniha vytlačována
z rukou čtenáře moderními ubíječi času, zejména
pasivním rozptylováním před televizní obrazov-
kou. Zaznamenal jsem názor jistého psychologa, že
televize je v současné době ten nejúspěšnější hro-
bař kulturní identity zejména obcí a venkovských
městeček. Když vidím v kteroukoliv večerní
a noční dobu, ba ještě i nad ránem v oknech bytů
na sídlišti onu namodralou zář televizních obrazo-
vek, přestávám s uvedeným názorem polemizovat
a spíše mu dávám zapravdu.

Myslím, že určitou hrází proti nekulturnosti ně-
kterých televizních programů a všeobecnému tele-
viznímu zpitomění vůbec je dobrá kniha. Rozvíjí
čtenářovo myšlení a představivost, učí správnému
používání českého jazyka, rozšiřuje čtenářovu
slovní zásobu potřebnú k vyjadřování. Ta je ze-
jména u dětí a mládeže kakastorfální. Známe ba-
nální rčení, že kniha je nejlepší přítel člověka. Ale
pozor! Přítel zemře, zradí, zklame, odstěhuje se,
zapomene, ale kniha ne! Neopustí nás, je stále
s námi; čeká, až ji rozevřeme, pohladíme, prolistu-
jeme, očistíme od prachu zapomnění, sedneme si
s ní doma do pohodlného křesla a začteme se do ní.
Brzy poznáme, že kniha není jenom zbožím, ale
kulturním statkem, uměleckým dílem. Je hlasem,
který chce být slyšen, je neznámým světem, který
chce být objeven, je otázkou, na kterou musíme
odpovědět, která nás nutí k rozhodnutí. Kniha bur-
cuje a dotírá na lidské svědění, znepokojuje, obža-
lovávává, potěšuje a dává naději.

Vraťme se proto ke knize. Určitě nás obohatí víc,
než některé pochybné, lidskou důstpjnost často po-
nižující komerční televizní programy. Snad nás
k takovému návratu inspirovalo i Slavkovské me-
mento 2009 – festival válečné literatury faktu, který
byl již pátým ročníkem jejího autorského čtení, ko-
naném 24. dubna na slavkovském zámku.

JUDr. Miloslav Honek

Kresba z knihy
Kamenné kříže
Čech a Moravy
(2. vyd. 2001).

Kresba J.
Kachlíka, ředi-
tele školy v Po-
domí (30. léta
20. století).

Zimní střelecká liga skončila
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV KVùTEN–âERVEN 2009
1. 5. pátek 10.00 hod. Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení

BOBULE
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů. Český film. V úvodu bude přednesen
projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov Vstup volný

2. 5. sobota 16.30 hod. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI 95 min.
3. 5. neděle 16.30 hod. Hrdinou animovaného příběhu je myšák s velkýma ušima, který odjakživa touží stát se hrdinou. Podaří se mu to při pokusu

zachránit princeznu? Pohádka i výpravný dobrodružný příběh. Film USA v české verzi (M. Holý, L. Vondráčková, J. Šťastný aj.)
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

5. 5. úterý 19.30 hod. MĚSTO EMBER 95 min.
6. 5. středa 19.30 hod. Příběh lidí, žijících léta v podzemním městě, za svitu elektrických lamp. Dvanáctiletá dívka a její kamarád se pokoušejí

rozpadajícíc se město zachránit. Sci-fi USA. Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

9. 5. sobota 19.30 hod. STRÁŽCI – WATCHMEN 163 min.
10. 5. neděle 19.30 hod. Mytičtí strážci mají problém. Celá desetiletí lidstvo hlídali, ale když jsou ohroženi, musejí se bránit sami. Touha po superhrdinech

je stará jako lidstvo samo. Kdosi se snaží zdiskreditovat jejich minulost i současnost. Sci-fi film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži nepřístupno

12. 5. úterý 19.30 hod. NOUZOVÝ VÝCHOD 119 min.
13. 5. středa 19.30 hod. Adaptace slavného románu amerického prozaika Richarda Yatese patřící mezi nejlepší knížky dvacátého století. „Úspěchy

spočívají v tom, že ať se jakkoliv snažíme, nakonec zůstáváme vždycky sami“. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Romantický příběh s trpkými zkušenostmi. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

16. 5. sobota 19.30 hod. MARLEY A JÁ 111 min.
17. 5. neděle 16.30 hod. Novomanželé se rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. Aby těch změn nebylo málo,

pořídí si roztomilého šestikilového labradora Marleyho… Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

19. 5. úterý 19.30 hod. AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE 129 min.
20. 5. středa 19.30 hod. Ženy vyprávějí o tom, jak je to se vztahy s muži. Romantická komedie s hvězdným obsazením podle knižní předlohy Liz Tuceillo.

Film USA/Německo.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

23. 5. sobota 19.30 hod. SEDM ŽIVOTŮ 123 min.
24. 5. neděle 19.30 hod. Poutavý a napínavý příběh muže, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že zásadním způsobem  změní život sedmi

cizích osob. Ale optimistická žena s nemocným srdcem změní jeho plány. Film USA.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

26. 5. sobota 19.30 hod. VALKÝRA 120 min.
27. 5. středa 19.30 hod. Tom Cruise jako plukovník von Stauffenberg, jeden ze strůjců nejznámějšío atentátu na Hitlera v r. 1944 ve válečném thrilleru USA.

Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

30. 5. sobota 19.30 hod. RŮŽOVÝ PANTER 2 92 min.
31. 5. neděle 19.30 hod. Inspektor Jacques Clouseau se spojí se skupinou mezinárodních detektivů, aby zastavil zloděje, který se pohybuje

po celém světě a specializuje se na krádeže historických artefaktů. Komedie USA.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

2. 6. úterý 19.30 hod. VÉVODKYNĚ 110 min.
3. 6. středa 19.30 hod. Vévodkyně Georgiana z Devonshiru, skutečná ale kontroverzní postava z Anglie 18. století si s konvencemi hlavu nelámala.

Společnost ji zbožňuje, vyniká svým rozhledem. Romantický historický film V. Británie.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 6. sobota 19.30 hod. EL PASO 98 min.
7. 6. neděle 19.30 hod. Film inspirovaný skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Nečekaná smrt otce poznamenává další osud všech

členů početné rodiny. Nový český film. Režie: Z. Tyc. Hrají: I. Horváthová, L. Rybová, D. Prachař, V. Javorský a další.
Mládeži přístupno

9. 6. úterý 19.30 hod. GRAN TORINO 117 min.
10. 6. středa 19.30 hod. Příběh veterána z války v Koreji, který musí čelit jak sousedům rozličného původu, tak svým zakořeněným předsudkům.

Po mnoha peripetiích si nakonec porozumí lépe, než se svou vlastní rodinou. Film USA. Režie a hlavní role Clint Eastwood.
Mládeži přístupno od 12 let

13. 6. sobota 19.30 hod. ZNOVU 17 95 min.
14. 6. neděle 19.30 hod. Nejlepší léta života má nenávratně za sebou. Manželství se rozpadá, nevychází mu kariéra. Jakýmsi zázrakem se znovu

ocitá v kůži sedmnáctiletého kluka… Využije životní šance na druhý pokus? Komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let
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