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Program Dnů Slavkova najdete na straně 7

V roce 2011 si připo-
meneme již 20. vý-
ročí od podpisu

smlouvy o spolupráci mezi
Slavkovem u Brna v České
republice a Sławkówem
v Polsku. Ve dnech 21.–23.
května navštívila početná de-
legace našeho město toto
naše dlouholeté partnerské
město při příležitosti oslav
Dnů Sławkówa. Členy dele-
gace nebyli jen zástupci pol-
ské sekce komise pro zahra-
niční vztahy („družebního
výboru“) a vedení města, ale
též zástupci Sboru dobrovol-
ných hasičů, městské policie,
Svazu myslivců a především
žáci ZŠ Komenského (taneč-
ních skupin Glitter Stars a Ju-
nico) a Zámecká dechová
hudba. 

Návštěva
polského partnerského
města Sławkówa

(Pokračování na str. 5)

Příští číslo vyjde 26. června

Koupaliště zahajuje provoz
29. května

Dny S∏awkówa Foto: T. Cenková

Zástupci obou SlavkovÛ po fotbalovém utkání Foto: T. Cenková

Vystoupení Zámecké dechové kapely Foto: T. Cenková

Své umûní pfiedvedly Glitter Stars Foto: T. Cenková

Foto: R. Lánský
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Aplaus ve stoje zcela zaplněného Historického
sálu zámku, to bylo finále galakoncertu Johann
Strauss Orchester – Die Flotten Geister pod vedením
charismatického Christiana Pollacka. Nadšení po-
sluchači takto vřele ocenili vynikající pěvecké vý-
kony hvězd – Luisy Albrechtové (soprán) a Milana
Vlčka (tenor), ale také Jiřího Preisingera (housle). Ti
se společně zasloužili o naprosto ojedinělý umělecký
zážitek pro 310 nadšených diváků, kteří odměnili
opakovaně účinkující bouřlivým potleskem.

Také účast řady vzácných hostů v čele s Dr. Edu-
ardem Straussem, potomkem slavného skladatele,
prof. Dr. Norbertem Nischkauerem, světově uzná-
vaným znalcem Straussova díla a řady členů České
společnosti Johann Strauss z ČR, Slovenska, Ra-
kouska, Německa, Švédska i Anglie, podtrhla mi-
mořádnou úroveň tohoto koncertu.

Již podeváté uspořádal Zámek Slavkov - Austerlitz
společně se Střední odbornou školou zahradnickou
v Brně a Středním odborným učilištěm Rajhrad flo-
ristickou výstavu v interiérech zámku, které provo-
něly nádherné květinové vazby.  

Její unikátností a zvláštností mezi ostatními památ-
kovými objekty, které se floristickými výstavami za-
bývají, jsou odlišná témata jednotlivých výstav. Od
svatebních kytic při první výstavě, přes historické
kostýmy a vazby, procházku staletími, moderní vazby,
emírové téma při výročí bitvy tří císařů v roce 2005,
pohádkovou tématiku a svatební aranžmá až po benát-
ský karneval v loňském roce. 

Po předcházejících osmi výstavách v uplynulých le-

tech bylo letos zvoleno téma připomínající živly: oheň,
odrážejícím životní energii a vášeň, vodu, prezentující
cit, zemi, zastupující stabilitu a růst a vzduch, vlád-
noucí rozumu a mysli. 

Každý, kdo se přišel podívat na čtvrteční vernisáž
(13. 5.), byl nadšen módní přehlídkou šatů, které před-
vedly studentky Vyšší odborné školy oděvního designu
a managementu a Střední umělecko-průmyslové školy
textilní v Brně. Krásné šaty byly doplněny módními
květinovými doplňky, které uvázali paní Dana Felklová
a pan Jiří Greguš a které jen podtrhly téma výstavy. 

Květiny tentokrát doplnily i půvabné obrazy s kvě-
tinami z díla ruské malířky Světlany Michailovny Děr-
gačevové, která žije v Brně. Jejich poezie vyniká právě

v kontrastu s letošní tematikou květinové výzdoby. Paní
Děrgačevová je absolventkou Moskevské polygrafické
univerzity v oboru – umělecký grafik, účastnila se vý-
stav v Moskvě, Montevideu, Santiagu de Chile a Brně. 

Skvělou a velmi vydařenou vernisáž výstavy, kterou
navštívilo více než 160 návštěvníků, uvedlo vystou-
pení tanečního oboru ZUŠ Františka France ve Slav-
kově pod vedením paní Lenky Krahulové, které sym-
bolicky znázornilo živly – oheň, vodu, zemi i vzduch. 

Všichni, kteří si přišli květinovou výstavu prohléd-
nout, odcházeli s pocitem krásně stráveného času na
našem zámku ve Slavkově a budou se rádi opět vracet
na další stejně kvalitní výstavy.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Vynikající galakoncert
Johann Strauss Orchester

Takový byl rámec již jedenáctého galakon-
certu „Z operety do operety“, na kterém za-
zněly skladby J. Strausse, F. Lehára, E. Kál-
mána, R. Frimla a dalších hudebních světově
proslulých skladatelů operetních melodií, do-
plněné velmi zdařilým komentářem Marcely
Vandrové, hlasatelky Českého rozhlasu v Brně. 

Evropské renomé a výkony pěveckých
hvězd podtrhly zcela mimořádnou uměleckou
úroveň tohoto koncertu. Lze bez nadsázky
konstatovat, že jsme opět měli možnost ve
Slavkově vidět a hlavně slyšet špičkové hu-
dební a pěvecké výkony.

Z tohoto pohledu lze nepochybně sobotní
koncert na slavkovském zámku označit za
první z vrcholů kulturní sezony 2010.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH – tradiční floristická výstava

J. Presinger, L. Albrechtová a M. Vlãek

Luisa Albrechtová a Milan Vlãek

Johann Strauss Orchester z Coburgu fiídil Christian Pollack
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

(Pokračování na str. 4)

73. řádná schůze RM – dne 26. 4. 2010
1. RM bere zprávu o činnosti komise pro životní

prostředí na vědomí a vyslovuje jejím členům podě-
kování.

2. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 17 – Do-
financování neuznaných způsobilých výdajů, RO
č. 19 – Příspěvek SK Beachvolleyball, o. s., RO č. 20
– Zvýšení příspěvku na provoz ZS-A, RO č. 21 – Stu-
die řešení umístění a projektová dokumentace – ma-
teřská škola, RO č. 22 – Financování spoluúčasti
první etapy předzámčí. RM ukládá FO zařadit do ná-
vrhu rozpočtu pro rok 2011 příspěvek pro SK Be-
achvolleyball ve výši 150.000 Kč.

3. RM bere na vědomí zprávu „Koncepce bytové
politiky města – přehled hospodaření“.

4. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu paní
Janě Šebečkové za konečnou kupní cenu ve výši
507.390 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem
kupní smlouvy).

5. RM schvaluje navýšení sjednané ceny za prová-
dění úklidových prací v budově MěÚ, Palackého nám.
260, 684 01 Slavkov u Brna, firmě MONIMART
o 1500 Kč včetně DPH s platností od 1. 5. 2010.  

6. RM ukládá odboru IR zajistit odstranění nedo-
dělků uvedených v kolaudačním zápise stavby rozší-
ření areálu beachvolleyballových kurtů na městském
koupališti.

7. RM bere zprávu o stavu staveb na pozemcích
parc. č. 1079, 1080, 1081, 3122/25 a 1084 v k.ú. Slav-
kov u Brna na vědomí a nedává souhlas se zařazením
stavby vedené na LV 10001 do nového územního
plánu města Slavkova u Brna. 

8. RM bere na vědomí zprávu o stavu aleje Nad
Oborou, souhlasí se způsobem spolupráce TSMS
a odboru ŽP při podávaní žádosti o povolení kácení
dřevin a se způsobem provádění náhradní výsadby
a bere na vědomí provedení studie rozmístění zeleně
ve městě a stanovení ploch vhodných pro náhradní

výsadbu. RM současně souhlasí s přípravou a ná-
sledným vyhlášením soutěže Strom roku 2010. 

9. RM bere na vědomí informaci o postupech při
výstavbě a následném užívání studny na stadioně.

10. RM doporučuje podání nabídky v rámci indi-
viduálního projektu „Podpora plánování rozvoje so-
ciálních služeb v Jihomoravském kraji“ v souladu
s výzvou JMK prostřednictvím návrhu smlouvy. RM
současně doporučuje ZM schválení Smlouvy o spo-
lupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plá-
nování rozvoje sociálních služeb v JMK“.

11. RM bere na vědomí kriteria pro přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2010/2011
v MŠ Zvídálek.

12. RM ukládá ředitelce MŠ Zvídálek předložit
RM přepracovaný harmonogram uzavření mateřské
školy v době letních prázdnin.

13. RM schvaluje umístění měřiče rychlosti na
ulici ČSČK dle návrhu. RM současně ukládá vedou-
címu odboru IR a veliteli MP umístit měřič rychlosti
na ulici Tyršova do vhodné pozice před domy
č. p. 1109–1122.

14. RM nesouhlasí s vytvořením DVD o Dnech
Slavkova a Svatourbanských hodech.

15. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z roz-
počtu JmK v rámci programu „Podpora zkvalitnění
služeb turistických informačních center v Jihomo-
ravském kraji v roce 2010“ pro příspěvkovou organi-
zaci Zámek Slavkov–Austerlitz.

16. RM souhlasí s přijetím finančních darů dle Da-
rovací smlouvy č. 20001 – 20004/2010 a s jeho vyu-
žitím na financování galakoncertu Die Flotten Geis-
ter pořádaném dne 15. 5. 2010.

17. RM schvaluje předložený návrh limitu pra-
covníků a návrh na použití Fondu reprodukce ma-
jetku ve výši 127 000 Kč pro rok 2010 u příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz.

18. RM bere předloženou organizační strukturu
příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Auster-
litz na vědomí.

19. RM ukládá OSÚPÚ předložit návrh na uza-
vření smlouvy o dílo s Ing. arch. Vojtěchem Menc-
lem na digitální zpracování dle metodiky Krajského
úřadu JMK a podrobnější měřítko zastavěného
území. RM současně ukládá starostovi města pozvat
na mimořádnou schůzi RM zpracovatele územního
plánu a zastupitele města pověřeného dohledem nad
tvorbou územního plánu.

20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na vypracování „Posouzení vlivů územního plánu
Slavkov u Brna na životní prostředí“ se společností
DHV CR, spol. s r. o., za cenu 384 200 Kč včetně
DPH za podmínky schválení financování ZM.

21. RM doporučuje ZM přijetí dotace na konání
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
výši 125 000 Kč a schválení RO č. 23 Volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR.

22. RM ukládá řediteli ZS-A předložit RM fi-
nanční rozvahu organizace na rok 2010.

23. RM ukládá MěÚ předložit RM návrh na
změnu využití oploceného hřiště na sídlišti Zlatá
Hora.

INFORMAČNÍ CENTRUM
ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ 

nabízí předprodej vstupenek na:
• 8. června Concentus Moraviae – koncert
hejtmana Jihomoravského kraje v 19.30, His-
torický sál slavkovského zámku

(Solamente Naturali, Miloš Valent – umělecký
vedoucí, Jan Mikušek – kontratenor, Vladimír
Richter – tenor, Marek Olbrzymek – tenor, Aleš
Procházka – bas ; Josef Schreier : Opera o lan-
deborkovi)

Cena vstupenky: 200 Kč (při zakoupení do 24.
5.), 250 Kč (při zakoupení od 25. 5.), 150 Kč
(studenti, důchodci, ZTP)
• 26. června Concentus Moraviae – slavnostní
závěrečný koncert v 19.30, Historický sál slav-
kovského zámku

(Gli Incogniti, Amandine Beyer – umělecká ve-
doucí, Antonio Vivaldi)

Cena vstupenky: 250 Kč (při zakoupení do 24.
5.), 300 Kč (při zakoupení od 25. 5.), 150 Kč
(studenti, důchodci, ZTP)
• 19. června Jesus Christ Superstar – muzikál
Městského divadla Brno ve 20.30, zámecký
park (vstup do parku již od 16.30. hod. – stánky
s občerstvením, reprodukovaná hudba, skákací
hrad pro děti)

Cena vstupenky: 250 Kč v předprodeji, 350 Kč
na místě, děti do 10 let vstup zdarma
• 3. července Rusalka – klasika pod hvězdami
ve 20.00 hod., nádvoří slavkovského zámku

Cena vstupenky: 890 Kč, 1090 Kč a 1990 Kč
(dle zasedacího pořádku)

Otevírací doba IC v červnu:
pondělí–neděle 9–17 hod. 
Kontakt: Informační centrum (pokladna

zámku), Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov
u Brna, tel./fax: 544 220 988; e-mail: infocent-
rum@zamek-slavkov.cz

1. RM doporučuje ZM uzavřít se společností SFK
Slavkov s.r.o., smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemek parc. č. 1643/22 a budovu
č.p. 1414 v k.ú. Slavkov u Brna a uzavřít s panem
Romanem Kučerou smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1643/3
v k. ú. Slavkov u Brna. Dále doporučuje ZM zahá-
jit jednání se společností Damila group a.s. – v li-
kvidaci za účelem nabytí pozemku parc. č. 1643/3
do majetku města a financovat realizaci projektové
dokumentace do výše 500 000 Kč z fondu Zelnice.
RM současně ukládá funkcionářům města projednat
podmínky kupních smluv dle bodů 1 a 2 tohoto
usnesení a ukládá MěÚ předložit návrh financování
koupě nemovitostí a následné rekonstrukce a pří-
stavby budovy Zlatá Hora č. p. 1414 dle studie MŠ
zpracované Ing. Miroslavem Rysem a Ing. Radkem
Jelínkem v dubnu 2010.

2. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace
z ROP JV na akci: „Stavební úpravy předzámčí
zámku – Napoleonská expozice“ ve výši 48 859 423
Kč, schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace
v předloženém znění, schválit návrh rozpočtového
opatření na financování spoluúčasti 1. etapy ve výši
654 109,21 Kč z fondu Zelnice, schválit závazek
předfinancování prvních dvou etap na projekt ve
výši 17 107 237 Kč formou revolvingového úvěru,
schválit závazek spoluúčasti na projektu ve výši
8 991 228,24 Kč, schválit závazek provozování Na-
poleonské expozice po dobu udržitelnosti projektu,
tj. 5 let od dokončení stavebních prací. Jedná se
o roky 2013–2017. 

3. RM schvaluje rozpočet hlavní činnosti Zámku
Slavkov – Austerlitz pro rok 2010, hospodářské čin-
nosti Zámku Slavkov – Austerlitz pro rok 2010, čer-
pání Rezervního fondu ve výši 50 000 Kč a Fondu
reprodukce majetku ve výši 127 000 Kč, odpisový
plán na rok 2010 Zámku Slavkov-Austerlitz ve výši
308 436 Kč s odvodem do rozpočtu zřizovatele ve
výši 181 476 Kč. RM dále stanovuje závazné uka-
zatele a limity pro PO s delegováním pravomocí pro
PO v oblasti jejich finančního hospodaření a reali-
zaci rozpočtových opatření vlastního rozpočtu
v roce 2010, ukládá řediteli Zámku Slavkov – Aus-
terlitz předložit RM limit počtu pracovníků a limit
mzdových prostředků a návrh použití Fondu repro-
dukce majetku ve výši 127 000 Kč.

4. RM schvaluje Financování příspěvku ARC
Slavkov ve výši 25 000 Kč na konání Mistrovství
Evropy 2010 rádiem řízených modelů z položky
č. 99 – Propagace města. Dále doporučuje ZM ke
schválení RO č. 14 – Concentus Moraviae, RO č. 15
– VI. Městský ples a RO č. 16 – Posouzení vlivů
územního plánu Slavkov u Brna na životní prostředí.
RM také schvaluje financování DSP rekonstrukce
elektroinstalace v budově MŠ Zvídálek Malinov-
ského 280 ve výši 25 000 Kč z položky č. 73 roz-
počtu města.

5. RM ukládá MěÚ zprávu „Soubor RO 19-24“
doplnit, přepracovat a předložit ji k projednání na
73. řádnou schůzi rady města.

6. RM souhlasí s navrhovanými cenami vstup-
ného na koupaliště pro rok 2010.

LIX. mimořádná schůze RM – dne 24. 4. 2010
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

(Dokončení ze str. 3)

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 14. června do 12 hodin. Přednostně budou za-
řazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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1. RM dává souhlas k uzavření „Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu
a údržbě stavby protipovodňového opatření“
a „Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce movi-
tého majetku“ s Povodím Moravy.

2. RM vrací zprávu odboru IR ve věci pronájmu
části pozemku p. č. 343/6 k dopracování.

3. RM ukládá MěÚ Slavkov u Brna předložit žá-
dost pana Libora Pešky o povolení stavby a vstupu
na pozemek z ulice Lidická ze dne 13. 4. 2010 k pro-
jednání komisi pro rozvoj města. 

4. RM ukládá MěÚ Slavkov u Brna předložit žá-
dost pana Jakuba Navrátila o posouzení možnosti
příjezdu k nemovitosti přes pozemek města
p. č. 23/1 ze dne 27. 4. 2010 k projednáni komisi pro
rozvoj města.

5. RM ukládá projednat záměr na změnu využití
plochy hřiště na sídlišti Zlatá Hora v komisi pro roz-
voj města a v komisi pro sport a volný čas.

6. RM souhlasí s pořádáním Amatérských závodů
automobilů do vrchu 15. a 16. května 2010 ve Slav-
kově u Brna.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor v budově na Koláčkově nám. 727,
Slavkov u Brna, o výměře 10,70 m2 za nájemné
1000 Kč/m2/rok s firmou TENRYU, spol. s r. o.
s platností od 15. 5. 2010. 

8. RM schvaluje pověření vedoucí odboru BTH
Bc. Jitky Linhartové zastupováním města a jedná-
ním za něj ve všech věcech týkajících se členství
města ve společenství vlastníků jednotek v domě

č. p. 1153, 1154 na sídl. Nádražní ve Slavkově
u Brna.

9. RM schvaluje cenu 5 Kč/ks „vrácenky“ na kou-
pališti.

10. RM souhlasí s použitím znaku města pro
pokus o světový rekord vytvořením největší galerie
znaků měst a obcí ČR zhotovených z odpadových
materiálů. 

11. RM schvaluje uskutečnění cesty do polského
Slawkowa v termínu od 21.–23. 5. 2010, sestavení
delegace ze zástupců města a členů komise pro za-
hraniční vztahy a poskytnutí jednoho služebního vo-
zidla městem za účelem plánované cesty do Slaw-
kowa.

12. RM nesouhlasí s prezentací města Slavkova
u Brna v Jihomoravském LOBBINGu. 

13. RM bere na vědomí návrh obou Smluv o uza-
vření budoucí kupní smlouvy k nabytí nemovitostí
– budovy č.p. 1414 na poz. p. č. 1643/3 a 1643/22
a pozemků 1643/3 a 1643/22, vše v k.ú. Slavkov
u Brna, do vlastnictví města a pověřuje funkcionáře
města jednat o výši kupní ceny.

14. RM ve věci návrhu na zahájení výběrového ří-
zení na zpracovatele veřejné zakázky schvaluje
okruh společností k oslovení podání nabídky, kvali-
fikační předpoklady, jako hodnoticí kritérium nej-
nižší nabídkovou cenu a složení komise pro oteví-
rání a hodnocení nabídek.

15. RM schvaluje oprávnění k umístění nápojo-
vého a potravinového automatu na poliklinice ve
Slavkově u Brna v sazbě 450 Kč/m2/rok za výměru

plochy potřebné k umístění automatů, osazení mě-
řidla na studenou vodu - vodoměru a spotřeby elek-
trické energie dle spotřeby provozovaného zařízení,
panu Kamilu Zborovskému.

16. RM na základě doporučení výběrové komise
jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Bc. Kláru Vráno-
vou vedoucí finančního odboru s účinností od
11. 5. 2010. Součástí jmenování je dohoda o sjed-
nání tříměsíční zkušební doby Bc. Kláry Vránové.

17. RM bere na vědomí poděkování Českomo-
ravské myslivecké jednoty – Okresního myslivec-
kého spolku ve Vyškově za umožnění pořádání
kurzu uchazečů o první lovecký lístek.

18. RM ukládá finančnímu odboru předložit
návrh financování příspěvku pro SDH – Slavkov
u Brna dle předložené žádosti.

19. RM schvaluje jmenování Ing. Ivana Charváta,
p. Františka Kopeckého a Ing. Josefa Brzobohatého
prvními členy předsednictva zájmového sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz.

20. RM ukládá odboru ŽP předložit RM infor-
maci o stavu zaplacených známek za svoz směsného
komunálního odpadu (počet domácností, které ne-
jsou v systému zapojeny; počet výjimek).

21. RM ukládá odboru ŽP předložit RM infor-
maci o množství vyvezeného směsného komunál-
ního odpadu v letech 2000–2009 ze Slavkova u Brna
a o ceně, které město uhradilo firmě Respono,
a. s. za tyto svozy.

1. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci  „Zpracování projektové dokumentace pro pro-
jekt Technologické centrum ORP Slavkov u Brna“
firmě Janečka consulting, s.r.o., za cenu 85 000 Kč
vč. DPH.

2. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci „Studie proveditelnosti pro vnitřní integraci
úřadu pro projekt Technologické centrum ORP Slav-
kov u Brna“ firmě Janečka consulting, s.r.o., za cenu
95 000 Kč vč. DPH.

3. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti ZŠ
Slavkov u Brna, Tyršova 977, o finanční podporu

74. řádná schůze RM – dne 10. 5. 2010

7. RM dává souhlas k uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2009 s Ing. arch. Vojtě-
chem Menclem v předloženém znění.

8. RM ruší své usnesení k bodu 4.13., které při-
jala na své 72. řádné schůzi konané dne 12. 4. 2010
a schvaluje pronájem uvolněného bytu č. 9, Zlatá
Hora 1228, Slavkov u Brna, za smluvní nájemné
55,50 Kč/m2 na dobu určitou do 15. 1. 2011. Po
uplynutí lhůty bude tento byt zařazen opět jako slu-
žební byt ZŠ Tyršova.

9. RM ruší své usnesení pod bodem 4.9./3., 4.9./4.
ze 72. řádné schůze ze dne 12. 4. 2010.

10. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM
/BVY/4847/2009-BVYM – zeleň v sídlišti Zlatá Hora.

11. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí finanč-
ního daru ve výši 35 000 Kč od firmy Visko Teepak
s.r.o., Slavkov u Brna na vybavení učebny pro výuku
environmentální výchovy. 

12. RM schvaluje program 12. mimořádného za-
sedání zastupitelstva města v upraveném znění.

13. RM schvaluje předloženou úpravu zadáva-
cích podmínek výzvy pro podání nabídek na zpra-
cování projektové dokumentace Technologického
centra ORP Slavkov u Brna. 

14. RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku
elektrické energie s firmou BICORN, s.r.o. v před-
loženém znění.

15. RM předkládá ZM návrh těchto občanů Slav-
kova u Brna jako přísedících pro Okresní soud ve
Vyškově: pan Ladislav Urbánek, pan Lumír Leví-
ček, pan RSDr. Milan Mierny Ballon, pan BSc Petr
Hlaváč. RM dále doporučuje ZM uložit MěÚ vyžá-
dat od navržených občanů okresním soudem poža-
dované dokumenty.

16. RM souhlasí s přijetím finančního daru ZŠ
Tyršova ve výši 35 000 Kč od firmy Visko Teepak
s.r.o. Slavkov u Brna na vybavení počítačové učebny
židlemi pro dynamické sezení.

17. RM bere na vědomí informaci starosty města
o služební cestě do Zadarské župy (Chorvatsko)
v rámci delegace JMK.

18. RM bere na vědomí informaci starosty města
o aktuálním stavu příprav realizace II. etapy proti-
povodňových opatření. 

19. RM bere na vědomí informaci Mgr. Vladi-
míra Soukopa o aktuálním stavu plnění daňových
příjmů města k 31. 3. 2010.

20. RM ukládá MěÚ předložit zprávu o realizaci
investice SK Beachvolleyball v areálu koupaliště
(stav, předání, nabytí investice do majetku města). 

LIX. mimořádná schůze RM – dne 24. 4. 2010
OZNÁMENÍ 

Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové fiízení na místo

Účetní
pro podnikatelskou činnost

Druh práce: úãetní pro podnikatelskou ãinnost
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01           

PoÏadované pfiedpoklady:
- pfiedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- minimálnû S· ekonomického zamûfiení
- znalost podvojného úãetnictví
- znalost danû z pfiíjmÛ PO a DPH
- velmi dobrá znalost práce s PC 
- organizaãní schopnosti 

Vítané pfiedpoklady:
- základní znalost zákona o obcích
- zkou‰ka odborné zpÛsobilosti

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ

Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ od 1. 7. 2010
Platové zafiazení: tfiída 8

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 4. 6. 2010 do 13. ho-
diny na podatelnu MûÚ nebo na adresu

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

LX. mimořádná schůze RM – dne 3. 5. 2010
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, Prioritní osa: 1 – Počáteční
výzva, oblast podpory: 1.1. – Zvyšování kvality
vzdělávání, v celkové výši 2 500 000 Kč. RM dále
doporučuje ZM schválit předfinancování akce v pří-
padě schválení žádosti ve výši do 500 000 Kč for-
mou účelové návratné půjčky města Slavkova u Brna
pro ZŠ Tyršova z rozpočtu města pro rok 2011
a schválit odměnu zpracovateli projektu v případě
kladného schválení žádosti a v případě přijetí fi-
nanční podpory v ZM ve výši do 100 000 Kč z roz-
počtu města v roce 2011.
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(Dokončení ze str. 1)
První den pobytu, po zdlouhavé cestě ovlivněné

deštěm a lokálními záplavami v Polsku, celá dele-
gace po ubytování ve školní turistické ubytovně
„Schronisko“ navštívila místní městské muzeum,
v němž bylo možné zhlédnout mimo dalších zají-
mavostí především nově ztvárněnou výstavu vě-
novanou právě blížícímu se 20. výročí partnerství
mezi našimi městy. Zde bylo možné dočíst se
v obou jazycích nejen o celé historii těchto vztahů,
ale především prohlédnout si bohatou a zajímavou
fotodokumentaci z významných událostí (podpisů
smluvních dokumentů, oficiálních návštěv), též fo-
tografie z celé řady sportovních a kulturních akcí
a výměnných pobytů. V podvečer se uskutečnil
koncert vážné hudby v místním starém kostele
a následný večer byl věnován přátelskému pose-
zení se vzpomínáním a především živou hudbou
Zámecké dechové hudby.

Sobotní dopoledne se v pěkné sportovní hale
místní základní školy uskutečnilo sportovní klání
mezi týmy Slawkówa, Bendzina a Slavkova
u Brna. Soutěžily smíšené týmy mužů a žen,
v našem případě samozřejmě i chlapců a dívek,
např. v různých dovednostních disciplínách, ale
i ve volejbale a fotbale. Po nadšených výkonech
všech soutěžících byla vítězi vyhlášena všechna
tři družstva, jejichž kapitáni obdrželi z rukou sta-
rostky pořadatelského města krásné poháry. Při
slavnostním obědě v historické restauraci Auste-
ria, jedinečné dominantně města, jsme předali
Ireně Fordymacké, iniciátorce prvotního podmětu
k navázání spolupráce mezi našimi města v po-
čátku devadesátých let, věcný dar při příležitosti
jejího životního jubilea. Poté jsme měli možnost
zapojit se do bohatého programu Dnů Slawkówa,
aktivně jako účinkující i pasivně jako přihlížející
diváci. Velkého ohlasu se dočkalo vystoupení
dívek z taneční skupiny Glitter Stars pod vedením
Mgr. Renáty Macharové a děvčat a chlapců z ta-
neční skupiny Junico pod vedením Mrg. Hany
Stárkové. V podvečer byli starostkou města Slaw-

kówa pozváni na pódium zástupci obou partner-
ských stran, kterým byly slavnostně předány pa-
mětní děkovné listy za dlouhodobou angažova-
nost a pomoc v budování spolupráce a přízně
mezi Slawkówem a Slavkovem u Brna. Za naše
město byli oceněni Mgr. Petr Kostík, Ing. Jiří Ku-
čera, Ladislav Žatecký, Jana Kyjovská, Anna Flo-
riánová, Zdeněk Mařík, Mgr. Marie Kostíková
a Ing. Ivan Charvát. Zde bych chtěl zmínit, že
první čtyři jmenovaní jsou současně i čestnými
občany polského města Slawkówa, pátým je Alois
Rotrekl, který však již zemřel. 

Plánovaný nedělní dopolední program byl
ovlivněn povodňovým stavem v historickém Kra-

Návštěva polského partnerského města Sławkówa

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se
s vámi podělil o pocity a zážitky, které jsem
měl možnost díky mnohým z vás prožít 22.
dubna. Tohoto dne jsem měl opět po roce pří-
ležitost zúčastnit se v kongresovém centru br-
něnského hotelu Voroněž spolu s Ing. Pavlem
Dvořákem, tajemníkem městského úřadu,
slavnostního vyhodnocení ankety „Město pro
byznys Jihomoravského kraje 2010“ pořádané
týdeníkem Ekonom. Pro naše město byla le-
tošní anketa prestižnější i z toho pohledu, že
v loňském roce jsme zvítězili a po celý rok
jsme mohli užívat tento název. Naše očekávání
tudíž bylo po tomto loňském úspěchu veliké.
I letos bylo hodnoceno všech 21 jihomorav-
ských měst s přenesenou působností. Města
byla hodnocena na základě 50 kritérií rozdě-
lených do 6 oblastí (podnikatelské prostředí,
lokalita, podmínky pracovního trhu, přístup
veřejné správy, cenové podmínky, výzkum
mezi podnikateli). Z tohoto je zcela jasně pa-
trné, že hodnocení není subjektivní, ale zcela
objektivní. Všechna kritéria hodnocení, jejich
množství a rozličnost jsou nezpochybnitelná,
stejně jako data a hodnoty v nich obsažená.
Po krátkém představení každého ze zúčastně-
ných měst jejich jednotlivými zástupci mode-
rátor přistoupil k vlastnímu vyhlášení vý-

sledků ankety, jejíž vítěz bude na podzim le-
tošního roku reprezentovat Jihomoravský kraj
v celorepublikovém kole. Tentokrát, na rozdíl
od let minulých, byla přímo v sále zveřejněna
pouze města, která se umístila na prvních třech

místech. Po 3. místě města Bučovice a 2. místě
města Vyškova jsme ani já, ani pan tajemník,
myslím si dokonce, že ani nikdo další v sále,
nevěřili, že můžeme loňské prvenství obhájit.
V hodnocení 21 měst z celého kraje se zdálo
zcela nepravděpodobné, že na prvních třech
místech skončí všechna tři města z jednoho
okresu, toho našeho. Vyslovení názvu Slav-
kova u Brna jako vítěze letošního již 3. ročníku
ankety „Město pro byznys Jihomoravského
kraje 2010“ z úst moderátora na nás dopadlo
jako šok, v tomto případě však velmi příjemný.
Zvítězit jednou může být v takové anketě
někdy dáno souhrou různých pozitivních okol-
ností, zvítězit opětovně (vítězství obhájit)
v konkurenci měst celého Jihomoravského
kraje však znamená fakt, že to není náhoda.
Svědčí to o kvalitě podnikatelského prostředí
i kvalitě veřejné správy. Výsledek pro nás
všechny není jen odměnou, ale též velkým zá-
vazkem do budoucna, závazkem docílenou
a nastavenou kvalitu parametrů udržet. Výsle-
dek není oceněním jednotlivce či několika je-
dinců, ale oceněním práce a vůle těch, kteří
v podnikatelské sféře i veřejné správě působí.
Všem těmto bych chtěl za vedení našeho
města velmi upřímně a srdečně poděkovat. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Celkové pořadí Bodové hodnocení
1. Slavkov u Brna 8,67
2. Vyškov 8,79
3. Bučovice 9,48
4. Židlochovice 10,05
5. Šlapanice 10,14
6. Rosice 10,54
7.–8. Hustopeče 10,79
7.–8. Kyjov 10,79
9. Tišnov 10,83

10. Hodonín 10,90
11. Brno 10,91
12. Znojmo 11,05
13. Veselí nad Moravou 11,11
14. Břeclav 11,25
15. Mikulov 11,41
16. Kuřim 11,49
17. Boskovice 11,54
18. Pohořelice 11,73
19. Moravský Krumlov 12,23
20. Blansko 13,36
21. Ivančice 13,69

Město pro byznys Jihomoravského kraje 2010

kově, který jsme měli v plánu navštívit. Alterna-
tivní návštěva nedalekého hornického města Dab-
rowa Górnicza s prohlídkou muzea hornictví
a školního uhelného dolu (zkušebního s důlní
technikou) byla taktéž velmi zajímavá. Odpolední
program na slawkówském Rynku (náměstí) bylo
zahájeno vystoupením Zámecké dechové hudby
pod vedením Milana Hrazdílka, která sklidila
velký a bouřlivý aplaus. Při závěrečném oficiál-
ním loučení jsme pozvali zástupce Slawkówa
k nám na oslavu 20. výročí podpisu smlouvy
o spolupráci, která je plánována v rámci našich
Dnů Slavkova u Brna v roce 2011 a oplatili tak
našim hostitelům jejich milou pohostinnost. Poté
jsme všichni plni pěkných dojmů a zážitků z chvil
strávených mezi přáteli vyrazili zpět domů do
Slavkova u Brna. 

Chtěl bych touto cestou srdečně poděkovat
všem, kteří se návštěvy polského Sławkówa zú-
častnili, za vzornou reprezentaci Slavkova u Brna
a další rozvoj vztahů a vazeb mezi oběma part-
nerskými městy .

Ing. Ivan Charvát, starosta města 

Delegace našeho města přijala pozvání na
akci „Dni Sławkowa, které se uskutečnily v ter-
mínu od 21. do 23. května. 

Pobytu ve Slawkówě se zúčastnili představi-
telé města, žáci ZŠ Komenského, zástupci SDH
a Zámecká dechová kapela pod vedením pana
Miroslava Červinky a Milana Hrazdílka.  

Hlavním bodem programu bylo připomenutí
vzájemné již dvacetileté spolupráce Slavkova
u Brna a polského Sławkowa. Starostka města
paní Malgorzata Reczko vyslovila poděkování
členům komise pro zahraniční vztahy, kteří se
velmi aktivně podíleli na udržování přátelských
vztahů a v místním muzeu byla připravena vý-
stava, která mapovala historii spolupráce. 

Během Dnů Sławkówa vystoupili žáci zá-
kladní školy, a to skupina Glitter Stars, pod ve-
dením Mgr. Renáty Macharové, country skupina
Junico, vedené Mgr. Hanou Stárkovou a Zá-
mecká dechová kapela, kteří velmi dobře umě-
lecky reprezentovali naše město.

Při ukončení našeho pobytu paní starostka po-
děkovala za účast a za umělecká vystoupení
členů celé delegace a přijala pozvání na Dny
Slavkova v příštím roce. 

Všem, kteří se cesty zúčastnili, tímto vyslo-
vujeme poděkování. Pevně věříme, že spolu-
práce mezi našemi městy bude pokračovat
i v mladších generacích. 
Ing. Jiří Kučera, komise pro zahraniční vztahy

Poděkování z polského Sławkówa

Skupina Junico Foto: T. Cenková
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OZNÁMENÍ 
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na místo

Zkušební komisař
na odboru dopravy a silničního hospodářství
(0,5 pracovního úvazku ve Slavkovû u Brna, 0,5 prac. úvazku v Buãovicích)

Druh práce: zku‰ební komisafi
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
684 01           

PoÏadované pfiedpoklady:
- pfiedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- V· vzdûlání 
- velmi dobrá znalost práce s PC 
- organizaãní schopnosti 
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny A - D

Vítané pfiedpoklady:
- základní znalost správního fiízení
- prÛkaz zku‰ebního komisafie skupin A - D

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ

Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ od 1. 10. 2010
Platové zafiazení: tfiída 10

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 11. 6. 2010 do 13. ho-
diny na podatelnu MûÚ nebo na adresu

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

1. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok
2009 bez výhrad.

2. ZM bere zápis z jednání finančního výboru -
2/10 na vědomí.

3. ZM schvaluje nabytí pozemku parc.č.
1643/22, poz. p. č. 1643/3 a budovy č.p. 1414 na
poz. p. č. 1643/22 v k.ú. Slavkov u Brna a ukládá
RM projednat s vlastníky výši kupní ceny do
12 500 000 Kč za všechny uvedené nemovitosti
a její splatnost. ZM dále ukládá RM zahájit jednání
se společností Damila group a.s. - v likvidaci za
účelem nabytí pozemku parc. č. 1643/3 v k.ú. Slav-
kov u Brna do majetku města a připravit a předlo-
žit ZM návrh financování kupní ceny dle bodu 1)
tohoto usnesení včetně financování rekonstrukce
a přístavby budovy č. p. 1414 dle studie MŠ vy-
pracované Ing. Miroslavem Rysem a Ing. Radkem
Jelínkem.

4. ZM schvaluje přijetí dotace z ROP JV na akci:
„Stavební úpravy předzámčí zámku – Napoleonská
expozice“ registrovanou pod číslem CZ
1.11/2.1.00/06.01075 ve výši 48 859 423 Kč, návrh
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění,
návrh rozpočtového opatření na financování spo-
luúčasti 1. etapy ve výši 654 109,21 Kč z fondu
Zelnice, závazek předfinancování prvních dvou
etap na projekt ve výši 17 107 237 Kč formou re-
volvingového úvěru, závazek spoluúčasti na pro-
jektu ve výši 8 991 228,24 Kč a závazek provozo-
vání Napoleonské expozice po dobu udržitelnosti
projektu, tj. 5 let od dokončení stavebních prací.
Jedná se o roky 2013–2017. 

5. ZM schvaluje přijetí dotace na sociálně-právní
ochranu dětí ve výši 236 690 Kč a dotace na výdaje
spojené se zajištěním voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR ve výši 125 000 Kč. ZM
dále schvaluje RO č. 14 – Concentus Moraviae,
RO č. 15 – VI. městský ples, RO č. 16 – Posouzení
vlivů územního plánu Slavkov u Brna na životní
prostředí, RO č. 17 – Dofinancování neuznaných
způsobilých výdajů, RO č. 18 – Sociálně-právní
ochrana dětí, RO č. 19 – Příspěvek SK Beachvol-
leyball, o. s., RO č. 20 – Zvýšení příspěvku na pro-
voz ZS-A, RO č. 21 – Financování spoluúčasti
první etapy předzámčí, RO č. 22 – Volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. ZM současně
ukládá RM uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku
SK Beachvolleyball, o.s. ve výši 300 tis. Kč s první
splátkou ve výši 150 tisíc Kč do 10 dnů od podpisu
smlouvy a druhou splátkou do 30. 9. 2010.

6. ZM dává souhlas s podáním opětovné žádosti
z Operačního programu životního prostředí.

7. ZM schvaluje prodej bytu č. 5, sídliště Ná d-
ražní 1153, Slavkov u Brna, panu Pavlu Holoub-
kovi za nabízenou cenu 1 000 100 Kč a uhrazení
dluhu po předchozím uživateli ve výši 19 897 Kč
včetně penále k datu 28. 2. 2009 + 35 700 Kč za
vyklizení sklepa. ZM dále souhlasí s úhradou ve
dvou splátkách, a to 500 000 Kč v hotovosti v den
podpisu kupní smlouvy a 555 697 Kč – úhrada do
6 měsíců od podpisu smlouvy. K předání bytu a ná-
vrhu na vklad do katastru nemovitostí dojde až po
úhradě celé částky. ZM dále schvaluje prodej bytu
paní Monice Kováříkové za konečnou kupní cenu

ve výši 476 062 Kč (uplatnění slevy 10 % před
podpisem kupní smlouvy). 

8. ZM odkládá zprávu ve věci směny pozemku
parc. č. 1085/12 z vlastnictví města za pozemek
parc. č. 1089/14 GOLF INVEST AUSTERLITZ,
a.s., a ukládá RM prověřit smluvní vztahy vážící se
na předmětný pozemek a předložit zprávu k pro-
jednání na příští zasedání ZM.

9. ZM souhlasí se zveřejněním záměru proná-
jmu, prodeje nebo směny pozemků parc. č. 3039/29
a parc. č. 3039/59 v k. ú. Slavkov u Brna.

10. ZM ruší usnesení XVII. řádného zasedání
zastupitelstva města ze dne 16. 9. 2002 bod 4.13,
které znělo: Zastupitelstvo města ve Slavkově
u Brna schvaluje následující názvy ulic v obytné
zóně Zelnice ve Slavkově u Brna: ulice č. 1 – Vý-
chodní, ulice č. 2 -Zelnice, ulice č. 3 – Západní
a ulice č. 4 – Jižní.

11. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o bez-
úplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/
BVY/4847/2009-BVYM – zeleň v sídlišti Zlatá
Hora.

12. ZM schvaluje založení zájmového sdružení
právnických osob s názvem Slavkovské bojiště –
Austerlitz předloženou zakladatelskou smlouvou
mezi obcí Prace, obcí Tvarožná a městem Slavkov
u Brna.

13. ZM deleguje zástupcem města na valné hro-
madě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., pana Radoslava Lánského, člena RM Slavkova
u Brna. Náhradníkem jmenuje pana Mgr. Vladi-
míra Soukopa, člena RM Slavkova u Brna. Dele-
govaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem
úkonům akcionáře dle programu valné hromady
a stanov a.s.

14. ZM deleguje zástupcem města na valné hro-
madě společnosti RESPONO, a. s., pana Ing. Ivana
Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Náhrad-
níkem jmenuje pana Ing. Jiřího Doležela, místosta-
rostu města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce
je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcio-
náře dle programu valné hromady a stanov a.s.

15. ZM navrhuje tyto občany Slavkova u Brna
jako přísedící pro Okresní soud ve Vyškově: pan
Ladislav Urbánek, pan Lumír Levíček, pan RSDr.
Milan Mierny Ballon, pan BSc Petr Hlaváč. ZM
ukládá MěÚ vyžádat od navržených občanů okre-
sním soudem požadované dokumenty.

16. ZM schvaluje prodej bytu Janě Šebečkové za
konečnou kupní cenu ve výši 507 390 Kč (uplat-
nění slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy).

17. ZM schvaluje podání žádosti ZŠ Slavkov
u Brna, Tyršova 977, o finanční podporu v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, Prioritní osa: 1 - Počáteční výzva, ob-
last podpory: 1.1. – Zvyšování kvality vzdělávání,
v celkové výši 2 500 000 Kč. ZM dále schvaluje
předfinancování akce v případě schválení žádosti
ve výši do 500 000 Kč formou účelové návratné
půjčky města Slavkova u Brna pro ZŠ Tyršova
z rozpočtu města pro rok 2011 a odměnu zpraco-
vateli projektu v případě kladného schválení žá-
dosti a v případě přijetí finanční podpory v ZM ve
výši do 100 000 Kč z rozpočtu města v roce 2011.

12. mimořádné zasedání ZM – dne 3. 5. 2010

Nalezený pes
Dne 18. května byl v ul. ČSA ve Slavkově

u Brna Městskou policií odchycen pes,
kříženec. V současné době se nachází v záchyt-
ném kotci městské policie. Majitel, nebo pří-
padný zájemce o psa ať se přihlásí na Městské
policii na Palackého nám. 89, nebo na tel. 725
746 436, 725 746 435.

Pavel Ehrenberger, velitel MP

Čarodějné malování v DDM
V dubnu uspořádal DDM Slavkov okrskovou

výtvarnou soutěž nazvanou Čarodějné malování.
Sešlo se 123 krásných čarodějnic a čarodějů a bylo
velmi těžké vybrat ty nejzdařilejší. Soutěžilo se
o skvělou čarodějnou tzv. inteligentní plastelínu,
kterou obdržel vítěz každé kategorie. Děkujeme
všem učitelkám MŠ a ZŠ za spolupráci. P.M.

âarodûjnice Foto: archiv DDM

Dûti se sv˘mi díly Foto: archiv DDM

Nalezen˘ pes Foto: archiv MP
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Struãn˘ program dnÛ Slavkova
Pátek 28. kvûtna
Zámek Slavkov – Austerlitz (Den IS·)
10.00–13.00 Historick˘ sál – slavnostní pfiedávání matu -

ritních vysvûdãení ÏákÛm IS·
9.00–15.00 Historick˘ sál – pfiedstavení oboru hotelnictví

a turismus, kuchafi–ãí‰ník, truhláfi, umûlecko -
fiemeslné zpracování dfieva 
Zámeck˘ park – pfiedstavení oboru auto -
mechanik, klempífi 

Hasiãská zbrojnice ve Slavkovû u Brna
8.30–12.00 Den otevfien˘ch dvefií

Parkovi‰tû u koupali‰tû
od 13.00 Praktická ukázka zásahu hasiãÛ

Fotbalov˘ stadion
od 9.00 SoutûÏ základních ‰kol O pohár starosty

mûsta – HEC Olympiáda, atletika, kopaná
(v pfiípadû nepfiíznivého poãasí turnaje v hale
Z· Komenského)

Palackého námûstí
od 16.00 Stavûní máje, pfiedání práva (tanec a zpûv)
od 19.00 Koncert hudebních skupin Osada a Oáza 2

Sobota 29. kvûtna 
Palackého námûstí
14.00–14.10 Zahájení DnÛ Slavkova a Svatourbansk˘ch

hodÛ
14.10–14.20 „Veselé klobouky“ – vystoupení dûtí z Ma tefi -

ské ‰koly Zvídálek
14.25–15.05 Hudební vystoupení ZU· Franti‰ka France–

kytarov˘ soubor
15.10–15.25 Taneãní vystoupení ZU· Franti‰ka France
15.30–15.50 Vystoupení ÏákÛ Z· Komenského – Glitter Stars,

gymnastky, Junico, Team Gym
15.55–16.50 Taneãní vystoupení stárkÛ–âeská beseda
16.55–17.30 Pfiedání hasiãského auta a ukázka z ãinnosti

oddílu mlad˘ch hasiãÛ
17.30–18.00 Pûvecké vystoupení ÏákyÀ ZU· Fr. France
18.00–18.10 Vyhlá‰ení ankety Osobnost slavkovské

kultury za rok 2009, losování v˘hercÛ
18.15–19.00 Slavné muzikálové písnû zazpívají herci

Mûstského divadla Brno Hana Holi‰ová, Olda
Smysl, Mí‰a Horká, Martin KfiíÏka, SoÀa
Jányová

od 19.15 Koncert slavkovsk˘ch skupin LaMancha, THIEF,
Where is my Summer?! a Babosed

Doprovodn˘ program na námûstí
od 16.00 Ukázka hasiãské techniky
14.00–17.00 Junák Slavkov u Brna–prezentace ãinnosti
14.00–17.00 Prezentace marketingového projektu „Pfiijìte

poznat víc – Slavkov – Austerlitz“

Zámek Slavkov–Austerlitz
14.00–18.00 Junák Slavkov u Brna – pohybové hry, lanová

dráha v zámeckém parku
10.00–15.00 Kost˘mované prohlídky zámku, prohlídky

krovÛ (na objednávku)

Spoleãensk˘ dÛm Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje DH

Túfaranka

Nedûle 30. kvûtna 
Palackého námûstí
od 10.45 PrÛvod stárkÛ se sochou sv. Urbana od radnice,

m‰e svatá v chrámu Vzkfií‰ení Pánû
14.30–17.30 Zahájení programu starostou mûsta

Hudební a zábavní pásmo Zámecké dechové
kapely
Setkání slavkovsk˘ch jubilantÛ na radnici

od 17.00 Koncert pûveckého sboru Gloria v chrámu
Vzkfií‰ení Pánû

29. a 30. 5. Slavkovsk˘ rybník – Mistrovství âR v lodním
modeláfiství

Po celou dobu akce bude zaji‰tûna nabídka obãerstvení.
Vstup zdarma. Zmûna programu vyhrazena
Za nepfiíznivého poãasí se program uskuteãní v Sále spoleãenského
domu Bonaparte a koncerty slavkovsk˘ch hudebních skupin budou
zru‰eny.

Na základě upozornění kanceláře hejtmana Ji-
homoravského kraje sdělujeme občanům, že
podle spisu, který obdržel Krajský úřad od veli-
tele 26. brigády velení, řízení a průzkumu, pro-
běhne ve dnech 1. a 2. června 2010 měření
úrovně neionizujícího záření, a to Ústředním vo-
jenským zdravotním ústavem Praha.

Měření ve Slavkově u Brna proběhne dne
1. června v době 15–15.30 hod.

Dále kancelář hejtmana sděluje, že na základě
nárůstu podnětů občanů obcí dotčených sokol-
nickým radarem je rozhodnuto, že bude proveden
součinnostní dohovor mezi kanceláří hejtmana
a Českým telekomunikačním ústavem k předá-
vání oznámení občanů v případě opodstatněného
podezření na rušení televizního, rozhlasového
a radiotelefonního signálu sokolnickým radarem.

Z tohoto důvodu se mohou občané Slav-
kova u Brna obracet přímo na telefonickou
ohlašovnu rušení signálu tel 541 428 618 a to
v pondělí a ve středu v době 7.45–17.00 h.,
úterý a čtvrtek 7.45–16.15 a v pátek 7.45–
14.45 hodin.

Rušení signále je nutné nahlásit nejpozději
do 31. 5. 2010 s těmito údaji: jméno, příjmení,
adresa, telefonické spojení (nejlépe mobil). Ná-
sledně provede Český telekomunikační úřad
patřičná měření.

Případné dotazy zodpoví či bližší informace
podá za Odbor kanceláře hejtmana KrÚ JMK
koordinátor krizového řízení a bezpečnosti
Ing. Radek Šedivý, tel. 541 658 822, e-mail: se-
divy.radek@kr-jihomoravsky.cz .

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

UPOZORNĚNÍ 

Možnost nahlášení rušení signálu

Pověst o studánce s názvem „Bezdýnka“
Jednoho pozdního odpoledne vezl sedlák se

Snovídek velkou fůru dříví přes močařinu
v údolí svažujícím se k vesnici. Protože měl na-
loženo mnoho dříví, vůz se zabořil do měkké
půdy a koně nemohli vůz utáhnout. Sedlák začal
koně švihat bičem a hrubými slovy je pobízel,
aby vůz z bažiny vytáhli. V tom okamžiku se
mu zjevila Panna Maria a žádala ho, aby koně
nešvihal, aby část dříví složil z vozu a tak jim
ulevil. On její rady nedbal a dál koně surově po-
bízel. Když jej Panna Maria opět žádala, aby
koně nebil, osopil se na ni a šlehnul ji bičem
přes tvář. Dále pokračoval ve snaze plnou fůru
z močařiny s koňmi vytáhnout. Panna Maria se
mu zjevila podruhé a opět jej žádala, aby koně

Dům dětí a mládeže Slavkov hledá na školní
rok 2010/2011 vedoucí zájmových kroužků,
např. Cvičení rodičů s dětmi a Baby klub
(vhodné pro matky na MD), sportovních – flor-
bal, nohejbal, turistika apod., odborných nebo

jiných (na základě iniciativy a zájmu ucha-
zeče).

Vedení zájmových kroužků je finančně
ohodnoceno! Bližší informace přímo v DDM
nebo na tel. č.: 544 221 708, 605 988 265. io

nešibal a složil část dříví z fůry. Ale on chtěl,
aby koně vytáhli celou fůru a řekl jí, ať tedy po-
může fůru vytáhnout. Když tak neučinila, šleh-
nul  ji bičem přes tvář podruhé. Pak se bažina
otevřela a sedlák i s koňmi utonuli v bažině. 

Studánka Bezdýnka je v těsné blízkosti místa,
kde se tato příhoda stala. Byla pojmenována po
bezedné bažině Bezdýnka. 

V dubnu se naši žáci zúčastnili v rámci pro-
jektu Jaro turistického pochodu z Nemotic ke
studánce Bezdýnka nedaleko obce Snovídky ve
Ždánském lese. Odměnou za jejich námahu byl
pobyt v příjemném prostředí lesa, odemčení stu-
dánky Bezdýnka svými klíči a ochutnání vody
ze studánky. Mgr. Dagmar Kachlířová,

ZŠ Slavkov Malinovského

Otvírání studánek

Chcete si ve volném čase přivydělat?

Otvírání studánek Foto: archiv ‰koly
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Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu
Stavební zákon upravuje ve věcech stavebního

řádu zejména povolování staveb a jejich změn, te-
rénních úprav a umisťování zařízení. Povoluje uží-
vání a odstraňování staveb. Provádí dohled při
provádění staveb. OSÚPÚ (odbor stavebního
a územního plánování) vykonává svoji činnost
podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
jehož platnost nastala k 1. 1. 2007. Upravuje
podmínky pro vypracovávání projektové doku-
mentace: vyhláška č. 501/2006 Sb., (o obecných
požadavcích na využívání území), vyhláška
č. 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb) vyhláška
č. 268/2009 Sb., (o technických požadavcích na
stavby) připravovaných staveb. Pro účely vy-
vlastnění je vydán zákon č. 184/2006 Sb., (o od-
nětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo stavbě). Stavební úřad řeší vstupy na po-
zemky a do staveb a dbá na ochranu veřejných
zájmů. 

Ve zprávě o činnosti stavebního úřadu za rok
2009 uvádím seznam všech jeho činností.

Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu
vykonává v přenesené působnosti následující čin-
nosti v přidělených 17 obcích a městě Slavkov
u Brna. 
• vypracovává územně plánovací informace – po-

souzení záměru stavebníka
• rozhoduje v územním řízení – umístění staveb,

využití území, chráněné území, ochranné pásmo,
stavební uzávěra, dělení a scelování pozemků

• vydává opatření v režimu ohlašování – drobných
staveb, stavebních úprav a udržovacích prací

• rozhoduje ve stavebním řízení – novostavby,
změny nedokončených staveb, změny dokonče-
ných staveb

• vydává rozhodnutí na terénní úpravy
• vydává opatření na zařízení reklamy
• vydává rozhodnutí k užívání staveb, kolaudace,

předčasné užívání, prozatímní užívání staveb
• vydává povolení změny užívání dokončených

staveb
• provádí kontrolní prohlídky technického stavu

staveb a jejich vlivu na okolí
• uzavírá veřejnoprávní smlouvy se stavebníky

tam, kde to účastníci řízení dovolí
• nařizuje zabezpečovací práce
• vydává rozhodnutí o odstranění stavby, údržbě

stavby, nezbytných úpravách stavby vyklizení
stavby

• vydává dodatečné povolení stavby
• projednává přestupky občanů a delikty organi-

zací proti stavebnímu zákonu
• vydávává souhlas k povolování staveb speciál-

ními stavebními úřady (vodoprávního úřadu
a odboru dopravy a silničního hospodářství)

• rozhoduje o opatřeních na sousedním pozemku 
• spolupracuje se zástupci obcí při uzavírání plá-

novacích smluv 
• uzavírá se stavebníky veřejnoprávní smlouvy
• vybírá poplatky 
• konzultuje se stavebníky
• eviduje spisy a archivuje je
• vede statistiku všech úkonů ve smyslu staveb-

ního zákona - spolupráce se statistickým úřadem
• zajišťuje pořízení územně analytických pod-

kladů, které vyhodnocují stav a vývoj území 
• úřad územního plánu pořizuje územní studie

v případě, kdy je to uloženo územně plánovací
dokumentací z podnětu města, obce nebo jiného
subjektu 

• spolupořizuje s obcemi návrhy územních plánů
a zajišťuje jejich projednávání, schvalování 

• zajišťuje s obcemi změny územních plánů
Personální zabezpečení na stavebním úřadě

pracují 4 technici, na úřadě územního plánování
jeden technik a veškerou agendu stavebního úřadu
zpracovávají dvě administrativní pracovnice:

Ing. Hana Postránecká – vedoucí stavebního
úřadu (1 obec). Do funkce vedoucí odboru sta-
vebního a územně plánovacího úřadu byla jme-
nována k 1. 4. 2007. Dále zabezpečuje výkon
státní správy na úseku stavebního zákona pro
město Slavkov u Brna.

Dagmar Svobodová – technik stavebního
úřadu (5 obcí). Vykonává státní správu na úseku
stavebního zákona pro obce Šaratice, Zbýšov,
Hrušky, Křenovice a Holubice. Na stavebním
úřadě pracuje od 1. 12. 2004.

Ing. Richard Zukal – technik stavebního
úřadu (6 obcí). Vykonává státní správu na úseku
stavebního pro obce Bošovice, Lovčičky, Otnice,
Milešovice, Vážany nad Litavou a Hostěrádky-
Rešov. Na stavebním úřadě pracuje od 1. 7. 2008.

Bc. Pavel Půček – technik stavebního úřadu
(6 obcí). Vykonává státní správu na úseku sta-
vebního pro obce Velešovice, Nemčany, Hodě-
jice, Heršpice, Nížkovice a Kobeřice u Brna. Na
stavebním úřadě pracuje od 2. 1. 2009

Ing. Hana Šilhánková – technik úřadu územ-
ního plánování (pro 18 obcí). Do funkce na-
stoupila k 15. 7. 2008. Spolupracuje se stavebním
úřadem a obecními úřady při tvorbě jejich ÚP
(územních plánů) a s jednotlivými stavebníky při
schvalování jejich stavebních záměrů. Provádí
kontrolu souladu zamýšlených stavebních činností
a záměrů v území se schválenými ÚP obcí.

Eva Moricová – administrativní pracovnice.
Vykonává administrativní práce spojené s poda-
telnou úřadu, zajišťuje spisovou službu, vykonává
příslušnou administrativu 3 technikům (Ing. Po-
stránecké – vedoucí OSÚPÚ, Ing. Šilhánkové-
úřadu ÚP a technikovi SÚ – Bc. Půčkovi) vede
evidenci spisů 7 obcí vč. Slavkova u Brna a ar-
chivuj je, je pověřena legalizací a vidimací. Na
SÚ pracuje od 1. 5. 1994.

Helena Filipová – administrativní pracov-
nice. Vykonává příslušnou administrativu  dvěma
technikům stavebního úřadu (p. Svobodové
a Ing. Zukalovi) vede evidenci spisů 11 obcí a ar-
chivuje je. V její pracovní náplni je také vykazo-
vání měsíčních statistických údajů pro statistický
úřad v Brně. Na SÚ pracuje od 1. 11. 2007.

K vlastní činnosti
Stavební úřad obdržel v roce 2009 celkem 2368

podání. Z toho podání prostřednictvím podatelny
Městského úřadu bylo 2000 a mimo podatelnu
368.

Jednotlivá rozhodnutí stavebního úřadu
V roce 2009 vydal stavební úřad celkem 1240

rozhodnutí + ohlášení, z toho: 
územní rozhodnutí + územní souhlasy 254
stavební povolení 302
kolaudační rozhodnutí 332
demoliční rozhodnutí + ohlášení odstranění 40
všeobecná rozhodnutí 206
ohlášení stavby (novostavby do 150 m2,
st. úpravy) 106

územně plánovací informace 114
projednávání ÚP 11
zahájení pořizování ÚP… 3
zahájení pořizování změny ÚP 5
ostatní vyjádření ÚÚP 65

Ústní jednání s místním šetřením 
V roce 2009 bylo svoláno 633 místních šetření,

což při 146 pracovních mimoúředních dnech činí
4,33 jednání za 1 den.

Další činnosti
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu

je povinen dle nového platného stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. přijímat a kontrolovat plánovací
smlouvy předložené stavebníky, jak ukládá § 88
stavebního zákona.

Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu
je povinen dle nového platného stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. přijímat, a potvrzovat veřejno-
právní smlouvy se stavebníky, jak ukládá § 78
odst. (3) a §116 stavebního zákona.V roce 2009
SÚ uzavřel se stavebníky dvanáct Veřejnopráv-
ních smluv.

Z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
dále pro odbor stavebního a územně plánovacího
úřadu vyplývá povinnost spolupracovat s obcemi
při tvorbě a schvalování územních plánů. 

Územní plány v roce 2009
• Platný územní plán již před rokem 2008: 
Holubice (vč. 1. změny)
Hrušky
Němčany
Nížkovice
Vážany nad Litavou
Velešovice (vč. 1. změny)
Slavkov u Brna (vč. 1., 2. a 3. změny)
• Schválené územní plány v roce 2008: 
Bošovice 14. 7. 2008
Heršpice 17. 12. 2008
Lovčičky 18. 12. 2008
Otnice 30. 9. 2008
• Schválené územní plány v roce 2009: 
Hodějice 16. 7. 2009
Kobeřice u Brna 28. 1. 2009
Křenovice 23. 4. 2009
Milešovice 19. 1. 2009
Němčany změna č. 1 19. 11. 2009
Vážany nad Litavou změna č. 1 29. 4. 2009
Vážany nad Litavou změna č. 2 5. 8. 2009
• Vymezení zastavěného území obce v roce 2009
Zbýšov 26. 2. 2009
• Projednané územní plány (projednávané v prů-

běhu roku 2009)
Hostěrádky-Rešov
Slavkov u Brna 
Šaratice
• Projednané změny územních plánů (projedná-

vané v průběhu roku 2009)
Holubice změna č. 2
Holubice změna č. 3
Lovčičky změna č. 1
Nížkovice změna č. 1
Vážany nad Litavou změna č. 3.

V roce 2008 bylo odsouhlaseno na VI. zasedání
ZM konaného dne 31. 3. 2008 vypracování no-
vého územního plánu města Slavkov u Brna. Na
základě usnesení č. 4.7. XII.zasedání ZM kona-
ného dne 14. 9. 2009 bylo schváleno zadání no-
vého UP města.

V současnosti vybraný projektant-urbanista pra-
cuje na novém ÚP města Slavkov u Brna. Termín
předložení návrhu ÚP k projednání v ZM je uva-
žován v cca IV. Q 2010. Předpokládaný termín vy-
dání nového ÚP města Slavkov u Brna se předpo-
kládá v I. pololetí roku 2011. 

Ing. Hana Postránecká, vedoucí odboru
stavebního a územně plánovacího úřadu

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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Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2009
V průběhu roku 2009 bylo odborem SV při

zpracování žádostí o dávky vydáno 6761 rozhod-
nutí a oznámení, na základě kterých bylo vypla-
ceno na dávkách pomoci v hmotné nouzi, na přís-
pěvek na péči a na dávky sociální péče pro občany
těžce zdravotně postižené více jak 31 mil. Kč ze
státního rozpočtu.

Dávky pomoci v hmotné nouzi 
jsou poskytovány fyzické osobě, která se na-

chází v hmotné nouzi, tzn. její příjem a příjem spo-
lečně posuzovaných osob po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí.
Přitom si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných váž-
ných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení
jejich základních životních podmínek je tak vážně
ohroženo.

Ke konci března 2010 měl odbor SV v evidenci
63 občanů, kteří pobírají příspěvek na živobytí a je-
jich počet vlivem ekonomické krize v průběhu ce-
lého roku 2009 až dosud neustále narůstá. Ve srov-
nání s počátkem roku 2009 jde o nárůst o 26
občanů. Dále je v průměru vypláceno měsíčně 7
doplatků na bydlení a 5 mimořádných okamžitých
pomocí.

Pro udržení pracovních návyků u dlouhodobě
nezaměstnaných občanů byl zákon o pomoci
v hmotné nouzi s účinností od 1. 1. 2009 rozšířen
o možnost vykonávat bezplatně veřejnou službu
(VS) v zájmu obce a tato skutečnost pak má vliv
na výši vyplácených dávek.

Pokud příjemce příspěvku na živobytí nebo
osoba s ním společně posuzovaná pobírá dávky
pomoci v HN déle než 6 měsíců a neodpracuje za
měsíc alespoň 20 hodin veřejných služeb, je mu od
sedmého měsíce vyplácena dávka pouze ve výši
existenčního minima, tj. u jednotlivce 2020 Kč
místo 3126 Kč. Pokud ale příjemce dávky vyko-
nává veřejnou službu v rozsahu 30 a více hodin
v kalendářním měsíci, dojde ke zvýšení vyplácené
dávky u jednotlivce na částku 3679 Kč. Toto usta-
novení je platné již od prvého měsíce pobírání přís-
pěvku na živobytí.

Město Slavkov u Brna začalo prostřednictvím
TSMS organizovat veřejnou službu od 1. 6. 2009,
aby měli občané pobírající dávky pomoci v HN
možnost tuto povinnost splnit a neklesl jejich pří-
jem na nejnižší možnou míru.

Ke konci března 2010 by mohlo 40 příjemců
příspěvku na živobytí vykonávat VS. Z nich je 26
osob na dávkách již déle než 6 měsíců, ale jen šest
osob z tohoto počtu vykonává VS, z nich
dvě osoby ve Slavkově u Brna. V důsledku toho

došlo u 20 občanů v souladu se zákonem ke sní-
žení vyplácené dávky na existenční minimum.
Péče o těžce zdravotně postižené občany

V rámci této agendy jsou poskytovány dávky
a služby, které slouží zdravotně postiženým obča-
nům k překonání nepříznivých podmínek. Posky-
tování převážné části těchto jednorázových a roč-
ních dávek závisí na výroku posudkového lékaře.
Novelou zákona byla od 1.7.2009 agenda posuzo-
vání zdravotního stavu občanů převedena z úřadů
práce na okresní správy sociálního zabezpečení. 

V roce 2009 byl těžce zdravotně postiženým
občanům poskytnut: 

- příspěvek na provoz motorového vozidla ve
265 případech

- jednorázový příspěvek na opatření zvláštních
pomůcek, na úpravu bytu, na zakoupení motoro-
vého vozidla a na individuální dopravu 18 občanům

- měsíční příspěvek úplně nebo prakticky nevi-
domým 3 občanům 

- průkazy mimořádných výhod byly vydány
nově 72 občanům

K 31. 12. 2009 je ve správním území evido-
váno:

- 103 držitelů mimořádných výhod (MV)
I. stupně (průkaz TP) , které je opravňují k sezení
na vyhrazeném místě ve veřejných dopravních
prostředcích a k přednosti při projednávání svých
záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání
(nikoliv nákupy)  

- 372 držitelů MV II. stupně (průkaz ZTP), které
je opravňují k využívání výhod I. stupně a dále
k bezplatné přepravě v MHD a ke slevě 75 % jízd-
ného ve vnitrostátní přepravě

- 122 držitelů MV III. stupně (průkaz ZTP/P),
u kterých má kromě výhod I. a II.stupně držitel
nárok i na bezplatnou dopravu průvodce nebo na
bezplatnou přepravu vodícího psa.

Držitelům MV II. a III. stupně, kteří používají
pro svoji pravidelnou dopravu osobní automobil, je
vydáváno zvláštní označení vozidla, které nahra-
zuje dálniční nálepku a umožňuje parkování na
vyhrazeném parkovišti. V roce 2009 bylo vydáno
28 ks zvláštního označení vozidel a k 31. 12. 2009
využívá toto označení 264 občanů spádového
území.
Příspěvek na péči (PnP)

je poskytován osobám závislým na pomoci jiné
fyzické osoby, kteří z důvodu dlouhodobě nepříz-
nivého zdravotního stavu potřebují každodenní
pomoc nebo dohled při péči o vlastní osobu a při
soběstačnosti. Je rozdělen do 4 stupňů v závislosti
na věku (viz tabulka): 

Jedná se o nejčetněji poskytovanou dávku.
V prosinci 2009 byl PnP vyplácen již 510 obča-
nům, což je o 64 příjemců více než koncem roku
2008. Dávka je vyplácena osobě, která potřebuje
pomoc, aby mohla zaplatit jednotlivým poskyto-
vatelům služby podle rozsahu, v jakém jsou jí za-
jišťovány. Aby si mohli občané vybrat z nabídky
služeb, zajišťuje odbor sociálních věcí komunitní
plánování sociálních služeb.

Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) zpra-
covaný do roku 2009 byl zaměřen na rozvoj sociál-
ních služeb pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně
postižených. V průběhu roku 2009 působili ve Slav-
kově u Brna 2 poskytovatelé sociálních služeb. Byla
to Oblastní charita Hodonín, která zajišťovala pečo-
vatelskou službu 186 občanům města. Dále zajišťo-
vala služby 7 občanům v Charitním centru denních
služeb a 102 občanů využilo služeb Charitní soci-
álně-právní poradny na ulici Polní ve Slavkově
u Brna. Dále poskytovala Rodinná pohoda o.s. Vyš-
kov služby 9 zdravotně postiženým osobám ve věku
od 7 do 26 let v Denním centru Pohoda, které sídlí
na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna. 

V rámci komunitního plánování se v listopadu
2009 uskutečnilo III. setkání s občany města, ten-
tokrát u kulatého stolu za účasti představitelů města. 

Počátkem roku 2010 byl schválen v orgánech
města 2. KPSS města Slavkov u Brna na období
2010–2012, který se nově zaměřuje na rozvoj pro-
rodinných služeb. Jedná se o podporu mateřských
center a aktivizačních služeb. V rámci těchto akti-
vit byla v březnu 2010 otevřena na městském úřadu
místnost pro rodinu, tzv. Family point, kde mohou
rodiče přebalit a nakrmit své děti.

Na úseku sociálně-právní ochrany 
bylo k 31. 12. 2009 vedeno 833 spisů dětí,

z nichž bylo 323 spisů živých. Z toho bylo 9 spisů
dětí umístěných v dětském domově a výchovném
ústavu a 28 spisů dětí umístěných v 15 pěstoun-
ských rodinách.

Ke konci roku bylo evidováno dalších 19 žádo-
stí o svěření dítěte do náhradní rodinné péče.

V evidenci kurátorky pro mládež bylo registro-
váno v uplynulém roce 40 mladistvých a 7 dětí do
15 let, kteří měli výchovné problémy, páchali trest-
nou činnost nebo přestupky. 

Pracovnice SPOD v roce 2009:
• zastupovaly nezletilé děti u 118 soudních jednání

týkajících se úpravy styku rodičů s dětmi, stano-
vení výživného, určení otcovství, dědictví a po-
daly 201 zpráv soudu, policii a jiným orgánům

• prováděly šetření v domácnostech, sepisovaly s ro-
diči návrhy na okresní soudy, navštěvovaly děti
umístěné v pěstounské péči, ve vězení, v ústavech,
prováděly šetření u soudně stanovených dohledů,
jednaly s rodinami, lékaři, školami a jinými orga-
nizacemi celkem v 1351 případech

• organizovaly výchovně rekreační tábor pro 14 dětí
ze spádového území, který se konal v rekreačním
středisku DDM Veselí nad Moravou.

Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru

do 18 let starší 18 let 
I. stupeň (lehká závislost) 3 000 Kč 2 000 Kč
II. stupeň (středně těžká závislost) 5 000 Kč 4 000 Kč
III. stupeň (těžká závislost) 9 000 Kč 8 000 Kč
IV. stupeň (úplná závislost) do 31. 7. 2009 11 000 Kč 11 000 Kč 

od 1. 8. 2009 12 000 Kč 12 000 Kč

Minikopaná – stříbrné medaile
Po postupu z podzimního turnaje v Bučovicích se fotbalisté ZŠ Tyršova

zúčastnili okresního finále v Rousínově. 
V pátek 30. 4. se utkali ve skupině s týmem Šaratic (remíza 0:0), pora-

zili ZŠ Purkyňova Vyškov 1:0 (žáci této školy nastupují za ligový tým).
V semifinále si na penalty poradili 4:2 s domácím Rousínovem a ve finále
trošku nešťastně, ale zaslouženě podlehli právě ZŠ Purkyňova 1:0.

Druhé místo je vynikající výsledek našich fotbalistů, o který se za-
sloužili Martin Bezděk, Tomáš Flender, Kryštof Horáček, David Břeň,
Tomáš Florián, Tadeáš Chlup, Lukáš Čermák, Michal Klučka, Zdeněk
Ondruška a kapitán Dominik Michálek. zšt

Matematická olympiáda
Ve středu 24. 3. se na Gymnáziu Vídeňská v Brně konalo krajské kolo

MO 9. tříd. ZŠ Tyršova zde po úspěšném absolvování okresního kola re-
prezentovala Hana Burýšková, která se stala úspěšnou řešitelkou i kraj-
ské soutěže a ve velké konkurenci obsadila velmi pěkné 12. místo.

Za 14 dní, ve středu 7. 4., proběhlo ve Vyškově okresní kolo MO žáků
6.–8. tříd. Tady naši školu reprezentovali T. Hrabovská a V. Žůrek ze
6. třídy, M. Hrabovská a Z. Ruská z 8. třídy. Výborně počítala především
Terezie Hrabovská, která získala krásné 2. místo. Ostatní soutěžící z naší
školy se umístili v první desítce. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. zšt
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V pátek 5. července 1985 ve 14hodin bylo slav-
nostní otevření areálu letního koupaliště ve Slav-
kově u Brna. Dovolte malé ohlédnutí. Vše začalo už
v roce 1975. Prozřetelně zvítězila koncepce umís-
tění areálu nad stadionem. Přes všechny těžkosti
s realizací bylo započato 1. března 1977. Těžká
technika zde vytěžila 7100 m3 zeminy. Stavbu or-
ganizačně řídil Jan Hudec. 

Po dokončení MŠ na Malinovského byly práce
na výstavbě koupaliště zintenzivněny. Byly prove-
deny betonářské práce v rozsahu 1200 m3 železo-
betonu. Od r. 1979 do r. 1980 prováděl stavební
dozor František Koláček. V r. 1981 jej vystřídal
František Chaloupka, který práci řídil do roku 1983.
Na stavbě pracovala stálá četa ve složení: Josef
Štěpnička, Václav Hložek, Josef Chobola, Bohumil
Pavézka, Růžena Dvořáková a Václav Šmíd.

Ve skupině odborníků pracoval Vladimír Bajer,
technologickou část zajišťoval a sledoval Ing. An-
tonín Světlík, elektrikářské práce prováděli Ivan
Durek a Karel Rotroekl. 

Na výstavbě se podílely např. Agrostav Bučo-
vice, Jm státní lesy, Ingstav Brno, Vodohospodář-
ské stavby Brno, závod Břeclav, Zemědělské
stavby Brněnské Ivanovice, Pozemní stavby Brno,
Okresní stav. podnik ve Vyškově, Destila, učiliště
ČSVD, Strojní traktorová stanice, Potraviny,
JmVak, MEZ, Textilní sklady, OSS, ACHP a další. 

Bez dobrovolné brigádnické práce občanů, by
zdárné dokončení koupaliště bylo v nedohlednu.

Den otevfien˘ch dvefií na koupali‰ti
V sobotu 5. června od 9 do 14 hod. je otevřené

koupaliště pro veřejnost s možností prohlídky
celého areálu, včetně technologického zázemí.
Vstup pro prohlídku zdarma. Součástí bude vý-
stava fotografií z výstavby koupaliště a provozu
v následujících letech. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

P.S. Přivítáme jakékoliv vaše fotografie poří-
zené z výstavby areálu, případně zajímavé foto
z posledních 25 roků. Kontakt: Radoslav Lánský,
tel. 603 156 818, e-mail: reditel@tsslavkov.cz

Poãet Sleva Dospûlí MládeÏ
vstupÛ % à 50 Kã à 35 Kã

100 % po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
90 50 5400 2700 30 3150 1575 17,50
60 40 3600 2160 36 2100 1260 21
30 30 1800 1260 42 1050 735 24,50
20 20 1200 960 48 700 560 28
10 10 600 540 54 350 315 31,50

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2010 Obyãejné Základní po 15. h po 19. hvstupné (celodenní)
Dospûlí 60 Kã 40 Kã 20 Kã
MládeÏ do 18 let, dÛchodci 35 Kã 30 Kã 15 Kã
Dûti pfied‰k. vûku 15 Kã 5 Kã 0 Kã
·kola – organizovanû 10 Kã
Hromadná 20 Kã
Vrácenky – jednoráz. pouze
pro vstup do beachvolejbal. sektoru – 5 KãPř
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Provoz na koupališti zahájen 29. května
Otevřeno:
červen–srpen 9–21 hodin

V případě nepříznivého
 počasí ZAVŘENO.
U permanentek po 15. hodině
1/2 vstupu.
Tel. koupaliště: 544 221 788

Koupaliště je v provozu již 25 let
V závěru stavby se problémům s dokončením vě-
novali Zdeněk Mařík, Jan Jeřábek a Ing. Miroslav
Zavadil.

Součástí tohoto sportovního areálu měl být
i krytý plavecký bazén, univerzální sportovní hala,
zimní stadion, sauna a v objektu tehdejšího statku
Pod Oborou motel. Na tehdejší dobu to byla od-
vážně navržená stavba, kterou projektoval Favorit-
sport Brno. Bazén má velikost 1130,40 m2, měří
51,15 x 22,10 m a pojme 2650 m3 vody (od 1,2 m
do 4,85 m hloubky). Celková vodní plocha na kou-
pališti je 1302 m2. Budova je dvoupodlažní. Tech-
nologické zařízení je zapuštěno v budově pod hla-
dinou vody. Celá vana koupaliště je ze tří stran
přístupná technologickými chodbami.

Koupaliště bylo pro veřejnost otevřeno v sobotu
6. července 1985. Slavnostní pásku přestřihl jeden
z party nejzasloužilejších, pan Josef Štěpnička. Pře-
stože voda v bazénu měla 14 °C, první kdo byl
„vhozen“ ve svátečním obleku do bazénu byl Zde-
něk Mařík (čerpáno ze SZ č. 8 a 12/1985). V tomto
malém ohlédnutí není možné vyjmenovat všechny,
kteří se o výstavbu koupaliště zasloužili.

V letech 1986–2009 bylo zaregistrováno 1 002 831
platících návštěvníků koupaliště. Největší návštěvnost
73 640 platících návštěvníků bylo v roce 2003.

Další podrobnosti, především z provozu 25 roků,
chystáme do příštího čísla SZ. Vyhodnocení provozu
především za rok 2009, ale i vývojové řady najdete na
www.tsslavkov.cz. Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

Josef ·tûpniãka

Budování koupali‰tû Foto na stranû: archiv
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Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna po-
řádá v neděli 6. června Cestu pohádkovým
lesem. Průběžný start od 14 do 16 hodin. Začá-
tek trasy pod oborou (nad koupalištěm).

Vstupné je 30 Kč/dítě. Cíl: areál střelnice –
odměny dětem, soutěže a hry… občerstvení za-
jištěno. V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná! Bližší informace na tel.: 544 221 708,
605 083 322.

Víte, že existuje ve Slavkově i jiná možnost
než školní družina? Neváhejte a přihlaste své
dítě do odpoledních hrátek, které má DDM
Slavkov v nabídce zájmového vzdělávání již
pátým rokem.

Odpolední hrátky (určeny především pro
děti 1.-2. tříd ZŠ)

- mají každý den jiný program (výtvarné, tvo-
řivé, sportovní, společenské a pohádkové)

- zaručují kvalitní využití volného času dítěte
pod odborným vedením denně do 14 hod.

- umožňují dětem návaznost na další zájmové
kroužky od 14 hod. (např. sportovní hry, aero-

Činnost DDM Slavkov vrcholí
Celoroční činnost kolektivu DDM Slavkov

vrcholí přípravou letních táborů. Koncem
června 2010 se uskuteční  zájezd pro 49 rodičů
s dětmi do Chorvatska na Makarskou riviéru.
Přes 60 mladých sportovců ze Slavkova, Ky-
jova a Žďáru nad Sázavou se přihlásilo v ter-
mínu 1.–9. 7. 2010 na letní soustředění v Ko-
sově u Zábřehu na Moravě a pro 80 dětí
připravujeme program na 13denní letní tábor
v Roštině na TZ Kamínka, okres Kroměříž
v termínu 11.–23. 7. 2010. Zápis do zájmových
kroužků DDM na školní rok 2010/2011 pro-
běhne během září. I.O.

Okrskové kolo XXII. ročníku dětské soutěže
ve zpěvu lidových písní „Zazpívej slavíčku“ pro-
běhlo v úterý 27. dubna v Domě dětí a mládeže
ve Slavkově u Brna. Smyslem soutěže je pod-
pořit zájem o interpretaci lidových písní a vy-
hledávat talenty. Celkem se pěvecké soutěže zú-
častnilo 56 dětí základních škol. První tři
v každé kategorii získali diplom, drobnou cenu
a postupují do okresního finále soutěže, které
proběhne v Bučovicích ve čtvrtek 13. května
v sále bývalého Katolického domu.

Vítězům blahopřejeme a všem dětem děku-
jeme za účast v soutěži.

Výsledky:
I. kategorie – celkem 18 dětí

1. Šebesta Martin, ZŠ Bošovice
2. Pflimpflová Kateřina, ZŠ Tyršova

3. Menšík Petr, ZŠ Křenovice
Čestné uznání – Dvořáček Jan, ZŠ Otnice

II. kategorie – celkem 16 dětí
1. Šenkyříková Terezie, ZŠ Komenského
2. Blažková Dominka, ZŠ Komenského
3. Šujanová Anežka, ZŠ Heršpice
Čestné uznání – Sloupová Melánie, ZŠ

Otnice, Horáková Kateřina, ZŠ Bošovice
III. kategorie – celkem 14 dětí

1. Košutová Anna, ZŠ Tyršova
2. Pospíšilová Tereza, ZŠ Bošovice 
3. neuděleno   

IV. kategorie – celkem 8 dětí
1. neuděleno
2. Horáková Kateřina, Horák Jiří, ZŠ Otnice
3. Pospíšilová Tereza, Turková Míša, ZŠ

Otnice. DDM Slavkov

Okrsková pěvecká soutěž v DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna

Cesta
pohádkovým lesem

bik, rytmik klub, tvořivá dílnička, školička va-
ření apod.)

- využívají všech prostor DDM (herna, vý-
tvarná dílna, počítačová i jazyková klubovna)

- začínají svoji činnost v pondělí 6. září 2010
(nový školní rok 2010/2011), nutno vyplnit při-
hlášku do konce června 2009, máte možnost vy-
brat si i jednotlivé dny dle potřeby dítěte

Pokud máte zájem, přihlaste své dítě včas,
kapacita omezena, bližší podrobnosti osobně
v DDM denně od 8 do 16 hodin, telefonicky na
č. 544 221 708, 515 534 938, 515 534 939, e-
mail: ddmslavkov@tiscali.cz.

Odpolední hrátky v DDM Slavkov

Výstava „Hračky našich babiček“ oživí his-
torické salónky severního křídla slavkovského
zámku od 15. června do 30. června 2010.
Sbírku hraček uspořádalo a na zámek zapůj-
čilo občanské sdružení Otnický SAD – spolek ak-
tivních dětí.

Sdružení vzniklo v roce 2006. Cílem činnosti
sdružení je dobrovolnou aktivitou svých členů
vytvářet příležitosti pro komplexnější kulturně
společenský rozvoj dětí a mládeže v obci. Sdru-
žení organizuje různé aktivity pro děti všech vě-
kových skupin po zájezdy do divadel. Centrum
slouží maminkám i k výuce angličtiny a jiným

zájmovým činnostem dle zájmu maminek. Sou-
částí sdružení je také divadlo dětí Sluníčko.

Nápad upořádat sbírku hraček vznikl po ná-
vštěvě stálé expozice hraček v Telči. Tato akce
byla vyhlášena v únoru letošního roku v Otni-
cích. Díky aktivitě Andrey Malé a jejich spolu-
pracovnic se podařilo vrátit život řadě hraček za-
pomenutých na půdách. Ty teď máte možnost
zhlédnout na slavkovském zámku.

Spolu se členkami OS Otnický SAD věříme, že
každý, kdo se na výstavu půjde podívat, tam tu
svoji hračku najde.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Hračky našich babiček

Oldtimer festival 2010
V sobotu 26. června se milovníci historických

automobilů a motocyklů mohou jako obvykle
těšit na tradiční setkání několika set historických
vozidel rozmístěných po zámeckém parku.

První letní sobota je již tradičně vymezena ob-
líbené a velmi navštěvované akci Oldtimer fes-
tival, kterou Zámek Slavkov – Austerlitz  spolu
se společností AGM CZ pořádá již po sedmnácté.
Toto výjimečné setkání automobilových veteránů
patří k nejvýznamnějším akcím tohoto druhu po-
řádaným vůbec. Kde jinde v Evropě můžete
zhlédnout historii dopravy v historickém kontextu
dvou století, počínaje koňským spřežením přes
parní povozy až po současné sportovní automo-
bily a motocykly. Očekává se, že ke zhlédnutí
bude nejméně 700 historických vozidel.

Současně je pro návštěvníky připraven bohatý
doprovodný program, který je koncipován nejen
pro milovníky historie, ale pro celou rodinu a jistě
uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka.

V tento den je samozřejmě přístupný také
zámek samotný a všechny jeho prohlídkové trasy
i probíhající výstavy. Oficiální zahájení akce je
v 9 hodin a všichni jste srdečně zváni! 

Mgr. Jana Šemorová, ZS-AZ v˘stavy Modely historick˘ch odûvÛ na panenkách Foto: J. BlaÏek

Oldtimer ve Slavkovû
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V˘sledky soutûÏe Slavkovské memento 2010
LITERÁRNÍ PRÁCE
Základní ‰koly
1. Denisa Svobodová, Z· Tyr‰ova, Slavkov u Brna

Zuzana Valãuhová, Z· Svatobofiice-Mistfiín
2. Denisa Mi‰kefiíková, Z· Svatobofiice-Mistfiín

Jifií Novotn˘, Z· Tyr‰ova, Slavkov u Brna
Katefiina Vintrová, Gymnázium Vy‰kov

3. Matûj Pospí‰il, Gymnázium Buãovice
Sára Pospí‰ilová, Z· ·aratice
Lenka Valou‰ková, Gymnázium Buãovice

âestné uznání:
Helena Fialová, Gymnázium Vy‰kov
Kamila Ivanãová, Gymnázium Vy‰kov
Tereza Matú‰ová, Z· ·aratice
Tereza Michálková, Gymnázium Vy‰kov
Anna ·ilerová, Gymnázium Buãovice
Krist˘na Îìárská, Gymnázium Vy‰kov

Stfiední ‰koly
1. Michaela Hladká, S·ZZE Vy‰kov

Lucie Ko‰ábková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Lenka Reme‰ová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû

2. Klára Holásková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Zdenûk Julínek, Gymnázium Buãovice

3. Tomá‰ Kremr, Gymnázium Buãovice
Pavla Ksiaskiewiczová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Dana Levíãková, Gymnázium Buãovice
Barbora Sittová, Gymnázium Buãovice

âestné uznání:
Veronika Bystfiická, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Petra Dvofiáková, Gymnázium Buãovice
Eva Kachlíková, Gymnázium Buãovice
Tereza Kavková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Veronika Koãífiová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Tomá‰ Korábeãn˘, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Jana Machalová, Gymnázium Vy‰kov
Tomá‰ Oswald, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Iveta Pe‰ková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Blanka ·najdrová, Gymnázium Buãovice
Sára ·rubafiová, S·ZZE Vy‰kov
Klára Urbánková, Gymnázium Buãovice

POEZIE
Základní ‰koly
1. Neudûleno
2. Petra Dosoudilová, Z· ·aratice
3. Petra Dosoudilová, Z· ·aratice

Sára Pospí‰ilová, Gymnázium Buãovice
âestné uznání:

Alena Dítûtová, Gymnázium Buãovice
Tereza StfiíÏová, Gymnázium Buãovice

Stfiední ‰koly
1. Neudûleno
2. Tomá‰ Rozsypal, Gymnázium Vy‰kov
3. Neudûleno

V¯TVARNÉ PRÁCE
1. Tereza Kropáãková, Z· ·aratice

Sára Pospí‰ilová, Z· ·aratice
2. Martina Machalová, Gymnázium Buãovice
3. Michaela Hladká, S·ZZE Vy‰kov
âestné uznání:

Denisa Kostelková, S·ZZE Vy‰kov
Ondfiej MaloÀ, Z· ·aratice

V‰ichni ocenûní soutûÏící obdrÏeli kniÏní dary z brnûnsk˘ch
nakladatelství: Akademické nakladatelství CERM, Doplnûk,
Jota, Moravská Bastei MOBA.

Nemám rád žádné dlouhé a nic neříkající refe-
ráty ani hodnocení. Prostě je lépe a hmatatelnější
v koncovém výstupu, když jde řečník přímo
k jádru věci.

Tak tedy letošního ročníku literární soutěže
Slavkovské memento se zúčastnilo 122 žáků a stu-
dentů. V kategorii ZŠ bylo 41 prací, v kategorii SŠ
67 prozaických útvarů a zbytek byla poezie.

Některé práce byly stručné – jiné zase, a to
nejen v kategorii středních škol, obsažnější. Ten
kdo píše delší útvar se však může vystavit i ne-
bezpečí, které v úskalí češtiny může odhalit bdělá
porota. Tentokráte pracovalo a zkoumalo práce
pět porotců. Shodou okolností to byli ti, co i v loň-
ském ročníku. To pro některé soutěžící mohlo být
i výhodou, ale u některých tomu mohlo být
opačně. Tuto skrytou záhadu v obsahu tajemně
znějící věty, nepochybně ujasní udělené ceny. 

Letošní ročník byl specifický tím, že lze obecně
říci, že soutěžící psali více o poražené armádě,
která vlastně zapříčinila druhou světovou válku.
Fenomén sbližování dvou různých předválečných
světů či naše mohu říci bázeň nebo pokora vůči
západnímu zeměpisnému sousedovi, dokonce
v některých pracích koketovala s obdivem k Hit-
lerovi či masovému vrahovi Mengelemu. A dav
obyvatel, kteří šli na smrt, byl jen materiálem
k pokusům. 

Pokud bychom psali nějaké sci-fi či jinou fanta-
zii, bylo by takového vyjádření s určitou výhradou
možná na místě, ale naše téma byla skutečná válka.
A zde by se měli zamyslet zejména učitelé. Ani
v jenom příspěvku se neobjevil statečný sovětský
voják, to jistě něco napovídá.Těchto vojáků, mla-
díků, kterým válka sebrala holý život – padlo na
našem území 144 000. Vezmu-li v úvahu ztráty
Američanů, na stejném území jich padlo 140.

A to není nic z pohledu protagonistů těch udá-
lostí či pamětníků?

Svou neblahou a negativní roli nepochybně
v této „osvětě “ sehrávají i sdělovací prostředky.
Mládež odráží jako zrcadlo stav vědomí i snad
zájmů společnosti, který pak přenesla do svých pí-
semných prací.

My, jako národ bychom však měli být nejen
pyšní na své dějiny, ale musíme být i spravedliví
k dějům, které se zde odehrály, a tedy je i objek-
tivně posuzovat. Mladí se to učí. Učí se to tak, jak

je to někdo doma či ve škole naučí. A když ne –
tak je Mengele jen vědec nikoliv vrah.

Stejně jako v minulých letech byly vyhodno-
ceny práce, které se dotýkají skutečných válek
a ve druhé skupině pak válek (někdo napsal vnitř-
ních) každodenního života v míru.

Že se jde docela lehce dostat do propozic této
soutěže, potvrdili studenti z Uherského Hradiště či
žačky ze Svatobořic. Řekl bych, že kdo zná, mys-
lím ty dějiny alespoň ze školních osnov, neměl
problém téma válka zpracovat. Tam, kde je pýše
národa, tedy dějinám českého národa věnováno
méně času, psavci utíkali do válek běžného ži-
vota. Avšak ani tento pocit porotce nemusí být
zcela stoprocentní.

A některá každodenní témata až svou surovou
skutečností budila u poroty děs. Některé příběhy
jsou až neskutečně spojeny s drogami či alkoho-
lem a nepochybně se staly velmi blízko života au-
torů. Je dobře, že byly napsány. 

Z některých prací je v jádru věci cítit až ode-
vzdanost osudu, že sám nikdo nic nezmění. Smíř-
livectví nám však připomíná dobu před třeba tři-
ceti lety, ale i před 80 lety. A to je málo! Jiné práce
se zamýšlely nad bojem tehdy ve válce a třeba
nyní ve vazbě s bojem spojeným dnes s větrnými
mlýny!

Pochopitelně, že porota musela ocenit ty roz-
hodnější práce s jasně vyjádřeným názorem, který
ví co chce!

Některé práce, které se zabývaly tématem nej-
vážnějším, tedy válkou – mohly být ještě lepší,
kdyby jejich autoři svá dílka doplnili o příslušnou
literaturu, ze které čerpali. Totiž, to více svědčí
o preciznosti přístupu k danému tématu a svědčí
to i o odpovědnosti pisatele.

Nejvíce jsme cenili práce, kde autor uvedl svůj
vlastní názor, svůj pohled na téma, svůj životní
postoj vůbec. Žák či student, který myslí, a ne-
musí to být vždy v souladu s názorem většiny, je
pak v rámci demokracie názorů nepochybně pří-
nosem nejen k jeho vlastní životní realitě.

Kategorie poezie byla zejména ve SŠ podce-
něna. Přesto jsme u ZŠ dílka ocenili nejen za
snahu, ale i za jejich básnický projev. Ti ocenění,
když vytrvají, mohou být příštími básníky, o kte-
rých se budou jejich vnuci učit ve školách.

JUDr. Jan Kux

Memento 2010 – K jádru věci
Hodnoticí projev předsedy literární komise Slavkovského mementa JUDr. Jana Kuxe, spisovatele

literatury faktu a mj. držitele ocenění Český patriot 2009. V minulém čísle byla pro nedostatek místa
otištěna jen krátká zmínka o Mementu, více informací o něm přinášíme až dnes. [pozn. JiB]

Zámek Slavkov – Austerlitz uvede výstavu
„U nás“ malíře Petra Bernarda. Nabízí se vám tak
možnost prohlédnout si krajinářskou tvorbu, která
představí místa z blízkého okolí umělcova bydliště
– obce Křetín u Letovic na Českomoravské vr-
chovině. Výstavu bude možné zhlédnout od 11.
června do 29. srpna 2010 v galerii v 1. patře slav-
kovského zámku.

Malíř Petr Bernard pochází z Česko-saského
Švýcarska, v posledních 20 letech žije v obci Kře-
tín. Základní výtvarné vzdělání získal v Děčíně
u akademického malíře Břetislava Kmenta. Náměty
pro svou tvorbu hledá téměř výhradně v krajině
Čech a Moravy. Při práci pro Archeologický ústav
Akademie věd v Brně na kartografii – grafické do-
kumentaci nálezů a ilustracích k publikacím, zís-
kalo jeho zaujetí naší krajinou další hlubší kořeny.

Petr Bernard začal s kreslením již ve školních
lavicích. Zejména karikováním všeho a všech,

zvláště pedagogů na linkovaném papíře školních
sešitů. Později začal používat pastely a barvy a lin-
kovaný papír zaměnil za karton a plátno. V po-
sledních letech pracuje téměř výhradně s olejo-
vými barvami. Své práce vystavuje buď na
autorských výstavách nebo společně se svými přá-
teli ze skupiny „16 plus minus“, kteří jsou při své
tvorbě inspirováni krásou Vysočiny.

Petr Bernard je také básník. Jednu z jeho básní,
se stejným názvem jako výstava můžete slyšet na
vernisáži výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek
10. června od 16 hodin v Rubensově sále slav-
kovského zámku. Součástí vernisáže bude také
prezentace Moravských vinařských závodů Bze-
nec a Mlékárny Olešnice spojená s ochutnávkou
jejich výrobků.

Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně zve
k prohlídce poetických obrazů.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Petr Bernard vystavuje ve Slavkově Vítûzné práce obou slavkovsk˘ch zástupcÛ si mÛÏete pfieãíst
na www.veslavkove.cz v ãlánku Slavkovské memento 2010.

Zpráva o úãasti na nûmeckém divadle
Dne 29. dubna se zúčastnili studenti prvního

a druhého ročníku oboru Hotelnictví Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna divadelního před-
stavení v německém jazyce v Brně-Bohunicích.
Představení bylo metodicky zaměřeno na nutnost
výuky cizího jazyka, jeho postavení ve světě a roz-
dílnosti mezi českým a německým jazykem. Účin-
kující herci z Norimberku vytvářeli situační roz-
hovory na přání studentů, předváděli scénky
s účastí naší studentky Michaely Škraňkové z 2.B
HT, vhodně zvolenou hudbou podnítili aktivitu
soudobých teenagerů. Úroveň německého jazyka
byla svou výslovností přizpůsobena znalostem stu-
dentů včetně slovní zásoby prezentované nejen
řečí, ale i pomocí názorného materiálu. 

Mgr. Dana Mihálová, ISŠ Slavkov u Brna
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Zámek Slavkov – Austerlitz bude
v měsíci červnu dvakrát hostit kon-
certy v rámci jubilejního 15. roč-
níku Mezinárodního hudebního
festivalu 13 měst Concentus Mo-
raviae s podtitulem Baroko & jazz
– dobrodružství improvizace. Oba
koncerty představí špičkové inter-
prety evropské úrovně, kteří před-
vedou skvělá barokní díla.

První z nich proběhne v úterý 8. června od
19.30 hodin v Historickém sále. Soubor Sola-
mente Naturali v čele s uměleckým vedoucím Mi-
lošem Valentem a zpěváky Janem Mikuškem (kon-
tratenor), Vladimírem Richterem (tenor), Markem
Olbrzymkem (tenor) a Alešem Procházkou (bas)
představí dílo Josefa Schreinera  „Operu o Lan-
derborkovi“. Přijďte si vyslechnout zábavný pří-
běh bodrých Hanáků za pruské války zpracovaný
v první moravské opeře o prezentovaný sólovým
mužským kvartetem za hudebního doprovodu
předního bratislavského souboru staré hudby.
Tento koncert je „koncertem hejtmana Jihomorav-
ského kraje pana Mgr. Michala Haška“

Dvořákova opera Rusalka, která v tomto roce
slaví 110 let od jejího zkomponování, se na
Zámku Slavkov – Austerlitz představí v letoš-
ním roce hned dvakrát. 

První možnost seznámení se známou operou
věhlasného skladatele Antonína Dvořáka budou
mít návštěvníci zámku již od čtvrtka 8. června
od 16 hodin, kdy bude v galerii v přízemí za-
hájena výstava „Dvořákova Rusalka“. Při této
slavnostní příležitosti navštíví slavkovský
zámek, pokud mu to zdravotní stav dovolí, vnuk
Antonína Dvořáka – pan Antonín Dvořák!

Výstavu zapůjčí na slavkovský zámek Pa-
mátník Antonína Dvořáka ve Vysoké 
u Příbrami. Zdokumentuje skladatelovu tvorbu
od počáteční korespondence s autorem libreta
Jaroslavem Kvapilem až po premiéru opery
v Národním divadle v Praze v roce 1901. Ná-
vštěvníci si budou moci prohlédnout mimo jiné
rukopisy díla, korespondenci a velké množství
dobových fotografií v konfrontaci se součas-
ným nastudováním představení  světovými
operními scénami i předními interprety. Výstava
také představí obec Vysokou jako místo Dvořá-
kovy inspirace k této opeře, a to jak v době
vzniku, tak i v současnosti.

Předposlední červnová neděle tradičně patřila
Hudebnímu festivalu. Tento rok se ale v tomto
termínu bude konat jiná o nic méně zajímavější
akce, o níž jste byli již informováni v minulém
čísle – v zámeckém parku zazní nejslavnější svě-
tový rockový muzikál Jesus Christ Superstar. 

V sobotu 19. června již od 16.30 hodin bude
v parku hrát reprodukovaná hudba a k dispozici
budou stánky s občerstvením i doplňkovým zbo-
žím, abyste mohli nasát příjemnou atmosféru to-
hoto krásného místa. A od 20.30 hodin, kdy
představení začíná, budete moci spatřit mnoho
biblických postav v podání muzikálových pě-
veckých hvězd Městského divadla Brno. Mimo
jiné zde uvidíte držitele cen Thálií za nejlepší he-
recký výkon v muzikálu Petra Gazdíka, který

Cena vstupenky je 250 Kč, cena
pro důchodce, studenty a držitele
průkazu ZTP a ZTP-P je po před-
ložení příslušného dokladu
150 Kč. V případě zakoupení zá-
kladní vstupenky do 24. května na
pokladně Zámku Slavkov – Aus-
terlitz je její cena 200 Kč.

Druhý koncert je zároveň slav-
nostním závěrečným koncertem

celého festivalu. Uskuteční se v sobotu 26.
června od 19.30 hodin opět v Historické sále.
Představí se soubor Gli Incogniti v čele s hous-
listkou a uměleckou vedoucí v jedné osobě
Amandine Beyer. Soubor uvede dílo Antonia
Vivaldiho. Zapomeňte na každodenní starosti
během vystoupení prvotřídního evropského sou-
boru staré hudby a jeho fenomenální houslistky.
Čeká vás instrumentální zážitek z radostné hudby
mistra benátského baroka. V rámci tohoto kon-
certu čeká příchozí účastníky na nádvoří zámku
překvapení, při kterém se spojí téma letošního
ročníku festivalu: Baroko & jazz!

Cena vstupenky je 300 Kč, cena pro důchodce,

15. ročník Concentus Moraviae má finále na zámku!

Výstava bude přístupna souběžně s provo-
zem zámku od 9. června až do 18. listopadu
2010. 

Další jedinečnou možnost setkat se s Dvořá-
kovou Rusalkou budou mít návštěvníci v so-
botu 3. července, kdy proběhne na zrekonstru-
ovaném nádvoří slavkovského zámku slavnostní
představení této opery přímo pod hvězdou ob-
lohou. Operu připravuje v rámci projektu „KLA-
SIKA POD HVĚZDAMI – Rusalka 2010“ umě-
lecká agentura ArtTritton. V hlavních úlohách
vystoupí sólisté našich předních operních scén.
Doprovodí je 40členný živý orchestr pod tak-
tovkou dirigenta Martina Peschíka. V roli
prince vystoupí Milan Vlček, sólista Janáčkova
divadla Brno, který sklidil bouřlivé ovace na ne-
dávném koncertu Johann Strauss Orchestr na
slavkovském zámku. 

Vstupenky v cenových relacích 890 Kč,
1090 Kč a 1990 Kč je možno zakoupit na po-
kladně zámku.

Nenechte si ujít příležitost seznámit se s jed-
ním nejznámějších děl Antonína Dvořáka na
znovu otevřeném nádvoří slavkovského zámku
na této premiérové akci!

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Dvořákova Rusalka na slavkovském zámku

se vám představí v roli Jidáše, a Dušana Vi-
tázka, který ztvární roli Ježíše. Postavu Máří
Magdalény vám představí Hana Holišová.

Vstupné v předprodeji je 250 Kč, na místě
potom 350 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma,
vstupenky jsou k dispozici na obvyklých mís-
tech a na pokladně zámku, tel. 544 227 548 nebo
544 220 988 (e-mail: hanouskova@zamek-slav-
kov.cz, fojtova@zamek-slavkov.cz). Podrobnosti
nejen o místech předprodeje se dozvíte na webu
www.jesusveslavkove.unas.cz. V případě dotazů
můžete psát na jesus.slavkov@seznam.cz.

Nenechte si tedy ujít tuto jedinečnou příleži-
tost a přijďte strávit příjemné odpoledne a večer
do zámeckého parku. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu! Mgr. Jana Šemorová, ZS-A

studenty a držitele průkazu ZTP a ZTP-P je po
předložení příslušného dokladu 150 Kč. V pří-
padě zakoupení základní vstupenky do 24.
května na pokladně Zámku Slavkov – Austerlitz
je její cena 250 Kč.

O slavnostní závěrečnou tečku letošního fes-
tivalu se postará od 22.15 hodin ohňostroj
Ing. Martínka v zámeckém parku kompono-
vaný na barokní hudbu. Zveme tímto širokou
veřejnost k jeho návštěvě. Vstup na ohňostroj je
volný. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Muzikál Jesus Christ Superstar na zámku

Nové knihy
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA

�
Tyburcová, Helena: Čas minisukní. Milostný

a manželský příběh Ester a Lukáše je zasazen do
sedmdesátých let minulého století a svým dějem
onu dobu velmi výrazně reflektuje. Dosud naivní
hrdinové se s lehkostí mládí vyrovnávají s množ-
stvím potíží, které jim přicházejí do cesty. Do je-
jich společného osudu však znenadání zasáhne
vážná nemoc Ester.  

Bauerová, Anna: Stradona. Historický román
z tajemného keltského světa zachycuje osudy lidí
poznamenané krutou a nesmyslnou kmenovou
válkou, kdy docházelo ke zkáze bohatých lidna-
tých oppid na území dnešních Čech. Takový osud
potkal mezi posledními i Stradonu. Zde žije ro-
dina kovářů, zlatníků a obchodníků, spřízněná
s Římankou z prastarého královského rodu Hos-
tiliů, a to některým z nich dává naději začít nový
lepší život.

Vašíček, Arnošt: Návrat Strážce duší. Je ma-
gický znak na lebkách objevených v kryptě pod
kostelem ve vesničce Křtiny důkazem o existenci
prastarého Bratrstva ohně? Střeží hrobku Vojtěcha
z Pernštejna vraždící kletba? Nachází se na hradě
Houska brána do jiných světů? Beletristické zpra-
cování nových dílů televizního seriálu Strážce duší
přináší čtyři napínavé kriminální příběhy.

Conrad, Brigitte: Snadné háčkování. Uháč-
kovat si doma trendy věci není obtížné. Potřebu-
jeme jen háček, klubko příze a můžeme začít. Po-
drobný základní kurz v knize a na přiloženém
DVD vysvětluje krok za krokem, jak se háčkování
naučit snadno a rychle. Pro začátečníky i pokro-
čilé. Podrobné návody s rozkresy a fotografiemi.

Kratochvíl, Miloš: Pachatelé dobrých skutků
2 – Duchaři. Dva nerozluční kamarádi, které
jsme poznali v prvním díle s názvem Puntíkáři,
musejí neustále někomu pomáhat. Tentokrát zji-
stí, že jejich spolužák Trpajz Lojda vidí při hodině
zeleného ducha. Michal s Filipem se samozřejmě
rozhodnou, že to nenechají jen tak, překonají své
obavy ze záhrobí a rozhodnou se, že ducha zneš-
kodní. Ovšem nejprve ho musí vidět… 

Porebská, Hana: Příhody Ježibabky Katky.
Ježibabka Katka nebydlí až za devatero horami
a řekami, ale možná v krásném lese, který není
ani daleko od vás. Kolem její chaloupky na muří
nožce je stále plno zvířátek, a v naší nové knížce
je všechny poznáte i vy. Od prvních stránek ob-
rázkového čtení uvidíte, že Katka je neobyčejná
Ježibabka: zvídavá, hravá a můžete se od ní lec-
čemu přiučit. 

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Amandine Bayer
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (77)
Pohlednice (pokračování)

TVAROŽNÁ
Obec leží cca 11 km východním směrem od

Brna. Původně se jednalo o dvě osady – Tvarož-
nice a Važanice, které byly později sloučeny
v jednu obec. Nejstarší písemná zpráva pochází
z roku 1288, kdy v soupisu majetku, který král
Václav II. daroval kapli sv. Prokopa na Starém
Brně, jsou uvedeny rovněž pozemky, jež patřily
Tvarožnicím. Další zpráva je datována do roku
1297. Tehdy rovněž Václav II. daroval desátek ze
dvora ve Tvarožnicích brněnskému kostelu
Panny Marie a současně další desátek z majetku
ve Važanicích dnes již zbořené kapli sv. Václava
v Brně. Již v roce 1304 získává Važanice brněn-
ský měšťan Vernhard za 900 hřiven. Ve výčtu pro-
daného majetku je uveden rovněž dvůr, který se
zde nacházel. Ve 14. století je jako další vlastník
vsi Tvarožnice uváděn Hynek z Dubé, v 15. stol.
pak Jan ze Želetavy. 

Obec Važanice kromě moravských markrabat
drželi páni z Lipé, Čeněk z Lípy či Jan ze Zví-
kova. Brněnský klášter Králové, založil ve Važa-
nicích kostel a farní osadu. Farář je zde zmiňo-
ván v roce 1388. V 15. století byly Važanice
a Tvarožnice spojeny v jednu obec. České oby-
vatelstvo ji nazývalo Tvarožna, německé, které
žilo převážně v části Važanice, pak tuto obec
zmiňovalo jako Bosenitz. Klášter Králové držel
Tvarožnou až do roku 1713, kdy ji prodal rytíři
Janu z Freienfelsu. 

K zajímavostem patří historie kostela v Tva-
rožné. Původní kostel byl vybudován v části Va-
žanice již někdy v polovině 14. století. Postupně
byl přestavován v letech 1700 a 1794, kdy byla
postavena nová věž. Vzhledem k jeho špatnému
stavu však bylo rozhodnuto, že bude postaven
kostel nový. O ten se zasloužil zejména místní
farář a známý spisovatel P. Václav Kosmák. 

Václav Kosmák se narodil 5. 9. 1843 v Mar-
tínkově. Vystudoval gymnázium v Jihlavě a bo-
hosloveckou fakultu v Brně. V roce 1866 byl vy-
svěcen katolickým knězem. Celým jeho životem
se prolíná rovněž jeho spisovatelská a buditelská
činnost. Václav Kosmák zemřel 15. 3. 1898
v Prosiměřicích.

Nový, nepřehlédnutelný kostel byl postaven
v roce 1880 podle plánů známého brněnského
stavitele profesora Augusta Prokopa v novogo-
tickém stylu. 

K památkám patří rovněž kaple Panny Marie
nedaleko od obce na kopci Padělku, po bitvě
u Slavkova 2. 12. 1805 nazývaném francouz-
skými vojáky Santon. Kaple byla postavena v r.
1700, v r. 1786 byla zrušena a později opět ob-
novena. Při bitvě 2. prosince 1805 však byla zni-

čena. Obnovena byla obyvateli Tvarožné v roce
1832. 

První školní budova byla v Tvarožné posta-
vena kolem roku 1710. V roce 1892 byla rozší-
řena na trojtřídní. V letech 1910 a 1911 pak byla
postavena nová školní budova. V současné době
zde škola zůstala zachována. 

K zajímavostem obce patří diorama, které je
umístěno na obecním úřadě a znázorňuje bitvu
z druhého prosince 1805. Tato událost je rovněž
každoročně připomínána při rekonstrukci bitvy
pod návrším Santonu.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Auster-
litz je uloženo 12 různých pohlednic obce Tva-
rožná. K nejstarším patří dopisnice vydaná na
poč. 20. století ve dvou barevných variantách –
hnědé a šedomodré. Zobrazuje muže a ženu
v kroji v popředí dopisnice, v pozadí pak vyniká
pohled na novogotickou budovou kostela a dále
na faru a budovu staré školy. Do počátku 20. sto-
letí spadá rovněž dopisnice s portrétem P. Vác-
lava Kosmáka a se záběry na významná místa
obce. Secesní motivy lze spatřit na kolorované
pohlednici, která na třech záběrech představuje
kostel a školu, obchod J. Dostála a celkový po-
hled na obec. V roce 1910 byla odeslána po-
hlednice se dvěma záběry – na náves a místní ob-
chod. V roce 1944 byla odeslaná černobílá
pohlednice se záběrem na obec s dominantou
kostela. Pro tuto dobu je charakteristická dvoj-
jazyčnost. Na zadní straně pohlednice je uveden
dvojí název obce – česky Tvarožná a německy
Bosenitz. Tento název se používal těsně po spo-
jení obou částí obce v 15. století. Rovněž ze 40.
let 20. stol. pochází další pohlednice s osmi zá-
běry na obec. K novodobé produkci 80. let 20.
století patří černobílá pohlednice s dálkovými
pohledy na Tvarožnou a s otiskem pečeti ve stře-
dové části. K 200. výročí bitvy u Slavkova v roce
2005 byly vydány dvě barevné pohlednice při-
pomínající vzpomínkové akce, pořádané každo-
ročně k připomenutí bitvy u Slavkova z 2. 12.
1805.

UHŘICE
Obec leží 14 km SZ směrem od Kyjova. Její

název byl odvozen od jména Uhrů – lidí, kteří se
zde usadili po příchodu z Uher. Území Uhřic
bylo sloučeno se zaniklou osadou Lhota. Nej-
starší písemná zpráva pochází z roku 1336, kdy
je zmiňován Vršek z Uhřic. Jako další majitelé
jsou ve 14. století jmenováni Přech z Uhřic,
Bohuš z Kupařovic, Kunš a Vrš z Křepic. Vrš
pak vlastnil polovinu místní tvrze. Dalšími vlast-
níky majetku v Uhřicích byli Boček z Krumsína,
Anna – manželka Jana z Uhřic či Beneš z Bou-

Tvarožná – pohlednice z počátku 20. století Uhřice – černobílá pohlednice ze 40. let 20. století

zova. V roce 1368 je v Uhřicích jmenována tvrz
a dva panské dvory. O tvrzi jsou však již první
zmínky z roku 1371, poslední pak z r. 1589. Již
od 15. století však byla tvrz pustá. 

Na konci 14. století obec vlastnili Přeček
z Uhřic a po něm Ješek, dále Markéta z Rožďá-
lovic a Bedřich z Lulče. Na počátku 15. století
Aleš z Ojnic. V 15. a 16. století se majitelé stří-
dali velmi často. Na počátku 17. století Uhřice
vlastnila Anna Salomena, která se provdala za
Karla Podstatského z Prusinovic. V roce 1630 je
prodala Maxmiliánovi z Lichtenštejna, který
obec natrvalo připojil k panství ždánickému. Po
třicetileté válce (1618–1648) zde zůstala většina
domů neosídlená – žilo zde pouze 33 obyvatel.
Dávky, především robotní, byly odváděny ždá-
nické vrchnosti. 

K památkám obce patří kostel sv. Jana Křtitele
– renesančně přestavěná, původně však gotická
stavba. Je zde dochován svatostánek ze 16. sto-
letí, zhotovený habánskými výrobci keramiky.
Další památkou je pamětní kříž před domem, kde
před bitvou u Slavkova pobýval a následně zem-
řel hrabě Ferdinand Tiessenhausen. Bitvu u Slav-
kova připomíná rovněž pamětní deska na tzv. Ja-
nově dvoře. Zde se po bitvě u Slavkova sešli dne
4. prosince 1805 císařové Napoleon Bonaparte
a František I., aby domluvili podmínky příměří. 

Vlastní školní budovu získaly Uhřice v roce
1877, do té doby děti navštěvovaly školu v Mi-
lonicích. Vzhledem k množství žáků byla v roce
1912 vybudována škola nová. V současné době
zde škola zůstala zachována.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se na-
cházejí dvě černobílé pohlednice ze 40. let 20.
století, které přibližují obec Uhřice.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov-Austerlitz

Biologická olympiáda – 1. místo
Žáci ZŠ Tyršova se jako každý rok zúčastnili

okresního kola biologické olympiády v kategorii
C (osmé a deváté. třídy) a D (šesté a sedmé třídy). 

Letošní ročník byl zaměřen na ptactvo žijící na
území České republiky.

Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ – prak-
tické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
práce a test teoretických znalostí. Každý účastník
okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol za-
měřený na vlastní pozorování ptáků. 

Potěšili nás zejména účastníci kategorie D,
kteří v silné konkurenci škol Vyškovska dokázali
obsadit čelní příčky. Nejlepšího výsledku dosáhla
Klára Klinkovská z 6.B třídy, která vybojovala 1.
místo s náskokem 10 bodů  před ostatními soutě-
žícími a bude naši školu i celý okres reprezento-
vat v krajském kole 25. 5. 2010. zšt
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

Provádí se pomocí bambusových tyčí a teplého bambusového
oleje, masíruje se tělo i obličej. Speciální tahy bambusovou tyčí
výrazně uvolňují svaly, podporují krevní oběh a také tok lymfy,
čímž dochází k odplavování toxických látek z těla. Bambusová
masáž je proto vhodná pro ženy trpící celulitidou, pro sportovce
a pro všechny, které trápí bolesti zad.

Dále nabízíme:
■ HAVAJSKOU MASÁŽ 
■ MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
■ MEDOVOU MASÁŽ
■ ČOKOLÁDOVOU MASÁŽ
■ MASÁŽ BAŇKAMI
■ ANTIMIGRENÓZNÍ MASÁŽ
■ AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ
■ LYMFODRENÁŽ RUČNÍ A PŘÍSTROJOVOU
■ ZÁBALY PROTI CELULITIDĚ

Novinka letošního léta –
MASÁŽ BAMBUSOVÝMI TYČEMI

Více informací
Vám rádi  podáme
osobně nebo
na tel.
+420 544 227 485

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com
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• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

Pokrytí signálem: Slavkov u Brna, Køenovice, 
Hodìjice, Marefy, Buèovice

Délka smlouvy    Cena instalace
     3 roky                      900,- Kè
     1 rok                      1200,- Kè
     neurèito                 1900,- Kè

Klimatizace pro všechny typy budov!
Od bytu až po halu!

 Technický návrh klimatizace zdarma
 Neustále akční ceny - informujte se
 Odborná montáž a servis
  548 210 953  rychlý kontakt: 774 494 785
  info@rajklimatizace.cz

www.rajklimatizace.czjkli i

Cement 32,5R 25 kg Mokrá 63,–
Suché omítkové směsi

(jádrová, štuk, zdicí, potěr…) sleva 12 %
Lepicí tmely

(obklady, dlažby, pórobeton, fasády…) sleva 12 %

Platnost 1.–30. 6. 2010. Ceny s DPH.

STAVEBNINY
Čs. armády 1213
Slavkov u Brna
tel. 544 220 757, 602 288 219
slavkov@pro-doma.cz
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil:605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 9–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

AKCE!!!
NA MĚSÍC ČERVEN

Ošetření nehtů
• MANIKÚRA
• P. SHINE

Ošetření rukou
• TERMOZÁBALY

V EL. RUKAVICÍCH

JEDNOTNÁ CENA 150,- Kč
VAŠE RUCE = VAŠE VIZITKA

MICHAELA CUPÁKOVÁ, ÚZKÁ 650, SLAVKOV
TEL.: 607 781 140

jons_181x128_2010-jaro CZ_4.indd1 1 15.3.2010 14:04:10

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.
www.rumpova.cz

604 272 975
603 112 474

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá7–15 hod.

Kosmetika
•PERMANENTNÍ MAKE-UP
•Zábaly proti celulitidě

Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

Příjem inzerce

inf
o@

bm
typ

o.c
z

54
4 2

20
 66

1
60

5 7
42

 85
3

Uzávěrka
pro inzerci
pátek 18. 6.
do 16 hodin
(Podmínky viz

www.bmtypo.cz)



ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové

šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu

na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro –50 %, hodinky –70 %

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se
stát, že za nějakou dobu o ně přijdete. V případě
rodinných videí je to nenahraditelná škoda. Proto si
zavčas nechejte svoje videokazety zdigitalizovat a dále
uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.

Pfievod z VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

V sobotu 15. května hostil Slavkov okresní kolo
soutěže Moravské hasičské jednoty v požárním
sportu. Z původně plánované kompletní soutěže
musely být nakonec kvůli nepřízni počasí a ne-
způsobilosti terénu vyňaty soutěže jednotlivců na
100 metrů a štafet na 4 x 100 metrů a celá soutěž
musela být přesunuta na ulici Příční.

Počasí pravděpodobně ovlivnilo i účast, takže
dopoledního klání se zúčastnily 4 družstva star-
ších a 2 družstva mladších žáků. Na ty čekal po-
žární útok a soutěž v uzlování. Vzhledem k časové
rezervě a počtu družstev se konal požární útok
dvoukolově, což nabízelo možnost opravy pří-
padných chyb. Toho využily naše mladé naděje,
které poprvé soutěžily v kategorii starších a obsa-
dily po lepším druhém kole třetí místo a toto uhá-
jily i po započítání soutěže v uzlování.

Odpoledne se k prezentaci dostavila 3 družstva
žen a 8 družstev mužů. Tentokrát už byla soutěž
pouze jednokolová, takže útok musel „klapnout“
na poprvé. Naše soutěžní družstvo bohužel po pár
drobných chybách skončilo na posledním místě.
Kdo ale velmi překvapil, bylo družstvo Slavkov
„B“, v podstatě jádro zásahové jednotky, které už
svou pravidelnou soutěžní kariéru uzavřelo a pře-
dalo štafetu mladším. Co začalo v podstatě jenom
z hecu, nakonec skončilo v tvrdé konkurenci pěk-
ným šestým místem.

A to nejlepší nakonec – naše ženské družstvo
skončilo na krásném třetím místě. Sice v celkovém
počtu startujících to může vypadat divně, ale dosa-
žený čas těsně nad 37 vteřin hovoří za všechno. Navíc

TERMÍN KONÁNÍ:  2.–4. 6. 2010 OD 10 DO 14 HODIN
 

MÍSTO KONÁNÍ:  TĚLOCVIČNA ISŠ SLAVKOV U BRNA

SRDEČNĚ ZVOU ŽÁCI III. ROČNÍKU OBORU KUCHAŘ - ČÍŠNÍKSRDEČNĚ ZVOU ŽÁCI III. ROČNÍKU OBORU KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

POZVÁNKAPOZVÁNKA

NA VÝSTAVUNA VÝSTAVU

SLAVNOSTNÍCH TABULÍSLAVNOSTNÍCH TABULÍ

v situaci, kdy v podstatě polovinu družstva tvoří děv-
čata, která teprve sbírají zkušenosti a sobotní klání
bylo jejich první ostrou soutěží, jde o velmi kvalitní
výsledek. Současně si slavkovské ženy vybojovaly
postup do krajského kola MHJ. Otázkou je, jestli se
budou z časových důvodů moci zúčastnit.

Přestože počasí před soutěží nám vůbec nepřálo
a nezpůsobilý terén zavinil nejen redukci soutěže,
ale také přesun místa konání, že díky tomu přišlo

také málo diváků, nakonec i přes chmurné před-
povědi dalších srážek na nás zpod mraků občas
vykouklo i sluníčko a snaha o zdárný průběh sou-
těže nepřišla nazmar.

Všem, kteří se podíleli na zajištění soutěže tak
i přímým aktérům patří poděkování za snahu a od-
vedenou práci, divákům pak za povzbuzení i po-
tlesk soutěžícím.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Okresní kolo soutěže v požárním sportu

VÝSLEDNÉ POŘADÍ
Okresního kola v požár-
ním sportu:

Muži: 1. Křenovice B
2. Křenovice A
3. Nítkovice

Ženy: 1. Křenovice
2. Zbýšov
3. Slavkov

Žáci st.: 1. Křenovice
2. Nítkovice
3. Slavkov

Žáci ml.: 1. Nítkovice A
2. Nítkovice B

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!

Úspû‰né druÏstvo slavkovsk˘ch Ïen Foto: R. Îilka Útok slavkovsk˘ch muÏÛ Foto: R. Îilka
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí www.zskomslavkov.cz

Biologická olympiáda
Téma Ptáci vyskytující se na území České republiky přilákalo do školního kola biologické olympi-

ády téměř 30 soutěžících. V testu, poznávačce rostlin a živočichů a laboratorní práci změřilo síly 7 sou-
těžících ze starší kategorie (8. a 9. třídy) a 19 soutěžících z mladší kategorie (6. a 7. třída). V každé ka-
tegorii postoupili do okresního kola nejúspěšnější soutěžící, před kterými stál ještě jeden nesnadný úkol
důležitý k postupu, a to vypracování domácí práce na zadané téma. Jen zasvěcený člověk ocení nadšení
žáků, kteří svůj volný čas obětují vytváření mikroskopických preparátů ptačích per, měření a porovná-
vání jakosti slepičích vajec, zkoumání a srovnávání končetin vodních ptáků atd. Takže už ten, kdo do-
mácí práci zvládl, byl vpodstatě vítězem. Přesto ještě oficiální výsledky. V okresním kole si nejlépe vedla
Kateřina Urbánková z 8. A, která obsadila v silné konkurenci pěkné 4. místo a postoupila do krajského
kola v Brně. Pochvala za reprezentaci školy patří též Veronice Ryšavé (6. místo), Kamile Havránkové,
Ondřeji Slimákovi, Davidu Lebedovi, Vítu Horkému a Daniele Varhové.  (MiL)

V jednom městě stála vysoká věž s hodinami
a v ní zvonkohra. Zvonky každý den v přesných
intervalech svým hlasem oznamovaly jaký je
čas. A jak tak čas plynul, naše zvonky stále
stejné prozpěvování a pohybování se ve stejném
rytmu začalo unavovat a bavit. Jednoho dne
milým zvonkům došla trpělivost a svůj mono-
tónní život porušily V bláznivém rytmu svých
srdcí rozehrály takovou hru, která by i v tom
nejšílenějším snu nikoho nenapadla. Nakonec
se naše milé zvonky umoudřily a zase dál všem
oznamují aktuální čas… S tímto příběhem a pat-
řičnou choreografií, využívající náročné akro-
batické gymnastické prvky, se naše děvčata ze
skupiny Glitter Stars účastnila republikové fi-
nále v pohybových skladbách, které se konalo
v moderní sportovní hale v Opavě. I přes velký

Začíná se stávat tradicí, že v naší škole bývá
jeden den v červnu vyhrazen celoškolnímu pro-
jektu. Ten letošní se týká řemesel a tradic. Žáci
si pod vedením svých třídních učitelů vybrali
jedno řemeslo, které jim bylo nějak blízké nebo
se jim zdálo zajímavé. 

Cílem jejich snažení je sehnat si informace
o daném řemesle, zjistit jak se řemeslo v prů-
běhu věků vyvíjelo, jaké je v současnosti a jak
je případně spojeno s tradicemi dané oblasti.
A tak se můžeme těšit na pekaře, cukráře, tru-
hláře, vinaře, kováře, perníkáře a mnohé další.
Příprava probíhá důkladně. Některé třídy si do-

V zakleté bedně s hračkami i v divadelním
sále naší školy bylo ve dnech 5.–7. května
velmi rušno. V deseti představeních pro školy
a veřejnost devatenáct herců odvedlo skvělý
výkon.

Îáci Komenského zachránili 144 stromÛ
Den Země jsme oslavili symbolicky – sběrem

starého papíru. Celkem jsme odevzdali 8,5 tuny
této odpadní suroviny. Třídy byly hodnoceny
nejen podle množství odevzdaného papíru, ale i
podle počtu zúčastněných žáků. Nejlepšími sbě-
rači se stali žáci 5.A, kteří odevzdali 1187 kg.
Získali tak pro svou třídu na půl roku putovní
výhru, stolní fotbal, jehož hrou si mohou zpest-
řovat přestávky ve vyučování.

A protože bylo spočítáno, že 1 tuna starého pa-
píru zachrání asi 17 vzrostlých stromů, zachránili
jsme touto akcí 144 stromů. Získané finance po-
putují opět na budování zahrady na školním dvoře.

Rádi bychom poděkovali některým slavkov-
ským občanům, kteří, aniž by u nás měli svoje ra-
tolesti, dovezli starý papír bez nároku na finanční
vyrovnání. Zvláštní poděkování patří manželům
Martinkovým, kteří na vlastní náklady odvezli
několik stovek kilogramů starého papíru přímo do
firmy A.S.A. Brno a získaný finanční obnos ne-
chali připsat na účet naší školy. Děkujeme. 

Key English Test (KET)
KET je zkratka pro jazykovou zkoušku z ang-

lického jazyka. Představuje ohodnocení  jazyko-
vých znalostí, které jsou v dnešní době stále čas-
těji požadovány, např. při nástupu do zaměstnání. 

Rada Evropy vypracovala obsáhlý dokument
nazvaný Evropský referenční rámec pro jazyky,
aby zavedla jednoticí systém úrovně znalostí ci-
zího jazyka. Tyto znalosti jsou rozděleny do šesti
hlavních úrovní – A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Naše
zkouška KET je určena začátečníkům a předsta-
vuje úroveň A2. Zahrnuje poslech, čtení, psaní
a rozhovor s rodilým mluvčím.

Pro žáky devátých ročníků jsme na naší škole
připravili tuto zkoušku „nanečisto“. Použili jsme
jeden z loňských oficiálních testů, ale bez mluvní
části. Z celkového počtu 54 zúčastněných žáků
bylo 16 úspěšných. Byli to tito žáci: J. Stra-
choň, M. Knor, P. Florianová, L. Hradský, J. He-
jdušek, T. Kuda, K. Červinková, A. Šmerdová, M.
Vičarová, O. Feik, J. Marišler, M. Rozporková,
R. Suchánková, L. Minaříková a M. Stehlíková.
Jejich dobrý pocit z dosaženého úspěchu byl zná-
soben drobnou odměnou. učitelky Aj

mluvily i exkurze v blízkých závodech a snaží se
dozvědět, co nejvíce.

Prezentace zvolených řemesel proběhne ve
čtvrtek 3. 6., kdy žáci jednotlivých tříd seznámí
své spolužáky a další zájemce se vším, co
o daném řemesle zjistili. Začínáme v 9 h. Vý-
stupem pak bude brožura, která zmapuje pří-
pravu a průběh celého projektu.

Vše jsme pojali jako den otevřených dveří pro
rodiče dětí a pro všechny, kteří mají zájem a chuť
nahlédnout pod pokličku celoročního snažení
našich žáků a jejich učitelů. 

Vladimír Soukop

Celo‰kolní projekt a den otevfien˘ch dvefií – pozvánka do ‰koly

počet účastníků se naše děvčata neztratila. Pro
tuto skladbu byly navrženy dresy, které svým ře-
šením připomínají zvonky v jejich ohnivém roz-
položení. Skladba oproti loňsku byla opět ná-
ročnější a zaslouženě sklidila ovace všech
diváků. Výsledkem jejich trpělivé a soustavné
práce byla první cena za kompozici skladby
a celkové čtvrté místo. Za výbornou reprezen-
taci v „republice“ děkujeme dívkám Lindě Štěr-
bové, Anetě Macharové, Sabině Macharové,
Daniele Martínkové, Natálii Hudcové, Michaele
Hudcové, Dominice Kantkové, Natálii Spáči-
lové, Evě Šimoníkové, Kristýně Mannerové,
Kristýně Maradové a Kláře Jeřábkové a trenérce
Mgr. Renátě Macharové. ZŠ Komenského

Úspěšné tažení Glitter Stars

Spousta rekvizit, milé dekorace, světelné
efekty, nápadité kostýmy, zajímavé zvuky, pís-
nička a hlavně veliké nadšení vytvořily opravdu
kulturní zážitek. Už se těšíme na příští předsta-
vení, protože divadlo je bezva zábava. /kč/

Svět
v bedně Svût v bednû Foto: archiv ‰koly

Key English Test Foto: archiv ‰koly

Glitter Stars Foto: archiv ‰koly
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Každým rokem v dubnu na slavkovském
zámku probíhá festival literatury faktu Slavkovské
memento, jehož součástí je také literární a vý-
tvarná soutěž pro žáky středních a základních škol
ze Slavkova a okolí. Žáci naší školy do této sou-
těže pravidelně přispívají svými slohovými pra-
cemi na téma Války – neválky. 

Ani letošní rok nebyl výjimkou. Na zámek jsme
odeslali devět prací žáků 8. a 9. ročníku. Autoři se
v nich zabývali hlavně vztahy mezi lidmi v dnešní
době. Šlo zejména o příběhy mladých lidí, kteří se
z různých důvodů ocitli v životní krizi.

Letošní rok byl pro nás zvláště úspěšný, neboť
Denisa Svobodová z 8.B se svou prací nazvanou

Ve dnech 23. až 25. dubna proběhl v němec-
kém Netzschkau tradiční volejbalový turnaj.
Letos se reprezentaci Slavkova na tomto tradič-
ním mezinárodním klání sportovních týmů po-
dařilo vybojovat pod vedením ing. Milana Flo-

Zazpívej, slavíčku
V úterý 27. dubna 2010 se i naše škola zú-

častnila pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku na
DDM ve Slavkově. Letošního již XXII. ročníku
se účastnilo více než šedesát zpěváků a zpěva-
ček. Lidová písnička zazněla i z úst našich žáků,
a to v hojném počtu. 

Ve všech kategoriích jsme měli celkem 12
zástupců. I v tak velké konkurenci získala naše
škola krásná místa. 

V první kategorii se umístila na druhém místě
Kateřina Pflimpflová z 3. ročníku a ve třetí ka-
tegorii se na prvním místě umístila Anna Košu-
tová ze 6.A. Oběma slečnám, a nejen jim, sr-
dečně blahopřejeme.

Plavecký výcvik 
Stejně jako v minulých letech i letos proběhla

v rámci tělesné výchovy plavecká výuka ve 2., 3.,
a 4. ročníku. Každé úterý od 6. 4. do 4. 5. 2010
jsme jezdili do plaveckého bazénu v Brankovi-
cích. Lekce vedly zkušené instruktorky z pla-
vecké školy z Vyškova. Žáci se seznámili s pla-
veckými styly, učili se dýchat do vody, plavat
s různými pomůckami (plovací desky, vodní
nudle, obruče, míče apod.). Každá hodina byla
vždy zpestřena zajímavou hrou. Všem přinesla
plavecká výuka spoustu nových a příjemných zá-
žitků, někteří zdokonalili svůj plavecký styl a jiní
se zbavili strachu z vody. Těšíme se, že příští rok
budeme v plavání opět pokračovat. zšt

Před několika dny jsme si připomněli 65. výročí
konce 2. světové války. Jsme přesvědčeni o tom, že
je třeba události týkající se tohoto období žákům
připomínat, aby si uvědomili, že život v míru není
nic samozřejmého. 

Jedním z míst, kde v době 2. světové války umí-
raly tisíce nevinných lidí, je bývalé židovské ghetto
Terezín, které jsme jako každoročně navštívili
s žáky devátého ročníku. Samotné exkurzi před-
cházela důkladná příprava. V několika různých
předmětech (hlavně v dějepise, českém jazyce
a občanské výchově) jsme se jim snažili předat co
nejvíce informací o židovském holocaustu. Nej-
prve se dozvěděli holá fakta o pronásledování Židů

Nultý ročník
Stejně jako v několika předešlých letech pro-

běhl i letos na naší škole „Nultý ročník“, který
má vždy velký ohlas u dětí i rodičů. Cílem této
akce  je seznámit rodiče a hlavně děti se škol-
ním prostředím  a se základními návyky  a do-
vednostmi, které jsou pro vstup do školy ne-
zbytné. Pro velký zájem jsme byli rozděleni  do
tří skupin po osmi dětech. Děti i rodiče se za-
pojili do všech činností s velkým nadšením
a nám nezbývá než jim popřát, aby jim tento
elán vydržel. zšt

Ve středu 13. května se uskutečnila tradiční
soutěž ve vybíjené pro chlapce a děvčata ze 4.
a 5. tříd. Přijelo celkem 13 družstev, která byla
rozlosována do tří skupin. Do finálové skupiny
postoupil tým, který obsadil v základní skupině
první místo. Tyršováci po výborných výkonech
postoupili a ve finále se utkali se dvěma vyš-
kovskými školami. Finálová utkání byla velmi
vyrovnaná, každý tým vyhrál jedno utkání
a jedno prohrál. O konečném pořadí muselo roz-
hodovat skóre. Naši borci a borkyně nakonec
obsadili třetí místo, byť se jim podařilo porazit
vítěze. Stříbrná medaile jim unikla o vlásek –
rozhodly dva míče ve skóre.

Bronzová příčka je bezesporu velkým úspě-

Když už je pozdě… obsadila 1. místo v kategorii
základní školy – próza. V téže kategorii získal její
spolužák Jiří Novotný 2. místo. Uspěl s prací,
v níž popsal hrdinské chování svého pradědečka
v době 2. světové války.

Na slavnostním vyhlašování vítězů soutěže, které
se konalo 23. dubna v Historickém sále slavkov-
ského zámku, byli oba naši úspěšní autoři odměněni
diplomem a několika knižními publikacemi.

Oběma vítězům srdečně gratulujeme a děku-
jeme za vynikající reprezentaci školy. Doufáme,
že se Slavkovského mementa zúčastní i příští rok
a přejeme jim i ostatním soutěžícím mnoho tvůr-
čího nadšení. zšt

Úspûchy na‰ich ÏákÛ v soutûÏi Slavkovské memento 2010

riana a Mgr. Petra Žižlavského skvělé druhé
místo. Tentokrát nebyli v sestavě pouze žáci
z „Tyršovky“, ale také reprezentanti ZŠ Ko-
menského. Velmi dobrý výkon v tělocvičně do-
plnili také vzorným chováním při pobytu
v Netzschkau.

Doufejme, že výborná spolupráce obou zá-
kladních škol bude pokračovat a bude ku pro-
spěchu mládeži ze Slavkova a jeho okolí. 

Reprezentovali: Veronika Bajerová, Tereza
Dočekalová, Kateřina Sáčková, Nikol Oboři-
lová, Dan Gerda, Dominik Michálek, Adam Ku-
čera a Tomáš Kuda. 

Výsledky našeho týmu: Slavkov–Meissen
2:0, Kladno–Slavkov 1:2, Slavkov–Strehla 2
2:0, Netzschkau 1–Slavkov 2:1, Slavkov vs.
Netzschkau 2 2:1, Slavkov–Strehla 1 2:0. Fi-
nále: Netzschkau 1–Slavkov 2:0. zšt

Volejbal v Netzschkau 2010

chem. Podařilo se nám vklínit se mezi vyškov-
ské školy, které mají rozhodně větší hráčské zá-
zemí než my. Naše družstvo hrálo ve složení:
Jakub Cagášek, Tung Bui Linh, Vojta Laštůvka,
Matouš Jurajda, Tomáš Kučera, Denis Poč,
Milan Menoušek Lukáš Kudlička, Kristián
Hrouz, Petr Daniel, Kristýna Růžičková a Jesika
Häringová. Turnaj byl velmi zdařilou akcí
a ukázalo se, že chlapci a děvčata vybíjenou
rádi hrají a nepříznivé počasí jim nevadilo. Zá-
věrem bych chtěla poděkovat a vyslovit uznání
mým svěřencům, protože úspěšná reprezentace
na turnaji Preventan Cup 2010 byla dílem poc-
tivého tréninku během celého školního roku.
Sportu zdar a vybíjené zvlášť! O. Zehnálková

Preventan Cup 2010

za 2. světové války a o jejich hromadném vyvraž-
ďování nacisty. Potom zhlédli několik filmů s touto
tematikou, četli jsme jim ukázky z knih i auten-
tické vzpomínky lidí, kteří prošli koncentračním
táborem.

Takto připravení dne 7. května absolvovali de-
váťáci exkurzi do Terezína, který ve 40. letech 20.
století sloužil jako židovské ghetto nejen pro Židy
z Protektorátu Čechy a Morava, ale i z jiných ev-
ropských států. Zde Židé žili v hrozných podmín-
kách a v očekávání transportu na východ. Žáci nav-
štívili jak Velkou, tak Malou pevnost, viděli
kasárna, kde byli židovští vězni ubytovaní, i kre-
matorium, kde byla spalována těla mrtvých. zšt

Exkurze do Terezína

Plaveck˘ v˘cvik Foto: archiv ‰koly

Volejbalisté Foto: archiv ‰koly

Nult˘ roãník Foto: archiv ‰koly
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Kdo ještě neví, kde je se na-
chází Jihomoravský kraj, tak teď
to určitě ví. Ve dnech 12. a 13. 5.
2010 se již po páté uskutečnilo
setkání mladých automechaniků
z celé České republiky. Své zna-
losti, dovednosti a schopnosti po-
měřila čtyřčlenná družstva z nej-
zdatnějších žáků 3. ročníků
starších 18 let oboru Automechanik/Mechanik
opravář motorových vozidel.

Soutěže se zúčastnilo 14 krajů z celé České re-
publiky. Soutěž probíhala v krásném automoto-
dromu v Sosnové u České Lípy. Náš kraj zastu-
povali čtyři žáci z různých škol našeho
kraje.Tomáš Hruška – SOU a SOŠ Znojmo, Pavel
Orbán – ISŠ Slavkov u Brna, Michal Řežábek
a Petr Buček z ISŠ automobilní Brno. Kluci ab-
solvovali 8 velice náročných disciplín: test vědo-
mostí, jízdu zručnosti na suchém povrchu, jízdu
zručnosti na mokrém povrchu, couvání s vozid-
lem, parkování do podélného stání, jízdu na tre-
nažéru, nasazování sněhových řetězů, poznávání
značek a typů automobilů.

Soutěž automechaniků JUNIOR 2010
Ve čtvrtek 29. dubna uspořádala Střední odborná škola automobilní v Kyjově další ročník soutěže

automechaniků JUNIOR 2010. Zde se utkalo 14 soutěžících z řad žáků třetích ročníků automobilních
oborů škol Jihomoravského kraje. ISŠ Slavkov reprezentovali Miroslav Sekanina a Radomír Šášek. 

Vzhledem k výsledkům posledních třech ročníků, kdy naši studenti toto krajské kolo soutěže vy-
hrávali, nastupovali oba v roli favoritů. Testová část se studentům zcela nevydařila. Následná, skvěle
zvládnutá, praktická část již závodníky nemohla posunout na přední místa a ti skončili v druhé polo-
vině startovního pole. Přesto jim patří poděkování za poctivou přípravu a věnování volného času pro
mimořádnou školní aktivitu. M. Krahula, učitel odb. výcviku, ISŠ

Kurz přípravy kávy
Dne 26. dubna proběhl na naší škole kurz

přípravy kávy. Kurz vedl přední český barista
pan Roman Pospíchal. Studenti se seznámili
s různými odrůdami kávy, jejím složením a vli-
vem na lidský organismus. Prakticky si vy-
zkoušeli  seřízení kávovaru, jak správně našle-
hat mléko na jednotlivé druhy kávy, jak kávu
správně připravovat a servírovat. Ochutnali
také výbornou kávu, kterou si sami připravili.
Všichni v závěrečném testu obstáli a stali se
mladými baristy.

M. Novoměstská, ISŠ Slavkov u Brna 

V měsíci dubnu připravili učitelé odborného
výcviku ISŠ Slavkov u Brna pro své žáky
oboru Automechanik dvoudenní odbornou ex-
kurzi vztahující se k jejich specializované pro-
fesi. První den se žáci podívali do výrobního
závodu ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi, kde si
měli možnost prohlédnout linku montáže
Škody Octavia, navštívili svařovnu karoserií
nových vozů a části lisovny plechů, prošli lin-
kou montáže motorů a převodovek. Seznámili
se s historií závodu, poslechli si vyčerpávající

Není nám lhostejné…
Není nám lhostejné zdraví člověka, prostředí, ve

kterém žijeme i chování lidí kolem nás. A to byl
důvod, aby se 12. 5. vydaly studentky ISŠ ve Slav-
kově u Brna do ulic a připomněly občanům města,
jak nebezpečné je rakovinové onemocnění. Liga
proti rakovině slouží již 20 let české veřejnosti. Le-
tošní 14. ročník květinové sbírky byl zaměřen
hlavně na rakovinu prostaty. Cílem sbírky je finan-
cování preventivní kampaně, zlepšit péči o ne-
mocné, podporovat výzkum a další. Zdraví člověka
je to nejcennější, co máme a to je třeba si uvědo-
mit včas. Poděkovaní patří děvčatům 1.A HT, 2.A
HT a 2.B HT, které pomáhaly při květinové sbírce,
a všem lidem, kteří přispěli na konto MAMA
HELP . Zvláštní poděkování patří i děvčatům 2.A
HT, které se podílely na úklidu okolí školy od ne-
dopalků cigaret. Mgr. Jana Sekerková, ISŠ

Vychovatelky domova mládeže zorganizovaly
v naší ISŠ od ledna do března letošního roku ta-
neční kurz pro středoškolskou mládež, který po-
řádala Taneční škola H+L z Vyškova vedená sleč-
nou Lucií Sedlákovou. 

Kurzu se zúčastnilo 36 zájemců nejen z řad žáků
naší školy, ale někteří přivedli s sebou i kamarády
a známé z blízkého okolí. Na domově mládeže
byly pro všechny zájemce k dispozici dva pokoje
včetně sociálního zařízení, kde měli možnost se
převléci, ponechat si po dobu kurzu své osobní
věci. V průběhu osmi lekcí se žáci naučili tyto
tance: waltz, valčík, tango, foxtrot, polku, čaču,
jive, blues a mazurku. Nedílnou součástí každé vy-
učovací lekce byla i společenská výchova zamě-

Výuka na zámku
Dne 30. dubna se zúčastnili studenti prvního

ročníku oboru Hotelnictví exkurze na zámek ve
Slavkově u Brna, kde zhlédli virtuální bitvu z roku
1805. Projekce trvala bezmála půl hodiny a vyu-
žívala prvky virtuální reality. Kruhově uspořádané
hlediště a 3D technologie (doplněná virtuálními
modely různých typů vojáků a jejich bojových
útvarů) nás skutečně zavedla do dobového terénu
okolí Slavkova roku 1805. Velmi dobře nás se-
známila s průběhem světoznámé bitvy. Bitva
u Slavkova známá též jako „bitva tří císařů“ se
udála 2. prosince 1805 poblíž Slavkova u Brna. Je
to jedna z nejznámějších bitev, které proběhly na
území Moravy a patří mezi mistrovská díla vo-
jenské taktiky. Originální projekce s nezapome-
nutelnou atmosférou a výuka v mimoškolním pro-
středí byla pro nás velkým přínosem.

Martina Holasová, studentka 1.B HT ISŠ 

Po sečtení všech časů a všech
penalizací zástupci našeho kraje
suverénně zvítězili před druhým
krajem Vysočina náskokem 3
minut a 16 sekund. Zárověň byla
vyhlášena i soutěž jednotlivců, ve
které zvítězil Tomáš Hruška ze
Znojma a na druhém místě se
umístil Michal Řežábek z Brna.

Pavel Orbán za Slavkova skončil na 9. místě
a Petr Buček z Brna na 23. místě. Na našich mla-
dých automechanicích bylo již v přípravě vidět,
že chtějí v náročné soutěži obstát co nejlépe, což
se jim nakonec podařilo.

Za 1. místo si odnesli samozřejmě zlaté vavří-
nové věnce a plno hodnotných cen.

Chtěl bych jim ještě jednou poděkovat za
opravdu profesionální přístup k soutěži.Sami
kluci z toho měli obrovskou radost. Pevně věřím,
že i v dalších ročnících této soutěže se žáci ná-
šeho kraje neztratí. I zde platilo heslo „Těžko na
cvičišti, lehko na bojišti.“

Čajka Lubomír,
vedoucí učitel OV, ISŠ Slavkov u Brna

Automobileum 2010 – Jihomoravsk˘ kraj se neztratil!

výklad průvodkyně v muzeu a rozšířenou pro-
hlídkou se ocitli  až v depozitáři modelů vozů,
které byly vytvořeny a nikdy neměly tu mož-
nost se dostat do sériové výroby koncernu. Noc
žáci strávili v překrásném prostředí kempu
Golf v Poděbradech  přímo u řeky Labe. 

V programu druhého dne byla návštěva au-
tomobilky TPCA v Kolíně, kde připravený tu-
ristický vláček provezl žáky rozlehlými pro-
story závodu. Závěr návštěvy tvořil podrobný
výklad průvodců  o novodobé krátké historii
podniku, o úspěších výroby a o nepřetržité vý-
robě v době finanční krize. S dobrým pocitem
nezapomenutelných zážitků jsme se rozloučili
a odjeli domů do Slavkova. 

J. Moudrý a L. Štětina,
učitelé odborného výcviku, ISŠ

Naši automechanici v Mladé Boleslavi

řená na pozdrav, společenskou přednost, rozhovor,
zadávání k tanci, chování v kině, divadle, na kon-
certě, chování v restauraci, apod.

Žáci se naučili nejen základům tance a spole-
čenského chování, také si užili spoustu hezkých
chvil, zážitků a legrace. Myslím, že na první ta-
neční budou jistě vzpomínat celý život.

Kocmanová Z.,
vedoucí vychovatelka DM, ISŠ

Taneční kurz 

Automobileum Foto: archiv ‰koly
Kurz pfiípravy kávy Foto: archiv ‰koly

Studentky IS· Foto: archiv ‰koly

Automechanici Foto: archiv ‰koly

Taneãní kurz Foto: archiv ‰koly
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âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN

tel. 605 414 856K Ř E N O V I C E

VELK¯CH PLY·. HRAâEK

kvalita vysoká ➚ cena nízká ➘

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

Opravna ‰icích strojÛ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A STROJŮ

Martina Babyrádová
Gebauerova 5, Brno
Tel. 548 321 502
Mob. 737 112 770

ŽALUZIE•ROLETY
MARKÝZY•SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna

Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

JÍZDNÍ KOLA
SPORT REŠKA

KOLA REŠKA
Za Branou 276
(za hodinářstvím)

Slavkov u Brna 

• elektrokola od 11 500 Kč
• elektroskútry od 16 000 Kč

NOVINKA

po, út, čt, pá 8–11.30  12–16.30 h.
st 13–16.30 hod
so 8–11 hod.

Léãení univerzální Ïivotní energií 

Svûtlana Ivanová
tel.: 728 780 062

REIKI

Blahopřání
Co Ti dneska můžeme přát? Vždyť Ty už máš sedmdesát.

Přejeme Ti hodně zdraví, život ať Tě stále baví. Lékařům se vyhýbej
a v přírodě pobývej. Když budeš naší rady dbát, dožiješ se dalších 70.

Dne 16. června 2010 oslaví 70 let pan

KAREL DOUPOVEC
To vše a mnohem více Ti k Tvému kulatému jubileu ze srdce přejí

dcera Táňa a syn Marcel s rodinami a manželka Dana.

Blahopřání
Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali
a při ní jste jeden v druhém oporu svou získali,

našli jste jeden druhého a pocítili štěstí.
Dne 27. června 2010 oslaví 40 let společného života

BOŽENA A JIŘÍ SMEJKALOVI
ze Slavkova u Brna

Do dalších let společného života hodně zdraví,
lásky a štěstí přejí děti a maminka.

Ve dnech 1. a 2. května se v prostorách slav-
kovské radnice uskutečnila první výstava krojů.
Ke zhlédnutí byly jak ženské, tak i pánské kroje
nošené na Kyjovsku, hanáckém Slovácku a Vý-
chodobrněnsku. Ke skvělému zážitku a nádechu
opravdovosti přispěly svou měrou i dvě stárky,
které byly přítomny po celou dobu výstavy oble-
čené do kyjovského polosvátečního a východobr-
něnského (prateckého) kroje. Hojná návštěvnost
byla zaznamenána zejména při ukázce oblékání
a o celkové vydařenosti hovoří i návštěvnost, která
se pohybuje přes 350 lidí za oba dny.

Nesmíme zapomenout ani na košt vína, který se

konal v sobotu 1. května v restauraci Gól. Dveře
se otevřely v 15 h a od 18 h zpříjemňovala náladu
desítkám návštěvníkům Cimbálová muzika z Mi-
lotic. Z výběru stovky druhů vín, jak tuzemských,
tak i zahraničních, si vybral opravdu každý. Na
řadu přišlo i poučení odborníka, který nás oboha-
til o zajímavé zkušenosti a samozřejmě se i tančilo
a zpívalo do dlouhých nočních hodin.

Závěrem děkujeme všem, kteří se na těchto ak-
cích nezištným způsobem podíleli a těšíme se
s Vámi na viděnou při hodových slavnostech. Více
foto naleznete na www.mladezprotradice.cz/foto-
galerie.

Výstava krojů a košt vína

V rámci projektu Comenius pořádané Evrop-
skou unií se zúčastnili žáci 2. ročníků oboru Ho-
telnictví naší Integrované střední školy ve Slav-
kově u Brna výměnného pobytu v německé
Bochumi ve dnech 19.–22. dubna. Cílem pobytu
bylo poznání života spolužáků v cizím státě, srov-
nání podmínek a systému školního vzdělávání,
schopnost uplatnit své jazykové dovednosti přímo
v praxi. Žáci byli ubytováni v rodinách, kde měli
možnost poznat způsob života, zvyklosti lidí žijí-
cích tisíc kilometrů od nás a navázali nová přátel-
ství. Každý den probíhaly společné akce žáků ná-
vštěvami stadionu Schalke, Hornického muzea,
prohlídkou školy Ericha Kästnera v Bochumi, pro-
cházkou centrem města, při které žáci obdivovali
historické budovy, architekturu, spousty památ-
ných soch. Vyvrcholením pobytu byla účast na
muzikálu Starlight Express v bochumském diva-
dle. Představení se odehrávalo na kolečkových
bruslích na motivy moderní popové hudby propo-
jené s prvky tance a baletu. Bylo to velmi podma-

nivé představení ojedinělé v celé Evropě. Žáci si
odnesli velmi hluboké dojmy a také nezapomenu-
telné vzpomínky. Spolupráce pokračuje dále for-
mou e-mailových zpráv mezi našimi žáky a žáky
bochumské školy.Výměnný pobyt byl samotnými
účastníky hodnocen jako velmi přínosný, a to
z hlediska nově nabytých zkušeností a informací,
procvičení se v cizím jazyce a hlavně byl velkou
motivací pro další studium cizích jazyků. Žáky bo-
chumské školy uvítáme na půdě naší školy v čer-
vnu.  Mgr. Mihálová, ISŠ Slavkov u Brna

Zpráva o v˘mûnném pobytu ÏákÛ v nûmecké Bochumi

Studenti IS· v Bochumi Foto: archiv ‰koly
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Alois Kučera (1949) 24. 4.
Marie Moučková (1926) 30. 4.
Milan Janík (1949) 9. 5.

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 100 Kč.

Vzpomínka
Když poledne odzvonilo, Tvoje srdce se zastavilo.

Najednou už tu není, nedal jsi nám sbohem ani rozloučení.
Proč musel jsi odejít, když Tvoje přání bylo žít.

Dne 21. května 2010 uplynul rok, kdy nás nečekaně opustil pan

ZDENĚK DRBAL
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje přítelkyně Vlasta s rodinou.

Vzpomínka
…Žít je tak složité, zemřít tak prosté…

Dne 26. května 2010 by se dožil 30 let náš drahý a milovaný syn,
bratr, vnuk, strýc a kamarád, pan

JIŘÍ LOŠŤÁK
Dne 25. června 2010 uplyne smutných 10 let od jeho úmrtí,

a proto kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínající rodina.

Vzpomínka
Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc, než ostatní.

O to těžší je bez nich žít.
Dne 21. června 2010 by oslavila své 80. narozeniny naše maminka, paní

RŮŽENA VRÁNOVÁ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají synové Luděk, Vlastimil a Pavel s rodinami.

Vzpomínka
Hrob je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci. Své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat a modlit se sem vrací. Kytičku přineseme, svíčku Ti rozsvítíme,

na Tebe, drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.
Dne 10. června 2010 uplyne první smutné výročí, kdy nás navždy

opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 20. května 2010 jsme vzpomněli 7. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád, pan

JAROSLAV ŽAHOUREK

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. května 2010 jsme vzpomněli 20. výročí, kdy nás opustil pan

FERDINAND OSLÍK

Dne 3. června by se dožil 85 let.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami

a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.

Vzpomínka

Dne 12. června 2010 by se dožil 85 let pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK
(† 17. 7. 2002)

Svůj život zasvětil rodině, kinematografii a TJ Sokol.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Jak rádi bychom Ti ruku podali a k narozeninám blahopřáli.

My však můžeme jen ke hrobu jít, svíčky zapálit, kytičku orosenou slzami
a svázanou stuhou vzpomínek Ti dát, pomodlit se a zavzpomínat.

Dne 15. května 2010 by oslavil své 30. narozeniny 

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají Monika, syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve vel-
kých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek
 dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP vý-
hodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856
PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého ko-
lektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856

OPRAVA ODĚVŮ. Holubářová Marie, Němčany 54.
Tel. 774 805 724

VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz

PRODÁM DB 2+1 sídliště Nádražní. Tel.:
724 094 464.

STAVEBNÍ firma přijme brigádníky. Práce ve
Slavkově u Brna a okolí. Období červenec
a II. polovina srpna. Vhodné pro studenty.
Kontakt: 731 305 759.

PRONAJMU byt 3+1 ve Slavkově na ZH.
Tel. č. 731 616 220.

INZERCE

100 let školy v Hodějicích
Základní škola Hodějice oslavuje v roce

2010 100 LET OD ZALOŽENÍ BUDOVY
ŠKOLY. Oslavy proběhnou v sobotu 5. června
od 15 hodin. Na programu bude vystoupení
žáků školy a prohlídka školy. 

Srdečně zveme všechny bývalé učitele, žáky
i širokou veřejnost.
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Tělo jako chrám
„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospo-

dina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích
správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na
všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou ne-
mocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem
Hospodin, já tě uzdravuji.“ (Ex 15,26)

Brzy po vyjití z egyptského otroctví Bůh iz-
raelskému lidu slíbil, že se jich egyptské ne-
moci nedotknou. Splnění tohoto slibu však ne-
mělo být zajištěno pouze nadpřirozeným
zásahem; bylo založeno také na přirozených
zdravotních zákonech. Budou-li se Izraelci řídit
zdravotními a hygienickými příkazy, které jim
Bůh dal, vyhnou se mnohým nemocem, jež su-
žovaly Egypťany. Tyto Boží příkazy byly často
v přímém rozporu s praktikami egyptských ot-
rokářů. Například, zatímco Egypťané používali
lidské výkaly pro léčebné účely, Židé je měli
zahrabávat za hranicemi tábora.

To, že Bůh má zájem nejen o duchovní pro-
spěch člověka, ale také o jeho tělesné zdraví, je
naprosto pochopitelné. Vždyť nás stvořil jako
tělesné bytosti. Pád člověka nebyl pádem do
těla, ale v těle. Naše těla nejsou hříšná nebo
špatná, nejsou vězením duše nebo něčím po-
dobným. Naše těla jsou nádherným darem od

milujícího Boha, který nás stvořil ke svému ob-
razu a který si přeje, abychom se těšili z naší tě-
lesné existence, jak jen to je možné v tomto pad-
lém světě.

Všichni jsme samozřejmě smrtelní, všichni
se setkáváme s nemocemi, a pokud Ježíš Kris-
tus nepřijde za našeho života, všichni zemřeme.
Nic z toho se nyní nezmění a rozhodně se ne-
vyhneme nemocem. To ale neznamená, že se
nebudeme starat o naše zdraví; to neznamená,
že pro nás neplatí Boží příkaz, abychom pečo-
vali o své tělo jako o chrám. Apoštol Pavel to
vyjádřil slovy 

(1.Kor. 6,19-20): „Či snad nevíte, že vaše tělo
je chrámem Ducha svatého, který ve vás pře-
bývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým
tělem (a svým duchem, jež obojí náleží Bohu)
oslavujte Boha.“

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve k so-
botním bohoslužbám 5. a 19. 6. na adresu Li-
dická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin spo-
lečným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje úvaha nad biblickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle 8.30

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

Noc kostelÛ v Brnû a v Rousínovû, pátek 28. 5. veãer.
Svatourbanské hody, hodová m‰e svatá, host P. Jind-

fiich Petrucha, nedûle 30. 5. prÛvod v 11.00 od radnice.
M‰e sv. v penzionu ãtvrtek 3. 6. v 8.00.
Svátost smífiení ãtvrtek 3. 6. kostel 19.00 – 20.00.
Náv‰tûvy nemocn˘ch v pátek 4. 6. dopoledne.
Slavnost BoÏího Tûla a první sv. pfiijímání, Slavkov,

nedûle 6. 6. v 8.30. 
Koncert Oratorium Eliá‰, PS Rastislav, nedûle 13. 6.

v 19.00 kostel ·pitálka. 
Îehnání automobilÛ a fiidiãÛ, nedûle 20. 6. po kaÏdé

m‰i svaté.
IV. farní den na zámku, nedûle 20. 6. program v zá-

meckém parku od 14.00 do 18.00. 
V˘let dûtí z náboÏenství, úter˘ 22. 6.
PouÈ k sv. Janu Kfititeli na ·pitálce, 24. 6. v 18.00

závûreãná m‰e sv. pro dûti.

Úřední hodiny na faře:
středa 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

Obraz dobrého pastýře byl nečastějším sym-
bolem, který křesťané v prvních stoletích používali
k zobrazení Krista. S tímto ztvárněním se setká-
váme již na kresbách v katakombách (hroby křes-
ťanů v 3. a 4. století v Římě), kde se objevuje více
jak 140krát. Tato vyobrazení představují Krista
jako toho, kdo přišel na tento svět, aby hledal ztra-
ceného člověka a staral se o něj. Již ve Starém zá-
koně je objasněno Boží jednání vůči jeho lidu po-
mocí obrazu starajícího se pastýře. U proroka
Ezechiela zaznívají slova Hospodina: „Ztracenou
ovci vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, poláma-
nou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou
a silnou zahladím. Budu je pást a starat se o ně
podle práva“ (Ez 34,16). Nic není vyjmuto ze sta-
rostlivosti pastýře. Jemu záleží na tom, aby všem
dal to, co potřebují, aby je vedl k plnosti života.
Ježíš bere na sebe tento úkol a poslání, aby byl
právě tímto pastýřem. Sám se takto přestavuje ve
své řeči tradičně nazývané „o dobrém pastýři“
(Jan 10,1-42). 

Mohlo by se stát, že tuto řeč nebudeme číst
s potěšením. Kdo by chtěl být pokládán za ovci
a náležet do nějakého stáda ovcí? My si přece na-
jdeme sami svou cestu a sami se o sebe posta-

ráme. Vždyť pastýř z nás dělá nesamostatné lidi
a zbavuje nás tak svéprávnosti. Avšak jako jsme
závislí na chlebě, na vodě, na světle, tak se stává
zřetelná naše závislost rovněž na pastýři. Nejedná
se zde o materiální rozměr, nýbrž jde o lidskou ná-
klonnost a péči. Bez dlouhého uvažování si mů-
žeme představit situace, ve kterých si lidé nejsou
schopni sami pomoci a jsou odkázáni na druhé.
Malé dítě je závislé na péči dospělého člověka.
Rovněž těžce nemocný je odkázán na cizí pomoc.
Za to, že dospíváme a stáváme se samostatnými,
vděčíme „pastýřům“, kteří se o nás starají. Ne-
jsme tedy samostatnými a nezávislými, nýbrž
jsme odkázáni na pokyny k cestě a na pomoc dru-
hých! V rozličných situacích zakoušíme svou
vlastní slabost a často i bezmocnost. Z tohoto
všeho je zřejmé, jak jsme odkázáni na pastýře,
který je schopen zvládnout všechny tyto těžkosti
a který se o nás postará. Ježíš je dobrý pastýř,
který o nás pečuje. On přišel na tento svět, aby
vzal na sebe naše těžkosti a trápení a aby nás vedl
k životu v jeho plnosti (srov. Jan 10,10).

Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

IV. farní den
Zveme vás na IV. farní den v neděli 20. června

v zámeckém parku od 14 do 18 hodin. Na pro-
gramu jsou různá vystoupení a scénky, velká
soutěž rodin, hry, soutěže a dílny pro děti i do-
spělé. Vstup zdarma, občerstvení připraveno.

Obraz dobrého pastýře

Pozvánka na koncert
Zveme vás na koncert: F. Mendelssohn-Bart-

holdy: ELIÁŠ, který se koná v neděli 13. 6.
v kostele na Špitálce v 19 hodin (výběr sboro-
vých částí, klavírní doprovod).

Účinkující: Vypravěč: Jana Farkašová, soprán:
Pavlína Švestková, klavír: Jan Král (docent
JAMU Brno), smíšený pěvecký sbor RASTI-
SLAV Blansko, dirigent: Jaroslav Martinásek.

Festival Křenovický Rakovec 
Přijměte pozvání na 8. ročník hudebního festi-

valu Křenovický Rakovec, který se uskuteční
v sobotu 12. června od 16.30 h. v Křenovicích na
fotbalovém hřišti. Festival je přehlídkou folko-
vých, folkrockových, bluegrassových, country
skupin a jednotlivců.

Vystoupí dámská folkofolklorní formace
z Uherského Hradiště Děvčice, bluesový písničkář
Láďa Zítka z Bystřice pod Pernštejnem, domácí
folková skupina Careta a pohodově naladěná sku-
pina A. M. Úlet z Moravičan,vynikající hudební
skupina Bokomara s Lubošem Javůrkem a jako
hlavní host festivalu vystoupí skupina Fleret
s královnu lidové písně Jarmilou Šulákovou.

V průběhu večera předvede ZUŠ z Bučovic
ukázky country tanců a festival bude zakončen
country bálem se skupinou Cech z Brna. V případě
nepříznivého počasí bude festival přesunut do sálu
na Václavské ulici. Pohoštění bude bohatě zajiš-
těno. Více informací můžete získat na stránkách
www.careta.cz. Srdečně zve skupina Careta

Martini & Bacardi Cup 2010
Dne 12. května se žáci ISŠ Slavkov u Brna zú-

častnili ve Velkém Meziřící koktejlové soutěže
MARTINI & BACARDI CUP 2010. Proběhly
zde dvě soutěže, klasické míchání a rychlomí-
chání, obě v kategorii fancy long drink. Naši
školu reprezentovali žáci oboru Hotelnictví Zu-
zana Mrázová a Eliška Hlobilová a z oboru Ku-
chař – číšník Zuzana Rozčínská a Miroslav Vrá-
bel. Zuzana Mrázová získala vynikající druhé
místo v rychlomíchání a Zuzana Rozčínská cenu
Monin. Celkově obsadili 5., 6., 9. a 17. místo
z 30. soutěžících. Gratuluji! Děkuji všem žákům
za vzornou reprezentaci školy a těším se na další
spolupráci. Kocmanová Martina, ISŠ

Îáci IS· Foto: archiv ‰koly
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

okénko
Ještě před volbami jsme pozvali na naši člen-

skou schůzi zástupce politických stran z našeho
regionu, abychom s nimi diskutovali o reformě
zdravotního a sociálního systému. Všichni se
shodli na tom, že současné poplatky nejdou do
veřejného zdravotnictví a neřeší systém jeho do-
financování. U diabetiků bychom přivítali větší
podporu prevenci a edukaci pacientů a jejich větší
spoluúčast na kompenzaci svého vlastního one-
mocnění. Vyplácení sociálních dávek občanům,
kteří se ne vlastním zaviněním ocitnou v hmotné
nouzi, tak státní sociální podpory rodinám s dětmi
a pomoc zdravotně postiženým osobám by se
mělo soustředit do jednoho úřadu. Navrhoval to
také nedávno zesnulý ombudsman JUDr. Otakar
Motejl. Pokud by se udělal pořádek v této oblasti,
zbylo by i na výplatu důchodů. Naše připomínky
ke zdravotnímu a sociálnímu systému jsme vy-
slovili a očekáváme, jak se s nimi vypořádá nová
vláda a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.   

Od 1. do 8. června jedeme na týdenní rekon-
diční pobyt do lázní Luhačovice. Kromě lázeň-
ských procedur absolvujeme kontrolní měření
glykémie a tlaku krve, pohovor s lékařem a nut-
riční terapeutkou. Naším cílem je, aby se účastníci
naučili správně žít s cukrovkou. Snad bude i lepší
počasí na procházky k Jezírku lásky a na Pozlo-
vickou přehradu. 

Za příznivého počasí můžete přijít každou
středu od 17 hodin do zámeckého parku zahrát si
pétanque. Hrací soupravy máme, stačí pouze při-
jít a trochu si zasportovat na čerstvém vzduchu.
Pravidelným návštěvníkům letního koupaliště při-
pomínáme, že už ve čtvrtek 1. července v 9.30
hodin začínáme s cvičením a plaváním pro diabe-
tiky a seniory. Permanentku na celý cyklus za
cenu 100 Kč obdržíte v naší kanceláři, nebo přímo
na koupališti. Sluníčko a voda příznivě působí na
ty, kteří si chtějí zachovat dobrou kondici do vy-
sokého věku. 

Ještě v červnu se můžete přihlásit na ozdravný
pobyt k moři do italského letoviska Bibione.
Máme ještě několik volných míst v termínu 10. až
19. září za cenu 2700 a 150 Kč pojistné. 

Lidé, kteří mají cukrovku a lidé obézní mají
jedno společné – musí výrazně omezit spotřebu
potravin s obsahem sacharidů. Aby si mohli trochu
osladit život, vyrábí pro ně chemický průmysl
umělá sladidla. Objevuje se ale i další přírodní va-
rianta. Rostlina, kterou si sladili pokrmy indiáni
v Jižní Americe už před příchodem španělských
kolonizátorů. Jedná se o léčivou rostlinu nazva-
nou Stevia rebaudiana, Bertoni, která se dá koupit
v našich zahradnictvích např. v Agro Brno-Tuřany.
Listy této rostliny obsahují glykosidy-steviosidy,
které jsou až 250x sladší než cukr, ale nezvyšují
hladinu cukru v krvi. Tato rostlina má antiseptické
a konzervační účinky a obsahuje celou řadu pro
člověka důležitých látek jako betakaroten, rutin, ri-
boflavin, thiamin, vitaminy A a C, vlákninu a další.
Jako sladidlo se používají čerstvé i sušené listy
přelitím horkou vodou. Pěstování této rostliny je
nenáročné, vyžaduje však dostatek sluníčka a pra-
videlnou zálivku, kdy se v listech vytváří více sla-
didla. V létě může být v květináči na balkoně, nebo
na zahradě, na zimu je nutné ji přenést do míst-
nosti, kde bude dostatek světla, teplota okolo +15
ºC a méně zalévat. Množí se rozdělením kořeno-
vých trsů, nebo řízkováním. 

Pěkné léto využijte k vycházkám do přírody
a navštivte také naše sportovní aktivity. Určitě se
zabavíte s přáteli a pomůžete i svému zdraví.  

Marie Miškolczyová 

Rady do zahrady – červen
Pranostika: Chladný květen, červen vlažný –

je pro sýpky, sudy blažný.
Letošní jaro bylo dosti chladné, větrné

s častými dešťovými přeháňkami. Bylo to jaro
velmi špatné pro včelstva, která se mohla jen
málo věnovat sběru pylu a tím zajišťováním
úrody na ovocných stromech. Z tohoto důvodu
bude asi málo meruněk. Doufejme, že ostat-
ního ovoce bude dostatek. V měsíci červnu po-
zorujme ovocné stromy a hodnoťme nasazení
ovoce. V případě přeplození provedeme pro-
bírku plodů jabloní těsně po červnovém pro-
padu, kdy musíme u odstraněného plodu pone-
chat stopku, aby nedošlo k přechodnému
zastavení růstu stávajících plodů. Tímto zákro-
kem zabráníme vynechání  plodnosti v příštím
roce. Potom stromy přihnojíme rychle rozpust-
nými hnojivy. Lepší je postřik kapalnými hno-
jivy na list. Zavlažujeme-li stromky, pak raději
méně často, ale vydatněji.K zabránění odparu
vláhy můžeme použít nastýlku pilinami, drce-
nou kůrou, štěpkou po řezu dřevin atd. Na
zmlazených starších stromech se tvoří letorosty
– vlky, které vylamujeme nyní, kdy práce jde
nejlépe. Ty které ponecháme jako budoucí kos-
terní větve snadno upravíme do žádoucí polohy.
Dosahujeme toho vyvazováním nebo rozpěr-
kami, popř. zavěsíme na ně malá závaží.

Již nám naplno začínají dozrávat třešně, ja-
hody, angrešt, koncem měsíce pak rané odrůdy

černého, červeného i bílého rybízu a první ma-
liny. Sklízíme je co nejšetrněji, zvláště plody
pro přímý konzum. Nezapomeňte vše řádně
oprat v tekoucí vodě. Je samozřejmé, že co nej-
více ovoce bychom měli sníst v čerstvém stavu,
pouze přebytky zhodnotíme jinak.

Na zeleninové zahrádce můžeme vysévat ka-
rotku, řepu salátovou, kedlubny, kapustu kade-
řavou, brokolici, letní odrůdy salátu, čekanku
hlávkovou, keříčkové fazole, mangold, vodnici
a začátkem června ještě tykve. Můžeme vysa-
zovat květák, brokolici, kedlubny, kapustu rů-
žičkovou a pór. K tyčkovým rajčatům umístíme
oporu a vylamujeme zálistky. Z raných výsadeb
již sklízíme salát, hrášek,pažitku, karotku, letní
ředkev, cibuli zelenačku, rané košťáloviny a ko-
řeninové rostliny. Koncem měsíce dokonču-
jeme sklizeň rebarbory a chřestu. Kontrolujeme
zdravotní stav rostlin a podle potřeby prová-
díme ochranu proti chorobám a škůdcům. 

Při pěstování zeleniny mají především v tep-
lejších a sušších oblastech rozhodující význam
závlahy. Při závlahovém deficitu zelenina zpo-
maluje nebo úplně zastavuje růst a může dojít
k uhynutí rostlin. Po vydatnějších srážkách
nebo závlaze odstraníme okopáním půdní škra-
loup, který je příčinou nadměrných ztrát půdní
vláhy.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža

Z různých pramenů se dovídáme, že jediný
pár sýkor v době hnízdění, při dvou nebo třech
zahnízdění za sezonu musí sesbírat nejméně
50 kg hmyzu aby vychoval svoji početnou ro-
dinu. Statistiky dokazují, že průměrný počet
mláďat v jednom hnízdění u sýkory modřinky
i koňadry je 10 mláďat.
To už dá nějakou práci se
sběrem potravy . V dešti-
vých a chladných dnech
kdy je většina hmyzu
v úkrytech se stává, že
mláďata v hnízdech strá-
dají nebo i hynou. Nao-
pak v době hmyzích ka-
lamit, na ovocných
stromech v jarních měsí-
cích to bývají píďalky,
některý z deseti druhů
obalečů nebo zapředené
housenky předivek, ploskohřbetek, přástevníků.
Nejen v zahradách, také za velkoplošných les-
ních kalamit škůdců drobní dutinoví ptáci, sý-
kory, brhlíci ve svých ukrytých hnízdech vy-
chovají až 10, sýkory i 15 mláďat. 

Abychom ptáky přilákali do svých zahrad,
zkušenosti napovídají zajistit jim dostatek dutin
pro hnízdění a celoroční přikrmování. V době
zakládání hnízda, snášení vajec a výchovy mlá-
ďat je přikrmování stejně důležité jako v době
zimního strádání. Jinak se zimující skupiny roz-
padají a odlétají. Je třeba pamatovat na to, že
staré stromy s přirozenými dutinami, ve kterých
hledají útočiště nejen ptáci ale i velké množství
druhů hmyzu jsou v naší přírodě již vzácností.
I v městském prostředí, v parcích i stromořadích
jsou v zájmu bezpečnosti postupně nahrazovány
stromy novými. Doposud přežívá nesprávný
názor, že stromy „přestárlé“ nebo jejich pozů-

statky jsou zdrojem nemocí a škůdců. Bezo-
bratlí živočichové, hmyz, který tvoří podstat-
nou část potravy drobných ptáků ke svému pře-
žití potřebuje kvetoucí rostliny, plevele, které
v současné době nakrátko sekaných a chemicky
ošetřovaných travních plochách nenalézá. 

Budky, které jsme pro
drobné ptáky připravili,
by neměly mít vletový
otvor větší než 33 mm,
aby je neobsazovali
špačci, kteří jsou pře-
množeni a v přírodě ob-
sadí většinu přirozených
dutin. V naší Oboře se
můžeme setkat i v létě se
zajímavou sýkorou paru-
kářkou, v zahradách
i s brhlíky, z datlovitých
s krutihlavem, který si

dutinu nevytesává, v polodutinách i z prken,
která mohou krýt jen polovinu přední stěny za-
hnízdí i lejsci, barevný rehek zahradní, kteří při-
létají později, také vrabec polní, rehek domácí
i konipas. 

Hnízdící i mladí ptáci nejen sýkor, brhlíků
zahradních strakapoudů jižních, ,zvonci, drobní
zvonohlíci, stehlíci, pěnkavy, kosi, drozdi,
špačci na slunečnicová semena a ztužený tuk se
strouhankou, na půlená jablka na stromech
drozdi, kosi, také pěnice černohlávci, kteří stále
prozpěvují v korunách stromů.

Milan Hrabovský

Drobní dutinoví ptáci v na‰ich zahradách

Brhlík u budky Foto: M. Hrabovsk˘
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenn  22001100
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

5. a 6. 6. sport. Český pohár juniorů v beachvolleyballu koupaliště Slavkov SK Beachvolleyball
5. a 6. 6. sport. Závod automobilových modelů areál Auto RC Slavkov www.arcslavkov.cz
6. 6. od 14.00  spol. Cesta pohádkovým lesem, průběžný start od 14. do 16. hod., začátek trasy Obora za koupalištěm DDM Slavkov

pod oborou nad koupalištěm, vstupné: 30 Kč/dítě, odměny dětem, soutěže a hry, občerstvení
8. 6. 16.00 výst. Vernisáž výstavy „Antonín Dvořák - Rusalka“. Výstava k 110. výročí zkomponování opery salla terena Zámek Slavkov - Austerlitz

dokumentuje skladatelovu tvorbu od počáteční korespondence s autorem libreta Jaroslavem
Kvapilem až po premiéru opery v Národním divadle v Praze v r. 1901. Výstava potrvá do 18. listopadu 2010.

8. 6. 19.30 kult. XV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13. měst Concentus Moraviae. Zazní Opera Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
o Landeborkovi od Josefa Schreiera prezentovaná sólovým mužským kvartetem za doprovodu 
bratislavského souboru staré hudby Solamente Naturali. Předprodej vstupenek v pokladně zámku tel: 544 227 548

8.–10. 6. 7.30 sport. XIII. Mistrovství ČR seniorských družstev mužů a žen golfové hřiště GCA
10. 6. 17.00 výst. Vernisáž výstavy „U nás“ od malíře P. Bernarda. Výstava potrvá do 29. srpna 2010 Rubensův sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
13. 6. 19.00 kult Koncert Oratorium Eliáš – pěvecký sbor Rastislav kostel Špitálka ř.-k. farnost Slavkov
19. 6. 20.30 kult. Rockový muzikál Jesus Christ Superstar v plné scéně a s živým orchestrem v podání zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz

souboru Městského divadla v Brně. Předprodej vstupenek v pokladně zámku, tel: 544 227 548.
20. 6. 14.00–18.00 spol. IV. farní den na zámku zámecký park 
20. 6. 9.30 a 19.00 kult. Žehnání automobilů a řidičů
26. 6. od 8.00 spol. Oldtimer festival 2010 – setkání veteránů aut a motocyklů zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
26. 6. 19.30 kult. Závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13. měst Concentus Moraviae Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

Zazní hudba Antonia Vivaldiho v podání houslistky Amandine Beyer za doprovodu francouzského
souboru Gli Incogniti. Završením celého festivalu bude ohňostroj s hudbou pro širokou veřejnost zdarma.

26. a 27. 6. sport. 4. MČR Slavkov – závod automobilových modelů areál Auto RC Slavkov www.arcslavkov.cz
Probíhající výstavy: 
15.–30. 6. výst. Výstava „Hračky našich babiček“ oživí zámecké interiéry, k vidění souběžně s provozem zámku Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
do 4. 7. výst. Výstava historických oděvů na panenkách od Zdeny Mudrákové. Výstavu doplňuje galerie před kavárnou Zámek Slavkov - Austerlitz

sbírka vystřihovaných papírových panenek a oblečků Jany Šemorové ze Slavkova u Brna.
do 30. 7. 2010 výst. Výstava „Život je i v podzemí“ – práce žáků MŠ a ZŠ regionu Slavkovska, podzemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

výstava představuje rostliny a zvířata z papíru, textilu a plastů, která žijí v podzemí i pod zemí. 

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v červnu: pondělí – neděle 9-17 hod., poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.

Moje konto
V minulém čísle Slavkovského

zpravodaje jsme infformovali čte-
náře o pořádání zajímavého zá-
jezdu do Moravskéhjo krasu.
K datu uzávěrky Zpravodaje máme
ještě několik volných míst.

Zájemci o návštěvu jeskyní Balcarka (bohatá
krápníková výzdoba), Výpustek (válečná to-
várna), mlýna nedaleko Rudického propadání
a příjemnou procházku jarní přírodou mohou zís-
kat doplňující informace a přihlásit se u Antonína
Křivonožky, e-mail: ye.tti@seznam.cz, tel. č.:
604 617 072. Zájezd je vhodný pro všechny přá-
tele turistiky, trasu zvládnou také rodiny s dětmi.

Výzva – archivní dokumenty
Letošní devadesáté výročí skautingu ve Slav-

kově připomene historii skautských oddílů sou-
časným členům oddílů i veřejnosti. 

Vyzýváme naše příznivce z řad bývalých
členů i veřejnosti, pokud jsou vlastníky kronik
činnosti, fotografií či jiných zajímavých doku-
mentů, které by bylo možno zapůjčit pro pláno-
vané akce letošních oslav, kontaktujte prosím
některého z členů střediskové rady (vedoucí stře-
diska, oddílů atp.). Děkujeme.

Aktuální informace o dění v Junáku Slavkov
a kontakty najdete na www.junakslavkov.cz .

Hynek Charvat

Mamince
Mnohokrát jsem se chystala, 
chopila pero k psaní, 
maminko, vzdát ti veršem svým 
pokorné díkůvzdání.

Dlouho jsem ale nenašla 
pro verš ten slova vhodná, 
žádná z nich, ač jich mnoho znám, 
nebyla tebe hodna. 

Důvěru v čas jsem vložila. 
Můj sic už  příliš chvátá, 
napravit chtěl však váhání,
jež způsobilo hledání. 

Seslal mi slovo, Bohu dík, 
jediné slovo: „Svatá“.

P. S. Svátek matek nám každoročně skýtá mož-
nost projevit maminkám vděčnost a lásku.
Letos jsme tak učinili dne 9. května. L.K.

Zájezd pro každého do Moravského krasu

Křenovské Bigbít
Rockový festival Křenovské bigbít se

bude konat 26. června od 17 hodin v Křeno-
vicích ve fotbalovém areál v Sokolské ulici.
V případě nepříznivého počasí, bude festival
přesunut do místního sálu na Václavské ulici.
Zahrají Deep Purple revival - Koberec band
– nejlepší revival britské rockové legendy, The
Madmen – brněnská rocková legenda, Wake
snakes – vítězové RockTalent 2008, 4. místo
v soutěži o předskokana Alice Cooper, La
Mancha – koncert v ČEZ Aréně před kapelou
Deep Purple, za přítomnosti 12000 návštěv-
níků, Chaos in head – druhé místo v Rock-
max12 2007, účast na Masters of Rock 2007
a 2010, Burletta – domácí hvězda.

Srdečně vás zve SK Křenovice

VIBROMASÁŽNÍ 
POSILOVACÍ STROJ

www.brejskova.cz

Příhody včelích medvídků
Mateřské Centrum Ententyky v Heršpicích vás

srdečně zve na velmi úspěšné divadelní předsta-
vení PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ br-
něnského divadla Věž. Takže se opět těšte na mi-
mořádný pohádkový zážitek, s působivými
zvuky, kvalitní hudbou a kouzelnou scénou.

Po pohádce můžete zhlédnout vedle v míst-
nosti výstavu hraček, kterou pořádáme společně
s Občanským sdružením Otnický SAD.

Divadelní představení se koná neděli 6. června
v 15 hodin ve velkém sále kulturního domu
v Heršpicích. Vstupné je 40 Kč.

Výstavu hraček můžete vidět v sobotu 5. června
od 15 do 17 hodin a v neděli 6. června od 16 do 17
hodin v malém sále kulturního domu v Heršpi-
cích. Vstupné dobrovolné. iz

Babské hody
Zveme vás na Babské hody, které se konají

v sobotu 12. června v restauraci Gól na Zlaté
Hoře ve Slavkově s programem:
od 14 hod. průvod ulicemi města k radnici
v 16 hodin předání Babského práva u radnice
od 19.30 h. taneční zábava v restauraci Gól
K tanci a poslechu hraje Zámecká dechová ka-
pela. Srdečně zvou ženy-stárky Pfiíhody vãelích medvídkÛ Foto: archiv

Babské hody ve Slavkovû Foto: R. Kostík



Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc květen je nejnáročnější na pořádání

soutěží. Ani ránu bez fechtla – tento leták infor-
muje o akcích MK Austerlitz v květnu. Prvního
se jel již posedmé Ofroudový vytrvalostní závod
týmů, o němž píšeme ve vedlejším článku.

Druhý závod se konal 15. května Fechtl Hill
Cup silniční závod jednotlivců do vrchu v ser-
pentinách na Urbánek. Délka tratě je 1973 m
a na závod bylo přihlášeno 29 účastníků. Po 2
zkušebních jízdách byl start opět zahájen vý-
střelem. Po čtyřech jízdách byly vyhodnoceny
výsledky jezdců, které jsou uveřejněny ve Zpra-
vodaji zvlášť. Opět díky příznivému počasí se
závod vydařil. Byl již druhým ročníkem v pořadí
a jezdilo se v přestávkách hlavního automobilo-
vého Závodu do vrchu.

Dále je nutné se zmínit o očekávaném prvním
závodě letošní sezony osmém ročníku silničních
závodů motocyklů Slováckém okruhu o cenu Bo-
humila Kováře 8. a 9. května ve Starém Městě.
Tomuto závodu přálo slunečné počasí a přihlí-
želo asi 12000 spokojených diváků, kteří sledo-
vali nádherné souboje deseti objemových tříd.
V každé třídě startovalo přes 30 závodníků. Ob-
jemové třídy byly od 175-750 ccm, plus supr-
mono jednoválce 600 ccm a sidecary 11 posádek.
Ve třídě 125 ccm Supersport zaujal a překvapil
slavkovské diváky Olda Hanák svou jízdou; jako
loni, tak i letos skončil ze 30 jezdců na třetím

místě. Další velké překvapení nám připravil
Frenky Mrázek, o němž byla zmínka v minulém
Zpravodaji a který v sobotních tréninkových jíz-
dách skončil na 8. a na 3. místě. Večer byla malá
oslava s gratulací k jeho 74. narozeninám. V ne-
děli, po odstartování sedmsetpadesátek jel
Frenky na 3. pozici tak důrazně, až se probojo-
val na 2. místo a nakonec tento závod vyhrál!!!
Bylo to až neuvěřitelné, jakým krásným způso-
bem oslavil své narozeniny. O jebo bojovné
a taktické jízdě svědčil pohled na jeho prodrané
boky bot od maximálních sklonů stroje. Prostě
udělal sobě i všem fandům velikou radost. Co
k tomu dodat. Tady skutkem potvrdil jen to, co
vyprávěl před 5 týdny ve slavkovské Vinárně
u Edy o své dlouholeté sportovní kariéře. Je ne-
překonatelný, žijící talent silničních rychlostních
motocyklových závodů a snad vlivem bývalé
osobní emigrace je málo mediálně zveřejňován.
Tyto závody nebyly žádný pouťák, protože dosa-
hované průměrné rychlosti na jeden okruh u třídy
supermono byly 143 km/hod. a u čtvrtlitrů do-
konce 145 km/hod. což je na městský okruh
pouhý průměr. Byl to krásný víkend pro fandy to-
hoto sportu. 

16. května se jelo Mistrovství republiky v Brně
a bylo poznamenané velmi nepříznivým, dešti-
vým počasím. Informace o průběhu a výsledcích
přineseme v příštím čísle zpravodaje. J.M.
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Stovka fechtlÛ ve Slavkovû
Na skvěle připravené motokrosové trati v are-

álu společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna
(včetně bezchybně objednaného počasí) se jel již
v pořadí sedmý Austerlicz Fechtl Cup 7 - vytr-
valostní týmový pětihodinový závod strojů Jawa
o objemu 50 ccm, které byly vyrobeny v Česko-
slovensku do roku 1982. Zúčastnilo se jej 29
týmů s celkovým počtem 106 jezdců ve věku od
10 do 60 let. Nechyběl ani tým mnohonásobného
účastníka vytrvalostního závodu Paříž-Dakar Ivo
Kaštana. Úctihodných 145 ujetých kol vítěze zna-
mená najetých více než 160 km v terénu. Závě-
rečnou šlehačkou na celém závodě byla prvomá-
jová projížďka městem za podpory města
Slavkova a účasti městské policie.

Za MK Austerlitz Jaroslav Zrebný

Minutou ticha za pana Aloise
Kučeru z Restaurace Gól na
Zlaté Hoře (dlouholetého

podporovatele a sponzora) byl v sobotu
1. května zahájen v areálu slavkov-
ského stadionu tradiční nohejbalový
turnaj dvojic pro amatérské hráče,
který organizuje nohejbalový oddíl NK
Slavkov.

Letošního 33. ročníku se zúčastnilo
48 hráčů, což znamená 24 týmů. Pře-
stože propozice turnaje nijak neome-
zují pohlaví hráčů, nedočkali se četní
diváci ani letos alespoň jednoho smí-
šeného týmu, natožpak čistě ženského,
který by byl zajisté ozdobou celého
podniku, jemuž nadmíru přálo také po-
časí, byť prognózy hovořily jinak. Vět-
šina přihlášených bývá ze Slavkova
a blízkého okolí, ale pravidelně na tur-
naj přijíždějí i týmy z Karviné a Os-

travy, které se začasté probojují až na
stupně vítězů.

To se potvrdilo i letos, kdy vítězem
se stala dvojice z Karviné hrající pod
jménem „Eva a Vašek.“ Druhé místo
obsadili „Chachaři“ z Ostravy a na třetí
příčce se umístili slavkovští borci
z týmu „Exitus,“ který tvoří hráči La-
dislav Piták a Michal Urban.

Po celou dobu turnaje, jehož finá-
lový zápas začal až v půl osmé večer,
bylo zajištěno občerstvení, které při-
spělo k dobré fyzické i psychické po-
hodě jak hráčů, tak i diváků. 

Nohejbalový oddíl NK Slavkov dě-
kuje sponzorům a partnerům, bez kte-
rých by se Prvomájový turnaj jen stěží
uskutečnil. 

Zpracoval JiB – dle podkladů po-
skytnutých Romanem Servusem, ve-
doucím NK Slavkov

Prvomájový
nohejbalový turnaj

Fotbal v červnu
Soutěžní ročník 2009/2010 končí v měsíci čer-
vnu na stadionu těmito mistrovskými zápasy:
A mužstvo
So 12. 6., 16.30 h. SK Slavkov–So Tvrdonice
B mužstvo
So 5. 6., 16.60 h. SK Slavkov–So Zbýšov
So 19. 6., 16.30 h. SK Slavkov–SK Křenovice B
Dorost
So 5. 6., 14 h. SK Slavkov–So Bohdalice
So 19. 6., 14 h. SK Slavkov–SK Křenovice
St. a ml. žáci
So 5. 6., 9 a 10.45 h. SK Slavkov–FK Kunštát
St. a ml. přípravky
Ne 6. 6., 10 a 10 h. SK Slavkov–SK Vyškov A

VV SK Slavkov u Brna děkuje všem svým hrá-
čům za předvedené výkony, funkcionářům za je-
jich obětavou práci a také všem sponzorům a fa-
nouškům za jejich přízeň! A na stadionu se zase
sejdeme asi v polovině srpna, kdy bude zahájen
nový soutěžní ročník 2010/2011. rs

Nohejbalov˘ turnaj Foto: J. BlaÏek

Oldfiich Hanák (na motorce i ve v˘fiezu) Foto: J. Marek

Fechtlcup Foto: J. BlaÏek
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Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 15. května. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restau-
race Austerlitz poukázku v hod-
notě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava-
telství BM typo knihu. red.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Vyhodnocení z minulého čísla:
na obrázku byli Kamila Mouč-
ková a Jiří Zahajský.
Ze správných odpovědí byli vy-
losováni tito výherce:

1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restau-
race Austerlitz zís-
kává Marie Drápalová, Slavkov u Brna

2. cena – knihu získává Ludmila Ludlová, Heršpice
3. cena – knihu získává Blanka a Tomáš Matulovi, Slavkov

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka: V roce 1990 navštívil Slavkov český politik (uprostřed mávající).
Uveďte jeho jméno.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov

Umělo, kdyby bylo uvnitř čisté. Tedy zbavené všech toxinů ze životního
prostředí, jídla, vlastního metabolismu a infekcí.

To umí řízená detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše
• prodej přírodních vitaminů a minerálů
• produkty na hubnutí
• prodej výrobků Aloe vera

Víte, že by si Vaše tělo umělo
poradit s 90 % všech nemocí,
které Vás za život potkají ?

Očista organismu
Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Navštívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Vaše prostory změříme

ZDARMA!
• Zboží vám přivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

V sobotu 8. května se sešli po více jak
dvaceti letech atleti dnes již neexistujícího
oddílu lehké atletiky. Vzpomínky byly velice
veselé a jenvšichni přítomní litovali toho, že
dnešní generace mládeže má jiné zájmy
a cestu na stadion nenalézají. Jména jako
Tesáček, Florián, Žižlavský, Čáslava, Andrla,
Vrána, Lysák, Vičar, Koudelka, Nečas, Roučka
a řada dalších atletů šířila slávu města

Slavkova i za hranicemi naší republiky.
Všichni se dobře bavili do pozdních večerních
a někteří do časných ranních hodin. Už se
všichni těší na 6. září, kdy se všichni sejdou na
stadionu.Poděkování patří p. Radku Lán-
skému, který mezi nás přišel a pořídil
fotodokumentaci. Díky všem co se zúčastnili
a vytvořili tak krásnou sportovní atmosféru.

E.A. + M.Ž.

Vstupenky na JESUS CHRIST
SUPERSTAR jiÏ v pfiedprodeji! 

Již za několik dnů budete mít ojedinělou pří-
ležitost zhlédnout rockový muzikál s živým or-
chestrem Jesus Christ Superstar v zámeckém
parku ve Slavkově. Tento nejslavnější světový
muzikál jsme vám již před časem představili. Od-
pověď na časté dotazy, jak to tam bude se seze-
ním apod.: Místa k sezení nebudou. Akce bude
probíhat stejným způsobem jako koncerty nebo
festivaly na tomto místě, to znamená ve stoje
nebo vsedě na trávníku, na dece, jak kdo chce.

Od 10. května jsou již vstupenky v brněnských
předprodejích (Indies, Poštovská 2 a BKC na Bě-
hounské 17) a od 11. května ve Slavkově, a to
v trafice paní Z. Šafářové dole na Palackého ná-
městí, v Kavárně u Templu na Koláčkově ná-
městí (po 18. hodině), v pokladně Zámku Slav-
kov – Austerlitz a u pana P. Juzla na tel. 602 707
003. Vstupné v předprodeji je 250 Kč, na místě
potom 350 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

Slavkov se má tedy v sobotu 19. června na co
těšit! Vstup do zahrady bude v den konání akce
umožněn od 16.30 h.. Děti se mohou zabavit ve
skákacím hradu. Samotné představení začne ve
20.30 h.

Podrobnosti nejen o místech předprodeje se
dozvíte na webových stránkách www.jesusve-
slavkove.unas.cz. V případě dotazů můžete psát
na jesus.slavkov@seznam.cz. Martin Křížka

Setkání atletů
se vydařilo

Setkání atletÛ Foto: R. Lánsk˘
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

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

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

2BOBULE Pokraãování úspû‰né komedie o dal‰ích trampotách dvo-
jice kamarádÛ Honzy a Jirky, z nichÏ ten první se pou‰tí jako vinafi-
zaãáteãník do vrcholného umûní slámového vína. Nejen Ïe se-
lhává,ale po neãekaném pfiíchodu kumpána Jirky se jeho Ïivot obrátí
naruby.

SHERLOCK HOLMES ROBERT DOWNEY Jr. a JUDE LAW excelují
v odváÏné nové verzi klasického pfiíbûhu. Legendární slídil vám
bude pfiedstaven jako muÏ jedineãného intelektu, ale také jako ne-
ohroÏen˘ akãní hrdina. Seznamte se s nov˘m S: Holmesem tak jak
jste ho je‰tû nevidûli.

NOV¯ MùSÍC  twilight sága Pokraãování úspû‰né upírské ro-
mance STMÍVÁNÍ zaãíná tam, kde první díl konãí. 

KAWASAKIHO RÒÎE H¤EBEJK/JARCHOVSK¯ Kdo mÛÏe posuzo-
vat minulé viny? Kdo je mÛÏe odpou‰tût? MÛÏe jim ãas obrousit
hrany? Nebo pokání jímÏ se viníci posléze pokusí spasit?

SLEâNA ZAMILOVANÁ SANDRA BULLOCK, BRADLEY COOPER se
pfiedstavují v potrhlé komedii  o jedné schÛzce naslepo s neãe-
kanû zábavn˘mi dÛsledky.

ZEMSK¯ RÁJ TO NA POHLED OND¤EJ VETCH ,̄ VILMA CIBUL-
KOVÁ, JI¤Í DVO¤ÁK, DANA MARKOVÁ, MIREK ETZLER, TEREZA
VO¤Í·KOVÁ v mrazivé komedii o tom, jak se dalo Ïít v 70. letech
a zároveÀ se nenechat zmrazit. 

AMELIA HILARY SWANK, RICHARD GERE Na motivy skuteãného
pfiíbûhu AMELIE EARHART, legendární americké pilotky, která se ne-
smazatelnû zapsala do historie létání. Kombinace strhujícího dra-
matu, vzru‰ující romance a velkolepé dobrodruÏství vám vezme
dech a va‰e srdce zaplesá.

NEBEZPEâNÉ HRY 4 je svÛdné pokraãování série Nebezpeãn˘ch
her.

NùJAK SE TO KOMPLIKUJE MERYL STREEP, STEVE MARTIN,
ALEC BALWIN Vtipn˘ pohled na manÏelství, rozvod a v‰e co je mezi
tím. Rozvedená…s fiadou v˘hod!

DAR PIERCE BROSNAN, SUSAN SARANDON Tento film má mnoho
rÛzn˘ch pohledÛ na téma láska.  Schopnost milovat nás dûlá lidmi. 

SAMEC ASHTON KUTCHER  Je tam, kde schází láska a nechybí pe-
níze.

âÍSLO 39 RENÉE ZELLWEGER v mysteriózním thrilleru sociální pra-
covnice která ve snaze pomoci, nabídne malému dûvãátku se zá-
hadnou minulostí útoãi‰tû u sebe doma. Tím se ale její dosavadní
Ïivot zmûní v dûsivou noãní mÛru……

AMERICK¯ ZLOâIN Na poãátku byl krut˘ trest, na konci je‰tû hor‰í
zloãin. První pfiípad otfiesného t˘rání dítûte, kter˘ prorazil hradbou
mlãení na vefiejnost. PÛsobiv˘ thriller Ïeny, která ve sklepû svého
domu vûzní a krutû t˘rá dospívající  dívku. 

TRABLE V RÁJI To co mûla b˘t pro nûkolik manÏelsk˘ch párÛ lu-
xusní dovolená na rajském ostrovû, se mûní v peklo. 

FANTASTICK¯ PAN LI·ÁK zábavné a dojemné animované dobro-
druÏství nabízí rodinnou zábavu v té nejlep‰í podobû.

KUR¯R 3 JASON STATHAM Pofiádnû divoká jízda v akãním stylu,
z Marseille aÏ do Odûsy, s agenty v zádech. 

ZASTAV A NEP¤EÎIE· 2 Vysoko-oktanové pokraãování ãínské mafie
a tempo akãního filmu, sejme kaÏdého kdo se mu postaví do cesty.

COCO CHANEL Rebelka, které konvence tehdej‰í doby brání volnû d˘-
chat. Pfiíbûh moderní Ïeny, která navÏdy zmûnila svût módy, svût Ïen!

WRESTLER MICKEY ROURKE Na konci 80. let zaplÀoval Randy „The
Ram“ Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní
o 20 let pozdûji, se tûÏko protlouká Ïivotem…

Čarodějnice všeho věku se v pátek 30. dubna kolem 17. hodiny začaly slétat na hřišti u VaK v ulici
ČSA. K vidění byly poslední modely košťat, smetáků nebo pometel a krásné čarodějnice předvedly
své modely podle poslední čarodějnické módy. Následovalo křepčení u ohně, dovádění, tanec a sou-
těže. Krásný podvečer byl zakončen tradičním opékáním špekáčků. Sdružení čarodějnic

Slet čarodějnic

Díky spolupráci Městské knihovny a vedení
ZŠ Komenského proběhla ve středu 13. května
v Divadelním sále ZŠ Komenského beseda se
spisovatelkou Petrou Braunovou. 

Petra Braunová je jednou z nejoceňovanějších
českých autorek současnosti. Několikrát již zís-
kala ocenění v anketě Suk – Čteme všichni, a to
za knihy Kuba nechce číst (Cena dětí, 2006),
Ztraceni v čase (Cena dětí, 2007) a Pozorova-
telka (Cena učitelů za přínos k rozvoji čtenář-
ství, 2007). Za knihu Česká služka aneb Byla
jsem au-pair získala v roce 2004 prestižní cenu
Zlatá stuha. Umělecký záběr Petry Braunové je
velmi široký. Píše knihy pro děti, dospívající
a v poslední době také pro dospělé. 

Na ZŠ Komenského se tato autorka sešla se
žáky 5. a 6. tříd. Představila jim tři knihy blízké
právě věkové kategorii 11–13 let: oceněnou
knihu Ztraceni v čase,  příběh se sci-fi prvky Ne-
uvěřitelné září a novinku Ema a kouzelná kniha.
Nechybělo samozřejmě předčítání, které spiso-
vatelka doplňovala takřka hereckými prvky. Na
děti působila napínavá zápletka i dramatický
přednes doslova magicky. 

Petra Braunová přiblížila dětem také proces
vzniku knihy – od autorova nápadu a snahy pře-
svědčit nakladatele, aby knihu vydal, přes vybí-
rání ilustrátora, až po závěrečné korektury, gra-

fickou úpravu a tisk. Děti bystře reagovaly na
dotazy k nim směřované a samy se také občas od-
vážily nějaký ten dotaz položit. 

A co prozradila Petra Braunová o sobě?
- že psala svoji první knihu, aniž tušila, že jed-

nou vyjde v Albatrosu. Věnovala ji svému synovi
Oliverovi, který nechtěl chodit do školy a vyvá-
děl různé lumpárny. Braunová tedy napsala pří-
běh o něm samotném a vznikla kniha pro začí-
nající čtenáře Rošťák Oliver. 

- že nesnáší korektury a po několikerém pře-
čtení už svůj text nemůže ani vidět. 

- že knihu Ema a kouzelná kniha upravovala
podle představ ilustrátora, což není běžný postup.
Ačkoliv měla původně k ilustrátorovi Tomáši
Řízkovi výhrady, jeho fantazie ji nakonec pře-
svědčila a z konečné podoby knihy je nadšená.

- že své knihy dává číst svým dětem a že ji za-
jímají názory dětských čtenářů. Děti jsou podle
Petry Braunové ti nejlepší kritici.

Díky péči paní Urbánkové z Městské kni-
hovny se mohou podobná setkání opakovat.
V jednání je například beseda s Lenkou a Sand-
rou Lanczovými, které píší knihy pro dospívající
dívky.

Pro více informací o Petře Braunové navštivte
její webové stránky na  http://www.petrabrau-
nova.cz/. Hana Sokoltová

Spisovatelka Petra Braunová pfiedstavila dûtem své knihy
Beseda s P. Braunovou Foto: J. BlaÏek
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KINO JAS SLAVKOV âERVEN–âERVENEC 2010
1. 6. úterý 19.30 hod. LEGIE 100 min.
2. 6. středa 19.30 hod. Velice originální a děsivé zpracování Apokalypsy od režiséra a scénáristy Scotta Stewarta poslední pozemské bitvy. Zatímco se

lidstvo samo ničí, chystá se skupinka lidí, uvězněných kdesi v pustině, na poslední zoufalý pokus o odpor. Film USA – fantasy /
horor s českými titulky. Hrají: Paul Bettanny, Lucas Black, Tyrese Gibson, Kevin Durand a další.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

5. 6. sobota 19.30 hod. PRINCEZNA A ŽABÁK 91 min.
6. 6. neděle 16.30 hod. Animovaný film Princezna a žabák je návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci. Objevuje se v něm nejnovější

z dlouhé řady princezen, které studio Disney stvořilo a jde o jeho první pohádku, která se odehrává v Americe, v tajuplných
mokřadech Louisiany. V českém znění. Režie: Ron Clements, John Musker.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

8. 6. úterý 19.30 hod. VŠICHNI JSOU V POHODĚ 99 min.
9. 6. středa 19.30 hod. Citlivá dramatická komedie. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů a stres a shon moderního života je

vytěžují natolik, že nejsou schopni najít si čas, aby si alespoň zavolali nebo aby se dokonce vydali na návštěvu svého domova.
Režie: Kirk Jones. Hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Katherine Moenniga další  
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

12. 6. sobota 19.30 hod. BABYLON A. D. 97 min.
13. 6. neděle 19.30 hod. Šéf ruské mafie Gorsky (Gérard Depardieu) vydává rozkaz: eskortovat velmi nebezpečnou ženu Auroru z Ruska do New Yorku.

Jak je možné, že dívka dokáže řídit starou ruskou ponorku, ovládá plyně 19 jazyků a zná věci, které se nikdy neučila. 
Režie: Paul Mc Guian, dále hrají Vin Diesel, Michelle Yeoh. Sci-fi thriller, film v původním znění s titulky
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

15. 6. úterý 19.30 hod. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 108 min.
16. 6. středa 16.30 hod. Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Vydá se za bílým králíkem a ocitá se

v ohromující a fantastické Říši divů. Tam se setkává s celou řadou pozoruhodných postav. Animovaný rodinný film. Režie:
Tim Burton. Hrají: Mia Wasikowská, Johnny Depp, Helena Bonham Carterová, Anne Hathawayová, Crispin Glover a další.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

19. 6. sobota 19.30 hod. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU 110 min.
20. 6. neděle 19.30 hod. Na Milo Boyda smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou

manželku, reportérku Nicole. Akční komedie v původním znění s titulky. Režie: Andy Tennant. Hrají: Gerald Butler, Jennifer
Aniston, Christine Baranski, Jason Sudeikis a další
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

22. 6. úterý 19.30 hod. ŠKOLA ŽIVOTA 101 min.
23. 6. středa 19.30 hod. Chytrá a atraktivní šestnáctiletá studentka Jenny poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává počátky ženství, sní

o výjimečných zážitcích a životě zahaleném do cigaretového dýmu. Vítejte v poválečném, předbeatlovském Londýně v době,
v době, kdy upjaté maloměstské poměry dávají stěží tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře. Film v původním znění
s titulky. Režie: Lone Scherfig. Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina a další. 
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

26. 6. sobota 19.30 hod. MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY 94 min.
27. 6. neděle 19.30 hod. Žádné kozy, žádná sláva… Reportér Bob Wilton hledá námět pro svůj článek. Agent speciální jednotky Lyn Cassady mu odhalí

existenci tajné vojenské jednotky. Zakladatel jednotky zmizel a Bob se přidává k pátrací misi, kterou vede Cassady. V původním
znění s titulky. Režie: Grant Heslov. Hrají: George Clooney, Ewan Mc Gregor, Kevin Spacey, Stephen Lang.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 15 let

29. 6. úterý 19.30 hod. SOUBOJ TITÁNŮ 106 min.
30. 6. středa 19.30 hod. Film staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. Perseus – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně

své rodiny před Hádem, pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž
cílem je zničit Háda dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi. Dobrodružný film v původním znění s titulky.
Režie: Louis Leterrier. Hrají: Sam Worthington, Liam Neeson , Ralph Fiennes, Gemma Arterton a další. 
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

3. 7. sobota 19.30 hod. DEŠŤOVÁ VÍLA 96 min.
4. 7. neděle 16.30 hod. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet

hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se tedy, že jim vezme vodu. Dobro a láska zvítězí. 
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další.  
Vstupné: Mládeži přístupno

6. 7. úterý 19.30 hod. MAMAS & PAPAS 110 min.
7. 7. středa 19.30 hod. Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší

otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scénáristky a režisérky  Alice Nellis je
ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv
jednotlivé postavy. Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka, Václav Jiráček, Zuzana Krónerová a další.
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

10. 7. sobota 19.30 hod. PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 116 min.
11. 7. neděle 19.30 hod. Akční dobrodružný film, který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan je v něm nucen spojit své síly s tajemnou

princeznou Taminou a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou Dýkou, která je schopna ovládat Písky času
- dar bohů.V původním znění s titulky. Režie: Mike Newell. Hrají: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Alfred Molina. 
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz
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Čarodějnice byla vždy symbolem nečisté moci
a původcem všech neduhů a nemocí. Ochranou
proti tomu byl od pradávna oheň. Dodnes se udr-
žuje tradice „Pálení čarodějnic“, kdy symbolické

pálení figurín charakterizuje očistu přírody, lidí
a zvířat. Mateřskou školu navštívila čarodějnice,
která všechna děvčata pozvala na velký slet a prů-
vod. Přípravy byly veliké – nejenom chystání kou-

Čarodějnice z MŠ Zvídálek

Je již letitou tradicí, že v květnu se koná vy-
stoupení tanečního oboru Základní umělecké
školy Fr. France ve Slavkově u Brna. Vždy se na
prknech, jež znamenají svět, postupně předsta-
vují všechny žákyně a žáci. Můžeme sledovat
pokrok, jaký děti během studia učiní. Ve věku 5
– 18 let se naučí tolik, že je to neuvěřitelné
a někdy i obdivuhodné, co je paní učitelka Lenka
Krahulová dovede naučit. A zejména v dnešní
době, kdy povrchnost a pohodlnost má hlavní
slovo. Taneční projev je snad nejtěžší vyjádření
myšlenky, obsahu či emocí. Zpěvák odzpívá
text, malíř namaluje obraz, hudebník vezme noty
a zahraje. Tanečník nemá nic jiného než vlastní
tělo, které často nechce poslouchat. Proto je
s podivem, že jedna učitelka vytvoří 21 různých
tanečních čísel, navrhne mnoho kostýmů, najde
hudební předlohu, vymyslí choreografii
a ještě to stačí vše připravit na hodinu a půl
trvající program. Jak velký štáb má každá
hudební produkce.

Letos bylo vystoupení opět jiné a pře-
kvapující. Střídala se taneční čísla na
hudbu B. Smetany, W. A. Mozarta,
P. I. Čajkovského, G. Handela, lidové
tance aj. Nejmladší si zatančili na dětské
písničky. Kouzelné byly děti z 2. ročníku
v Taneční fantazii. Soustředěnost na peč-
livě provedený pohyb a touha po dokona-
losti byly odměněny zaslouženým potles-
kem. Výrazové zvládnutí skladby Mňouk,
technické zvládnutí skladby Abstraktno II.

stupně a také jejich poslední číslo Cho-
rovod (tančený s výslovnou radostí)
svědčí o různorodosti tanečních technik,
které se vyučují v TO. Byla to vlastně ta-
neční přehlídka toho, co jsou žákyně
(když se chce) schopné zvládnout. Od-
měnou tanečnicím byl velký potlesk sto-
vek přítomných diváků. Největší dík patří
p. uč. Lence Krahulové, která celé odpo-
ledne sama připravila (korepetice
p. uč. T. Pecháčková a J. Mašová).

Nesmíme zapomenout na hosta taneč-
ního odpoledne Mikuláše Filipa, býva-
lého žáka ZUŠ, dnes studenta 3. ročníku
Taneční konzervatoře v Brně.

Příjemně strávené odpoledne mělo ale
i své nedostatky. Co divák stále postrádá k do-
tvoření atmosféry, je osvětlení jeviště. Kde je
doba červeného, zeleného či modrého světla, po-
stupného stmívání jeviště, laserových efektů,
které tvořily pomyslnou dekoraci? A ozvučení?
Není třeba komentovat. Vše se stěhuje ze ZUŠ
do sálu a po ukončení akce opět putuje zpět do
školy. Za tyto nedostatky ale nemůže paní uči-
telka ani ZUŠ. Je škoda, že dřívější vybavení
kulturního domu již neexistuje. Ale i tak stálo
vystoupení za velkou pochvalu všem.

Na závěr popřejme p. uč. Krahulové nejen do-
statek invence do dalších let, ale i dost žákyň
a velice silné nervy s dnešní mládeží. I když
všichni dobře víme, že kultivovaný, estetický
a elegantní pohyb-tanec se dnes příliš nenosí.

Rodiče a věrní diváci

Koncert absolventÛ ZU· Fr. France
Ve čtvrtek 20. května se v sále ZUŠ Fr. France

představilo 12 nových absolventů hudebního
oboru. Žáci ve svých sólových vystoupeních zavr-
šili několikaleté úsilí a přesvědčili, že označení ab-
solvent si zaslouží. I v programu bylo z čeho vybí-
rat. Na jedné straně klasikové Bach, Händel,
Telemann, Mozart, Debussy. Na druhé straně písně
z muzikálů Evita, Vlasy, folková melodie Neza-
cházej slunce, či písničky Osvobozeného divadla –
Život je jen náhoda, Ezop a brabenec. Doufáme, že
si každý z posluchačů vybral tu svoji oblíbenou.

Mezi absolventy ZUŠ Fr. France se tedy zařadili:
Martin Tobiáš, Eliška Kučerová – příčná flétna,
Aneta Poloučková, Eva Štefanová, Kateřina Sáč-
ková – zobcová flétna, Štěpán Nedoma – klarinet,
Lenka Jeřábková – kytara, Dominik Strnad –
housle, Monika Machalová – klavír, Michaela Rů-
žičková – keyboard, Tereza Moudrá, Václav Kno-
tek – zpěv. 

Všem žákům, kteří v letošním školním roce od-
cházejí z naší školy, přejeme hodně štěstí a úspě-
chů v dalším životě a věříme, že na „zušku“ budou
vzpomínat v dobrém. Vám všem, kteří naše žáky
přicházíte pravidelně do hlediště podpořit, děku-
jeme a těšíme se s Vámi na dalších akcích pořáda-
ných ZUŠ Fr. France na shledanou.

Martin Uma, zástupce ředitelky školy

Závěrečné vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna

zelných masek, ale také účast ve výtvarné soutěži
„O nejkrásnější čarodějnici“, vyhlášenou DDM ve
Slavkově. Děti ze třídy Štěňátek se jí zúčastnily a vy-
hrály 1. místo v nejmladší kategorii. Blahopřejeme.

âarodûjnice v M· Foto: archiv ‰koly

Dûti v M· Foto: archiv ‰koly

Vystoupení taneãního oboru Foto: M. Uma

Podûkování L. Krahulové Foto: M. Uma

Z koncertu Foto: M. Krahulová

M. Tobiá‰ a L. Jefiábková Foto: M. Krahulová




