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Zima ve Slavkově

Poslední lednový den se konala v centru našeho
města již 3. městská zabijačka. Stejně jako v před-
chozích dvou letech jsme touto akcí
chtěli nám všem připomenout tradice,
které dnes jsou již často vzácností i na
venkově, kde dříve byly v zimním ob-
dobí nedílnou součástí tamního života.
Po celé dopoledne provonělo náměstí
před radnicí vůně chutné černé polévky,
teplého ovárku, jatýrek a dalších po-
chutin. Každý z příchozích mohl ochut-
nat. Náladu tradiční zabijačky v letoš-
ním roce poprvé dokreslilo i mrazivé
počasí. Vhod tudíž přišlo svařené víno
či grog. Cílem není jen připomenutí tra-
dic, ale také možnost potkat se s přáteli,

popovídat si. Myslím si, že toto vše se naplnilo.
Každý z účastníků si navíc mohl zakoupit výrobky

z široké nabídky produkce ZD Rostě-
nice, a. s., tradičního partnera města
při pořádání této akce, za což bych
touto cestou chtěl poděkovat Ing. Ví-
tězslavu Navrátilovi, předsedovi druž-
stva, který se akce též osobně zúčast-
nil, za navázanou výbornou spolupráci
i celému jeho kolektivu, který zabi-
jačku připravil a zajišťoval. Věřím, že
i příští rok se na stejném místě sejdeme
a již nyní si do kalendáře můžete za-
psat, že 4. městská zabijačka se bude
konat 30. ledna 2010.

Ivan Charvát, starosta města   

Ohlédnutí za 3. městskou zabijačkou

Foto: P. Maleček 

Pfiíprava lahÛdek z kotle 3. mûstská zabijaãka

V. Navrátil, A. ·ilhánek, J. Herzán, I. Durek, I. Charvát



ŠKOLNÍ PLES
ZŠ Tyršova 7. února 2009

sál SC Bonaparte

31. ledna 2009
SC Bonaparte

6. února 2009
SC Bonaparte

4. ples slavkovského děkanství

2. MOTOBÁL

V sobotu 31. ledna jsem měl možnost přijmout na radnici zahraniční návštěvu z Etio-
pie. Není to samozřejmě tak, že by naše vepřové hody dosahovaly takového věhlasu, že sem
přilákají i návštěvníky z daleké Afriky. Jednalo se o etiopské obchodní partnery slavkov-
ské obchodní společnosti E-COM, s.r.o. Při krátkém setkání v krásných prostorách obřadní
síně, kterého se zúčastnil i jednatel společnosti ing. Ivan Jandl, jsme hostům představili naše
město z hlediska jeho historie i současnosti. Po zápise do pamětní knihy Slavkova u Brna
měli možnost seznámit se s dřívějšími tradicemi moravského venkova, zabijačkou, která
právě probíhala v prostorách před městskou radnicí. Zde mohli ochutnat vše, co k takové
akci patří, černou polévku, ovar, další masné pochoutky, svařené víno, moravské koláčky.
Věřím, že přes mrazivé počasí, které je pro ně zcela nezvyklé, jim tyto prožité chvíle zů-
stanou jako jedna z pěkných vzpomínek na naše město. Ivan Charvát, starosta města 

Náv‰tûva z Etiopie na tradiãní mûstské zabijaãce

Foto: 3x Š. Navrátilová

Foto: 2x archiv farnosti

Foto: 2x B. Maleček

Foto: 3x B. Maleček

Polonéza

Vracovjáci

Exhibice J. Dresslera
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

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

1. RM ukládá funkcionářům města jednat s firmou
KALÁB – stavební firma, spol. s r. o., ve věcec: výše
smluvní pokuty a výše bankovní záruky. 

2. RM doporučuje ZM města schválit uzavření
předložené smlouvy o spolupráci a budoucích převo-
dech infrastruktury mezi městem a obchodní společ-
ností KALÁB – stavební firma, spol. s r. o.

3. RM ukládá MěÚ uvést termíny realizace u jed-
notlivých akcí v roce 2009 a předložit takto doplně-
nou zprávu na 49. schůzi rady města dne 2. 3. 2009.

4. Odvolává členku komise Ing. Jarmilu Pechovou
a jmenuje novou členkou komise rady města pro re-
generaci městské památkové zóny vedoucí odboru
BTH Bc. Jitku Linhartovou.

5. RM souhlasí s poskytnutím  příspěvku z po-
ložky č. 33 rozpočtu města na opravu církevních ob-
jektů na území města pro farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Heršpicích, ve výši 23 000 Kč
na opravu modlitebny na ulici Fügnerova ve Slav-
kově u Brna a pro náboženskou obec Církve česko-
slovenskou husitskou ve Slavkově u Brna, v celkové
výši 50 000 Kč na renovaci sochy Mistra Jana Husa
a na opravu modlitebny na ulici Jiráskova.  

6. RM ukládá MěÚ připravit návrh na rozpočtové
opatření na krytí nákladů na přepracování dokumen-
tace pro stavební povolení a zpracování tendrové do-
kumentace na akci „Povodňová ochrana města“.

7. RM ukládá funkcionářům města a MěÚ projed-
nat záměr výstavby nové budovy mateřské školy v lo-
kalitě Polní s dotčenými orgány státní správy a se
správci sítí.

8. RM bere informaci o účasti na veletrhu Regi-
ontour 2009 na vědomí.

9. RM ukládá řediteli ZS-A předložit závazné sta-
novisko odboru kultury JMK k opravě dvoukřídlých
dveří z parku do salla terreny zámku a zateplení
stropů kanceláří před projednáváním úprav rozpočtu
pro rok 2009.

10. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS2
Jihovýchod na projekt ,,Přijďte poznat víc – Slavkov
– Austerlitz“.

11. RM ukládá právníkovi města předložit RM
možnosti zamezení neoprávněných podnájmů. 

12. RM souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce
č. 4/2002, která byla uzavřena dne 1. 3. 2002 mezi
městem Slavkov u Brna a panem Jindřichem Kotvr-
dou dohodou k datu 31. 1. 2009.

13. RM doporučuje ZM schválit zapracování pod-
nětu petičního výboru do čl. III odst. 3 Pravidel pro
prodej bytů na sídlišti Nádražní 1153–1158 v násle-
dujícím znění: „Lhůta pro přijetí nabídky je 12 měsíců
od jejího doručení nájemci. V této lhůtě nájemce pro-

kazatelným způsobem písemně potvrdí přijetí na-
bídky a současně sdělí následující údaje nezbytné pro
sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnic-
kého práva k převáděnému bytu pro kupujícího do ka-
tastru nemovitostí – jméno, příjmení, rodné číslo, ad-
resu trvalého bydliště, případně i adresu doručovací,
je-li tato odlišná od adresy trvalého bydliště.“ RM
dále bere na vědomí předložené náklady na revitali-
zaci a výši nájemného v bytech na sídlišti Nádražní
1155–1156.

14. RM souhlasí s optimalizací komínových těles
na bytových domech v sídlišti Nádražní č.p. 1153-4
při zachování jejich funkčnosti pro budoucí možné
odkouření plynových kotlů nebo kuchyňských odsá-
vačů. Náklady spojené s optimalizací komínových
těles nebudou hrazeny z prostředků města.

15. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
části parc. č. 2847/6, 2831, 2833 v k. ú. Slavkov
u Brna.

16. RM jmenuje členy komise pro rozvoj města
v tomto složení: Ing. arch. Antonín Havlíček, Ing. Jan
Reichl, pan Jan Hudec, Ing. arch. Dušan Jakoubek,
Ing. Pavel Galata, Ing. Jiří Černý, Ing. Petr Lokaj,
Ing. Antonín Světlík, Ing. Vítězslav Vozdecký. RM
dále pověřuje Ing. Petra Lokaje zajišťováním činnosti
komise, řízením jejích jednání a informováním rady
města o její práci. RM doplňuje náplň komise pro
rozvoj města stanovenou usnesením 46. schůze RM
bod 4.10.2 takto: Konzultace při tvorbě územního
plánu města.

17. RM ukládá odboru IR seznámit se záměrem
vzniku víceúčelového sálu ZUŠ ZM na jeho řádném
zasedání.

18. RM souhlasí s hostováním a s umístěním
atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze při Dnech
Slavkova a Svatourbanských hodech v květnu 2009.
Ukládá právníkovi města připravit smlouvu, ve které
bude obsažena kauce, parkování nákladních automo-
bilů a podrobné podmínky stanovené odborem IR.

19. RM dát souhlas k nabytí pozemku parc.č.
352/6 vodní  plocha o výměře 2188 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlast-
nictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného
převodu.

20. RM dává souhlas ke zveřejnění záměru prodeje
pozemku parc. č. 2733/4 ostatní plocha  o výměře
1307 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

21. RM odkládá zprávu „Veřejnoprávní smlouvy –
městská policie“, která pojednává o zajištění bezpeč-

47. řádná schůze RM – dne 2. 2. 2009

NABÍZÍ VEŘEJNOSTI
• internetové služby
• faxové služby
• možnost tisku
Předprodej vstupenek na koncert Společná věc, který se uskuteční ve středu 4. března v 18.30 h.
v sále centra Bonaparte. Biotronik Tomáš Pfeiffer rozezní tajemný vodnářský zvon, který je starý
3500 let a který má údajně léčivé účinky. Více informací na www.dub.cz.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 70 Kč

Otevírací doba informačního centra v březnu:
pondělí–pátek 9–11.30 a 12–16 hodin
sobota a neděle zavřeno

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

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 16. března do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany for-
mátu 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
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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v prodeji 
• stolní kalendář Slavkov 2009
• Informace Slavkovsko 2009

nosti a plynulosti silničního provozu v obcích Vážany
nad Litavou, Nížkovice a Kobeřice u Brna.

22. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
z položky č. 98 rozpočtu města určené na humanitární
účely v roce 2009 v následující výši a v termínech
v závislosti na době konání akcí: Svazu Diabetiků ve
výši 17 100 Kč, ZO Svazu tělesně postižených Slav-
kov u Brna částku 5800 Kč.

23. RM bere na vědomí zprávu o plnění Komunit-
ního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
v roce 2008 a předkládá ji k projednání ZM.

24. RM schvaluje navrhovanou úpravu částek roč-
ního příspěvku ze sociálního fondu na dovolenou pro
MěÚ a pro městskou policii a schvaluje příslušnou
úpravu rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 v in-
tencích předložené zprávy. 

25. RM schvaluje návrh Prehlásenie obcí o part-
nerství a spolupráci s mestom Rousínov na projekte
„Objavenie regionálneho kultúrneho dedičstva“
a uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolu-
práci za účelem realizace projektu. RM dále souhlasí
s objednáním 1000 ks map v rámci uvedeného pro-
jektu za cenu 5 Kč/ks.

26. RM souhlasí s pořádáním 6. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 9. 1. 2010 a sou-
hlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci. RM
zároveň schvaluje uzavření smlouvy o hudební pro-
dukci s hudebním souborem Panorama zastoupeným
PhDr. Ivo Klenkem.

27. RM schvaluje podání žádosti o zápis změny
v rejstříku škol z důvodu nástupu Mgr. Jiřího Půčka
do funkce ředitele ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977,
okres Vyškov ke dni 1. 2. 2009.

28. RM vydává platové výměry pro ředitele ZŠ
Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov Mgr. Ji-
řího Půčka v předloženém znění.

29. RM doporučuje ZM stanovit výši odměn neu-
volněným členům zastupitelstva města Slavkova
u Brna pro rok 2009 v souladu s nařízením vlády
č. 20/2009 Sb., takto: člen rady města 2570 Kč; před-
seda výboru 1560 Kč; předseda komise 1560 Kč; člen
komise rady 0 Kč; člen výboru 0 Kč; člen zastupitel-
stva města 660 Kč. RM dále doporučuje ZM v pří-
padě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitel-
stva stanovit odměny takto: člen rady města
a současně předseda výboru nebo komise 4130 Kč;
člen zastupitelstva města a současně předseda výboru
nebo komise 2220 Kč.

30. RM schvaluje program 8. mimořádného zase-
dání ZM v upraveném znění.

31. RM nesouhlasí se zapojením města do kam-
paně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na
budovu městského úřadu.

32. RM bere na vědomí výsledek výběrového ří-
zení na veřejnou zakázku na služby v otevřeném ří-
zení na akci „Propagace a mediální prezentace města
Slavkov u Brna“ a schvaluje vybraného uchazeče –
společnost Break Point Communications s.r.o.

33. RM žádá pí M. Dvořákovou o předložení zpra-
covaného výsledného produktu ve věci žádosti o přís-
pěvek na DVD – „Pocta Domenicu Martinellimu“.

34. RM vyslovuje poděkování společnosti Rostě-
nice a. s., TSMS a manželům Durkovým za přípravu
a průběh 3. městské zabijačky.

35. RM souhlasí se zařazením Sportovního plesu
mezi akce se zvýhodněným nájmem.
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1. RM po projednání Zprávy o činnosti TSMS
v roce 2008 a připravenosti na rok 2009 bere tuto
na vědomí a vyslovuje kolektivu TSMS poděko-
vání.

2. RM odkládá zprávu Návrh závěrečného účtu
Města Slavkova u Brna za rok 2008 a ukládá FO
zprávu dopracovat.

3. RM odkládá zprávu „Plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za rok 2008 a ukládá FO
zprávu dopracovat.

4. RM doporučuje ZM: 1. schválit kladné vý-
sledky hospodaření školských PO zřízených Měs-
tem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti
z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z pod-
nikatelské činnosti za rok 2008 a nepožadovat vrá-
cení ušetřených prostředků z hlavní činnosti (klad-
ných výsledků hospodaření PO) a odvod kladných
výsledků hospodaření z podnikatelské činností or-
ganizací do rozpočtu města, 2. schválit rozbory
hospodaření školských PO za rok 2008, 3. přidělit
výsledek hospodaření DDM za rok 2008 v plné
výši 7324,56 Kč do rezervního fondu organizace,
4. přidělit výsledek hospodaření ZUŠ Františka
France za rok 2008 v plné výši 135 861,66 Kč do
rezervního fondu organizace, 5. přidělit výsledek
hospodaření ZŠ Tyršova za rok 2008 v plné výši
115 496,85 Kč do rezervního fondu, 6. přidělit vý-
sledek hospodaření MŠ Zvídálek za rok 2008 ve
výši 10 000 Kč do fondu odměn a 46 928,12 Kč do
rezervního fondu.

5. RM schvaluje rozpočty školských PO města
Slavkova u Brna pro rok 2009 a čerpání fondů škol-
ských PO v předloženém znění. Dále schvaluje od-
pisové plány ZŠ Tyršova a ZUŠ Františka France
pro rok 2009 v předloženém znění, bez  odvodu do
rozpočtu zřizovatele v roce 2009 a stanovuje zá-
vazné ukazatele pro PO s delegováním pravomocí
pro PO v oblasti jejich finančního hospodaření a re-
alizací rozpočtových opatření vlastního rozpočtu
v roce 2009.

6. RM doporučuje ZM: 1. schválit kladné vý-
sledky hospodaření PO zřízených Městem Slavko-
vem u Brna – TSMS a ZS-A vzniklých u hlavní
činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné vý-
sledky z podnikatelské činnosti za rok 2008 a ne-
požadovat vrácení ušetřených prostředků z hlavní
činnosti (kladných výsledků hospodaření PO)
a odvod kladných výsledků hospodaření z podni-
katelské činnosti organizací do rozpočtu města, 2.
schválit závěrečný účet hospodaření uvedených
PO za rok 2008, 3. přidělit výsledek hospodaření
TSMS za rok 2008 v plné výši 632 750,33 Kč do
rezervního fondu, 4. přidělit výsledek hospodaření
ZS-A za rok 2008 ve výši 128 924 Kč do rezerv-
ního fondu.  

7. RM schvaluje rozpočty příspěvkových orga-
nizací města Slavkova u Brna pro rok 2009 a čer-
pání fondů organizací. RM dále schvaluje odpisové
plány PO pro rok 2009 u TSMS ve výši 249 996 Kč
s odvodem do rozpočtu zřizovatele v plné výši
a u ZS-A ve výši 447 448 Kč s odvodem do roz-
počtu zřizovatele ve výši 272 246 Kč. RM stano-
vuje závazné ukazatele a limity pro PO s delego-
váním pravomocí pro PO v oblasti jejich finančního
hospodaření a realizací rozpočtových opatření
vlastního rozpočtu v roce 2009.

8. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č.2 –
výsledky hospodaření města.

9. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
se společností AG REAL, spol. s r.o., na pronájem
části pozemku p. č. 954 v k.ú. Slavkov u Brna for-
mou odstoupení od smlouvy z důvodu neplacení
nájemného. RM dále ukládá funkcionářům města
a MěÚ jednat s novým vlastníkem nemovitosti
o odstranění vstupu nebo novém pronájmu.

XLI. mimofiádná schÛze RM –
dne 29. 1. 2009

1. RM souhlasí s následující změnou v komisi
pro hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodava-
tele služeb k projektu „Přijďte poznat víc – Slavkov
– Austerlitz“: namísto Mgr. Vladimíra Soukopa jme-
nuje členem Ing. Jan Reichla, pana Radoslava Lán-
ského pak jmenuje náhradníkem pro tuto komisi.

XLII. mimofiádná schÛze RM –
dne 5. 2. 2009

1. RM předkládá k projednání ZM předložený
dodatek č. 2 mezi městem a obchodní společností
KALÁB – stavební firma, spol. s r. o.

2. RM po projednání této zprávy bere tuto na
vědomí a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení: RO č.1 Povodňová ochrana města. RM
dále souhlasí s uzavřením smluv o dílo na  pře-
pracování dokumentace pro stavební povolení
a zpracování  tendrové dokumentace na akci „Po-
vodňová ochrana města“ pro Program 129 120
s inženýrskou a projektovou kanceláří – Ing. Pelan
EKO TRADING Brno za podmínky schválení fi-
nancování v ZM.

3. RM schvaluje uzavření předložené veřejno-
právní smlouvy s obcemi Vážany nad Litavou,
Nížkovice a Kobeřice, o výkonu úkolů Městské
policie Slavkov u Brna na území těchto obcí.

4. RM souhlasí se zapůjčením zasedací míst-
nosti MěÚ pro Okresní myslivecký spolek Vyš-
kov za účelem školení uchazečů o první lovecký
lístek v termínech vždy o víkendech v období 7. 2.
až 22. 3. 2009 za podmínek platných pro užívání
zasedací místnosti.

5. RM souhlasí s užitím znaku města pro člá-
nek v Jihomoravském lobbingu. 

XLIII. mimofiádná schÛze RM –
dne 12. 2. 2009

1. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu
č. 07003674 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR, ze dne 4. 12. 2008,
na projekt kompostárny.

Zasedání zastupitelstva mûsta
V pondělí dne 23. 3. 2009 se v 17 hodin koná

v zasedací místnosti městského úřadu veřejné
X. řádné zasedání zastupitelstva města. (pad)

10. RM bere zápis č. 1/2009 z jednání komise
pro rozvoj města na vědomí.

11. RM souhlasí s postupnou výměnou vstup-
ních dveří v bytovém domě Nádražní č. p.1155–6,
Slavkov u Brna, dle doporučení odboru BTH.

12. RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení
na poskytovatele projektové dokumentace doprav-
ních staveb, s okruhem zájemců vyzvaných k po-
dání nabídky a se složením komise pro posouzení
a hodnocení nabídek.

13. RM ukládá odboru FO na příští jednání RM
připravit návrh rozpočtového opatření na rekon-
strukci a modernizaci prostor pro nové zázemí
Zdravotní záchranné služby JMK ve výši
750 000 Kč. Dále ukládá odboru IR předložit na
další jednání RM návrh smlouvy s Ing. Miroslavem
Rysem na provedení projektových prací na akci re-
konstrukce a modernizace prostor pro nové zázemí
Zdravotní záchranné služby JMK. Současně ukládá
odboru BTH vypovědět  nájemní smlouvu s ná-
jemcem garáže č. 4, panem Markem Břeněm a vy-
povědět nájemní smlouvu s nájemcem garáže č. 5,
panem Milanem Havlíkem k datu 1. 3. 2009. RM
ukládá odboru BTH předložit návrh dodatku ná-
jemní smlouvy se společností SANIT-K, s. r. o., se
zapracovanou změnou v určení pronajímaných pro-
stor.

14. RM ukládá odboru FO na příští jednání RM
připravit návrh rozpočtového opatření na provedení
rozvodů NN a vody pod nádvořím zámku ve výši
500 000 Kč. RM dále ukládá řediteli ZS-A předlo-
žit položkový rozpočet na výše uvedený záměr ve
variantách (2,5 mil. Kč; 1,2 mil. Kč; 0,5 mil. Kč).

15. RM odkládá výroční zprávu ZS-A za rok
2008.

16. RM předkládá MěÚ návrh na projednání mi-
mořádného účelového příspěvku pro ZS-A na za-
teplení stropů ve 3. NP zámku ve výši 200 000 Kč
při přípravě RO č. 3/09.

17. RM předkládá MěÚ návrh na projednání mi-
mořádného účelového příspěvku pro ZS-A na
opravu střech kina ve výši 116 809 Kč.

18. RM bere na vědomí zprávu „Výzvy k ope-
račním programům, přeshraniční spolupráce, do-
tace JMK“.

19. RM bere na vědomí zprávu o možnosti za-
mezení neoprávněných podnájmů.

20. RM souhlasí s výměnou bytů v Domě s pe-
čovatelskou službou dle žádosti pana Františka
Bočka. Uvolněný byt bude nabídnut k pronájmu
dalšímu z uchazečů dle pořadí v evidenci žadatelů
o pronájem bytu v DPS. 

21. RM odkládá zprávu o plnění usnesení z 38.
schůze RM vedeného pod bodem 5.5. ze dne 1. 9.
2008.

22. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o podmín-
kách poskytování služeb poradnou pro rodinu, man-
želství a mezilidské vztahy“ v roce 2009 s Centrem
sociálních služeb Vyškov, o.p.s. v předloženém
znění.

23. RM schvaluje poskytnutí příspěvku Rodinné
pohodě, o.s., Vyškov z rozpočtu města na rok 2009
(ř. 103), na zajištění provozu „Centra denních slu-
žeb Pohoda, Slavkov u Brna“ ve výši 30 000 Kč.
RM současně neschvaluje poskytnutí příspěvku na
zakoupení motorového vozidla určeného na svoz
klientů do zařízení.

24. RM odkládá zprávu o parkování při svateb-
ních obřadech. 

25. RM bere na vědomí žádost od Českosloven-
ské napoleonské společnosti Brno a souhlasí s po-
skytnutím příspěvku pro projekt publikace „Prů-
vodce po slavkovském bojišti“ ve výši 5000 Kč.

26. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně.

48. řádná schůze RM – dne 16. 2. 2009

Upozornûní pro zemûdûlské podnikatele
Osvědčení o zápisu do evidence soukromě

hospodařícího rolníka, vydané příslušnými
obecními úřady podle z. č. 219/1991 Sb., o sou-
kromém podnikání občanů, platí do 1. 5. 2009.

Podnikatelé, kteří dosud vlastní  pouze toto
osvědčení, a hodlají nadále provozovat zeměděl-
skou výrobu, musí nejpozději do 30. 4. 2009 po-
žádat Obecní živnostenský úřad ve Slavkově
u Brna o zápis do evidence zemědělského pod-
nikatele a vydání osvědčení dle platných práv-
ních předpisů (z. č. 252/1997 Sb. o zemědělství).

K žádosti je třeba přinést doklad totožnosti
a zaplatit správní poplatek 1000 Kč. Po uvede-
ném datu platnost osvědčení zaniká!

Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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V úterý 27. ledna jsem měl možnost zúčast-
nit se mimořádného setkání, o kterém bych vás
chtěl informovat. Pravidelně vždy jednou
ročně se vedení města a zástupci městského
úřadu schází s členami Sboru pro občanské zá-
ležitosti (SPOZ), které se v průběhu kalendář-
ního roku věnují velmi zaloužilým záležitos-
tem společenského života a starají se tak o naše
spoluobčany. To vše zcela dobrovolně a ne-
zjištně. Cílem společného setkání je poděkovat
jim za jejich činnost a práci v průběhu celého
kalendářního roku.

Možná se nyní ptáte za jakou činnost? Jsou
to především ony, koho potkávají novopečení
rodiče a všichni jejich blízcí při tradičním ví-
tání občánků. Jsou to ony, které navštěvují naše
spoluobčany, kteří se dožívají významných ži-
votních jubileí a dávají jim tak najevo, že si
jich naše město váží, nezapomíná na ně. Jeli-
kož se v těcto případech jedná především
o starší spoluobčany, s těmito vzpomínají nejen
na léta minulá, ale také si povídají o všem, co
se právě v našem městě děje. Pravidelně již ně-
kolik let v předvánočním čase navštěvuji spolu
s předsedkyní této komise naše bývalé spolu-
občany, kteří dnes žijí v domovech důchodců
ve Vyškově či Nových Hvězdlicích. Zde vždy
prožíváme momenty, na které se nezapomíná,
v předvánočním čase o to silněji působící na
naši mysl. O to více bych chtěl vyzvednout
činnost této komise a poděkovat všem jejím
členkám za to, že v ní působí. Pro mě je od-
měnou strávit alespoň krátký čas s nimi, infor-

movat je o dění o městě, ale především na-
slouchat jejich zážitkům, vnímat jejich ochotu
i nadále pokračovat v jejich opravdu dlouho-
dobé a záslužné činnosti. Při rozloučení vím, že
to dělají skutečně rády, že jim nejsou osudy

Setkání s členkami Sboru pro občanské záležitosti

Zleva: Jana Šilerová, Anděla Zemanová, Jarmila Volešová, Milada Pelikánová, Jitka Andrlová,
Vladimíra Suchomelová, Ivan Charvát, Alena Pospíšilová, Pavel Dvořák a Miroslava Vymazalová.

Městský úřad odbor životního prostředí
a Technické služby Města Slavkova u Brna (dále
jen TSMS) po vzájemné dohodě zadaly odborné
firmě Ing. Pavla Švece z důvodu bezpečnosti re-
dukční a obvodové řezy na vytipovaných stro-
mech města. Tato firma prováděla v loňském
roce výškové práce na lipovém stromořadí v Tyr-
šově ulici.

Zakázka se týkala vybraných stromů na Ko-
menského náměstí nad parkovištěm před byto-
vými domy, dvou topolů v ulici ČSA naproti au-
tobusového nářadí, přerostlých topolů v sídlišti
Polní a především dvou řad mohutných topolů
„Na Hrázkách“ ve východní straně sídliště Polní. 

Firma Ing. Švece provedla velmi rychle tyto
řezy bez montážní plošiny. Zdatný, najatý pra-
covník firmy pouze s použitím lan, lezeckou me-
todou bravurně provedl prořez stromů. TSMS se
podílely na technickém zajištění a následném
úklidu dřevní hmoty v místech, která nebyla za-
tížena dopravou.

Podle mého názoru a podle mých zkušeností tyto
nutné zásahy na stromech slouží především k pro-
dloužení životnosti těchto stromů. Myslím si, že je
rozumnější v mnoha případech zvolit tzv. redukční
řez, než přistoupit bez rozvážného posouzení k ra-
dikálnímu kácení pod „jakýmsi“ veřejným tlakem,
jak to v poslední době slyšíme z médií. 

Provádění údržby stromů ve městě

těch, kterých se jejich činnost týká, lhostejné.
Ještě jednou vám, dámy, za všechny členy Za-
stupitelstva města ve Slavkově u Brna i vaše
spoluobčany, děkuji.

Ivan Charvát, starost města

Po konzultaci a na základě rozhodnutí odboru
životního prostředí byly tři topoly určeny k vy-
kácení.

Tam, kde je to možné, z důvodu ušetření fi-
nančních prostředků převzaly TSMS odstranění,
kácení a úklid dřevní hmoty. Pracovníci k této
práci využívají nové strojní zařízení na likvidaci
odpadů ze zeleně, tzv. drtič SEKO „SAMURAI
5“ pořízený z dotací EU. Tento výkonný pomoc-
ník si hravě poradí s větvemi a biomasou. Na
jedno naložení dokáže zpracovat až čtyři tuny.
Štěpky a biomasa budou použity na výrobu kom-
postu v nově vybudované kompostárně města.

R. Lánský, ředitel TSMS

Foto: 3x R. Lánský
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Součástí vyhlášky č. 38/2002 o místních po-
platcích je mimo jiné i poplatek za užívání veřej-
ného prostranství.

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřej-
ného prostranství na území města Slavkova
u Brna např. provádění výkopových prací, umís-
tění dočasných staveb a zřízení pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo re-
klamních zařízení, umístění skládek materiálu při
stavební činnosti apod. 

Povinností poplatníka je oznámit správci po-
platku písemně nebo ústně do protokolu užívání
veřejného prostranství nejpozději předchozí pra-
covní den před zahájením užívání a ukončení uží-
vání veřejného prostranství oznámit do pěti dnů
od ukončení tohoto užívání a uhradit poplatek dle
sazebníku vyhlášky. 

Namátkou uvádíme některé sazby poplatku dle
oddílu II. čl. 7 vyhlášky č. 38/2002:
Za umístění stavebního zařízení a stavebního ma-

teriálu při stavbě RD a jeho opravě, činí po-
platek za každých započatých 10 m2 a započatý
měsíc 50 Kč

Za umístění stavebního zařízení a stavebního ma-
teriálu při ostatní stavební činnosti za každý
i započatý m2 a den 0,50 Kč

Za umístění reklamního zařízení včetně typu „A“
– dlouhodobé umístění měsíčně za každý za-
počatý m2 50 Kč

Krátkodobé umístění při jednorázových propa-
gačních akcích za m2 a den 10 Kč   

Zábor pro výkopové práce za m2 a den 1 Kč
Za umístění sezonního zařízení jako jsou restaurační

stolky a zahrádky sloužící k občerstvení v době od
1. 5. do 30. 9. paušální poplatek za každých za-
počatých 10 m2 a započatý měsíc 200 Kč
Prosíme občany, aby dobře zvážili svoji po-

třebu užívat veřejná prostranství a v případě, že
nemohou věci umístit na svém pozemku v uza-
vřeném objektu splnili včas svoji oznamovací
a poplatkovou povinnost na odboru investic a roz-
voje MěÚ Slavkov u Brna. Skládky stavebního
materiálu musí být zajištěny tak, aby nedochá-
zelo k roznášení materiálu do okolí, zvyšování
prašnosti apod. Samozřejmostí je uvést plochu
po ukončení jejího užívání do původního stavu. 

Dále bychom chtěli upozornit provozovatele
obchodů ve Slavkově u Brna, kteří užívají chod-
ník před prodejnou k umístění reklamního sto-
janu typu „A“, aby stojan postavili ke zdi pro-
dejny. Umístění uprostřed chodníku komplikuje
pohyb chodců a maminek s kočárky. Umístění ta-
bulí typu „A“ u prodejny po dobu prodeje je osvo-
bozeno od poplatku. Na jiném místě může být re-
klamní stojan umístěn jen na základě povolení
města – odboru investic a rozvoje.

V souvislosti se zvláštním užíváním veřejného
prostranství chceme také upozornit občany na
přestupky proti veřejnému pořádku, jako je neo-
právněný zábor veřejného prostranství např.
k umístění skládek materiálu nebo odstavení vo-
zidla na travnaté ploše, znečištění nebo poško-
zení veřejného prostranství a pod. 

Přestupky proti veřejnému pořádku jsou uve-
deny v § 47 zákona o přestupcích č. 200/1990 ve
znění pozdějších změn a předpisů. V odstavci č. 2
tohoto § jsou uvedeny pokuty, které za přestupky
proti veřejnému pořádku lze uložit. 
odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna 

VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVKOVA U BRNA Č. 38/2002 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Užívání veřejného prostranství 

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas bilanco-
vání. V pátek 23. ledna proběhla každoroční vý-
roční členská schůze SDH Slavkov u Brna, která
má za úkol zhodnotit uplynulý rok a stanovit
plány na rok nadcházející. Mezi čestnými hosty
byli starosta města Ing. Charvát, ředitel HZS Vyš-
kov plk. Plawetz a zástupci prezidia a Okresního
výboru Moravské hasičské jednoty, pánové Kříž
a Žampach.

Po úvodu a minutě ticha věnované našim ze-
snulým členkám a členům zazněla z úst starosty
sboru pana Malého zpráva o činnosti. Připomněl
loňské 90. výročí vzniku samostatné ČSR, se kte-
rým je spjata každoroční slavnost ve francouz-
ském Darney za účasti zástupců vlády, ústavních
a vojenských činitelů jako důkaz toho, že myš-
lenka pomoci bližnímu nezná hranic. Malá histo-
rická exkurze připomněla i to, že slavkovský ha-
sičský sbor byl založen v roce 1882 jako jeden
z nejstarších na Moravě. Tehdy byli jeho členy
slavkovští občané ze všech vrstev obyvatelstva
a všech věkových kategorií. Jejich pokračovateli
jsou dnešní členové Jednotky SDH města Slav-
kova u Brna. Její činnost byla hodnocena pozi-
tivně, neboť nezahrnuje jen samotné práce při zá-
sahu u požárů či jiných mimořádných událostech,
ale také výcvik, údržbu techniky, výstroje a vý-
zbroje, požární asistence nebo účast na soutěžích

v požárním sportu. Co se týká samotných zásahů,
měla jednotka loni celkem 30 výjezdů (19 požárů,
dále likvidace následků větrných smrští, technické
zásahy, taktická cvičení a 3 plané poplachy). V po-
rovnání s předchozími lety došlo k nárůstu počtu
výjezdů, proti roku 2007 to bylo o 8 více, proti
roku 2006 dokonce o 14. Může se to zdát málo,
ale je třeba si připomenout, že všichni členové
jednotky mají své zaměstnání a práci pro spolu-
občany vykonávají ve svém osobním volnu a bez
nároku na plat. Za to jim patří dík.

Aby nezněla ale jen chvála, stále potřebujeme
nové lidi a jak se už jasně ukázalo, bez výchovy
vlastních nástupců to nepůjde. To je sice běh na
dlouhou trať, ale zřejmě jediný způsob, jak mla-
dou krev získat. Už teď bývalí členové žákov-
ského družstva dospěli a začínají se cvičit pro
práci v jednotce. Bohužel to trvá pár let, než se
z nadšeného hasiče stane hasič zkušený. Pravdou
je i to, že ne každý, koho „hasičina“ baví v mládí,
u ní zůstane. Někdo nemůže, někdo nechce.

Když už jsem zmínil družstvo mládeže, tak se
u něj krátce zastavím. Ač ve velmi omlazeném
složení, s minimem zkušeností, vedou si naši ne-
jmenší postupem času stále lépe. Pokud jim na-
dšení vydrží a existenční či pracovní důvody je
v dospělosti neodvedou jinam, budou to právě oni,
kdo od nás převezme štafetu.

Kromě těchto dvou pracuje i nadále družstvo
žen, ač v současné době v mírně zeštíhlené se-
stavě. Vzhledem k tomu cvičí společně s druž-
stvem žen SDH Křenovice. Byla by škoda nena-
vázat na úspěchy, které toto družstvo sbíralo po
svém založení a všichni pevně doufáme, že se po-
daří jeho činnost opět rozjet v plné sestavě.

A co nás čeká letos? Bude to již tradiční účast
na oslavách v Darney, stejně tak by nás měli
v květnu na dnech Slavkova navštívit na oplátku
naši kolegové z Francie. Dále se jedná o výměně
zkušeností mezi žáky. Pokud všechno dobře do-
padne, navštíví letos naše žákovské družstvo Dar-
ney a v příštím roce přijedou zase francouzští
mladí hasiči k nám.

Co napsat závěrem? Kromě obligátního přání
všeho nejlepšího snad jen to, aby poplachová si-
réna zněla pokud možno jen při zkoušce každou
první středu v měsíci. Tohle přání je sice nesplni-
telné, všichni ale víme, že v okamžiku jejího ro-
zeznění je někdo někde v „průšvihu“ a hasiči pro-
fesionální i dobrovolní mu spěchají na pomoc.

Ještě snad poslední dvě věci – nezapomeňte
prosím, že se opět blíží jarní pálení trávy a jeden
poryv větru může mnohé změnit. A koho článek
zaujal, může se podívat i na náš web
http://www.sdh-slavkov.euweb.cz

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Hasičské ohlédnutí za rokem 2008

Ředitel HZS JmK ÚO
Vyškov plk. Plawetz

Velitel stanice HZS Slavkov a sou-
časně člen OV MHJ npor. Hrabovský

Foto z pléna Starosta města Ing. Charvát, vedle starosta
SDH p. Malý a jednatelka Ing. Macháčková

Foto: 4x archiv SDH
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Dům dětí a mládeže
Každý pátek se v DDM od 15 hod. schází pár lidí,

které spojuje zájem a o karetní hru Magic the Gat-
hering. Náš klub se jmenuje MtG Fanatic. Většina
členů už má vlastní karetní balíčky, takže se všichni
mohou hned od začátku zapojit do duelů. Hrajem
také klubovou ligu Gateway, kde za určitý počet ode-
hraných zápasů hráč získá zvláštní tzv. „promo“
kartu. Jakožto pořadatel Gateway ve Slavkově a Bu-
čovicích získávám tyto ceny od firmy Blackfire, která
zaštiťuje veškeré turnajové dění v ČR. 

Momentálně je nás v kroužku 12, ale po Slav-
kově a v okolí je hráčů MtG mnohem více. Proto si
můžeme čas od času uspořádat v DDM MtG turnaj.
Zatím pouze neoficiální, ale i to by se mohlo v nej-
bližší budoucnosti změnit.

V rámci kroužku MtG Fanatic, proběhl jeden ta-
kový magicový turnaj v sobotu 13. prosince. Sešlo
se nás 12. Rozdělili jsme se na dvě stejné skupiny
a každá šestice obdržela jeden display s boostery
z nové edice Shards of Alara. Podle  vylosovaného
pořadí si každý hráč vybral 5 bo osterů a z nich v ča-

sovém limitu jedna hodina musel složit herní balí-
ček o 40 kartách. Systémem každý s každým se po-
stupně vytvořilo výsledné pořadí. Tedy dvakrát 1. až
6. místo. Takže se muselo rozhodnout o skutečně
nejlepším hráči v duelu dvou skupinových vítězů.
Finalista si odnesl jako cenu 3 boostery a v jednom
našel skutečný poklad – planeswalkera Tezzeret the
Seeker.

Strávili jsme v DDM celé odpoledne a myslím,
že alespoň pro fanoušky Mtg, to nebyl ztracený čas.
Další turnaj plánujeme uspořádat začátkem března.
Tentokráte s aktuální edicí Conflux.

Těm, kdo se chtějí dovědět více, doporučuji tento
odkaz http://www.hrajumagic.cz/op/, najdete tu
nejen vysvětlení těch podivným slov, která jsem
používal v předchozích větách, jako třeba – booster,
display, ale také základy hry, její podstatu a další za-
jímavosti o Magicu.

Případné zájemce o hru rádi uvítáme každý pátek
od 15 hodin v DDM Slavkov.

Bohdan Slanina

Turnaj Magic the Gathering
Pozvánka na karneval

Dům dětí a mládeže ve
Slavkově u Brna pořádá
ve velkém sále restaurace
Bonaparte v neděli
8. března od 14 hodin
dětský karneval.

Vstupné: maska 30 Kč,
bez masky 40 Kč.

Hudba, tombola, občerstvení, tanec. Těšíme se na
vaše nápadité masky! io

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.

Již brzy se otevřou brány zámku Slavkov –
Austerlitz široké veřejnosti. Zámeckou sezonu
slavnostně zahájí ve čtvrtek 26. března 2009
v 15.30 hodin vernisáž výstavy fotografa Petra
Knötiga s názvem Krásy jižní
Moravy. Petr Knötig je v sou-
časné době mluvčí Nejvyššího
soudu v Brně a fotografování
se věnuje již 12 let. Součástí
vernisáže bude módní pře-
hlídka a aukce šperků. Mj. se
také návštěvníci vernisáže
mohou těšit na svatební šaty od
návrháře Miloslava Michaela
Knota. 

Na výstavu Petra Knötiga
naváže výstava fotografií
z provincie Utrecht, která
bude současně probíhat
v druhé části galerie OK. Vý-
stava fotografií provincie
Utrecht má za cíl představit

provincii Utrecht (Nizozemské království)
a také spolupráci s Jihomoravským krajem
(Česká republika). Na výstavě budou k vidění
snímky např. s moderní architekturou v průmy-

slových parcích, příroda, kul-
tura, bydlení aj.  

Obě výstavy bude možné
navštívit v galerii OK do
3. května 2009 souběžně s pro-
vozem zámku Slavkov u Brna.  

Od počátku sezony bude
opět k vidění výstava známek
s napoleonskou tematikou,
která byla zahájena již na závěr
uplynulé turistické sezony. Na
361 nálepních listech je umís-
těno více než 1000 jednotli-
vých známek, aršíků a sérií,
které představují osobnost Na-
poleona Bonaparta i členy jeho
rodiny, významné události, vá-
lečná tažení a bitvy napoleon-

Slavnostní zahájení sezony na zámku ve Slavkově u Brna
ského období. Sbírka rovněž obsahuje razítka
z památných míst. K raritám patří známky se
zlacenou povrchovou fólií. Známky pocházejí
ze států celého světa. Tuto výstavu mohou ná-
vštěvníci zhlédnout do 31. 5. 2009 souběžně
s provozem zámku.   

Po celou sezonu budou moci návštěvníci také
obdivovat výstavu sbírky motýlů Otmara Be-
ránka a Bedřicha Malečka, která bude navíc
doplněná fotografiemi B. Malečka. Výstava se
bude nacházet před vstupem do pokladny
zámku a bude veřejnosti volně přístupná do li-
stopadu 2009. 

Nadcházející sezona na zámku bude velmi
bohatá na další pěkné výstavy, koncerty
a mnohé společenské akce, na které všechny
v průběhu roku 2009 srdečně zveme! 

Podrobně o programu kulturních a společen-
ských akcí plánovaných na rok 2009 vás bu-
deme informovat v příštím (březnovém) čísle
Slavkovského zpravodaje.

Mgr. Michaela Kavková, ZS-A

V úterý 17. února se naši žáci zúčastnili okres-
ního kola soutěže ZUŠ ve Vyškově. Soutěžilo se
ve zpěvu a naši ZUŠ Františka France reprezen-
tovali tito žáci:

Stanislav Pátik – 1. místo s postupem do kraj-
ského kola, také pěvecké duo S. Pátik a Lukáš
Gajárek pojedou do kraje, L. Gajárek získal rov-
něž 1. místo v sólovém zpěvu. Kluci jsou ze třídy
Mgr. Zdeňky Rybecké. Na zkušenou se vydala
i nejmladší děvčata, která soutěžila v 0. katego-
rii. Tereza Doleželová, Natálie Haschová, Bar-
bora Chladilová, Barbora Kuklová, Adéla Ma-
ňasová a Markéta Vojtková jsou žákyněmi
Mgr.MgA. Kamily Sokolové. Dívky se podělily
o 2. a 3. místa.

Budeme držet palce v krajském kole, které se
uskuteční 18. března v Kyjově.

Ve čtvrtek 19. 2. se konalo okresní kolo v Bu-
čovicích. Soutěžilo se ve hře na dechové nástroje
a ve hře na bicí. Naši žáci se umístili takto: ve hře
na zobcovou flétnu získala 1. místo s postupem
do krajského kola Tamara Bláhová (tř. učitel M.

Červinka), 1. místo také ob-
držela Kateřina Pflimpflová
(tř. učitel M. Uma), 2. místo
vybojovaly Alexandra Blá-
hová (tř. učitel M. Čer-
vinka), Hana Mlčochová,
Kateřina Sáčková, Nikola
Boková a Tereza Paterová
(tř. učitel J. Handrla), 3.
místo obsadili Aleš Handrla
(tř. učitel M.Uma) a Anna
Bělohoubková (tř. učitel J.
Handrla). Ve hře na klarinet
uspěl Matěj Šlancar (tř. uči-
tel M. Uma) a odbornou po-
rotou byl vyslán do dalšího kola. U bicích zazá-
řili  David Klement a Patrik Dubský (tř. učitel J.
Handrla), kteří také postupují.

Krajská kola se uskuteční 13. 3. v Brně – bicí
nástroje, 17. 3. v Ivančicích – zobcové flétny
a 19. 3. v Blansku – klarinety.

Všem žákům, jejich vyučujícím a korepeti-

Bylo nás opět vidět a slyšet!

Účastníci soutěře v sólovém a komorním zpěvu.

torkám patří poděkování za vzornou reprezen-
taci školy. Postupujícím přejeme hodně úspěchů
a trochu potřebného štěstíčka v dalším soutěž-
ním klání.

MgA. Jana Jelínková, ředitelka ZUŠ

·aty od návrháfie M. M. Knota

Foto: archiv ZUŠ
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Rok 2008 byl pro příspěvkovou organizaci
v mnoha směrech výjimečný a úspěšný. Příspěv-
ková organizace zaznamenala několik význam-
ných a zcela mimořádných událostí, které je třeba
připomenout.

Za nesporný úspěch lze považovat to, že objekt
zámku obdržel na základě rozhodnutí vlády ČR
prestižní titul Národní kulturní památka. V li-
stopadu nás poctila svojí návštěvou Generální gu-
vernérka Kanady Její Excelence paní Michaëlle
Jean s doprovodem. Podle ohlasů, hodnocení i ob-
držených děkovných dopisů lze konstatovat, že
tato návštěva výrazným způsobem přispěla ke zvi-
ditelnění nejen překrásného zámku, ale i celého
města Slavkova. Dále zámek navštívili mj. velvy-
slanci Kanady, Bulharska, Francie a Švédského
království v České republice. 

Za pozitivní je nutné považovat dosažený počet
návštěvníků zámku, který v absolutním počtu opět
překročil úroveň 50 tisíc a přiblížil se rekordní
výši předcházejícího roku, přičemž dosáhl 54 162
návštěvníků. Zařadil se tak mezi historicky nejús-
pěšnější sezony od roku 1989! Tento úspěch je
o to cennější, neboť ve druhé polovině roku 2008
se již začaly projevovat dopady počínající ekono-
mické krize, které u jiných památek znamenaly
propad návštěvnosti i v desítkách procent. Lze si
jen přát, aby tento propad nepostihl návštěvnost
zámku v roce 2009. 

Vývojová řada návštěvnosti na prohlídkové
trasy zámku, virtuální bitvu a výstav vč. vernisáží
je uváděna ve srovnatelně „vyhodnocovaných po-
ložkách“ z minulých let:

Do počtu návštěvníků počet návštěvníků na hu-
dební produkce v zámeckém parku, který spadá
spíše do komerční oblasti.

Jednoznačně pozitivní vývoj i trend vykazuje
počet svatebních obřadů konaných na zámku. Je
to nejen důsledek účelového využití atraktivního
prostředí zámku, v posledním roce i zámeckého
parku, ale také naprosto individuálního přístupu
ke svatebčanům ze strany pracovníků, kteří tuto
oblast zajišťují. Za pozornost stojí jejich pozitivní
hodnocení prezentované na internetových strán-
kách věnujících se této „oblasti“.

Počet výstav byl o něco menší (11) oproti roku
2007. Realizované výstavy však lze zařadit k těm
nejprestižnějším, které se v uplynulých letech na

zámku uskutečnily. Tomu odpovídal nejen zájem
široké veřejnosti, ale také hodnocení odborné ve-
řejnosti a zájem sdělovacích prostředků. Mezi nej-
úspěšnějšími připomeňme výstavu ZUŠ F.
France Slavkov „Šaty dělají člověka“,
JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mece-
náš, Josef Lada – Obrazy a ilustrace a Iva Hütt-
nerová – Obrázky a grafiky.

V průběhu roku pokračovala tradice vzděláva-
cích cyklů pro žáky základních škol. Tyto byly
zaměřeny tematicky jako součást výuky a využily
je především slavkovské školy. 

Podobně tomu bylo i při úspěšné repríze spo-
lečné prezentace všech slavkovských škol před
koncem roku v rámci akce Vánoce na zámku se
slavkovskými školami, která byla navštívena mi-
mořádně velkým počtem návštěvníků a příznivě
jimi hodnocena, přičemž překonala v návštěvnosti
i předcházející ročník. 

Pro veřejnost byly připraveny inovované jed-
norázové akce, které se svým charakterem odlišují
od běžné prohlídkové činnosti a které se setkaly
s pozitivní odezvou, jako např. prohlídky nově
opravených krovů a střechy zámku, komentovaná
tematická prohlídka zámeckého parku a skleníků,
prohlídky muzejních depozitářů, kostýmované
prohlídky zámku i podzemí apod.

Za samostatnou zmínku stojí podíl příspěvkové
organizace na úspěšném průběhu Napoleonských
dnů, zejména pak Vzpomínkových akcí k 203.
výročí bitvy u Slavkova, které byly po zkušenos-
tech z předchozího roku koncipovány vyváženě
pro všechny zájmově a různorodě orientované
skupiny, přičemž některé z těchto akcí proběhly
přímo v prostorách zámku. Jejich pozitivní ohlas
mezi veřejností je nejlepším dokladem správně
pojaté koncepce a vytýčení nového směru.

Rozhodně nejkvalitnější kulturní zážitky po-
skytly koncerty vážné i folklorní hudby a kon-
certní i pěvecká vystoupení. Všechna koncertní
vystoupení se setkala vždy s velkým zájmem ve-
řejnosti, která svoji účastí potvrdila nejen vysokou
kulturní vyspělost, ale i vztah k prostředí, ve kte-
rém se koncerty konaly. Je pochopitelně velmi ob-
tížné i ošidné označit některé za nejlepší, nicméně
za naprosto mimořádné lze považovat oba kon-
certy uskutečněné v rámci projektu Concentus
Moraviae a vystoupení Johann Strauss Or-
chester Coburg, v závěru roku pak adventní kon-
cert Zámecké dechové kapely.

Kromě těchto koncertů se dále konaly dva kon-
certy populární hudby v zámeckém parku, které
díky své návštěvnosti výrazně přesáhly ostatní po-
řádané akce v areálu zámku:

Hudební festival Slavkov 2008 – (Hana He-
gerová, Michal Hrůza, One Night Band, MIG 21,
Gipsy.cz, Chinaski, Aneta Langerová, Prohrála
v kartách) a srpnový koncert skupiny Čechomor.

V areálu zámku se v uplynulém roce uskuteč-
nilo dalších 25 akcí, přičemž naprosto největší ná-
vštěvnost vykázal Oldtimer Festival 2008. Za
zmínku svým významem a pozitivním ohlasem
veřejnosti stojí určitě premiérové Dny Slavkova
2008 a Svatourbanské hody, zejména pak první
ročník Hubertovy jízdy a akce Mladá Svato-
martinská vína na zámku nebo Václavský jar-
mark či Tradiční předvánoční jarmark.

Mezi úspěšné aktivity vzdělávacího charakteru
lze bezpochyby zařadit dvoudenní Konferenci
JUDr. Václav Kounic a jeho doba s mezinárodní
účastí věnovanou této významné osobnosti a jed-
notlivým výročím s ní spojených, za účasti čelních
představitelů FF všech vysokých škol v ČR, která
měla mimořádně příznivý ohlas mezi odbornou
veřejností, a další odborné přednášky. 

Organizace pochopitelně také věnovala velkou
pozornost údržbě památkového objektu. Objem vy-
naložených prostředků byl v roce 2008 oproti po-
sledním rokům výrazně vyšší. Toto lze hodnotit je-
dině pozitivně, protože získané zdroje z provozování
zámku by se měly vracet zpět do údržby objektu. 

Posouzení trendu posledních let je patrné z gra-
fického znázornění, přičemž zohledňuje pouze
prostředky čerpané z provozu, nikoliv účelové do-
tace rozličného charakteru poskytované zřizova-
telem či z jiných zdrojů. Z grafu je také patrné, že
vynaložené prostředky jsou vyšší než celkový
objem, který byl v minulosti vkládán do oprav
a údržby včetně údržby zeleně a cest v parku, kte-
rou od r. 2008 zajišťují TSMS. Přínos této organi-
zační změny je možné hodnotit také jen kladně,
pozitivní ohlas odborné i laické veřejnosti je toho
dokladem.

Lze si jen přát, aby i nadcházející rok 2009 byl
pro příspěvkovou organizaci neméně úspěšný bez
ohledu na vnější ekonomické podmínky.

Údaje ke všem oblastem činnosti jsou převzaty
z Výroční zprávy ZS-A za rok 2008.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2008 úspěšný
Foto: 3x archiv ZS-A
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí www.zs.slavkovub.indos.cz

1. místo E. Džumanijazová, 2. místo N. Urbanová, 3. místo A. Žemlová

Kam s ním aneb Jak
to bylo u nás doma?

Dalšího úkolu v rámci projektu RECYKLO-
HRANÍ, tentokrát literární soutěže, se naši devá-
ťáci zhostili s velkým zájmem. Vítězná práce na-
šich děvčat, kterou si můžete přečíst, byla
odeslána do celostátního kola. (MiL)

I letos uspořádaly vychovatelky ŠD pro děti
karneval. Tématem letošního roku byla zvířátka,
a tak si je děti přinesly alespoň v podobě ply-
šáčků. Slavnostní přehlídka velmi zdařilých a ná-
paditých masek školou nesměla chybět. A pak
začal ten pravý karnevalový rej, proložený ta-

Testy KALIBRO
Ve čtvrtek 12. února se všechny naše 9. třídy

staly předmětem výzkumu. O co se jednalo? Žáci
řešili testy z českého jazyka a matematiky, ve kte-
rých prokázali své znalosti a dovednosti.V mate-
matice převažovaly úlohy logického rázu, v čes-
kém jazyce pak hrála svou roli čtenářská
gramotnost a jazyková kultura. Někteří byli s ře-
šením hotovi ještě před časovým limitem 40
minut, jiní se naopak zamýšleli trochu rozvážněji
a pozvolna. Doufáme, že výsledky našich žáků
budou mile překvapivé a že v porovnání s ostat-
ními školami budeme mít důvod ke spokojenosti.

Hana Červinková

V úterý 10. 2. 2009 se uskutečnil zápis dětí do
prvního ročníku. Letos probíhal na ZŠ Tyršova.
Celkem se dostavilo 90 dětí.

Na všechny budoucí školáky a jejich rodiče če-
kaly krásně vyzdobené třídy a milé paní učitelky.

Děti se seznámily se školním prostředím, pro-
hlédly si učebnice a pomůcky pro první třídu. Při
prohlížení knih a obrázků si paní učitelky ověřily,

že děti ví, jak se jmenují a kolik mají let, že po-
znají barvy, zvířata, roční doby, geometrické
tvary, číslice a některá písmena.

Na závěr byli budoucí prvňáčci odměněni
malou sladkostí a dárečky, za které patří poděko-
vání  firmě Intersource Solutions, s.r.o. Jan
Kachlík, firmě Brašnářství Drahomíra Svobodová
a Vlastimilu Lysákovi. I. Majárková

Zápis
do 1. třídy

nečky a soutěžemi, které na tematický karneval
navazovaly. Samozřejmostí byly drobné ceny
a sladkosti jako odměny. Diplomy za krásné
kostýmy dostali tentokrát jak děvčata, tak
chlapci. První tři oceněné slečny vidíte na fotce.

Za ŠD D. Andrlová

Zvířátkový karneval

Smrtonosná pračka
U rodiny Loupákových se neopravitelně roz-

bila pračka.
Syn: „Tak co s ní uděláme? Já bych ji hodil do

škarpy vedle silnice.“ Tatínek: „Dobrý nápad, ale
u silnice by nás mohl někdo vidět. Já bych ji hodil
do rybníka, tam nikdo nechodí.“ Maminka: „Dě-
lejte si s ní co chcete, hlavně mi kupte novou. Já
bych ji zavezla do sběrného dvora.“

V noci… Mamince se zdá zlý sen. Šťastná ro-
dinka Loupákových jede na výlet autem. Vybou-
rají se. Nikdo nebyl připoutaný a tatínek měl
otevřené okýnko. Při bočním nárazu druhého auta
vylítl okýnkem a v letu narazil hlavou do bubnu
pračky, kterou tam předtím vyhodil. Jeho lebka se
roztříštila. Tatínek umírá v záplavě krve. Přijíždí
sanitka a doktor konstatuje: „Je po něm, ale
kdyby tady nebyla ta pračka, váš manžel a otec by
byl jistě živ.“ Maminka se synem jsou v silném
šoku, ale nic se jim nestalo, právě proto si to dává
syn za vinu. A tak se rozhodne, že si půjde za-
plavat do blízkého rybníka. Rozběhne se a skočí
šipku do vody. Jeho plavky se zachytily o dvířka
pračky. Je zmatený a neví, co má dělat. Kope
kolem sebe hystericky nohama, ale nedaří se mu
vyprostit ze zajetí. Bojuje, ale už nemá sílu dál.
Cítí všude chlad. Utonul!

Maminka z těchto tragických událostí skončila
v psychiatrické léčebně, pokoj č. 5. Vyčítá si, že
neodvezli pračku do sběrného dvora. 

Maminka se s hrůzou v očích probudí. Ještě že
to byl jen sen. Hned druhý den vezou pračku do
sběrného dvora. I když to byl jen sen, dva lidské
životy za to přeci stojí, ne?

Autorky: Michala Cenková a Adéla Hradilová
třída 9.A, ZŠ Komenského nám. 495

Foto: P. Maleček

Foto: archiv ZŠ
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

V sobotu 7. února se konal již XVI. tradiční školní ples ZŠ
Tyršova. Jeho četné návštěvníky opět potěšila bohatá tombola
s mnoha hodnotnými i drobnějšími cenami. Avšak ani ti, kteří
neměli štěstí na správné losy, a neobohatili tak svou domác-
nost o nový vysavač, žehličku mikrovlnnou troubu, či do-
konce velkou plazmovou televizi, jistě nelitovali, že na ples
přišli. 

Ples zahájili žáci 8. a 9. ročníků, kteří pod vedením paní
Lenky Krahulové nacvičili polonézu. Dívky v dlouhých bílých
šatech a hoši ve společenském oděvu ladně se pohybující po
parketu jistě přesvědčili své rodiče i učitele, že v sobě skrývají
kvality a nadání, o nichž jejich okolí v mnoha případech nemělo
dosud tušení. V průběhu večera pak ještě návštěvníci mohli
zhlédnout další dvě vystoupení dívek z tanečního oboru ZUŠ.
K dobré náladě na plese nemalou měrou přispěla svou hudbou
skupina Relax Šaratice. Parket se brzy zaplnil tanečními páry
a všichni se dobře bavili až do brzkých ranních hodin. 

Na závěr bych touto cestou jménem naší školy ještě jednou
vyjádřila poděkování všem sponzorům, kteří věnovali ceny
do tomboly, i paní Krahulové, která se ujala nácviku polonézy,
a v neposlední řadě také panu Tesákovi za krásnou květinovou
výzdobu. P. Pitronová

Pololetní turnaj ve vybíjené
Ve středu 28. ledna, den před vydáním polo-

letního vysvědčení, se konal tradiční turnaj ve
vybíjené chlapců a děvčat ze 4. a 5. tříd. Přihlá-
sila se družstva Vošijemto, Hipíci a Hiphopáci
z Tyršovky a tým Hodějáků. Všechny zápasy byly
napínavé, emotivní a vyrovnané. Zvítězili Hipíci,
kteří nepatřili k favoritům. Ale hráli s chutí, na-
dšením a měli trochu sportovního štěstí. Stříbrnou
příčku obsadili Hodějáci a pomyslná bronzová
medaile skončila v držení Hiphopáků. Členové
družstva Vošijemto skončili na čtvrtém místě.
Turnaj měl skvělou atmosféru. Znovu se potvr-
dilo, že děti pohyb baví. Setkala jsem se s řadou
mladých sportovců, kteří se zúčastnili i turnaje
v malé kopané. Jsem ráda, že na Tyršovku jezdí
soutěžit družstva z Hodějic, která svojí účastí
sportovní turnaje zkvalitní a oživí.

O. Zehnálková

Musí mít podle Vás ředitel školy určitou
náturu nebo se jím může stát prakticky
každý učitel?

Stát se ředitelem může kterýkoliv učitel,
který uspěje u konkurzu a bude komisí vybrán.
Jak mu ale „ředitelování“ půjde, se ukáže až
v praxi. Samozřejmě některé vlastnosti jako ko-
munikativnost, vstřícnost a další mohou být ur-
čitou výhodou. Bohužel je ale ředitel trošku od-
tržen od samotného učení. Je zavalen formuláři,
dotazníky, změnami zákonů, školeními, návště-
vami dealerů školního materiálu apod…

Chystáte ve škole nějaké zásadnější změny,
například personální nebo v systému výuky? 

Myslím, že naše škola si v minulých letech
vydobyla celkem slušnou pověst, a tak se budu
snažit, aby si tuto pověst udržela, popřípadě vy-
lepšila. Nějaké zásadní změny zatím ne-
chystám.

Čekají školu v letošním roce nějaké větší
opravy? Plánujete obnovit nebo doplnit ně-
které vybavení?

Kromě dobudování venkovního sportovního
areálu je samozřejmě nutné opravit u tělocvičny
fasádu, okna a vstup. Také vchod do budovy by
měl v rámci úprav ulice Tyršovy dostat nový
kabát. Uvnitř hlavní budovy je nutno opravit ně-

Třídění odpadu
Projekt Ministerstva životního prostředí „Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do

školských zařízení“ je určen k osvětě a propagaci ekologického nakládání s odpady, Evropské unie
a jejího operačního programu Infrastruktura, a také má v neposlední řadě přispět ke třídění od-
padu za účelem zlepšení jeho materiálového využití (recyklace). 

Předmětem projektu jsou sběrné nádoby na odpad, které jsou nabízeny bezplatně, a to v zá-
kladní sadě (papír, sklo, plasty) a dále nádoby volitelné několika typů a určení. 

Naše škola se do projektu zapojila a žáci, zaměstnanci i návštěvníci budovy uvidí na chodbách
barevně rozlišené nádoby na tříděný odpad. Žáci si tak už od mala mohou osvojovat správné ná-
vyky při zacházení s odpady. Úspěch našich žákyň

V úterý 27. ledna 2009 se konalo v Domě dětí
a mládeže ve Vyškově okresní kolo Dějepisné
olympiády.

Letošní téma znělo: „Doba hradů a zámků
v Čechách a na Moravě“. Soutěž byla vypsána
pro žáky základních škol a studenty víceletých
gymnázií. Z celého okresu se sešlo 29 soutěží-
cích. V náročné soutěži reprezentantky naší školy
skvěle obstály, obsadily přední místa. Petra Dvo-
řáková z 9. třídy 2. místo a Hana Burýšková z 8.
třídy 3. místo. Obě postupují do krajského kola,
které se bude konat v měsíci dubnu v Brně.

Děkujeme jim za příkladnou reprezentaci
školy a přejeme hodně úspěchů v dalším kole
soutěže.

Tradiční školní ples

které podlahy, ale nejedná se o nic zásadního.
Skvělé by bylo přistavění speciální učebny za-
měřené na umělecké obory. Studie je již připra-
vena. Jediné, co chybí, jsou peníze (ale to naše
škola asi nebude výjimkou).

Máte nějaký cíl, na který chcete školu kon-
krétně zaměřit? 

Naše škola má být zaměřena na poskytnutí
kvalitního základního vzdělání. Snažit se bu-
deme ve všech oborech. Důraz chceme klást na
celkovou gramotnost včetně té počítačové. Pod-
porovat hodláme také hudební a výtvarné obory,
výuku jazyků, sport.

Přikláníte se k autoritativnímu nebo spíš
kamarádskému vztahu mezi učitelem
a žákem?

Přikláním se ke vztahu tzv. vlídné autority.
Můžu se chovat přátelsky s určitou dávkou od-
stupu. To by mělo být založeno na vzdělání,
zkušenostech i vlastnostech pedagoga. 

Učitel zná meze svého působení i chování
směrem k žákům. Bylo by dobré, kdyby i žáci
věděli, že jejich chování má také určité hranice.
Ovšem to, co zanedbají rodiče doma, učitelé ve
škole jen stěží napraví.

Za rozhovor Mgr. Jiřímu Půčkovi děkuje
Martina Vilímová

ZŠ Tyršova má nového ředitele
Z učitelských řad základní školy v Tyršově ulici povstal i její nový ředitel

Mgr. Jiří Půček, který do křesla nejvyššího usedl počínaje letošním únorem.
Co čeká základní školu v letošním roce a jak si novopečený ředitel představuje
ideální vztah mezi učitelem a žákem? Čtěte v následujícím rozhovoru.

Další foto z plesu na straně 2 zpravodaje

Foto: Š. Navrátilová

Foto: archiv ZŠ

Foto: archiv ZŠ
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Kurz kávy
v ISŠ Slavkov

Dne 16. února proběhl na ISŠ
jednodenní kurz přípravy kávy.
Studenti i zaměstnanci holetu Golf
se dověděli mnoho zajímavého
o kávě, její kvalitní a zdravé pří-
pravě a správném servisu.

M. Novoměstská

Olympiáda SŠ
v německém jazyce

Okresní kolo olympiády středních škol v ně-
meckém jazyce se konalo 3. 2. 2009 v Blansku
za účasti devět soutěžících ze středních škol, a to:
G a SOŠ Rájec-Jestřebí, G Vyškov, G Bučovice,
ISŠ Slavkov u Brna a OA a SZdŠ Blansko.

Soutěžící museli projít poslechovým cvičením
a své znalosti projevili i v řečových dovednos-
tech na různá témata počínaje informacemi
o sobě a svém okolí a konče aktuálními tématy
z oboru životního prostředí, změny klimatu, spo-
lečnosti, ekonomiky a geografického přehledu.
Studentka Simona Bencová z 3. ročníku oboru
hotelnictví vybojovala 3. místo a Martin Střeštík
z 2. ročníku se důstojně zhostil soutěže a umístil
se mezi 5.–9. místem.

Mgr. Mihálová Dana

Masopustní rej se nevyhnul ani našemu městu.
Byť spíše symbolicky. Na dvacet nadšenců prošlo
náměstím a východní částí města a snad přispělo
k tomu, aby tato pradávná tradice nezanikla. Po-
časí nebylo z nejlepších, sluníčko účinkující neza-
hřálo, o to se občas postaral kalíšek „něčeho z naší
zahrádky,“ který byl tu i onde nabídnut odměnou
za pohled na pestrou směsici „veselých bláznů.“

Děkuji děvčatům z babských hodů (hostující
účastníky nevyjímaje), že se nezalekla pochybo-
vačného kroucení hlavou některých spoluobčanů,
a také členům Zámecké kapely Milana Hrazdílka
za hudební doprovod. Rád bych zde také připome-
nul, že jinde bývá tato „zábava“ spíše v režii věkově
mladších zájmových seskupení. Nebo snad ve
Slavkově nikdo takový už (nebo zatím) není?  jb

Masopustní průvod masek

Foto: 5x archiv ISŠ

Foto: 3x B. Maleček

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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4. ples slavkovského děkanství se tentokrát
konal ve Slavkově v sobotu 31. ledna v prostorách
Společenského domu Bonaparte. Ples je místem
setkání věřících slavkovského děkanství, které čítá
28 farností na Slavkovsku, Bučovicku, Rousínov-
sku a Vyškovsku. Zahájil jej přivítáním a modlit-
bou děkan Milan Vavro a konferenciér Milan
Hrazdílek. Následovala polonéza v podání mlá-
deže ze slavkovské farnosti. Nacvičila je paní Kra-
hulová. K tanci a poslechu hráli Vracovjáci z Vra-
cova a skupina Grant z Hněvotína. Dále vystoupili
šohaji a děti z Archlebova pod vedením Michala
Závodného, kteří zazpívali a zatancovali verbuňk.
Své vystoupení s pokusem o iluzionistickou levi-
taci předvedli kněží děkanství. Před půlnocí zaz-
píval zpěvák Martin Křížka. Bohatá tombola s 176
cenami vrcholila o půlnoci losováním hlavních
cen – domácí kino, fotoaparát, dvě půlky prasat,
technické věci a dárkové koše. Plesu se účastnilo
450 farníků z děkanství, z toho bylo 140 mladých. 

Pozvánka na jarní výstavu
Přijměte pozvání na jarní výstavu, která se

uskuteční v sále římskokatolické fary (sál v 1.
patře, levý vchod) o víkendu v sobotu 28. 2.
a v neděli 1. 3., vždy od 13 do 17.30 hodin.
Zhlédnete velikonoční kraslice, jarní dekorace,
obrázky (decoupage), malované hedvábí, palič-
kovanou krajku a ukázku zdobení děrovaných
kraslic s možností zakoupení vystavených expo-
nátů. Na setkání s Vámi se těší Pavla Tauberová
a Marcela Drápalová.

Setkání mládeže z celého děkanství proběhlo
v sobotu 14. 2. ve Slavkově. Letošní téma „Euty-
chos na hraně“ bylo o mladíkovi z knihy Skutků
apoštolů, který se setkal se sv. Pavlem. Zamýšleli
jsme se nad svým jednáním, kdy se ocitáme „na
hraně“, za kterou se můžeme vzdálit Bohu nebo
jednat špatně vůči druhým lidem. Slavkovská
mládež vytvořila k tomuto setkání hudební těleso
s velkým obsazením hudebních nástrojů a dopro-
vázela nás zpěvem. Hostem byl také P. Pavel Hab-
rovec se svědectvím ze Světových dnů mládeže
v Austrálii. 

Karneval pro děti naší farnosti uspořádali
mladí ze spolča S.R.O. ve stylu pohádky Perní-
ková chaloupka. Téměř 50 dětí přišlo v nádher-
ných maskách. Radostné tváře dětí i jejich rodičů
vypovídaly o tom, že se nám všem karneval líbil.
Děkujeme mládeži za výborný doprovodný pro-
gram a školským sestrám za poskytnutí sálu.

Milan Vavro, farář

Z dění ve slavkovské farnosti

Pozvánka na přednášku
Přijměte pozvání na přednášku s diskusí, na

tema Obraz apoštola Pavla dle líčení svědků
v knize Skutků apoštolských, aneb co nám tato
kniha říká o ap. Pavlovi. Přednáší kněz římsko-
katolické církve a učitel Univerzity Palackého
v Olomouci, Doc. Petr Mareček, Th.D.

Sejdeme se na faře Církve československé hu-
sitské, ul. Jiráskova 959, Slavkov u B. ve čtvr-
tek 26. března 2009 v 18 hodin; vstupné dob-
rovolné. Na setkání s vámi při přednášce, diskusi
i následném pohoštění, se těší

Milan Vostřel, farář CČSH

Zájezd do Řecka
Pozvání na poutní zájezd do Řecka. Mů-

žete se s námi vydat po stopách apoštola
Pavla po Řecku ve dnech 30. 4.–9. 5. 2009.
Navštívíme Filipy, Soluň, Leptokárii,
Olymp, Atény, Meteory, Mykény, Epidauros,
Korint a Patras. Informace na www.farnost-
slavkov.cz, třeba se přihlásit do 6. března.

Ř.-k. farnost Slavkov u Brna

Foto: 5x archiv farnosti

Setkání mládeÏe 14. 2. 2009

4. ples slavkovského dûkanství

P‰trosí vejce Malované hedvábí

Kreativní tvorba

4. ples slavkovského dûkanství

Hudební skupina slavkovsk˘ch na Setkání mládeÏe 14. 2. 2009

Farní karneval pro dûti 15. 2. 2009

Farní karneval pro dûti 15. 2. 2009
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K popisu nedávno nalezeného slavkovského
křížového kamene doplňuji ještě dvě vyobrazení,
která zachycují tvar nadzemní i podzemní části.
Vlevo je fotomontáž vzniklá složením ze dvou

O smírãích kfiíÏích a dal‰ích kamenn˘ch památkách (12)

Motoklub Austelitz informuje – 2. motobál

Pozvánka 
Občanské sdružení Život a zdraví vás

zve k cyklu přednášek pro veřejnost pod názvem
NEW START ZA ZDRAVÍM 2009

17. března Přírodní léčba a stáří
Přednáší PharmDr. Monika Foltínová
Začátek v 18 hodin, sál nad zubní ordinací,

Lidická 307, Slavkov. Vstup zdarma. Přednášky
budou doplněny promítáním a ochutnávkou zdra-
vých pokrmů. Srdečně zveme všechny, kdo
chtějí žít zdravěji a lépe! hm

ZIV
OT A ZDRAVÍ

C
ESK

A
REPUBLIKA CESKA REPUBLI

K
A

Dne 6. února se pod záštitou MK Austerlitz
konal v pořadí již 2. motobál. Billboardy a letáky
rozvěšené po okolí Slavkova slibovaly neopako-
vatelnou událost, kterou tato akce bezesporu byla.
Již u vchodu se každého hosta ujala hosteska,
která ho dovedla až k jeho stolu, ale ještě předtím
každý příchozí dostal k ochutnání slivovici, uze-
ninu a dámy karafiát. Bál začal ve 20 hodin ofi-
ciálním proslovem prezidenta fotoklubu, pana Ja-
roslava Marka a poté se rozjela zábava v plném
proudu. Mezi vzácné hosty patřili pánové Ivo
Kaštan, jezdec legendární Rally Dakar a mistr bi-
ketrialu Josef Dressler, který všem přítomným
předvedl své jezdecké umění. K poslechu a tanci
hrála skupina Regon a ve sportklubu Jinlong,
který byl součástí motobálu, byla diskotéka.
O půlnoci se začala losovat bohatá tombola, kde

Pozvání
MK Austerlitz zve všechny členy klubu

a příznivce motoristického sportu na Členskou
schůzi, která se uskuteční ve středu 11. března
od 18 hod. v Zámecké vinárně „U Edy“.

Na programu bude zhodnocení roku 2008,
plány na rok 2009, změna ve výboru MK a další
diskuse). jm

byl hlavní cenou motocykl, který do tomboly vě-
novala firma LIKO-S, a.s. Celým sálem se rozlé-
halo jásání výherců i smutné povzdechy těch,
kteří neměli při výběru losů šťastnou ruku. Ná-
plastí na neúspěch byl všem přítomným dámský
i pánský striptýz, který nenechal nikoho v klidu.
Profesionální tanečníci zapojili i slavkovské mo-
torkáře a motorkářky. Protože se celá akce nesla
v dobrém uvolněném duchu přátelské atmosféře,
hosté se rozjížděli do svých domovů až v pozd-
ních ranních hodinách. 

Těm, kteří se akce nezúčastnili mohu jen do-
poručit, aby si příští, tentokrát už 3. motobál ne-
nechali ujít. Pořadatelé akce děkují všem spon-
zorům a přátelům, kteří se na přípravě celé akce
podíleli. Foto z 2. motobálu na straně 2 zpravo-
daje nebo víc na www.veslavkove.cz. jm

fotografií. Vpravo je náčrtek s uvedením někte-
rých rozměrů kamene.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Restaurace Gól zve
Zlatá Hora 1414, Slavkov u Brna
• Sobota 28. února
Večer ve stylu country
Začátek v 19 hodin, hraje Osada.
• Sobota 7. března
Vítání jara
Pořádají zahrádkáři

JINLONG CLUB BŘEZEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

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

6. 3 DJ Beat in the mix – Dance mix party
7. 3. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock, Pop,

metal
13. 3. DJ PeeJay – halloween freeparty

MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ JAROŠ
PETR

14. 3. DJ Jaroš Petr – Oldies music for easy night - club
14. 3. DJ Boris – Mega dance party – velký sál 

Vstupné 50 Kč – dívky do 21.30 hod. vstup free
20. 3. DJ Jaroš Petr – Oldies music for easy night  
20. 3. EXIT – rock live – velký sál – vstup 120 Kč
21. 3. PeeJay – Freeparty – club
27. 3. DJ Beat  in the mix – Dance mix party
28. 3. DJ PeeJay – Freeparty

Platí při odevzdání kuponu, platnost akce do 28. března 2009
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Sledujeme-li média, většina informací se týká
zpráv, že se něco zhoršilo, zdražilo, vyhrotilo. Ot-
vírá se nám velmi závažné pole k zamyšlení.
V mnoha oblastech se hovoří o zhoršující se ten-
denci. Někdy slyšíme otázku, jak mohou být lidé
tak zlí, kde se v nich to zlo bere. Zvláště to říká
ten, kterému někdo něco ukradl, způsobil škodu
nebo ublížil. Mnohé špatné jednání nás lidí ovliv-
ňuje ty druhé. Mluvíme zde o následku pohor-
šení. 

Co je pohoršení? Je to opak polepšení. Člověk
může dobrými cestami uvádět sebe i druhé
k dobru, tedy k Bohu. Děje se tak příkladem života
a víry, láskou a ochotou dělat dobro pro druhé. Tak
jako dobro plodí dobro, můžeme říci naopak, že
zlo strhuje ke zlu jak člověka, tak i druhé, kteří
jsou v jeho vlivu. Kdo pohoršuje, stává se poku-
šitelem druhého ke zlému jednání. Jak se v někom
objeví zlo? Příčin může být mnoho, často je to
následek neodpuštění, zranění jednáním druhého
člověka nebo vlivem špatného prostředí.

Kristus se zastává zvlášť slabých, kteří jsou to-
muto zlému vlivu pohoršení vystaveni:  „Kdo
jedno z těchto nepatrných dětí, kteří ve mne věří,
svede k hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl
pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen
hluboko do moře.“ (Mt 18,16) Pohoršení má
zvlášť velkou závažnost, když je dávají ti, kteří
mají poslání učit a vychovávat druhé. Rodiče
svým chováním, vystupováním a způsobem ži-
vota vtiskují dětem do života to hlavní, podle čeho
budou ony samy žít, až dospějí. Děti citlivě vní-
mají chování a postoje svých rodičů. Zde mohou
rodiče své děti polepšit nebo pohoršit. Další pro-
středí, kde děti přejímají způsob života jsou spo-
lužáci ve škole. Stává se, že to dobré, k čemu je ro-
diče vedou, zkazí v dětech špatným příkladem
spolužáci. 

Když vidíme stav našeho národa, kde se hroutí
více než polovina rodin, když sledujeme, jak ve
společnosti mizí věrnost na úkor nezávazných
vztahů, kde pod pojmem láska se chápe i cizo-
ložství a nevěra, když se oblast sexuality stává
středem pozornosti a zneužívá se k zábavě a hře,
kde se šíří nepoctivost a nečestné jednání, tam
toto zlo ovlivňuje děti a mládež tak, že je pozna-
menává, zraňuje a činí neschopnými žít hluboké
a trvalé životní vztahy. 

Náš Pán říká, že v tomto světě „není možné,
aby nepřicházela pohoršení, ale běda tomu, od
koho pocházejí“. Je to výzva našemu svědomí
a sebeovládání, kterým můžeme hodně změnit své
okolí. Nemůžeme se vymlouvat na to, že je špatná
doba, kdy atmosféru naší doby vytváříme my,
kteří v ní žijeme.

Na závěr si připomeňme slova apoštola Pavla,
od jehož narození letos uplynulo 2000 let: „Ne-
buďte pohoršením … já se také snažím všem vyjít
vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž pro-
spěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle
mého příkladu, jako já jednám podle příkladu
Kristova.“ (1 Kor 10,32 – 11,1)

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Kurz efektivního rodiãovství 
„Dokonalost je nereálná, ale zdokonalování se

je možné.“ Snažíte se být zodpovědní, tolerantní
a chápající rodiče? Snažíte se vychovat děti spo-
lupracující, ochotné, zdravě sebevědomé
a vstřícné? Možná přesto někdy nerozumíte
svému dítěti a nevíte, jak odpovídat na dětský
hněv, jak reagovat na odmlouvání a dětský nega-
tivismus, jak vychovávat bez křiku a trestání, jak
děti účinně povzbudit bez přemíry odměn? 

V Kurzu efektivního rodičovství budete mít
možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat
klasické a stále znovu se opakující krizové situ-
ace, do kterých se při výchově svých dětí dostá-
váte.

Druhý kurz se uskuteční v termínech: 7. 3., 21.
3., 4. 4. vždy od 9.30 do 16.30 hodin na faře ve
Slavkově. Můžete se přihlásit na ludmila-nos-
kova@seznam.cz. ln

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

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

Jarní v˘stava, 28. 2.–1. 3. sál fary, 13.00–17.30.
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 5. 3. v 8.00.
Náv‰tûvy nemocn˘ch, pátek 6. 3. dopoledne.
Gregoriánsk˘ chorál, schola z Brna, pfii m‰i sv. v nedûli 8.

3. v 8.30.
Slavnost sv. Josefa, ãtvrtek 19. 3. m‰e sv. 18.00, farní kostel
Koncert na ·pitálce s recitací Ladislava Lakomého

„Sedm slov vykupitelov˘ch“, nedûle 22. 3. v 16.00.
Slavnost Zvûstování Pánû, stfieda 25. 3. m‰e sv. 18.00, farní

kostel
Duchovní obnova pro Ïeny „Îivot jako pouÈ“, vede P. Jan

PeÀáz, faráfi ze Kfitin. DÛm sv. Rodiny ve Slavkovû, sobota 28.
3. od 9.00 do 17.00.

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

Vzpomínka
Dne 23. března 2009 by se dožil 80 roků

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

FRANTIŠEK PUPP
a 20. ledna 2009 uplynulo 18 let, kdy nás navždy opustil.

S láskou a vděčností vzpomínají manželka Marie,
synové Pavel, Karel a Petr s rodinami.

Vzpomínka
Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal?

Byl plný života, mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.
Dne 21. března 2009 vzpomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy

opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují

manželka a děti s rodinami.

Blahopřání
Je tomu právě 70 let, cos poprvé spatřila svět.
Ten svět Ti dal, abys šťastna byla a milovala.

Dne 28. února 2009 oslaví své životní jubileum 70 let
naše maminka a babička, paní

ANDĚLA ZEMANOVÁ
Z celého srdce Ti přejeme zejména pevné zdraví, pohodu, spokojenost,
hodně radosti a štěstí. Přeje syn Jiří a dcery Darja a Renata s rodinami.

Pozvání na koncert
J. Haydn „SEDM SLOV VYKUPITELO-

VÝCH“. Studentský komorní orchestr Mu-
sica Nova, umělecký vedoucí Jaroslav Mar-
tinásek. Duchovní meditace Ladislav
Lakomý. Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce,
neděle 22. března v 16 hodin. Kostel bude
temperován, vstupné dobrovolné.

Polepšení nebo pohoršení?

Svobodně a beze strachu
Výzvou k životu ve svobodě a k životu beze

strachu si zvolila Českobratrská církev evan-
gelická jako motto připomínky 90. výročí
svého založení.

Vznikla spojením dvou evangelických církví
– augsburského a helvetského vyznání brzy po
vzniku Československé republiky v listopadu
1918. Přední představitelé právě vzniklé sjed-
nocené církve vítali T. G. Masaryka při jeho
návratu do osvobozené země. T. G. M. jim řekl:
„Neste lidem živé náboženství.“

21.–23. listopadu 2008 se konaly v Praze
oslavy 90. výročí vzniku Českobratrské církve
evangelické za podpory Ministerstva kultury
České republiky. Mezi mnoha našimi i zahra-
ničními hosty vystoupili i kardinál Miloslav
Vlk a biskup Václav Malý.

Z ekumenického vyznání Miloslava Vlka:
„Boží slovo, Písmo, Otčenáš, Krédo a Duch
svatý – to vše nás nerozděluje, ale spojuje.“

Z pozdravu Václava Malého: „Žijeme
v době, kdy se s jazykem žongluje, kdy slova
ztrácejí svůj obsah, a ve vaší tradici je hluboce
zakořeněna nejen úcta, ale právě ponor do ta-
jemství Božího slova.“

Českobratrská církev evangelická má v naší
oblasti svůj farní sbor v Heršpicích a kazatel-
skou stanici ve Slavkově. Bohoslužby se konají
každou neděli v 8 hodin ve Slavkově a v 9.30
hodin v Heršpicích. Farářkou je Mgr. Jarmila
Řezníčková, kurátorem (předsedou rady star-
ších) Josef Zajíc ze Slavkova.

Žijme svobodně a beze strachu! To bude nej-
příhodnější projev vděčnosti za dary, kterých
se nám od Pána Boha dostalo.

Z materiálů o slavnostním zasedání podle
časopisu Český bratr vybrala Darja Honková

www.veslavkove.cz

Slavkovsk˘ zpravodaj
si mÛÏete pfieãíst na internetu:
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Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Zdeňka Hermanová (80) 24. 1.
Rudolf Bayer (69) 27. 1.
MUDr. Ladislav Novotný (82) 31. 1.
Marie Bočková (84) 4. 2.
Antonín Tonar (77) 4. 2.
Vojtěch Farkaš (51) 17. 2.

Vzpomínka

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout.
Na co slova a verše? Prostě jen… chybíš nám.

Dne 25. února 2009 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ

Stále vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka
Čas plyne dál a nevrátí, co nám vzal, jen vzpomínky v srdci zanechal.

Dne 21. března uplynou dva roky, kdy zemřel můj manžel, tatínek,
dědeček a syn, pan 

ČESTMÍR KUSNÍK
z Rousínova, rodák ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují manželka, dva synové a dcera s rodinami,
sedm vnoučat a maminka.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 3. února 2009 by se dožil 77 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

STANISLAV BLAHUTKA
Stále vzpomínají syn Jaroslav s manželkou, vnučka Simona,

vnuk Jaroslav s Katkou a pravnuci Davídek a Daneček.

Vzpomínka
Kdo je milován, není zapomenut.

Dne 26. února 2009 by se dožila 80 let paní

JOSEFA HOŠKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkuje manžel, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 26. února 2009 by se dožila 100 let naše milovaná babička,

paní

ŽOFIE PETŘÍKOVÁ

S láskou vzpomínají vnučky Zdena a Dana s rodinami a snacha Zdena.

Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2009 uplynulo 11 let od úmrtí naší drahé maminky,

 babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
S velkou bolestí jsme se s tebou loučili, tatínku náš drahý. Odešel jsi nám, odkud není návratu,

ale v srdcích našich a krásných nezapomenutelných vzpomínkách na tebe žiješ s námi dál.
Dne 19. února uplynulo 6 roků, kdy opustil náš rodinný kruh milovaný

a milující manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Stále vzpomíná manželka Jiřina, dcera Eva a syn František s rodinami.

Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Poděkování
Dne 30. ledna 2009 jsme se rozloučili v kostele

Vzkříšení Páně ve Slavkově s naší drahou maminkou, paní

ZDEŇKOU HERMANOVOU

Děkujeme všem za projevenou soustrast a slova útěchy, kterými jste
se nám snažili pomoci překonat bolest nad ztrátou milované maminky.

Sestry a synové s rodinami.

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.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
RD 4+1 Rašovice u Slavkova, koncový řadový,
CP 2250 m2, 2x garáž, velká zahrada, podskle-
pený, r. 1998. Cena 4 000 000. Tel. 775 674 544,
hledajicibyt@seznam.cz
IHNED KOUPÍM DŮM ve Vyškově do 3,5 mil.
s menší zahrádkou, popřípadě v okolí maximálně
10 km. Tel. 605 898 473.
JESENÍKY – zimní prázdniny. Tel. 554 771 002.
KOUPÍM novostavbu RD s velkým pozemkem
Slavkov a okolí - ne RK. Tel. 721 257 011.
ČISTÍME čalounění, koberce, plyšáky. Fa Xena 99,
Slavkov. Doprava zdarma do 20 km. 605 414 856
PRODÁM náhr. díly na favorita. Plast. nádrž 1000 l,
cena 2500 Kč, 4 kuch. židle, cena za vše 800 Kč,
svěrák 500 Kč, 13 pol. zásuvku na auto 1500 Kč,
plast. desky 150x250 cm, 1 ks 2000 Kč. Tel. 720
680 995 po 16. h.
HLEDÁM vadné autobaterie za odvoz. Tel. 728
681 134 po 20. h
ZIMA NA HORÁCH – ubytování: školy, školky
atd. tel. 554 771 002.
KOUPÍM RD se zahrádkou ve Slavkově nebo
Rousínově a okolí, popř. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766
RESTAURACE BONAPARTE přijme ihned číš-
nika-servírku na HPP. Nástup možný ihned. Více
informací na tel. 775 734 605
PRODÁM DB 2+1 Slavkov, Zlatá hora, cena
1,45 mil. Dohoda možná. Tel.: 607 838 490.
HLEDÁM KE KRYTÍ kočičku pro čistokrevného
kocoura bez PP – britský modrý. Hodný, mazlivý.
Tel. 604 449 348.

INZERCE

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

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



okénko
Mnoho diabetiků a seniorů si stěžuje na bolesti

nohou. Může jít o poruchy nervů jdoucích do nohou
a rukou (tzv. periferní neuropatie) a o postižení
nervů, ovládajících vnitřní orgány (tzv. vegetativní
neuropatie). Vegetativní neuropatie může vést
i k poruchám srdečního rytmu a k trávicím obtížím.
Neuropatií může být postiženo také svalstvo ste-
henní a pánevní, lícní nerv a nerv ovládající prsty na
rukou – karpální tunel. Periferní neuropatie se nej-
častěji projevuje poruchou citlivosti dolních konče-
tin, nepříjemným brněním a pálením v klidu, ze-
jména v noci. Postižení dolních končetin je
nejobávanější komplikací u diabetiků. Často jsou
postižena nervová vlákna umožňující vnímání tlaku,
tepla a bolesti. Následkem toho diabetici často ne-
vnímají drobná poranění mezi prsty, otlaky na plos-
kách a chodidlech. Z takových malých nehojících se
poranění se mohou vyvinout poměrně rychle vážné
záněty až hluboké vředy. Při zhoršení cukrovky
např. zvýšení hladiny krevního cukru, může dojít
k těmto komplikacím, hrozícím až amputací, které
nazýváme diabetická noha. Diabetik proto musí
každodenně věnovat pozornost hygieně a péči
o nohy. Jedná se především o správné ošetření
nehtů, odstranění zhrublé kůže, ošetření otlaků.
Tomu lze také zabránit nošením zdravotních pono-
žek beze švů a těsných gumiček a zdravotní obuvi,
kterou zakoupíte v prodejnách zdravotnických po-
třeb. V lékárnách je velký výběr několika druhů
emulzí a krémů na ošetření nohou. Doporučuje se
také udržovat pohyblivost nohou a prstů pravidel-
ným cvičením a chůzí. Naším úkolem je poučit ze-
jména diabetiky o tom, jak předcházet těmto nepří-
jemným stavům a jak je léčit. Právě proto, že tento
problém je velmi častý, ale také velmi zanedbávaný,
zařadili jsme ho na program březnové přednášky. Ve
čtvrtek dne 26. března ve 14 hodin se uskuteční
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově
beseda, kterou povede Alexandr Baier z firmy Wor-
wag Pharma Hradec Králové na téma: „Jak léčit
neuropatii“. Všichni přítomní si budou moci dát
zdarma vyšetřit neuropatii na dolních končetinách
pomocí kalibrované ladičky. Všichni si také budou
moci zakoupit se značnou slevou přípravek Mil-
gama N a obdrží slevové kupony na nákup 12 ks to-
hoto přípravku a také vitaminů pro diabetiky v lé-
kárně na poliklinice ve Slavkově. 

Pro velký zájem o týdenní rekondiční pobyt
v Luhačovicích, který uskutečníme v termínu 4.–10.
května, přijal výbor územní organizace Svazu dia-
betiků ČR ve Slavkově následovné usnesení: Před-
nost zařazení na tento pobyt mají diabetici na zá-
kladě potvrzení od lékaře, pak manželé a na volná
místa ostatní zájemci. Těm, kteří si už vyzvedli při-
hlášky připomínáme nutnost uhradit stanovený po-
platek do konce března. Stejně tak přinést předpis
léčebných procedur od příslušných lékařů.

Velký zájem je letos také o ozdravný pobyt
u moře v italském přímořském středisku Bibione
v době 4. – 13. září. Abychom mohli upřesnit s Ce-
stovní kanceláří For Line Tour v Brně objednávku
ubytování u italské agentury, žádáme všechny
vážné zájemce, aby nám odevzdali vyplněné při-
hlášky co nejdříve. Bližší informace v naší kance-
láři na poliklinice a pokud máte přístup k internetu,
tak také na adrese www.veslavkove.cz.

Všem našim členům připomínáme, že dne 23.
dubna uspořádáme v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu ve Slavkově výroční členskou schůzi,
na kterou byste si měli všichni udělat čas a přijít.
Budeme hodnotit dvouletou činnost naší organi-
zace a přípravu sjezdu Svazu diabetiků ČR. 

Marie Miškolczyová
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Na podzim roku 2006 byla paní Vlaďka Fialová
v tréninkové skupině plavců brněnského oddílu
FIDES nováčkem. Nebála se podstoupit trénin-
kové metody tehdy čerstvého přemožitele kanálu
La Manche Petra Miholy, byť se jí asi zdály někdy
až drastické. V domácím bazénu pak mohla po
necelém měsíci tréninku slavit svůj první mist-
rovský titul. Pro většinu zúčastněných titul velmi
překvapivý. 

V sobotu 7. února již v pořadí šestý titul paní
Vlaďky nikoho nepřekvapil. Tři zlaté v prsařském
způsobu již měla, teď přidala již třetí ve volném
způsobu Za tři roky nenašla ve své kategorii pře-
možitele. Cenné body do pohárové soutěže navíc
získává i na úkor daleko mladších mužů.

Jejího příkladu následovali i další Slavkovští.
Tomáš Kulhánek má z republikových mistrovství
v dorosteneckých kategoriích tři stříbrné meda-
ile. Výrazné bodové příspěvky získávají na zim-
ních soutěžích Pavel Nosek a Antonín Pavéska. 

Tuto zimu navíc přijala ochotně a bez vyptávání
rodina plavců FIDES Hanu Matýškovou a Svaťku
Matuštíkovou. Těm se navíc hned v první sezoně
podařilo kvalifikovat mezi deset nejlepších ve
svých věkových kategoriích. Minulou sobotu
v Brně zúročily pilný trénink. Hanka získala
stříbrnou a Svaťka bronzovou medaili. Malý od-
stup od vítězek navíc nemusí být pro obě děvčata
v dalších letech neřešitelný problém. Jejich oddíl
byl s devíti cennými kovy v Brně na Svratce nej-
lepší a směřuje již za sedmým titulem v řadě.

Pro pořádek je třeba ještě zmínit bronzovou
medaili Jany Sekerkové z mistrovství ve Slavkově
v říjnu 2006. Celkově již má tedy medaili z re-
publikového mistrovství pět slavkovských závod-
níků. Jejich řady by se mohly rozšířit 10. října to-
hoto roku. A to dokonce v domácím prostředí. Ve
sportovně technických dokumentech plaveckého
svazu je u tohoto data uvedeno stručně – 12. MČR
prsa – Slavkov.  Vladimíra Kulhánková

Slavkov‰tí plavci oporami mistrovského oddílu FIDES
MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ V BRNĚ

dne 13. března skupina Poutníci uspořádá už
10. jubilejní ročník svého Country bálu ve Slav-
kově u Brna. Akce vypukne ve 20 hodin v sále
Společenského domu Bonaparte. Kromě Pout-
níků bude na tomto vystoupení také účinkovat
taneční skupina Junico ze ZŠ Komenského a ta-
nečníci ze zlínské taneční skupiny Country dre-
ams. Už podle názvu lze usoudit že tito tanečníci
budou předvádět a vyučovat tance z oblasti
country hudby a jistě si pro nás připraví nějaké
překvapení na půlnoc. Vstupenky se budou pro-
dávat v Informačním středisku Austerlitz na Pa-
lackého náměstí. Samozřejmě bude pro vás na-
chystáno také občerstvení a slosovatelné

vstupenky. Pro pořádající Poutníky to bude po-
slední koncert s dlouholetým kapelovým zpěvá-
kem Jirkou Machem. Ten se rozhodl dále se vě-
novat svému civilnímu povolání.

Na dalším koncertu ve Slavkově u Brna, který
se bude konat 14. srpna v rámci přehlídky Folk
a country na zámku, bude už s Poutníky hrát
a zpívat nováček – teprve osmnáctiletý kytarista
a zpěvák Jakub Bílý z Ostravy.Takže kdo by chtěl
ještě slyšet krásný Jirkův hlas v poutnických pís-
ničkách, má v pátek 13. března jednu z posled-
ních možností.

Za Poutníky se na vás na 10. ročníku
Jiří Karas Pola

Vážení přátelé country hudby,
Foto: B. Maleček

Ilustrační foto z MR
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  bbřřeezzeenn  22000099
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. 3. 18.30 spol. Společná věc. Koncert biotronika Tomáše Pfeiffera. předprodej vstupenek v informačním centru velký sál centra Bonaparte www.dub.cz
7. 3. 10.00-16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
8. 3. 14.00 spol. Dětský karneval. Vstupné: s maskou 30,- Kč, bez masky 40,- Kč velký sál centra Bonaparte DDM

13. 3. 19.30 spol. Country bál s Poutníky velký sál centra Bonaparte Poutníci
14. 3. 10.00-16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
17. 3. 18.00 spol. Přírodní léčba a stáří. Přednáší PharmDr. Monika Foltínová Lidická 307, sál nad zubní ordinací
22. 3. 16.00 kult. Koncert Sedm slov vykupitelových (J. Haydn), orchestr Musica Nova, duchovní meditace L. Lakomý kostel sv. J. Křtitele, Špitálka ř.-k. farnost Slavkov
26. 3. spol. Zahájení turistické sezony na zámku Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
26. 3. 14.00 spol. Jak léčit neuropatii. Přednáší Alexandr Baier zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
29. 3. 10.00-16.00 sport. Finále zimní střelecké ligy Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
Výstavy:
26. 3. 15.30 výst. Vernisáž výstavy fotografií P. Knötiga „Krásy jižní Moravy“. Součástí vernisáže bude vystoupení Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
do 3. května 2009 sólistů ND v Brně, módní přehlídka společenských šatů a šperků a aukce těchto šperků. 
26. 3. výst. Výstava fotografií z provincie Utrecht. Výstava vás blíže seznámí s provincií Utrecht v Nizozemském Galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz

království a představí spolupráci s Jihomoravským krajem. K vidění budou snímky např. moderní 
architektury v průmyslových parcích, příroda, kultura, bydlení aj. Výstava potrvá do 3. května 2009

26. 3. výst. Výstava známek s napoleonskou tematikou. Pokračování výstavy známek, která byla zahájena již galerie v přílozemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
v loňském roce a potrvá do 31. 5. 2009

26. 3. výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka. Výstava se bude galerie před pokladnou Zámek Slavkov - Austerlitz
nacházet před vstupem do pokladny zámku a bude veřejnosti volně přístupná do listopadu 2009

Junák o pololetních prázdnináchJU
N

Á
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Detektivní odpoledne Sherlocka Holmese
Poslední páteční odpoledne v lednu prožilo 22

dětí ze Slavkova a okolních obcí na akci Junáka
Slavkov Detektivní odpoledne Sherlocka Hol-
mese. Členové oddílů i ostatní chlapci a děvčata
se vydali rozluštit fiktivní detektivní případ krá-
deže na slavkovském zámku. Vzhledem k obtíž-
nosti celé věci se do rozplétání vložil i slavný
Angličan Sherlock Holmes.

Počáteční hry na klubovně Junáka vystřídala
netradiční návštěva zámku. Dokumenty vedoucí
na místo úkrytu pachatelů se nacházely v zámec-

kém podzemí. Etapa v zámecké zahradě byla
kvůli sychravému počasí zkrácena a program po-
kračoval opět na klubovně.

Třem detektivním týmům se podařilo nalézt
úložiště části odcizených věcí, zlodějům se však
podařilo uniknout se zbytkem lupu daleko za
město. Páteční odpoledne se přehouplo do večera,
když kolem šesté hodiny odcházeli mladí detek-
tivové domů.

Děkujeme vedení Zámku Slavkov za vstřícný
přístup a umožnění konání této akce v prostorách
zámku. Za organizátory Hynek Charvat

Setkání b˘val˘ch ãlenÛ 1. oddílu
Inzerované Setkání mladších i starších členů 1.

oddílu se uskuteční v sobotu 14. března. Bližší in-
formace sdělíme přihlášeným osobám.

Dodateční zájemci se mohou přihlásit na tel.
č. 776 811 580, případně informace získat na we-
bové adrese oddílu www.skautislavkov.org .

Vedení 1. oddílu Junáka Slavkov

Vážení čtenáři
Slavkovského zpravodaje!

Odměnou za dlouholeté psaní kroniky
města Slavkova mi u příležitosti mých deva-
desátin nabídli představitelé města možnost
zveřejňovat v každém čísle Zpravodaje vzpo-
mínky z mého života, Většinu z nich (ale ne
všechny) jsem po léta zapisovala ve verších.
Proto chci varovat všechny, kdo verše nemilují
(a těch je mnoho, neboť život ovládl byznys),
aby čtením neztráceli drahocenný čas. Ostatní
prosím o shovívavost.

Když už hovořím o svých devadesátinách,
tak pro začátek něco o nich Většina gratulantů
se  domnívala, že dožití tak vysokého věku mi
působí velkou radost. A moje odpověď?

Moje konto
Těžko mluvit o radosti,
když ti v těle chrastí kosti,
ztrácejí se plotýnky i červené krvinky.
Mám však konto, z něhož mohu vybírati –
díky Bohu – mnohé vzpomínky.

Jiné verše k témuž datu
(ne moc komorní)

Devadesátka? – Paráda!
Když vyskočí ti na záda,
jako bys nesl ranec ctností,
s ním čtyři rance zbytečností
a hrubý pytel s omyly.

Byť s tíhou, rád bys kráčel dále,
znaven však zvolníš znenadále.
Proč, to pochopíš za chvíli:
Mnoho sis nabral na záda. –
Tak prosím, jaká paráda?
Na shledanou za měsíc (snad)

L. Kropáčková

Foto: 3x archiv junáků

Pohled na Slavkov od východu, v pozadí je vidět zámek, kostel Vzkříšení Páně. Při pravé straně je pa-
trný býv. chudobinec – dnes budova polikliniky, zvýšená o jedno poschodí. Kolorovaná pohlednice da-
tovaná nedlouho po roce 1907, tedy v době, kdy ještě nebyl příliš vzrostlý nově osazený Svojsíkův park
jižně od školy na Komenského nám. Pohlednice ze sbírek S. Olbrichta, popis PhDr. V. Zichová
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučujeRady do zahrady – březen

Pranostika: Kolik mlhy březen tají, tolik mrazů
bude v máji.

Od začátku března již zahrádkáři netrpělivě oče-
kávají jarní dny. Počasí však bývá mnohdy ještě
nevlídné, několik teplejších dní vystřídá zimní ne-
pohoda. V ovocné zahradě je březen, zejména jeho
závěr, nejvhodnějším obdobím k hubení přezimu-
jících stadií škůdců. Převážná část z nich je právě
na hostitelských rostlinách. Většinou však přezi-
mují v trhlinách stromů nebo u pupenů v různých
vývojových stadiích – vajíčko, larva, kukla nebo
i dospělec.

Snadno najdeme přezimující housenky, které si
na podzim vytvářejí zapředením listů a větévek
velká, nápadná zimní hnízda. Tyto útvary je nutno
ze stromů odstřihnout a mechanicky zlikvidovat.
Tím jednoduše zabráníme silnému žíru až holožíru
vyrašených listů housenkami v květnu. 

Proti ostatním přezimujícím druhům musíme
používat chemické přípravky. V minulosti použí-
vané přípravky (Alborol, Nitrosan), které byly vy-
soce nepříznivé pro životní prostředí jsou dnes již
zakázané. V tomto období, kdy teploty dosahují 10
stupňů Celsia a více používáme přípravky jejichž
účinnou látkou jsou minerální nebo rostlinné oleje
(Oleoekalux, Oleoekol…). V této době přezimující
stadia již intenzivně dýchají a olejová složka je po-
kryje tenkým filmem, který je udusí. Protože pří-
pravek působí pouze dotykově, musí být všechny
části rostlin zasaženy postřikovou jíchou a doslova
omyty. 

Jarní postřiky jsou účinné i proti černým přezi-
mujícím vajíčkům mšic. Na jabloni mšici jablo-
ňové a mšici jitrocelové, kde deformují letorosty,
listy, mladé plůdky u nichž způsobují opad. Olejové
postřiky rovněž hubí přezimující stadia škodlivých
motýlů – např. slupkových a pupenových obalečů,
obaleče jablečného nebo různých drobných minu-
jících motýlů. Jsou základní ochranou proti štítence
zhoubné, štítence čárkovité a puklici švestkové.
Všechny uvedené druhy sají na kůře kmínků a větví

dřevin a keřů. Na vajíčka svilušek jsou rovněž ole-
jové postřiky účinné.

Na listech dřevin vytvářejí vlnovníkovci ná-
padné výrůstky (hálky). Typické jsou pro ořešáky
a vinnou révu. Na hrušních se napadení hálčivcem
projevuje zvlněním listů, zelenými a později  hně-
dými puchýři. Hálky rostliny nepoškozují, jedná
se spíše o vady na kráse. Při silném opakovaném
napadení, zejména u mladých stromků slivoní nebo
ořešáků a ve vinicích, je nutné přistoupit k ochraně
akaracidy nebo sirnými přípravky těsně před raše-
ním. Později v době vzniku hálek je ochrana již
nemožná.

Pupeny černého a červeného rybízu proměňuje
v pupenové hálky nejškodnější ze všech vlnovníků
hálčivec rybízový. Pupeny, ve kterých přezimují
a později sají roztoči se nápadně zvětšují. Che-
mická ochrana spočívá v aplikaci akaricidů za slun-
ných a teplých dnů v dubnu. V únoru a březnu lze
vyštipovat nápadně zvětšené pupeny, což je nmo-
hem šetrnější způsob ochrany k životnímu pro-
středí. Při silném napadení je však vhodnější zvá-
žit likvidaci celé rostliny a nahradit ji novou.

V loňském roce došlo ke změnám v registraci
přípravků na ochranu rostlin. Členové ČZS získají
informace v Rukověti zahrádkáře, kterou obdrží na
výroční členské schůzi. My se touto problematikou
budeme zabývat v příštím čísle zahrádkářského
okénka. 

Pozvánka: Dne 22. března se koná v restauraci
GÓL na Zlaté Hoře Výroční členská schůze ZO
ČZS zahájení v 9 hodin. Po skončení schůze se
uskuteční přednáška Bc. Tomáše Jana z ÚKZUZ
Želešice „Novinky v pěstování peckovin“. 

Dne 7. 3. se taktéž v restauraci GÓL bude konat
taneční zábava „VÍTÁNÍ JARA“. K tanci a posle-
chu zahraje hudební skupina, o půlnoci velká tom-
bola. Zveme všechny členy ČZS, jejich rodinné
příslušníky a příznivce zahrádkaření.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža.

OKO DRAVCE. Dva úplnû obyãejní mladí Ameriãané se kvÛli jed-
nomu zvlá‰tnímu telefonátu stanou souãástí hry, která je nebez-
peãnûj‰í neÏ ruská ruleta.

96 HODIN. LIAM NIESON, FAMKE JANSSEN. âas odplaty nade-
‰el! B˘val˘ ‰pion pátrá po únoscích své dcery, která má b˘t pro-
dána do otroctví.

RUD¯ BARON. Film o Ïivotû slavného nûmeckého stíhacího letce
za 1. svûtové války. Jeho rud˘ trojplo‰ník se stal postrachem
letcÛ Dohody. Britové na jeho hlavu vypsali odmûnu…Bûhem
války sestfielil nejménû 80 letounÛ.

CASH. JEAN RENO, VALERIA GOLINO. Lest je navleãena – zrada
vykonána. Jedno je v‰ak jisté. Za smrt pfiítele a bratra bude za-
placeno. Nûkdo prohraje, ale kdo to bude?

LOVECKÁ SEZÓNA 2. Lesní stvofiení se pou‰tí do velké zá-
chranné akce a ocitají se uprostfied nepfiátelského tábora – ve
svûtû domácích mazlíãkÛ. Vyhraje dravûj‰í. Je to prosté.

DÒM NA ·PATNÉ ADRESE. SAMUEL L.JACKSON. Samozvan˘
stráÏce pofiádku pfiiná‰í nûkter˘m pocit bezpeãí, ale jiné stále více
obtûÏuje. Proti trvalému naru‰ování soukromí se lidé nakonec
zaãnou bránit.

JÍZDA DO PEKEL 2. Na ãtyfii pfiátele neãeká v Las Vegas zábava
a dobrodruÏství, ale hrÛza, utrpení a ryzí strach nasákl˘ krví,
kter˘ rozdává vraÏdící monstrum.

TEN NEJVùT·Í. ROB SCHNEIDER. Mal˘ podvodníãek má jít do
vûzení za zpronevûru. ProtoÏe má strach z budoucích spolu-
vûzÀÛ, zaãne trénovat bojová umûní, získá respekt a zavádí ve vû-
zení nová pravidla. Ale potíÏe ho teprve ãekají…

UMÍRAJÍCÍ ZVÍ¤E. PENELOPE CRUZ, BEN KINGSLEY, DENNY
HOPPER. Pfiíbûh o lásce a smrtelnosti, svobodû i utrpení.

ZTRACENÉ MùSTO. JAMES BROLIN, IAN SOMERHALDER, BET-
TINA ZIMMERMANN. Mise, která má jedin˘ cíl: zachránit ze
svûta, co z nûj je‰tû zbylo. To jim ulehãí starobyl˘ artefakt,
o kter˘ musí svést boj s pfiírodními Ïivly a krut˘m padouchem,
kter˘ by ho chtûl vyuÏít k ovládnutí celého svûta.

DIVO·KA. EMMA ROBERTS. Nová holka. Nová ‰kola. Nová pravidla.
GURU LÁSKY. JESSICA ALBA, JUSTIN TIMBERLAKE, BEN

KINGSLEY. Komedie z prostfiedí manÏelské poradny.
BABY MÁMA. Komedie o stfietu úplnû odli‰n˘ch svûtÛ – ambi-

ciózní podráÏdûné a osamûlé manaÏerky, která chce dítû a vol-
nomy‰lenkáfiské náhradní matky.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Biotronik Tomá‰ Pfeiffer rozezní
ve Slavkovû tajemn˘ vodnáfisk˘ zvon

Tomáš Pfeiffer představí na koncertě  Společná
věc 2009 Vodnářský zvon, nástroj skrývající v sobě
historii i tajemství. Je složen ze sedmi kovů sym-
bolizujích naši sluneční soustavu, jeho součástí je
voda, která se při hře vznáší řadu centimetrů nad
hladinu nebo reaguje vytvářením obrazců. Alik-
vótní tóny, které podle tradice působí na naši du-
chovní podstatu a pomáhají  i tělu, jsou citlivě do-
plněny vizuálními snímky promítanými na
parabolickém plátně. Více na www.dub.cz

Přijďte zažít netradiční koncert ve středu
4. března od 18.30 h. ve velkém sále centra Bona-
parte. Předprodej vstupenek v Informačním centru
ve Slavkově, Palackého n. 1, tel.: 544 220 988,
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz. Cena
vstupenky: 100 Kč / dospělí, 70 Kč děti, studenti,
důchodci, ZTP. Bližší informace o sérii koncertů na
www.dub.cz.

Sněhové sochy. Letošní sněhová nadílka umožnila vzniknout několika sněhovým výtvarným
dílům, které v minulosti sněhové podmínky postavit nedovolily.

Autory těchto soch je tzv. Sněhový tým, skupina čtyř kamarádů, kteří těmito díly baví nejen sebe,
ale i náhodné kolemjdoucí. Jak se jim daří můžete posoudit z přiložených fotografií. red.

Více fotografií na www.veslavkove.czFoto: B. Maleček
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Ke konci prosince 2008 při příležitosti pětat-
řicetileté existence a činnosti akciové společ-
nosti ACHP Slavkov a.s., se vedení podniku roz-
hodlo pozavt na přátelské setkání své bývalé
zaměstnance, kteří odešli z podniku do starob-
ního důchodu. Tento počin byl pozvanými dů-
chodci milým překvapením a tím nejlepším do-
kladem zájmu vedení podniku o bývalé
zaměstnance, jejich problémy a také je infor-
moval o hospodářských výsledcích v součas-
nosti.

Přátelské setkání zahájil ředitel podniku pan
Dr. Ing. Jan Procházka, který po uvítání dů-
chodců ve svém slově stručně připoměl činnost
a dosažené výsledky podniku od jeho počátku do
současnosti.

Většina z nás byla v ACHP takřka od jeho za-
ložení. Vzpomínali jsme, že tehdy bylo v pod-
niku zaměstnáno 110 osob, jejichž počet se po-
stupně zvyšoval na 164. Distribuovali jsme
hnojiva do zemědělských podniků pro celý okres
Vyškov. K tomu účelu nám sloužil vybudovaný
sklad hnojiv na 7500 t, 800 t agrochemikálií a
dále 23 aut IFA s devíti rozmetadly atd. Stoupa-
jící požadavky zemědělských podniků na hno-

35. výročí vzniku ACHP Slavkov u Brna
jení si vyžádaly uvedení do provozu vlastní vý-
robnu kapalných hnojiv. Do užívání byly dány
čtyři zásobníky s kapacitou 2800 m3 pro DAM
a kapalnou NP suspenzi.

Po roce 1989 docházelo v podniku k postupné
restrukturalizaci v návaznosti na změny a poža-
davky zemědělských podniků. Výroba hnojiv
postupně klesala až na 18 000 t. Dozvěděli jsme
se, že v roce 1995 byla ukončena éra rozmetání
hnojiv pomocí rozmetadel. V dalších obdobích
byla uskutečněna rekonstrukce výroby kapal-
ných hnojiv celkovým nákladem 5 mil. Kč.

Přes určité potíže se podnik dále rozvíjí. Byli
jsme překvapeni, kolik investic vedení podniku
věnuje do modernizace, jako plynofikace,
úprava vozovky apod. Jen samotná plynofikace
stála 5 milionů Kč. Podnik také na své náklady
nechal opravit most přes Litavu. V další fázi mo-
dernizace byl zakoupen výkonný aplikátor Terra
Gator a později aplikátor Rogator, vybavený k
variebilní aplikaci hnojiv Hydrosenzorů a dru-
žicové navigace.

Dále nás p. ředitel informoval o snížení ob-
jemu výroby hnojiv, který byl způsoben ekono-
mickými problémy odběratelů. Množství prodá-

vaných hnojiv včetně kapalných se pohybuje
nyní na 18 000 t, což je kolem 2/3 původního
stavu. To se odrazilo i v počtu zaměstnanců – k
dnešnímu dni je v ACHP zaměstnáno jen 24 pra-
covníků. V závěru svého vystoupení připomněl
pan ředitel, že podnik má jisté potíže a to ve
vazbě na zemědělské podniky.

V závěru p. šiditel poděkoval přítomným dů-
chodcům za jejich účast a zájem o dění v pod-
niku a vyslovil přesvědčení, že se opět setkáme
při 40. výročí vzniku ACHP. Jménem vedení nás
pozval na malý raut.

V neformálůním rozhovoru nám byly vysvět-
leny drobmé dotazy, týkající se výroby kapal-
ných hnojiv. Dále nám vysvětlena možnost ná-
kupu pytlovaného hnojiva pro maloodběratele.
Rovněž jsme se dozvěděli, že podnik i nadále
vlastní rekreační objekt v Jeseníkách – Karlově.
O rekreaci mohou požádat i bývalí zaměstnanci
– důchodci za stanovený poplatek.

Po ukončení přátelského setkání zajistil pod-
nik odvoz důchodců do Slavkova. Přejeme pod-
niku mnoho úspěchů v dalších letech.

Za přítomné i nepřítomné důchodce
Karel Slanina

Tento celkem hojný, všeobecně známý druh
sovy je obyvatelem parků, městských výsadeb pře-
devším našich středních poloh. Velmi zajímavé je
jeho chování mimo dobu hnízdění, kdy se ptáci
sdružují na společná stanoviště. Až několik desí-
tek, výjimečně stovek přes den odpočívá na urči-
tých stromech, kterým bývají věrni po řadu let.
Přednost dávají stromům jehličnatým, na méně ru-
šených místech to bývají i listnáče. Ukryti v koru-
nách stromů přečkávají den, odpočívají, sluní se,
za soumraku vylétají na lov převážně do blízkého
okolí. Již koncem září se počínají shromažďovat,
v březnu až v dubnu shromaždiště opouští. 

Své zimní stanoviště nacházejí převážně v in-
travilánu města. Jsou to 2 mohutné stromy zeravu
obrovského v Zámeckém parku, tradičně, až do
dnešních dnů zimují v korunách čtyř douglasek ti-
solistých i v okolních stromech poblíž křižovatky
ulic Jiráskova – Malinovského, zpravidla poblíž
i vyhnízdí. Ve sledovaném roce 2005 bylo v dutině
jírovce před poliklinikou zjištěno a podrobně po-
psáno počátkem února zimní hnízdění, když 4.
února mladí ptáci již opouštěli hnízdní dutinu. 2
mláďata rodiče dokrmili v koruně stromu, 3 mlá-
ďata byla v odchovně a vzletná byla vypuštěna

v zámeckém parku. Mladí kalousi byli v parku
zjištěni i v dubnu 2008. 

Shromaždiště kalousů v zimním období není
z dřívějších let z literatury známo. Jihomoravská
pobočka ornitologické společnosti tato shromaž-
diště neustále sleduje, zatím v sedmi okresech
včetně okresu našeho. Na tomto území bylo v zim-
ním období roku 2005 napočítáno 1058 zimují-
cích ptáků. 

Několik poznámek k užitečnosti těchto sov.
Počet zimujících kalousů každoročně ovlivňuje

výskyt drobných hlodavců, převážně hraboše pol-
ního. Přehled o potravě sov, hnízdí u nás celkem 8
druhů, lze získat poměrně snadno rozborem
vývržků. Nestravitelné části své kořisti, jako je
srst, peří, kosti i celé lebky sovy vyvrhují z volete.
Během roku 2005, kdy Jihomoravská pobočka
České společnosti ornitologické vyhlásila kalouse
ptákem roku, byl prováděn sběr těchto vývržků
pod stromy, kde kalousi zimují. Rozbor vývržků ze
zimovišť v našem městě, prováděný zoology spe-
cialisty pro taxonomii savců a ptáků poskytuje pře-
hled o výskytu drobných hlodavců v našem okolí. 

Na prvním místě v počtu ulovených myší je
hraboš polní – 501 kusů, následují běžné druhy

Neobvyklou možnost praktického poznávání
ptáků mají děti v Mateřské školce Zvídálek na Ma-
linovského náměstí. Přímo před okny ve skupině
jehličnanů je zimoviště roztomilých soviček, ka-
lousů ušatých. Děti je rády pozorují. Tito ptáci se
v zimním období stahují do jednoho místa, větši-
nou do jehličnatých stromů v závětří, kde přečká-
vají nepřízeň počasí. Jedná se většinou o kalouse ze
severu a východu Evropy (Polsko, Rusko). Vpod-
večer tiše vylétávají na lov. Jejich potravou jsou
převážně hlodavci. Je to možno vidět z jejich tzv.
vývržků, nestravitelných chuchvalců z kostí a srsti
jejich kořisti, které sovy vyvrhují. Pod stromy je
jich vidět spousta. Kalousi s blížícím jarem odlé-

távají a v únoru až březnu zde už žádný nebude.
Zato z jihu se vrátí ti naši. Slavkovské zimoviště
kalousů už je mezi ornitology známé a každoročně
kalousy sčítáme. Jejich stavy jsou každý rok jiné.
Letos jich je zde ukryto přes 50 kusů. Ovlivňuje to
asi jak tuhá je zima a především množství dostupné
potravy. V takzvaných myších rocích jich bývá
80–120 ks, v posledních letech jich bylo zde
20–30. Je zajímavé, jak kalousi svá zimoviště mění.
Nejdříve, v osmdesátých letech, jsme je pozoro-
vali v tújích v zámeckém parku, pak v devadesá-
tých letech zimovali v břízách na nádvoří ZŠ Ko-
menského, potom v malém parku, ve smrcích
v Jiráskově ulici a teď se jim líbí ve školce pn

Výuka přírodopisu z okna

Kalous ušatý, stálý obyvatel Slavkova

myšic, převážně myšice křovinná s počtem 87, za-
jímavostí, novým druhem pro naše okolí je myšice
temnopásá s počtem 9 ks (myšice jsou větší, kon-
trastně zbarvené, mají nápadně velké oči a uši, po-
hybují se až metrovými skoky; objevují se na pod-
zim i u lidských obydlí), myška drobná, která
obývá a staví si hnízda v porostech obilí, rákosin
a vysokých bylin, byla ulovena kalousi v počtu 6
ks, norník rudý, který ohlodává kůru mladých
stromů v počtu 4 kusy. Myš domácí v počtu 9 ks.
Kořistí kalousů ušatých jsou v menším počtu
i ptáci. Nejvíc ulovili vrabců polních – 6 ptáků, 2
sýkory koňadry, po 1 jsou zastoupeni ptáci dlask,
zvonek, strnad obecný a 2 drobní pěvci nezjiště-
ného druhu. 

Z jiných zdrojů o potravě kalousů ušatých je
uváděn i potkan, křeček, lasička, veverka, v letním
období loví kalousi i hmyz a žížaly dešťovky. 

M. Hrabovský

Foto: 2x P. Maleček
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Nejde o žádného „náctiletého“ adolescenta,
který se chlubí krásným mládím ve druhé de-
sítce let svého života. A přece se zviditelňuje.
Hlavně na průčelí slavkovské radnice. Bývá též
součástí slavnostní výzdoby prostor při vý-
znamných příležitostech organizovaných měs-
tem, nebo se souhlasem zastupitelských orgánů
města je používán jinými subjekty při jejich pre-
zentaci ve městě i mimo ně. Uhodli jste! Jde
o prapor, který městu Slavkov u Brna udělil roz-
hodnutím č. 14 ze dne 12. 4. 1994 tehdejší před-
seda poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Milan Uhde.

Byla to doba zviditelňování a obnovy tradic,
které v případě obcí a měst znamenaly zvýšený
důraz na jejich symboliku. Vydaný zákon o ob-
cích z r. 1990 umožnil obcím  a městům získat
vlastní znak a prapor. Zastupitelstvo našeho
města možnosti využilo a o přiznání praporu,
jehož výtvarnou podobu schválilo odborná he-
raldická parlamentní komise, požádalo. V pra-

poru je heraldický symbol převzatý ze znaku,
který byl městu Slavkovu udělen privilegiem
krále Václava IV. z 1. července roku 1416, za-
komponovaný do kružnicového symbolu slav-
kovského slunce z památné bitvy tří císařů
u Slavkova.

Prapor jsem převzal na slavnostním aktu v bu-
dově Parlamentu ČR z rukou předsedy poslane-
cké sněmovny dne 13. května 1994. Před radnicí
byl vztyčen 13. srpna 1994 u příležitosti II. na-
poleonského dne ve Slavkově, za účasti ná-
městka ministra kultury ČR ing. Josefa Svobody.

Při vzpomínkce na onen významný den mohu
jen opakovat závěrečná slova tehdejšího svého
projevu: Nechť slavnostní akt vztyčení praporu
města Slavkova je nejen příležitostí, abychom si
uvědomili, kde jsme doma, ale také podnětem
k rozvoji tohoto města jako místa pohodlného
k žití, místa, které nás všechny spojuje v úsilí
o jeho rozvoj a blaho.

JUDr. Miloslav Honek

Bude mít patnáct roků

Projev JUDr. Miloslava Honka před vztyčením
praporu města. V popředí ing. Josef Svoboda,
náměstek ministra kultury ČR.

Rád bych alespoň několika větami zmírnil
strohé odsouzení situace v městské knihovně. 

Městská knihovna je umístěna v mnoha ohle-
dech nevyhovujících prostorách – severní křídlo
zámku s vysokými místnostmi orientovanými
opět na sever, špatně těsnící okna, zastaralá (40 –
60 let) akumulační kamna atd. Tyto negativní
vlivy působí zejména v době silných venkovních
mrazů a větrného počasí. 

Jestliže bylo v minulých letech v knihovně ales-
poň přijatelné prostředí, ve kterém se dalo „vydr-
žet i bez lyžařského oblečení“, znamenalo to pro
provozovatele značné finanční náklady. Vzhledem
k výdajům na energie, které se meziročně zvyšují
řádově o desítku procent, vytápění k všeobecné
spokojenosti (i naší) představuje již nyní neúnos-
nou finanční zátěž v provozu celé organizace. Pře-
sto v rozsahu možností se prostory stále vytápí!

Jedním z řešení je přemístění knihovny do
vhodnějších prostor, resp. stavba víceúčelové bu-
dovy, kde bude také knihovna. Dalším možným
řešením je zateplení místností knihovny, výměna
elektrických kamen za nové s ekonomičtějším
provozem atd. Všechna řešení (zejména ta rych-
lejší) naráží na poměrně velké peněžní částky.

Nabídka knih – tzv. bestsellerů je opět spojena
s finanční částkou, která je vynakládána na nákup
nových knih. Výběr a nákup nové literatury je svě-
řen vyškovské Knihovně K. Dvořáčka, a to ze-

Tady máte návod k přežití návštěvy kni-
hovny ve Slavkově u Brna:

1. Řádně se oblečte. Péřové
bundy či lyžařský oblek jsou
ideální.

2. Nebojte se! Ta zachum-
laná dáma není yetti, to je jen
promrzlá knihovnice!

3. Vyvarujte se jakéhokoliv
srovnávání s jinými knihov-
nami, mohli byste být hluboce
zklamáni.

4. Chuť na bestsellery si ne-
chte hned při vchodu zajít.
Tedy pokud za ně nepovažujete Gogola a Tol-
stého…

Poděkování
Vážený pane Františku a Jiří Kudo, dne 31.

ledna se ve Slavkově u Kudů konala zabijačka.
Každý zákazník dostal balíček s velmi dobrou
zabijačkou. Obchod byl plný zákazníků, ale
děvčata s úsměvem zvládla obsloužit každého.
Potěšilo to všechny zákazníky.

Co k tomu říci? Práce dobrých a špičkových
řezníků se ani v letošním roce nezapřela. Zboží
z Vaší prodejny je nejen dobré, ale neustále
čerstvé, a co hlavní, i s hrdostí provedené. Vaše
každodenní práce by v letošním hodnocení ob-
stála na první místo, protože je provedena s lás-
kou a „Kudovou chloubou“. Jako stálá zákaz-
nice Vám chci za všechny zákazníky
poděkovat. Přeji Vám, aby Vaše ruce s láskou
a pýchou vyráběly tak dobré a kvalitní zboží
jako dosud. J. Hanousková

Také se vám nelíbí ve slavkovské knihovně?
5. Pružná a přínosná komunikace s vede-

ním? No, tak jsme se zasmáli…
6. „Když  se chce, všechno

jde.“ Toto heslo platí možná na
menších vesnicích, ale slav-
kovská knihovna s ním zřejmě
zatím nebyla seznámena.

7. Zapomeňte na to, že by se
nabídka novinek řídila vkusem
čtenářů. Výběr knih se řídí
snad ještě Koniášovým sezna-
mem.

8. Uduste v sobě jakýkoliv
záblesk idealismu! Lepší už to

asi nebude…
Mgr. Jitka Šedá, Mgr. Olga Kolibová

Reakce na „Návod k přežití návštěvy knihovny“
jména z důvodů zhodnocení svěřené částky
o téměř 50 % navíc (za částku 40 tis. Kč byly do
městské knihovny dodány knihy v reálné pořizo-
vací hodnotě 59,5 tis. Kč – z důvodů dosažení na
množstevní rabaty a další obchodní slevy, na které
jednotlivá knihovna nikdy nedosáhne). Samotný
výběr je rozdělen procentuálně následovně: be-
letrie 60 %, dětská literatura 25 % a naučná lite-
ratura 15 %. Ohledně výběru jednotlivých titulů –
je velmi těžké zavděčit se všem, nicméně pokud
se v minulosti vyskytly požadavky na zakoupení
konkrétních knih, bylo jim ve většině případů vy-
hověno. Klasiky světové literatury by měla mít
každá veřejná knihovna k dispozici, nemá-li je,
stěžují si žadatelé o tzv. „povinnou či doporuče-
nou školní četbu.“

O komunikaci s vedením mohu říci jen tolik, že
ani já, ani ředitel organizace nebyl kontaktován
ani jednou z níže podepsaných osob, jedna ze spo-
luautorek „povzdechu“ nebyla dokonce v kni-
hovně od loňského léta. 

Budoucnost knihovny není potřeba vidět jen
šedočerně. Na různých variantách vyřešení celé
situace pracujeme, jsou však podmíněny, jak již
shora uvedeno, finančními investicemi. Myslím,
že se najdou i uživatelé, kteří jsou spokojeni se
službami knihovny, byť nemusí být smířeni s pod-
mínkami, v jakých jsou tyto služby poskytované.

Jiří Blažek, MěK Slavkov u Brna
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV B¤EZEN–DUBEN 2009

28. 2. sobota 19.30 hod. KDOPAK BY SE VLKA BÁL 83 min.
1. 3. neděle 16.30 hod. Pohádka pro děti, nebo horor pro dospělé? Jedno ani druhé! Příběh jedné rodiny o tom, že život není peříčko, ale je

někdy pořádně zamotaný. Režie: Marie Procházková. Hrají: D. Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček, M. Kratina,
M. Hoffman ad. Nový český film.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

3. 3. úterý 19.30 hod. DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ 102 min.
4. 3. středa 19.30 hod. Příběh mimozemšťana Klaatua, který přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci.

Otázkou je, zda o to vlastně stojíme… Režie: Scott Derrickson. Sci-fi film USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

7. 3. sobota 19.30 hod. AUSTRÁLIE 134 min.
8. 3. neděle 19.30 hod. Příběh britské aristokratky, která se na konci 30. let vydává do Austrálie převzít dědictví po manželovi. V zemi protinožců

začíná nový život a přitom objeví drsnou krásu divočiny a jejích obyvatel. Režie: B. Luhrmann. Film Austrálie/USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži nepřístupno

10. 3. úterý 19.30 hod. JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM 110 min.
11. 3. středa 19.30 hod. Příběh novináře, který dostane příležitost psát do bulvárního deníku. Komediálně laděný příběh vznikl podle skutečných

událostí. Film Velké Británie. Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

14. 3. sobota 19.30 hod. KAMARÁDOVA HOLKA 101 min.
15. 3. neděle 19.30 hod. Hrdina komedie má zajímavý „kšeft“, balit dívky, se kterými se právě někdo rozešel a naštvat je tak, aby se dotyčná vrátila

k původnímu partnerovi. Jenže všeho do času…
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

17. 3. úterý 19.30 hod. 96 HODIN 94 min.
18. 3. středa 19.30 hod. Bývalý agent CIA musí chtě nechtě oprášit své profesní návyky – bandité kdesi v Evropě mu totiž unesli dceru. Zjistí, že

padla do rukou obchodníků s bílým masem. Vezme spravedlnosti do svých rukou… Akční kriminální film Francie.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

21. 3. sobota 19.30 hod. ČTVERY VÁNOCE 82 min.
22. 3. neděle 19.30 hod. Komedie o tom, jak sympatický mladý pár se pokouší o ďábelský kousek – objet za jeden (konkrétně Štědrý) den všechny

své rozvedené rodiče. Film USA. 
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

24. 3. úterý 19.30 hod. RUDÝ BARON 100 min.
25. 3. středa 19.30 hod. Příběh ze života německého stíhacího esa. barona Manfreda von Richthofera, pravděpodobně nejznámějšího pilota

všech dob. Film Německo/UK
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

28. 3. sobota 19.30 hod. LABYRINT LŽÍ 129 min.
29. 3. neděle 19.30 hod. Drsný agent CIA bojuje proti teroristům na blízkém východě i proti svému šéfovi ve Washingtonu. Se srdcem na pravém

místě v terénu nasazuje krk. Režie: Ridley Scott. V hlavní roli Leonarda DiCaprio. 
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

31. 3. úterý 19.30 hod. NOCI V RODENTHE 97 min.
1. 4. středa 19.30 hod. Lékař, kterému zemřela pacientka a žena, která má dvě nemocné děti a nevěrného manžela, se setkávají na opuštěné

pláži, kde musí čelit jak nepřízni osudu, tak přírodní katastrofě. Romantický film podle románu N. Sparkse.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

4. 4. sobota 19.30 hod. PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA 166 min.
5. 4. neděle 19.30 hod. Příběh muže, který se narodil na konci první světové války jako osmdesátiletý stařec a na rozdíl od ostatních lidí ho čeká

mládnutí… Film USA podle povídky F. S. Fitzgeralda. Režie: D. Fincher, v hlavní roli Brad Pitt.
Mládeži přístupno od 12 let

7. 4. úterý 19.30 hod. OCAS JEŠTĚRKY 90 min.
8. 4. středa 19.30 hod. Narození Josefa Bárty provází věštba: zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem, a jeho

svět se hroutí.  Dodá jeho životu smysl nová láska? Nový český film. Režie: Ivo Trajkov.
Mládeži přístupno

11. 4. sobota 16.30 hod. PEKLO S PRINCEZNOU 95 min.
12. 4. neděle 16.30 hod. Komediálně laděná pohádka o tom, co se stane, když princezna Aneta si nechce vzít prince Jeronýma. Bude svatba, válka

nebo peklo na zemi? Nový český film. Režie: M. Šmídmajer. Hrají: J. Mádl, T. Voříšková, P. Nárožný, Z. Adamovská aj.
Mládeži přístupno
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