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Úplný program všech akcí na slavkovském bojišti naleznete na straně 2 zpravodaje

Sobota 1. prosince
Doprovodn˘ program na zámku
9.00–18.00 zahájení Napoleonské expozice pro vefiejnost 

11.00–19.00 kost˘mované prohlídky zámku a prohlídky podzemí
s floristick˘mi ukázkami

8.00–22:00 nádvofií – jarmark tradiãních fiemesel v dobov˘ch
kost˘mech spojené se zabijaãkov˘mi hody (VSTUP
ZDARMA)

Husova ulice a námûstí
8.00–22.00 Historick˘ jarmark (VSTUP ZDARMA)

Nedûle 2. prosince
9.00–9.30 slavnostní pfiehlídka na námûstí 
9.00–18.00 zámek – Napoleonská expozice, prohlídky zámku

a podzemí

Sobota 24. listopadu 
veãer (zámek. koncert pro zástupce a obãany okolních obcí

âtvrtek 29. listopadu   
16.00 zámek – pfiedná‰ka pro vefiejnost. Univ. Prof. PhDr.

Du‰an Uhlífi, CSc.: „Slavkovské boji‰tû v r. 1807“

Pátek 30. listopadu
v prÛbûhu dne obsazení mûsta Slavkova vojsky FrancouzÛ a spo-

jencÛ, pochodÀov˘ prÛvod Rakouské armády, pietní
akt u hrobu kancléfie Kounice

Sobota 1. prosince
9.00–9.30 slavnostní nástup v‰ech vojsk zakonãen˘ vojen-

skou pfiehlídkou na námûstí
19.30–20.30 slavnostní prÛvod vojsk námûstím zakonãen˘

 ohÀostrojem

V neděli 25. listopadu 2007 přijede na tří-
denní návštěvu Jihomoravského kraje prezi-
dent České republiky pan Václav Klaus s paní
Livií Klausovou. Pro naše město je poctou,
že se zahájení této významné státní návštěvy
uskuteční u nás ve Slavkově u Brna. Po pří-
jezdu prezidentské delegace do našeho města
přivítá prezidenta ČR hejtman Jihomorav-
ského kraje pan Stanislav Juránek v 10 hodin
na Palackého náměstí před vstupem do rad-
nice. Chtěl bych vás všechny pozvat na se-
tkání s prezidentem ČR, jelikož součástí této
návštěvy je i setkání a diskuse prezidenta ČR
s občany a autogramiáda jeho knihy. Vše pro-
běhne v prostorách centra našeho města
v prostorách před radnicí. Na setkání s pre-
zidentem ČR vás všechny velmi srdečně zvu. 

Ivan Charvát, starosta města 

10.00 Příjezd prezidenta ČR pana Václava
Klause a paní Livie Klausové. Jejich
přivítání hejtmanem JmK panem
Stanislavem Juránkem a starostou
města panem Ivanem Charvátem.

10.05–10.20 Projev prezidenta ČR k občanům,
setkání a diskuse s občany, auto-
gramiáda knihy Václava Klause
„Modrá, nikoli zelená planeta“.

10.20–10.35 Přijetí prezidenta ČR pana Václava
Klause a paní Livie Klausové na rad-
nici.

10.40 Odjezd prezidentské delegace.

18. 5. 1924 Tomáš Garrigue Masaryk
5. 7. 1931 Tomáš Garrigue Masaryk

25. 5. 1947 Edvard Beneš

28. 10. 1990 Václav Havel

25. 11. 2007 Václav Klaus

Václav Klaus kfití letadlo se jménem Slavkov v roce 2004

Autogramiáda Václava Klause v r. 1992 Václav Klaus na slavkovském zámku v r. 1990

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

V. Klaus v r. 1992

Program návštěvy prezidenta ČR
ve Slavkově u Brna 25. 11. 2007

Historie návštěv prezidentů
Československa a Česka
ve Slavkově u Brna



G e n e r á l n í  p a r t n e r  a k c e

1. prosince
Tvarožná 14:00–15:15

Slavkov náměstí 19:30–20:30

Vstupné na obě akce zdarma.

2. prosince
Mohyla míru 12:00–12:30

28. listopadu
Vyškov 18:00–21:00

29. listopadu
Rousínov 18:00–22:00

30. listopadu
Podolí Žuráň 17:30

Jiříkovice 18:00

Zbýšov-Křenovice 18:00–20:00

1. prosince
Slavkov 09:00–09:30

Jiříkovice Tvaroženská ulice 09:30

Kobylnice 09:45–10:15

Prace 09:45–10:15

Blažovice 10:30–10:45

Tvarožná náves od 10:00

Tvarožná 15:15–15:30

Slavkov 08:00–22:00

2. prosince 2007
Slavkov náměstí 09:00–09:30

Šlapanice 09:00-12:00

Šlapanice

Celý víkend
Slavkov u Brna

Stará pošta Pozořická
Křenovice

Záštitu nad akcí převzali:
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR
Ing. Milan Venclík, 1. náměstek Jihomoravského kraje
Ing. Michael Hrbata, poslanec parlamentu ČR 

V z p o m í n k o v é  a k c e  k e  2 0 2 .  v ý r o č í  b i t v y  t ř í  c í s a ř ů

S p o l u fi n a n c o v á n o  z a  l a s k a v é h o  p ř i s p ě n í  J i h o m o r a v s k é h o  k r a j e .

D a v a y  C o m m u n i c a t i o n s  s . r . o .  ©  2 0 0 7  V š e c h n a  p r á v a  v y h r a z e n a .  P o ř i z o v á n í  o b r a z o v ý c h  z á z n a m u  p o u z e  k  n e k o m e r č n í m u  v y u ž i t í .
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

INFORMAČNÍ CENTRUM

(Pokračování na str. 4)

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

V době konání Vzpomínkových akcí k 202. výročí bitvy u Slavkova ve dnech 30. 11.–2. 12.
bude otvírací doba přizpůsobena programu.

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

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. RM bere na vědomí plnění usnesení RM z 1.–
74. schůze RM z období 2002–2006 a z 1.–18.
schůze RM z období 2006–2010.

2. RM vydává v předloženém znění nařízení
města, kterým se stanoví příloha nařízení města
č. 6/2004 – Plán zimní údržby místních komunikací
2007/2008.

3. RM vyhovuje žádosti Historického muzea ve
Slavkově u Brna a schvaluje převod 80 000 Kč
z provozního příspěvku zřizovatele na investiční
příspěvek zřizovatele. 

4. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o právu
provést stavbu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Městem Slavkov u Brna a FUERTES DEVE-
LOPMENT, s.r.o.

5. RM bere na vědomí nabídku odprodeje úče-
lové komunikace do průmyslové zóny Slavkov –
západ. RM dále ukládá MěÚ předložit analýzu jed-
notlivých variant řešení při převodu uvedené ko-
munikace.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemku parc. č. 2647/2 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 51 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu.

7. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc.č. 2927/75 ostatní plocha - ma-
nipulační plocha o výměře 222 m2 v k.ú.Slavkov
u Brna a předkládá tuto žádost k projednání ZM
s tím, že nedoporučuje ZM uvedený pozemek pro-
dat.

8. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemku parc. č. 2636/34 zastavěná plocha a ná -
dvoří v k.ú. Slavkov u Brna.

9. RM ukládá odboru IR předložit náklady na
pořízení PD plynovodního řadu v ulici Zámecká ve
Slavkově u Brna při projednávání rozpočtu na rok
2008.

10. RM bere na vědomí zprávu o obsazenosti
bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou ve Slavkově u Brna.

11. RM ukládá finančnímu odboru MěÚ řešit
možnost pořízení užitkového motorového vozidla
VW Tranzit pro potřeby Sboru dobrovolných ha-
sičů ve Slavkově u Brna při projednávání rozpočtu
na rok 2008.

12. RM po projednání nabídky Mgr. Miloslavy
Matějčková na uspořádání koncertu k poctě sv. Mi-

kuláše nemá námitek proti uspořádání této kulturní
akce v případě, že nebude financován z rozpočtu
města.

13. RM po projednání návrhu Mladé fronty,
a.s. k nabídce prezentace města v časopise Travel
in the Czech Republic tuto neakceptuje.

14. RM vyhovuje žádosti Golf Club Austerlitz
o svolení použít logo a znak města na prezentační
materiály MM ČR 2008.

15. RM bere na vědomí vyjádření MěÚ k žádosti
Mgr. Evy Juráskové o nevyhovujícím provozním
a hospodářském zázemí MŠ Zvídálek na Koláč-
kově náměstí.

19. řádná schůze RM – dne 22. 10. 2007

1. RM bere na vědomí plnění usnesení RM z 1.
až 74. schůze RM z období 2002–2006 a z 1.–19.
schůze RM z období 2006–2010.

2. RM po projednání nabídky odprodeje účelové
komunikace do průmyslové zóny Slavkov-západ –
plnění usnesení 19. RM – 3.4.2. bere obsah zprávy
na vědomí a pověřuje zástupce města vést s ACHP
SLAVKOV a. s. další jednání o podmínkách odpro-
deje účelové komunikace do průmyslové zóny Slav-
kov-západ se záměrem získat tuto komunikaci do
vlastnictví města.  

3. RM po projednání žádosti o spolupráci při vý-
stavbě inženýrských sítí v lokalitě Zlatá Hora bere
uvedenou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ rozpra-
covat varianty spolupráce města s žadateli při vý-
stavbě IS.

4. RM bere zápis č. 10/2007 z jednání komise pro
výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na vědomí.

5. RM dává souhlas k pronájmu sloupu VO
č. 002.02.010 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna
uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pro-
nájem částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umístění a provozování propa-
gačního a informačního systému komerční sféry
města Slavkova u Brna, uzavřené se společností
SEPES MEDIA, spol. s r.o., Brno dne 29. 1. 2004.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemku parc. č. 2653 zast. plocha a nádvoří v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 738 m2 z vlastnictví města
do vlastnictví p. Ludmily Uhlířové, Polní 1200, Slav-
kov u B. za kupní cenu ve výši 1000 Kč/m2. Náklady
spojené s prodejem (správní poplatek za podání ná-
vrhu na vklad do KN) uhradí kupující.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2702/10
a 2702/6 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
Slavkov u Brna do vlastnictví Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Praha.

8. RM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parc. č. 2742 v k. ú. Slavkov
u Brna a postupuje tento záměr ZM.

9. RM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parc. č. 340/1 ostatní plocha – ma-
nipulační plocha v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje
tento záměr ZM.

10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva, odpovídajícího věcnému břemenu na
uložení kabelového vedení VN na pozemcích
parc. č. 2564; 2579/1; 2580 a 3771/48 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distri-
buce, a. s., České Budějovice zastoupenou E.ON
Česká republika, s.r.o., České Budějovice.

11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva, odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 164/1 v katastrálním území Slavkov u Brna
se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budě-
jovice zastoupenou E.ON Česká republika, České
Budějovice.

12. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva, odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění kabelového vedení NN na pozemku parc.č.
525/1 v katastrálním území Slavkov u Brna se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
zastoupenou E.ON ČR, České Budějovice.

13. RM odkládá projednání a rozhodnutí žádosti
Historického muzea ve Slavkově u Brna o udělení
souhlasu RM s postupem HM v rámci podání žá-
dosti o udělení Evropské známky kulturního dědic-
tví objektu zámku ve Slavkově u Brna.

14. RM bere na vědomí informaci o postupu ře-
šení existence stromořadí lip v ulici Tyršova na vě-
domí a ukládá odboru ŽP zahrnout náklady na oše-
tření stromořadí lip v ulici Tyršova do návrhu
rozpočtu pro rok 2008. V případě schválení této
částky v rozpočtu města na rok 2008, zajistit uza-
vření smlouvy o dílo s firmou Realizace a údržba ze-
leně, Ing. Pavel Švec, Brno.

15. RM bere zápis č. 2/2007 z jednání komise pro
regeneraci MPZ Slavkov u Brna na vědomí.

16. RM bere na vědomí zápis z jednání – „Revi-
talizace budov polikliniky č.p. 288, 551 a 324 ve
Slavkově u Brna“.

17. RM schvaluje návrhy na úpravu „Pravidel pro
pronájmy obecních bytů“ v rozsahu  uvedeném v zá-
pisu ze 3. schůze bytové komise, konané dne 24. 10.
2007, ukládá odboru BTH tato přepracovat s tím, že
se vypustí písm. h) odst. 2. Přepracovaná „Pravidla
pro pronájmy obecních bytů“ ukládá odboru BTH
předložit ke schválení na příští schůzi RM.

20. řádná schůze RM – dne 5. 11. 2007

Oznámení k provozu MûÚ
Městský úřad ve Slavkově u Brna sděluje,

že ve čtvrtek 27. 12. a v pátek 28. 12. 2007
bude úřad z technických důvodů pro veřej-
nost uzavřen. V pondělí 31. 12. 2007 pak
bude otevřen pouze do 12 hod.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

INFORMACE pro obãany pobírající
 pfiíspûvek na zv˘‰ené Ïivotní náklady

Na základě zákona č. 261/2007 Sb., o sta-
bilizaci veřejných rozpočtů, náleží příspěvek
na zvýšené životní náklady poskytovaný podle
§ 42 vyhlášky 182/1991 Sb. (tzv. „berlové“),
naposledy za měsíc prosinec 2007. Z tohoto
důvodu zahajuje správní orgán v průběhu mě-
síce listopadu řízení o odejmutí příspěvku,
který je vyplácen měsíčně ve výši 200 Kč, ob-
čanům používajícím ortopedické, kompen-
zační nebo jiné pomůcky.

Odbor sociálních věcí
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 10. prosince do 12 hodin. Před-
nostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4 zaslané e-mailem. U delších pří-
spěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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20. řádná schůze RM – dne 5. 11. 2007

18. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem místnosti č. 2.17 o výměře 22,99 m2

a místnosti č. 2.18 o výměře 12,28 m2, na dva dny
v týdnu (pondělí a čtvrtek), za cenu 900 Kč/m2/rok,
v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č. p. 551, Ma-
linovského nám, s MUDr. Pavlem Menšíkem, Brno
s účinností od 1. 1. 2008.

19. RM schvaluje smlouvu o uložení zeminy
v upraveném znění (v odst. I. se vypouští poslední
věta).

20. RM schvaluje pořádání výchovně rekreačního
tábora pro děti v době od 27. 7.–5. 8. 2008 v rekre-
ačním středisku Okluky u Malého Hradiska, okr.
Prostějov, který bude organizován společně městy
Slavkov u Brna a Bučovice a souhlasí se zařazením
finančních prostředků nutných k zajištění provozu
tábora do rozpočtu města na rok 2008. RM souhlasí
s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořádání
výchovně rekreačního tábora pro děti v roce 2008.

21. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Ko-
menského o povolení čerpání investičního fondu“
schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ Komen-
ského ve výši 8572 Kč na dofinancování interak-
tivní tabule do pracovny biologie.

22. RM dává souhlas, aby ples ZŠ Tyršova v ter-
mínu 2. 2. 2008 byl zařazen mezi akce se zvýhod-
něným nájmem v sálech Centra Bonaparte, Vánoce
s Tyršovou v termínu 19. 12. 2007 byly zařazeny
mezi akce se zvýhodněným nájmem v sálech Centra
Bonaparte a to za těchto podmínek na dopolední ge-
nerálku bude sál zapůjčen, podvečerní představení
bude zpoplatněno zvýhodněným nájmem. 

23. RM bere na vědomí zápis č. 6/2007 z jednání
Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyr-
šova 977, okres Vyškov a zápis č.7/2007 z jednání
Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Ko-
menského nám. 495, okres Vyškov.

24. RM vyhovuje žádosti ČSCH o převzetí záštity
nad okresní soutěžní výstavou králíků, holubů a drů-

beže a přebírá záštitu nad okresní soutěžní výstavou
pořádanou Českým svazem chovatelů, ZO Slavkov
u Brna, konanou 9. a 10. 11. 2007.

25. RM doporučuje ZM, aby město jako navrho-
vatel předložilo Ministerstvu zemědělství ČR „Žá-
dosti o posouzení návrhu protipovodňových opa-
tření“. RM doporučuje ZM, aby jako přílohu
k žádosti o dotaci vydalo toto usnesení: Město Slav-
kov u Brna, jako navrhovatel „Žádosti o posouzení
návrhu protipovodňových opatření“ po realizaci
akce převezme bezplatně protipovodňové opatření
do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného
hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

26. RM souhlasí s uskladněním nábytku firmy
Termo CZ, s.r.o. v budově Koláčkovo nám. č. 727 za
cenu nájemného v obvyklé výši do 30. 4. 2008.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor život-
ního prostředí oznamuje občanům, že Tech-
nické služby budou prodávat známky na po-
pelnice na I. pololetí roku 2008 v následujících
termínech:

17. a 19. prosince 2007 8.00–11.30
12.30–16.30

Leden, únor 2008 8.00–11.30
Pondělí a středa 12.30–16.30

Poplatek za komunální odpad 
cena známky na I. pololetí 2008

Týdenní svoz („A“) 800,– Kč
Čtrnáctidenní svoz („C“) 600,– Kč
Měsíční svoz („M“) 510,– Kč
Jednorázový svoz 85,– Kč
Pytlový svoz – pytel 70 l 90,– Kč 

V souladu s obecně závaznou vyhláškou
města č. 2/2007 kterou se stanovuje poplatek
za komunální odpad, jsou známky z roku 2007

S příchodem podzimu přichází i doba, kdy se
řada občanů obrací na odbor životního prostředí
Městského úřadu ve Slavkově u Brna s požadav-
kem na vykácení stromů. Ne vždy jsou tyto poža-
davky opodstatněné. V mnoha případech je důvo-
dem opad listí, zastínění nemovitosti, nebo
provedení nové úpravy předzahrádky např. po-
kládkou dlažby nebo kamínků. Každá žádost je
projednána a naší snahou je v co možná nejmenší
míře přistoupit k radikálnímu řešení, kterým je
kácení. I přesto z ulic našeho města postupně mizí
vzrostlá zeleň. Výsadba nových dřevin naráží na
řadu problémů. Kromě finančních je to existence
inženýrských sítí podél komunikací a v chodní-
cích a dodržení ochranného pásma. 

Již několik let se na nás obrací obyvatelé Tyr-
šovy ulice se žádostí o vykácení nebo alespoň sní-
žení koruny stromů u 17 lip. V současné době je
tato problematika značně vyhrocena a několikrát
již byla na programu jednání rady města.

(Dokončení ze str. 3)

platné do 31. 1. 2008. Po tomto termínu budou
vyváženy pouze nádoby označené známkou na
rok 2008.

Svoz odpadů o Vánocích, na Silvestra
a první svoz v roce 2008
24. 12. a 31. 12. (pondělí) - pravidelný svoz
25. 12. a 1. 1. (úterý) - odpady se nevyváží
26. 12. a 2.1. (středa) - sváží se úterní trasa
27. 12. a 3. 1. (čtvrtek) - sváží se středeční trasa

Ing. Janeba, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice a svoz odpadÛ o Vánocích

Usnesením rady bylo rozhodnuto nechat vy-
pracovat znalecký posudek na stromořadí lip.
V závěru posudku jsou navrhována dvě opatření.
Varianta I – dočasné opatření a varianta II – radi-
kální. Varianta I spočívá ve vykácení dvou nej-
více problematických stromů. U zbývajících
stromů je doporučováno provádět pravidelnou
kontrolu vazeb a snížení koruny maximálně o ¼.
Zásah musí provádět odborná arboristická firma.
Varianta II, již podle svého názvu, uvažuje o asa-
naci všech 17 stromů a jejich náhradě méně vzrů-

Zeleň ve městě

stnými taxony stromů. S tímto posudkem byla dne
17. 9. 2007 seznámena komise pro životní pro-
středí, která doporučila přijmout variantu I. Ná-
sledně na jednání rady města bylo přijato usne-
sení, které rovněž doporučilo přijmout řešení dle
varianty I. Za předpokladu, že budou v rozpočtu
města na rok 2008 schváleny finanční prostředky
na dané opatření, budou práce zahájeny
v I. čtvrtletí příštího roku.

Současně chceme veřejnost informovat, že
v našem městě se za vykácené stromy také vysa-
zuje nová zeleň. Náhradou za vykácenou dopro-
vodnou zeleň podél vodního toku Litava byl
s.p. Povodí Moravy realizován biokoridor v pro-
storu za bývalým cukrovarem. V lokalitě Nad
Oborou město za pomoci finančních prostředků
z Programu péče o krajinu vysadilo dva remízky
o celkové ploše cca 2 ha. Práce prováděl zahrad-
ník pan František Kreizl. V současné době se
 vysadily tři catalpy ve spodní části Palackého ná-
městí. Tyto dřeviny zakoupil pan Josef Novo -
městský jako náhradu za vykácené dřeviny, které
musely ustoupit přístavbě prodejny náhradních
dílů na Tyršově ulici. O městskou zeleň se starají
Technické služby města, které rovněž doplňují
proluky po uhynulých a vykácených dřevinách. 

Jsme přesvědčeni, že je společným zájmem nás
všech, aby i přes potřebné nejnutnější regulace
dřevin zůstal Slavkov nadále zeleným městem,
ve kterém je možno nejen příjemně, ale i radostně
žít.  Odbor životního prostředí MěÚ

Foto: R. Lánský
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Milý Oto, srdečně Tě zdravíme!
Ty jsi odešel, my vzpomínáme. A věř, že je

na co! Vždyť jsi na ZŠ Komenského byl tolik
let, že mnozí z nás byli nejprve Tvými žáky,
pak kolegy a nakonec ještě mnoho roků Tvoji
„spoludůchodci“. Učil jsi matematiku a hu-
dební výchovu. Ale už před víc jak šedesáti
lety bylo jasné, že hudba je Tvůj život.
Prvním velkým počinem bylo založení Dět-
ského pěveckého sboru při základní škole.
Žáci pod Tvým vedením zvládali trojhlasé
i čtyřhlasé skladby, od lidových písní až po
skladby Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka.
Sbor vystupoval na oslavách ve Slavkově
a účastnil se i různých soutěží. Ve své době
neměl konkurenci. Díky Tobě, Oto, našly
tehdy děti školou povinné vztah k hudbě, sbo-
rovému zpěvu a ze znalostí, které jsi jim pře-
dal, čerpaly celý život.

A jaký jsi byl kolega? Hodný člověk, vý-
borný společník, vždy se smyslem pro humor.
Velkoryse jsi trpěl různé legrácky, které jsme
my, mladší, na Tobě zkoušeli. Vlastně jsi
vždycky fandil mladým. Jako taneční mistr
jsi při Jedenáctileté střední škole ve Slavkově
vedl taneční hodiny a omladina zírala na Tvou
eleganci a ladný pohyb.

No vidíš, ten čas se jen tak mihl kolem nás.
Tys, Oto, zanechal za sebou velký kus práce
na kulturním životě ve Slavkově i ve školství.

Stejně si myslíme, že Tě tam, na druhém
břehu, vítala nebeská kapela a že ji možná už
teď diriguješ.

A tak, Oto, díky. A sbohem! A odpočívej.
Zasloužíš si to!

Vždy na Tebe s úctou a úsměvem budou
vzpomínat Tvoji přátelé

učitelé-důchodci

Poslední dopis panu učiteli Otovi PohlemuHudební večer
ZUŠ Františka France

V úterý 13. listopadu si
mohli rodiče, žáci i ostatní
příznivci hudebních akcí
naší ZUŠ poslechnout

koncert žáků na prvním hudebním večeru
v tomto školním roce. 

V programu účinkovali žáci: Natálie Hasch -
ková, Adéla Maňasová, Barbora Kuklová, Tereza
Moudrá a Iva Mazálková zpěv, Alexandra a Ta-
mara Bláhová na zobcovou flétnu a klavír, na ky-
taru hráli Jan Musil a Jan Kordiovský, Edita Štef-
ková klavír, Matěj Šlancar klarinet, Tereza
Paterová zobcová flétna a trio zobcových fléten
Veronika Palečková, Kamila Silnicová a za ne-
mocnou Terezu Máckovou p. uč. Handrla.

Účinkující jsou ze tříd M. Červinky, J.
Handrly, J. Jelínkové, J. Macháčkové, J. Ma-
šové, Z. Rybecké, K. Sokolové, M. Umy, A. Vo-
dičky. Klavírní doprovody Tamara Bláhová,
Tomáš Fries, J. Handrla, Z. Rybecká, K. Soko-
lová. Kytarový doprovod A.Vodička.

Děkuji všem žákům a pedagogům za výborně
nastudovaný a s chutí předvedený repertoár.

Jarmila Mašová

Ve středu 17. října se v jídelně Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna uskutečnilo
první setkání vedení města s občany, které bylo
zaměřeno na sociální služby ve městě a jejich
rozvoj. Akce se zúčastnilo 35 občanů města.
Osobně je přivítal pan starosta Ing. Ivan Charvát,
který informoval o záměrech města a zároveň rea-
goval na dotazy a náměty občanů týkající se roz-
voje města, které  vyplynuly z dotazníkového še-
tření uskutečněného ve Slavkově u Brna
v průběhu letních prázdnin.

Občané byli prostřednictvím krátkého filmu
uvedeni do problematiky komunitního plánování
sociálních služeb. Slečna M. Oslíková, pracov-
nice odboru sociálních věcí města seznámila přít-
omné s výsledky dotazníkového šetření zaměře-
ného na potřeby sociálních služeb ve městě
a pracovnice Centra pro komunitní plánování Os-
trava představila zpracovanou socio-demografic-

kou analýzu. Na základě těchto materiálů byly
stanoveny tři priority rozvoje sociálních služeb
ve městě i ve spádovém území, které občanům
přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Šol-
cová. Ta rovněž reagovala na dotazy a náměty
občanů týkající se sociální problematiky. Občané
se dále dověděli od paní Dvořáčkové informace
o Oblastní charitě Hodonín, o poskytovaných
službách a o zapojení do rozvoje sociálních slu-
žeb ve městě.

Prvními výstupy ze zahájeného komunitního
plánování sociálních služeb ve městě je zpraco-
vaná socio-demografická analýza, která je k di-
spozici občanům na odboru sociálních věcí (SV)
a se kterou se mohou v případě zájmu seznámit
nebo si ji po dohodě zapůjčit k prostudování. 

Dalším výstupem je zpracovaný a tiskem
vydaný  „Katalog poskytovatelů sociálních slu-
žeb“, který má přispět k lepší informovanosti ob-

čanů a který je volně k převzetí na odboru SV.
Setkání s občany města zpříjemnili svým ta-

nečním a hudebním vystoupením žáci ZUŠ Fran-
tiška France pod vedením paní učitelky Krahu-
lové a studenti ISŠ spolu s pedagogickými
pracovníky připravili všem zúčastněným nejen
pěkné prostředí, ale i pohoštění. Touto cestou dě-
kujeme všem za jejich pomoc při zajištění akce.

Obdobná setkávání chce město pořádat i v bu-
doucnu, aby byli občané informováni o nabíze-
ných sociálních službách a aby se pracovníci
města připravující komunitní plán rozvoje soci-
álních služeb dověděli názory, připomínky a po-
třeby občanů, které je třeba řešit. 

Své náměty a připomínky ke komunitnímu plá-
nování sociálních služeb můžete kdykoliv vhodit
do schránky v průjezdu městského úřadu (vchod
na policii).

Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV

Setkání s občany města v ISŠ ve Slavkově

Redakãní rada

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

Vánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční koncert se bude konat

v pátek 14. prosince v 17.30 hod. v sále
ZUŠ. jj
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Důležité upozornění
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Městského úřadu Slavkov u Brna upozorňuje
občany, že z důvodu konání jarmarku a vzpo-
mínkové akce k „Výročí bitvy tří císařů u Slav-
kova“, budou uzavřeny pro běžný provoz ulice
Husova a Palackého náměstí. Úplná uzavírka
uvedených místních komunikací bude od 18
hodin dne 30. 11. 2007 do 12.00 hodin 2. 12.
2007. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn
přístup k sousedním nemovitostem.

Odbor dopravy a SH

Toho, že se na zámku již několik let opravuje
střecha a fasáda, si určitě všiml každý Slavkovák
i návštěvník města. Konečně bude mít slavkov-
ský zámek nový „klobouk“ a z venkovní části
i nový „kabát“! 

Představte si, že střecha a vlastně i krovy byly
původní, na severní křídlo zámku byly instalo-
vány již v letech 1731 až 1792, a to ve stavu čer-
stvém. Dokládá to fakt, že na mnoha místech byly
tesařské montážní znaky přerušeny výsušnými
trhlinami. Krovy se tehdy stavěly ze dřeva boro-
vého a jedlového a patří k mimořádně cenným
dokladům barokní stavební kultury, a to jak roz-
sahem, tak kvalitou původního řemeslného pro-
vedení. Vyplývá to ze stavebně historického prů-
zkumu, zpracovaného v letech 2004 až 2005
Ing. Jiřím Bláhou Phd.

Přes 200 let stará konstrukce krovu byla však
vážně ohrožena. Mnoho trámů bylo napadeno
dřevokazem. Na střeše se proto v minulých letech
prováděly postupně práce tesařské, vyklízecí,
bourací, klempířské, chemická ochrana dřevě-
ných konstrukcí a stará bleskosvodová jímací
soustava byla nahrazena novou. Střecha zámku
tak po své rekonstrukci nádherně doplňuje celou
budovu zámku.

Současně s ukončením prací na střeše, probí-
hají nyní i dokončovací práce na opravě fasády
jižního křídla. Do Vánoc by tedy měl mít zámek
nový venkovní plášť. Zvykli jsme si sice na barvu
zámku červeno-žlutou, nicméně stavebně histo-
rický průzkum před započetím oprav na fasádě,
který prováděla Ing. arch. Zoja Matulíková, uká-

zal, že původní barva kounicovského zámku byla
opravdu barokní žluto-bílá.

Na dosavadních rekonstrukčních pracích se fi-
nančně podílelo Ministerstvo kultury ČR, Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR a Město Slavkov
u Brna, kterým musíme poděkovat určitě i za
všechny slavkovské občany. Jen doufáme, že se
městu podaří zajistit další dotace, aby se mohlo na
opravě fasády z nádvoří (průčelí) pokračovat.

V příštím roce chceme vylepšit také venkovní
nasvětlení budovy zámku, a tím podtrhnout její
krásu. Nepochybně to k nám přiláká další ná-
vštěvníky. Vždyť jen opravou největšího bazénu
jsme přilákali spoustu návštěvníků – hlavně ma-
minek s dětmi – ke klidnému posezení v parných
letních dnech u vodní hladiny a vodotrysků.
I v nadcházejícím roce vás velmi rádi uvítáme
v krásném areálu zámku a zámeckého parku. Tě-
šíme se na vás. Věra Marková (HM)

Práce na opravě střechy a fasády jižního
křídla slavkovského zámku skončily

V současné době obrovského množství nabí-
dek na trávení volného času nemohou obce a je-
jich kulturní instituce spoléhat na své jméno
a kvalitu svých služeb. Dnešní prostředí všudy-
přítomných útočících reklam nás dennodenně
přesvědčuje, že je nutné návštěvníka informovat
nejen o tom, že památky v obcích či městech
existují, ale také konkrétně doručit informaci,
jaké služby nabízí, přesvědčit ho k návštěvě
a stimulovat k opětovným návštěvám.

K naplnění tohoto cíle je třeba vydávat jasné
a zřetelné propagační materiály v žádaných ja-
zykových mutacích, které budou distribuovány
nejen prostřednictvím lokálních informačních
center, ale také organizací s celostátní a mezi-
národní působností. S tím souvisí i kvalitní po-
skytování informací o veškerých aktivitách. Za
tímto účelem je logické, ekonomické, ale zej-
ména žádoucí, aby všechny subjekty, kterých
se nutnost „být propagován“ týká, vytvořily
vzájemné partnerství, jehož výsledkem bude cí-
lená propagace s jednotným vystupováním
a jednotným vizuálním stylem, které bude koor-
dinováno z jednoho místa. Zpracováním jed-
notné koncepce propagace se nevyhne ani naše
město. 

Prvním a naprosto logickým krokem této
koncepce je zařazení Informačního centra do
příspěvkové organizace Historické muzeum.
Tento krok, ke kterému se v září t. r. rozhodlo
vedení města, je nutné vnímat jako naprosto po-
zitivní a systémový. V novém pojetí by totiž In-
formační centrum mělo zajišťovat komplexní
propagační servis nejen pro zámek, město, ale
i pro další případné zájemce z města i okolí.
Taktéž by se mělo podílet na aktivitách spoje-
ných s propagací města v rámci regionu, ČR
i Evropy, mělo by spolupracovat se všemi slož-
kami kultury ve městě, s komisemi kulturní
a pro zahraniční styky, s veškerými volnočaso-
vými aktivitami v zájmové i sportovní oblasti.
Ve svém důsledku by se tak mělo podílet na
podpoře cestovního ruchu v regionu. Nelze
ovšem opomenout ani služby v oblasti reklamy
a marketingové činnosti v souvislosti s činností
města i příspěvkové organizace jako celku.

Je zjevné, že všechny tyto záměry bude nutné
naplňovat postupně, neboť jen tak lze dosáhnout
cílů, které přispějí k lepší propagaci našeho
města v celé šíři včetně poskytování komplex-
ních informací o dění ve městě i v regionu.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel HM

Informační centrum nově pod HM

Vánoce na zámku se
slavkovskými školami

Vánoce, jak všichni víme, by měly být
svátky klidu. V dnešní uspěchané době je tomu
spíše naopak. Na poslední chvíli doděláváme
úklid, pečeme cukroví a dokupujeme zbýva-
jící dárky.

Zkuste si proto najít trochu času a připome-
nout si tento krásný čas prohlídkou kompono-
vaného programu VÁNOCE NA ZÁMKU,
které pro vás připravilo na sobotu 15. 12. spo-
lečně Historické muzeum a všechny slavkov-
ské školy, od nejmenších dětí z mateřských
škol až po studenty Integrované střední školy. 

V krásných historických prostorách slav-
kovského zámku se nám všichni představí ve
třech programových pásmech – dopoledne od
10 hod. společně žáci ZUŠ F. France s dětmi
mateřských škol, odpoledne od 13.30 hod. a 15
hod. je vystřídají žáci všech základních škol.
Součástí prohlídek budou i vystavené výtvarné
práce dětí tematicky zaměřené k Vánocům
z mateřské školy, Domu dětí a mládeže a zá-
kladních škol Komenského, Malinovského
a Tyršova. Můžete zhlédnou i ukázku zdobení
vánočního cukroví a svátečního stolování
v podání studentů ISŠ. Žáci ZUŠ F. France vás
v jednotlivých místnostech zámku nepochybně
upoutají svoji hudební produkcí.

Věříme, že se nám všem podaří zpříjemnit
předvánoční čas hodnotným a milým progra-
mem. Pro příchozí dospělé i děti je připraveno
také stylové občerstvení.

Přijměte proto pozvání do slavkovského
zámku, na akci je VSTUP VOLNÝ. Těšíme se
na vaši návštěvu.

Ilona Zyková (HM)

Foto: R. Lánský

Pfiedná‰ka o.p. s. Mohyla míru – Austerlitz
Ve čtvrtek 29. listopadu se bude konat na
zámku přednáška pro veřejnost Slavkovské bo-
jiště v roce 1805. Začátek je v 16 hodin, před-
nášet bude Univ. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (55)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pohlednice (pokračování)
NĚMČANY
Obec leží 4 km SV od Slavkova u Brna. Název

získala od osobního jména Němec nebo Němek.
Nejstarší archeologické nálezy dokládají osídlení
již v době bronzové.  

Obec patřila k panství slavkovskému. Ve 14.
století se zde nacházel dvůr patřící řádu ně mec-
kých rytířů, kteří měli řádovou komendu v mís-
tech nynějšího zámku ve Slavkově u Brna.
 Písemné zmínky o Němčanech se objevují v mo-
ravských zemských deskách v několika zápisech.
K nejstarším zmínkám patří zápisy z let 1497,
1531 či 1543. V 16. století se zde usídlili novo-
křtěnci-habáni. Vlastnili zde společný dům, ty-
pický pro tuto komunitu. Ke známým představi-
telům patřili Kryštof Hueter nazývaný
Schiffmann († 1570) a Hänsel Schneider z Rot-
tenburku († 1573). Již v roce 1600 však habáni
majetek prodávají a z Němčan odcházejí. 

Díky své poloze obec velmi trpěla při váleč-
ných konfliktech, v roce 1643 byla na krátký čas
dokonce pustá. Značné škody byly způsobeny
rovněž francouzskou armádou při tažení v letech
1805 a 1809 či při prusko-rakouské válce r. 1866.  

K památkám Němčan patří hřbitovní kaple sv.
Antonína, vybudovaná v roce 1676 na náklady
místního rodáka Matěje Ruprechta. Nově byla
přestavěna v roce 1731. Další úpravu prodělala
v roce 1872, kdy byla rozšířena o sakristii. Do
roku 1917 se zde nacházely zvony z roku 1676,
poté přelité v brněnské zvonařské dílně A. Hillera
v roce 1895. 

Další pamětihodností je kaple P. Marie Bo-
lestné na Lutrštéku, poblíže níž se nachází ka-
plička nad studánkou s léčivou vodou. Její voda
se dokonce používala v místních lázních. Lutr šték
je znám jako významné poutní místo Vyškovska.
Kaple byla postavena v letech 1867–1877 z mi-
lodarů poutníků Jakubem Götzem – zednickým
mistrem ze Slavkova. 

Do školy děti chodily původně do Slavkova,
avšak již v roce 1783 zde byla zřízena pobočka
slavkovské školy. Tento stav přetrval až do roku
1852, kdy byla postavena nová škola. Další školní
budova, postavená v roce 1879, byla rozšířena na
dvoutřídní a posléze na trojtřídní. V současné
době škola v Němčanech nepůsobí.  

K tragédiím patří požáry v letech 1837, 1842
a 1874. 

Významnou sběratelkou národopisných do-
kladů z Němčan a okolí byla Aloisie Rysová
(1893–1990). Své sbírky darovala Muzeu Vy-
škovska ve Vyškově a Historickému muzeu ve

Slavkově u Brna, kam věnovala malovanou skříň,
postel a kraslice ozdobené papírovými dekora-
cemi. 

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu 17 pohlednic Němčan.
K nejstarším patří Tři dopisnice z počátku 20.
století. Na první je Dálkový pohled na Němčany,
na druhé kaple na Lutrštéku, hostinec Prchalka
a nově založená ulice, poslední dopisnice pak
zobrazuje Kapli P. Marie Bolestné na Lutrštéku.
Secesní pohlednice z počátku 20. století zobrazuje
kapli na Lutrštéku a kapličku nad pramenem
 léčivé vody pod ní. Série tří pohlednic z dvacátých
let 20. století představuje opět záběry na poutní
kostel na Lutrštéku a jeho interiér a záběr na dům
v Němčanech. Pohlednice jsou provedeny ve dvou
odstínech hnědé barvy a v barvě zelené. Další

sérii tvoří čtyři pohlednice většího formátu, které
zobrazují kapli P. Marie Bolestné na Lutrštéku,
oltář a interiér této kaple a kapličku nad prame-
nem léčivé vody na Lutrštéku. K dalším pohled-
nicím z 20. let 20. století patří dvě pohlednice vy-
dané nákladem M. Šujanové z Němčan, které
zobrazují budovu školy a domy na návsi, druhý
pak školu, radnici, hřbitovní kapli a pohled na
náves. K těmto starším pohlednicím patří ještě
pohlednice zobrazující kapli a kapličku na Lutr -
štéku, interiér kaple a pohled na domy v obci. Ze
70. let 20. století pocházejí tři černobílé pohled-
nice – dvě s interiérem kaple na Lutrštéku a dál-
kový pohled na obec. Poslední, barevná pohled-
nice vydaná na konci 20. století, zobrazuje pohled
na obec, hřbitovní kapli sv. Antonína, kapli na
Lutrštéku, pohled do místní kavárny a na přírodní
útvar – tzv. mrazový klín. 

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Němčany – nejnovější pohlednice z konce 20. století.Dopisnice odeslaná roku 1901.

Sýkorová, Markéta: Přes nebeské lávky – man-
želství pětadvacetileté Terezy je v krizi. Její man-
žel je sobec a pro ránu nejde daleko. Po jednom
z jeho útoků se Tereza rozhodne svou životní si-
tuaci řešit. Vezme svého synka a odjede s ním ke
své přítelkyni do Krkonoš. Před svým mužem ale
neutekla nadlouho a musí řešit složitou situaci – má
se vrátit i se synem k tyranskému manželovi, nebo
zůstat na farmě, kde našla milovaného Adama? 

Nachtmanová, Petra: Bezcitné útoky ňader –
román s námětem sexuálního obtěžování. Hlavní
hrdinka, patnáctiletou Sáru čeká poslední výlet se
spolužáky, letní prázdniny a po nich pedagogická
škola. Je normální holka, která by ráda narazila na
svou první lásku. Jenže osud ji do života nasadil
noční můru v podobě souseda Jaroslava, učitele
v invalidním důchodu. Sáře připadá, že je jím sle-
dována a nemýlí se. Jednoho dne dojde k nejhor-
šímu a jí se otáčí dosavadní svět… 

Dübell, Richard: Ďálova Bible – Čechy 1572.
V napůl zbořeném klášteře v Broumově se sedmi-
letý Andrej stane svědkem strašlivého masakru, při
němž jeden z černých mnichů zavraždí několik ne-
vinných lidí. Mezi oběťmi jsou i Andrejovi rodiče.
Andrejovi se jako jedinému po daří uniknout, při-
čemž si s sebou odnáší i jedno z nejlépe střežených
tajemství církve, které musí klášterní bratrstvo
ochránit za každou cenu. V klášteře je totiž ukryt
dokument, který stál život tři papeže a který se
nesmí dostat do nepravých rukou - Codex Gigas,
Ďáblova bible. Po mnoha letech se Andrej se svým
přítelem Cypriánem vrací, aby zde společně pátrali
po tajemné minulosti... 

Breuers, Dieter: Na hradech, v klášterech,
v podhradí – středověk, jak ho neznáte aneb obno-
vené vydání zcela rozebrané a stále žádané knihy,
v níž autor netradiční a humornou formou sezna-
muje čtenáře s dějinami evropského středověku od
doby vlády Karla Velikého do konce 13. století…
Čtivě a zábavně líčí život panovníků, rytířů, mni-
chů a rolníků a kromě velkých dějinných událostí
přibližuje i bydlení, stravování, sex, hygienu, tur-
naje, stručně řečeno všechny stránky tehdejšího ži-
vota.

Řeháčková, Věra: Léto plné kotrmelců – rodiče
desetileté Nely vlastní cestovní kancelář a děvčátko
tráví každé prázdniny u moře. Nela závidí kama-
rádce prázdniny na českém venkově. Zcela neče-
kaně však přijíždí babiččin bratr z Ameriky. Strý-
ček touží prožít léto ve svém rodném, bohužel
značně zchátralém domě. Nela je ochotna, dokonce
nadšena jít do nepohody s ním. Spolu se strýčkem
zažívá kopec malérů, průšvihů i nevšedních dob-
rodružství.

Francková, Zuzana: Lucka, Bambulín a kou-
zelný mlýnek – pro nejmenší čtenářky i jejich ma-
minky je určeno vyprávění o holčičce jménem
Lucie. V příběhu se dočtete o tom, jak se Lucince
změnil život s příchodem nového bratříčka, zva-
ného Bambulín, který ji sesadil z trůnu jedináčka
a rodinného mazlíčka. 

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

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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V těchto dnech vrcholí přípravy k otevření
velmi zajímavé výstavy s napoleonskou tematikou,
kterou připravují Historické muzeum společně
s Projektem Austerlitz. Výstava, jejíž pokračování
a následné rozšíření je plánováno v nové turistické
sezoně 2008, by se měla stát první částí budoucí
napoleonské expozice. Lze bez nadsázky říci, že
o nutnosti podobné výstavy na slavkovském
zámku řadu let hovořila nejen odborná veřejnost,
ale i nadšenci věnující se této problematice.
Historickému muzeu ve Slavkově u Brna totiž
dosud chyběla napoleonská expozice vztažená
k dějinám tažení roku 1805 a především slavné,
fascinující a tragické bitvy, kterou všichni
návštěvníci regionu a bojiště očekávají. 

Slavkovské bojiště patří k významným místům
světové vojenské historie, město Slavkov u Brna je
jeho symbolickým centrem; Austerlitz jako
celosvětově známé synonymum triumfu je
protipólem slova Waterloo; přitahuje pozornost
historiků, spisovatelů, filmařů, zájemců a nadšenců
z celé Evropy, a také turistů a návštěvníků. 

Výstava by měla postupně představit „fenomén
Austerlitz“ v širokých souvislostech a atraktivní

Vánoãní floristická v˘stava v podzemí
V posledních dnech letošní sezony si vás dovo-

lujeme pozvat k návštěvě druhého patra zámeckého
podzemí. Tyto neobvyklé výstavní prostory naplní
ve dnech 1.–16. 12. atmosféra blížících se Vánoc.

Návštěvníci zde budou moci zhlédnout již třetí
vánoční floristickou výstavu, na které budou před-
staveny adventní a vánoční dekorace podle nejno-
vějších floristických trendů, tradiční i neobvyklé
adventní věnce a vánoční svícny. Inspirací pro
Štědrý večer může být i ukázka moderního pojetí
prostřeného vánočního stolu.

Letošní výstavu připravil talentovaný florista
Jaromír Kokeš ze Sokolnic u Brna, který je ve
svých 22 letech již několikanásobným mistrem
České republiky a vítězem řady tuzemských i mezi-
národních floristických soutěží. Kromě vedení
vlastní firmy a pořádání výstav, seminářů a přehlí-
dek také spolupracuje s holandskou květinářskou
kanceláří na tvorbě aktuálních květinových trendů.

Výstava bude přístupná denně mimo pondělí od
9 do 16 h. Některé dekorace bude možné objed-
nat a následně zakoupit. Autor se také zúčastní
jarmarku dne 1. 12. 2007. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu. 

Hana Pavézková (HM)

formou. Seznámí návštěvníky s vlastní historií tažení,
samotnou bitvou u Slavkova a v neposlední řadě také
připomene napoleonskou tradici, jež na bojišti
existuje od 19. století. Budou zde k vidění např.
chladné i palné zbraně, součásti uniforem a výstroje,
mapky a portréty. K nejzajímavějším exponátům
výstavy bude jistě patřit také věrná replika orlice
a prapor 2. batailonu francouzského 18. řadového
pluku, která byla zhotovena dnešní jednotce při
příležitosti 200. výročí předávání orlů armádě 5.
prosince 2004 v pařížské Invalidovně. Výstavu doplní
vojenská dobová hudba a projekce z rekonstrukce
bitvy v roce 2005 s prezentací tzv. re-enactmentu –
„živé historie“, jež k bojišti a vzpomínkovým akcím
neodmyslitelně po desítky let patří. Řada zajímavých
exponátů je zapůjčena ze soukromých sběratelských
sbírek a od členů a příznivců vojenské historie.

Přijměte pozvání na tuto velmi zajímavou
výstavu, která upoutá nejenom milovníky vojenské
historie, ale všechny návštěvníky. Výstava bude
zpřístupněna veřejnosti od soboty 1. prosince
2007 v galerii OK, letos  bude otevřena až do
16. prosince 2007 souběžně s provozem zámku.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel HM

Napoleonská výstava na zámku

Poruchy učení je termín označující různorodou
skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a uží-
vání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky.
Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na
podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.

DYSLEXIE – porucha čtení. Je nejznámějším
pojmem z celé skupiny poruch učení. Začalo se o ní
hovořit nejdříve, protože nejnápadněji ovlivňovala
školní úspěšnost dítěte.

DYSGRAFIE – porucha psaní, která postihuje
písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně
pamatuje písmena, obtížně je napodobuje.

DYSORTOGRAFIE – porucha pravopisu. Vy-
skytuje se často s dyslexií a dysgrafií. Děti s touto
poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé sa-
mohlásky, nerozlišují slabiky dy-di, ta-ti, na-ni, vy-
nechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé sla-
biky atd.

DYSKALKULIE – porucha matematických
schopností se projevuje mimo jiné obtížemi v ori-

entaci na číselné ose, záměnami číslic, záměnami
čísel, neschopností provádět matematické operace,
poruchami v prostorové orientaci.

Uvedené poruchy se neprojevují pouze v oblasti,
kde je defekt nejvýraznější. Mají naopak řadu spo-
lečných projevů. Objevují se ve větší či menší míře
poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy pravo-
levé a prostorové orientace, často je nedostatečná
úroveň zrakového a sluchového vnímání i další ob-
tíže. Mohou vznikat na podkladě lehkých mozko-
vých dysfunkcí i z jiných příčin. Proto se pro poru-
chy čtení, psaní, pravopisu a matematických
schopností užívá souhrnný název specifické vývo-
jové poruchy učení (SPU).

Označení dyslektik, dysgrafik apod. mohou ně-
kteří rodiče chápat hanlivě. Vhodnější je označení
žák s dyslexií (s dysgrafií apod.), neboť v centru
pozornosti stojí žák jako osobnost, porucha učení
není jeho dominantní charakteristikou.

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a do-

Specifické vývojové poruchy učení

V naší škole je dobrým zvykem, že žáci devá-
tých ročníků absolvují exkurzi v Památníku Tere-
zín. Prohlídka bývalého ghetta je součástí výuky
o holocaustu. Snažíme se, aby se žáci touto for-
mou o problematice genocidy Židů během 2. svě-
tové války dozvěděli více, než je v učebnicích dě-
jepisu pro 9. ročník. Vedeme je také k tomu, aby se
zajímali o osudy židovské menšiny žijící před
2. světovou válkou ve Slavkově. 

A jaké byly bezprostřední dojmy letošních de-
váťáků po návratu z Terezína?

⋅ Přemýšlela jsem, co to pro lidi v koncentrač-
ním táboře muselo být za utrpení, když byli oddě-
leni od své rodiny a postupně likvidováni.

⋅ Největší dojem na mě udělala Malá pevnost,
kterou jsme naši exkurzi začali. Po příjezdu k ní
jsme nejdříve spatřili tisíce náhrobků, na kterých
byly položeny kamínky, jež sem Židé pokládají
svým blízkým místo růží.

⋅ Šokovalo mě, že v jedné místnosti muselo pře-
žívat až 600 lidí, což je mnohem více než má naše

škola žáků. Sice jsem viděl předtím nějaké obrázky,
ale až na vlastní oči si člověk uvědomí, jak moc to
bylo děsivé.

⋅ Přemýšlel jsem, jak mohl být někdo tak bez-
ohledný a krutý jako nacisté.

⋅ Nejvíc mě překvapila místnost s papírovými
urnami – kolumbárium. Představa, že pouze do ta-
kových krabic byly ukládány lidské ostatky a poté
po desítkách skládány do polic, je pro mě přinej-
menším hrozivá.

⋅ Nevěděl jsem, jak velké zrůdnosti nacisté dě-
lali.

⋅ Nejvíce mě překvapilo, když jsem viděl cely
v terezínské Malé pevnosti, ve kterých se tísnilo
i 600 vězňů, kteří trpěli různými nemocemi, spali
na postelích bez matrací a museli každý den cho-
dit ve stejném oblečení. To jsem si před naší ex-
kurzí vůbec neuměl představit. Doma jsem potom
přemýšlel nad tím, jak to, že komise Červeného
kříže, která přijela do Terezína, nezjistila, že Židé
v Terezíně trpěli. 

Exkurze žáků ZŠ Tyršova v Památníku Terezín
⋅ Přemýšlel jsem, proč nacistům Židé tolik va-

dili.
⋅ Neuměl jsem si představit, jaké hrůzy Židé pro-

žili, a přemýšlel jsem, kolik by jich ještě zemřelo,
kdyby válka neskončila.

⋅ Jelikož mám docela velkou fantazii, na kaž-
dém kroku jsem si představovala trpící lidi. Bylo
pro mě opravdu hrozné jít, dotýkat se nohama
země, na které trpělo a umíralo tolik lidí. 

⋅ Nejvíce mě překvapilo, že děti vězněné v Te-
rezíně si i přes takové smutné okolnosti dokázaly
hrát, vymýšlet vlastní časopisy, kreslit obrázky.

Věříme, že exkurze v Terezíně přispěje k tomu,
aby si další generace absolventů naší školy uvědo-
mila zvrácenost ideologií založených na rasismu,
xenofobii a kolektivní nenávisti. 

Letošní exkurzi do Terezína jsme uskutečnili
díky finanční podpoře Městského úřadu ve Slav-
kově, firmy JM Demicarr, s.r.o. a Klubu přátel
školy. Chtěli bychom jim touto cestou vyjádřit
velké poděkování. V. Dobešová

vedností volíme ve škole takové formy zkoušení,
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá
porucha negativní vliv – např. žák s dyslexií není
vystavován dlouhému hlasitému čtení před třídou.
Žák s dysgrafií má možnost psát domácí úkoly, pří-
padně slohové práce na počítači, snažíme se u něj
upřednostňovat ústní formy zkoušení, jsme shoví-
vaví k jeho písemným projevům. Při klasifikaci dik-
tátů vycházíme ze slovního hodnocení, případně
nehodnotíme to, co dítě nestačilo napsat. Pro žáky
s dysgrafií připravujeme doplňovací diktáty. Sna-
žíme se hodnotit počet jevů, které žák zvládl. Re-
spektujeme individuální pracovní tempo každého
žáka. Po dohodě s rodiči lze dítě se specifickými po-
ruchami učení hodnotit slovně. 

Vedeme evidenci žáků se specifickými vývojo-
vými poruchami učení, spolupracujeme s pedago-
gicko-psychologickou poradnou i s rodiči a vychá-
zíme z individuálních zpráv o dítěti.

Š. Navrátilová, V. Dobešová

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

Rozpustilá hiSTOrka od 9.B
Jeden STOpař, který žil v BoSTOnu, vy-

pravoval čaSTO neuvěřitelnou STOry. Bylo,
nebylo. V jednom STOvěžatém měSTĚ před
STO lety žila nonSTOp STOkilová STO-
nožka. Strašně ráda četla ceSTOpisy. Jednou
v liSTOpadu poSTAvila STAn kousek od
STOdoly. STAn byl ale neSTAbilní a shořel jí,
protože měla zapnutý touSTOvač. STArá
STOnožka našla STOkorunu a STOpem od-
jela do ESTOnska a BoSTOnu. CeSTOu si
čaSTO četla časopis STOry, kde psali o STA-
rém návodu na těSTO a také o hiSTOrii
STOckholmu. V BoSTOnu pak poSTAvila
STOžár STO metrů vysoký hned vedle
STOky. Zcela náhodou potkala důSTOjníka.
S ním si ve VěSTOnicích zatancovala char-
leSTOn, poté tam ještě asiSTOvala známým
ceSTOvatelům.

To je naše huSTÁ hiSTOrka ke STOletému
výročí naší školy.

Halloween na Z· Komenského
V dnešním otevřeném a multikulturním světě se

člověk setkává s mnoha různými zvyky a tradi-
cemi. Jednou z novinek, která vtrhla do našich do-
mácností, je i Halloween. Nikdo se nemusí po-
horšovat nad novým americkým svátkem, neboť
Halloween je původem keltský a Keltové svého
času obývali i naše území.

A proč tento svátek řádně neoslavit i ve škole?
Vždyť hodina angličtiny je pro to jak stvořená.
A tak páťáky tento den učila čarodějnice jako vy-
střižená z Harryho Pottera, počítali společně dýně,
duchy, černé kočky, hádali, o kterém obrázku se
právě mluví, luštili křížovku. Nenásilnou formou
se toho také hodně naučili a vysloužili si sladkou
odměnu. A já doufám, že příští rok se nás čaro-
dějnic bude po chodbách Komeňáku prohánět
mnohem víc. L. Záleská

Je středa 17. října a děti ŠD jedou do Brna na
výstavu s názvem „Jak se rodí Večerníčky“.
V Moravském zemském muzeu nás asistentky
nejdříve seznamují s historií a začátky filmové
tvorby, ale také se jmény slavných režisérů, jako
jsou např. Trnka, Pojar, Zeman, nebo H. Týr-
lová. V místnosti jsou různá stanoviště a formou
hravé dílny se z dětí stávají modeláři, animátoři,
vypravěči, loutkoherci, nebo kameramani. Mů-
žeme si vyzkoušet i filmování – nechybí zde ka-
mera ani klapky, dále mohou děti sledovat i různé
fáze pohybu filmu. Na počítači si sami zadáváme
animace pohybu, hádáme filmové ruchy.Vidíme,

Dne 24. října proběhl na ZŠ Komenského
Projektový den. Cílem bylo připomenout
100. výročí založení školy tentokrát ne ve-
řejnosti, ale žákům. Všechny třídy pracovaly
na pravidlech, které se žáci zavázali dodržo-
vat, aby se zlepšila atmosféra v jednotlivých
třídách. Z jejich úsilí tak vznikla Charta
školy. Pro žáčky prvního stupně pak byly při-

čím se dá napodobit vítr, vrzání dveří, nebo štěkot
psa Žeryka. Nejvíce se nám ale líbí modely pos-
taviček Pata a Mata, zapůjčené přímo ze zlín-
ských ateliérů.V jedné z vitrín je ukázka všech re-
kvizit potřebných k natočení tak úspěšného
seriálu.V malém improvizovaném kině sledujeme
promítání dvou dílů s těmito veselými kutily.

Odcházíme nadšeni, plni dojmů, ale i zajíma-
vých informací. A jestlipak víte, jak se jmenoval
předchůdce dnešního Večerníčku? Byl to pořad
Stříbrné zrcátko, který se začal vysílat již v roce
1963.

Za ŠD D Andrlová

Na výlet s družinou již v říjnu

Projektov˘ den k pfiipomenutí 100. v˘roãí ‰koly

praveny především sportovní a výtvarné ak-
tivity, nejvíce legrace si užili na překážkové
dráze v gymnastickém sále a při běhu na Ur-
bánek (v podobě školního schodiště). Páťáci
se seznamovali se slavkovskými školami
všech stupňů.

Žáci některých tříd druhého stupně měli na
starosti anketu, ve které zjišťovali názor spo-
luobčanů na naši školu. Ostatní starší žáci
také absolvovali různé sportovní disciplíny
a skládali mozaiku čísla 100, ale též navštívili
výstavu v aule, zjišťovali na internetu, co se
před sto lety pozoruhodného odehrálo, na
stovce příkladů testovali své znalosti mate-
matiky či cizího jazyka, nebo vymýšleli pří-
běh o STOleté STOnožce. Veškeré dění slo-
vem i obrazem zaznamenával mediální tým
složený z žáků 6. až 9. ročníků. Po tomto dni
bude jistě pro všechny zúčastněné 100. výročí
školy nezapomenutelné.

Za mediální tým Petra Žáčková a EP

4.B pfiedvádí svou práci

5.A kreslí a modeluje

6.B na v˘stavû v aule ‰koly

8.B vym˘‰lí pfiíbûh

7.C provûfiuje své vûdomosti
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A tým – 1.A třída JmKFS
První mužstvo dospělých odehrálo výsledkově

kvalitní podzim a skončilo na prozatím druhém
místě. Ve skupině jsou zatím suverénem Bavory
disponující přece jenom kvalitnějším kádrem.

Je třeba si uvědomit, že do kádru Slavkova se
již vloni vrátila spousta kvalitních hráčů. také
přišli někteří na hostování. Přesto je v ně kterých
zápasech mužstvo nekompletní. Ať už z pracov-
ních, zdravotních nebo jiných důvodů hrálo se jen
málo zápasů ve stejné sestavě. 

Přístup k treninkům i k zápasům není bohužel
také u všech stoprocentní. Morálka a nepřipra -
venost také byla důvodem nuceného (časově
omezeného) přepuštění některých hráčů do týmu
B. Odtud jsou ale samozřejmě očekáváni zpět do
„Áčka“. To záleží především na nich samotných.

Výkony samotné se liší zápas od zápasu. Někdy
suverénní, jindy se hráči spíše na hřišti hledají.
Doufejme, že na jaře dojde ke stabilizaci jak
kádru, tak výkonnosti. 

Poslední sestava: Plchut – Zvonek, Říha, Pro-
niuk J., Žižlavský – Pokorný, Vrána L., Strnad,
Rotrekl – Opletal, Udržal; dále hráli: Žalkovský,
Holásek, Proniuk L., Vrána O., Klimek V., Krejčí,
Láznický, Kohoutek, Hejdůšek O., Šafránek. 

Trenéři: Vilém Nejezchleb, asistent: Milan
Májek, vedoucí: Jaromír Dvořáček.

Branky: Udržal 7, Vrána L. 6, Opletal 5,
Holásek 2, Rotrekl 2, Strnad,  Proniuk J., Hej-
dušek O., Klimek V.

B tým – IV. třída
Naše rezerva hraje se střídavými úspěchy. Kádr

není příliš stabilní a mění se i v závislosti na potře-
bách umístit do sestavy některého z hráčů
mužstva A. Na výkonnosti se projevuje také velmi
laxní přístup k tréninkům, pokud se nějaké konají.
Je až zarážející umístění v tabulce, když si uvě-
domíme, kdo všechno v kádru B týmu hraje. 

Na jarní část sezony bude třeba stabilizovat
kádr, který z mužstev A a dorostu bude pouze dle
potřeby doplňován. Hráči, kteří hrát nechtějí,
zabírají tak pouze místo těm, kteří by o fotbal
zájem měli.

Poslední sestava: Kuchynka J. – Kohoutek,
Láznický, Krejčí, Hejdůšek O. – Hejdůšek P.,
Drkal, Matyáš, Tvrdoň – Ondruška, Lysák J.; dále
nastupovali: Lysák V., Kučera J., Konečný,
Spálovský, Matocha, Piták, Šiler, Pavézka.

Branky: Šafránek 5, Matocha 4, Holásek 3,
Matyáš 3, Hejdůšek O. 2, Klimek 2., Lysák J. 2,
Vrána L. 2,  Ondruška 2, Šiler, Konečný, Opletal,
Spálovský, Tvrdoň, vlastní.

Dorost
Sezona dorostencům nevychází plně podle

přání. Zbytečné ztráty v Kobeřicích (remíza)
a Nížkovicích (prohra). Velmi nevyrovnané
výkony způsobené častou nekompletností
kádru. Projevila se i určitá generační výměna. Do
týmu přešlo 8 borců ze starších žáků a ne všem se
podařilo zapadnout do nového mužstva. 

Zatím je tým na druhém místě a má ztrátu na
vedoucí Nížkovice 3 body. Na jaře je třeba s tímto
mužstvem doma zvítězit a vyvarovat se jiných
zbytečných bodových deficitů. Cílem je samozře-
jmě i nadále vrátit mužstvo do krajských soutěží.

Hráli: Kuchynka J., Krčmář J., Lysák J., Maláč
J., Piták A., Jáchymiák J., Marek M., Hujňák L.,
Drobný J., Mazal J., Štěrba D., Zachoval J.,

Hejdůšek P., Půček T., Zvonek D., Stehlík O.,
Zapletal M., Drkal D., a ze žáků Půček O.

Vedení: Trenér Radek Májek, vedoucí Stani-
slav Ryšánek.

Zápis střelců: Maláč Jakub 9, Lysák Jan 7,
Hejdůšek Petr 3, Piták Adam 3, Zvonek David 3,
Mazal Jiří 2, Zapletal Miloš 2, Drkal Dalibor,
Jáchymiák Jaroslav, Půček Ondřej, Stehlík
Ondřej, Štěrba Denis, Zachoval Jakub. 

Starší žáci – 1.A třída JmKFS
V této sezoně hrajeme 1.A třídu skupinu A,

kam jsme byli přeřazeni po vynikajícím loňském
umístění (4. místo) ve stejné soutěži, ale skupině
C. Cílem bude udržet se v první polovině tabulky
– tedy celkově šesté místo. Soupeři vypadají na
první pohled o něco těžší než vloni, ale pokusíme
se o co nejlepší umístění. Zatím je náš tým na
místě sedmém se ztrátou pouhého jednoho bodu
na Letovice.

Kádr je dostatečně široký, hráči poctivě přis-
tupují k zápasům, ale je třeba nepřehlížet ani ne-
dostatky. Ty jsou především v technice, ve  zpra-
cování míče, v přihrávkách a samozřejmě
nesehranosti (z loňského týmu odešlo díky věku
devět hráčů). Některým také schází sportovní se-
bevědomí, které je pro kvalitní výkon nezbytné. 

Problémy s místem brankaře nakonec nečekaně
dobře vyřešil Dominik Michálek, se kterým se
původně počítalo na zcela jiné místo. Také Marek
Kuchynka byl do branky vždy připraven, i když
toho zatím moc neodchytal. V obraně zatím
vyniká Kuba Bednařík jako nej zkušenější bek.
Ostatní střídají velmi dobré výkony se slabšími. 

V záloze na krajích jak David Novák, tak
i Honza Juriš podávají výkony stabilní. Střídají
tam také Martin Novák a Martin Fuksa, kteří
s rychlejším fotbalem získávají teprve zkušenosti.
Přechod z nižší soutěže je také patrný na obou
středních záložnících (Kuba Florián a Vítek Ledv-
ina). Přestože patří k těm lepším, někdy nestíhají
a příliš rychle a zbytečně se zbavují míče. Pří-
jemným překvapením jsou výkony Martina
Lanžhotského.

V útoku se vedle Ondry Půčka střídá několik
hráčů, ale žádnému se zatím nepodařilo zvýšit
údernou sílu této formace. 

Sestava: Dominik Michálek – Ondřej Filip,
Adam Kučera, Jakub Bednařík, Radek Jachan –
Jan Juriš, Vít Ledvina, David Novák, Jakub
Florián – Ondřej Půček, Martin Machala; dále
nastupovali: Michal Klučka, Martin Fuksa, Mar-
tin Lanžhotský, Martin Novák, Stanislav
Písek, náhradní brankař Marek Kuchynka.

Branky: Ondřej Půček 3, Martin Fuksa 2,
Michal Klučka 2, David Novák 2, Jakub Bednařík
2, Jakub Florián, Marin Novák.

Mladší žáci
Mladší žáci začali soutěž velmi špatně. Tým

někdy nenastupoval ani v 11 hráčích. Chlapci,
kteří přišli z okolí, zatím nedisponují správnými
fotbalovými návyky. Během podzimu přicházeli
také pomoci hráči přípravky a na mužstvu je
v každém utkání výkonnostní pokrok. Když kluci
vydrží svědomitě trénovat, zbaví se zbytečného
ostychu na hřišti, bude to stále lepší. 

Zatím se jeví jako nejlepší hráči Tomáš Kuda,
Robin Ondráček a Vojta Zapletal  v brance.
Zlepšení i snaha je ovšem vidět na všech hráčích.

Sestava: Vojtěch Zapletal – Ondřej Slimák,
Tomáš Flender, Jiří Novotný, Tadeáš Chlup – Tomáš
Jakubčík, Robin Ondráček, Tomáš Kuda, Eda
Durák – Patrik Andrla, Josef Šafránek; dále nas-
tupují: Filip Kotolan, Michal Vrba, Václav Šemora.

Branky: Tomáš Kuda 5

Přípravka
Hráči přípravky hráli ve skupině okresní

soutěže věkově smíšených družstev. Zatím figurují
na 3. místě tabulky, což je dobré umístění s přih-
lédnutím k tomu, že ti nejlepší (nejstarší) chodí
vypomáhat mladším žákům a v některých zá-
pasech v sestavě chybí.

Hráči: Kučera F. (velmi dobré výkony
v brance), Zemánek A. V obraně byl pilířem
Jeřábek M. a také Caha T., Žemla M., Jeřábek J.,
Žemla M. V záloze nastupovali Uhlíř M., Svo-
boda D., Šafránek J. V útoku nejčastěji hráli Di-
vácký M., Daniel P.. Nastupovali také Pírek, On-
dráček a Leitner. 

Nejvíce branek: Jeřábek M., Divácký M.,
Daniel P., Svoboda D., Ondráček.

SK Fotbal Slavkov u Brna

Slavkovský fotbal hodnotí uplynulou sezonu

A t˘m kopané – vítûz I.B tfiídy v sezonû 2006/2007
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Platnost do 30. 12. 2007
nebo do vyprodání zásob

SMĚNOVÝ MECHANIK
Náplň práce:

• Provádění výměn zakázek na výrobních strojích
• Seřizování výrobních strojů a zařízení na požado-

vanou kvalitu výrobku
• Provádění oprav výrobních strojů a zařízení

Požadavky: 
• Technická znalost a manuální zručnost
• Samostatnost a ochota učit se novým věcem
• Zodpovědnost, flexibilita
• Vyučen v oboru elektro s platnou vyhláškou č. 50

výhodou

Nabízíme zajímavou práci, zázemí prosperující
 společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení
a další zaměstnanecké výhody.

Svůj životopis zašlete na adresu:
ViskoTeepak, s.r.o.,
Okružní 1438, 684 11 Slavkov u Brna
miroslav.valnicek@viskoteepak.com, tel.: 544 125 450

S možností okamžitého nástupu
hledáme vhodné kandidáty
na pozici
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Okresní soutěžní výstava drob-
ných zvířat rozšířená o expo-
zici chovatelských klubů
v rámci České republiky – tak
zní oficiální název výstavy. Více
než tisíc návštěvníků mohlo
během víkendu 9. a 10. listopadu
zhlédnou 933 kusů králíků 70
plemen a barevných rázů, 200
kusů holobů v široké škále ple-
men a barevných rázů a 55 voliér
drůbeže se 165 kusy. Jako zpe-
stření pro návštěvníky sloužila
expozice okrasného ptactva,
ukázková expozice zvířaz zoo-
parku ve Vyš kově a v pátek do-
konce zahrála cimbálka Antonína
Stehlíka ze Znojma. bk

Chovatelé
vystavovali

Den pro zdraví
Dia výstava, Slavkov u Brna, středa 14. listopadu 2007

Foto: 13x B. Maleček, 3x R. Lánský
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16. listopadu se us-
kuteãnil jiÏ ponûkoli-
káté lampionov˘ prÛ-
vod, kter˘ pofiádá
obãanské sdruÏení
Austerlitz Adventure
Association. Jak je
vidût z obrázkÛ,
úãast byla letos mi-
mofiádnû velká. Tak
pfií‰tí rok opût na vi-
dûnou!
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Srdečně vás zveme na

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

Pořádá Církev adventistů  

Žádné období roku není tak příhodné, aby se
rodina navzájem sblížila, jako doba vánoční

a adventní. Je zde mnoho příležitostí ke sblížení
členů rodiny, k projevům lásky a dávání radosti.
Přesto, že se chystáme na Vánoce, abychom je
pěkně prožili, může se nám stát  přílišné úsilí vněj-
ších starostí překážkou, že ty důležité chvíle pro-
pásneme. Co je to vánoční
radost? Aby děti dostaly
dárky, které si přejí, aby
bylo napečené cukroví, aby se povedla vánočka
nebo byl vyzdobený dům? To vše je potřebné, ale
v této době se jeví potřebnější mít na sebe čas. Ne-
dávno začal v naší zemi pěkný projekt, číst si
denně chvíli s dětmi třeba pohádky. Symbolem
Adventu se stal téměř ve všech rodinách adventní
věnec, před 15 lety téměř neznámý. Může se stát
pomocníkem, abyste strávili s dětmi každý večer
nějakou tu chvíli. Můžeme dětem připomenout, že
jako větvičky na věnci patříme i my k sobě a máme
držet pohromadě. Světlo svící je znamením světla
víry, kterou přichází Ježíš osvítit svět. U advent-
ního věnce se nám může podařit navodit atmosféru

ticha a naslouchání, zvláště když zhasneme v míst-
nosti světlo. Bude zde prostor něco říci nebo pře-
číst dětem, hodí se i biblické příběhy. Můžeme se
odvážit udělat něco, na co třeba nejsme zvyklí –
každý může jednoduše poděkovat za to, co dnes
prožil hezkého a potom poprosit za někoho, kdo je
nemocný, nebo něco potřebuje, také za sebe, když

něco nedokážeme… Tedy ta-
ková dvě „kolečka“ sdílení,
věřící je mohou zaměřit

k Bohu, nevěřící je mohou vyslovit pro ty druhé.
V posledním čtvrtém týdnu se můžeme učit zpívat
koledy, abychom je u stromečku uměli.V advent-
ních dnech začínáme prožívat vánoční poselství, že
Bůh přichází na svět, můžeme zakusit jeho přít-
omnost a pocítit, že jsme si v rodině blíž.

Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Advent v rodině

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30 a 18, úter˘

v 18 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7, pátek v 18, sobota v 7.30 h.
Îehnání adventních vûncÛ: pfii bohosluÏbû zahájení Adventu ve farním

kostele v sobotu 1. 12. v 17 a v nedûli 2.12. pfii m‰i sv. v 8.30 a 18
M‰e sv. s náv‰tûvou sv. Mikulá‰e, úter˘ 4. 12. v 18 h ve farní kapli
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 6. 12. v 8.00
Náv‰tûvy nemocn˘ch pátek 7. 12. dopoledne
Setkání seniorÛ, pondûlí 10. 12. v 16.00 ve farním sále
Svátost smífiení, pondûlí 17. 12. a úter˘ 18. 12., farní kostel.

17.00–19.00, zpovídá více knûÏí
Betlémské svûtlo, nedûle 23. 12. dopoledne v kostele
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi, 15.30 v kostele
PÒLNOâNÍ M·E SV., 24.12. ve 23.00 h
Silvestrovská prohlídka kostelních hodin 14.00-16.00
Dûkovná bohosluÏba na sv. Silvestra v 16.00
Úfiední hodiny na fafie: stfieda 9.30–12, pátek 15– 17
Kontakt: Tel.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Život je drahocenný
Co k tomuto námětu říká Bible?
Izraelský král David pod inspirací napsal:

„Držel jsi mě zastíněného v břiše mé matky. Tvé
oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly za-
psány všechny jeho části.“ (Žalm 139:13, 16) Bůh
tedy považuje už „zárodek“ při početí za draho-
cenný lidský život. Proto také mojžíšský zákon
vyměřoval za zabití nenarozeného dítěte stejný
trest, jako za zabití člověka dospělého. (2.
Mojžíšova 21:22–25) 

Co se týče plánovaného rodičovství, pokud se
manželský pár rozhodne zabránit početí pomocí
antikoncepce, je to jejich soukromá věc. Projevy
lásky mezi manželem a manželkou jsou darem od
Boha. Jejich účelem není vždy jen plodit děti. (Pří-
sloví 5:15–20) Některé antikoncepční prostředky
však mají vyvolat potrat, a takové metody pláno-
vaného rodičovství jsou v rozporu s výše uvede-
nými zásadami o svatosti života. Většina antikon-
cepčních prostředků ale potraty nevyvolává a jejich
použití není v rozporu s Božím slovem. sv

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Čas plyne, bolest a vzpomínky zůstávají.

Dne 5. prosince 2007 uplynou 2 roky od smutného výročí úmrtí naší
drahé manželky, maminky, babičky, švagrové, tchyně a tety, paní

DOBROMILY ŠKRABALOVÉ
S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel,

dcera Milada a syn Josef s rodinami.

Vzpomínka
Dne 9. prosince 2007 uplynulo deset let od chvíle, kdy nás navždy

 opustil pan

OTMAR BERÁNEK
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Tvůj život byla starost  a práce, pro vše dobré jsi měl cit.

Dobré srdce ztichlo a přece nezemřelo, v paměti bude stále žít.
Za život prožitý s Tebou, za lásku, kterou jsi nám dal, všichni děkujeme.
Dne 6. prosince 2007 uplyne 6. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkují manželka,

dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
A najednou už tu není, žádné rozloučení, odešla tiše noční tmou, odešla s velikou bolestí

svou, tvůj hlas se ztratil. Jen vzpomínky na Tebe stále se vrací a nedají zapomenout.

Dne 29. listopadu 2007 vzpomeneme 35. smutné výročí,
kdy tragicky zemřela ve věku 15 let naše dcera a sestra

ANIČKA LOOSOVÁ
Dne 24. září by se dožila 50 let.

Stále vzpomíná maminka a bratr Zdeněk.
Děkujeme vám všem, kteří vzpomenete spolu s námi.

Představte si, že existuje banka, která vám dá
každé ráno k dispozici 86 400 korun. Celý obnos
můžete během práce a odpočinku použít, ale nelze
ho převést do druhého dne. Každý večer se vymaže
vše, co se vám nepodařilo utratit. Co uděláte? Sa-
mozřejmě využijete každou korunu!

No, a takový bankovní dům opravdu existuje.
Jmenuje se ČAS. Na počátku dne dává k dispozici
86 400 sekund a každý z nás se může svobodně
rozhodnout, jak je použije. Co nestačíme investo-
vat do dobrých cílů, večer se nám nenávratně ode-
píše. Žádný zůstatek se nedá ušetřit na druhý den.
Nic se nedá vrátit. Zajistit si konto na zítřek není
možné. Musíme žít z daru, který dostáváme na
tento den. A tak investuj rozumně, abys dosáhl ma-

xima zdraví, štěstí a úspěchu. Využij každý den co
nejlépe! 

„Čas je bohatství, které se nedá ušetřit. Musí se
vydávat.“ (S. Kisielewski)

„V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-
li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je
čas, čiňme dobře všem,…“ (Bible – Galatským
6,9.10)

Církev adventistů s.d. vás zve na sobotní bo-
hoslužby 8. a 22.prosince na adresu Lidická č. 307,
Slavkov. V 9 hodin začíná společné studium Bo-
žího slova, od 10.30 pak následuje úvaha nad bib-
lickým textem. 

Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz

Dar na tento den 

Máte-li zájem o inzerci v ročence, kterou se listuje
celý rok, napište na info@bmtypo.cz nebo volejte na
tel. 544 220 661. Podmínky pro inzerci a ceník na -
jdete na adrese www.bmtypo.cz
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Opustili nás
Marie Černíková (83) 16. 10.
Růžena Součková (90) 17. 10.
Marie Vinklárková (80) 26. 10.
Ota Pohle (94) 8. 11.
Miroslav Spáčil (65) 8. 11.
Klement Andrysík (75) 9. 11.

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

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 18. listopadu 2007 oslavili 50 let společného života
manželé

VLASTA A VÁCLAV ŠEDÝCH
ze Slavkova u Brna

Hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších let
společného života Vám ze srdce přejí

dcery Jana a Eva s rodinami.

Blahopřání

Dne 10. října 2007 oslavil 50. narozeniny pan

MILOSLAV PODZIMEK

Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přejí manželka, dcery Petra a Iveta, zeť Pavel a Michal

a vnučka Anetka.

Vzpomínka
Dne 26. listopadu 2007 vzpomeneme 20. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila ve věku 87 let naše drahá teta, paní

ZDENKA ZAPLETALOVÁ
květinářka ze Slavkova u Brna

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Stále vzpomíná rodina Adlerova a Felcmanova.

Vzpomínka
Dne 23. listopadu 2007 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustila

naše milovaná maminka, paní

MILENA PÝRKOVÁ

Dne 26. prosince by se dožila 78 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Brigita s manželem, syn Hubert s rodinou.

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

Dne 14. listopadu 2007 jsme vzpomněli 2. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV VÁLKA

S láskou vzpomíná manželka Jitka a dcery Jitka a Mirka s rodinami.

Vzpomínka
Kdo byl milován, kdo lásku a péči rozdával,

bude žít věčně v srdcích a myslích svých nejbližších…

Dne 25. listopadu 2007 uplynou 4 roky ode dne, kdy odešel na věčnost pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Děkujeme vám všem, kteří spolu s námi vzpomenete.

Manželka a dcery se svými rodinami.

Vzpomínka
V tomto vánočním čase vzpomínáme výročí úmrtí

našich rodičů 

A N N Y  A  B O H U M I L A
H R A Z D Í ROV Ý C H

a jejich syna BOHUMILA

S láskou a úctou vzpomíná rodina Florianova a Hrazdírova.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu 2007 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,

děkují manželka a děti s rodinami.

PŘENECHÁME pronájem skladovacích
a kancelářských prostor v areálu firmy Agro-
zet ve Slavkově u Brna. Jedná se o sklado-
vací halu s dvěmi vybavenými kancelářemi,
zázemím a vzorkovnou. Celkem se jedná
o prostory o výměře 400 nebo 800 m2. Velice
nízký pronájem! Prohlídka, cena a bližší in-
formace po telefonické dohodě: 603 262
187, e-mail: juko.erik@seznam.cz

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

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

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

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

NABÍZÍM elektropráce, hypoúvěr, administra-
tivu práva. T.: 602 830 485, www.elektro-
krejci.wz.cz

INZERCE

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

JINLONG CLUB PROSINEC
Kavárna – Bar – sportovní centrum

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

1. 12. DJ PeeJay / Dance – R&B music
7. 12. DJ Denyf / Dance – R&B Club music
8. 12 DJ Kostel, DJ Beat, DJ Riero,  

písničky na přání Elektro, Disko, House  
14. 12. DJ Tomaazo – Vyškov Dance mix
15. 12. Rockoteka live Baboset, Tief Burleta

Nocí provází DJ Jabko
Start 20.00 hod. Vstup 50 Kč

21. 12. DJ Jaroš Petr / Oldies music
22. 12. Hip Hop live vol.4  Druhej Svět, Euro -

tunel,…
DJ Smith

26. 12. DJ PeeJay  / Dance – R&B music
28. 12. DJ Tomaazo – Vyškov- Dance mix
29. 12. DJ Jabko / Rockotéka
31. 12. Silvestr 2007: DJ PeeJay – hudba na

přání
Vstupné 180 Kč (místenka, malé šam-
paňské a obložený talíř pro každého)
Vstup od 19 h. Rezervace ve sport clubu

www.jinlong-club.cz
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Stavební bytové družstvo Žuráň ukončilo
I. etapu revitalizace panelových domů na sídlišti
Zlatá Hora. V této etapě bylo opraveno pět nej-
starších domů, ve kterých je 195 bytových jedno-
tek, včetně skladového prostoru, archivu a kance-
láří družstva. Celková revitalizace se projevila
nižší spotřebou tepla až o 40 %.

Domy byly opraveny nákladem 30,5 mil. Kč
s použitím programu Panel, kdy stát dotuje 4 %
úrok úvěru, takže nájemníci budou splácet pouze
1,5% úrok. Kromě těchto kompletně opravených
domů mají všechny domy na Zlaté Hoře vyměněna
nevyhovující dřevěná okna za plastová, což před-
stavuje náklad dalších zhruba 12 mil. Kč. Toto bylo
financováno již z vlastních prostředků družstva.

Kromě domů na sídlišti Zlatá Hora družstvo
opravilo i další domy. V ulici Nádražní dostal dům

novou valbovou střechu typu Lindab a byly opra-
veny balkony – náklad činil 2,5 mil. Kč. Dům na
Tyršově ulici má taktéž novou sedlovou střechu
a dům na Komenského náměstí č. p. 336 a 337
kromě nové střechy má vyměněná okna a zbrusu
novou kotelnu – celkově za zhruba 3 mil. Kč. Na
tyto akce byly použity finanční prostředky čás-
tečně vlastní a částečně z úvěru .

S opravami dalších domů chceme pokračovat
nejen ve Slavkově, ale i na vesnicích. Situace se
však zkomplikovala tím, že byl z nedostaku fi-
nančních prostředků ve státním rozpočtu pozasta-
ven program Panel. Pokud bude znovu spuštěn,
bude bohužel značně zkrácen, takže zajišťování
 finančních prostředků na další opravy bude již
velmi ztížené.

Představenstvo SBD Žuráň

V současné době probíhá kolaudace posledního
z bytových domů v slavkovském sídlišti Zlatá
Hora. Jedná se o 14 b. j. převážné třípokojových,
které byly, tak jak to firma provádí, staveny tra-
diční formou. Obvodový plášť z keramických tvár-
nic, výborných tepelně izolačních vlastností, okna
s koeficientem tepelného odporu 1,1 překračují
současné normy. Samostatné vytápění bytů je sa-
mozřejmostí. Tepelná pohoda patří k základům
spokojeného bydlení a tu lze plnohodnotně zajis-
tit jen tímto způsobem. Náklady na vytápění, a to
i s ohřevem vody se v našem třípokojovém bytě
pohybují cca 1000 Kč měsíčně. Cenové relace na-
šich bytů jsou hluboko pod současnými cenami.

3 + kk o výměře 79 m2 jsme prodávali za
1 509 000 Kč, 3 + 1 v celkové výměře 86,5 m2

jsme prodávali za 1 684 000 Kč.
V současné době provádíme přípravu rozsáhlé

Kolaudace bytového domu
na Koláãkovû námûstí

Brněnská developerská společnost SMART
DEVELOPMENT s. r. o. po 12 měsících
dokončila výstavbu bytového domu na
Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna.

V moderním, zajímavě architektonicky
řešeném domě je celkem 14 bytů od 1 + kk do
3+kk. Součástí každého nadstandardně vy-
baveného bytu je prostorná terasa orientovaná
na jih, přízemní byty mají malé zahrádky. Pod
domem jsou krytá parkovací stání. Třináct bytů
zná již své majitele, čtrnáctý se prodává.

Úspěšná kolaudace proběhla pod vedením
vedoucí stavebního odboru MÚ Slavkov
ing. Hany Postránecké ve čtvrtek 8. listopadu.
Předání bytů a nastěhování nových nájemníků
proběhne během pár týdnů, po dokončovacích
pracích.

Smart Development s.r.o. po úspěšném
dokončení první stavby, zahajuje v nejbližších
dnech druhou etapu výstavby bytového kom-
plexu U zámeckého parku. Nový bytový dům,
tentokráte dle požadavků památkářů se
sedlovou střechou, orientovaný k ulici Kol-
lárova, bude čekat na nastěhování 18 rodin
opět za rok, před Vánocemi 2008. HL

Revitalizace druÏstevních bytov˘ch domÛ ve stfiedu zájmu

bytové výstavby v Bučovicích v nádherné lokalitě
„U Škol“. Místo, které připravujeme k výstavbě je
klidné, oproštěné od nadměrné dopravy a jiného
hluku s překrásným výhledem na město. Zahajo-
vat budeme v roce 2008.

V roce 2008 bude dokončeno dalších 11 bytů
v Rousínově v lokalitě „Nad Školou“ v těchto ce-
nových relacích: 2 + kk za 1 162 000 Kč až
1 329 000 Kč a 3 + kk za 1 645 000Kč. I ostatní byty
budou stavěny tradiční metodou poctivé stavařiny.

Cílem naši firmy je v ekonomické oblasti rea-
lizovat byty v částkách o 6 až 7000 Kč/m2 nižší
než ve velkých městech. V případě zájmu se mů-
žete obrátit na realitní kancelář Comfort real tel.:
603 768 608.

Všem našim stávajícím a budoucím klientům
přejeme v novém roce štěstí, klid, pohodu a neru-
šené bydlení. Čáslava – stav

Další byty pro Slavkov

Bytové domy ve Slovanské ulici Bytov˘ dÛm na Koláãkovû námûstí

Revitalizovan˘ bytov˘ dÛm na Zlaté Hofie Bytové domy na Zlaté Hofie procházejí opravou fasády (léto 2007)

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
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okénkoRady do zahrady – prosinec
První letošní sníh, který napadl právě na Mar-

tina, mně připomněl, že se blíží konec roku
a měli bychom trochu bilancovat. I přesto, že
jsme nedostali požadované státní dotace,
uskutečnili jsme několik zdařilých akcí pro dia-
betiky. Na týdenním pobytu v Luhačovicích
bylo 35 diabetiků, ve Sloupu v Moravském
krasu 28 dospělých a 20 diabetických dětí. Na
ozdravném pobytu v přímořském středisku
Bibione v Itálii s námi bylo 85 osob. Kromě
přednášek se zdravotníky byl vyvrcholením naší
činnosti Den pro zdraví, jehož součástí byla
prodejní výstava DIA výrobků, potřeb pro dia-
betiky a výrobků zdravé výživy. Zúčastnilo se jí
14. listopadu přes 500 osob a bylo zde 21 firem
z celé ČR. Přišli mezi nás představitelé našeho
města v čele se starostou Ing. Charvátem, sená-
tor Ivo Bárek, člen zastupitelstva JmK
MUDr. František Adamec. Snažili jsme se, aby
po organizační stránce bylo vše dobře
zabezpečeno. Podíleli se na tom zcela zdarma
členové našeho výboru a další dobrovolníci,
kterým chci za vše poděkovat. Bohužel velmi
nepříznivě vychází provozovatelé Společen-
ského domu Bonaparte, kteří ač měli naši ob-
jednávku od dubna, nedokázali zabezpečit
topení v sále. Musím se za ně omluvit všem,
kteří zde v nepříznivém počasí mrzli a nemohli
uskutečnit různá zdravotní měření. Připojili jsme
se k celosvětové akci Pochodu proti diabetu
a vyzvali všechny návštěvníky výstavy k půl-
hodinové pěší vycházce okolo Palackého
náměstí.

Protože je cukrovka zatím nevyléčitelná
nemoc, musí se diabetik naučit s ní žít. Nestačí
jen spolykat lékařem předepsané tablety nebo si
píchat inzulin. Diabetik musí umět počítat
množství sacharidů v potravinách tak, aby do-
držel lékařem předepsaný limit. Důležitá však je
také pohybová aktivita. Proto také organizujeme
cvičení v tělocvičně ISŠ a plavání na letním kou-
pališti. Trochu nás mrzí, že o to diabetici nemají
zájem. Právě cvičení ve skupině pod vedením
kvalifikované cvičitelky je pro nás ta nejlepší re-
laxace. Letošní rok ukončíme dne 19. prosince
posezením u vánočního stromečku pod názvem
Vánoce s diabetem. Přihlásit se můžete v naší
kanceláři do 10. prosince.

Blíží se Vánoce, Silvestr, Nový rok – pro
mnoho lidí je to čas oslav, hodování a lenošení.
Jenomže když máte diabetes, musíte o své zdraví
pečovat neustále. To ovšem neznamená, že si
nemůžete odepřít veškeré radosti. Nějaké do-
broty si tedy dopřejte i vy. Můžete si dát
tradičního kapra s bramborovým salátem, kde
bude více zeleniny. Vánoční cukroví je jen
zpestřením jídelníčku, ale jeden zákusek, nebo
sklenička vína být může. Ovšem musíme si
častěji změřit glykémii a podle toho upravit další
stravování a denní program. Jezte častěji
a v malých porcích, nezapomínejte na pitný
režim. Sladkosti můžete nahradit ovocným po-
hárem s tvarohem a nízkotučnou šlehačkou. Než
pozvednete pohár k přípitku, najezte se. Je také
důležité po sytém jídle jít na procházku.

Zaopomeňte o svátcích na své nemoci
a trápení a prožijte Vánoce krásné, v kruhu svých
rodin a přátel. Děkujeme všem, které jsme naším
programem pro zdravý život oslovili a zúčastnili
se na něm. Přejeme všem příjemné prožití
vánočních svátků, pevnou vůli, hodně zdraví,
splnění všech vašich přání a dobré vykročení do
nového roku 2008! Marie Miškolczyová

Pranostika: Je-li na den sv. Barbory mnoho ji-
novatky na stromech, bude v budoucím roce
hodně ovoce.

Prosinec bývá pro zahrádkáře klidovým mě-
sícem. Kontrolujeme uskladněné ovoce a vybí-
ráme to nejlepší na vánoční a novoroční stůl.
Dbáme, aby bylo ve skladovacích prostorách do-
statečně vlhko. Za bezmrazých dnů se větráním
staráme o přívod chladného čerstvého vzduchu.
Hubíme hraboše a myši v sadech i ve skládkách
ovoce, kde na ně nastražujeme pastičky. Na
druhé straně nezapomínáme na přikrmování uži-
tečného a tolik potřebného ptactva, aby nestrá-
dalo a v příštím roce nás potěšilo svým zpěvem
a hlavně sběrem škůdců ovocných dřevin.

Toto období využijeme k opravám a ošetření
nářadí. Vše překontrolujeme a můžeme lehce
namazat olejem nebo mazacím tukem a uložíme
v suchu. Také veškeré chemické přípravky na
ochranu rostlin používané během vegetace ulo-

žíme v chladné, ale bezmrazé temnější místnosti,
aby se nesnižovala účinnost. 

Pokud budeme v zeleninové zahradě ještě rýt,
rozhodíme předtím po povrchu záhonů rozle-
želý kompost. Pokud však potřebujeme vápnit,
učiníme tak na podzim před rytím a rozhozením
kompostu.

Nastupující zima nás nabádá k bilancování.
Zamýšlíme se nad příčinami úspěchů a neúspě-
chů, studujeme odbornou literaturu – hlavě ča-
sopis ZAHRÁDKÁŘ – a navštěvujeme před-
nášky, besedy, školení nebo instruktáže.
Konzultujeme problémy s odborníky. Zajistíme
si potřebná hnojiva, pesticidy, pomocný materiál
a vhodnou literaturu pro další zahrádkářskou
a ovocnářskou sezonu.

Bohatou úrodu, radost ze zahrady, mnoho
štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2008
přeje za ZO-ČZS Slavkov u Brna

Vladimír Luža

Setkání s přáteli není o tom, kolik kdo vypije
piv nebo sní řízků. Cukrovarníci jsou lidé všech
profesí, ale také různých životních osudů.
V řepné kampani jsme byli všichni soukolím
ozubených koleček do sebe zapadajících. 

Říjnový večer smíchu a zpěvu. I slzička se
kdekomu uronila. Možná Pavlica by záviděl
a žasl nad „Vysokým jalovcem“ či „Když sem
šel z Hradišťa“ …

Bylo o čem povídat! Zavzpomínalo se na
dobré, špatné na živé a ty kteří již nejsou mezi
námi. Prakticky se nic nezměnilo. Cukr se sice

ve Slavkově nevyrábí, ale svět se točí dál. Čas je
lékař, který vyléčil mnohé.

V této uspěchané době je třeba se zastavit,
umět naslouchat i ostatním a kdo tohle dokáže je
šlechetný člověk. Účast od Alenky po Zdeničku
od dělníka po inženýra, který byl tehdy srdcem
cukrovaru. A o tom bylo naše setkání, kdy každý
na chvíli byl … čím kdysi byl …

Děkujeme Radkovi Lánskému za čas, který
věnoval našemu srazu a zhotovil nám společné
foto. 

Na shledanou příště. A.H.

Byli jsme jedna rodina

Vánoãní v˘stava ve Zb˘‰ovû
V sobotu 1. a v neděli 2. prosince pořádá v obci Zbýšov občanské sdružení Zbýšovský domeček

II. vánoční výstavu – výstavu ručních prací s vánoční tematikou. Tak jako v loňském roce budou
i letos k vidění obrázky, krajky, keramika, vánoční věnce, výrobky zdobené drátkem, výrobky
z pedigu a mnoho dalších z dílen zbýšovských obyvatel. Přispět však může kdokoliv. V loňském roce
se výstava setkala s velkým ohlasem a na četná přání návštěvníků bude výstava prodejní. Přijďte nasát
společně s námi vánoční atmosféru. Všichni jste srdečně zváni k přátelskému posezení a zastavení
se v předvánočním čase do místního kinosálu.

Občanské sdružení Zbýšovský Domeček, Zbýšov 155, tel. 721 330 722, www.zbysovskydome-
cek.estranky.cz. Diana Kučerová
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!!! HOST !!!

V sobotu 8. prosince se uskuteční tradiční
Mikulášská besídka pro členy oddílů Junáka
Slavkov, jejich rodiče a přátele. Začátek besídky
bude ve 14 hodin, sejdeme se v salonku restau-
race Gól na Zlaté Hoře.

Po skončení besídky (od 16.30 hod.) bude
skautské odpoledne pokračovat Veřejnou
schůzí Junáka Slavkov. Na tomto setkání se

Mikuláš navštíví skauty

Nadpis tohoto článku je zároveň novou in-
ternetovou adresou 1. oddílu Junáka Slavkov.
Návštěvníci zde naleznou informace z činnosti
oddílu, postupně doplňujeme texty a fotografie

www.skautislavkov.org
v sekcích „Fotoalbum“, „Kronika“, „ProVas“ ,
„Co nás čeká“ a dalších. Členové oddílu a ro-
diče mohou po registraci využívat rozšířené
služby webu. 1. oddíl skautů Slavkov

přítomní hosté seznámí s činností oddílů Junáka
v letošním roce a s organizačními změnami
skautské organizace od ledna 2008. Součástí
programu budou materiály o 100. výročí skaut-
ského hnutí, fotografie z táborů i dalších akcí
letošního roku.

Srdečně zváni jsou rodiče členů i příznivci Ju-
náka Slavkov. Středisková rada Junáka

Nabídka pronájmu
Město Slavkov u Brna, jako pronajímatel

bytů zvláštního určení ve smyslu § 9 odst. (2)
z.č. 102/1992Sb., kterým se upravují …, v plat-
ném znění (tj. bytů „bezbariérových“, upravených
pro ubytování zdravotně postižených osob),
umístěných v Domě s pečovatelskou službou ve
Slavkově u Brna, Polní č.p. 1444 nabízí k pro-
nájmu bezbariérové byty – dvě garsonky.

Pokud znáte ve svém okolí  zájemce o nájem
bytu tohoto typu, nechť se dostaví osobně nebo
obrátí na Městský úřad Slavkov u Brna, odbor
bytového a tepelného hospodářství (tel.: 544 121
123, BTH@meuslavkov.cz), v termínu co nej-
dříve,  kde lze získat bližší informace o podmín-
kách nájmu.  

Ing. Jarmila Pechová
odbor BTH, MěÚ Slavkov u Brna 
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

PIRÁTI Z KARIBIKU 3. NA KONCI SVùTA JOHNY DEPP,
KEIRA KNIGHTLEY,ORLANDO BLOOM, CHOW YUN-FAT,
GEOFFREY RUSH. Vyvrcholení ságy slibuje velké zvraty,
nejúchvatnûj‰í námofiní bitvu filmové historie, adrenalinové
dobrodruÏství a ‰piãkové digitální triky. V‰ichni na palubu,
vyplouvá na poslední megalomanské finále nejoblíbenûj‰í
kapitán, Jack Sparrow. 

SHREK T¤ETÍ NejúÏasnûj‰í pohádka která kdy spatfiila svûtlo
svûta. ShrekÛv Ïabí tchán Harold má na kahánku a zelen˘
zlobr za nûj musí najít nástupce. Ve víru legraãních dobro-
druÏství ho i tentokrát doprovázejí Oslík s kocourem v bo-
tách, a k nim se pfiidají nov˘ hrdinové. Pfiesvûdãete se na
vlastní oãi o tom, Ïe se Shrekem ãeká kaÏdého ‰tûstí aÏ do
smrti!

HARRY POTTER A FÉNIXÒV ¤ÁD  Rebelie zaãíná. Lord
Voldemort se vrátil, ale ministerstvo kouzel dûlá v‰echno
pro utajení této skuteãnosti pfied zbytkem kouzelnického
svûta. Dûsupln˘ rozhodující boj mezi dobrem a zlem zaãíná! 

SIMPSONOVI VE FILMU se krátce po uvedení zafiadili mezi
jeden z nejúspû‰nûj‰ích filmÛ historie a potvrdili svou po-
vûst celosvûtového fenoménu. V neuvûfiitelnû zábavném su-
perhitu musí Homer zachránit Marge, Barta, Lisu, Maggie
a zbytek planety pfied katastrofou kterou sám zpÛsobil.

SPLÁCHNUTEJ Akãní animovaná komedie se mÛÏe pochlu-
bit dokonalou animací, která do nejmen‰ího detailu pfie-
vedla lidsk˘ svût do jeho kanálové verze, a to vãetnû u‰-
mudlané variace na slavnou vûÏ Big Ben a typick˘ch
lond˘nsk˘ch dvoupodlaÏních autobusÛ.

NEXT Cris /NICOLAS CAGE/ má schopnost vidût budoucnost
a ovlivÀovat ji. Se sv˘m nadáním mÛÏe nyní odvrátit ne-
bezpeãí jeÏ hrozí celému svûtu. Osud mu v‰ak pfiichystal tûÏ-
kou zkou‰ku…KdyÏ zná‰ budoucnost, mÛÏe‰ zmûnit osud!

BESTIÁ¤ KAREL RODEN, MAREK VA·UT, TOMÁ· MATO-
NOHA, DANICA JURâOVÁ, MIROSLAV ETZLER. Pfiíbûh
mladé Ïeny, jejíÏ Ïivot pronikav˘m zpÛsobem zmûní setkání
s neuchopiteln˘m muÏem. Vztah kter˘ vyãerpává. 

KLETBA ZLATÉHO KVùTU CHOW YUN FAT, GONG LI, JAY
CHOU, YE LIU. Strhující snímek o rozvratu panovnické ro-
diny. Schyluje se k závûreãnému boji mezi císafiem, jeho
Ïenou a jejich syny, ktefií si musí vybrat na ãí stranu se pfii-
dají… Velká fií‰e na pokraji zkázy.

28 T¯DNÒ POTÉ Vyhlazení, znovuosídlení, dal‰í infekce. 
HOSTEL 2 uvádí QUENTIN TARANTINO. ·okující a nechutné

pokraãování hororového hitu, ve kterém se opût doãkáte
pofiádné dávky krutého muãení a zabíjení nevinn˘ch obûtí.

VLCI Dvû znepfiátelené smeãky vlkodlakÛ zápasí o malého
chlapce, jehoÏ Ïivot je osudovû spjat s jejich budoucností.
Bitva na Ïivot a na smrt zaãíná v akãním hororu.

MOTEL SMRTI Budete se tfiást strachy. Stra‰ideln˘ a ‰oku-
jící!

PROKLETÍ DOMU SLUNEâNIC KRISTEN STEWART, DYLAN
McDERMOTT.  Dûti mohou vidût víc neÏ my...a snaÏí se nás
varovat… 

AMERICKÁ KLETBA Jedin˘ oficiálnû potvrzen˘ pfiípad zje-
vení ducha v americké historii.

BUDIÎ SVùTLO MATTHEW BRODERICK, DANNY DeVITO.
Rodinná komedie, která je tím prav˘m vánoãním pokladem!!

ARTHUR A MIMOJOVÉ animovaná podívaná pro malé
i velké.

ÎELVY NINJA se vrací. Opût pfiicházejí aby porazili zlo…
KATAKOMBY PINK, SHANNYN SOSSAMON. Svût temnoty

a mrtv˘ch. V ponurém labyrintu katakomb, kde jsou ostatky
milionÛ lidí, cosi ãíhá…a rozhodnû to nemá pfiátelské
úmysly!

AKTA X 4 SÉRIE DAVID DUCHOVNY, GILIAN ANDERSON.
Pravda je tam venku… 6 DVD 24 dal‰ích epizod + bonu-
sové DVD. 

TSUNAMI  Podle skuteãné události. V Thajsku prosinci
2004. RÛzné pfiíbûhy pfieÏiv‰ích i ztracen˘ch doplnûné my‰-
lenkami vûdcÛ, jejichÏ varování byla ignorována.

NÁVRAT PANA RIPLEYHO Dal‰í pokraãování filmu  Talen-
tovan˘ pan Ripley.

TIRANT LO BLANC Nejmocnûj‰í zbraní se stává panenství
jedné princezny…nejzábavnûj‰í rytífisk˘ román.

JEST¤ÁBÍ ÎENA MICHELLE PFEIFFER, Pfiíbûh o lásce, která
se nikdy nemÛÏe doãkat naplnûní. On se v noci mûní ve
vlka, ona ve dne v jestfiába.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Motocyklová sezona končí i pro silniční pře-
bory. Terénáře však čekají ještě dva závody, jichž
se zúčastní náš člen Lukáš Michalčík. Pro
Michalčíka je letošní sezona oproti loňské, bez
nehod a větších problémů, příznivější. V Českém
přeboru terénních motocyklů se umístil na třetím
místě mezi 63 zkušenými jezdci. Vzhledem k jeho
věku je to velmi pěkný výsledek. V „Ebla cupu“
ve Slavkově vybojoval krásné 2. místo a na mez-
inárodním terénním závodě ve Slavičíně dojel
jako třetí! Je chloubou a nadějí našeho klubu.

Pro Káju Májka, další naši chloubu, skončil
španělský závod na okruhu Kartageňa,
bodovaným osmnáctým místem. Je to škoda,
neboť nás opět zklamala technika. Jel na
tréninkově pomalejším stroji. Závod mu však při-
nesl cenné zkušenosti na mnoha kilometrech
náročné trati.

Nezadržitelně se blíží konec roku a s ním
očekávaná „Vánočka“. To je tradiční vánoční
vyjížďka motorkářů. Doufejme, že nebude náledí.

V příštím roce 8. února připravujeme „První

motorkářský ples“ samozřejmě kde jinde, než na
„Boncku“. Tedy v obou sálech slavkovské restau-
race Bonapart. Přijďte všichni, nejen vy, kdo
milujete 2 a více kol v pohybu. Mimo stránek
www.fechtl.cz vás budeme ještě včas infomovat
ve Zpravodaji i jinde.

Nakonec máme pro vás bohužel ještě jednu
smutnou zprávu. Osmého listopadu nás opustil
pan Ota Pohle, nejstarší čestný člen Motoklubu
Austerlitz a poslední motocyklový závodník, jenž
absolvoval První slavkovský okruh v roce 1949.
Má i zásluhy na zakládání našeho klubu.

Jaroslav Marek

Motoklub Austerlitz informuje
Zakládající schůze našeho motoklubu – uprostřed pan Ota Pohle

www.bmtypo.cz
si mÛÏete pfieãíst na internetu:

Oddíl Tûlocv. Tyr‰ova Tûlocv. Komenského IS· Vedoucí
Volejbal Ïáci Út 17.30–18.30 M. Florián

ât 18.00–19.00
Muži Po 20.00–21.30 So16.30–18.00
Stolní tenis Po, ât 17.00–19.00 Z. Hejdu‰ek
Nohejbal Ne 11.00–13.00 Jelínek
Kulturistika Majárek, posilovna
Triatlon L. Sekerka
Badminton ât 20.00–21.00 V. Eliá‰
V‰estrannost Ïeny Po, ât 18.30–19.30 L. Krahulová
Zdravotní Ïeny Po, ât 19.30–20.30 L. Krahulová
V‰estrannost muÏi St 20.00–21.00 R. Martínek
Florbal Ne 16.30–18.00 ·ícha
Kondiãka Ïeny Út, Pá 19.30–21.00 Kostíková, Chudárková
Tenis tenisová hala pá 18.00–19.00, kontakt na rezervaci 720 225 729 M. Îemla

Přehled aktivit TJ Sokol Slavkov u Brna
ve školním roce 2007/2008

Zveme nové členy do našich řad. Výbor TJ Sokola Slavkov u Brna
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  pprroossiinneecc  22000077
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

30. 11.–2. 12. spol. Vzpomínkové a pietní akce k 202. výročí bitvy u Slavkova – program na straně 1 a 2 zpravodaje
8. a 15.12. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
9. 12. 15.00 kult. Předvánoční koncert Zámecké dechové kapely Historický sál zámku Historické muzeum
14. 12. 17.30 kult. Vánoční koncert sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
15. 12. 10.00–16.00 spol. Vánoce na zámku se slavkovskými školami Zámek Slavkov HM, ZUŠ Fr. France, 

DDM, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, ZŠ Malinovského, MŠ, ISŠ
16. 12.  13.30 kult. Zájezd do Divadla Radost na pohádku Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty Divadlo Radost Brno DDM

odjezd od kostela, vstupné: 130 Kč na osobu (doprava + vstupné) 
23. 12. Betlémské světlo – neděle dopoledne kostel Vzkříšení Páně
24. 12. 23.00 Půlnoční mše svatá kostel Vzkříšení Páně

15.30 Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi kostel Vzkříšení Páně
29. 12. 10.00–16.00 sport. Silvestrovské střílení Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
31. 12. 14.00–16.00 Silvestrovská prohlídka kostelních hodin kostel Vzkříšení Páně
31. 12. Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem

začátek ohňostroje ve 20 hodin
Výstavy
1.–16. 12. Adventní výstava v podzemí zámecké podzemí Historické muzeum
denně mimo po 9–16 ve spolupráci s profesionálním floristou a několikanásobným mistrem ČR ve floristice Jaroslavem Kokešem a Art Florist, 

možnost zakoupení výrobků na jarmarku 1. 12. na nádvoří, některé dekorace z výstavy budou prodejné na objednávku 
celoročně Virtuální bitva 1805 Zámek Slavkov Historické muzeum

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, Tyršova 479

zve rodiče a žáky zejména 9. tříd na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. listopadu (pátek)

od 13 do 18 hod. 
1. prosince (sobota)

od 8 do 12 hod.

V prostorách Integrované střední školy ve
Slavkově u Brna proběhl dne 7. listopadu již
sedmý ročník celostátní  juniorské soutěže v
přípravě horkých nápojů Metelka Austerlitz
Cup 2007. Zúčastnilo se jí celkem 27 mladých
barmanů z hotelových a středních odborných
škol z celé České republiky.

Poděkování patří všem sponzorům, bez kte-
rých by se celá akce nemohla uskutečnit. Od-

âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
ČSOP Slavkov u Brna pořádá v neděli 9. pros-

ince v 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře na
radnici soubor přednášek:

• Ptactvo Rousínovska (p. Jiří Bartl) – video-
projekce: krkavec, čáp černý, brkoslav severní apod.

• Informace o situaci s plánovanými větrnými
elektrárnami na pomezí Rousínova a Slavkova
(p. Jiří Bartl, p. Milan Hrabovský).

• Informace o hnízdění a ochraně chocholoušů
ve Slavkově – foto a videoprojekce (p. Navrátil,
p. Hrabovský a p. Bartl.)

• Různé.
Děkuji a přijďte. Všichni přátelé přírody jsou

srdečně zváni. Vstup volný. Petr Navrátil

bornou garanci zajistila Česká barmanská aso-
ciace, hlavním sponzorem byla firma Milan
Metelka, výrobce likérů. Akci značně podpo-
řily firmy TEEKANNE Czech s.r.o., SAHM
GASTRO a. s., RAUCH ČR, mediální partner
GASTRO PLUS, NcM vzdělávací středisko
a také Nadační fond STUDENT. V kategorii
clasic byl nejúspěšnější Michal Driml z Hote-
lové školy Bosonožské Brno, druhé místo ob-
sadil Martin Tomas z Obchodní akademie a ho-
telové školy Turnov a na třetím místě se
umístila Lenka Magátová ze Střední školy ho-
telové a služeb Kroměříž, v kategorii exhibi-
tion flair zvítězila Lenka Rufferová, bývalá ab-
solventka naší školy, druhé místo obsadil
Martin Kovář z Hotelové školy Mariánské
Lázně, a na třetím místě se umístila Klára Ko-
váčiková ze Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v Třešti. Soutěž měla velmi
dobrou úroveň a je započítána do hodnocení
Barman roku junior 2007.

Celá soutěž probíhala ve příjemné atmos-
féře, což ocenili všichni zúčastnění. Organizá-
toři soutěže se již těší na další, již 8. ročník
Metelka Austerlitz Cup 2008, který  proběhne
12. listopadu 2008.

Ing. Lubomír Palásek

METELKA Austerlitz cup 2007
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Město Slavkov u Brna žilo v letošním roce
oslavami výročí 770 let, které uplynuly od r. 1237,
kdy se v dochované listině českého krále Václava
I. objevila o městě první dochovaná zmínka. Do
bohatého programu oslav patřila i sluncem pro-
zářená sobota 22. září 2007. V ten den odpoledne
se uskutečnilo v obřadní síni radnice milé spole-
čenské setkání, na něž starosta města Ing. Ivan
Charvát pozvat mimo jiné významné hosty také
čtyři bývalé starosty Slavkova. V improvizova-
ných projevech jsme samozřejmě vzpomínali na
předchozí „naše“ volební období a také vyslovo-
vali přání jubilujícímu městu.

I nejdelší věk člověka je vedle 770 let života
města opravdu jen kapkou v moři času. Tak dlou-
hého věku se dožívají jen lidská sídla – města nebo
vesnice, pokud je nezničí přírodní katastrofa nebo
člověk sám. Několik stovek let se mohou v krajině
tyčit věkovité stromy, jimž říkáme památeční.
I díla lidských rukou, řemeslná nebo umělecká,
přežívají v historických mobiliářích své tvůrce.
Dny člověka jsou však odměřeny jen na píď, jako
nic je náš věk, a tedy i prožité svědectví o událos-
tech v našem čase. Uvědomuji si např., že před 70
lety – to měl Slavkov za sebou už 700 let trvání –
jsem jako žáček vesnické obecné školy prožíval
zármutek dospělých nad úmrtím prvního prezi-
denta ČSR T. G. Masaryka. „To kalné ráno čtrnác-
tého září, to si pamatuj, mé dítě“ – učila nás paní
učitelka stejnojmennou báseň Jaroslava Seiferta.

750. jubileum města jsem již prožíval jako slav-
kovský občan. Při této příležitosti vydali Jiří Per-
nes a Ivo Holán publikaci „Slavkov u Brna –
město a okolí“. V rámci oslav se 6. 6. 1987 konalo

v kavárně Společenského domu setkání slavkov-
ských divadelních ochotníků. Setkání souviselo
i s jiným výročím: v r. 1987 totiž uplynulo 110 let
trvání slavkovského ochotnického divadla. Obě
výročí jsme oslavili slavnostním představením hry
Strakonický dudák.

Další dvacetiletí nastartovalo nebývalý rozvoj
města, který nastal po r. 1989. Zastupitelstvo
města, svobodně zvolené občany koncem r. 1990
v prvních komunálních volbách, položilo základy
výstavby nového Slavkova, na nichž mohou další
zastupitelstva rozvíjet tvůrčí úsilí ve všech oblas-
tech hmotného, kulturního a společenského života
města. V této souvislosti si opět připomeňme po-
míjivost lidského života. Nezapomínejme na ty,
kteří se veřejně angažovali jako první zvolení za-
stupitelé ve prospěch tohoto města, jeho občanů,
a už mezi námi nejsou: Karel Hrda, ing. Jan
Špatný, ing. Karel Král, Jiří Šilhánek.

Co přát našemu jubilujícímu městu? Při spole-
čenském setkání na radnici mne napadlo parafrá-
zovat známý Napoleonův výrok z projevu k vojá-
kům po bitvě u Slavkova: „Postačí, když řeknete
bojoval jsem u Slavkova, aby vám řekl: To je
hrdina!“ A já bych si přál, aby každý návštěvník
našeho města řekl po návratu domů svým zná-
mým: „Byl jsem ve Slavkově. Je to město krásné,
kulturní, pohostinné, s přívětivými a k návštěvní-
kům pozornými obyvateli. Jejich zastupitelé jsou
zřejmě moudří a přičinliví lidé, jejichž péče
o město je patrná na každém kroku. Jak rád bych
ve Slavkově žil.“ A známí okouzlenému návštěv-
níkovi odpoví: „Tak to si i my do Slavkova rádi za-
jedeme.“ JUDr. Miloslav Honek

K jubileu města� Chocholouši ve Slavkově
Během zimy 2005/2006 mi začal v hlavě

uzrávat nápad, prostudovat trochu víc život to-
hoto nenápadného ptáčka. Tři chocholouši po-
bíhali v tehdejší mrazivé zimě po zasněženém
Palackého nám. a ul. Čs. armády a hledali ně-
jaké zbytky potravy. Začal jsem jim proto sypat
po chodníku na několika místech krmivo.
Zvykli si na to tak, že jsem je prakticky přitáhl
na jedno místo, kam přilétali a nacházeli po-
travu po celý zbytek zimy. Přes den se drželi
v závětří za komínem protilehlého domu. 

To by nebylo tak neobvyklé jak to, že příští
rok, v krátkém období té podivné zimy od 25. 1.
do 28. 1. 2007, kdy trochu mrzlo a napadl sníh
přiletěli už ale jen dva chocholouši rovnou na
chodník, kde celý rok nebyli. Pamatovali si
dobře, kde byla potrava. Samozřejmě jsem jim
tam hned připravil směsku semínek. 

29. ledna, hned jakmile se oteplilo a roztál
sníh, chocholouši odletěli. Šílený dopravní ruch
v těchto místech asi také nemají rádi… Pozoro-
val jsem je pak v v průmyslové zóně v prostoru
firem L&R, Auto Bayer a Cutisin. V průběhu
jara se k nim připojili další dva chocholouši
a vznikly tak dva páry. Už 16. února samečci
zpívali a vyletovali vysoko nad předpokláda-
ným hnízdištěm nebo na dopravních značkách
vedle silnice. 

Až 29. dubna se mi podařilo zjistit, kde má
první pár hnízdo. K mému překvapení ptáci
stále zalétávali na jedno místo střechy Cutisinu.
Díky ochotě správce budovy pana Tesaře jsme
spolu na střechu vylezli. Hnízdo bylo perfektně
ukryté a chráněné pod stříškou jednoho ze svět-
líků. V hnízdě z trav a kořínků byly tři vajíčka.
16. května už tam byla tři mláďata v prachovém
peří. 21. května jsem se na střechu Cutisinu
vydal společně s panem Bartlem z Rousínova
a mláďata jsme okroužkovali, vyfotili a nafil-
movali.

Druhý pár vyhnízdil v příkopu vedle silnice.
Hnízdo jsem nehledal, protože jsem se obával,
že na ně v husté trávě šlápnu. Vymezil jsem
proto prostor hnízdiště dvěma kůly a dohodl se
na Správě a údržbě silnic ve Slavkově, aby tento
příkop nevyžínali. Díky jejich ochotě tak cho-
cholouši zřejmě zdárně vyhnízdili. V těchto
dnech probíhá druhé hnízdění. Uvidíme, jak
bude úspěšné…

Petr Navrátil

V březnovém čísle Zpravodaje jsem veřejnost
žádal o pomoc při pátrání po chocholouších. Se-
tkal jsem se s velkým zájmem a snahou pomoci je-
jich ochraně. Díky nim víme o dalších chocho-
louších ve Vyškově, Hodějicích a v Kyjově. Všem
patří můj dík. A ty, kteří mají zájem o ochranu pří-
rody, zvu na besedu o ptácích (samozřejmě i „na-
šich chocholoušů) pana Bartla-ornitologa z Rou-
sínova (viz pozvánka na straně 20). PN

Na pozvání košických pořadatelů absolvoval Ivan Křivánek exhi-
biční jízdu na dřevěném kole bez pedálů-dresiny silně obsazený mezi-
národní maraton míru a ze 600 účastníků obsadil překvapivě celkové
25. místo. Časem 2 hodiny 52 minut stal v absolutném pořadí 1. Če-
chem v cíli i přes pád na kolejích! Jízda a rachot projíždějící dresiny
udivovala bouřlivou diváckou atmosféru a zejména africké běžce!

12. října tohoto roku byla zahá-
jena  konečná fáze rekonstrukce
památníku-pyramidy v holand-
ském Austerlitzu. Slavnostního
aktu se zúčastnili i vojáci slav-
kovské napoleonské gardy.
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

PROSINEC 2007 – LEDEN 2008

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

co je skutečně zač. Thriller s detektivní zápletkou. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

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

Zápletky slibují, že půjde o dobrou komedii letošního roku. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

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

a 19.30 hod. generace. Nová česká komedie. Režie: Tomáš Vorel. Hrají: J. Mádl, E. Holubová, T. Matonoha, M. Šteindler, Z. Bydžovská a další
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

15. 12. sobota 19.30 hod. DISTURBIA 105 min.
16. 12. neděle 19.30 hod. Dospívající chlapec kvůli domácímu vězení je zavřený ve svém pokoji a nezbývá mu než sledovat sousedy co dělají a jak se

chovají. Podezřelý muž odnaproti může být i vrahem? Thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

18. 12. úterý 19.30 hod. HVĚZDNÝ PRACH 128 min.
19. 12. středa 16.30 hod. Příběh, který stvořila sama Fantazie. Když padá hvězda, měl by si člověk něco přát a ono se mu to vyplní. V tomto velkofilmu 

a 19.30 hod. to beze zbytku platí. Dobrodružný romantický film VB/USA v české verzi!
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

5. 1. sobota 19.30 hod. 30 DNÍ DLOUHÁ NOC 113 min.
6. 1. neděle 19.30 hod. Nejsevernější americké městečko každou zimu ovládnou na 30 dnů tma, mráz, samota a tentokrát i nezvaní hosté – hladoví vlci.

Horor USA. Mládeži nepřístupno

8. 1. úterý 19.30 hod. KRÁLOVSTVÍ 110 min.
9. 1. středa 19.30 hod. Jednotka elitních agentů se vydává do Saúdské Arábie, aby odhalila pachatele teroristických útoků. Lidé, kteří nemají strach

ze smrti, se zatýkají velmi obtížně. Thriller USA.
Mládeži nepřístupno

12. 1. sobota 19.30 hod. PROBUZENÍ TMY 99 min.
13. 1. neděle 19.30 hod. Musí sehnat šest Znamení roztroušených napříč časem aby bojoval s Tmou vybaven nadpřirozenými schopnostmi a získal Světlo.

Fantastický příběh. Film USA.
Mládeži přístupno

15. 1. úterý 19.30 hod. POSLEDNÍ VLAK 125 min.
16. 1. středa 19.30 hod. Příběh transportu do Osvětimi. O lidech, kteří tváří v tvář smrti musejí jednat a nemají kam se obrátit o pomoc. Koprodukční film,

český dabing. Mládeži přístupno od 12 let

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

Všem příznivcům a návštěvníkům kina
přejeme radostné Vánoce
a úspěšný nový rok 2008!
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