Slavkovsk˘

ZDARMA
www.bmtypo.cz

12 • 22. 12. 2005

Vzpomínkové akce
při příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova

Signatáﬁi Slavkovské v˘zvy (zleva): Vjaãeslav Kosov, Robert Payen,
Joseph Lacroix, Cyril Svoboda, Pﬁemysl Sobotka, Stanislav Juránek, Miloslav Vlk, Bohuslav Sobotka, Vojtûch Cikrle, Roland Vogel, Jaroslav Kratka.

Pozvánka na 3. tradiãní

silvestrovsk˘ ohÀostroj

Zhodnocení, názory a další příspěvky
přinášíme na stranách 8 a 9

V

ážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné
a klidné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2006.
Poslední dny končícího kalendářního roku s sebou vždy přináší v myšlenkách většiny z nás příležitost i potřebu zhodnotit, jaký vlastně ten končící kalendářní rok byl, co nám nabídl, přinesl, dal, ale i vzal. Z těchto hodnocení, vnitřních pocitů, myšlenek i přání se často rodí předsevzetí, se
kterými chceme vstoupit do prvních dnů roku přicházejícího.
Srdečně a upřímně Vám přejeme, aby se Vám tato předsevzetí a přání,
v nichž by neměla, mimo přání zdraví, štěstí a lásky sobě a svým nejbližším, chybět také snaha o pochopení, úctu a toleranci mezi sebou, mezi
námi všemi navzájem.
Do nového roku 2006 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, vzájemnou lásku, pohodu, spokojenost a úspěch v osobním i profesním životě.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta města

pf 2006

V roce 2003 jsme se rozhodli zahájit novou tradici, rozlouãit se, spolu s Vámi, spoluobãany na‰eho
mûsta, s konãícím star˘m rokem spoleãn˘m setkáním
na námûstí. Na úplném sklonku kalendáﬁního roku,
pﬁed pﬁíchodem roku nového, sejít se a pozdravit se
sv˘mi pﬁáteli, kamarády, znám˘mi, zhodnotit konãící
kalendáﬁní rok a popﬁát si k roku novému.
Dovolte nám i letos, abychom vás v podveãer
31. prosince 2005 pozvali na Palackého námûstí,
kde nám ãas od 19.30 hodin v prostorách pﬁed budovou radnice zpﬁíjemní sv˘m vystoupím slavkovská
Zámecká dechová kapela pod vedením kapelníka
Milana Hrazdílka. Ve 20 hodin bude zahájen tradiãní
silvestrovsk˘ ohÀostroj, kter˘ bude odpalován ze
stﬁechy zámeck˘ch koníren. Po skonãení ohÀostrojového pﬁedstavení nám opût, jiÏ naposledy v tomto
roce a na rozlouãení s ním, zahraje Zámecká dechová hudba. Po celou dobu, jiÏ od 19 hodin, bude
zaji‰tûno obãerstvení.
Vedení mûsta (ich)

Vojen‰tí pﬁidûlenci A. Kosov, R. Payen, J. Lacroix

Zahajovací proslov starosty

¤emesln˘ jarmark

·ermíﬁské vystoupení

Pûveck˘ sbor Svat˘ pluk

Vzpomínkové akce
Slavkov 2005 ve fotografiích
Slavkovská v˘zva – s mikrofonem Msg. V. Cikrle

V. Cikrle a P. Kostík
V. Redl poprvé ve Slavkovû

PrÛvod vojákÛ

Slávek Janou‰ek

Jarmila ·uláková

Nedûlní projíÏìka námûstím

Příští číslo vyjde 28. ledna

PﬁestﬁiÏení pásky Virtuální bitvy

âekání na vojáky

Aktéﬁi nedûlní bastkebalové exhibice

Virtuální bitva – uprostﬁed kardinál Vlk

12/2005

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

3

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

13. mimořádné zasedání ZM – 14. 11. 2005
1. Paní Marie Miškolczyová informovala členy ZM
o celosvětovém pochodu proti diabetu, který se pořádal
u příležitosti výročí narození objevitele inzulínu. Této
akce se zúčastnilo přes čtyřicet lidí. Dále odevzdala
panu starostovi vyznamenání – ocenění pro Město, které bylo předáno v Praze. Starosta města Mgr. Petr Kostík vyznamenání převzal a zároveň paní Miškolczyové
poděkoval za její práci.
2. ZM bere na vědomí program Vzpomínkových
a pietních akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova. ZM bere
na vědomí ceník vstupného v sobotu 3. 12. 2005 dle varianty B s tím, že bude doplněno o kategorii důchodci za
70,--Kč. Vstupné v neděli 4. 12. 2005 se vybírat nebude. ZM schvaluje přípěvek Historickému muzeu ve výši
500 000 Kč jako spoluúčast města při pořádání a organizaci Vzpomínkových a pietních akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova. Splatnost příspěvku bude nejpozději do
15.1.2006. ZM ruší přípravný výbor ustanovený na zasedání ZM dne 6. 6. 2005.
3. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2005“ bere
její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření
města za 3/4 roku 2005.
4. ZM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za 3.
čtvrtletí roku 2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje hospodaření PO za 3. čtvrtletí roku 2005.
5. ZM schvaluje „Návrh souboru rozpočtových opatření č.15-19,21-26/2005”.
6. ZM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a přistoupení ke
Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
7. ZM projednalo změnu ve zřizovací listině Mateřské školy Zvídálek, bere její obsah na vědomí a schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy
Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvkové organizace. ZM současně konstatuje, že umístění jedné třídy MŠ v ZŠ Komenského je dočasným řešením a ukládá RM neprodleně řešit problematiku
definitivního umístění dětí MŠ tak, aby nové pracoviště
mohlo zahájit provoz v nových prostorách v září 2007.
ZM ukládá RM zabezpečit vypracování koncepce školství ve Slavkově u Brna. T.: březen – červen 2006.
8. ZM schvaluje jako pro případ uzavření nájemní
smlouvy schválené radou města usnesením k bodu 4.5.
na její 57. schůzi dne 31.10.2005, zřízení předkupního
práva k pozemku p. č. 2637/7 v k.ú. Slavkov u Brna pro
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
9. ZM schvaluje pořízení III.změny územního plánu
města Slavkov u Brna, spočívající ve změně propojení
ulic Špitálská a Slovákova a definování pozemků
parc.č.325/1 a 324/1 jako plochy pro rekreaci a sport.
ZM dále ukládá MěÚ Slavkov u Brna zahájit územně
plánovací činnost a předložit orgánům města návrh
smlouvy o dílo a způsob financování.
10. ZM schvaluje zařadit finanční prostředky na
zpracování PD „Komunikace Pod Oborou-západ“ ve
výši 80 000,- Kč vč. DPH do návrhu rozpočtu na rok
2006.

11. ZM nedává souhlas ke koupi pozemku
parc. č. 1647/1 v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
města.
12. ZM nedává souhlas k prodeji pozemků parc.
č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví Města Slavkova u Brna do vlastnictví Ludmily Sigmundové ze Slavkova u Brna.
13. ZM dává souhlas k prodeji pozemků
parc. č. 1085/13 ostatní plocha o výměře 6 m2;
parc. č. 1085/14 ostatní plocha o výměře 179 m2;
parc. č. 1085/15 ostatní plocha o výměře 129 m2;
parc. č. 1085/16 ostatní plocha o výměře 28 m2;
parc. č. 1085/17 ostatní plocha o výměře 8 m2;
parc. č. 1085/18 ostatní plocha o výměře 32 m2
a parc. č. 1085/19 ostatní plocha o výměře 8 m2 – celkem 390 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z majetku Města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti Austerlitz
Golf, s.r.o., Brno za podmínky, že k pozemkům
parc.č. 1085/16 a 1085/19 bude zřízeno věcné břemeno
průchodu a průjezdu pro Město Slavkov u Brna, průchod a průjezd nebude nijak omezován a tyto pozemky
(cesta) budou mít charakter veřejného prostranství.
Kupní cena ve výši 195 000 Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude převedena do
Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s prodejem (500 Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí kupující rovněž při podpisu smlouvy.
14. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.č.19/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví SBD
Žuráň, Slavkov u Brna za podmínky předložení usnesení představenstva, v němž se SBD zaváže, že neprodá
výše uvedený pozemek za cenu vyšší, než je cena kupní. Kupní cena ve výši 3380 Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a bude převedena do
Fondu pro výkupy pozemků. Náklady spojené s prode-

58. schůze RM – dne 28. 11. 2005
1. RM projednala zprávu o činnosti komise pro výstavbu v roce 2005 a děkuje jejím členům za aktivní práci.
2. RM projednala návrh rozpočtu a odkládá jej na příští schůzi RM z důvodu optimalizace struktury výdajů.
3. RM souhlasí s uzavřením dohody s firmou
PRELAX spol. s r.o., Přerov ohledně výměny únikových dveří ze sálu a realizace zádveří u vstupu v objektu čp. 126 „Sportovní a společenské centrum Bonaparte“ ve Slavkově u Brna s podílem města do 175 000 Kč
a ukládá finančnímu odboru předložit způsob financování výše uvedených úprav v objektu čp. 126 formou
zapracování do rozpočtu města na rok 2006.
4. RM dává souhlas k zahájení řízení o záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1859 – ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna.
5. RM souhlasí s přemístěním plakátovací plochy
města z Palackého náměstí na stanoviště č. 1 dle přiložené mapky.
6. RM dává souhlas k prodloužení nájemní smlouvy

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si Vás dovoluje pozvat
na prezentaci města Slavkova u Brna na veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se
uskuteční ve dnech 12.–15. 1. 2006 v pavilonu V na brněnském výstavišti. Město Slavkov se představí společně s ostatními regiony v jednotné expozici Jižní Moravy.
Otevírací doba IRC Austerlitz:
23. 12.–1. 1. 2006 zavřeno,
leden–březen:
pondělí–pátek
9.00–16.00 hod.
Po dobu konání veletrhu bude IRC Austerlitz zavřeno.
Kontakt:

jem (500,-Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí kupující rovněž při podpisu smlouvy.
15. ZM mění svoje usnesení k bodu č.4.18 z X.zasedání ZM konaného dne 21. 3. 2005 takto : ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 340/1 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2309 m2; parc.č.2719/4 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 2248 m2; parc.č. 2719/5
ostatní plocha-jiná plocha o výměře 225 m2; parc.
č.2718 zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez
č.p./č.e., průmyslový objekt na poz. parc.č. 2718 vše
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Martina Doubka ze Slavkova u Brna (1/4) a společnosti M plus, s.r.o.
ze Slavkova u Brna (3/4) za pozemek parc.č.2733/9
ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 7000 m2,
poz.parc.č.2734 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1711 m2, budovu bez č.p./č.e., technické vybavení (objekt bývalé čistírny odpadních vod určený k demolici)
na pozemku parc.č. 2734 a pozemek parc.č. 2732/3
ostatní plocha-manipulační plocha o výměře1466 m2
vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Města Slavkov
u Brna. Náklady spojené se směnou uhradí rovným dílem město a p.Martin Doubek. ZM současně schvaluje
směnu pozemků parc.č. 340/3 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2309 m2; parc.č. 340/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 96 m2 a budovy bez č.p./č.e.
průmyslový objekt na pozemku parc.č.340/2 vše v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví pana Martina Doubka ze
Slavkova u Brna (1/4) a společnosti M plus, s.r.o. ze
Slavkova u Brna (3/4) za část pozemku parc.č. 354/1
o výměře cca 2405 m2 v lokalitě Zelnice z vlastnictví
Města Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí
směnné smlouvě. Vlastní směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci
územního rozhodnutí na zástavbu lokality Zelnice.
Přesná výměra směňovaných nemovitostí bude určena
geometrickým plánem před uzavřením směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou uhradí rovným dílem
město a p.Martin Doubek. ZM zároveň tímto ruší svoje
usnesení k bodu č.4.9. z XI.zasedání dne 20. 6. 2005.

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

s nájemcem VYDOS BUS a.s., Vyškov na pronájem pozemku p.č. 343/6 a 343/4 zastavěná plocha o výměře
4479 m2 v k.ú. Slavkov u Brna na dobu určitou do 31.
12. 2006.
7. RM dává souhlas k prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umístění a provozování propagačního
a informačního systému komerční sféry města Slavkova
u Brna se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., Brno
na dobu určitou do 31. 12. 2007 dle předloženého návrhu dodatku č. 3.
8. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy na
pronájem pozemku parc.č.3342/2 orná půda o výměře
97 m2 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Jaromírem Seifertem ze Slavkova u Brna na dobu neurčitou.
9. RM vyhovuje žádosti ZŠ Komenského a schvaluje použití fondu reprodukce majetku ve výši 150 000,Kč na pořízení kamerového systému v roce 2005. RM
ukládá ZŠ Komenského po zakoupení kamerového
systému předložit účetní odpisový plán pro celou dobu
odepisování.
10. RM ukládá odboru BTH zveřejnit záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu Palackého nám. č.p. 89
„Panský dům“ ve Slavkově u Brna specifikovaných v přiložených náčrtech, které jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení. Termíny možného zahájení pronájmu dohodnutých prostor budou uvedeny v oznámení o zveřejnění.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
zpracování PD pro stavební povolení na výstavbu „pěších lávek přes Litavu a Prostředníček“ s Ing. Antonínem Světlíkem ze Slavkova u Brna a ukládá MěÚ zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2006 potřebnou
částku.
12. RM projednala Plán odpadového hospodářství
města Slavkova u Brna.
13. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s komunálním odpadem
a vyhlášku o poplatku za komunální odpad v doplněném
znění.
(pokračování na straně 5)
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59. schůze RM – 5. 12. 2005
1. RM projednala zápis č. 9/2005 z jednání komise pro
výstavbu města.
2. RM projednala zprávu o inženýrských sítích v prodloužení ulice Čelakovského.
3. RM projednala zprávu o inženýrských sítích v lokalitě Zlatá Hora.
4. RM souhlasí s navýšením položky potřebné pro restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého do návrhu rozpočtu města na rok 2006 na částku 90 000 Kč.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení podrobného stavebně historického a dendrochronologického průzkumu západního a jižního křídla krovů Zámku ve Slavkově u Brna s Ing. Jiřím Bláhou PhD., Telč, za
celkovou cenu 127 000 Kč s členěním na dvě etapy (rok
2005 – 72 000 Kč, rok 2006 – 55 000 Kč).
6. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy
o sdružení finančních prostředků, podle které Mlýn Herold spol. s r.o. z Brna sdruží s Městem Slavkov u Brna
částku 500.000,-Kč na realizaci akce vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna a k uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle
které pan Slavoj Leitner ze Slavkova u Brna sdruží s Městem Slavkov u Brna částku 200.000,-Kč na realizaci akce
vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna.
7. RM do projednala žádost o prodej pozemků parc.
č.167 a 168 v ul. B. Němcové (Hradební) v k.ú. Slavkov
u Brna a doporučuje ZM odložit rozhodnutí.
8. RM a vedení Historického muzea ve Slavkově
u Brna vyhodnotili průběh Vzpomínkových akcí k 200.
výročí bitvy tří císařů ve městě Slavkov u Brna. Konstatují, že hlavní organizátor zajistil organizační a i programovou realizaci vzpomínkových akcí. Časová prodleva v programu po 19. hodině byla způsobena zřejmě vědomým
nesplněním závazků společnosti Davay Communications,
s.r.o. s cílem hrubě poškodit dobré jméno města Slavkova
u Brna a Historického muzea ve Slavkově u Brna. RM
a Historické muzeum velmi mrzí nespokojenost některých
návštěvníků s touto částí programu, zapříčiněnou neseriózním jednáním partnera.
9. RM vyslovuje poděkování všem pracovníkům Historického muzea v čele s ředitelkou Mgr. Janou Omar.
10. RM bere zprávu o plnění programu rozvoje města
v roce 2005 na vědomí a předkládá ji v jednání řádného
zasedání ZM.
11. RM ukládá Historickému muzeu ve Slavkově
u Brna předložit návrh dodatku ke zřizovací listině přímo
k jednání řádného zasedání ZM.
12. RM po vyjádření se TSMS k návrhu na vybudování odpočinkové zóny na ulici Tyršova ukládá té příspěvkové organizaci města za úkol vysadit v odpočinkové zóně
ulice Tyršova v roce 2006 smíšený živý plot.
13. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemku
parc.č.352/1 vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
5.361 m2 formou bezúplatného převodu z majetku Jihomoravského kraje, sídlem v Brně, Žerotínovo nám.3/5 do
vlastnictví Města Slavkov u Brna.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas k ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26.1.2004 se společností PRELAX, spol. s.r.o., Přerov dohodou a vrácení
uhrazené zálohy na sjednanou kupní cenu ve výši 120 000
Kč společnosti PRELAX. RM současně doporučuje ZM
schválit prodej pozemků parc. č. PK 1709/5 díl „i“ o výměře 4 m2 a díl „g“ o výměře 157 m2; parc. č.758/1 díl „d“
o výměře 144 m2 a parc.č.792 díl „b“ o výměře 3 m2 (celkem 308 m2) z vlastnictví Města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti A+R, s.r.o. Kupní cena ve výši 400
Kč/m2, tj. celkem 123 200 Kč včetně nákladů spojených
s prodejem (500 Kč kolek za podání návrhu na vklad) bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
15. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě zřízení věcného břemene na vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením „BD Slavkov MK“ na
pozemcích parc. č. č. 2684; 2690/13; 2690/89 a 2690/1
v k.ú. Slavkov u Brna s Českým Telecomem, a.s., Praha
zastoupeným ing. Radmilou Dolníčkovou, specialistou pro
výstavbu sítě PO Morava.
16. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 6 o prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem VYDOS BUS a. s.,
Vyškov, na pronájem pozemku p. č. 343/6 a 343/4 zastavěná plocha o výměře 4479 m2 v k.ú. Slavkov u Brna na

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

dobu určitou do 31. 12. 2006 za cenu 5 Kč za m2/rok, tj.
22 395 Kč.
17. RM souhlasí s ukončením platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2005 uzavřené s firmou SKY BLUE, s.r.o., Rašovice ke dni 31. 12. 2005 dohodou. RM ukládá odboru BTH zveřejnit záměr města
pronajmout nebytové prostory – kancelář č. 33 ve II. NP
v budově č.p. 727 na ul. Brněnská ve Slavkově u Brna.
18. RM ukládá odboru BTH schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 21.
10. 1997 ve znění pozdějších dodatků s pí Alenou Pospíšilovou ze Slavkova u Brna spočívajícího ve změně předmětu smlouvy tj. snížení pronajatých ploch celkem o celkem
29,61 m2 s účinností od 1. 3. 2006. RM ukládá odboru
BTH zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory
– místnost č. 223 o výměře 16,38 m2 a místnost č. 224
o výměře 13,23 m2 v objektu polikliniky na ulici Tyršova
č.p. 324 ve Slavkově u Brna.
19. RM bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy
o nájmu nebytových prostor – části dispečerské místnosti
v suterénu domu č. p. 324 (poliklinika) – ze dne 3. 11.
1997 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s panem Svatoplukem Burianem ze Slavkova u Brna po uplynutí výpovědní lhůty ke dni 31.1.2006. RM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ze dne 3.
11. 1997 ve znění pozdějších dodatků se čtyřmi nájemci
– Zdeňkem Krčmářem ze Slavkova u Brna, Jaroslavem
Červinkou z Křižanovic u Brna, Milanem Košťálem ze
Slavkova u Brna, Jiřím Moudrým ze Slavkova u Brna, obsahujících navýšení plochy předmětu nájmu tj. části dispečerské místnosti a z toho vyplývající navýšení ceny nájmu s účinností od 1. 2. 2006.
20. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního
fondu rozvoje bydlení na nájemní bydlení pro příjmově
vymezené osoby na malometrážní byty na ul. Fügnerova
č.p. 109 a ukládá odboru BTH zajistit veškeré podklady
a požádat o dotaci.
21. RM souhlasí s ukončením platnosti smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 3/2003 ze dne 24. 11. 2003 s firmou
EFEKTA spol. s r.o., Brno ke dni 31. 12. 2005 dohodou.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových
prostor v objektu polikliniky č.p. 324 na ulici Tyršova ve
Slavkově u Brna s firmou EFEKTA-MODE s.r.o., Brno na
pronájem nebytových prostor o výměře 14,69 m2 pro účely
provozování obchodní činnosti ve znění dle přílohy.
22. RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 k „Pravidlům pro
pronájmy obecních bytů“, které vydává Město Slavkov
u Brna, s doplněním: Před zařazením nového zájemce se
tento musí prokázat vyjádřením od registrujícího lékaře
(příslušný ošetřující lékař). Vyjádření se bude týkat snášenlivosti nebo nesnášenlivosti mimo jiných parametrů.
23. RM projednalo žádost ZŠ Komenského a schvaluje
úpravy rozpočtu této PO a současně vyřazení 2 kusů počítačů.
24. RM projednala žádost ZUŠ o schválení vyřazení investičního majetku a schvaluje vyřazení PC.
25. RM bere na vědomí zprávu o výsledku prověrky povodňového spojení členů povodňových komisí SO ORP
Slavkov u Brna v rámci Jihomoravského kraje.
26. RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení:
Vzhledem k tomu, že nálezem Ústavního soudu
č. 283/2005 Sb., kterým byl zrušen z. č. 96/2005 Sb., odpadl důvod zániku mandátů některých členů ZM, jehož
projednávání zastupitelstvo přerušilo usnesením k bodu
1.1. na svém XI. zasedání dne 20. 6. 2005, končí ZM projednávání této záležitosti bez přijetí rozhodnutí ve věci.
27. RM schvaluje program XIII. řádného zasedání ZM
v předloženém znění a doporučuje ZM vzít na vědomí
zprávu o plnění usnesení ze zasedání ZM z minulých volebních období a z volebního období 2002–2006.
28. RM vyhovuje žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o zapůjčení sportovního areálu – stadionu na
dny 3. 6. a 5. 7. 2006.
29. RM schvaluje uzavření smlouvy s obchodní společností Jinlong s.r.o. na zajištění organizace dopravy a bezpečnosti při pořádání Vzpomínkových a pietních akcí ve
dnech 2.–4. 12. 2005.
30. RM schvaluje odprodej kopírovacího stroje Sharp
SF-2022 z majetku města za cenu min. 10 000 Kč.
31. RM projednala otevřený dopis JUDr. Miloslava
Honka zveřejněný ve Slavkovském zpravodaji č. 11/2005.
K jeho obsahu konstatuje, že příspěvky z HM byly skutečně doručeny po zasedání redakční rady, ale s jejím vědomím. RM vyzývá redakční radu Slavkovského zpravodaje
k dodržování pravidel schválených RM.
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32. RM souhlasí s bezúplatným uložením materiálu
z ČOV (výkopky zeminy při odstraňování havárie) v rámci rekultivace na městskou skládku za předpokladu dodržení ekologických parametrů ukládaného materiálu.
33. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku
2006“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke
schválení návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok
2006 s celkovou výší příjmů a výdajů 100 313 000,- Kč
a plán podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší
výnosů 18 962 000,- a nákladů 16 968 000,- Kč v upraveném znění. RM dále doporučuje ZM delegovat na RM pravomoci související s možností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu (soc. dávky) a pověřit RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2006, tj. do výše 270 000 Kč.
34. RM doporučuje ZM přijmout soubor RO upravujících schválený rozpočet Města Slavkova u Brna dle aktuálního stavu vývoje.
35. Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval členy
RM o výsledcích schůzky s lékaři z polikliniky.
36. RM bere na vědomí vyjádření SDH Slavkov u Brna
k dohodě o kolektivním členství se Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska (SHČMS).
37. Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy
RM o potřebě zpracování bezpečnostního auditu vzhledem
k zákonu č. 101/1999 Sb. Pokud se naleznou prostředky
v některé z položek rozpočtu úřadu ještě v tomto roce, realizovala by se alespoň část záměru z těchto prostředků.

XXXI. mimořádná schůze
RM – dne 8. 12. 2005
1. RM projednala návrh osnovy dopisu hejtmanovi
JMK ve věci objektivního vysvětlení událostí při
Vzpomínkových a pietních akcích dne 3. 12. 2005
a souhlasí se zasláním tohoto dopisu.
2. RM schvaluje návrh nájemní smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou, a.s.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav
Lánsk˘, Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr. Jaromír
Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 16. ledna 2006

Pozvánky na plesy v roce 2006
14. ledna Ples města
21. rybářský ples
28. ledna Ples ZŠ Komenského
3. února Ples integrované střední školy
18. února Ples Tyršovky
25. února Sportovní ples

Příspěvky pro mládež
Finanční odbor města Slavkova u Brna upozorňuje na možnost poskytnutí příspěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám, které se zabývají soustavnou činností
s mládeží ve věku do 18 let. Účelem příspěvku
je podpořit práci s mládeží, jejíž smyslem je
kulturní, duševní a tělesný rozvoj mládeže.
Žádost o poskytnutí příspěvku na kalendářní
rok se podává písemně na podatelně do 31. 1.
daného kalendářního roku. Žádost je možné si
vyzvednout na fin. odboru – úseku školství
u Ing. Barbary Macháčkové.
Jarmila Olejníková, vedoucí fin. odboru
MĚSTO SLAVKOV U BRNA
Vás srdečně zve na

2. MĚSTSKÝ PLES
který se koná v sobotu 14. ledna 2006
ve velkém sále Společenského domu Bonaparte.
Začátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje Panorama Vyškov.
Bohatá tombola • Vstupné 125 Kč
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58. schůze RM – dne 28. 11. 2005
(dokončení ze strany 3)
14. RM po projednání návrhu na zapojení Města
Slavkova u Brna do projektu JMK ve věci zvyšování
projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje
a schvaluje uzavření předložené smlouvy o partnerství
mezi JMK a Městem Slavkovem u Brna.
15. RM bere na vědomí výsledky jednání a schvaluje
uzavření upraveného předloženého návrhu nájemní
smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a Lohmann &
Rauscher, s.r.o. RM současně schvaluje přijetí daru ve
výši 1,5 mil. Kč a uzavření předložené darovací smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a Lohmann & Rauscher, s.r.o.
16. RM schvaluje požadavek SDH Slavkov u Brna na
nákup výše uvedené požární techniky a ukládá starostovi města podat žádost o dotaci z rozpočtu JmK na rok
2006 ve výši 172 000 -Kč.
17. RM doporučuje ZM přijmout obecně závaznou
vyhlášku města, kterou se zruší obecně závazné vyhlášky č. 20/1996 a 23/1996.
18. RM schvaluje uzavření předložené dohody
o úpravě výpovědní doby s Českou pojišťovnou, a.s.
v předloženém znění. RM současně schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na kancelář č. 32 v II. NP budovy č.p.
727 na ulici Brněnské s Českou pojišťovnou, a.s., Praha
na dobu od 17. 12. 2005 do 28. 2. 2006 za nájemné 1000
Kč/m2/rok.
19. RM schvaluje pořízení filmový dokumentu ze Vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna (200. výročí bitvy u Slavkova) v rámci celkového rozpočtu akce.
20. RM schvaluje smlouvu o pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst Concentus
Moraviae v předloženém znění.
21. RM projednala žádost ZŠ Komenského a schvaluje zařazení plesu této ZŠ termínu 28.1.2006 mezi akce
se zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.
22. RM projednala a souhlasí s uzavřením provozu
Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v době vánočních prázdnin v termínu od 23. 12. 2005 do 1. 1.
2006.
23. RM projednala žádost ZUŠ Fr. France o zařazení
programů mezi akce se zvýhodněným nájmem v prostorách Centra Bonaparte a schvaluje zařazení kulturních

programů tj. Slavnostního koncertu k 50. výročí ZUŠ
v termínu 2. 2. 2006 a Tanečního koncertu v termínech
15. 5. 2006 a 17. 5. 2006 mezi akce se zvýhodněným nájmem v prostorách Centra Bonaparte.
24. RM projednala a schvaluje ceník služeb Základní
školy Tyršova s platností od 1. 1. 2006 dle návrhu předloženého ředitelem školy a v případě již uzavřených
smluv na školní rok 2005/2006 s platností až od 1. 7.
2006.
25. RM projednala návrh obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanoví školské obvody spádových škol, bere
její obsah na vědomí a doporučuje ZM tuto obecně závaznou vyhlášku schválit v doplněném znění.
26. RM jmenovala členy vyřazovací a likvidační komise Pečovatelské služby, organizační složky Města
Slavkova u Brna.
27. RM schvaluje přidělení bytu č. 10, I. kategorie,
o velikosti 2+1 v sídlišti Zlatá Hora 1228, Slavkov
u Brna, panu Martinu Šidlíkovi ze Slavkova u Brna na
dobu určitou od 1. 12. 2005 do 30. 11. 2005.
28. Pan Zdeněk Pavlík podal stížnost na parkování
autobusu firmy Tourbus na ul. Slovákova a žádá o její
prošetření.
29. RM rozhodla neakceptovat nabídku společnosti
Pavel Dobrovský – Beta na koupi publikace „Slavkov –
Bitva tří císařů.“
30. RM rozhodla neakceptovat nabídku společnosti
Sprint na koupi pohlednic města Slavkova u Brna.

Ceny platné od 1. 1. 2006
bez DPH
vãetnû DPH
(Kã/m3)
(Kã/m3)
Vodné

26,19

27,50

Stoãné

18,57

19,50

Celkem vodné
a stoãné

44,76

47,00

Dovolujeme si využít této příležitosti k připomenutí možností zjednodušení a zkvalitnění
našich vztahů se zákazníky. Doporučujeme našim odběratelům využít možnost zálohových

Mûsto Slavkov u Brna nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v budově Palackého nám. č.p. 89 „Panský
dům“ ve Slavkově u Brna, a to ve dvorní části
(nyní pracoviště státní sociální podpory)
a v uliční části v I. NP vlevo při vstupu a v uliční části II. NP budovy (mimo prostor užívaných Finančním úřadem Slavkov u Brna) v objektu polikliniky, ul. Tyršova č. p. 324, Slavkov
u Brna, místnost č. 223 o výměře 16,38 m2
a místnost č. 224 o výměře 13,23 m2 v budově
na ul. Brněnská č. p. 727, Slavkov u Brna, místnosti – kanceláře ve II. NP.
Podrobnější informace lze získat telefonicky
(422 121 124) nebo osobně v úřední dny pondělí a středa na Městskému úřadu Slavkov
u Brna, odboru bytového a tepelného hospodářství.
odbor BTH

Slavnostní koncert ZUŠ
Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna oslaví v únoru příštího roku 50. výroční svého vzniku.
Slavnostní koncert, ve kterém se představí učitelé, bývalí žáci a hosté, se uskuteční
ve čtvrtek 2. února 2006 v 18.00 hodin ve
velkém sále Společenského centra Bonaparte.
Podrobnější informace v lednovém čísle
Slavkovského zpravodaje.
jj

Ceny vodného a stoãného v roce 2006 – VaK Vy‰kov, a. s. informuje
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. rozhodlo na svém zasedání 23. 11. 2005 o cenách pro rok 2006. Dochází ke zvýšení ceny vodného o 0,50 Kč/m3
a stočného o 1,50 Kč/m3. Hlavními příčinami
cenového nárůstu je zdražení vstupů – např. nakupované povrchové vody, elektrické energie,
pohonných hmot. V ceně vodného se projeví
investice ve formě odpisů – dokončena byla
stavba „Rekonstrukce úpravny vod Lhota –
1. stavba“ v hodnotě bezmála 15 milionů korun. Nárůst ceny stočného je vyšší s ohledem
na potřebu zdrojů při realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“, který bude naše
společnost realizovat s využitím dotací z EÚ
v letech 2006–2009.
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plateb trvalým příkazem přímo ze svého účtu.
V případě zájmu je možné kontaktovat oddělení služeb zákazníkům na telefonním čísle 517
324 930 nebo elektronickou poštou na adrese
info@vak.vyskov.cz.
Vaší včasné úhrady si velmi vážíme a děkujeme Vám, že tak přispíváte ke snižování nákladů, tedy i cen vodného a stočného!
Samozřejmostí je přijímání plateb v hotovosti bez poplatku na pokladnách společnosti
takto:
Zákaznické centrum
Vy‰kov, Brnûnská 13

Provozní stﬁedisko
Slavkov u Brna
Provozní stﬁedisko
Buãovice

pondûlí
7.00 do
a stﬁeda 17.00 hodin
úter˘
7.00 do
a ãtvrtek 16.00 hodin
7.00 do
pátek
14.00 hodin
pondûlí
7.00 do
aÏ pátek 14.00 hodin
pondûlí
7.00 do
aÏ pátek 14.00 hodin

Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 27. 12. do 30. 12. 2005 od 7 do 14 hodin.
Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré
obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám
pěkné vánoce a těšíme se na spolupráci v roce
2006.
Ing. Vladimír Kramář
místopředseda představenstva a ředitel společnosti

PhDr. Oldřicha Rampula při přednášce.

Pﬁedná‰ka Dr. Oldﬁicha Rampuly
završila cyklus odborných přednášek, který
HM připravilo v tomto roce k výročí bitvy. Po
velmi úspěšných přednáškách „Medicína v období napoleonských válek“ a „Válka III. koalice a Slavkov“ se v úterý 22. listopadu uskutečnila další, tentokrát na téma Strategie bitvy
u Slavkova“. Posluchači ve zcela zaplněném
Rubensově sále vyslechli se zájmem více 2,5
hodiny trvající poutavé líčení předního odborníka na tuto problematiku – plk. v zál.
PhDr. Oldřicha Rampulu.
V přednáškách nejen na tuto tematiku bude
Historické muzeum ve Slavkově u Brna pokračovat i v příštím roce, stejně jako v exkurzích
po slavkovském bojišti.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Prodej známek na popelnice
Technické služby budou prodávat známky
na popelnice na rok 2006 v těchto termínech:
19., 21. a 28. prosinec 2005
8.00–11.30 12.30–16.00
Leden 2006
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30
Předpokládaná cena půlroční známky na
rok 2006
Týdenní svoz („A“)
750 Kč
Čtrnáctidenní svoz („C“)
580 Kč
Měsíční svoz („M“)
510 Kč
Známky na první pololetí je nutné zakoupit
do konce měsíce ledna. V pondělí 26. prosince nezapomeňte přistavit popelnice
k pravidelnému svozu odpadů! Zelené kontejnery s bílým víkem jsou určeny pro separaci bílého skla!
Ing. Janeba, odbor ŽP
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Poděkování sponzorům

Mikuláš navštívil naši školu
Mikulášská tradice je velmi stará a jedna
z nejkrásnějších nejen proto, že nás naladí na
příchod Vánoc. Při této příležitosti mohou dát
rodiče hravou formou prostřednictvím čerta
svým dětem najevo, že s jejich chováním není
vždy všechno v pořádku. Ale mnohem raději
děti vidí anděla a Mikuláše, neboť to je ta pravá pochvala a odměna za jejich snahu.
Na ZŠ Komenského letos opět zavítal Mikuláš. Přišel z pohádkové říše, a místo anděla si

přivedl princeznu. Malí žáčci se na dvě hodinky proměnili ve dvorní dámy, prince i stráž, zasoutěžili si a naučili se nový taneček. Až se vyřádili, objevil se velebný kmet a s ním pro
každou třídu velký pytel dobrot. Při pohledu na
rozzářené dětské oči měli i všichni dospělí velikou radost.
Teď už nezbývá nic jiného než se těšit na ježíška. Veselé Vánoce!
Jana Formánková

Pěkný úspěch žáků ZŠ Komenského náměstí
v Okresním šachovém turnaji mládeže ve Vyškově

Od října tohoto školního roku pracuje na naší
základní škole šachový kroužek pod vedením
učitele PaedDr. Miloslava Budinského. Schůzky
bývají každý čtvrtek odpoledne. V kroužku pracuje celkem 24 mladých šachistů.
23. listopadu 2005 se vybraná dvě čtyřčlenná
šachová družstva zúčastnila Okresního šachového turnaje mládeže ve Vyškově. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 šachových družstev z 8 škol
okresu Vyškov. Družstvo starších žáků ve slože-

ní Vlastimil Lebeda, Miroslav Řezník, Stanislav
Písek a Martin Knotek se umístilo na 6. místě.
Nejlepším hráčem v tomto družstvu byl Martin
Knotek.
Družstvo mladších žáků ve složení Ondřej
Vaněk, Josef Strachoň, Marek Černý, Tomáš
Machatý se umístilo na 4. místě. Nejlepším hráčem v našem družstvu byl Ondřej Vaněk.
Šachový turnaj se žákům velice líbil. Umožnil jim srovnat si vlastní šachovou výkonnost se
šachisty z jiných škol a navázat nová přátelství.
Všichni se již těší na Vánoční šachový turnaj,
který se bude konat 13. prosince v ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově u Brna. Pořadatelem
bude ZŠ Komenského náměstí. Tohoto turnaje
se mohou zúčastnit školy ze Slavkova a blízkého okolí.
PaedDr. Miloslav Budinský

Pozvánka
Žáci ŠD při ZŠ Komenského vás zvou na
prohlídku vánoční výstavky, která bude umístěna při vstupu do nové budovy školy.Uvidíte část
výrobků z oblasti pracovní a výtvarné výchovy,
které připravily děti spolu s vychovatelkami.
Doufáme, že se vám bude výstavka líbit a zároveň přejeme pěkné vánoční svátky a šťastný
NOVÝ ROK 2006.
vychovatelky a žáci ŠD

Mikulášská nadílka v DDM.

I v našem regionu jsou firmy, které si uvědomují, že naše společné bohatství tkví ve vědění. Proto podporují školy v jejich rozvoji, aby
ony pak mohly rozvíjet talent žáků k jejich prospěchu a tím i k prospěchu společnosti.
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě
Teepak, s.r.o. se sídlem ve Slavkově, která přispěla 40 000Kč na zakoupení dataprojektoru.
Toto zařízení promítá obraz z videa, počítače
a DVD přehrávače na plátno. Díky tomuto zařízení se zlepšuje technické zázemí pro výuku.
Naše poděkování patří též firmě Austerlitz
Golf, s.r.o. za příspěvek ve výši 12 000 Kč na
zakoupení pomůcek pro výuku tělesné výchovy a na plavání žákům prvního stupně. Mezi
těmi nejmladšími je o sportování velký zájem,
a proto tento příspěvek je pro nás velkou pomocí. Další firmou, které patří naše poděkování, je firma JM Demicarr, s.r.o., která přispěla
na zakoupení dresů žákům I. stupně.
•

Blahopřání
S blížícím se koncem roku 2005 se mnozí
z nás ohlédnout zpět a posoudí, jaký ten rok byl,
a mnozí z nás při této příležitosti uvažují nad novým rokem 2006. Věřím, že ohlédnutí za končícím rokem 2005 je z velké části naplněno spokojeností a dobrým pocitem. A úvahy nad
novým rokem? Přeji všem, aby byly pozitivní,
plné optimismu a radostí z věcí, které nás čekají. Těm, kteří před sebou mají nelehké úkoly,
přeji, aby v sobě našli sílu a vůli k jejich úspěšnému překonání. Pěkné prožití Vánoc a silvestra.
•

Pozvánka na ples
Základní škola Tyršova a Klub přátel školy
pořádá 18. února 2006 ples ve Společenském
domě. Zveme všechny rodiče, bývalé žáky
a příznivce. Bohatá tombola. Hraje Panorama
Vyškov.
Vladimír Soukop, ředitel školy

Advent v DDM
Než se domem začne linout
vůně vanilkových rohlíčků, perníčků a dalšího vánočního pečiva,
vědí všichni, že Vánoce jsou již za
dveřmi. Doba adventní začíná v DDM už začátkem listopadu, kdy se připravuje vše potřebné na výtvarný seminář. Ten již tradičně pořádáme se Svazem žen. Zájem je velký a letos
jsme ho doplnili i o výrobu ručních svíček.
V DDM jsou vždy vystaveny již hotové adventní věnce z různých materiálů, aby byla
usnadněna inspirace pro vlastní výrobky. Více
než deset věnců, včetně velké kolektivní práce
zájmového kroužku Šikovné ruce jsme letos
zapůjčili i na výzdobu slavkovského zámku.
Kromě adventní výzdoby je v DDM i velká
tradice mikulášských nadílek. Letos to bylo pro
maminky s dětmi v ZK Baby klub, pro ZK Cvičení rodičů s dětmi a také pro všechny děti
z místních mateřských škol a žáky Základní
školy Malinovského. Mikulášské nadílky jsou
náročné jak přípravou balíčků, tak i kostýmů
Mikuláše, anděla a čerta, ale vše to stojí za rozzářené oči dětí a jejich radost z dárečků.
Kolektiv DDM
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Filmová ãást Vzpomínkov˘ch akcí
Součástí programu bylo I uvedení filmů s napoleonskou tematikou. Bylo odehráno celkem
pět představení, která navštívilo 223 diváků, což
je více než průměrná návštěvnost kina. Mnoho
návštěvníků neváhalo přijet na promítání filmů
až z Brna a okolí. Kdo zhlédl, nelitoval. Docent
Ing. Jan Smejkal, CSc., z Brna zhodnotil uvedení snímku Pole nad Slavkovem jako zlatý hřeb
200. výročí bitvy tří císařů ve Slavkově.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s Obecně
prospěšným centrem pro audiovizuální umění
se sídlem v Ketkovicích.
K. Kohoutek, ved. kina

Slavkovská v˘zva ke 200. v˘roãí bitvy tﬁí císaﬁÛ
Součástí vzpomínkových akcí bylo letos setkání u Kulatého stolu v Historickém sále slavkovského zámku, kterého se zúčastnili politici, zástupci církví i diplomatických kruhů. Účastníci tohoto fóra podepsali Slavkovskou výzvu která vyzývá k mírovému soužití národů.
abychom hledali cesty pokoje a stavěli tak paSlavkovská bitva patří mezi největší tragédie
mátníky smíření, aby jednou naši potomci nemuv dějinách 19. století. Stála desítky tisíc lidských
seli stavět památníky obětem válečných konfliktů.
životů, zohyzdila tvář krásné Moravy a následná
Slavkov u Brna, 3. prosince 2005
epidemie skosila další tisíce nevinných.
Každým rokem se slavkovské bojiště mění ve
Signatáři Slavkovské výzvy:
velkolepou podívanou. Na tu letošní se bude urVojtěch Cikrle (brněnský římskokatolický biskup)
čitě dlouho vzpomínat.
Stanislav Juránek (hejtman Jihomoravského kraje)
My, účastníci Kulatého stolu, uspořádaného
Vjačeslav Kosov (zástupce vojenského přidělence
u příležitosti 200. výročí této bitvy, chceme vzpoRuské federace)
menout především její oběti. Bolestně se smiřuJaroslav Kratka (předseda Slavkovské iniciativy
jeme se skutečností, že proti sobě tehdy bojovali
smíření)
křesťané, kteří spíše měli válečným konfliktům
Joseph Lacroix (vojenský přidělenec Francie)
předcházet. Zvlášť bolestně si to uvědomujeme
Robert Payen (emeritní vojenský přidělenec Francie)
tváří v tvář současné době krvácející terorismem
Bohuslav Sobotka (první místopředseda vlády a mia jinými druhy násilí.
nistr financí ČR)
Krvavá válečná událost dala před deseti lety
Přemysl Sobotka (předseda Senátu Parlamentu ČR)
podnět ke vzniku Slavkovské iniciativy smíření,
Cyril Svoboda (ministr zahraničních věcí ČR)
která sdružuje zástupce křesťanských církví, růzMiloslav Vlk (kardinál, pražský římskokatolický
ných občanských sdružení, zástupců samosprávy
biskup)
a spolu s širokou veřejností hledá cesty ke smířeRoland Vogel (vojenský přidělenec Rakouska)
ní mezi národy, církvemi i jednotlivci právě na
základě osvědčených křesťanských hodnot.
Společné soužití v Evropské unii, kterého se
V podvečer dne 30. 11. se konala slavnostdocílilo pokojnou cestou, nás přímo zavazuje,
ní premiéra zámeckého podzemí, na které se
přišla podívat celá řada zájemců. Ti ocenili
jak první podzemní patro, ve kterém je náznaková expozice ze slavkovských dějin, tak
spodní patro s celou řadou tematických výstav (Advent očima Přemysla Hytycha, výstava prací ZUŠ F. France na téma výročí bitvy,
plastiky Dr. Jiřího Doliny, …). Jedinečným
zážitkem bylo vystoupení sólisty brněnské
opery Jurije Gorbunova, který zazpíval v největší prostoře tohoto podzemí árii Kutuzova
z opery Vojna a mír.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Zámecké podzemí

Virtuální bitva 1805
Dne 29. 11. proběhla vernisáž Virtuální bitvy 1805. Ta zůstane jako první část dlouhodobé expozice na zámku a navštívit ji můžete
i v zimních měsících (viz článek v tomto čísle Zpravodaje). Návštěvnický zájem o ni je
skutečně velký, potěšující jsou vyjádření učitelů tříd, které ji od otevření navštívili – vítají ji jako atraktivní učební pomůcku i pro ty,
kteří nemají historii mezi svými oblíbenými
předměty.
Virtuální bitvu zhlédla i vzácná návštěva –
kardinál Miloslav Vlk a papežský nuncius arcibiskup Diego Causero.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Koncert světového klavíristy
Igora Ardaševa
Aplaus vestoje – tak vypadal závěr koncertu, který v předvečer Vzpomínkových akcí
proběhl v Historickém sále zámku. Přednes
děl francouzských, rakouských a ruských
skladatelů završil originální přídavek – z hlediště se k umělci přidala paní Renata Ardaševová a spolu zahráli čtyřručně Smetanovu
Vltavu v klavírní verzi.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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Ohlédnutí za Vzpomínkovými akcemi 2005
Ve dnech 2.–4. prosince proběhly v našem
městě jubilejní Vzpomínkové akce pořádáné
k 200. výročí bitvy u Slavkova. Kromě toho, že
přinesly zatím nejrozsáhlejší a nejpestřejší program v historii města vůbec, bohužel přinesly
také jedno velké zklamání, kterým byla absence
průvodu vojáků a u velké části návštěvníků tak
zůstala hořká pachuť ze závěru, který nenaplnil
očekávání. Tyto skutečnosti byly, a to je třeba si
přiznat, ventilovány nejen přímo v sobotu na náměstí, ale i celou řadou e-mailů, dopisů a telefonátů části návštěvníků, kteří pocítili zklamání
z neuskutečnění části avizovaného programu. Za
tyto ohlasy, přestože jsou vesměs negativní, děkujeme, protože signalizují, že pisatelům není lhostejné, co se ve městě děje a že jim na obraze města záleží. Jako pořadatelé a organizátoři nechceme
tento článek pojímat jako výmluvu, je však třeba
vysvětlit okolnosti, které vedly k nepovedenému
závěru, a tím i pokaženému celkovému dojmu
z jinak, dle našeho názoru, vydařeného programu.
To vše i přesto, že sobotní večer již samozřejmě
nelze vrátit.
Celá záležitost nás velmi mrzí a omlouváme se
všem nespokojeným návštěvníkům, přestože přímá vina není na naší straně. Mrzí nás to o to víc,
že tímto podrazem ze strany jednoho ze smluvních partnerů bylo do značné míry znehodnoceno
úsilí desítek lidí, kteří se podíleli na přípravě i realizaci programu. Díky za obětavost a enormní
nasazení pro zdar akce tak patří nejen hlavním organizátorům-pracovníkům Historického muzea,
ale i pracovníkům technických služeb, městského
úřadu, Policii ČR, bezpečnostní agentuře JinLong
a celé řadě dalších subjektů, kterým rovněž záleželo na úspěchu akcí. Přestože uvedený sobotní
problém byl pro vnímání diváků zřejmě dominantní, je třeba celý incident uvést do celkového
kontextu a vysvětlit, jak to celé vlastně bylo. Dovolte nejprve shrnutí všeho, co se podle programu
odehrálo.
Již od čtvrtka měli všichni zájemci možnost
zhlédnout na zámku Virtuální bitvu 1805 nebo zámecké podzemí, což byly naprosté novinky oproti uplynulým ročníkům s následným trvalým programovým provozováním.
V sobotu i v neděli probíhal program na pódiu
na náměstí a jarmark zaujímal po oba dny zatím
zřejmě největší plochu v současných dějinách Vzpomínkových akcí.
Konaly se prohlídky zámku, výstav (Kde byste
Napoleona nehledali; grafiky K. Zemana a K. Tomana, pohlednice s napoleonskou tematikou, fotografie z rekonstrukcí bitvy…), na zámku měla svoji přepážku Česká pošta s příležitostným razítkem,
v neděli se v parku prezentovala Vojenská akademie Vyškov a Junák Slavkov, kino promítalo po
všechny tři dny tematické filmy Waterloo a Pole
nad Slavkovem, byla otevřena expozice židovského osídlení v bývalé škole na Koláčkově náměstí.
Letos se podařilo přinést do Vzpomínkových
akcí i duchovní rovinu, která právě do města, ve
kterém bylo podepsáno pobitevní příměří, jistě
patří. Ta, jak věříme, zanechá trvalý odkaz příštím
generacím. Tuto rovinu symbolizovaly páteční
koncert Igora Ardaševa, který byl sestaven ze
skladeb autorů všech bojujících stran, sobotní celodenní modlitby za světový mír ve světě, nedělní
mše svatá s papežským nunciem, kardinálem
Vlkem a brněnským biskupem Cikrlem. Vše vyvrcholilo v sobotu tzv. Slavkovskou výzvou
z „kulatého stolu“, který na zámku uspořádal Ji-

homoravský kraj. Výzvu podepsali představitelé
politiků, církví a diplomatů. Večerní komponovaný program na náměstí vrcholil zapalováním svíček mezi shromážděnými na znamení míru.
Celkem čtrnáct hodin programu se odehrávalo
na náměstí od soboty do nedělního odpoledne.
Předcházely mu úspěšné vernisáže Virtuální bitvy
1805 a dvou podlaží zámeckého podzemí.
V sobotním programu, v době, kdy měl vrcholit, nepřijeli bohužel nasmlouvaní vojáci. Zpětně
se tento smutný fakt jeví jako dopředu naplánovaný, o čemž svědčí např. opakované ujištění zástupce vojáků o tom, že všichni vojáci jsou na cestě do
Slavkova a mají pouze půlhodinové zpoždění.
Hlavní program se kvůli tomu o tuto půlhodinu
posunul, abychom vojákům vyšli vstříc. Navazující zhruba hodinový komponovaný program navíc
používal techniku, která potřebuje cca hodinovou
přípravu, se kterou se díky informacím o zpoždění
příjezdu vojáků začalo o danou půlhodinu později. O tom, že se zřejmě jednalo o promyšlený úmysl, svědčí i zdůvodnění společnosti, která je měla
zajistit, v médiích – od pondělí 5. 12. do pátku
9. 12. se v několika článcích objevily ústy stejného člověka navzájem si protiřečící vysvětlení toho,
proč tu vojáci v sobotu večer nebyli.
Přestože jsme tento výpadek v programu nezavinili, přijímáme spoluodpovědnost a velmi nás
vše mrzí – o to víc, že se propagací podařilo dostat program ve Slavkově do širokého povědomí
a zajistit hojnou návštěvnost, podpořenou daný
večer i kyvadlovou dopravou Tvarožná–Slavkov.
Tolik jen k tomu, aby celá věc byla zasazena do
rámce skutečného běhu událostí. Znovu opakujeme-velmi litujeme výpadku části programu, protože program byl jinak ucelený, uzavřený a gradující. Naší chybou, v těchto souvislostech
chybou zásadní, bylo především to, že jsme věřili, že psané smlouvy a dohody je normální a standardní dodržovat. Měli jsme obavy z dopravních
problémů, z počasí, flagrantní porušení závazků
jednoho z partnerů jsme však opravdu neočekáva-

li. Věříme, že ačkoliv toto vše neodčiní skutečnosti, které nastaly, máte možnost vnímat již nyní
„jak to doopravdy bylo“.
Sobotní večer už nevrátíme, nabízíme však
všem obyvatelům Slavkova silvestrovský ohňostroj na náměstí ve 20 h s předchozím i následným
vystoupením Zámecké dechové kapely. Dále nabízíme možnost shlédnout Virtuální bitvu 1805 po
celý měsíc leden za snížené vstupné, a to ve dnech
út. – pá. od 9 do 13 hod., dále pak o víkendu 21.
a 22. 1. 2006 od 10 do 15 h. Dále u příležitosti zahájení sezony 2006 uspořádáme pro obyvatele
Slavkova u Brna prohlídky zámku a podzemí zdarma. Chceme i takto podpořit pocit identifikace vás
občanů s městem a jeho zámkem tak, abyste v budoucnu mohli být opět hrdi na to, co tu máme.
Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Jiří Matyáš, Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří Doležel, Mgr. Jana Omar, Mgr. Jiří Blažek,
Mgr. Petr Lukas.

 Poděkování za oslavy
Tak jsem se doslechla, jak jsou všichni (hlavně radní) spokojeni s průběhem napoleonských
oslav. To se tedy sluší poděkovat! Děkujeme starostovi, radním i likvidátorce! Děkujeme za pocit hanby, když za námi cizinci vykřikovali: Das
ist Skandal! Děkujeme, že jsme se styděli za své
město a představitele, když návštěvníci z celé republiky sprostě nadávali a zhnuseně odcházeli.
Děkujeme za likvidaci zámku a napoleonských
oslav a jejich předání do Brna a okolních obcí!
Děkujeme za možnost si ve večerních hodinách
společně zapískat! Jen jsem měla obavy, abychom vás nerušili při RAUTU na zavřeném zámku. Ale vlastně hlas nějakého pískajícího
„PLEBSU“ vás nezajímá! Jen zda vám něco říkají pojmy: výběrové řízení na takové akce, klamavá reklama? Nezajímá a neříká? Chápu,
a proto: DĚKUJEME! ODEJDĚTE!
MUDr. Blanka Molčíková

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje
Vážený pane hejtmane, jménem rady města
bych Vám chtěl nejprve poděkovat za Vaši osobní účast na Vzpomínkových akcích k 200. výročí
bitvy tří císařů a také za podporu, kterou jste Vy
i Jihomoravský kraj poskytli.
Jistě vnímáte ohlasy objevující se v souvislosti s částí akcí, které proběhly přímo v našem městě. Objevily se i poměrně četné názory, které kritizovaly část programu. Považujeme proto za
potřebné a nutné seznámit Vás stručně s názorem
rady města, která se problematikou zabývala na
své 59. schůzi v pondělí 5. 12. a následně na své
mimořádné schůzi ve čtvrtek 8. 12. 2005.
Rada města konstatuje následující: Pro přípravu Vzpomínkových akcí k 200. výročí bitvy přijala rada města strukturální řešení pro přípravu
a samotné uspořádání. Tato navržená struktura
byla předmětem jednání 10. mimořádného zasedání zastupitelstva města dne 6. 6. 2005, na které
byl pozván i představitel firmy Davay Communications s.r.o., p. Miroslav Jandora. Zastupitelstvo
města formulovalo usnesení, které spočívalo
v tom, že Historické muzeum je pověřeno přímým řízením přípravy a realizace akcí, rada města pak kontrolou průběhu přípravy.
Programové zaměření Vzpomínkových akcí

bylo ucelené a uzavřené a svým způsobem doplňkové k samotné rekonstrukci bitvy.
Po uskutečněném programu rada města
hodnotí připravenost a průběh jednoznačně
pozitivně s výjimkou jednoho programového
bodu – pochodu vojáků.
Silně negativní vnímání návštěvníky a občany právě absence vojáků bylo způsobeno partnerem – firmou Davay Communications s.r.o.,
přestože programově byl vytvořen gradující
rámec pro včlenění i tohoto programového
bodu. Již první hodnocení průběhu umožňuje
potvrdit programovou orientaci – vzpomínková, pietní, občanská, kulturně duchovní. Tato
orientace vychází i z myšlenek slavkovského
usmíření, což má jistou patrnost i ze Slavkovské výzvy, která byla deklarována právě v sobotu 3. 12. 2005.
Toto vyjádření považuje rada města za nutné
adresovat do Vašich rukou, a to i vzhledem k potřebě uzavření již ukončené akce, ale především
jako vyjádření vstřícné platformy ze strany města (a jeho složek) pro všechny budoucí akce společně pořádané, resp. zaštítěné Jihomoravským
krajem, příp. osobně Vámi.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
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Vyjádření Miroslava Jandory
Reakce na tiskovou zprávu rozeslanou všem médiím radou města Slavkov u Brna, kde se mj. uvádí:
„Časová prodleva v programu po 19. hodině byla způsobena zřejmě vědomým nesplněním závazků
společností Davay Communications, s.r.o. s cílem hrubě poškodit dobré jméno města Slavkova u Brna
a Historického muzea ve Slavkově u Brna. Radu města a Historické muzeum velmi mrzí nespokojenost některých návštěvníků s touto části programu, zapříčiněnou neseriózním jednáním partnera.“
Skutečnosti uváděné radou města v této zprávě
nejsou pravdivé. Slavkov u Brna není již od srpna
t. r., kdy flagrantně porušil všechny naše dohody,
mým partnerem. Smluvním partnerem je Mohyla
míru Austerlitz o.p.s, které je Slavkov u Brna členem. Neměl jsem tedy k městu, jako takovému
žádné závazky. Pouze jsem přislíbil prostřednictvím smluvního partnera účast cca 200 vojáků.
(Mailem panu Pavlíkovi 24. 10. 2005, kde jsem
uvedl „Jsme připraveni realizovat pochod cca 200
osob, po trase od kostela k dolní bráně náměstí,
nebo naopak. Začátek v 19.00 hod. – zakončení
cca 20.00 hod.“) Žádný další požadavek jsem od
nikoho neobržel. Tento pochod jsem také dohodou
s partnerskou Central European Napoleonic Society zajistil. Přikládám kopii vyjádření CENS. Stejně, jako zástupci CENS, se domnívám, že program sestavený na 200. výročí bitvy u Slavkova
byl sestaven necitlivě a nereflektoval přání diváků,
tedy město plné vojáků v historických uniformách. Ve všech ostatních obcích a městech vše
proběhlo bez problémů.
Žádám radu města, aby se omluvili a zdrželi se
projevů, které se dotýkají mojí osoby. Již v roce
1990 a 1991 jsem spolufinancoval a hlavně organizoval tyto akce a poté od roku 1998 nepřetržitě
propaguji a financuji Projekt Austerlitz 2005, tedy
propaguji i Slavkov u Brna. Historické muzeum

vždy profituje na námi pořádaných akcíích, aniž
by na ně jakkoliv přispívalo. Náš projekt propaguje město Slavkov u Brna i jím zřizované muzeum
po celém světě. Jednoznačný úspěch vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova oceňuje celý svět.
Projevy zástupců města v médiích poškozují výsledky tisíců lidí, kteří pro to pracovali dlouhou
dobu dobrovolně a zdarma. Já osobně 8 let.
Omlouvám se všem občanům města Slavkov
u Brna, i když nenesu vinu na tom, co zde svým necitlivým přístupem k nám, způsobila nekompetentní
činnost pořadatelů akcí ve Slavkově samotném. Je
mně to upřímně líto, ještě se mně nikdy nestalo, že
by vojska něco nedodržela. Stalo se a věřte, že to nebyl úmysl. Investoval jsem do Slavkova u Brna obrovské množství práce a jistě bych ji nemařil takovým způsobem. Navíc jsem do Slavkova u Brna
investoval nemalou částku peněz, o které se na městském úřadě marně hlásím. Moje nároky lze doložit.
Pokud dojde ve Slavkově ke změně postoje
k našim aktivitám, které propagují celý region, věřím, že se opět sejdeme na krásném slavkovském
náměstí. Věřím, že globální úspěch celé akce pozitivně ovlivní příliv turistů nejen do Slavkova
u Brna. Přeji vám všem pěkné prožití svátků
a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.
Miroslav Jandora, Projekt Austerlitz,
jednatel Davay Communications s. r. o.

Vyjádﬁení C.E.N.S. k sobotnímu veãernímu programu
Sobotní večerní programy pro účastníky akce
Austerlitz 2005 měly probíhat současně v Brně, ve
Šlapanicích a ve Slavkově u Brna. C.E.N.S., která
coby partner Projektu Austerlitz 2005 za koordinaci skupin re-enactmentu odpovídala, udělala maximum možného proto, aby se na všechna tři místa
členové spolků vojenské historie dostali včas
a podle s městy předem dohodnutého scénáře.
Do Brna i do Šlapanic dorazilo 2000, resp. 700,
„vojáků“ a program v těchto městech proběhl dle
plánu, byť se nebylo možné vyhnout operativním
změnám s ohledem na mimořádně náročné podmínky - dopravní situace, mrazivé počasí, a především fakt, že všichni tito dobrovolníci měli v nohách nejnáročnější akci současného moderního
re-enactmentu.
Do Slavkova u Brna přijelo po skončení programu na bojišti u Tvarožné namísto plánovaných cca
200-230 účastníků akce jen několik desítek. „Vojáci“ zde měli provést slavnostní pochod přes náměstí a přilehlými ulicemi v délce cca 15-20 minut. Vybrané jednotky o tom, že jsou pozvány
k večerní akci ve Slavkově věděly. Byly pro ně připraveny autobusy, stejně jako pro jednotky odjíždějící po bitvě do Brna a do Šlapanic. Nastoupil
však jen zlomek původního zamýšleného počtu.
Při pohledu na program, který tyto dobrovolníky
ve Slavkově čekal, se ostatním nelze divit, že po
náročném celodenním programu dali přednost odpočinku. Historické muzeum připravilo u příležitosti tohoto významného výročí jakýsi folkový večer na náměstí a pochod jednotek re-enactmentu
byl jen jakýmsi apendixem k němu. Pro Slavkov
u Brna tedy nebyla přítomnost těchto „vojáků“ prioritou, což ostatně potvrdila již v pátek ve svém televizním vystoupení také ředitelka Historického
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muzea, Jana Omarová, když v pásmu vyjádření odpůrců rekonstrukce bitvy prohlásila, že návštěvníci
by měli dát přednost koncertům vážné hudby a rozjímání o tom, co se zde před 200 lety odehrálo,
před programem re-enactmentu.
Tímto svým vystoupením se řady nadšenců v dobových uniformách velice dotkla a opět projevila
své nepochopení motivace a snad až pohrdání aktivitami těchto lidí. Mezi veliteli jednotek se to rozneslo ještě týž večer a nepochybně i toto přispělo ke
snížení zájmu „vojáků“ účastnit se doprovodného
programu, jehož organizátoři o ně ústy svých představitelů de facto nestojí. Koordinátoři jednotek reenactmentu nemají nad jednotkami absolutní moc,
nadšenci v historických uniformách nejsou ve služebním ani smluvním poměru a nelze jim dávat rozkazy, příkazy, nebo je za něco trestat. Přes nejlepší
vůli a ochotu městu Slavkov u Brna vyjít vstříc, se
ukázalo, že program nabídnutý Slavkovem nebyl
pro oslovené „vojáky“ dostatečně zajímavý. Důvod
pro neúčast většiny z nich nebyl jeden. Šlo o souhru
okolností, jež nebylo možné ovlivnit ani předpokládat.
Závěrem se chceme ostře ohradit proti snaze zástupců Historického muzea i města Slavkova
u Brna učinit z nepřítomnosti „vojáků“ koordinovaných C.E.N.S. zásadní důvod selhání večerního
programu ve Slavkově a nespokojenosti návštěvníků. Pochod oněch dvou stovek nadšenců přes náměstí, jež se stalo placeným prostorem, by netrval
déle než deset minut. Je nám líto, že „vojáci“ nepřijeli, jak původně zamýšleli a přislíbili, ale problém večerní akce ve Slavkově s jejich nepřítomností souvisí pramálo.
Za C.E.N.S. Ivan Vystrčil, Libor Fojtů, Jakub Samek, Ondřej Tupý

 Ve Slavkovû bylo Waterloo
Již několik let jsem se zájmem sledovala
vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů. Pokaždé jsem se těšila, co nového uvidím, kolik
vojáků se prožene městem, s čím pořadatelé přijdou. Počet vojáků se rok od roku zvyšoval, a tak
jsem, myslím právem, očekávala letos něco mimořádného. Vždy jsem byla hrdá, že jsem Slavkovák a že naše město má světu co ukázat, čím
se pochlubit. To, proč je naše město turisticky
atraktivní, snad nemusím připomínat. Zdá se
však, že pořadatelé letošních vzpomínkových
událostí to nějak zapomněli. A proto se ptám:
Proč jsou zástupci okolních měst a obcí schopni
spolupracovat se společností C.E.N.S. a jejich
produkční firmou Davay comunnication s.r.o.
a Slavkov ne? Proč jsme zde letos neviděli téměř
žádného vojáka? Nejsou to právě vojáci v historických uniformách, co dělá ze Slavkova raritu?
No řekněte, v kolika městech se pořádají jarmarky a hudební festivaly? Jde to kdekoliv. Co společného měli všichni ti vystupující s bitvou, postavou Napoleona a všemi padlými?
Komponovaný pořad zakončený ohňostrojem
sice svým způsobem poukazoval na lidský život,
ale mohli to posoudit pouze ti, co nejen dobře
slyšeli, ale i viděli na pódium. Pro ostatní to byla
pouhopouhá změť různých zvuků a hudby. Zahlédla jsem spoustu lidí znechuceně odcházet.
Mnozí z nich drželi spící děti v náručích. Nemělo to být dřív? Vždyť tma je v prosinci brzy.
Milí spoluobčané, vzpomínáte na tu atmosféru, když v zámeckém parku bylo dobové vojenské ležení, na ulicích jsme potkávali stovky vojáků, viděli jsme je odjíždět do boje a také
přijíždět z boje? Pamatujete se na téměř nekončící průvod s pochodněmi, jezdce na koních?
Bubnování a píšťaly se ozývaly i v neděli ráno,
když vojáci odjížděli na pratecké návrší, aby se
poklonili padlým.
Jsem opravdu zklamaná tím, co zde pořadatelé, kterými, jak jsem se dočetla na plakátcích,
bylo město Slavkov u Brna a Historické muzeum, pro nás a hlavně pro zahraniční návštěvníky
připravili. Chápu, že chtěli vydělat, ale nemělo
to divadélko na náměstí být pouze doprovodným
programem toho, čehož jsme se letos nedočkali?
Pominu-li promítání v kině a virtuální bitvu na
zámku, která podle mého názoru plnohodnotně
nenahradí živé vystoupení vojáků, tak jediné, co
mi připadá, že bylo důstojné vzpomínkových
akcí byly celodenní modlitby za mír a mše svaté
za padlé.
Na závěr se vám musím přiznat, že jsem ráda,
že jsem letos nepozvala žádného známého, protože bych se musela stydět. I když? Stydět by se
měli asi jiní. Co říkáte?
Eva Janková

Vědomý podvod



Stejně jako tisíce účastníků vzpomínkových
oslav ve Slavkově ve dnech 2. až 4. prosince
jsem byl zklamán jejich zajištěním. Myslím si,
že to nejdůležitější z tohoto podvodu (ohlášení
sobotního průvodu v tisku, vybrání vstupného
za něco, co se nekonalo) se nám vrátí v příštích
letech v podobě menšího zájmu diváků. K podvodníkům se přece nikdo nevrací. Stejně jako
já takto cítí a smýšlí drtivá většina těch, kteří
v pátek a v sobotu „naletěli“.
Byl bych rád, kdybyste můj článek uveřejnili. Aby si ti, kteří tento podvod zinscenovali
a umožnili, uvědomili, že mají minimálně morální povinnost důstojně pokračovat tam, kde
jejich předchůdci skončili.
Jaroslav Šrom
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Poklady nejen z depozitářů (36)
Pohlednice (pokračování)
IVANOVICE NA HANÉ
Leží asi 8,5 km od Vyškova. Svůj název obec
získala od osobního jména Ivan. Uprostřed obce
se nacházejí nejvýznamnější budovy – kostel
a zámek, v severovýchodní části pak hospodářský
dvůr.
Nejstarší dějiny obce nejsou zcela doloženy.
Ivanovice pravděpodobně vznikly v polovině 10.
století. Prvním známým majitelem panství byl
vladyka Dlugomil (1167–1183), jehož tři synové
vstoupili do rytířského řádu sv. Jana Jerusalémského s celým svým majetkem. Řád vlastnil Ivanovice přes dvě a půl století, což je nejdelší doba
z téměř 50 vlastníků ivanovického panství.
Ve 2. polovině 13. století byly Ivanovice povýšeny na městečko. Na počátku 14. století jim bylo
uděleno privilegium užívání brněnského práva.
V roce 1458 získal Ivanovice od řádu johanitů Hanuš Ryšan z Modřic. Dalšími majiteli se stali sirotci po Hanuši Ryšanovi, opět řád johanitů
a 1490 pak varadínský biskup Jan. V roce 1492
majetek přechází na Johanese z Kunovic, který
v Ivanovicích založil špitál. V 16. století se rozšiřuje počet trhů a město získává nový výroční trh,
který se konal v úterý po Sv. Duchu (tj. v úterý po
7. neděli po velikonocích). Městečko neudrželi ani
další majitelé – Žerotínové. Již v roce 1591 tvrz
a městečko s příhradkem, dvůr zvaný Starý při tvrzi se třemi domy, pivovarem, sladovnou, Horním
mlýnem a dalšími nemovitostmi získává Hynek
bruntálský z Vrbna. Další majitel panství – Jan
Bokůvka přistavěl r. 1608 k zámku další tři křídla o dvou poschodích. Stavitelem byl Antonín Pariz z Brna, kamenické prvky zhotovil Jan Foncum.
Za třicetileté války byly Ivanovice vypleněny,
1624 téměř celé vyhořely. V průběhu let se vystřídalo množství dalších majitelů ivanovického panství - páni z Rotálu, z Rychenburka, Pražmové
z Bílkova, páni z Reichenau ad. V roce 1882 panství získal Ferdinand Habsburg-Este. Posledním
vlastníkem (až do konce první světové války) byl
bavorský král Ludvík III. s manželkou Marií Terezií D’Este. Na město byly Ivanovice povýšeny dekretem císaře Františka Josefa I. dne 19. 1. 1909.
Škola se připomíná již v 16. století, 1698 vyl vydán nový školní řád. Farní kostel Sv. Ondřeje pochází ze druhé poloviny 17. století, v 18. stol. však
byl výrazně přebudován. Na náměstí se nachází
mohutné barokní sousoší sv. Floriána z r. 1721.
V roce 1921 byl do Ivanovic přemístěn Státní
diagnostický ústav a seroterapeutický ústav na výrobu očkovacích látek, později nazývaný Bioveta.
Z bývalého velkostatku bavorského prince Ruprechta z Wittelsbachu byla v r. 1946 zřízena stani-

Náměstí v Ivanovicích na Hané.

ce Výzkumného obilního ústavu v Kroměříži. Od
roku 1869 byl v Ivanovicích zřízen poštovní úřad.
Nejvýznamnější památkou je zámek s parkem –
původně gotický vodní hrad, přebudovaný r. 1607
na pozdně renesanční zámek s arkádovým nádvořím. K významným rodákům patří spisovatel Karel Dvořáček.
Fond pohlednic Ivanovic na Hané je ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově u Brna poměrně bohatý – zahrnuje 34 pohlednic. K nejstarším patří kolorovaná dopisnice z počátku 20.
století s pohledy na nejvýznamnější budovy ve
městě. Další dvě pohlednice s pohledy na obec
jsou ze 30. a 40. let 20. století.
JEŽKOVICE
Název obce pochází od osobního jména Ježek
nebo Ješek. První písemná zmínka o Ježkovicích
je ze 13. prosince 1375. Od následujícího roku
jsou dějiny obce provázány s dějinami račického
panství, a to až do roku 1926, kdy byly při pozemkové reformě vyčleněny dvory v Ježkovicích
a v Podomí. Pozemkové knihy Ježkovic jsou vedeny již od roku 1791.
V 19. století byla v Ježkovicích rozšířená soukenická výroba. Počátkem 20. století se ve třech dílnách ujalo knoflíkářství. Od r. 1854 měla obec vlastní školu, která však v dnešní době není funkční.

Provoz mûstské knihovny v prosinci
Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny ve
Slavkově u Brna, že od 21. prosince (včetně) do
konce roku bude knihovna uzavřena. V roce 2006
bude zahájeno půjčování v úterý 3. 1. od 9 h.
Přejeme všem našim čtenářům příjemné
a klidné prožití vánočních svátků těšíme se na
setkání v novém roce.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
V Ježkovicích působila celá řada spolků: čtenářský spolek Svornost – byl založen již roku
1885, o dva roky později vznikl Sbor dobrovolných hasičů, místní odbor Národní jednoty vyvíjel činnost od roku 1908 a Sokol od roku 1921.
Téhož roku byla založena i Dělnická tělocvičná
jednota, 1923 přejmenovaná na Federovanou tělocvičnou jednotu, spolek Domovina působil od
roku 1924.
K památkám obce patří pomník postavený na
paměť osvobození v r. 1945.
Ve sbírkách muzea se nachází 6 pohlednic Ježkovic, které však zahrnují pouze 3 druhy. První
ukazuje nejvýznamnější budovy obce – školu, kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, pomník na památku
osvobození v r. 1945 a dálkový pohled na obec –
z 60. let 20. stol. Druhá pohlednice představuje
interiér Sokolovny po r. 1935. Poslední pohlednice je reklamou na tesařské práce Emericha Lusky
z Ježkovic.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Nové knihy
Ustohal, Vladimír: Tahitská odysea: příběh
české rodiny v Polynésii – osídlování Francouzské Polynésie bylo ve 20. letech dobrodružné
i dramatické. Poutavý popis těžkého života českých kolonistů objevíte, když se začtene do stránek těchto příběhů. Tato historie nebyla dosud
publikována a řada dokumentů je přímo unikátní.
Ptáček, Josef: Šupinaté toulky – první z knih
brněnského fotografa Josefa Ptáčka vás provede
od Brněnské přehrady řekou Svratkou dál na Vysočinu laskavými řádky, plnými znalostmi vodní
říše a obdivu k přírodě. Seznámíme se s příběhy
rybářů a ryb.
Monyová, Simona: Otcomilky – humorně laděný příběh o vztazích otců a jejich dcer, o vylétávání z teplých hnízd a novém hnízdění.
Conran, Terence: Kuchyně: srdce domova dnešní kuchyně není jen místnost pro přípravu
a vaření jídel, ale stále víc i místo, kde můžeme
jíst, bavit se, odpočívat, pracovat. V tomto obsáhlém novém průvodci autor vysvětluje, jak
sloučit všechny rozmanité prvky a vytvořit prostor, který by plně vyhovoval našim potřebám.

Pohled na Ježkovice.
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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Macháček, Lubomír: Zasvěcen démony motiv sexuální slasti sublimující v geniální umělecký výkon rozvíjí L. Macháček v příběhu mladé dvojice, do jejíhož života osudově zasáhne
démon hudby. Odkrývá hlubiny lidských duší,
tajemství, přesahující běžné zkušenosti. Život
prostupuje horor, démoni v nás ožívají...
Hirse, Marie: Vím, jak chutná vzduch – autobiografický příběh popisuje myšlenky a pocity
z období, kdy autorka podlehla klamné představě, že skrze ovládnutí svého těla a hladovění dosáhne větších úspěchů a vyššího sebevědomí. Popis událostí je velice upřímný a místy až šokující.
Avšak právě v tom je zřejmě největší síla této
knihy, která díky tomu může čtenářům pomoci
porozumět rozporuplnému duševnímu a citovému světu mladých dívek, které touha „shodit pár
kilo“ mnohdy dovádí až na samý okraj smrti.
Úplný seznam všech nových knih v městské knihovně lze pravidelně získávat 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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Opustili nás

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Alice Urbánková (81)
Miroslav Válka (62)
Vlastimil Karas (66)
Věra Žilková (83)
Dobromila Škrabalová (71)
Ladislav Coufal (26)

Blahopřání

Dne 1. ledna 2006 oslaví krásných 93 let paní

LUDMILA MUSILOVÁ
ze Slavkova u Brna
Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Jménem celého příbuzenstva vnuk Jiří s rodinou.

8. 11.
14. 11.
14. 11.
20. 11.
1. 12.
4. 12.

INZERCE
 MODRÁ PYRAMIDA, stavební spořitelna

Poděkování
Poděkování patří našemu děkanovi Mgr. P. Milanu Vavrovi za rozsáhlé práce v posledních letech na kostele včetně výmalby kostela, zrenovování kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově a všech kostelů v okolních obcích. Tuto práci vykonal ve prospěch
nejen věřících, ale všech občanů. Do další práce v novém roce mu přejeme hodně
zdraví a síly.
Za všechny občany děkuje VD
Vzpomínka
Vše pominulo, jen stopa lásky v srci zůstala. Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe,
tatínku, krásné vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale obraz zůstává
v nás. Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdci nás všech.

Dne 6. prosince uplynuly 4 smutné roky, kdy od nás navždy odešel pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
V tomto vánočním čase vzpomínáme výročí úmrtí
našich rodičů

ANNY A BOHUMILA
H R A Z D Í ROV Ý C H
S láskou a úctou vzpomíná Věra a Bohumil, děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Maminko moje, maminko milá, zlaté sluníčko jsi pro mne byla.
Já Tě mám pořád, maminko, rád, proč musíš sama pod zemí spát?
Dne 30. prosince uplynou dva smutné roky, kdy nás navždy opustila paní

přijme pracovníky/ce pro zajištění klientského servisu ve Slavkově. Kontakt: p. Kudrleová 737 176 396, p. Sláma 608 729 582.
 NECHCETE SI, teď po Napoleonovi, užít
i francouzštiny? Výuka všech velkých evropských jazyků a čínštiny, pro začátečníky
i pokročilé, jednotlivce nebo dvojice, tel.: (do
20.30 hod.) 543 217 915, v Brně-střed. Jen
pro ty, kdo se chtějí (na)učit ne „jen se nějak
domluvit“.
 KOUPÍM garáž na Zl. Hoře. Tel.: 544 227 377.
 VYMĚNÍM BYT 2+kk na Litavské ul. za větší
kdekoliv ve Slavkově. Tel. 732268392,602346866.
 HLEDÁM KE KOUPI 2+1 do osob. vlastnictví byt, možnost i družst. nebo 2+1 v RD nebo
v bytovém domě (i půdní byt). Tel. 608 750 495.
 PRONAJMU BYT v centru Slavkova, 2+1
půdní, 70 m2, zařízený. Tel.: 723 954 902.
 MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky,
společnice, tanečnice a tanečníky. Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. Tel.: 604
234 234, 608 302 003. brno.moulinrouge.cz
 MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
 PRODÁM dubové podlahy, schody,
střešní okna. Tel. 777 788 164.

JAROMÍRA KOUŘILOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Tomáš Matula.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 12. ledna 2006 by oslavil 70. narozeniny náš drahý manžel,
tatínek, bratr, dědeček, švagr a strýc, pan

M I L O S L AV D A N I E L

ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Petr s rodinou,
syn Miloslav s rodinou, dcera Pavlína s rodinou a sestra Libuše.
Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 14. ledna 2006 vzpomeneme 3. výročí od doby, kdy nás opustil
můj manžel, tatínek a dědeček, pan

Redakce Slavkovského
zpravodaje přeje všem
svým čtenářům
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů
v novém roce.

JOSEF ROUČKA
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Poznámka

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16.
ledna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Dva oslíci u betlémské stáje
K betlémskému chlévu se dobelhali také dva
unavení a vychrtlí oslíci. Hřbety měli odřené
od těžkých pytlů s obilím, které na ně jejich
pán, mlynář, každodenně nakládal, a od ran
holí, kterými na nich nešetřil.
Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který přišel z nebe, a chtěli se na něj také podívat. Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili
před ním hlavu a modlili se jako všichni ostatní. Přede dveřmi do chléva už na ně čekal mlynář. Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli.
Oslíci se skloněnou hlavou poslušně vyrazili.
„Není to k ničemu“, prohlásil po chvíli prv-

ní. „Modlil jsem se k Mesiáši, aby ze mě to
břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“
„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“ odpověděl druhý a pevně kráčel dál.
Bůh se stal člověkem, aby s námi nesl tíhu života. Potom může náš život proměnit. Jinak by
nemělo smysl ho snášet. Tři mudrci se sklonili
před Kristem v jeslích, a poznali, že jsou obdarováni. Klanění před Bohem totiž nečiní člověka menším a slabším, ale větším a silnějším.
Přeji vám, abyste něco takového zakusili
o Vánocích. P. Milan Vavro, katolický farář

Kardinál Vlk, nuncius Causero a biskup Cikrle ve Slavkovû
V rámci vzpomínkových akcí k 200. výročí
bitvy u Slavkova zavítaly do Slavkova také významné církevní osobnosti: pražský arcibiskup
a český primas Miloslav kardinál Vlk, velvyslanec Vatikánu - apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Diego Causero a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V sobotu shlédli rekonstrukci bitvy
a v 17 hodin přijeli na zámek, kde se účastnili
Kulatého stolu, pořádaného hejtmanem Jihomoravského kraje. Přítomní zde podepsali Slavkovskou výzvu, která se vydává na cestu jako poselství světu právě z Historického sálu, tedy
z místa, kde se spoluvytvářely dějiny podepsáním příměří po bitvě tří císařů. Biskup Cikrle si
ještě večer prohlédl nově vymalovaný slavkovský kostel. V neděli dopoledne v 9 hodin sloužili všichni tři biskupové ve farním chrámu Vzkříšení Páně mši svatou za oběti bitvy a za mír ve
světě. Kostel byl zaplněn nejen slavkovskými

farníky, ale také věřícími z okolních obcí a farností děkanátu. Mezi hosty byli také přátelé
z polského Slawkova. Ještě před bohoslužbou se
s kardinálem Vlkem setkal starosta Petr Kostík.
V obětním průvodu udělil pan kardinál jednotlivě požehnání všem přítomným malým dětem.
Papežský nuncius promluvil v závěru mše sv.
na téma bitvy a míru a otec kardinál, který byl
účastí lidí velmi potěšen, dodal: „Ještě se chci
s vámi podělit o jednu radost, že je tady mnoho
dětí a mládeže. A to je budoucnost církve.“ Na
památku dostali biskupové obrázek s fotografií
interiéru chrámu. Po skončení bohoslužby
a společné fotografii s ministranty a děvčaty ze
scholy odešel nuncius a kardinál na zámek, kde
shlédli Virtuální bitvu 1805. Oběma se líbila,
nuncius se navíc setkal i s krajany z Udine, kteří shodou okolností byli v tu dobu na zámku.
P. Milan Vavro

Pozvání k „Rozhovorům s Biblí“
Bible je kniha, která promlouvá ke křesťanům i mnoha jiným lidem už 2000 let. Je pro
zdrojem víry, inspirace, poznání nás samých…
Asi bychom našli ještě mnoho dalších vyjádření, čím bible pro lidi je.
Proto vás chceme pozvat k ekumenickému
výkladu Písma. Jsme křesťané Českobratrské
církve evangelické, ale naše pozvání platí
všem, kteří mají o Písmo zájem. Chceme se zamýšlet nad biblí tak, aby zvěst o Kristu byla
přístupná všem bez rozdílu jejich vyznání.
Zveme Vás k „Rozhovorům s Biblí“, zvaným biblické hodiny, které se budou konat kaž-

dou středu od 4. ledna v 17.30 hodin, a to
v Domě s pečovatelskou službou (Polní
1444). V těchto hodinách se chceme nyní zamýšlet nad životem a učením Ježíše Krista
podle Markova evangelia. Je to i možnost společného hledání a rozhovorů nad Písmem. Můžeme si číst jistě bibli každý sám, ale spolu
s druhými objevujeme i jiné pohledy na biblické příběhy a hlouběji do Písma pronikáme.
Na biblické hodiny nejsou zváni jen pravidelní návštěvníci bohoslužeb či mší, ale všichni, kteří se o Kristu chtějí více dozvědět. Přijďte, jste srdečně zváni. J. Řezníčková, farářka

Církev adventistů sedmého dne
Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají vždy ve dvou částech. V 9.00 hodin začíná
společné studium Bible a v 10.30 následuje kázání. V lednu Vás zveme na soboty 14. a 28.1.
do domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově
ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice). Bližší
informace na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach), http://www.casd.cz
Krátký příběh – Stížnost:
Jednou navštívil mistra mladý muž, který
měl nemalé problémy se svými sousedy. „Vím,
co říká Zákon o lásce k bližnímu,“ naříkal onen
člověk před mistrem. „Jak je to těžké, milovat
je!“ stěžoval si. „Máš dozajista pravdu,“ potvrdil moudrý muž jeho slova a hned dodal:
„Máme přikázání milovat Boha z celého svého
srdce a bližního svého jako sám sebe. A přitom

naši bližní dělají všechno proto, abychom my
byli neposlušní.“
Citáty: J. Addison: „Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat
a v co doufat.“
Bible – Přísloví 3,27.29: „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je
prokázat. Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí.“
Doufáme, že vám naše krátká zamyšlení přinášejí povzbuzení nebo chvilku pro ztišení
a přemýšlení o smyslu života nebo pomoci jiným. Přejeme Vám krásný rok 2006, spoustu
úspěchů v profesním i soukromém životě
a hlavně moudrost a Boží ochranu i vedení.
„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše
naděje mocí Ducha svatého.“ (Řím. 15,13)

12/2005

Vánoční program
římskokatolické farnosti
24. 12. ·tûdr˘ den
·tûdroveãerní m‰e svatá pro rodiny s dûtmi
v 15.30 h (v kostele - teplé se obléci)
PÛlnoãní m‰e svatá ve 23.00 hodin, zpívá Pûveck˘
sbor Gloria
(„PÛlnoãní“ v okolních obcích: Her‰pice 20.00 h, Hodûjice 21.00 h, NíÏkovice 21.30 h, Nûmãany 22.30 h).
25. 12. Narození Pánû
Slavná m‰e svatá v 9.00 h a 18.00 h
Te Deum a poÏehnání v 17.45h
26.12. Sv. ·tûpána
M‰e svatá v 9.00 h (veãerní nebude)
Benefiãní vánoãní koncert v 16.00 h vûnovan˘ ve
prospûch v˘malby kostela. Zpívá Pûveck˘ sbor
GLORIA, vstupné dobrovolné.
30. 12. Svátek Svaté rodiny
M‰e svatá s obnovou manÏelsk˘ch slibÛ v 18.00
h
31.12. sv. Silvestra
Prohlídka kostelních hodin, fotografií a betléma 10.00 – 11.30 a 14.00 - 16.00 h
Dûkovná bohosluÏba v 16.00 h
1.1. 2006 Nov˘ rok
M‰e svatá v 9.00 h a 18.00 h
7.1. sobota
Tﬁíkrálová sbírka âeské katolické charity, zaji‰Èuje
Farní charita
8.1. nedûle – Slavnost Zjevení Pánû „Tﬁí králÛ“
M‰e sv. s Ïehnáním vody, kﬁídy a kadidla v 9.00 h
a 18.00 h
Tﬁíkrálové koledování u Betléma v 17.00 h
NÁV·TùVY BETLÉMÒ ve farním kostele a v klá‰teﬁe
na Zahradní ulici:
·tûdr˘ den 24.12. v dobû 14.00–16.00 hodin
dal‰í dny: 25., 26. a 31. 12., Nov˘ rok 1. 1. a nedûle
8. 1. v dobû 10.00–11.30 a 14.00–16.00 hodin.

Pozvání na ekumenické bohosluÏby
V Heršpicích v katolické kapli sv. Matouše ve čtvrtek 19.ledna v 18.00 hodin, káže
Mgr. Milan Vostřel, farář Církve čs. husitské.
Ve Slavkově v evangelické modlitebně
na Fugnerově ulici ve čtvrtek 26.ledna
v 18.00 hodin, káže P. Mgr. Milan Vavro, farář římskokatolické církve.
Všechny vás zvou duchovní církví: Jarmila Řezníčková, Jakub Chládek, Roman
Mach, Milan Vavro a Milan Vostřel.

Církev ãeskoslovenská husitská
Na bohoslužby a pobožnosti o Vánocích
r. 2005 vás zve Církev českosl. husitsk :
Čt 22. 12. v 9.30 h, bohoslužba, Penzion, Polní
1444, Slavkov u B.
So 24. 12. ve 22.00 h, „půlnoční“ pobožnost,
Husův sbor (fara), Slavkov u B., Jiráskova ul.,
č.p. 959
Ne 25. 12. v 10.30 h, bohoslužba, Husův sbor,
Kobeřice u Brna
Po 26. 12. v 8.30 h, bohoslužba s vystoupením
dětí, Slavkov u B., fara
ve 14.00 h, bohoslužba, Újezd u Brna, kostel
ČCE (Rychmanov)
Ne 1. 1. 2006 v 8.30 h bohoslužba, Slavkov
u B., Husův sbor
v 10.30 h bohoslužba, Kobeřice u Brna, Husův
sbor.
Radost, pokoj v duši a pevné zdraví přeje vám
všem, lidem dobré vůle, nejen o Vánocích, ale
po celý rok 2006
Milan Vostřel, farář
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Policie informuje
• Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu se stala
v Bučovicích. Řidič (1965) osobního vozidla
Moskvič ovlivněn požitým alkoholem nacouval
na ulici Vyškovské do zaparkovaného osobního
vozidla a z místa ujel. Další jízdu svého auta již
nezvládl, vjel do příkopu, kde auto narazilo do
stromu. Dechová zkouška prokázala u řidiče téměř 2,5 promile alkoholu. Způsobená škoda je
8000 Kč.
• Slavkovští policisté šetřili přerovským občanem oznámenou krádež osobního vozidla Renault Clio, dne 3. 12. v odpoledních hodinách,
které údajně zaparkoval ve Slavkově u Brna, na
ulici Smetanové. Následující noc policisté nalezli auto nepoškozené, zaparkované ve Slavkově
u Brna, na ulici Tyršové. Oznamovatel si totiž
popletl místo zaparkování svého auta.
• Po vyražení dveří se dne 9. 12. v odpoledních
hodinách vloupal do kanceláře hotelu Sokolský
dům, ve Slavkově u Brna, neznámý pachatel. Ze
zásuvky stolu odcizil 53 050 Kč a 15 ks stravenek Exit.
• V Otnicích se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla Opel Movano. Odcizil
elektrickou soupravu na sváření plastů, brusku,
vrtací bourací kladivo a další nářadí. Způsobená
škoda je za 34 000 Kč.
• Elektrické nářadí se staly kořistí dosud neznámého pachatele. Na 10. 12. je odcizil v Bučovicích, na ulici Komenského, ze zaparkovaného
vozidla Ford Tranzit. Způsobená škoda je přes
43 000 Kč.
• Láhve s plynem propanbutan se staly kořistí zloděje. Ve Slavkově u Brna na ulici Bučovické,
z čerpací stanice EuroOil, je neznámý pachatel odcizil po 5 ks deseti kilogramových a 2 ks dvou kilogramových. Způsobená škoda je přes 8000 Kč.
Dne 12. 12. došlo na silnici III. třídy ke Slavkovu u Brna k dopravní nehodě s těžkým zraněním chodce. Řidič (1980) nákladního vozidla
Volvo jel po přímém úseku silnice od Bučovic
a při středu silnice se nákladní auto střetlo
s chodcem (1982) , který byl následně převezen
s těžkým zraněním do brněnské nemocnice.
Způsobená škoda 40 000 Kč.
mjr. Alois GRYC

Světový BikeTrialový
Kongres ve Slavkově
Ve dnech 17. a 18. listopadu se ve Slavkově
u Brna sešli národní delegáti z 12 zemí a projednávali témata dalšího světového rozvoje BikeTrialu.
Jednání probíhalo v prostorách firmy LIKOS, a. s. a účastníci navštívili také prostory slavkovského zámku.
Na fotografii je v popředí před účastníky
Kongresu pan Libor Musil - prezident Evropské BikeTrialové Unie a pan Hiroshi Hirano
(JPN) – prezident Světové BikeTrialové Unie.

Podzim v Junáku Slavkov
Program oddílů v září a začátkem října tvořily z velké části brigády na klubovně. Dokončili
jsme rekonstrukci sociálních zařízení, budova
dostala nový nátěr jedné poloviny obvodových
zdí, opravili jsme část střechy a provedli další
nezbytné práce.
Oslavy Junáka proběhly v polovině října, následoval pravidelný program oddílů. Vlčata,
světlušky, skauti a skautky prožili několik dlouhých podzimních podvečerů na schůzkách
v klubovnách, listopad skončil a 10. prosince
jsme se sešli na Milulášské besídce.
Mikulášská besídka
Salonek Restaurace Gól mezi svými zdmi
přivítal kromě členů oddílů také jejich rodiče,
sourozence a kamarády. Společně jsme se podívali na sólovou hru na saxofon, parodii baletu
Labutí jezero, Hurvínkův večerníček, prodejní
akci Horsta Fuchse a pyžamovou scénku. V soutěži členů, které se zúčastnila také jedna odvážná maminka, bylo za úkol postavit v co nejkratším čase stan, v programu zaznělo také několik
písniček, při kterých museli přítomní do rytmu
provádět různé pohybové cviky.
Mikuláš ani letos nezapoměl na naše skauty
a skautky, a protože všichni uměli písničku „Vánoce, Vánoce přícházejí“, připravené dárky dostali všichni přítomní.
Před Vánoci se ještě každý oddíl sejde na Vánoční besídce. Vánoční hry, lidové zvyky, rozdávání dárků pro všechny členy a tóny koled zakončí další rok činnosti Junáka ve Slavkově.
Vedoucí Junáka Slavkov přejí všem příznivcům a členům oddílů příjemné
prožití posledních dnů v roce
2005 a do nového roku hodně
štěstí a radosti. Jste i nadále vítáni
na akcí pořádaných pro veřejnost
v roce 2006.
85 let skautingu
V sobotu dne15. října středisko
Junáka Slavkov uspořádalo k příležitosti 85 let skautingu zábavný
a propagační den pro veřejnost.
Ráno se konala hra pro děti
„Detektivem snadno a rychle“.
Tato hra se hrála po celém městě
a dítka, která přišla, soupeřila
o vítězství až do konce.

Před polednem se ve Svojsíkově parku pořádalo Slavnostní shromáždění u pomníku A. B.
Svojsíka. Celá slavnost byla provázena fanfárami a skautskými melodiemi v podání Zámeckého žesťového kvintetu, vyslechli jsme si pár slov
o historické úloze A.B.S. při formování výchovného programu dětí a mladých lidí v naší zemi.
Dlouholetí členové slavkovského střediska dostali na závěr shromáždění skautská vyznamenání za činnost a pomoc skautskému hnutí.
Odpoledne program pokračoval u klubovny.
Zde vedoucí střediska i vzácní hosté z našeho
města a krajské rady Junáka pronesli pár slov
o Junáku ve Slavkově a uplynulých rocích činnosti. Hosté si zde mohli prohlédnout vyzdobené klubovny s fotkami z akcí, které oddíly pořádaly.
Následovala Skautská manéž – pásmo scének družinek, které se obecenstvu moc líbili.
Den oslav byl zakončen táborákem při kterém jsme si mohli poslechnout známou slavkovskou skupinu Osada a zazpívat známé folkové písničky.
K příležitosti výročí Junáka ve Slavkově byl
vydán nástěnný kalendář pro rok 2006. V případě zájmu o jeho koupi se obraťte na vedoucí
oddílů.
Děkujeme návštěvníkům z řad veřejnosti,
kteří přijali naše pozvání a hlavně členům oddílů a příznivcům Junáka, kteří si nacvičili scénky,
pomohli s programem a organizací této i jiných
akcí v uplynulém období.
Vedoucí Junáka, R+R Slavkov

14

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

12/2005

Děvčata ZŠ Tyršova a učnice 3. ročníku oboru krejčová při zajímavé besedě.

Tentokrát jinak o IS· ve Slavkovû u Brna
Integrovaná střední škola se slavkovské veřejnosti prezentovala v poslední době mnohými výsledky své práce. Známé jsou republikové soutěže barmanů, Metelka cop - soutěž
v horkých drincích, jediná v České republice
pořádaná na půdě slavkovské školy, sportovními úspěchy, soutěžemi jazykovými, literárními, výstavami prací kuchařů a číšníků na
nejrůznějších rautech a při závěrečných
zkouškách, soutěžemi v aranžování oboru
prodavačů a v neposlední řadě prezentacemi
módních přehlídek oboru krejčová. A právě
u tohoto oboru bych se chtěla zastavit .
V dnešní době přemíra levných výrobků,
které k nám přicházejí z asijských zemí, postupně vytlačuje kvalitní českou krejčovinu.
Ale pozor, ne všichni máme konfekční postavu a již vůbec nevypadáme in v některých
elastických přiléhavých módních výrobcích.
Zkrátka elegantní kostým tyto proudy pohodlného oblečení nenahradí. ušít svatební šaty,
dobře padnoucí plášť, toaletu či individuální
model šatů, to umí málokdo.
A právě tomuto oboru je možné se u nás
vyučit. Mnozí rodiče i žáci devátých tříd, byť
by se jim tento obor líbil, mají obavy, co dál.
Nebudou pak tito mladí lidé zaujímat místo
na pracovním úřadě? To jsou závažné otázky.
Ale podívejme se na to z té pozitivní stránky.
Obor naučí pečlivosti, přesnosti, manuální
zručnosti a technické představivosti, vztahu
k materiálu, estetickému cítění. A to se dá
i v životě velmi dobře zúročit.
Po obdržení výučního listu je možné na
naší škole pokračovat v nástavbovém studiu
a získat maturitní vysvědčení, další možností
je studium bakalářské nebo vysoká škola.
Tak se nám stává, že původem dámská krej-

čová pracuje na postech textilních manažerů,
Touto cestou bychom mu chtěli vyjádřit
prodává v butiku, je majitelkou vlastní malé
poděkování za velmi zajímavou besedu.
firmy, pracuje na magistrátu města Brna, vyVedení ISŠ
rábí řidičské průkazy, obsluhuje moderní stroje řízeCentrála
né počítačem.
Újezd u Brna
Výčet možností je velký, záleží na vůli a schoptel. 544 224 435
nostech. Navíc každá z učnic dokáže ušít na sebe
i své známé. I tři roky
učebního oboru mají jisté
přednosti, oproti jiným.
Příjemné teplé prostředí,
fyzicky méně náročná práce, možnost vlastní prezentace, zajímavé exkurPlatnost 21. 12. 2005–4. 1. 2006
ze, stravování v moderní
jídelně školy, návštěva divadelních
představení
a filmů, účast na sportovních akcích školy, to je jen
malý výčet.
Přiložené foto zachycuje děvčata ZŠ Tyršova
a učnice 3. ročníku oboru
krejčová při zajímavé besedě o historii a výrobě
nezbytných módních doplňků, jako jsou knoflíky,
přezky a spony. Manažer
největšího
výrobního
družstva Styl ve Studénce
pan František Záboj seznámil všechny přítomné • OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
Platnost akce
s kolekcemi nejmódněj- • OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
do 31. 12. 2005 nebo
ších doplňků, které se vy- • PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
do vyprodání zásob
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h
váží do celé Evropy.

Kalendář akcí – leden 2006
Datum

7. 1.
8. 1.

hod.

10.00–16.00
13.30

14. 1. 10.00–16.00
14. 1.
21. 1. 10.00–16.00
24. 1.
17.00
26. 1.
14.00
28. 1. 10.00–16.00
28. 1.
V˘stavy
od 3. 1.

druh

akce

sport. Novoroãní setkání stﬁelcÛ
kult. Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku O perníkové chaloupce
Cena 100 Kã (doprava + vstupné) odjezd ve 13.30 hod. od kostela
sport Zimní stﬁelecká liga
sport Jednodenní zájezd na hory. Cena 210,-Kã
sport Zimní stﬁelecká liga
kult. Hudební veãer ÏákÛ
spol. „SUPERSTAR“ pro dûti Z· (pﬁezÛvky s sebou)
sport Zimní setkání seniorÛ
sport Jednodenní zájezd na hory. Cena 210 Kã
v˘st. Virtuální bitva 1805
Otevﬁeno: úter˘–pátek 9–13 hod., dále na objednávku pro skupiny

místo konání

poﬁadatel

Zámecká stﬁelnice
Divadlo Radost Brno

SSK 0750 E-com
DDM Slavkov

Zámecká stﬁelnice
DDM Slavkov
Zámecká stﬁelnice
sál ZU· Fr. France
DDM Slavkov
Zámecká stﬁelnice
DDM Slavkov

SSK 0750 E-com

Zámek Slavkov

SSK 0750 E-com
ZU· Fr. France
DDM Slavkov
SSK 0750 E-com
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Práce na zahradû v lednu, uÏiteãné organismy
Pranostika: V lednu mráz – těší nás, v lednu
voda – věčná škoda.
Skončil rok 2005 a jeho průběh zanechme
vzpomínkám. Vstupujeme do prvního měsíce již
šestého roku 21. století. Pojďme a kochejme se
krásou ovocné zahrady nebo sadu. Nechme do
sebe proudit tu zvláštní, nepopsatelnou atmosférou okolo chaty nebo chalupy, zářící stromy,
keře, popřípadě plody pod jiskřivými krystaly
sněhu, jinovatky nebo obtěžkané zimní sněhovou peřinou. Užívejme si ticho a vnímejme i to,
že všude je dokonale čisto, třebaže mnohdy jen
na krátký čas,než sníh opět roztaje.
Pokud je toho sněhu dostatek, tak jej odhazujeme z cest pod koruny stromů, a tím chráníme kořeny před silnými mrazy. Je-li sníh
mokrý a těžký, sklepáváme jej se stromů, aby
nepolámal větve. Pravidelně kontrolujeme stav
oplocení, abychom zabránili vniknutí zvěře
a okusu stromů, což by bylo nenapravitelné.
V teplejších slunných dnech odebíráme rouby ze stromů. Na zmrzlé dřevo nesaháme holou rukou. Rouby zakládáme do sklepa na severní stranu nebo do mikrotenového sáčku do
chladničky. V tom případě je však pravidelně
vlhčíme, aby nezaschly. Nezapomeňme přikrmovat užitečné ptactvo. Rozplánujeme si činnost v ovocné i zeleninové zahradě na příští sezonu. Uvažujeme o nákupu nové bramborové

sadby a zajištění stromků a keřů pro jarní výsadbu. O tom vás budeme podrobně informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Užitečné organismy– ptáci
Vedle četných hmyzožravých ptáků (sýkorky, vlaštovky, rehci, pěnice, strakapoudi, lejsci) jsou pro zemědělství důležití různí dravci
jako přirození nepřátelé drobných hlodavců
(hryzců a hrabošů). Jedním z chráněných dravců je poštolka: rozpětí křídel dosahuje asi 75
cm, délka těla 34 cm. Za letu ji charakterizují
špičatá křídla. Hnízdní pár osidluje v časném
jaru hnízdní areál o rozsahu asi 4 km2. Vlastní
hnízdo si nestaví. Poštolky se živí hlavě hraboši, které vyhledávají z vyhledávajícího letu,
který je přerušen tzv. třepetáním na místě. Poštolka zkonzumuje denně až 5 hrabošů. K vykrmení mláďat až do opuštění hnízda uloví kolem
700 hrabošů. Délka života dosahuje asi 5 let.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady, příjemné prožití vánočních svátků a co nejlepší vykročení do nového roku 2006 přeje všem za
ZO –ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža.

Svoje pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na adresu

info@bmtypo.cz

 Vánoce na zámku
Každého potěší, má-li co pochválit, zvláště po organizačně nezvládnutém víkendu
oslav 200. výročí bitvy tří císařů. Kdo přišel
na prohlídku slavkovského zámku v sobotu
či v neděli 10. a 11. prosihce, odnesl si vánoční náladu a radost z krásné hudby a tance. Ve vánočně vyzdobených prostorách
zámku celé dva dny hrálo osm mladých muzikantů a tančilo asi dvacet malých baletek.
Děti z místní ZUŠ Františka France dva
měsíce sháněly kostýmy a nacvičovaly vystoupení, které si u nich zámek objednal.
Děvčata i chlapci pečlivě nacvičili a mnohokrát předvedli pásma koled, kterými potěšili
každého návštěvníka. Obzvláště cizinci se
mezi sebou vyjadřovali velice pochvalně.
Jsme maminky malých baletek a obětovaly jsme víkend, který většina hospodyněk
věnuje pečení cukroví, a pomáhaly rovnat
sukničky, napájet žíznivé tanečnice a hlavně
zjišťovat, co se vlastně děje. Zajištění celé
akce ze strany zámku bylo totiž minimální.
Přestože byly dlouho předem dohodnuty
přesné podmínky, zpočátku nic nefungovalo.
Výpravy se objevovaly v nesmyslných časových intervalech, průvodci o nás nic nevěděli a ze slíbeného občerstvení se vyklubala
várnice čaje a balíček s čokoládou a jablíčkem na rozloučenou. Skutečně nechápeme,
že veškerá organizace akcí slavkovského
Historického muzea a zámku má tak fatální
mezery. Když dokáže i čtyřletá baletka mnohokrát správně předvést dlouhé vystoupení
a v závěru s kamennou tváří ukázněně tanečním krokem do rytmu hudby odkráčet do zákulisí, vše bez jediného slova či mrknutí
okem po přihlížející mamince – jak to, že
někteří dospělí nejsou schopni dodržet do-

hodnutá pravidla a splnit sliby. Zřejmě to
bude vedením.
Paní učitelka Lenka Krahulová z tanečního oddělení i učitelé hudby paní uč. Miluše
Letecká a pan uč. Martin Uma byli stále přítomni, o své svěřence se starali. Na zámku se
účinkujícím věnovala jen paní Zyková, bez
ní bychom si připadali jako nezvaní hosté.
Z vedení zámku se na nás nikdo podívat nepřišel. Nejsmutnější na tom je, že na rozdíl
od předchozího víkendu se tentokrát sice
účinkující dostavili v hojném počtu, ale s návštěvností to bylo horší. Skupina cizinců
byla vystoupením nadšena, ale místních
mnoho nepřišlo. Málokdo totiž věděl, že se
děje něco pozoruhodného.
Slavkov zřejmě své akce buď mohutně
propaguje nebo skutečně pořádá, ale bohužel
nikoli obojí zároveň. „Napoleonský“ víkend
byl přes obrovskou reklamu ostudou a zklamáním pro většinu návštěvníků Slavkova.
„Vánoce na zámku“ všechny přihlížející pohladily po duši. Ale zdá se mi, že by si děti
za své úsilí zasloužily větší uznání než třeba
potlesk pouhých tří návštěvníků jedné ze sobotních odpoledních výprav.
Perlička nakonec – dokážete si představit
umělce, který má někde koncert a nedostane
ani jedinou volnou vstupenku? Zřejmě nejsme dostatečně V.I.P., ale i rodiče účinkujících dětí museli zaplatit vstupné, jestliže se
na ně chtěli jít podívat. Nevím, jestli se bude
po těchto zkušenostech v příštích letech ještě podobná akce opakovat. Jestliže ano –
tedy neváhejte a přijďte se podívat a povzbudit sebe i účinkující.
Mgr. Eva Ptáčková, Renata Martínková, Ing. Jitka Hrabovská
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Je tomu již patnáct let co vznikla samostatná organizace diabetiků – Svaz diabetiků ČR. Dne 19.
listopadu 2005 se konal 7. sjezd SD ČR v Domě
odborů v Praze. Za předsedkyni byla poprvé zvolena žena PhDr. Ivana Richterová, dosavadní předsedkyně územní organizace Prahy 4. Dále byly
schváleny nové stanovy, které zodpovídají dnešním potřebám a dalším aktivitám v krajích. Byla
zvolena sedmičlenná výkonná rada, 25členný
republikový výbor a revizní komise. Sjezd přijal
program na období dalších čtyř let se zaměřením
zejména na tyto aktivity:
- edukačně preventivní pobyty jako základní
formu působení na diabetiky a na zlepšení kvality
jejich života.
- zdravotně výchovná činnost bude zahrnovat
edukačně motivační program. Pod vedením zkulených zdravotníků budeme přímo působit na diabetiky a jejich rodinné příslušníky jak žít správně
s diabetem.
Ve větší míře se budou organizovat DIA výstavy
s nabídkou levnějších pomůcek a služeb. Měřením
glykémie a tlaku krve přispět k prevenci diabetu
a srdečně cévních chorob.
- Rozšířit celoroční pohybovou aktivitu (cvičení
a plavání) i o jiné sportovní aktivity zejména pro
mladé diabetiky. Pravidelné cvičení zvyšuje účinek
inzulinu v periferních tkáních, ovlivňuje tělesnou
hmotnost a TK a pomáhá zabránit možným komplikacím. Zvláště senioři si udržují dobrou kondici
do vysokého věku.
- Aktivněji pracovat v IDF – Mezinárodní federaci diabetu, v Národní radě zdravotně postižených
a v krajských radách.
- Spolupracovat se Sdružením rodičů a přátel
diabetických dětí, rozšiřovat činnost Klubů s cílem
získávat tak mladé diabetiky do svých řad.
- Spolupracovat s Českou diabetologickou společností a s DIA centry v ČR. Každý lékař- diabetolog by měl mít vedle své ordinace dobře fungující pacientskou organizací, a tak společně řešit
problémy diabetiků.
- Zkvalitnit informační systém SD ČR, zlepiovat
kvalitu časopisu Dia život a Dialistů a lépe spolupracovat se sdělovacími prostředky při prevenci
a léčbě diabetu. Sjezd se postavil za požadavek nedopustit doplatky za inzulin. Vždyť inzulin je život
zachraňující lék, který se nedá ničím nahradit. Při
zavedení doplatků by na tom byli nejhůře diabetické děti a dlouhodobě nemocní diabetici-důchodci.
Konečně jsme dosáhli přijetím zák. č. 123/2005
Sb. změny zákona o pojistném a navýšení počtu diagnostických testovacích proužků do glukometrů.
Zase ovšem u lékařů narážíme na limity pojišťoven,
do kterých se nevejdou. Další problémy jsou při vyřizování sociálních dávek, kdy občan musí dvakrát
dokládat svou sociální potřebnost, protože se některé sociální dávky vyplácejí na úřadě práce a dallí na
Městském úřadě – sociálním odboru. Vidíte, že obhájit dosavadní postavení Svazu diabetiků ČR a pokračovat tak, abychom skutečně hájili zájmy všech
diabetiků, je náročná práce do příštích let. Proto přivítáme do svých řad každého, kdo chce pomoci
a také se zúčastnit na plnění tohoto programu.
Dovolte, abych vás pozvala na náš program, který piipravujeme na rok 2006. Už 16. ledna 2006
začínáme se cvičením v tělocvičně ISŠ a pak každé další pondělí od 16.30 hodin. Přijít můžete na
konverzační kurz angličtiny ve čtvrtek od 17.30
hod. do dětské části polikliniky. Přijímáme už také
přihlášky na týdení pobyt do lázní Luhačovice na
konec dubna. Termín zájezdu na plavání do Aquaparku ve Vyškově oznámíme později po vyjádření
VZP.
Marie Miškolczyová
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Tahákem byly Ameriãanky
Jak jsme již uvedli, autorem myšlenky
a hlavním organizátorem utkání hvězd byl
další bývalý hráč Zbrojovky Brno a též dnes
náš spoluobčan Ing. Jaromír Herzán.
• Jak vznikla myšlenka uspořádat zde ve Slavkově u Brna Utkání hvězd?
Poté, co jsem měl možnost zhlédnout připravovaný program oslav dvousetletého výročí
bitvy u Slavkova, mě velmi překvapilo, že zde
mimo kulturních a společenských akcí nefiguruje žádná událost sportovního charakteru. Po
společném jednání s panem místostarostou
ing. Ivanem Charvátem jsme došli k závěru, že
bychom měli tuto skutečnost změnit a ten
s mým návrhem nadšeně souhlasil a plně podporoval jeho realizaci.

Jiří Okáč boduje.

Ohlédnutí za basketbalov˘m utkáním hvûzd
V neděli 4. prosince 2005 se ve sportovní
hale při ZŠ Komenského uskutečnilo sportovní
odpoledne, které uspořádalo Město Slavkov
u Brna ve spolupráci se slavkovskými školami
a mládežnickými basketbalovými oddíly
DDM. Od 11.00 do 13.00 hodin mezi sebou
soutěžily žákovská basketbalová družstva
DDM ve Slavkově u Brna a BK Žďár nad Sázavou. Poté halou zazněly rockové písně v podání mladé slavkovské kapely ŠKRK pod manžerským vedením Mgr. Jiřího Půčka.
Jednoznačným vrcholem sportovního odpoledne bylo utkání hvězd, kdy své sportovní umění mezi sebou změřili ženy BK Sika Gambrinus
Brno, dlouhodobě jedno z nejlepších družstev
v Evropě s pěti členkami mistryň ME 2005
a muži pod hlavičkou týmu ČSSR, který v roce
1985 získal na ME stříbrné medaile. Diváci v zaplněné hale byli svědky zajímavého měření sil
legend, jimž léta neubrala nic ze soutěživosti,
přesnosti, vůli a touhy po vítězství s předními
hráčkami současného evropského i světového
basketbalu, které i ve svém náročném soutěžním
programu předvedly rychlé kombinační akce
a přesnou střelbu. Bylo úžasné sledovat ladnost
a rychlost hry a přesnost zakončení Delishy Milton-Jones, přesnost střelby Evy Vítečkové z trojkové vzdálenosti i zcela ojedinělý způsob koučování svého družstva zraněnou Hanou
Machovou, která svým svěřenkyním dopřála
mezi jednotlivými přestávkami posílení se smaženými kuřecími řízečky s chlebem a okurkou.
Na straně druhé jsme mohli vidět jedinečná zakončení nejvyššího muže zápasu, doposud aktivně hrajícího, 214 cm vysokého Jiřího Okáče
i jedné z našich největších nadějí basketbalové
historie Jiřího „Ády“ Pospíšila, stejně jako zarputilost a neomylnost střelby Kamila Brabence.
Pro žáky a dorostence bylo jistě zážitkem, když
si mohly ve 3. čtvrtině zahrát proti svým vzorům
a idolům. V 1. přestávce utkání zástupci obou
týmů předali účastníků žákovského turnaje ocenění. V 2. přestávce své umění předvedly mladinké gymnastky ZŠ Komenského vedené
Mgr. Renátou Macharovou. Příjemným zpestřením času mezi jednotlivými čtvrtinami bylo vystoupení taneční skupiny Glitter Star.

Nadšení diváci, kteří si nenechali ujít toto
výjimečné soupeření, ocenili krásné akce a výkony obou týmů zaslouženým potleskem.
Atraktivita utkání neunikla též pozornosti štábu ČT, která byla přítomna po celou dobu utkání a krátký záznam včetně komentářů některých aktérů přiblížila v rámci Jihomoravského
večerníku v následujícím týdnu jako hlavní
událost.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se
o uspořádání celé akce zasloužili. Díky patří
Městu Slavkov u Brna, ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, DDM, ISŠ. Díky patří sponzorům: Reistav, s. r. o., Kaláb – stavební firma, spol. s r.o.,
E-COM, s.r.o., Dřevodílo Rousínov, v. d., Destila, v. d., JM Demicarr, s.r.o., Zitta výtahy, s.r.o.,
TERMO CZ, s. r. o., Řeznictví Kuda, René, spol.
s r.o., ZD Rostěnice, a. s. a Restauraci Gól.
Díky a uznání patří však především těm, kteří dali myšlenku této akci. Zcela jednoznačně
a zaslouženě Ing. Jaromíru Herzánovi, který
obětoval velké množství svého času jednáním
a dohodám se svými bývalými spoluhráči a nezapomenutelnými kamarády na straně jedné
a Hankou Machovou, kapitánkou BK Sika
Gambrinus Brno, která je současně i kapitánkou ženské reprezentace ČR na straně druhé.
Díky a uznání patří též Mgr. Jitce Klaškové,
která velmi výrazně přispěla k přípravě a organizace celé akce a zajistila podstatnou část
sportovního doprovodného programu.
Ivan Charvát

• Jak se Vám podařilo zajistit účast takových legend, jako jsou Jiří „Áda“ Pospíšil, Kamil
Brabenec, Jiří Okáč?
S Jirkou Okáčem jsme přátelé už více jak 25
roků od dob, kdy jsme oba společně hájili barvy Zbrojovky Brno, stejně tak jako o několik
let starší Jiří „Áda“ Pospíšil a Kamil Brabenec,
kteří se již na přelomu 80. let řadili k hráčům
evropského formátu.
• Jak probíhala jednání o účasti hráček dnes
možná nejlepšího klubového družstva v Evropě?
Tato věc se na začátku jevila jako nejsložitější, protože se jedná o sportovkyně, vázané přísnými hráčskými smlouvami. Tady nám s prvním kontaktem pomohl další náš spoluhráč
Martin Bobrovský, který je synovcem dnes již
světoznámého trenéra Jana Bobrovského. Velmi mile nás překvapil zájem a vstřícnost jednání kapitánky Hanky Machové, se kterou jsme
organizaci tohoto utkání projednávali. Pravděpodobně největším překvapením byl zájem
obou amerických hráček Miltonové a Salesové,
které se startem okamžitě souhlasily.
• Jak se Vám podařilo zajistit účast bývalého
primátora Brna a dnešního europoslance Dr.
Petra Duchoně?
Pan Duchoň je rovněž bývalým aktivním
basketbalistou, se kterým začínal v Brně-Líšni.
O konání tohoto utkání se dozvěděl od Ády
Pospíšila a ihned projevil zájem účasti v tomto
týmu hvězd.
• Nebylo Vám líto, že jste stejně jako Váš kamarád a bývalý spoluhráč Radek Filip nemohl nasávat atmosféru přímo účastí v týmu?
Dres už jsem měl sice připravený, ale organizátorské povinnosti a zejména zdravotní důvody mi bohužel tuto poctu neumožnily. I přes
výše uvedené skutečnosti jsem si ale mohl vychutnat atmosféru a velikost této akce, která
mě vrátila do doby svého aktivního působení
na palubovkách.
• Jak se Vám osobně utkání líbilo? Komu jste
před utkáním více věřil? Je jeho výsledek takový, jaký jste očekával?
I přes to, že si dokážu představit rozdílnost
mužského a ženského basketbalu, tak po krátké
chvilce bylo patrné, že věk a trénovanost budou
mít převahu nad zkušenostmi a věkem. Cílem
této akce však vůbec nebyl bodový výsledek,
ale představení bývalých a současných osobností tohoto krásného sportu.

Na lavičce Petr Duchoň (vpravo).

Díky za rozhovor a přeji hodně dalších podobných nápadů a myšlenek.
red.
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A jak vidûl basketbalovou exhibici Radek Filip?
Jedním z těch, kdo stáli u zrodu Utkání hvězd, byl i bývalý hráč Zbrojovky Brno a náš
spoluobčan Ing. Radomír Filip, který jako host v týmu výběru vicemistrů ME 1985 nastoupil. Nedalo nám a proto jsme se ho zeptali na jeho zážitky z utkání.
• Radku, jaké to je vrátit se na palubovku po tolika letech a právě v Utkání hvězd, dokonce
před vlastním publikem?
Neskutečné i svazující. Každý vrcholový
sportovec ví co znamená nesáhnout si 20 let
pořádně na balón a nastoupit s utrženým kolením vazem mezi hráči, kteří se na různých
úrovních věnují tomuto sporu téměř denně.
I přes tento handicap však nešlo tuto výzvu odmítnout.
• Je známo, že Váš spoluhráč Jiří „Áda“ Pospíšil se na toto utkání připravoval v prvoligovém
týmu Houseři Brno. Jak probíhala závěrečná
příprava u Vás?
Vzhledem k tomu, že se o mém nastoupení
rozhodlo až ráno v den utkání (podotýkám brzo
ráno), tak má příprava probíhala v kruhu přátel
a v bouřlivé atmosféře vzpomínkových akcí.
Nemám však pochyb, že by měl Áda diametrálně rozdílný program.
• Jaká byla atmosféra v kabině před utkáním?
Humorná, až do doby určení kapitána a trenéra v jedné osobě. Odpovědnost na sebe vzal
jmenovaný nejstarší člen sestavy – Áda, čehož
později možná litoval. Někteří , neméně slavní
basketbalisti, tvrdili, že oni by i s takovým
mužstvem neprohráli, ale po bitvě je ve Slavkově každý Napoleon.
• Jak se Vám hrálo s hráči, kteří dosáhli na domácí i zahraniční úrovni mnoha významných
úspěchů?
Až překvapivě dobře. Moji vrstevníci a bývalí spoluhráči Jiří okáč a Leoš Krejčí mě brali jako bych ani se sportovní kariérou neskončil
a velkým oživením lavičky byl známý humor
sehrané dvojice Jiří Jandák a Pepa Nečas. Nešlo si nevšimnout absolutní profesionality v přístupu k utkání od Kamila Brabence, který byl
kdysi pro mne a i dnes by mohl být současným
mladým hráčům vzorem.

• Jak se Vám hrálo proti ženám? V průběhu utkání bylo na některých Vašich spoluhráčích vidět zapálení a touhu po vítězství. Jak jste nesli
porážku od žen, jejichž pojetí hry je od vaší
zcela jistě odlišné?
Před utkáním byl mezi oběma družstvy domluven ohleduplný přístup k bránění protihráče, což bylo při následných povinnostech především hráček Gambrinus Brno samozřejmé.
Děvčata dávala do hry mnohem více nadšení,
které ve spojení s lepší fyzickou připraveností
rozhodlo v druhé polovině utkání o vítězi. Prohru nesli všichni zúčastnění sportovně až na
jednoho, ale basketbal je především hra kolektivní. Vítězkám zaslouženě gratuluji.
• Co se Vás tohle utkání znamenalo?
Určitě poctu, tak jako pro každého hosta
v tomto hvězdném mužstvu. Hlavně však splněný sen, který v sobě nosí většina těch, kdož
obětovali sportovní kariéru jiným povinnostem
a i z těchto důvodů nevystoupali na sportovním
nebi nejvýše. Až po utkání mi došlo, že význam toho se jistě touto akcí povedlo násobí
i fakt, že v budoucnu nebude vůbec jednoduché
takovéto utkání zopakovat.
• Díky za rozhovor a přeji Vám hodně dalších
sportovních úspěchů.
I já Vám, Ivanu Charvátovi, Jarovi Herzánovi děkuji, že jste svým nápadem a dobrou organizací připravili mně a mnoha slavkovským
občanům nezapomenutelné odpoledne. red.

Hlasy z kabin
• Kamil Brabenec (vicemistr Evropy 1985)
„Největší chybou bylo to, že jsme zvolili Jirku
Pospíšila kapitánem a nechali jsme ho vybrat taktiku. Taktika byla absolutně nesmyslná, protože
na takovéto družstvo, které je zkušené a hráčky
hrají evropské poháry; když jsou volné, dají koš.“
• Otázka pro Hanu Machovou
(dočasná trenérka Gambrinus
SIKA Brno): Používaly jste na
muže nějakou typicky ženskou
taktiku?
„Ano, zapojily jsme mozek do
hry a byly jsme, si myslím, takové jako živější.“
• Jiří Okáč (vicemistr Evropy
1985)
„Spousta mých spoluhráčů to
vzala jako prestižní zápas a tam
byla ta chyba. Zvlášť mladý a nadějný Jiří Áda Pospíšil, kterej měl
vlastně, toto byl pozorovací zápas,
jestli nastoupí v Handicapu Brno
nebo ne, takový testovací a nevyšel mu, takže bohužel je bez angažmá.
red.

STAR WARS 3: POMSTA SITHÒ. EWAN McGREGOR, HAYDEN
CHRISTENSEN, NATALIE PORTMAN. Sága se uzavírá. Separatistická armáda druidÛ se pokou‰í uniknout z obléhaného mûsta se
sv˘m cenn˘m rukojmím, dva rytíﬁi se pokou‰í polapeného kancléﬁe
zachránit…
FANTASTICKÁ âTY¤KA. JESSICA ALBA, CHRIS EVANS, MICHAEL
CHOKLIS. Akãní dobrodruÏství ãtveﬁice celkem obyãejn˘ch lidsk˘ch
bytostí, které v sobû najednou objevují neobyãejné schopnosti
SIN CITY: MùSTO H¤ÍCHU. BRUCE WILLIS, MICKEY ROURKE,
JESSICA ALBA, ELIJAH WOOD. Dûj ãtyﬁ povídek se odehrává v morálnû pokleslé, zloãinem zamoﬁené metropoli, kde je policie tak zkorumpovaná, jako jsou ulice smrtelnû nebezpeãné
STOPA¤ÒV PRÒVODCE PO GALAXII. Intergalaktická komedie, vesmírné dobrodruÏství s hledáním základní otázky Ïivota, vesmíru
a vÛbec.
MADAGASKAR. Nejlep‰í kreslená komedie roku. Skvûl˘ dabing v podání Filipa BlaÏka, Václava Vydry a Zby‰ka PantÛãka.
KARLÍK A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU. JOHNNY DEEP, FREDDIE
HIGHMORE. Kuzelná filmová adaptece dûtské klasiky vás zavede do
svûta tak nového a fantastického, Ïe nebudete chtít zme‰kat jedin˘
lahodn˘ okamÏik!
POLÁRNÍ EXPRES. TOM HANKS. Vítejte na palubû polárního expresu,
kde je bûhem cesty podávána horká ãokoláda rozvern˘mi ãí‰níky
a dobrodruÏství ãeká v kaÏdém vagonu.
RUKOJMÍ. BRUCE WILLIS. Elitní vyjednavaã má jen jednu noc na záchranu rukojmí. Obûtuje cizí rodinu, aby ochránil svou vlastní
VÁLKA POLICAJTÒ. GÉRARD DEPARDIEU, DANIEL AUTEIL. Dva policajti s odli‰n˘m postojem k práci se stﬁetávají pﬁi jednom pﬁípadu.
KaÏd˘ postupuje sv˘mi metodami. Jak skonãí válka policajtÛ ve
chvíli, kdy jeden z nich uÏ nemá co ztratit?
ZEMù V OHROÎENÍ. LUKE PERRY, MICHAEL DORN. Pﬁi v˘zkumu zemûkoule je nalezeno nûkolik neidentifikovateln˘ch nukleárních pﬁístrojÛ. V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe se jedná o následek vládní operace, která mûla zajistit pﬁísun energie z hlubin Zemû…
SÍLA DOPADU. Astronomka a vojensk˘ pilot zosnují plan, jak se dostat k uskladnûnému vojenskému laseru, aby se jim podaﬁilo odklonit asteroid a zabránit tak sráÏce se Zemí.
VALIANT. Animovan˘ pohádkov˘ film z ﬁí‰e holubÛ s ãesk˘m dabingem Vojty Kotka, Vladimíra âecha a Jana Pﬁeuãila.
VÁLKA SVùTÒ. TOM CRUISE. Nebezpeãí má podobu mimozemsk˘ch
predátorÛ, kteﬁí se rozhodli na‰i civilizaci zlikvidovat. Lidé se musí
semknout, pokud chtûjí mít alespoÀ minimální ‰anci na pﬁeÏití.
ëÁBELSK¯ SANTA. Tím, kdo bude letos rozdávat dárky, není Santa,
ale Satan, kterému konãí trest a on si koneãnû mÛÏe vylít zlost za
v‰echno dobré, co kdy musel udûlat….
ARSÉNE LUPIN. ROMAN DURIS, EVA GREEN. Nová dobrodruÏství lupiãe gentlemana pﬁi stopování pokladu francouzsk˘ch králÛ, které je
naru‰eno jeho slepou vá‰ní k proradné hrabûnce.
MÒJ AUËÁK BROUK. LINDSAY LOHAN. Nakopnûte svÛj motor! Vesel˘, nûkdy malinko náladov˘ a lehce prorezl˘ Volkswagen Brouk právû teì rozjíÏdí parádní dobrodruÏnou komedii.
STEALTH. JOSH LUCAS, JAMIE FOXX, JESSICA BIEL. Pﬁísnû tajná
mise. Strach pﬁichází z nebes. Top gun nového tisíciletí s moderní
technikou a zbranûmi.
KUN-FU MELA. STEPHEN CHOW. Tolik nepﬁátel a tak málo ãasu. Kung
fu parodie, která pobavila svût.
TRESTNÁ LAVICE. ADAM SANDLER, CHRIS ROCK, BURT
REYNOLDS. Divoká komedie o skupince odsouzen˘ch, která dá dohromady fotbalov˘ t˘m, aby se utkala se sv˘mi nejvût‰ími nepﬁáteli – vûzeÀsk˘mi stráÏci, kteﬁí je drÏí za mﬁíÏemi.
P¤EÎÍT VÁNOCE. BEN AFFLECK, JAMES GANDOLFINI, CHRISTINA
APPLEGATE. Osamûl˘, ale bohat˘ Drew si pronajme na vánoãní
svátky náhradní rodinu. Komedie, která vám dokáÏe, Ïe va‰e rodina
je na tom dobﬁe.
BIBI. SIDONIE VON KROSIGK, MARIE LUISE STAHL, CORINNA
HARFOUCH. Tajemství modr˘ch sov. Harry Potter v sukních.
NA ÎIVOT A NA SMRT. VINNIE JINES, TONY SCHIENA, LISA
McALISTER. Boj mezi mafiánsk˘m bossem, ‰ampionem v bojovém
umûní a nejkrásnûj‰í dívkou soutûÏe krásy.
VRÁNA 4. EDWARD FURLONG, TERA REID. Vûãn˘ hnûv. Vûãná pomsta. Pekeln˘ knûz.
PERLY A SVINù. MIKKO LEPPILAMPI, LAURA BIRN, AMANDA PILKE,
UNTO HELO. Budete se smát nebo plakat a smát se!
BOOGEYMAN. BARRY WATSON, EMILY DESOHANEL, SKYE MCCOLE
BARTUSIAK. Podaﬁí se Timovi zvítûzit nad dûsiv˘m stvoﬁením nebo
skonãí stejnû jako pﬁed lety jeho otec? Smrt se skr˘vá v pﬁístûnku
va‰eho pokoje!
SVùT DRAKÒ. Vládnou smy‰lenému svûtu fantazie a pohádek. Hroziví okﬁídlení predátoﬁi, kteﬁí ve skuteãném svûtû neexistují. Ale co
kdyby…? Fantazie se stává skuteãností a vy uvûﬁíte.
TR¯ZNùNÍ. Pﬁíbûh inspirovan˘ skuteãnou událostí. ·okující document o muÏi, kter˘ uná‰í Ïeny a muãí j eve své garáÏi.
INVAZE SVùTÒ. PETER GREENE, C.THOMAS HOWELL, JAKE BUSEY.
Mezitím co si vetﬁelci podrobují mûsto za mûstem a zanechávají za
sebou jen lidské kostry, jeden muÏ hledá zbraÀ, která by zvrátila situaci.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Dr. Jiří Pernes seznámil poutavým způsobem návštěvníky křestu se životem a dílem malíře Josefa Klíra.

Vyšla publikace Malíř Josef Klír
Město Slavkov u Brna si za místou výpravu do USA, kde získal neto pro tvorbu i život před více než
jen náklonnost umělecky nakloněsto lety vybral realistický malíř Joných krajanů, ale dokonce i občansef Klír. Působil nejen jako restauství. Mimo jiné je tvůrcem slavné
rátor obrazů slavkovského zámku,
malby Prohraná sázka, jež dodnes
ale zejména zpodobňoval město,
zdobí viněty Kentucké whisky.
jeho okolí a slavkovské obyvatele
V letech, kdy Klír žil ve Slavkově,
v desítkách maleb a kreseb. Připonamaloval množství portrétů zdejMalíř
míná to publikace vydavatelství
ších obyvatel, ale miloval i plenéry
Josef Klír
BM Typo, která pod jménem Malíř
kolem města. Se zvláštní vášní zpoJosef Klír, vyšla v těchto dnech.
dobňoval také nejrůznější zvířata.
Klír patří bezpochyby k nejvýznamnějším
Odkazem tohoto vlastence je v nové knize
uměleckým osobnostem spjatým se Slavkonahlížen v dobových souvislostech, ale zejmévem. Na podnět svého přítele, Václava Kounina s důrazem na historický kontext našeho
ce, k nám přesídlil na konci 19. století z Prahy.
města. Knihu lze koupit v obou slavkovských
To už měl však za sebou úspěšnou několikaleknihkupectvích a v IRCA.
red.

Pomozme lidem v nouzi!
V sobotu 7. ledna opět zazvoní u vašich dveří
skupina tří králů s vedoucím, který má pověření
České katolické charity. Tříkrálová sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé ČR
a musí být řádně vyúčtována. Při letošní sbírce
bylo v celé republice vybráno 62 508 000 Kč. Díky
vaší štědrosti mohla charita uskutečnit řadu potřebných projektů. Asi 80 % sbírky se vrací do míst,
kde byly vykoledovány, tedy do oblastních charit,
které rozhodly, pro které humanitární účely budou
použity. Zbylá část byla použita na humanitární
pomoc v zahraničí, např. Čečensku, Ingušsku, Afghánistánu, Indii, Gruzii, Ukrajině. V letošním roce
bude podíl ze sbírky použit pro postižené tsunami.
I vy můžete pomoci lidem, kteří se bez pomoci neobejdou. Děkujeme předem za vaše otevřené
srdce.
Farní charita Slavkov

Úspěchy mladých členů motoklubu Slavkov
Tentokrát se tato zpráva týká našich nejmladších a nejúspěšnějších členů. Jedná se o Honzíka
Musila – závodníka v biketrialu. Dále Kája Májek, nejúspěšnější jezdec ČR i Rakouska v minibike 40. Třetím je nadějný terénář Lukáš Michalčík, o kterém toho víme nejméně.
Jan Musil – v roce 2005 – 12 let, žák školy J.
A. Komenského ve Slavkově u Brna, člen MK
Austerlitz. Dosažené výsledky v roce 2005: vítěz
Evropského poháru v Popradě, mistr Evropy ve
Švédsku, vicemistr světa ze seriálu závodů
v Anglii, Andoře, České republice a v Japonsku.
Kája Májek – mistr Rakouska i České republiky v minibike junior 40. Jak se již psalo, jeho

sezona byla náročná. Začátek byl dobrý, až do
nepříjemného pádu ve Skalici, kde s bolestmi
nohy absolvoval několik závodů. Přes všechny
problémy jak zdravotní, tak technické (ojetý motor) skončil první. Jeho největší úspěch tohoto
roku byl 6. října, kdy na vypůjčeném motocyklu
125 cm3 od Pavla Roháče na Masarykově okruhu docílil čas 2,53 min., což ho řadí ve třídě 125
cm3 pro příští sezonu mistrovství republiky
a snad i mistrovství Evropy. Držíme palce, ať se
vše podaří.
Dosavadní výsledky:
2001 3. místo mistrovství ČR
2002 1. místo mistr ČR
2003 3. místo mistrovství ČR
3. místo mistrovství Rakouska Junior B
2004 3. místo mistrovství ČR
1. místo mistrovství Rakouska Junior B
2005 1. místo ČR
1. místo mistr Rakouska Junior B
Lukáš Michalčík – žák 5. třídy ZŠ Komenského, má za sebou třetí motokrosovou sezonu.
V roce 2003 jezdil ve třídě 65 ccm (8–12 let) na
motocyklu KTM, kde jako začátečník nedosáhl
žádných lepších výsledků. V roce 2004 začal
poctivě trénovat a už od prvního závodu začal
sbírat trofeje a body do seriálu MMČR na moto-

cyklu Kawasaki KX 65 a skončil celkově na
6. místě ze třiceti jezdců.
V roce 2005 musel přejít do kubatur 85 ccm
(10–15 let) kvůli vzrůstu. V této třídě byl nejmladší z jezdců v ČR, bylo mu 10 let. Chtěl se
zúčastnit závodů v zahraničí, ale plány mu překazilo zranění. Ve druhém závodě v Božicích
spadl při předjíždění a zlomil si pravou ruku
v ramenním krčku. Ve dvouměsíční přestávce
vynechal šest závodů a nemělo smysl dál pokračovat v rozjetých seriálech. Proto se zúčastnil
jen závodů v okruhu 150 km. Přesto v přeboru
Moravy skončil na 7. místě ze 32 jezdců, ikdyž
tři závody nejel. V červenci se zúčastnil závodů
Mistrovství Evropy v Kroměříži, kde vybojoval
8. místo ve své věkové kategorii. Celou sezonu
jezdil na motocyklu Honda CR 85, na kterém
pojede i v roce 2006. Nutno podotknout, že jezdí se 14–15letými soupeři, kteří mají větší zkušenosti, na které si musí Lukáš ještě chvíli počkat. V sezoně 2006 mu přejeme hodně štěstí.
Vedení Motoklubu děkuje závodníkům za dosavadní úspěchy a v novém roce jim budeme
opět držet palce. Motoklub Slavkov přeje všem
čtenářům a příznivcům motosportu příjemné
a klidné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového roku.
JM
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V˘znamné zmûny na Stﬁedním odborném uãili‰ti nábytkáﬁském v Rousínovû

Nové CNC obráběcí centrum.

Předávání maturitních vysvědčení.
Střední odborné učiliště nábytkářské je jediná samostatná střední škola působící v Rousínově. S platností od nového školního roku (1. září 2006) dochází k několika významným
změnám, které podstatně ovlivní její další budoucnost.
Jedná se především o rozšíření nabídky
o dva nové obory: Nábytkářství – čtyřletý
obor poskytující střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Druhý je Tesař – tříletý obor poskytující střední vzdělání s výučním listem.

Zároveň s těmito obory dojde i ke změně
současného názvu školy na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rousínov, Tyršova 16.
Škola ve své více než stoleté historii pro-

 Co je to sociální cítění?
Vystudoval jsem dvě vysoké školy, z toho
jednu v zahraničí. Dále nějaké postgraduály.
Na obou nesejde. Působil jsem jako asistent
na PedF, avšak místo jsem musel uvolnit po
ukončení mateřské dovolené. Ocitl jsem se na
úřadu práce. Když jsem četl jeho status a také
morální kodex dotyčných úředníků, utkvělo
mi jediné: podmínka je mít sociální cítění.
Půl roku mi nenabídli nic. Sám jsem pátral
a obvolával zprostředkovatelské agentury
apod. Skličující práce. Pak mi jednoho dne
oznámili, že pracovní úřad se mnou končí
(ústy pí Pavézkové), že ostatek si mám vyřídit na úřadu sociálních věcí, neboť podpora
v nezaměstnanosti mi už skončila. Na úřadu
soc. věcí jsem dostal podporu. Nosil jsem
pečlivě zpracované materiály, aby bylo vidět,
že o práci stojím. Tak tomu bylo i 16. července. Za pět dní mi byl doručen přípis o definitivním vyřazení z pracovního úřadu. Navštívil
jsem pí Kučerovou Olgu z odboru sociálních
věcí a žádal jsem o komunikaci z pozice její
moci s úřadem práce, a to proto, aby vysvětlila, že dne 16. 7. jsem byl u ní a všechny dokumenty doložil. Nehledě na to, že trpím poměrně závažnou chorobou, jsem jednou
jedinkrát opomněl dojít na ÚP (lékařské dobrozdání doloženo), doufaje, že mezi sociál-

ním odborem a pracovním úřadem funguje
nějaká spolupráce v sociální oblasti. K ničemu takovému nedošlo, zbylo jen psát odvolání proti nařknutí maření úsilí ÚP. (Odvolal
jsem se dne 29. 9. 2005 až k Ministerstvu soc.
věcí a ještě a marně čekám na vyjádření.) Na
všech instancích se na mne dívali (po mém
dotazu, mám-li naději) jako na hlupáka a rovnou mi řekli, že ne! K tomu mi okamžitě
sebrali i dávky sociální. A zamítli i příspěvek
1000 Kč na jeden teplý oběd denně. Tak
v t o m t o spolupracovaly oba úřady bryskně a bez otálení. Ovšem zaslat mi upozornění, zavolat telefonem, nebo dát vědět E-mailem už do jejich kompetencí nespadá. Jedna
druhé mohla potvrdit účast na schůzce.
Co je to tedy sociální cítění úředníka PÚ?
Věděli dobře o mých poctivých snahách pracovat. Nikdy jsem se neopozdil, vždy jsem
slušně vystupoval. Mám smysl i pro černý humor a Mgr. D. Hrabovský PhD na dlažbě má
cosi do sebe, ale vypovídá to něco o tom, co
mi řekl můj vzdělaný přítel Evžen. „To víte,
pane kolego, dneska je takový trend, že si
vzdělaných lidí neváží“, a k této příležitost
vím, že znám konkrétní ženu, která se z neudaných důvodů nedostavila na ÚP čtrnáct dní
a jen jí řekli: „tak už si dejte pozor!“ A jeden

šla mnohými změnami názvů. Současný název Střední odborné učiliště nábytkářské,
Rousínov, Tyršova 16 má škola od roku
1979, kdy nahradil tehdejší název školy
Odborné učiliště UP závodů Rousínov.
Nový název školy odráží změny v současné
nabídce oborů s maturitní zkouškou, umožní změnit nynější postavení školy, orientovat
se na další atraktivní obory s maturitní
zkouškou a věříme, že i osloví širší okruh
zájemců.
Rozšířením dosavadního názvu o Střední
odbornou školu, což je obdoba Střední průmyslové školy, máme v úmyslu zvýšit prestiž školy v očích veřejnosti jako takové a vyhnout se tak možnému poklesu počtu žáků
v následujících letech. Zájem rodičů a jejich
dětí je dnes převážně o obory poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou, což je
dlouhodobě trvalý jev.
Jsme přesvědčeni, že změna názvu školy
a s tím spojena nabídka nových oborů se
ukáže jako správný krok do budoucna, který
umožní další rozvoj školy. Připravujeme
další atraktivní obory, na které si však veřejnost bude muset ještě počkat. Ctíme velkou
sílu tradice, která nás zavazuje pokračovat
v díle našich předchůdců.
Vedení školy

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
arogantní chlap, co sedával vedle mě na úřadě,
seřval úřednici s vervou jeho etniku vlastní
a hned odešel v klidu. A tak asi vím, co budu
muset udělat, zkusím požádat Ambassade de
France o uplatnění v oboru, který jsem tam
vystudoval. Tam si totiž vzdělaných lidí váží
a dávají jim i francouzské občanství. Myslím,
že můj kolega Evžen měl čistou pravdu.
Je mi zcela jasné, že jejich jednání je v souladu s právními předpisy a nelze jim nic vytknout, avšak ona klauzule, podle níž se úředníci přijímají (ta o sociálním cítění), je
slavkovskému úřadu práce cizí.
Dušan Hrabovský
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LEDEN – ÚNOR 2006

Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

TEMNÉ VODY

3. 1. úter˘
4. 1. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Zaãíná nov˘ Ïivot v novém bytû a v nov˘ch podmínkách. Do bytu odnûkud stále prosakuje voda a jsou sly‰et tajemné zvuky. Thriller USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

7. 1. sobota
8. 1. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

116 min.
Bylo mnoho plánÛ a doporuãení jak dovést Andyho k zaruãenému sexu. V‰e ale dopadne katastrofálnû. On ale zaplane skuteãnou láskou
aÏ k té pravé. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

10. 1. úter˘
11. 1. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

85 min.
Plastelinov˘ pes a jeho pán se vûnují zeleninû. Kter˘ zlosyn ve vegetariánském thrilleru pusto‰í po nocích místní zahrádky? Animovan˘
film USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

14. 1. sobota
15. 1. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

131 min.
Mstitel v ãerné masce se vrací. Antonio Banderas v akãní romanci znovu bojuje s kordem v ruce za spravedlnost a ãest. RomantickodobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno

17. 1. úter˘
18. 1. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Komedie o lásce, sexu, filmu, celebritách a pokﬁivené realitû. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie Vladimír Morávek. Hrají: J. Budaﬁ, R. Krajão a dal‰í
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

21. 1. sobota
22. 1. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

90 min.
Veselá sváteãní pohádka plná hvûzd o zmatcích, které se bûhem vánoãního ãasu odehrávají jak na nebi, tak i na zemi. ReÏie: J. Strach.
Hrají: I. Trojan, J. Dvoﬁák, K. Issová, O. Navrátil a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

24. 1. úter˘
25. 1. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

92 min.
Pﬁíbûh jedné rodiny, která je strÏena násilníky do dûje plného zabijáck˘ch pﬁí‰er a brutálního zla. Pﬁekvapivé situace je nutno okamÏitû ﬁe‰it.
Thriller USA. Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

28. 1. sobota
29. 1. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

90 min.
Klasick˘ horor o tom, co se stane, kdyÏ se rodina nastûhuje do „‰patného“ domu. Poté, co se zabydlí, se zaãnou dít podivné a nevysvûtlitelné
vûci. Film USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

31. 1. úter˘
1. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

118 min.
Surrealistická provokace v pﬁíbûhu o tom, Ïe ob˘váme blázinec jménem Svût. Mladík trpí noãními mÛrami a nesnesiteln˘m trápením.
ReÏie: Jan ·vankmajer. Hrají: Pavel Li‰ka, Jan Tﬁíska, Anna Geislerová a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

4. 2. sobota
5. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
V rozlehl˘ch prostorách moderního Boeingu 474 se beze stopy ztratí její ‰estiletá dcerka. Zniãená se zoufale snaÏí posádce i sama sobû
dokázat, Ïe není ‰ílená. Akãní film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

7. 2. úter˘
8. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

78 min.
Vikktoriánsk˘ loutkov˘ horor vypráví o mladíkovi, kter˘ se jaksi nemÛÏe rozhodnout mezi dvûma snoubenkami. V Zemi mrtv˘ch byt a
strava zdarma. Îivot po Ïivotû zaruãen navûky. Film V. Británie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

11. 2. sobota
12. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
Romantická komedie o hledání lásky. Rodina rozjede plán, jak rozvedenou Ïenu opût s nûk˘m seznámit a udat. Chytit a nepustit. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
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