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Insignie města Slavkova u Brna

Insignie odkazují k nejv˘znaãnûj‰ím událostem
a osobnostem spojen˘m se vznikem a rozvojem svébytného mûsta Slavkov u Brna, které jedineãnû urãovaly jeho v˘voj a historick˘ charakter. UÏívání insignií
je dnes jedním z prostﬁedkÛ ke zdÛraznûní historické kontinuity Ïivota mûsta a jedním ze zpÛsobÛ
vyjádﬁení suverenity mûsta.
Insignie a medaile navrhl ve
spolupráci s RNDr. Ivanem
Koláãn˘m a zhotovil ak. sochaﬁ André Vícha.
Popisy tûchto insignií najdete
na stranû 4 zpravodaje.
red.

Foto na stranû: mab

Květiny za císaře Napoleona

Ve ãtvrtek 19. kvûtna se na zámku uskuteãnila vernisáÏ v˘stavy umûleck˘ch kvûtinov˘ch vazeb a dámsk˘ch i pánsk˘ch
dobov˘ch kost˘mÛ. Historické sály zaplnily ‰piãkové práce
studentÛ a uãitelÛ Stﬁední zahradnické ‰koly a uãili‰tû
v Rajhradû, samotná vernisáÏ byla obohacena o módní pﬁehlídku vût‰inou empírov˘ch ‰atÛ a stylov˘ch odûvních doplÀkÛ
a dále o baletní vystoupení ÏákÛ slavkovské ZU· F. France.
Kdo nav‰tívil leto‰ní v˘stavu nádhern˘ch kvûtinov˘ch aranÏmá, odcházel ze zámku jistû nadmíru spokojen˘ a uÏ teì se
mÛÏe tû‰it na pﬁí‰tí rok, kdy budou zámecké interiéry vyzdobeny na téma „Z pohádky do pohádky“.
HM

Příští číslo vyjde 1. července

Foto: mab

Výstava květinových dekorací a aranžmá „Květiny za císaře Napoleona“

Poklad se našel

Sice jenom v divadelní hře Tajemství z roku 1805, ale dobře
se u hledání bavili diváci i herci dramatického kroužku ZŠ
Komenského ve Slavkově. V osmi představeních našly děti poklad, osvobodily duchy vojáků a ještě si nenásilně zopakovaly
kus naší slavné historie. Pěkně se všem hrálo na jevišti v tělocvičně, diváci měli herce na dosah ruky. Děkuji dětem a spolupracovníkům a těším se na další pohádku.
Mgr. Iva Kočí
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

47. schůze RM – 18. 4. 2005
1. RM za osobní účast Pavla Lasovského, vedoucího
odboru dopravy a silničního hospodářství projednala
zprávu o tohoto činnosti v roce 2004.
2. RM za osobní účasti Josefa Hloužka, vedoucího
stavebního úřadu projednala zprávu o činnosti tohoto
odboru v roce 2004.
3. RM schvaluje ceník úhrad za služby a činnosti
v ZUŠ pro školní rok 2005/2006.
4. RM schvaluje TSMS cenu za pronájem kontejneru na jeden den (AVIA) na 100 Kč.
5. RM projednala zápis komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže a rozdělení příspěvků na práci
s mládeží v roce 2005.
6. RM bere zprávu o uvolnění krizového bytu v BD
čp.187 na ulici Bučovická na vědomí.
7. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
dodávku stavby „Slavkov u Brna, zámek (hl. budova),
obnova fasád“ s vybraným dodavatelem firmou REKONSTRUKTIVA, spol. s r.o. z Hodonína při ceně díla
1 302 776 Kč.
8. RM projednala zprávu o stavebních úpravách objektu čp. 664 – bývalá židovská škola na Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna.
9. RM dává souhlas k vybudování odstavné plochy
před provozovnou stavebnin na ulici Špitálská ve
Slavkově u Brna . Plochu vybuduje vlastník provozovny na svůj náklad a bude ji rovněž na vlastní náklad
udržovat.
10. RM ukládá řediteli TSMS provést opravu a doplnění dřevěného oplocení pozemků využívaných pro
skládku TSMS v ulici Úzká v termínu do 30. 5. 2005.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy na výkon
TDI akce „Obnova areálu městského koupaliště – východní část terasy“ s panem Janem Hudcem ze
Slavkova u Brna.
12. RM projednala informativní zprávu o možnostech úpravy kašny na náměstí a navrhuje zapracovat
do návrhu rozpočtu 2006 částku potřebnou na její realizaci.
13. RM ukládá odboru investic a rozvoje předkládat
návrhy ke zřízení zpevněných odstavných ploch na pozemcích města Slavkova u Brna v intencích požadavků
komise pro výstavbu a komise pro životní prostředí
a dle podmínek uvedených v této zprávě RM ke schválení.
14. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Otem Demelem ze Slavkova u Brna na pronájem části pozemku p.č. 343/2 v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 14 m2, s ročním nájmem 980 Kč.
15. RM projednala zprávu s návrhem podmínek provozu letní zahrádky u objektu Bonaparte a předloženou
zprávu odkládá. RM současně ukládá MěÚ pozvat na
jednání 48. schůze RM dne 2 .5. 2005 oba žadatele (obchodní společnosti Prelax a Orionreal) a zástupce komise pro výstavbu pana Jana Hudce a Ing. arch.
Antonína Havlíčka.
16. RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření návrhu napoleonské expozice pro Historické muzeum ve
Slavkově u Brna s předkladateli nabídky B: E-COM
s.r.o., Alexandrem Ulmou a Alicí Ulmovou.
17. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
kterou Historické muzeum ve Slavkově u Brna přijme

investiční dotaci ve výši 200 000 Kč na pořízení vitrín
na akci „Výstava historických zbraní 16.–18. století“.
18. RM projednala návrh změny termínu
Napoleonských dnů a trvá na původním termínu konání Napoleonských dnů, tj. 12.–14. 8. 2005.
19. RM ukládá ředitelce Historického muzea zpracovat úpravu zřizovací listiny této příspěvkové organizace.
20. RM projednala informace Historického muzea
o odborných poradcích připravované napoleonské expozice.
21. RM projednala zprávu o stavu příprav výstavy
„Židé ve Slavkově“ předloženou Historickým muzeem
ve Slavkově u Brna a ukládá řediteli Technických služeb Města Slavkova u Brna zajistit odvoz židlí, stolů
a vitrín z HM do prostor expozice Židovská škola ve
vzájemně domluveném termínu.
22. RM bere zápis č. 2/2005 z jednání komise pro
výstavbu města na vědomí.
23. RM projednala informativní zprávu s návrhem
na posun termínu realizace nového dětského hřiště na
ulici Zámecká a souhlasí s posunutím termínu dokončení realizace tohoto nového dětského hřiště do 16. 5.
2005.
24. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Lenkou Kafkovou ze Slavkova u Brna na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 82 m2, označené jako zahrádka č. 26,
s ročním nájemným ve výši 115 Kč.
25. RM projednala záměr na prodej pozemků pod
rodinnými domy Topolová 1342 a 1343 v k.ú. Slavkov
u Brna a doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků parc. č. KN 2927/28 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 26 m2; parc. č.KN 2927/30 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 36 m2; parc. č. KN 2927/29 zahrada o výměře 51 m2 a parc.č.KN 2927/31 zahrada o výměře 57 m2 (celkem 170 m2) z vlastnictví Města
Slavkov u Brna do vlastnictví manželů Miloslava
a Dagmar Podzimkových ze Slavkova u Brna. Kupní
cena ve výši 51 000 Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Kupující dále uhradí správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN ve výši 500 Kč. Kupní
cena bude převedena do fondu pro výkupy pozemků.
RM současně doporučuje ZM dát souhlas k p prodeji
pozemků parc. č. KN 2927/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2; parc. č. KN 2926/26 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 50 m2; parc. č. KN 2927/6
zahrada o výměře 108 m2 a parc. č. KN 2927/27 zahrada o výměře 70 m2 (celkem 291 m2) z vlastnictví Města
Slavkov u Brna do vlastnictví pana Antonína Pelky ze
Slavkova u Brna. Kupní cena ve výši 87 300 Kč bude
uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Kupující dále
uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad do
KN ve výši 500 Kč. Kupní cena bude převedena do
fondu pro výkupy pozemků.
26. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 2637/7 ostatní plocha o výměře 1177 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Města Slavkov
u Brna do vlastnictví firmy Lohmann & Rauscher s.r.o.,
Bučovická 256, Slavkov u Brna. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, kupující
uhradí náklady spojené s převodem (500 Kč kolek za
podání návrhu na vklad do KN). Kupní cena bude pře-

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internetové služby za 30 Kč/hod.
- faxové služby
Otevírací doba IRC Austerlitz
červen–srpen:
pondělí–neděle 9–18.30 h
Kontakt:

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

vedena do Fondu pro výkupy pozemků. RM současně
pověřuje své zástupce jednáním o ceně.
27. RM projednala zprávu o stavu nové výsadby remízu v lokalitě Písky v k.ú. Slavkov u Brna 2. etapa.
28. RM bere na vědomí písemné stanovisko komise
pro životní prostředí k problematice kácení dvou lip
u kašny ve Slavkově u Brna ze dne 11. 4. 2005.
29. RM souhlasí s pronájmem kanceláře č. 41 v II.
NP budovy bývalého Agroklasu, Brněnská 727 Ing.
Radomilu Přibilíkovi z Bučovic od 1. 4. 2005 za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok a ukládá odboru BTH
zajistit vypracování smlouvy o pronájmu nebytových
prostor.
30. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 6/2004 s MUDr. Janou Palovou
z Vyškova v objektu polikliniky v budově čp. Tyršova
324 k 30. 4. 2005.
31. RM projednala zprávu o činnosti Informačního
Regionálního Centra Austerlitz za období od 1. 1. do
31. 3. 2005.
32. RM souhlasí s uvolněním finanční částky 10 000
Kč z kapitoly propagace města jako příspěvek na vydání literárního díla slavkovského autora Oldřicha
Klobase „Sekáč Murat“.
33. RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě
o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního
festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE
a v této souvislosti s uvolněním částky 30 000 Kč z kapitoly propagace města.
34. RM vyhovuje žádosti obchodní společnosti
René spol. s.r.o. o možnost používání znaku Města
Slavkova u Brna a loga zámku za navržených podmínek.
35. RM souhlasí s poskytnutím zvýhodněného pronájmu velkého sálu v prostorách Společenského domu
Bonaparte na úterý 25. října 2005 Svazu diabetiků na
uspořádání regionální výstavy DIA výrobků a pomůcek
pro diabetiky.
36. RM po projednání žádosti o finanční podporu
pro Český svaz včelařů zve jeho zástupce k účasti na
zasedání RM dne 2. 5. 2005.
37. RM ukládá ředitelce Historického muzea souhlasně vyhovět žádosti firmě CP Books.
38. RM souhlasí s pronájmem kanceláře č. 32 v II. NP
budovy bývalého Agroklasu, Brněnská 727 Bc. Iloně
Grabovské z Rašovic od 1. 5. 2005 za nájemné ve výši
1000 Kč/m2/rok a ukládá odboru BTH zajistit vypracování předmětné smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
39. RM schvaluje předložený návrh kupní smlouvy
o koupi pozemku p.č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna.
40. RM souhlasí s uvolněním částky do 31 000 Kč
z položky rozpočtu č. 103 - Stadion na koupi polyethylenových trubek a rozstřikovačů a na provedení zámečnických a instalatérských prací.
41. RM ukládá MěÚ připravit návrh kupní smlouvy
s SK Fotbal Slavkov u Brna.
42. RM uděluje pamětní list panu Aloisi Štěrbovi
u příležitosti jeho životního jubilea a jeho přínosu především v celoživotní sportovní činnosti.
43. RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na sbírku vyhlášenou obcí Dýšina.
44. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí daru na realizaci židovské expozice od pana MUDr.
Emila Stracha ve výši 2000 Kč.
45. RM byla informována o poděkování Kanadského
velvyslanectví v ČR, Nadace Terryho Foxe a České
sportovní a.s. za vstřícnost, spolupráci a podporu při pořádání Běhu Terryho Foxe ve Slavkově u Brna.
46. RM byla informována o stavu výroby a předání
slavnostních insignií města.
47. RM byla informována o termínech a průběhu
koncertů pořádaných v rámci letošního ročníku festivalu Concentus Moraviae.
48. RM byla informována o připravované návštěvě
zástupců z polského družebního města Slawkow.
49. RM byla informována o stavu hledání vhodných
prostor pro zájemce o skateboardové sporty.
50. RM byla informována o nedostatečném pořádku
ve městě během víkendových dní.
51. RM nesouhlasí s objednávkou reklamních zápalek od firmy Kenwex.
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48. schůze RM – 2. 5. 2005
1. RM projednala za osobní účasti Ing. Miroslava
Zavadila, vedoucího odboru ŽP zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 2004 a ukládá MěÚ
prověřit výkon rozhodnutí ve věci statického zajištění
stavby zbytku hradeb na rohu ulic Zborovská
a Hradební.
2. RM projednala za osobní účasti Milana
Hrabovského, předsedy komise pro životní prostředí
zprávu o činnosti této komise v roce 2004.
3. RM projednala za osobní účasti Stanislava Šidy
(Orionreal), Ing. Daniela Fuska (Prelax), Ing. arch.
Antonína Havlíčka, Ing. Jiřího Černého a Jana Hudce
návrhy na provoz letní zahrádky u objektu Bonaparte.
RM dává souhlas společnosti ORIONREAL, spol.
s r.o. z Brna k provozování letního posezení před objektem Bonaparte na Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna v kruhové části a u nového severního vchodu
do restaurace za těchto podmínek: letní zahrádky mohou být provozovány v měsících květnu – září 2005
po dobu trvání nájemního vztahu k provozu restaurace v objektu čp. 126. Poplatek za užívání veřejného
prostranství bude stanoven dle vyhlášky Města
Slavkova u Brna č. 38/2002 o místních poplatcích ve
výši 200 Kč za každých započatých 10 m2 a započatý
měsíc.
4. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5000
Kč z položky č. 14 rozpočtu města (ostatní prostředky
místní správy – provozní prostředky ŽP) pro Český
svaz včelařů ve Slavkově u Brna.
5. RM doporučuje ZM přijmout pravidla pro používání insignií města Slavkov u Brna v upraveném znění.
6. Členové RM osobně předali pamětní list panu
Aloisi Štěrbovi u příležitosti jeho významného životního jubilea.
7. RM ruší své usnesení ze 47. schůze dne 18. 4.
2005 k bodu č. 4.33. v části týkající se loga zámku,
současně pro tento případ stanovuje pro užití znaku
města shodné podmínky jako pro užití loga
Historického muzea podle předložené licenční smlouvy mezi Historickým muzeem a RENÉ, spol. s r.o.,
schvaluje uzavření obdobné smlouvy mezi městem
a RENÉ, spol. s r.o. na užití znaku města a ukládá
Historickému muzeu zajistit výkon práv města z této
smlouvy (s výjimkou přijímání úplaty).
8. RM po projednání žádosti o souhlas k dodatečnému povolení stavby – zpevněné plochy vybudované
fa JM Demicarr s.r.o. v ulici Bezručova ve Slavkově
u Brna dává souhlas fa JM Demicarr s.r.o. ze Slavkova
u Brna ke zpevnění plochy na pozemku p. č. 2497/1 –
ostatní komunikace v ulici Bezručova ve Slavkově
u Brna za účelem odstavení osobních motorových vozidel firmy. Dešťové vody z přilehlého objektu fa.
Demicarr nesmí být svedeny na přilehlou místní komunikaci.
9. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi částí
pozemků parc. č. 1554/2 a 1594/2 v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 14 m2 z vlastnictví ing.
Radomíra a Heleny Filipových ze Slavkova u Brna do
vlastnictví Města Slavkova u Brna formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Přesná výměra vykupovaných částí bude určena geometrickým plánem; vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku od nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace. Kupní cena ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o povolení a zápisu vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady
spojené s převodem uhradí město. RM současně doporučuje ZM dát souhlas ke koupi části pozemku
parc. č. 1597 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1,5
m2 z vlastnictví ing. Vítězslava a Anny Vozdeckých
ze Slavkova u Brna formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Přesná výměra vykupované části bude
určena geometrickým plánem; vlastní kupní smlouva
bude uzavřena do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu komunikace. Kupní
cena ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od
doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou
o povolení a zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem
uhradí město.

10. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
paní Vladislavě Havránkové, bytem Bučovická 187,
Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do
31. 5. 2008 a současně ukládá odboru BTH zajistit vypracování příslušné nájemní smlouvy.
11. RM bere zprávu o rozvozu obědů pečovatelskou
službou na vědomí a souhlasí se zajišťováním obědů
občanům města maximálně od 2 dodavatelů. RM ukládá MěÚ a řediteli ZŠ Komenského nám. 495 ve
Slavkově u Brna vyhodnotit variantu rozvozu obědů
pečovatelskou službou z kuchyně ZŠ Komenského.
RM pověřuje funkcionáře města jednáním se správcem konkursní podstaty Agroklas, a.s. o změně platebních podmínek podle dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
ze dne 27. 6. 1995.
12. RM ukládá řediteli TSMS položit dlažbu z přírodního kamene (tzv. „placáků“) v šíři 1 metr po celé
délce dvorku objektu č.p. 664 na Koláčkově náměstí
(tzv. židovská škola) od plechových vstupních dveří
směrem k zadnímu bočnímu vchodu.
13. RM bere na vědomí nabídku firmy JN - kart mapový servis na zhotovení mapy Slavkovského bojiště.
14. RM bere na vědomí nabídku firmy PLANSTUDIO Praha na zhotovení propagačního materiálu
k 200. výročí bitvy u Slavkova.
15. RM se seznámila s dopisem organizace
ATchJET – Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu s poděkováním za program připravený
Městem Slavkov u Brna a Historickým muzeem ve
Slavkově u Brna při příležitosti oficiálního zahájení letošní turistické sezony.
16. RM ruší usnesení k bodu 4.37. ze své 47. schůze dne 18. 4. 2005 a současně souhlasí s pronájmem
kanceláře č. 31 v II. NP budovy bývalého Agroklasu,
Brněnská 727 pro Bc. Ilonu Grabovskou z Rašovic od
1. 5. 2005 za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok. RM
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současně ukládá odboru BTH zajistit vypracování příslušné smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
17. RM projednala informativní zprávu o stavu fasád historických domů v centru města a ukládá MěÚ
připravit návrh novely vyhlášky města č. 17/1995 –
Fond rozvoje bydlení do jednání mimořádné RM 11.
5. 2005.
18. RM souhlasí se svoláním mimořádného zasedání ZM na den 18. 5. 2005 v 18.00 hodin.
19. RM byla informována o stavu nakládání s pozemky v areálu bývalé správní budovy Agroklasu, a.s.
v ulici Brněnská čp. 727.
20. RM souhlasí s úhradou faktur pro SK Slavkov
u Brna za provedené zámečnické práce na opravě závlahového systému a úklidové a údržbářské práce
v areálu stadionu. Dále RM vyhovuje žádosti o poskytnutí finanční částky na nákup elektromateriálu
a chemického hnojiva ve výši 5500 Kč z položky rozpočtu č. 103 - Stadion.
21. RM schvaluje přijetí daru na realizaci židovské
expozice od paní Joanny Dawson a paní Irene Annis
v celkové výši 1645 Kč (2x £ 20).
22. RM souhlasí se zvýhodněným pronájmem velkého a malého sálu v prostorách Společenského domu
Bonaparte na den 5. 6. 2005 u příležitosti slavnostního
otevření Židovské expozice.
23. RM pověřuje Mgr. Věru Křivánkovou a Ing.
Jiřího Doležela, členy ZM výkonem funkce oddávajícího.
24. RM byla informována o odpovědi panu
Hlásenskému na jeho dotazy.
25. RM zásadně odmítá a distancuje se od nepravdivých a zkreslených nařčení uvedených ze strany
pana Miroslava Jandory, prezidenta Projektu Austerlitz
2005. RM naopak vyzdvihuje práci všech pracovníků
příspěvkové organizace Historického muzea ve
Slavkově u Brna, což dokazují úspěšně probíhající
akce na zámku. RM bude zvažovat následné kroky na
své mimořádné schůzi dne 10. 5. 2005.

XXI. mimořádná schůze RM – 10. 5. 2005
1. RM za osobní účasti Ing. Ivana Jandla, Ing.
Radomíra Filipa, Alexandra a Alice Ulmových, Mgr.
Jany Omar projednala a diskutovala na obsahem otevřeného dopisu cíleného na otázky k Napoleonské expozici a zajišťování oslav 200 let bitvy u Slavkova. RM
předkládá uvedený dopis k projednání ZM s tím, že
autory na jednání ZM dne 18. 5. 2005 pozvala.
2. RM doporučuje ZM přijmout pravidla pro používání insignií Města Slavkov u Brna v předloženém znění.
3. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č. 1/2005 – koupaliště bere její obsah na vě-

Insignie Slavkova u Brna
1. Insignii starosty mûsta, skládající se z kolany
(ﬁetûzu z ãlánkÛ s lekny a orlicemi a závûsu) a klenotu (‰títu s pﬁev˘‰ením a lekny), je oprávnûn nosit
pouze starosta mûsta pﬁi slavnostních událostech
a pﬁi oddávání.
2. Malou insignii mûsta (nákrãní dekorace se stuhou) je oprávnûn nosit starosta pﬁi ménû slavnostních pﬁíleÏitostech, místostarosta a ãlenové rady
mûsta pﬁi slavnostních událostech. Malou insignii
lze ve zvlá‰tû v˘jimeãn˘ch pﬁípadech se souhlasem
zastupitelstva mûsta udûlit jako cenu mûsta.
3. Stolní medaili, jednostrannou, ∅ 80 mm, na
aversu znak mûsta Slavkova a latinsk˘ text a jednostrannou, ∅ 60 mm, na aversu znak KaunicÛ
a latinsk˘ text, v jedné kazetû, lze se souhlasem
zastupitelstva mûsta udûlit jako cenu mûsta.
4. Stolní medaili ∅ 80 mm, dvoustrannou, avers
se znakem mûsta a latinsk˘m textem, revers Václav
IV. a latinsk˘ text, je oprávnûn udûlit starosta jako
pamûtní (napﬁ. u pﬁíleÏitosti náv‰tûvy mûsta v˘znamn˘mi osobnostmi politiky, kultury apod.).
5. Insignie oddávajícího je oprávnûn nosit starosta mûsta a povûﬁen˘ ãlen zastupitelstva pouze
pﬁi oddávání.

domí a doporučuje ZM schválit ve výdajích snížení
položky č. 65 – Zlatá Hora – garáže a sklad TSMS
o 60 000 Kč při současném zvýšení položky č .62 – obnova areálu koupaliště v hodnotě 60 000 Kč.
4. RM projednala informace o stavebně technickém
stavu ohradní zdi zámku ve Slavkově u Brna a uvedenou zprávu předkládá v jednání ZM.
5. RM schvaluje odprodej služebního automobilu
Favorit z majetku města za cenu min. 8000 Kč do autobazaru.
6. RM projednání zprávy „Fond rozvoje bydlení“
doporučuje ZM schválit zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č. 17 o vytvoření a použití účelových
prostředků ,,Fondu rozvoje bydlení“ na území města
Slavkova u Brna a současně schválit úplné znění pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků ,,Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna
7. RM schválila program IX. mimořádného zasedání ZM dne 25. 5. 2005.
8. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o financování v rámci Dispozičního fondu INTERREG IIIA a dále
souhlasí se 100% předfinancováním projektu
„Sportujeme a bavíme se společně“ s úhradou finančních nákladů z položky č. 98 – propagace města.
Celkové výdaje projektu činí 144 900 Kč.
9. RM schválila jmenovitý seznam zájemců o výzvu k podání nabídky akce: Slavkov u Brna – rekonstrukce ZŠ, okr. Vyškov (ZŠ Komenského).
10. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení č.4.17
ze VI. řádného zasedání ZM, konaného dne 29. 3.
2004 a doporučuje ZM schválit nabytí pozemků parc.
č. 2702/6; 2702/9; 2702/10; PK 1259 a PK 1623/1
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Valašské hotely a restaurace Vsetín, státního podniku v likvidaci
ze Vsetína do majetku Města Slavkov u Brna ve veřejné dražbě a doporučuje uložit RM zajistit nabytí těchto pozemků včetně stanovení kupní ceny.
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát
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49. schůze RM – 16. 5. 2005
1. RM projednala za osobní účasti Ing. Jany
Šolcové, vedoucí sociálního odboru zprávu o činnosti
tohoto odboru v roce 2004.
2. RM projednala zprávu o činnosti pečovatelské
služby (PS) za rok 2004.
3. RM schválila Pečovatelské službě, organizační
složce Města Slavkova u Brna limit mzdových prostředků a počet pracovníků pro rok 2005.
4. RM po projednání informace o rozvozu obědů
pečovatelskou službou (PS) z kuchyně ZŠ Komenského ukládá řediteli ZŠ Komenského informovat
občany DPS o možnostech a podmínkách stravování
z kuchyně ZŠ. RM ukládá vedoucí PS provést v průběhu měsíce září průzkum zájmu občanů o dodávku
obědů podle jednotlivých dodavatelů.
5. RM doporučuje ZM schválit přijetí účelové finanční podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje ve formě dotace na realizaci projektu – Výchovně rekreačního tábora a pověřuje
starostu města uzavřením přiložené smlouvy.
6. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 16 920 Kč z položky na humanitární
účely: Svazu diabetiků ČR, územní organizaci
Slavkov u Brna částku v celkové výši 6400 Kč, z toho
na úhradu cestovného na preventivní pobyt
v Luhačovicích ve výši 1200 Kč, na uspořádání 6 lékařských přednášek v průběhu roku 2005 částku 4000
Kč, na úhradu 25 % nákladů za kurz obsluhy počítače
pro 12 občanů města ve výši 1200 Kč. Dále panu
Miloši Derkovi příspěvek 5000 Kč na doplnění a obnovu povinné výstroje nutné k reprezentaci ve sledge
hokeji a Občanskému sdružení Vysokoškolští humanisté Praha – částku 5520 Kč na úhradu nákladů spojených s úhradou 2. roku studia Ousmana Conté
z Conakry v rámci projektu Adopce afrických dětí na
dálku.
7. RM projednala zprávu o činnosti komise pro
styk se zahraničím za rok 2004 a do května 2005 a děkuje členům jednotlivých sekcí za jejich práci.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o příspěvku na
zajištění lékařské služby první pomoci v předloženém
znění s obcemi ve správním obvodu města.
9. RM schválila předložený návrh příkazní smlouvy na správu nemovitého majetku Města Slavkova
u Brna (zámek, zámecký park, kino) pro Historické
muzeum ve Slavkově u Brna.
10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o dílo s akademickým malířem Alexandrem Ulmou
z Brna.
11. RM souhlasí s pravidly pro výběr dodavatelů na
byt č. 1, sídl. Nádražní 1193, Slavkov u Brna, s dlužným nájemným a úhradami za služby spojené s užíváním bytu v celkové výši 320 083 Kč a variantou b),
kdy bude vyhlášeno dle Pravidel pro pronájmy bytů
nové výběrové řízení. RM žádá bytovou komisi o stanovení pořadí všech žadatelů.
12. RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Jaroslavě Jeřábkové, bytem sídl. Nádražní
1153, Slavkov u Brna a ukládá odboru BTH připravit
převzetí příslušného bytu.
13. RM schvaluje výměnu bytů mezi Romanem
Štůskem a Jiřím Odehnalem a ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s Jiřím
Odehnalem s platností od 1. 6. 2005 na dobu neurčitou za podmínky složení kauce ve výši 10násobku nájemného včetně služeb spojených s nájmem bytu.
14. RM projednala zprávu s informacemi k hradební zdi v ul. Hradební a ukládá MěÚ iniciovat svolání
státního stavebního dohledu.
15. RM projednala zprávu „Stavební úpravy zámku
Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 049-04 s firmou
Pozemní stavitelství a. s., Zlín“ a souhlasí s uzavřením
uvedeného dodatku na pokračování rekonstrukce střechy a krovu zámku v roce 2005 ve výši 15 210 000 Kč
za podmínky vyslovení souhlasu ZM s přijetím dotace a čerpáním podílu města z přijatého bankovního
úvěru. RM předkládá tuto zprávu v jednání mimořádného ZM dne 18. 5. 2005.
16. RM dává souhlas k pronájmu pozemků parc. č.

347/1 orná půda o výměře 5558 m2; parc. č. 347/9 orná
půda o výměře 4155 m2; parc. č. 347/4 orná půda o výměře 37262 m2; parc. č. 350 ostatní plocha o výměře
5320 m2; parc. č. 351/3 příkop o výměře 1914 m2
a části pozemku parc. č. 3029 sad o výměře cca 11000
m2 vše v k. ú. Slavkov u Brna Mysliveckému sdružení
Kozorožec, Nerudova 269, Slavkov u Brna k extenzivní zemědělské činnosti za symbolické nájemné 100 Kč
ročně. RM žádá odbor investic a rozvoje o předložení
návrhu smlouvy na příští schůzi RM.
17. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 17/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233,
Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši 3210 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. RM ukládá odboru investic a rozvoje doplnit návrh usnesení o podmínku dodržení
výše ceny v případě prodeje pozemku třetím osobám.
18. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části
pozemku parc. č. 1784/256 ostatní plocha o výměře
cca 50 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví p. Pavla Čáslavy formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Přesnou výměru a nové parcelní
číslo určí geometrický plán. Kupní cena ve výši min.
500 Kč/m2 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, vypracování geometrického plánu) uhradí kupující rovněž při podpisu
smlouvy.
19. RM nedává souhlas JUDr. Blance Lotrekové,
notářce v ul. Čs. armády 1047 ke zřízení zpevněné odstavné plochy na pozemku ve vlastnictví Města
Slavkova u Brna p. č. 319 v ul. Čs. armády před domem čp. 1047 za účelem stání osobních vozidel klientů notářské kanceláře a doporučuje využít vlastních
prostor v nemovitosti.
20. RM dává souhlas panu Janu Pilátovi ke zřízení
odstavné plochy na pozemku ve vlastnictví Města

Slavkova u Brna p.č. 1744 v ulici Čelakovského před
domem čp. 530 za účelem stání osobního vozidla dle
navržené úpravy Ing. arch. Antonína Havlíčka.
21. RM bere výše uvedenou zprávu na vědomí
a dává souhlas s uzavřením smluv s Ing. arch.
Antonínem Havlíčkem z Brna na zaměření stávajícího
stavu budovy ZŠ Komenského a výkon autorského
dozoru stavby „Slavkov u Brna – rekonstrukce ZŠ,
okr. Vyškov“.
22. RM bere na vědomí zprávu s cenovou nabídkou
na regulaci zdivočelých holubů a ukládá funkcionářům města projednat možnost finanční spoluúčasti při
úhradě nákladů spojených s regulací zdivočelých holubů s bytovým družstvem Žuráň a firmou LUKROM.
23. RM bere zprávu o podání žádosti ředitelstvím
ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna o výmaz
a změnu v rejstříku škol na vědomí.
24. RM bere na vědomí žádost skupiny občanů týkající se opravy cesty kolem zámeckého parku v ulici
Pod Lipami a ukládá MěÚ předložit návrh řešení na
příští schůzi RM.
25. RM souhlasí se zvýhodněným pronájmem
předsálí, malého sálu, velkého sálu, jeviště a šaten pro
herce na den 21. května 2005 za účelem konání předhodové zábavy Svatourbanských hodů.
26. RM souhlasí s uspořádáním oblastního kola
soutěže mladých hasičů JMK v prostoru horního hřiště stadionu dne 11. 6. 2005 od 7.00 do 17.00 hodin.
27. RM souhlasí s využitím komunikací města pro
průvod pořádaný v rámci babských hodů ve Slavkově
v sobotu dne 11. 6. 2005.
28. RM souhlasí s využitím velkého sálu ve
Společenském domě Bonaparte dne 1. 6. 2005 od 8.00
do 12.00 hodin pro zkoušku dramatického souboru ZŠ
Tyršova.
29. RM ukládá svému členu panu Zdeňku
Pavlíkovi projednat stavební zásahy fy VYDOS BUS,
a.s. na pronajatém majetku města.
30. RM projednala rozbor vzniklé situace kolem
korespondence Miroslava Jandory, prezidenta
Projektu Austerlitz 2005 a schválila záměr organizace
letních Napoleonských dnů (12.–14. 8. 2005). RM
schvaluje žádost o převzetí záštity nad pořádáním letních Napoleonských dnů ve dnech 12.–14. 8. 2005
1. místopředsedou vlády a ministrem financí ČR Mgr.
Bohuslavem Sobotkou.

Výstava Židovské město Austerlitz

Foto: mab

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Moravským zemským archivem Brno – Státním okresní archivem Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna, Historickým muzeem ve Slavkově u Brna
a dalšími a za podpory dárců si vás dovolují pozvat na slavnostní otevření obnovené židovské
školy s trvalou výstavou Staré Židovské město Austerlitz a jeho obyvatelé, a to v neděli
5. června 2005 v 10.30 hodin. Této akce se zúčastní mnoho významných hostů a přivítáme i návštěvníky ze zahraničí. Pro zvané je připraven bohatý program na celý den.
red.
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Koupaliště: otevíráme v sobotu 28. května
Otevírací doba koupaliště:
ãerven: po–pá 14–19 hod. so–ne 9–19 hod.
ãervenec a srpen:
9–19 hod.
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí zavﬁeno!
Tel. koupali‰tû: 544 221 788.
Tel./fax TSMS: 544 221 302
TSMS
(pro skupiny s pedagogick˘m dozorem v ãervnu
moÏno po dohodû téÏ 9–14 h)

Foto: R. Lánský

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2005
Vstupné na koupali‰tû
U permanentek po 14. hodinû 1/2 vstupu.

âesk˘ pohár v beachvolleybalu muÏÛ
Pohár se uskuteční v posledním
květnovém víkendu za účasti všech
reprezentačních dvojic. Z domácích se představí Pavel Kolář a Lubomír
Kuchta. Finále proběhne v neděli 29. května
od 15.30 h. Záznam z tohoto finále bude pořizovat ČT a odvysílá jej ve středu v 19 hodin.
Přijďte se pobavit a občerstvit při finále. Pivo
Černá Hora opět zdarma.
šaf

Důležité upozornění
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., středisko Slavkov u Brna upozorňují občany a organizace na zákaz likvidace trávy a jiných
pevných materiálu v městské kanalizaci.
Stává se v poslední době, že se do kanalizace
dostává velké množství posečené trávy. Tato
pak způsobuje značné technické problémy na
mechanické části čistírny odpadních vod a na
nově zabudovaném zařízení na přítoku do
COV za více jak 1 mil. Kč dochází k poruchám a poškození tohoto zařízení.
Upozorňujeme, že kanalizace odvádí pouze
splaškové a dešťové vody. Jakýkoliv jiný materiál podle schváleného kanalizačního řádu
pro naše město je zakázán do kanalizace aplikovat. Při zjištění, že kanalizace je využívána
jinak než schválený kanalizační řád, bude postupováno podle příslušných zákonů a zjištěné případy budou sankciovány a řešeny orgány příslušné v trestním řízení.
sz
Znovu upozorňujeme odběratele na
hlášení vodovodních poruch mimo pracovní dobu, a to: bezplatná linka: 800 137
239, dále potom 724 057 852, 606 729 007.

Obyãejné
vstupné
Dospûlí
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci
Dûti pﬁed‰k. vûku

Základní
(celodenní)
50 Kã

po 14. h

35 Kã
15 Kã

30 Kã
5 Kã

40 Kã

Pﬁedplatné – permanentky

aneb Jak ušetřit více než 70 % na vstupném
Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
4500
3000
1500
1000
500

Dospûlí
à 50 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup
2250
25
1800
30
1050
35
800
40
450
45

MládeÏ
à 35 Kã
100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
3150
1575
17,50
2100
1260
21
1050
735
24,50
700
560
28
350
315
31,50

Sportovní a kulturní program na slavkovském koupališti začíná v sobotu 28. května Českým
pohárem v beachvolejbalu mužů.

Výměna řidičských průkazů
V posledních týdnech dochází k výraznému nárůstu počtu žádostí o výměnu starších
řidičských průkazů, vydávaných do 31. 12.
2000 za nové. Tuto povinnost stanoví § 134
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-

Upozornění
Dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1994
(jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále o občanské průkazy typu karta vydané od 1. května
1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž
vyznačena doba platnosti „bez omezení“).
Žádost o vydání občanského průkazu je třeba
vzhledem i výrobním lhůtám podat nejpozději
do 30. listopadu 2005.
K vyplněné žádosti je nutné doložit jednu fotografii odpovídající současné podobě v zákonem stanoveném formátu a dále všechny matriční doklady platné pro současný stav (rodný
list, vdaná/ženatý – oddací list, rozvedená/ý –
rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci,
vdovec/vdova – úmrtní list manžela/ky).
Občané narozeni v cizině musí předložit rodný
list vydaný zvláštní matrikou v Brně. Další informace získáte na tel. 544 121 138 – pí Blanka
Slezáčková, 544 1211 75 – Bc. Hana Řezáčová
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

ních komunikacích. Podle tohoto zákona
musí být tyto řidičské průkazy vyměněny
do konce roku za nové, jinak se stanou neplatnými.
Ministerstvo dopravy učinilo řadu opatření
ve výrobě i distribuci nových řidičských průkazů. Příslušné tiskopisy jsou průběžně vyráběny s ohledem na aktuální potřebu. Další
opatření byla směřována k prodloužení lhůty
pro výměnu řidičských průkazů změnou příslušné právní úpravy. Návrh novely zákona
č. 361/2000 Sb. byl poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR předložen již v lednu 2004.
Tento návrh obsahuje prodloužení lhůty pro
povinnou výměnu starších řidičských průkazů za nové, a to až do roku 2013. V této souvislosti bych chtěla doporučit všem žadatelům o výměnu řidičského průkazu, aby
nepodléhali panice, nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na odboru dopravy
a počkali s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené období bez front a zbytečného čekání.
Jaroslava Pospíchalová
referentka odboru dopravy
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 (redaktor), 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 20. ãervna 2005
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Výstavba města v roce 2005
V návaznosti na plán rozvoje města pokračují nebo budou zahájeny práce na investičních akcích města.
Zámek Slavkov u Brna
Revitalizace Palackého náměstí
Městu Slavkov u Brna byla na rok 2005 poV měsíci květnu budou dokončeny práce na
skytnuta dotace z Programu záchrany architekrevitalizaci Palackého náměstí. Převážná část
tonického dědictví MK ČR ve výši 1 mil. Kč.
stavebních prací byla provedena v roce 2004.
Dotace bude použita na pokračování obnovy
Nyní dodavatel stavby fa Silnice Brno s.r.o.
fasády severní části zámku – severozápadní riprovádí úpravu zídky u kostela.
zalit. Stavební práce v objemu 1.3 mil. Kč provede firma Rekonstruktiva spol. s r.o. Hodonín,
která prováděla celkovou obnovu fasád předzámčí i severní části zámku v roce 2004.
Dále obdrželo město dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 7,6 mil. Kč. Tyto finanční prostředky spolu s vlastními zdroji budou použity na pokračování rekonstrukce střechy a krovu zámku. Práce provede firma
Pozemní stavitelství Zlín a.s., která zvítězila ve
výběrovém řízení na celou stavbu již v loňském roce.
Foto: mab
Základní škola Komenského
I v roce 2005 budou pokračovat práce na reObnova areálu městského koupaliště
konstrukci budovy školy. Záměrem města je
Také další etapa obnovy areálu městského
v letošním roce provést rekonstrukci krovu
koupaliště bude ukončena tak, aby v měsíci
a střechy historické budovy školy, rekonstrukci
červnu mohlo být městské koupaliště zprovozpodlah v učebnách I. NP a nové vybavení stáněno. V tomto roce byla provedena oprava vývající kotelny včetně rozvodů ÚT. Práce budou
chodní části terasy u bazénu. Stavební práce
financovány z dotačních prostředků přislíbeprováděla firma REISTAV s.r.o. Slavkov
ných Ministerstvem financí ČR. Výběrové řízeu Brna, která provedla v roce 2004 opravu jižní na dodavatele této stavby bylo v souladu
ní části terasy.
s novelou zákona o zadávání veřejných zakáZřízení expozice v Židovské škole
zek již zahájeno a bude uzavřeno koncem měOd měsíce dubna 2005 započaly stavební
síce června 2005.
práce na budově bývalé židovské školy na
Mateřská škola Zvídálek
Koláčkově náměstí, kde bude začátkem června
V roce 2005 proběhne oprava (zateplení) zá2005 otevřena židovská expozice. Stavební
padní fasády budovy na Koláčkově náměstí.
práce spočívají v opravě vnitřních i vnějších
Současně bude provedena rekonstrukce sociálomítek, vydláždění části dvora, zřízení rozvoního zařízení v objektu MŠ Malinovského.
dů NN a osvětlení, opravě podlah a výmalbě.
odbor investic a rozvoje
Tento rozsah byl ohraničen omezenými finančMěstského úřadu Slavkov u Brna
ními možnostmi města.

OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA VYHLA·UJE

v˘bûrové ﬁízení na místo

Vedoucí odbytu bytového
a tepelného hospodáﬁství (BTH)
jedná se o pracovní pomûr na dobu urãitou
(zástup za rodiãovskou a mateﬁskou dovolenou)
Druh práce: vedoucí odboru bytového a tepelného hospodáﬁství
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady: pﬁedpoklady podle § 4 zák.
ã. 312/2002 Sb.*
- V·, pﬁíp. S· vzdûlání nejlépe technického, pﬁíp. ekonomického smûru
- znalosti v oblasti správy budov, pﬁíp. v bytové problematice, problematice tepelného hospodáﬁství
- alespoÀ základní znalost zákona o obcích
- znalost práce s PC
- zku‰enosti v ﬁídící práci, organizaãní schopnosti
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4,
zák. ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: nejpozdûji 1. 9. 2005
Platové zaﬁazení: tﬁída 10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 13. 6.
2005 do 15. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
Slavkov u Brna, 684 01
Pozn.: vybran˘ uchazeã bude povinen pﬁed jmenováním do funkce
pﬁedloÏit splnûní dal‰ích pﬁedpokladÛ stanoven˘ch zákonem
ã. 451/1991 Sb. (lustraãní osvûdãení) – viz § 4, odst. 3) zák. ã.
312/2002 Sb.

Známka s Napoleonem od Karla Zemana
Slavná bitva u Slavkova přiměla českou
a francouzskou poštu, aby v roce jejího dvoustého
výročí
vydaly
stejnou
známku
s Napoleonovým portrétem. V Česku bude stát
devatenáct korun a bude se lepit na doporučené
dopisy.
Filatelistům společnou známku obě pošty
představily 4. května jak v Paříži, tak i u Mohyly
míru u Prace. Tam byla dokonce i slavnostně pokřtěna.
„Francouzská známka má jiný formát, motiv –

Napoleon a Mohyla míru – je však stejný,“ uvedl
autor Karel Zeman. Přiznal, že Napoleonových
portrétů je ve světě strašně moc, přesto se ho
snažil zachytit tak, jak to ještě nikdo neudělal.
„Nakreslil jsem ho symbolicky z podhledu,
jak vojáci vzhlíželi ke svému císaři. Neudělal
jsem z něho rozesmátého vítěze, při kresbě jsem
myslel na to, že výhry Napoleon neoslavoval, ale
projížděl po nich bojiště a staral se, aby jeho raněné vojáky přinášeli k ohni,“ dodal. Vydavatel
známek Josef Foltýn vidí raritu známky i v ně-

čem jiném. „Víte, co to je, že budou mít
Francouzi na dopisech známku svého císaře od
cizího autora?“ řekl Foltýn.
Česká pošta nyní vydala i aršík s olejomalbou
francouzského malíře Lejeuna z roku 1808. Visí
ve Versailles a Napoleon na ní v předvečer bitvy
vyslýchá se svými generály moravské sedláky.
MF Dnes - 5. 5. 2005 - (vha)
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (29)

DOBROČKOVICE
Název obce je odvozen od osobního jména
Dobroček. Obec se nachází severovýchodně od
Bučovic. Již v roce 1348 je zmiňován Mikuláš
ze Zástřizl, který zde nechal vystavět kostel.
O deset let později je zmínka o bratrech
Ješkovi a Vlčkovi z Dobročkovic. V roce 1376
pak ves získává Vilém z Kobeřic. Na počátku
15. století pak Dobročkovice přecházejí na
Jindřicha ze Zástřizl a jeho potomky. V 16. století se vystřídalo množství vlastníků této obce.
V roce 1569 ves přechází na Přemka z Víckova
a Dobročkovice tak získávají majitelé Nových
Zámků.
K zajímavým budovám obce patří kostel
Všech Svatých – v jádru gotická stavba
s množstvím pozdějších úprav a škola, zmiňovaná již v r. 1846. Významným rodákem je regionální historik J.V. Pokorný.
Ve sbírkách HM se nachází dvě pohlednice
obce. Dopisnice secesního vzhledu, která však
Upozorňujeme na možnost zasílání pozvánek na zámecké akce elektronickou poštou.
Zájemci ať nás kontaktují e-mailem na některou z uvedených adres: partykova@zamek-slavkov.cz, zykova@zamek-slavkov.cz,
lukas@zamek-slavkov.cz
Mgr. Petr Lukas, marketingové odd. HM

Pohled na školu v Dětkovicích

byla odeslána až 17. 1. 1945 a černobílá pohlednice ze 70. let 20. století, na níž je dálkový
pohled na obec.
A připomenutí na závěr: Historické muzeum v současné době vystavuje v přízemí
zámku pohlednice s napoleonskou tematikou. Tyto pohlednice jsou vystaveny poprvé,
a to v rámci 200. výročí bitvy u Slavkova.
Výstavu, která potrvá do konce roku 2005,
můžete zhlédnout zdarma!
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

V sobotu 26. června ožije zámecký park setkáním veteránů v rámci OLDTIMER FESTIVALU. Několik set nadšenců z různých koutů republiky i ze zahraničí se každoročně vydává na cestu
do Slavkova u Brna, kde představí své „poklady“
především „jízdou elegance“, během které jednotlivá vozidla defilují před průčelím zámku. HM

Nové knihy
Jiří Hájíček: Dřevěný nůž – deset let na malém
městě se může nekonečně vléci nebo uběhnout ve
vteřině. Přes Nový Městec a okolní vesnice se od
konce osmdesátých do poloviny devadesátých let
minulého století převalí dějiny. Ale to, co otřásá
hlavními hrdiny Hájíčkových povídek, jsou v porovnání s tím vlastně banální až všední životní
události. V souboru 12 povídek autor prokazuje
mimořádný vypravěčský talent na příbězích bezbranných i životem otlučených postaviček v koloritu jihočeského venkova.
Irena Dousková: Hrdý Budžes – chcete se zasmát, zastydět a zavzpomínat? Prvními roky normalizace (1970–…) nás v této knize provází žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně Helenka Součková.
Námět byl ztvárněn v dnes již známé divadelní hře
v hlavní roli s Bárou Hrzánovou.
Tereza Boučková: Jen tak si trochu schnít (fejetony o mužích a lidech) – nejstručnější charakteristika knihy je vyjádřena jejím podtitulem. Jde
o texty svižné, vtipné, dojemné, ironické i absurdní. Všechny – a nejvíce ty o mužích – jsou psány
s láskou. Protože bez lásky se o mužích, ale ani
o lidech, psát nedá…
Mary Balogh: Trochu hříšní – romanticko-historický příběh nás na samém počátku zavede do
dramatu bitvy u Waterloo. Seznámí nás nejenom
s hlavním hrdinou Bedwynem, ale i se skutečnými
historickými postavami – s Napoleonem či vévodou z Wellingtonu. Trochu hříšní je prvním románem z populární ságy o šlechtické rodině
Bedwynů.
Lesley Downerová: Gejša – jaké ženy se skrývají za neproniknutelnou maskou líčení. Jaká pravidla a zákony vládnou v uzavřeném světě gejš?
Jsou gejši skutečně umělkyně, tanečnice a hudebnice, anebo jen obdoba západních kurtizán?
Prchavý svět dlouho žárlivě střežil svá starobylá
tajemství, ale autorce se podařilo proniknout za

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

jeho hradby. Kniha ukazuje gejši a jejich svět bez
pozlátka a bez příkras takový, jaký skutečně je.
Brian Crozier: Vzestup a pád sovětské říše –
kniha britského historika začíná na počátku roku
1917, kdy vypukla „revoluce“, která měla změnit
běh dějin. V dalších kapitolách podrobně popisuje
sovětské výboje v Evropě, Asii a Africe a na západní polokouli. Využívá přitom nedávno odtajněné sovětské archiválie k odhalení dosud odvrácené
strany této světové mocnosti.
Hortense Ullrichová: Poprask v lunaparku
(Flippin tajný deník) – desetiletá Flippi je nadšením bez sebe: stráví prázdniny se svou maminkou,
vyhlášenou kostymérkou, mezi strašidly v lunaparku! Už se těší, jak si užije čarodějnic, duchů,
různých příšer a kouzelníků, ale jako obvykle
k sobě přitahuje samé katastrofy…
Mary Ellisová: Keramika pro děti (základy
práce s hlínou a výtvarné návrhy) – proměnit
hroudu hlíny v cosi fantastického je zábava!
Nepřestanete žasnout, jak rozmanité tvary, barvy
a povrchy lze hlíně dát, a vůbec nemusíte být umělec (nebo dospělý!). Dozvíte se, jak si zařídit vlastní hrnčířskou dílnu a jakým nářadím se vybavit.
A dřív než si to uvědomíte, budete sami plnit poličky vlastních krásných originálů.
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
Poznámka

Pohlednice (pokračování)
DĚTKOVICE
– malá obec v okrese Vyškov. Její název je
odvozen od osobního jména Dětek nebo
Dědek. V pramenech se poprvé připomíná v r.
1311, kdy ji držel Vítek ze Švábenic. Páni ze
Švábenic její část spravovali ještě na počátku
15. století. Během 15. století však většina majetku přechází na vladyky z Dětkovic. V pramenech jsou uvedeni např. Ješek či bratři
Kašpar a Dalibor z Dětkovic. Od konce 15. století se v držení obce vystřídalo množství majitelů.
Školu děti navštěvovaly ve Švábenicích.
Vlastní budova byla v Dětkovicích postavena
až v roce 1887. V roce 1908 byla rozšířena na
dvojtřídní, v r. 1945 pak stažena zase na jednotřídku. Významným rodákem Dětkovic je
MUDr. Antonín Hanák, biolog a pedagog na
Karlově univerzitě.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má
ve sbírkovém fondu pouze jednu pohlednici
z roku 1939, na níž je zobrazena budova školy
s nápisem: „Pojď sem dítě, uč se moudrým
býti“.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 20.
června. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán(red)
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě.

Dobročkovice – záběry z obce
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HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Vernisáž výstavy
skleněné plastiky
21. dubna zažil slavkovský zámek slavnostní chvíle – poprvé se široké veřejnosti
představil v plné kráse Divadelní sál při vernisáži skleněné plastiky. Výstavu zahájila ředitelka Historického muzea Mgr. Jana Omar,
úvodní slovo měl jeden z vystavujících sklářů, pan Aleš Vašíček. Vernisáž si nenechala
ujít ani Česká televize.
V nově vymalovaném severním křídle
zámku vystavuje své práce osm předních českých sklářů včetně Stanislava Libenského,
a návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost
seznámit se do konce tohoto roku s jejich
tvorbou.
Samotný Divadelní sál, který původně
sloužil pro představení barokního šlechtického divadla (ve své době velmi módní záležitost), rozšiřuje atraktivní prostory zámku pro
širší veřejnost. Je možné v něm uspořádat
svatby, koncerty, vernisáže, aukce, firemní
akce a pochopitelně bude využíván i pro divadelní představení.
HM

Zahajovací koncert hudebního festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
Dne 5. června
proběhne slavnostní zahájení
X. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst CONCENTUS MORAVIAE s podtitulem „Migrace a emigrace: Cizinci
v evropských hudebních dějinách od středověku do raného romantismu“.
První koncert se uskuteční od 16 hodin v zámecké kapli. Na programu je klavírní verze bitvy u Slavkova J. L. Dusíka a G. Riegera (na obrázku) v podání předních českých umělců –
Jany Bouškové (harfa) a Václava Lukse (kladívkový klavír z r. 1797).
Samotný zahajovací koncert se koná
v Historickém sále od 19. 30 hodin. Ensemble
Clément Janequin s uměleckým vedoucím,
kontratenorem Dominiquem Visse představí

francouzskou a franko-vlámskou polyfonii
o lásce, jídle a pití „Les Plaisirs du Palais“.
V pořadí třetí koncert připadá na čtvrtek 16.
června a jeho protagonisté – italští a němečtí
umělci představí nejexotičtější nástrojovou
kombinaci festivalu (v dílech G. F. Haendela,
G. B. Bononciniho, G. Tartiniho a T. Herolda).
V Historickém sále od 19.30 hodin vystoupí
Sergio Azzolini (barokní fagot), Christian
Leitherer (chalumeau), Barbara Leitherer (viola da gamba) a Barbara Maria Willi (cembalo).
•
Od 21. 45 hodin bude možné navštívit doprovodný program festivalu v zámeckém parku. Za symbolické vstupné 10 Kč na osobu je
pro zájemce připravena speciální projekce světelných efektů završená velkolepým ohňostrojem na hudební podklad, který přímo pro město a zámek ve Slavkově u Brna složil Jiří
Kožnar z Pardubic. Vstup do parku bude jižní
bránou a program započne přibližně ve 22.15
hod.
HM

Vlámská Bouře
13. – 28. 6. 2005

Jedineãná pﬁehlídka vlámské kultury na Moravû v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE
Ve spolupráci s Vlámsk˘m zastoupením v âR
a za finanãní podpory Vlámské vlády.
Pﬁední vlámské soubory staré hudby i ãeské ansámbly s programy franko-vlámské polyfonie
vystoupí v inspirativním prostﬁedí historick˘ch sálÛ JiÏní Moravy a Vysoãiny. ZároveÀ budou mít
náv‰tûvníci pﬁíleÏitost seznámit se s Flandry prostﬁednictvím vlámsk˘ch umûleck˘ch dûl na
zámcích v Rájci-Jestﬁebí a v Námû‰ti nad Oslavou, získat zajímavé turistické informace ãi ochutnat
vlámské speciality.

Dílo Tesařové s názvem Kůň (majetek zpěvačky Lucie Bílé)

13. 6. Îìár nad Sázavou
Collegium Vocale Gent (Paul Hillier)

Výstava Zbraně
a zbroj 16.–18. století

22. 6. Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova
Capilla Flamenca (Dirk Snellings)

Od 1. června do
konce roku 2005 jsou
všichni zájemci zváni
na výstavu s názvem
Zbraně a zbroj 16.–18.
století. Je koncipována
jako ukázka toho, jakým směrem se ubíral
vývoj výzbroje a výstroje evropských armád od raného novověku do začátku
napoleonských válek.
Jedná se o poměrně
rozsáhlý soubor replik
i originálů ze soukromých sbírek. Návštěvník
si bude moci prohlédnout řadu dřevcových
zbraní (halapartny, spontony, partyzány…),
ale i zbraní sečných a bodných. Vše je doplněno zajímavými exempláři bohatě zdobených pistolí a brnění.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí
30. května v 17 h v Divadelním sále slavkovského zámku.
HM

Capilla Flamenca

23. 6. Rájec-Jestﬁebí
Jos van Immerseel
24. 6. Telã
BL!NDMAN (Eric Sleichim)

Collegium Vocale Gent

25. 6. Riegersburg
Jos van Immerseel, Barbara Maria Willi
25. 6. Námû‰È nad Oslavou
BL!NDMAN (Eric Sleichim)

Jos van Immerseel

26. 6. Hustopeãe
Societas incognitorum (Eduard Toma‰tík)
BL!NDMAN

27. 6. Lysice
Capella Regia (Robert Hugo)
28. 6. Tﬁebíã
Huelgas Ensemble (Paul van Nevel)

Huelgas Ensemble

BliÏ‰í informace:
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.
Kapucínské nám. 14, 602 00 Brno, tel.: 542 210 713, fax: 542 213 056
w w w. c o n c e n t u s - m o r a v i a e . c z , w w w . f l a n d e r s . b e / v i e n n a
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Festival Concentus Moraviae ve Slavkově u Brna
Slavkov u Brna je letos svědkem hned několika významných výročí. Jedním z nich je i desátý ročník prestižního festivalu Concentus Moraviae. Naše město má letos privilegium zahajovat
celý festival. Ředitelka Historického muzea Jana Omar proto požádala dramaturgyni letošního
ročníku, doc. Barbaru Marii Willi, Ph.D. o rozhovor.
• Paní Willi, můžete
v podání nejlepších vlámských souborů. Tento
čtenářům Slavkovsképrogramový směr má díky svému rozsahu a výho zpravodaje přiblížit
znamu poněkud dynamický název: vlámská
samotný
projekt
bouře.
Concentus Moraviae
Letošní festival je desátým ročníkem festivaa jeho význam?
lu. Toto výročí spolu se skutečností, že festival
Festival Concentus
získal prestižní členství ve velmi výběrové asoMoraviae je Mezináciaci evropských hudebních festivalů, oslavíme
rodní hudební festival
obzvlášť hvězdným obsazením. Určitě při přetřinácti měst, který se
čtení přehledu programu zjistíte, že většinu
odehrává na významjmen umělců a souborů tvoří cizinci. S hrdostí
ných historických mísmohu konstatovat, že se jedná o skutečně
tech na Moravě a také v Rakousku. Cílem rozsvětově proslulé umělce, jejichž koncentrace
sáhlého festivalu je dávat posluchačům mimo
v červnu na Moravě je opravdu až neuvěřitelhlavních měst příležitost setkávat se s umělci
ná. Musicu Antiquu s Magdalenou Koženou
vystupujícími na světových pódiích. Podobnou
asi nemusím představovat, ale norský loutnista
strukturu má například i významný německý
Rolf Lisvlevand, italský fagotista Sergio
festival Schleswig Holstein Festival s tím rozAzzolini, který jako zázračné dítě vyhrál
dílem, ze Concentus Moraviae je demokratičPražské jaro, přední dechové soubory
tější a ponechává jednotlivým městům poměrNachtmusique a Amphion a celá řada těch nejně velký prostor na dotvoření jednotlivých
zvučnějších vlámských jmen v čele s Huelgas
koncertů.
Ensemble, Capilla Flamenca, slavný sbor
Collegium Vocale Gent, Jos van Immerseel
• V čem je výjimečný letošní desátý ročník?
a světové saxofonové kvarteto BL!NDMAN
V letošním roce je festival zaměřen na starou
jsou na mezinárodní scéně renesanční a barokhudbu a na její interpretaci na dobových nání hudby ta nejzvučnější jména. Důkazem kvastrojích. S celkem 36 koncerty je Concentus
lity výběru je také skutečnost, že Česká televiMoraviae největším festivalem staré hudby ve
ze natáčí projekty Magdaleny Kožené
střední Evropě a patří k deseti největším festia dokonce vysílá živě vystoupení souboru
valům staré hudby na světě. Téma festivalu je
BL!NDMANU v pořadu Noc s Andělem!
vysoce aktuální: pod titulem „Migrace/emigrace – cizinci v evropských hudebních dějinách
• A co samotné koncerty ve Slavkově u Brna?
od středověku do raného romantismu“ zkouLetošní dramaturgie zohledňuje samozřejmě
máme významný příspěvek českých skladatelů
také memorandum bitvy u Slavkova, a to hned
žijících v cizině, podíl italských skladatelů na
ve dvou projektech: Na oficiálním zahajovacím
dvorech ve Vídni, Londýně a v Drážďanech
koncertě festivalu, který se letos logicky odea především prezentujeme jedinečný projekt,
hraje na zámku ve Slavkově, zazní cemballová
který představuje nádhernou tvorbu vlámských
verze bitvy u Slavkova moravského dobového
skladatelů, kteří v období renesance opanovali
skladatele Gottfrieda Riegera, který byl kapelna 200 let hudební tvorbu. Poprvé zazní
níkem ve službách hraběte Haugsand
v České republice nejkrásnější díla vokální pov Náměšti nad Oslavou. Kromě tohoto hudeblyfonie, kterou tvořili Vlámové působící
ního skvostu se tematika bitvy objevuje také
v Římě, Ferraře, Benátkách, ale také v Praze,
v koncertech Hradišťanu. Zahájení bude jedním

Sportovní soutûÏe
v rámci dne dûtí
Ve středu 1. června proběhnou na stadionu ve Slavkově u Brna sportovní soutěže dětí, které budou letos rozšířeny o účast družebního
města Horn (Rakousko). Akce se zúčastní žáci slavkovských základních škol a žáci polytechnické školy z Hornu. Kromě tradičních disciplín, jakými jsou atletika, vybíjená, volejbal a kopaná nebudou chybět
ani netradiční disciplíny Hec olympiády

Slavnostní zahájení bude v 9.30 h pﬁed tribunou na stadionu.
Pﬁedpokládané vyhlá‰ení vítûze probûhne ve 13.00 h.
Soutěžit se bude o pohár starosty města.
Zveme všechny příznivce sportu.

Akce je spolufinancována z prostředků EU.

z nejdůležitějších okamžiků festivalu nejen
díky jedinečnému místu, na kterém se bude
odehrávat v přítomnosti významných mezinárodních kulturních a politických osobností, ale
dvojice koncertů vyniká také díky pečlivě vybranému obsazení. Skutečnost, že Jana
Boušková je jedna z nejslavnějších současných
harfenistů a předsedkyní světové harfenistické
asociace, nemusím zdůrazňovat. Václav Luks,
který bude jejím partnerem, je stoupající hvězda ve scéně staré hudby a jeho jméno se objevuje na významných evropských pódiích.
Večerní koncert zcela dokonale zapadá do šlechtické atmosféry zámku. Přední francouzský
soubor Ensemble Janequin představuje živým,
humorným a částečně i hereckým projevem radovánky paláce. Dozvíme se, jak renesanční
člověk oslavoval život a výběr uměleckého vedoucího Dominique Visse nám otevírá celou
paletu těch nejhezčích a nejvtipnějších hudebních lahůdek o jídle, pití a lásce – zkrátka: kultivované pobavení na vysoké úrovni.
• Děkuji za rozhovor.
(Vstupenky na všechny koncerty, které
v rámci festivalu na zámku zazní, jsou
v předprodeji v Informačním centru města.)

Informaãní Regionální Centrum
Austerlitz nabízí:
Předprodej vstupenek na: HUDEBNÍ
FESTIVAL SLAVKOV 2005, který se
uskuteční 18. června od 16.30 hod. v zámeckém parku. Vystoupí Hana Hegerová,
Hradišťan, Wohnout, Another Way, Aneta
Langerová, Ondřej Brzobohatý a Bůhví,
Vojta Kotek a ROHlick, Ondřej Hejma
a Žlutý pes.
Uvádí Mahulena Bočanová a Vojta Kotek.
Cena vstupenky: dospělý 250 Kč v předprodeji, na místě 300 Kč, děti do 140 cm 50 Kč.
•
CONCENTUS MORAVIAE – MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13
MĚST
5. června v 16.00 hod. oficiální zahájení
v Zámecké kapli.
Jana Boušková – harfa, Václav Luks –
cembalo, J. L. Dusík, G. Rieger – klavírní
verze bitvy u Slavkova.
•
5. června v 19.30 hod. slavnostní zahajovací koncert v Historickém sále zámku
ve spolupráci s Francouzským institutem
v Praze Ensemble Clément Janequin,
Dominique Visse – kontratenor, „Les
Plaisirs du Palais“ C. non Papa, O. Lassus,
T. Susato, E. Barbion, Ch. de Hollandre.
Francouzská a franko-vlámská polyfonie
tentokrát o lásce, jídle a pití.
•
16. června v 19.30 hod. koncert
v Historickém sále zámku
Sergio Azzolini – barokní fagot, Christian
Leitherer – chalumeau, Barbara Leitherer viola da gamba, Barbara Maria Willi – cembalo. G. F. Händel, G. B. Bononcini, G.
Tartini, T. Herold.
Italsko-němečtí umělci představují nejexotičtější nástrojovou kombinaci festivalu.
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60. výročí
osvobození
města

III. roãník festivalu SLAVKOV 2005
V sobotu 18. června proběhne v zámeckém parku III.
ročník velkého hudebního festivalu SLAVKOV 2005,
na kterém kromě již tradiční Hany Hegerové vystoupí
první česká superstar Aneta Langerová, dále skupiny
Hradišťan, Žlutý pes (Ondřej Hejma), Bůhví (Ondřej
Brzobohatý), ROHlick (Vojta Kotek), Wohnout a další.
Orientační časový harmonogram (převzato
z www.liveproduction.cz)
16.30 Another Way
17.00 Aneta Langerová
17.45 Vojta Kotek + ROHlick
18.20 Ondřej Brzobohatý + Bůhví
19.05 Žlutý pes
20.00 Wohnout
20.50 Hana Hegerová
21.30 Hradišťan.
HM

V úterý 26. dubna
2005 od 10 hodin se konala v městském kině
JAS beseda s pamětníky
osvobozovacích bojů doplněná o historický výklad. Akce se zúčastnili
žáci základních škol ve
Slavkově.
Odpoledne od 16 hodin proběhl u pomníku
padlých v zámeckém
parku pietní akt, který
potom pokračoval na
hřbitově za účasti představitelů města. Večer ve
20 hodin se konal lampionový průvod za doprovodu hudby ze shromaždiště u stadionu.
red

Foto: R. Lánský

Foto: Z. Pavlík

Co mi říká slovo „válka“
Touto soutěžní prací ještě připomínáme Slavkovské memento 2005 (Festival válečné literatury faktu), který proběhl na začátku měsíce dubna. Její autorkou je studentka Obchodní akademie v Bučovicích Michaela Roučková, kterou však mnozí z vás znáte, neboť bydlí ve Slavkově.
žvatlavým hláskem mi řekl, že mě zabije. S údiMožná každý se někdy
vem jsem se na něho podívala a zeptala jsem se
zamýšlel nad slovem válka.
ho, jak ho to napadlo. Potom jsem zjistila, že to
Někomu se při tom vybavislyšel v televizi, a taky že hrál počítačovou hru
lo v mysli pár mrtvých lidí
Mafie, kde zabíjí své nepřátele. V tu chvíli mi
nebo opuštěné děti, které
bylo hned všechno jasné a pomyslela jsme si,
přes oči plné slz nemůžou
kam ten svět spěje? Přece takový malý kluk
najít mámu a tátu, nebo shoz toho nemůže mít rozum! V noci se potom budí
řené domy a všude kolem
a střílí kolem sebe a my se pak můžeme ptát, kde
smrtelný zvuk vystřelených nábojů. Já vidím ale
se láska k násilí bere, když ji podáváme dětem ve
podstatu války v něčem úplně jiném.
formě superhrdinů, kteří jsou absolutně nepřemoZamysleme se nad tím, co vlastně válka vyvožitelní. Já se tomu však vůbec nedivím, co se dá
lá. Jako v dávných dobách, tak i v současnosti,
taky očekávat, když v ranním vysílaní pro děti dájsou různé příčiny: náboženství, velikost území,
vají upoutávky na filmy nebo seriály, které jsou
vláda nad určitou oblastí nebo nenávist a odpor
plné těchto nepřemožitelných hrdinů. Pokud se
k nějaké osobě. Všechny tyto záminky byly příčinad tím zamyslím, tak násilí je tu často vylíčeno
nou v celých dějinách lidstva, aby docházelo
jako jediný způsob řešení osobních nebo jiných
k vraždění a nenávisti různých národů vůči sobě.
problémů. Co tomu říkáte? Určitě každý z nás má
Když se zeptáme, zda-li člověk byl schopen vyřejiný úhel pohledu na tuto věc, podle mě je to tašit tyto spory jinak než válkou, dokážeme si na
kový těžký příklad, který se nám asi nepodaří
tuto otázku odpovědět? Ne, asi málo lidí v naší
správně vypočítat. Netvrdím, že není správné díminulosti dokázalo touze po vítězství odolat. A co
vat se na nesmyslné seriály, abych se přiznala, něbude v naší budoucnosti? Bude se dále prolévat
kdy vám to pomůže se trošku oprostit od svých
naše krev? Budeme neustále trpět strachem o naše
myšlenek a problémů. Chtěla jsem jen konstatoblízké? I malé dítě si ve svém rozoumku řekne, že
vat, že by se nemělo zapomínat na svět kolem nás
válka je špatná, ale jaký to necháme příklad našim
a hlavně na to, co se v tom světě kolem nás děje.
potomkům, když my sami s válčením neumíme
Když jsem byla na základní škole a probírali
přestat?
jsme v dějepise některou z historických válek, tak
Při pojmu válka se mi v mysli nejen představí
mě tohle téma nikdy nebavilo. Možná to bylo tím,
smrt, ale nejvíce však bolest. Ta bolest, která vám
že nám to paní učitelka nedokázala podat takovou
přetrvává v duši neustále i po válce. Ta bolest, kteformou, která by nás zaujala. Víc si však myslím,
rá připomíná slovo proč a pro koho musí umírat
že jsem se chtěla tomu násilí, které válka přináší,
další a další lidé? Proč se všechny tyto události
ubránit sama. Proto jsem nechtěla nic vědět.
musí dít a kvůli čemu se dějí? Pro kratochvíli
Nevím, snad jsem jen toužila prožít své dětství
nebo pro potěšení toho nahoře, který to všechno
a dospívání bez vědomí, že nějaké násilí a nenáschválil? Já v boha nevěřím. Myslím si, že lidé si
vist bylo, nebo existuje. S postupem času jsem
za všechny katastrofy a války můžou sami. Vždyť
pochopila, že by lidé měli vědět, co se děje dnes
se podívejte, jak se třeba dnes vychovávají děti. Já
a co se dělo v minulosti. Já si myslím, že by to tak
mám bratrance, kterému jsou čtyři roky, a dívá se
mělo být, protože události, které se staly napřírád na televizi, hlavně na reklamy, což je u dětí
klad v první nebo druhé světové válce anebo
normální. Jenže jednou, když jsem svého malého
v jiné válce, tak na ty by se opravdu zapomínat
bratrance hlídala, tak se mi stalo, že ke mně přinemělo. Tohle vše jsem si uvědomila, když jsem
šel, přiložil mi pistolku na hraní k hlavě a svým

navštívila se školou koncentrační tábor Osvětim
v Polsku. Tam jsem skutečně poznala, jak může
nenávist a touha po moci, po území zničit bezbranného člověka. To se ani slovy nedá popsat,
procházíte koncentračním táborem a vidíte to
peklo, kterým si nevinní lidé museli projít. V ten
moment se vás zmocní beznaděj, do očí se vám
derou slzy a hlavou se vám honí myšlenky a otázky, na které neznáte odpověď. Copak je to normální takovýmhle způsobem ponížit člověka, odpoutat ho od rodiny, týrat ho a mučit? Sama sebe
se ptám, zda bych toho byla schopná, ale jedinou
odpovědí, kterou můžu argumentovat je slovo ne!
Pane bože, vždyť já bych ani mouše neublížila,
natož tak zabít člověka. Jak někdo s takovým proviněním může klidně žít, to bych já nedokázala.
Takový člověk nemůže mít srdce, protože kdyby
ho měl, tak by se k takovému činu nesnížil. Jedna
věc mě na tom ještě zaráží, přece to byl člověk inteligentní, žádný blbec. Možná chtěl získat něco,
po čem toužil a věděl, že toho nikdy nedosáhne.
Chtěl se odlišit od ostatních nebo chtěl jen získat
slávu a moc? Každopádně kvůli jeho rozmaru
bylo zmařeno tolik lidských životů, které se nedají spočítat.
Podle mého názoru válka nám vždy přináší jen
zlo a nepopsatelnou bolest v našich srdcích, protože v ní přijde o život spousta nevinných lidí,
kteří za nic nemohou. Proto se ptám, kolik životů
bude muset být položeno a kolik krve se bude muset prolít, aby byl na zemi mír? To je otázka, na
kterou by jistě většina z nás chtěla znát odpověď.
Kéž by tomu tak bylo! Sám svět by se nad sebou
měl zamyslet, neboť svět je tvořen lidstvem a lidé
si za všechny pohromy, činy, násilí, zabíjení, válčení a utlačování můžou sami. Válka pro mě představuje jakousi touhu po něčem, co nemáme
a chceme to za každou cenu získat. Připomíná mi
to rčení, které se používá, když chceme něco získat za každou cenu a bez ohledu na druhé, takzvaně jdeme přes mrtvoly. Tak by mohla být válka
chápána, ale je to pouze věc názoru. Proto se raději mějme rádi a snažme se své problémy řešit
takovým způsobem, aby v mezilidských vztazích
nedocházelo k zbytečným konfliktům.
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Na návštěvě u pradědečka
V minulých dnech některé třídy I. stupně
navštívily v brněnském muzeu výstavu nazvanou Pradědeček po škole.
Děti se prostřednictvím starých dřevěných
škamen s kalamáři a břidlicových tabulek
přenesly o dvě stě let zpět do minulosti, protože si mohly „na vlastní kůži“ vyzkoušet, jak
se tehdy učilo.
Kromě čtení „kohoutka“ a psaní dřevěnými
pery a inkoustem („Jak se dělají kapky?“) je
velmi zaujal trestní řád reprezentovaný rákoskou, lískovkou, klečením na hrachu a oslovskou lavicí. Nechaly se symbolicky bít přes
prsty („Já bych to řekl tatínkovi!“), klečely
s předpaženýma rukama zatíženýma knihami
a vyzkoušely si oslovskou lavici („Jé, my to
taky chceme do třídy!“). Ale i ony uznaly, že
to tehdejší pan učitel při počtu až dvou set
žáků v jedné třídě neměl lehké a že mu někdy
nic jiného k udržení kázně nezbývalo.

V jiné místnosti se žáci dozvěděli, co to byl
pionýrský šátek, a pokoušeli se napsat své
jméno v azbuce. Také využili mnohé dobové
učební pomůcky, které respektovaly požadavky Komenského na názornost.
Výstava se všem líbila, ale nakonec děti
přece jen konstatovaly, že chodí do školy raději dnes a s těmi před sto lety by neměnily.
Mgr. Jana Formánková

Opět úspěch
V minulém zpravodaji jsme pochválili žákyni ZŠ Komenského Jitku Fuksovou za vzornou
reprezentaci školy v přírodopisné olympiádě.
V dubnu postoupila do krajského kola BiO
v Brně a opět nezklamala. Umístila se v silné
konkurenci na krásném 4. místě. Děkujeme za
reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ve
středoškolském studiu.
MiL

Olympiáda

Žáci ZŠ Komenského opět potvrdili, že
jsou výbornými „matematiky“. Po úspěšném 5. místě Víta Knotka v krajském kole
matematické olympiády 9. tříd soutěžili
v okresním kole jeho mladší spolužáci.
A zde jsou jejich velmi pěkné výsledky:
8. ročník: 2. místo Monika Machalová
a o 4. místo se dělí Petr Jaroš a Richard
Pěnčík. 7. ročník: 4. místo Kateřina
Adámková, 8. místo Jakub Koukal. 6. ročník: 4. místo Jan Kordiovský.
Všem úspěšným žákům blahopřejeme.
Mgr. Eva Hudcová

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

Hodnocení basketbalové sezony 2004/2005 DDM Slavkov
Ve školním roce 2004/2005 byla do
Oblastního přeboru Jihomoravského kraje přihlášena družstva reprezentující DDM Slavkov – a to
starší minižáci, mladší a starší dorostenci. A jak
se jim v tomto přeboru dařilo?
Družstvo starších minižáků skončilo v II. třídě
OP na velmi pěkném 3. místě. Dokázali porazit
hned ve čtyřech zápasech silného soupeře –
DDM Vyškov, a tak dokázali, že jim toto umístění právem patří. Zásluhu na tom mají hráči:
Anderla L., Budík O., Feik F., Uhlíř V., Martinek
V., Palát P., Jeřábek J., Charvát D., Hnízdil R.
Malý M., Kučera J., Mazal L., Lorenz J.,
Kratochvíl M.,Galata M., Hlaváček J., Kulhánek
T., Vičarová H., Odložilová V. a Lónová K.
Tabulka:
1. Jiskra KYJOV 24 21 3 1298:914 45
2. BŠM A+ Brno 24 16 8 1305:1055 40
3. DDM Slavkov 24 13 11 1032:1018 37
4. DDM Vyškov 24 12 12 1001:1011 36
5. SKB Tišnov
24 9 15 915:1003 33
6. Sokol Kobylí
24 1 23 778:1328 25
Do družstva mladších dorostenců přešli v tomto školním roce již odrostlí minižáci, a tím bylo
velmi početné. Ovšem během sezony se ukázalo,
že pro vyrovnanost sil se soupeři, museli hrát zápasy většinou hráči věkem starší. Díky tomu na
některá utkání nastupovali hráči skoro v minimálním počtu. Cílem družstva bylo hrát o přední

umístění do třetího místa. Bohužel se tohoto cíle
nepodařilo dosáhnout. Družstvo skončilo na pátém místě, o které hrálo s družstvem Třebíče. Na
rozhodující utkání ve skupině s družstvy Kyjova
a Židlochovic nemohlo naše družstvo nastoupit
v optimální sestavě, což je i důsledek umístění.
Rovněž na začátku sezony dělalo chyby v obraně
a částečně v útočné fázi. Postupně se družstvu
dařilo nedostatky odstraňovat, čehož jsou výhry
ke konci sezony důkazem. Jestliže si i nadále hráči udrží tuto formu, nemusí být za dva roky umístění do 3. místa nereálné.
V oblastním přeboru starších dorostenců šlo
především o zdokonalení družstva v rozličných
herních situacích. Nelze však říci, že by se to
vskutku podařilo. Rozhodně se splnilo, že si
mohli zahrát všichni, bez rozdílu hráčských kvalit. Družstvo skončilo na pátém místě.
Za tato družstva nastupovali zejména hráči:
Fikar M., Stuchlík A., Klaška J., Červenka J.,
Sekerka J., a doplňovali je pravidelně Vaňáček P.,
Kaláb J., Florián O., Kukla J. Bohužel velmi
málo nastupovali mladší hráči. Nejvíce si zahráli: Lorenz Milan, Paleček V., Kremitovský M.
a Lorenz Marek.
Družstvo mužů hrálo sdružený oblastní přebor
pouze z radosti ze hry a pohybu, bez ohledu na
umístění. Jsou však základem rodícího se družstva mužů ve Slavkově. Doposud muselo počítat

s pomocí starších hráčů za Šlapanic, kteří na OP
I. již výkonnostně nemají. Jmenovitě to jsou:
Chaloupka M. Chaloupka P., Kadl Z., Syrový J.
a ke konci sezony pak Novotný V. Ze slavkovských hráčů nastupovali pravidelně: Kašpar D.,
Křížka J., Brulík P. a dle možnosti Bohata B.,
Brulík L. a Stuchlík A. Na domácí půdě se družstvu dařilo více než venku. Ve Slavkově prohrálo
pouze dvakrát, z toho jedno utkání pouze o jeden
koš.V konečném účtování družstvo mužů skončilo na pátém místě, což není vůbec špatný začátek.
Jenom malá zmínka patří družstvu Sokola
Šlapanic, kde hrají i naši hráči. Toto družstvo
skončilo v OP I. na pátém místě a některé zápasy
byly velmi napínavé a dramatické. V této soutěži
je skutečně na co se dívat. Například za družstvo
Šlapanic hraje reprezentant ČR Krejčí Leoš a jeden z nejvyšších hráčů u nás Huss Petr.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu
Slavkov, které přispělo finančně na zakoupení
světelného ukazatele skóre pro DDM a sponzorům – PEGAS, LIKO-S, JM DEMICARR, METALL–Křížka J. Poděkování rovněž patří vedení
ISŠ za celoroční pronájem jejich tělocvičny na
tréninky basketbalu a všechna utkání.
Největší poděkování ovšem patří rodičům našich hráčů, kteří své děti podporují ve sportu i finančně, ale především jim věnují volný čas a fandí nejen při zápasech.
Ing. P. Brulík a DDM
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova

Zahradní dny

www.zsslavkov.cz

Škola v přírodě
Ve dnech 9.–13. 5. 2005 se zúčastnili žáci
2., 3. a 4. třídy ze ZŠ Tyršova školy v přírodě
na Horní Bečvě. Že byly děti opravdu v přírodě, bylo zaručeno výběrem místa. Byli
jsme ubytovaní v příjemném prostředí hotelu
Bečva, který stojí uprostřed lesů. Celý týden
děti plnily nejrůznější úkoly, chodily na vycházky, soutěžily ve sportovních disciplínách,
navštívili jsme krytý bazén, děti měly možnost vyjížďky na koních a odměnou pro
všechny byl celodenní výlet do Dřevěného

Dne 1. května zahájili žáci ZŠ Tyršova svým
vystoupením druhý den Zahradních dnů“.

městečka v Rožnově pod Radhoštěm. I když
nás počasí trochu zlobilo, přesto si každý
z nás odnesl plno zážitků, ale také spoustu
krásných cen, které věnovali rodiče dětí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
rodičům a firmě REISTAV za sponzorský dar
ve formě triček. Děkujeme.
M. Žurmanová, I. Majárková

Volejbal v Německu

Projekt „Slavkov‰tí Îidé”

Matematická olympiáda
V 6. a 7. ročníku se nám začínají rodit noví
matematici. Jirka Matyáš získal první místo
z 23 šesťáků z celého okresu a Lída Šujanová
byla ze 14 sedmáků třetí. Osmákům se trošku
nedařilo, a tak jsme obsadili šestou a osmou
příčku z 37 žáků okresu.
Žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V roce 2004 uspěla naše škola s projektem
Slavkovští Židé, jehož cílem bylo v rámci výuky angličtiny a dějepisu přeložit anglicky
psané texty z publikace, která byla vydána
v 90. letech 20. století židovskou obcí v Brně.
Postupem času se obsahově projekt rozšířil
o vydání přeložených textů a o nastudování
divadelní hry, která se týká osudů slavkovských Židů za druhé světové války. Tuto hru
předvedeme u příležitosti otevření muzea
v bývalé židovské škole v neděli 5. června ve
14 h ve velkém sále Společenského domu.
Chceme tak přispět k 60. výročí konce války,
která měla pro řadu slavkovských obyvatel
velmi tragické následky.

Národní testy Kalibro
Pravidelně od roku 1998 provádíme prověřování znalostí a dovedností našich deváťáků
z matematiky a českého jazyka. Vypracované
testy jsou vždy zasílány k opravení pracovníkům projektu Kalibro. Celý testovaný soubor
zahrnoval letos přibližně 10 500 žáků z celé
ČR, včetně stejně starých žáků z gymnázií.
Průměrná úspěšnost celého souboru z českého
jazyka byla 71,4 % a z matematiky 49,5 %. Naši
žáci dosáhli z českého jazyka 76,5 % a z matematiky 59,1 %. Cílem testů je získat zpětnou
vazbu o úspěšnosti vzdělávacího programu naší
školy a dále ukázat našim žákům, jak si stojí
před přijímacími zkouškami v konkurenci

s ostatními žáky z jiných škol. A jaké typy úloh
se řeší?
Z matematiky byla nejobtížnější úlohou
tato: Jak velký je úhel mezi ručičkami na hodinách, které ukazují 10 h 40 min? (Počítej
úhel, ve kterém je mezi ručičkami devítka
a zaokrouhli na celé stupně.)
(Řešení: 80°.)
V češtině se pracovalo s textem, a proto je
obtížné předložit zadání, protože bez textu
nemá smysl. Z předložených výsledků ale vyplývá, že nejobtížnější pro všechny žáky bylo
vybrat klíčové věty z textu, které vyjadřují,
o čem vlastně celý text je.

Ve dnech 29. 4.–1. 5. se žáci Základní školy
Tyršova ze Slavkova u Brna zúčastnili volejbalového turnaje v Německu ve městě
Netzschkau.
Turnaj probíhal v místní sportovní hale
a naše družstvo obsadilo 5. místo. O žáky i doprovod bylo velmi dobře postaráno, ubytování
i strava byly výborné. Ve volném čase si žáci
prohlédli město, zahráli bowling a „pálili čarodějnice“ u večerního táboráku ve městě.
Pořadatelům děkujeme za vzornou organizaci a těšíme se na další ročník.
Učitelé Základní školy Tyršova
zvou rodiče, příznivce školy, bývalé žáky
a kolegy na neformální setkání nazvané

LETNÍ POSEZENÍ
NA TYRŠOVCE
sejdeme se na školním dvoře
v pátek 24. června v 19 hodin
grilované dobroty a další občerstvení
zajištěno

Webové stránky
Již dva měsíce má Základní škola Tyršova
škola nové webové stránky s novou adresou.
Tyto stránky byly ohodnoceny profesionálním
webdesignérem v prestižním počítačovém časopise Computer 9/05, kde se píše: „Škola ve
Slavkově může být hrdá na svůj kvalitně zpracovaný web“.
Na těchto stránkách najdete vše, co potřebujete vědět ohledně základního vzdělávání vašeho dítěte. A pokud se vám nějaké informace
z této oblasti nedostává, vyhledejte odkaz
„Napište nám“.
Chcete vědět, kdy vašemu dítěti končí právě
vyučování, na kdy jsou plánované schůzky
s rodiči, jaké jsou plány školy, kam chodí vaše
dítě? Na tyto a spoustu dalších otázek dostanete odpověď na www.zsslavkov.cz.
Vladimír Soukop
Foto archiv školy, další fotografie na webu školy.
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Kostel se připravuje na výmalbu
Podle dobových fotografií s uvedením data byl kostel vymalován za posledních sto let
dvakrát – v letech 1924 a 1959. Očekávaná poslední fáze oprav výmalby interiéru a restaurování reliéfů a kazatelen začala v květnu díky dotaci Jihomoravského kraje ve výši
1 milionu Kč, která pokryje pouze 50 % předpokládaných nákladů z celkové výše 2 milionů korun. Po dokončení výmalby se objeví krása architektury slavkovského kostela, který patří k ojedinělým provedením stavby kostela v klasicistním slohu v naší republice.
Generální oprava farního kostela Vzkříšení
Páně probíhá od roku 1995. Čtyři roky trvala
oprava krovu a střechy kostela a fary, v letech
1999–2002 oprava fasády s rekonstrukcí hodin a instalací ochrany proti divokým holubům. Poslední dva roky trvalo restaurování
kamenného soklu a vstupního schodiště.
Celkové náklady za 10 let oprav kostela činily 9 milionů korun z fondu Záchrany architektonického dědictví ČR, Města Slavkova

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají vždy ve dvou částech. V 9 hodin začíná společné studium Božího slova a od 10.30 h následuje kázání. V červnu Vás zveme na soboty 4.
a 18. 6. do domu Církve husitské (CČSH) na
Jiráskově ulici č.959 (vedle Hasičské zbrojnice).
Ze společného studia Bible: Úvod Markova
evangelia. Vždy než Bůh zasáhne do lidských
dějin, posílá posly, aby připravili lid: „Hospodin
nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům“ (Am 3,7) V úvodu svého evangelia Marek
cituje proroka Izaiáše: „Hle, já posílám posla
před tvou tváří, aby ti připravil cestu..“ Před
příchodem Mesiáše poslal Jana Křtitele, který
nikdy nepřitahoval pozornost na sebe: „Jan
Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání, a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů….Za
mnou přichází někdo silnější, než jsem já, nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek
jeho obuvi.“ (Mk 1. kap) Středem pozornosti byl
Ježíš Kristus. Byl opravdovým člověkem, ale
také Božím Synem, skutečným Bohem.
Holubice Ducha a hlas z nebe měly dát celému
světu najevo, kdo zde stojí: „…přišel Ježíš
z Nazareta a byl v Jordánu od Jana pokřtěn…
jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená
a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Mk 1,9-11)
Bližší informace na tel.: 732 974 007, (kazatel Jakub Chládek), www.casd.cz.
(ch)

a sbírek ve farnosti. Vzhledem k velikosti objektu a rozsahu provedených prací je třeba
říci, že dotace i sbírky věřících byly na opravy využity co nejlépe.
Náš kostel je největší ve slavkovském děkanství. Výška klenby stropu, která je dřevěná, dosahuje výšky 25,2 m. K průzkumu stropu a zkoušce nového nátěru vjela do kostela
speciální plošina s výsuvným ramenem. Když
jsem se odvážil vstoupit do koše plošiny, nechal se vyvést přímo pod klenbu a podíval se
pod sebe, v tu chvíli jsem si uvědomil obrovskou prostoru chrámu a pocítil obdiv nad dílem, které naši předkové dokázali postavit.
V přípravách na výmalbu byly loni provedeny odborné průzkumy maleb a reliéfů s vyjádřením památkářů. Vlastní práce začaly brigádně 9. května 2005 vystěhováním věcí
a zakrytím varhan a nábytku fóliemi. Během
4 dnů byly osekány vlhké omítky, odstraněno
staré elektrické vedení a vysekáno 300 m drážek pro nové. Bude následovat položení kabelů a zhotovení omítek. Koncem června je
v plánu stavba hliníkového lešení, které se během malířských a restaurátorských prací
4x přestaví. Pokud vše proběhne dobře, mohli bychom již v září obdivovat krásu našeho
slavkovského chrámu.
Největším problémem je pro farnost v tuto
chvíli získání druhé poloviny finančních prostředků ve výši 1 milionu korun. Pokud jsme
totiž dotaci získali, bylo by škoda ji vracet
z důvodu naší platební neschopnosti. Část
prostředků získáme ze sbírek v kostele, část
jako osobní dary. Chceme požádat také vás,
občany a podnikatele ze Slavkova, o finanční podporu výmalby kostela při veřejné sbírce, jejíž uspořádání bude ještě oznámeno. Finanční příspěvky můžete také
zasílat na náš účet u České spořitelny, číslo
15 61 23 43 89/0800. Můžeme vystavit také
doklad o daru k snížení základu daně do
vašeho účetnictví. Děkujeme.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář
a členové Ekonomické farní rady

Program ﬁímskokatolické farnosti:
Slavnost Božího Těla, neděle 29. 5. ve
14.00 mše sv., průvod Božího Těla, od 15.45
následuje Farní den (společné setkání pro
všechny farníky s programem a občerstvením v prostorách zámeckého parku)
V neděli 29. 5. nebude ve Slavkově ranní ani večerní mše svatá
Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek 2. a 3. 6.
Staroslověnská bohoslužba, neděle 5. 6.
farní kaple 9.30, zpívá Moravský Cherubínský
sbor
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 9. 6. v 8.00 h
Pouť do Mariadreieichen v Rakousku, sobota 11. 6.
Sbírka na bohoslovce, neděle 19. 6.
Výlet dětí a mládeže do Lednice a na
Janův hrad, středa 29. 6.
Návštěvy nemocných, čtvrtek 30. 6. a pátek
1. 7.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
5. 6. ChraÀte svou kﬁesÈanskou osobnost
12. 6. Jak mohou mladí zvládat krizovou situaci
19. 6 Co skr˘vá Va‰e blízká budoucnost?
26. 6. Soudn˘ den, období strachu nebo nadûje?
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Opustili nás
Vlasta Krbková (82)

14. 4.

Dne 24. května oslavil 80. narozeniny pan

STANISLAV MRÁZ
K tomuto jubileu přejí vše nejlepší, hlavně zdraví, osobní spokojenosti
a spoustu životního elánu do dalších let
manželka Božena, dcera Tamara a syn Radovan s rodinami.

Poděkování
Děkuji panu MUDr. Májkovi
za vzorné ošetření mého psíka Honzíka
a kočenky Lízinky.
Jan Lauč

Blahopřání

Dne 10. června oslaví 93. narozeniny pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
z Nížkovic
Všechno nejlepší do dalších let našemu milému tatínkovi a dědečkovi
přeje dcera Květoslava s rodinou a synové Oldřich a Miroslav s rodinami.
Vzpomínka
Dne 18. května 2005 by se dožil 70 let náš manžel, tatínek
a dědeček, pan

MILAN SLEZÁK
ze Slavkova u Brna
S láskou v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 1. června uplyne 30 let od úmrtí pana

FRANTIŠKA HAVRÁNKA
ze Slavkova u Brna
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka,
dcery Dáša a Radka s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 6. června uplyne rok od úmrtí paní

VLASTY GOLDMANOVÉ
ze Slavkova u Brna
27. září by se dožila 85 roků, zdraví už Ti nemůžeme přát, jen kytičku na hrob dát
a vzpomínat. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Sestry Míla a Marie s rodinami.
Vzpomínka
Dne 12. června 2005 by se dožil 80 let pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Kdo žije v myslích svých drahých, nezemřel, jenom je daleko.
Dne 19. června 2005 vzpomeneme 1. výročí úmrtí, kdy nás
navždy opustil náš bratr a strýc, pan

JOSEF RICHTR
S úctou vzpomínají sestry Jiřina, Jana a Jarmila s rodinami.
Vzpomínka
Dne 25. června 2005 uplyne 5 let od okamžiku,
kdy od nás navždy odešel pan

JIŘÍ LOŠŤÁK
a 26. května jsme vzpomněli jeho nedožitých 25. narozenin.
Vzpomíná rodina.
Vzpomínka
Dne 9. července vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustil pan

ZDENĚK TRÁVNÍČEK
Dne 7. června by se dožil 73 let.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Cyklostezky
2005 zahajují
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les
a Politaví vyhlašuje další sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst svazku. Akce
bude probíhat po dobu letních prázdnin, ukončena bude dne 31. 8. 2005 předáním průkazek
s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě
v místě startu.
• Start je ve všech obcích Dobrovolného svazku
obcí Ždánického lesa a Politaví v období od
28. 5.–31. 8. 2005.
• Každý, kdo se rozhodne navštívit v průběhu
prázdnin všech 27 obcí svazku, může si vyzvednout na obecním úřadě v jednotlivých obcích DSO pozvánku-průkazku pro otisky razítek.
• Razítka jednotlivých obcí do průkazky získáte
na obecních úřadech, v prodejnách, živnostech, na společenských akcích apod.
• Každý, kdo do 5. 9. 2005 předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude osobně pozván na společenskou akci pořádanou některou
obcí Ždánického lesa a Politaví, kde mu bude
průkazka vrácena, bude mu předán dáreček,
a bude zařazen do slosování o zajímavé ceny.
• Upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna
a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovodu
rodičů nebo starších osob.
Na vaši návštěvu se těší 27 obcí a měst
Ždánického lesa a Politaví: Bošovice, Bučovice,
Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice,
Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice
u Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice,
Lovčičky, Milešovice, Mouřínov, Němčany,
Nížkovice, Otnice, Rašovice, Slavkov u Brna,
Šaratice, Uhřice, Vážany nad Litavou,
Velešovice, Zbýšov, Ždánice.
Jaroslav Šimandl, předseda
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Pozvánka na

výstavu slavnostních tabulí,
míchání nápojů a flambování
palačinek s degustací.
Výstava se koná 6. a 7. června od 10 do
15 hodin v tělocvičně ISŠ Slavkov u Brna.
Srdečně zvou žáci III. ročníku oboru kuchař-číšník.

Výšivky potěší chovance dětského domova
Ve čtvrtek 27. dubna předali zástupci charitativního česko-slovenského klubu křížkového vyšívání Křížek dětem téměř půl sta výšivek zvířátek a postaviček ztvárněných při
nejrůznějších činnostech a profesích nestátnímu zdravotnickému zařízení LILA Domov
pro postižené děti Otnice, jehož zřizovatelem
je Jihomoravský kraj. „Na výrobě výšivek se
podílela padesátka žen z celé České republiky
a Slovenska,“ uvedla zástupkyně charitativního klubu Anna Klímová.
Obrázky, které v nejbližších dnech obohatí
pestrou výzdobu všech prostorů domova, rozzářily nejen dětské oči, ale potěšily i pedagogický a zdravotnický personál. Téměř okamžitě po zhlédnutí výšivek se našly

dobrovolnice, jež se o celou sbírku a její začlenění do stávající výzdoby postarají.
Příjemné a klidné prostředí je důležitou
součástí nepřetržité péče o 35 dětí ve věku od
1 do 10 let s tělesným, duševním, smyslovým
nebo sociálním postižením, které z různých
důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče.
Charitativní česko-slovenský klub křížkového vyšívání Křížek dětem již věnoval část
své tvorby Dětské klinice při Fakultní nemocnici v Plzni, další obdarované zařízení bude
ještě v první polovině letošního roku na
Slovensku. Současně s tím probíhají dva
dlouhodobé projekty zaměřené nejen na děti,
ale i na seniory.
Ing. Petr Jelínek

Pozvánka na festival
Křenovický Rakovec
Křenovická skupina Careta a SDH
Křenovice vás srdečně zvou 18. června 2005
od 14 hodin na fotbalové hřiště
v Křenovicích, na 3. ročník folkového, country
a bluegrassového festivalu KŘENOVICKÝ
RAKOVEC. Na festivalu vystoupí tyto skupiny: Careta, Sule, Madalen, Poloband, Petra
„Šany“ Šanclová a Michael Vašíček a jako
hlavní host vystoupí se svojí novou kapelou
známá zpěvačka Pavlína Jíšová & CS Band.
Závěr festivalu bude zakončen country bálem se
skupinou Seveři. V rámci festivalu bude probíhat program pro děti a také uvidíte vystoupení
divadelního spolku Ant. Vorla z Křenovic. lž

BANKOVNÍ PÒJâKY

do 60 000 Kã
Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce.
Bez poplatku!

Tel.: 737 301 970

Stojící zleva: Zuzana Roobová, Kateřina Lipenská, Petra Bohatová, Lucie Mazalová, Michaela Pavlíčková,
Veronika Kubálková, Tereza Znojová, Irina Ivanina, chybí brankařka Veronika Masaříková. Sedící zleva: kapitánka Karla Hájková, Lucie Uhlířová.

Studentky ISŠ Slavkov první v kraji
Sportovní soutěže studentů a žáků organizuje Asociace školních sportovních klubů České
republiky pod vedením Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy. Tyto sportovní akce
jsou postupové od školních kol přes okresní,
krajská až do republikového, které se koná jednou za dva roky. Do krajského kola se
Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna
v minulých letech již probojovala v kopané,

košíkové, volejbale a stolním tenise. Letos poprvé se naše házenkářky umístily na prvním
místě v kraji. Tato hra není pro Slavkov typická, vždyť na území slavkovska není ani jedno
házenkářské hřiště. O to více nás úspěch těší.
Porážka sportovního Gymnázia Botanická 11:5
je hřejivý výsledek. Škoda jen, že letošní rok
není postupovým do republikového finále.
Mgr. Jana Sekerková

Pozvánka na Babské hody
Babské hody se konají v sobotu 11. června
2005 na Zlaté hoře, restaurace Gól.
Program: od 14. hod. průvod ulicemi
Slavkova, v 15.30 hod. předání „babského
práva“ před radnicí a průvod Slavkovem do
restaurace Gól, kde bude od 19 hod. taneční
zábava. Hraje Zámecká dechová kapela.
Srdečně zvou ženy-stárky

17

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Veﬁejná sbírka ADRY – „Pomáhat mÛÏe kaÏd˘”
Občanské sdružení ADRA jako mezinárodní humanitární organizace, slavkovská pobočka Adry a Nadace ADRA
děkuje všem, kteří ve dnech 22. a 23. 3.
přispěli svým darem k vybranému obnosu 2569 Kč.
Každý, kdo přispěl, se tak symbolicky stal
jednou z postaviček, které v našem logu obepínají zeměkouli, a zúčastnil se pomoci „od
lidí – přes lidi – k lidem“. Do řetězce postavi-

ček se může zařadit i MěÚ Slavkov,
Zámecká lékárna, kde byla umístěna pokladnička, a také místní noviny, které
bezplatně uveřejnily oznámení o sbírce.
Ještě jednou všem těmto důležitým
postavičkám děkujeme.
o.s. ADRA
Další informace o výsledcích sbírky
a o občanském sdružení ADRA na:
adra@adra.cz, www.adra.cz

Afrika oãima dobrovolníka

Slavkovsk˘ zpravodaj
Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

V loňském roce město Slavkov u Brna adoptovalo na dálku devítiletého chlapce Ousmana
Conté z Conakry, hlavního města Guinejské republiky. Ve Slavkově také proběhla sbírka psacích potřeb pro malé africké kluky a holky.
Chcete vědět, do jaké školy Ousman chodí?
Zajímá vás, jak putovala sbírka ze Slavkova
až do západní Afriky? Rádi byste se zeptali
na to, jaký je každodenní život v jedné z nejchudších zemí světa? Pokud vás zajímají zkušenosti české dobrovolnice z padesátidenního
pobytu v Guineji, přijďte dne 2. června v 15 hodin do zasedací místnosti MÚ Slavkova
u Brna Palackého nám. 65
Proběhne zde beseda s Mgr. Evou Obořilovou
– koordinátorkou projektu „Adopce afrických
dětí – projekt pomoci na dálku“ na jižní Moravě.
Promítneme vám také video o všech projektech,
které čeští a guinejští dobrovolníci organizují
v této subsaharské zemi.
OSV

Sraz motorkářů MK Austerlitz
Na sraz 30. dubna přijelo kolem 60 motorkářů. Byl to pěkný zážitek vidět tolik krásných
strojů, kde nechybělo ani několik veteránů.
V areálu byly k vidění minibike, motorové koloběžky, vystavené nové terénní stroje KTM firmy
Hadler Brno atd. Zhlédli jsme náročnou ukázku
biketrialu vicemistrem světa J. Musilem.
Návštěvníci se měli opravdu na co dívat.
Sraz byl slavnostně zahájen ve 14 hodin předsedou Jaroslavem Markem. Několik talentovaných krosařů předvedlo na vedlejší komunikaci
jízdu po zadním i předním kole. Totéž předvedl
i Kája Májek na minibike v areálu. Poté se seřa-

Tenisov˘ oddíl Sokol Slavkov u Brna
V sobotu 14. 5. zvítězili tenisté Sokola
Slavkov ve svém druhém zápase IV. třídy nad
TK Černovice 6 : 3. O body se zasloužili ve
dvouhře M. Žemla, R. Papež, M. Nosková a V.
Durdová, ve čtyřhře dvojice Žemla–Papež
a Durda–Ondruška.
Mgr. Karel Durda, předseda oddílu

Tenisté Slavkova bodovali
V sobotu 7. května zvítězili tenisté Sokola
Slavkov ve svém prvním zápase IV. třídy na
dvorcích TK Brno Líšeň 7 : 2. Výsledky: M.
Žemla–L.Trojčák 6:0, 6:2, R. Papež–I. Gottvald
3:6, 7:6, 0:6, M. Macháň–L. Breicetl 1:6, 7:6,
6:7, K. Durda–P. Šlais 6:2, 6:1, M. Nosková–
M. Sachinidu 6:2, 6:0, V. Durdová–J. Patloková
6:4, 6:0, M. Žemla, J. Kubát–O. Šoukal, V.
Jurča 6:1, 6:0, K. Durda, R. Papež– L. Trojčák,
P. Šlais 6:2, 7:5, V. Durdová, N. Kulhánková–
N. Koukalová, A. Koukalová 6:0, 6:1.
Mgr. Karel Durda, předseda oddílu

dili jezdci na propagační jízdu ulicemi Slavkova.
Jízda proběhla za nebývale teplého a slunečného
počasí bez problémů. Návštěvníci Slavkova i domácí měli pěkný zážitek. Po návratu do areálu se
motorkáři rozdělili na dva tábory: silničáři se jeli
projet na Pálavu a enduráci testovali novou tréninkovou trať za areálem Liko-s, která vyrostla
za několik dnů. Trať bude vhodná pro tréninky
začínajících jezdců, což je první krok pro motoristickou mládež.
Po skončení srazu v 16 hodin ještě několik
z nás odjelo do Vážan podívat se na obrovský terénní areál pana Hrdinky, který skýtá vše, co terén vyžaduje.
Co nás motosilničáře mrzí, je současný špatný
stav slavkovských komunikací. Je tomu již neuvěřitelných 35 let, co ulicemi Slavkova burácely
silniční motocykly. Snad se k této tradici někdy
dopracujeme.
Na závěr se ještě zmíním o našich juniorech.
Neveselý byl pohled na terénáře Lukáše
Michalčíka, který se těšil na sraz motorkářů, aby
nám předvedl na trati svůj nový motocykl. Na
nedávném závodě v Božicích u Znojma po startu 40 jezdů byl osmý a při stíhací jízdě z šestého
místa spadl tak nešťastně, že si zlomil ramennní
krček pravé ruky. Nutno podotknout, že má 11
let a závodil mezi 14–15letými. Držíme mu palce, aby se uzdravil a mohl pokračovat v závodech letošní sezony.
Kája Májek startoval 8. května ve Valfendorfu
v Rakousku a obsadil 4. a 2. místo. Testoval novou sérii tělísek spojek, které se neosvědčily.
Lépe se mu vedlo po úpravách 15. května ve slovenské Skalici, kde opět po dramatických bojích
zvítězil. Držíme mu také palce, ať ho štěstí neopustí a krásná „Blata“ vydrží při potřebném výkonu v dalších závodech.
jm
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
DANNYHO PARËÁCI 2. GEORGE CLONEY, BRAD PITT, MATT DAMON, CATHERINE ZETA-JONES, ANDY GARCIA, JULIA ROBERTS…Jsou zpátky! Vracejí se ve volném pokraãování skvûlé kriminální komedie, ve které si pﬁi‰li na 160 milionÛ dolarÛ.Dlouho jim
ale nevydrÏely. Je na ãase vymyslet a rozjet dal‰í mistrovsk˘ plán.
Nebo plány a to zvlá‰tû ve chvíli, kdy se na scénû objeví tajemn˘ neznám˘.
LOVCI POKLADÒ DrÏitel Oscara NICOLAS CAGE a skvûlé speciální
efekty hrají hlavní role v napínavém a dobrodruÏném filmu. Benjamin
obûtoval cel˘ Ïivot hledáním bájného pokladu ﬁádu TempláﬁÛ, za kter˘m se bezúspû‰nû honilo uÏ 6 generací jeho pﬁedkÛ. Koneãnû na‰el
potﬁebnou indicii k jeho nalezení. BohuÏel o ní ví i jeho nesmiﬁiteln˘
nepﬁítel. A tak zaãíná ten prav˘ hon. A existuje poklad vÛbec?
OKRSEK 49 JOAQUIN PHOENIX, JOHN TRAVOLTA Hasiãi z okrsku 49
jsou zku‰ená profesionální jednotka, jejíÏ pﬁíslu‰níci musí mnohdy
podﬁídit svÛj soukrom˘ Ïivot svému poslání. ZachraÀovat cizí Ïivoty
znamená riskovat svÛj a v‰e se mÛÏe zmûnit bûhem jediné krátké
chvilky. Akce, vtip a velkolepé vizuální efekty zaruãují nev‰ední filmov˘ záÏitek.
ZEMù KRVAVÉHO SLUNCE Odhodlan˘ bojovník za spravedlnost STEVEN SEAGAL se vrací, aby se utkal s japonskou mafií. Pouze jeden
muÏ mÛÏe zastavit Yakuzu!!
MANCHURIANSK¯ KANDIDÁT DENZEL WASHINGTON, MERYL
STREEP, LIEV SCHREIBER. Uprostﬁed války v Perském zálivu jsou za
záhadn˘ch okolností uná‰eni vojáci a jsou s nimi provádûny nezákonné pokusy. Kdo za tím v‰ím stojí? Mraziv˘ thriller o vym˘vání
mozkÛ.
WIMBLEDON KIRSTEN DUNST, PAUL BETTANY. Kdysi úspû‰n˘ tenisov˘ hráã Peter Colt získává divokou kartu, která mu umoÏní zúãastnit se prestiÏního wimbledonského turnaje. Tam se seznámí s vycházející hvûzdou Lizzie a díky její lásce a podpoﬁe vyhrává jeden zápas
za druh˘m. Musí se ale rozhodnout, co je pro nûj dÛleÏitûj‰í láska
nebo tenis…
JULIUS CAESAR RICHARD HARRIS, CHRISTOPHER WALKEN, JEREMY SISTO. ProÏijte velkolep˘ Ïivotní pﬁíbûh ﬁímského císaﬁe Gaia
Julia Caesara. ZaÏijete jeho mladické vize i taÏení do Galie a Egypta.
Byl to Caesar, kdo do ¤íma pﬁivedl nejslavnûj‰í královnu Egypta –
Kleopatru. A byl to on, jehoÏ Ïivot ukonãili senátoﬁi v ãele s Brutem.
ZAHULÍME, UVIDÍME Îe je tráva zelená, to ví kaÏdej. Îe dokáÏe zamotat ‰i‰ku, to taky. Ale co blázniv˘ho se díky ní stalo tûmhle dvûma
t˘pkÛm, to je fuckt neuvûﬁiteln˘. Zaãíná kultovní teenagerská komedie
o jedné pûknû divoké páteãní noci. 100% prohulená komedie.
SUPER PROHNILÍ PHILIPPE NOIRET, LORANT DEUTSCH, THIERRY
LHERMITTE. Ve tﬁetím pokraãování slavné akãní krimikomedie
Prohnilí, se cesty sehrané policajtské dvojky z paﬁíÏského Montmartu
znovu sbíhají.
SMR·Ë NAD PACIFIKEM Na palubû boeingu 747 je mezi cestujícími
i nûkolik únoscÛ, kteﬁí se chystají let pﬁekazit. Posádka letadla se snaÏí s po‰kozen˘m letadlem pﬁedejít smrtelné havárii. Navíc, kdyÏ nad
Pacifikem ﬁádí niãivá smr‰È…
RRRRRRR!!! GÉRARD DEPARDIEU v bláznivé prrrrrrehistorické komedii. První vraÏda, první ‰ampón, první tajemství, nûkolik podezﬁel˘ch
a stoletá válka.
KOMA Kdo ovládá její Ïivot? Kdo mûní její identitu?
ZKÁZA LODI ESTONIE Smrt, lÏi a témûﬁ dokonalé maskování: V noci
z 27. na 28. záﬁí 1994 se uprostﬁed Baltského moﬁe potopil trajekt
Estonia. 852 lidí se utopilo, zachránit se podaﬁilo pouze 145 osob.
Natoãeno podle skuteãné události.
ÎIVOT A SMRT PETERA SELLERSE Film sleduje bouﬁlivou cestu britského komika od jeho skromn˘ch zaãátkÛ aÏ k úspû‰nému pﬁedstaviteli inspektora Clousea. Prav˘ Ïivot RÛÏového pantera.
KOSTKA 0 KaÏdá noãní mÛra má svÛj zaãátek!
DVE¤E V PODLAZE JEFF BRIDGES, KIM BASINGER. Smí ãlovûk pﬁekroãit v‰echny meze, aniÏ by za to zaplatil? Na motivy bestselleru
Johna IRVINGA.
FINAL CUT ROBIN WILIAMS, MIRA SORVINO, JIM CAVIEZEL. Îili
byste jinak, kdyby kaÏd˘ okamÏik va‰eho Ïivota byl nahráván?
RETROGRADE DOLPH LUNGREN. Cesta za záchranu lidstva se zmûnila v boj o holé pﬁeÏití…Strhující akãní podívaná plná napûtí a neãekan˘ch zvratÛ.
POLDOU NA 24 HODIN DANIEL AUTEUIL, FRÉDÉRIC DIEFENTHAL.
Co se stane, kdyÏ si nûkolik poveden˘ch zlodûjíãkÛ hraje na policajty?
Akãní francouzská komedie s hvûzdami Taxi 1, bláznivá jak Taxi 2,
rychlá jako Taxi 3.
ZDRHEJ O 106. KdyÏ se potkají zlodûj a zlodûjka, nikdy není jisté jestli tomu druhému chtûjí ukrást srdce, nebo penûÏenku. Zlodûj okradl
zlodûje. Francouzská skvûlá komedie.
UPÍ¤I : NÁVRAT Z jednoho…jich vzniká mnoho…TouÏí po pomstû.
TouÏí po krvi. TouÏí po vítûzství.
PERFEKTNÍ MANÎEL DEAN CAIN Pﬁíbûh kter˘ ‰okoval svût!
Nepochopitelná tragedie, podezﬁení, kterému nelze vûﬁit.
TVÁ¤ TERORU RICK SCHRODER. Nikdo není nebezpeãnûj‰í neÏ muÏ,
kter˘ nemá co ztratit. Nebezpeãí, akce a sex jsou pouh˘ zaãátek.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Práce na zahradě v červnu – choroby, škůdci a užitečné organismy
Pranostika: Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde, jak začneme kositi.
Červen bývá na slunce bohatý a déšť opravdu
přijde, kdy jej nejméně čekáme. O tom svědčí
i tento zápis z kroniky z 20. června 1967: Nad
Slavkovem visely těžké temné mraky a silná bouře s krupobitím napáchala mnoho škod. Po krupobití zahrádkáři shledali jen olámané listí a větve stromů – veškerá úroda byla zničena. Toto si
jistě nepřejeme. Naopak. Pokud je parný červen
s nedostatkem vláhy, zabezpečíme ovocným stromům i zelenině dostatek vláhy, která má vliv na
růst i zdravotní stav rostlin. K závlaze nepoužíváme studenou vodu, lepší je odstátá, vlažná. Do
závlahy, která nemusí být častá, ale vydatná, můžeme použít jednosložková nebo kombinovaná
hnojiva. Pozor však na přehnojení – mezi hnojením musí být delší přestávky. Záhony i mísy pod
ovocnými stromy udržujeme v bezplevelném stavu. Stále platí, že „nejlepším herbicidem je ostrá
motyka“. Jen zkušení zahrádkáři mohou aplikovat listové herbicidy (ROUNDUP, DOMINÁTOR…). Červen je též obdobím, kdy u dobře
odkvetlých odrůd jabloní, hrušní a broskvoní
s bohatou násadou provedeme ruční probírku
plůdků v době, kdy mají průměr okolo 15–20
mm. Včasná probírka zvyšuje kvalitu a současně
podpoří diferenciaci květních pupenů pro příští
rok – omezuje tedy střídavou plodnost. Je-li optimální počasí pro vývoj chorob a škůdců, provádíme ochranu proti strupovitosti a padlí: RUBIGAN 12 EC -,0,045–-0,06%, ZATO 50 WG
0,015%, TOPAS 100 EC 0,045%, VECTRA SC
0,03%, DISCUS 0,02%. Na přemnožené mšice
můžeme použít PIRIMOR 25 WG 0,1–0,015,
ZOLONE WP nebo 35 EC , MOSPILAN 20 SP
0,013%. Jistě nás opět navštíví mandelinka bramborová, kterou jsem zaznamenal již při sázení
brambor, na kterou můžeme použít BANCOL 50
WP 0,1%, CALYPSO 48O SC 0,02%, MOSPILAN 20 SP 0,012%. Po sklizených zeleninách
využijeme pozemek opětovným zasetím nebo
vysázením dalších zelenin. Dáme ovšem pozor,
abychom po sobě nezařazovali plodiny trpícími
stejnými chorobami. Můžeme ještě vysévat ka-

rotku, červenou řepu, pozdní ředkve a keříčkové
fazole pro sklizeň zelených lusků. Tyčková rajčata vyvazujeme a vylamujeme postraní výhony
(zálistky).
Škůdci – píďalka podzimní
Na rašících stromech meruněk, třešní, jabloní,
hrušní, slivoní, rybízu a angreštu se objevují světelné housenky píďalky podzimní, které poškozují jak pupeny, listy a květy, tak i plody, do nichž
často vyžírají hluboké dírky. Tyto buď opadávají
nebo jsou výrazně deformovány. Motýli se líhnou
na podzim. Samičky neschopné letu vylézají po
spáření do korun stromů, kde kladou jednotlivě
až 200 vajíček. Na jaře se líhnou z vajíček housenky, které jsou před kuklením maximálně 2,5
cm dlouhé. Spouštějí se po vlákně k zemi a zalézají asi 8–10 cm hluboko do půdy, kde se kuklí.
OCHRANA: Významná je podpora sýkor přezimujících v sadech vyvěšováním hnízdních budek. Vajíčka v zimě vyhledávají sýkory a další
druhy ptáků. K přímé ochraně je možné použít
lepové pásy upevněné koncem podzimu na kmeny stromů.
Hmyzožravé ptactvo – pěvci
Z ptactva jsou pěvci nejpočetnější skupinou
ptáků a nejvíce se podílí na biologické regulaci
hmyzích škůdců. Mezi hmyzožravé patří konipasové, lejskové, budníčci, vlaštovky, jiřičky, rorýsové… Posbírají hlavně při krmení mláďat velké
množství hmyzu. Například malý budníček krmící na hnízdě 6 mláďat sesbírá během 15 dnů až
1,5 kg různého hmyzu. I skupina semenožravých
pěvců, kam patří konopka, stehlík, zvonek… při
krmení mláďat přecházejí na hmyzí potravu a podílejí se na ochraně ovocných dřevin.
OCHRANA: Zásadní význam má udržení
hnízdišť v krajině jako jsou remízky, křovinaté
meze a starší výsadba stromoví, ale i vyvěšování
hnízdních budek a v zimním období vydatné přikrmování u nás přezimujících druhů. Dále nepoužívat nadměrně a neuváženě chemické přípravky k hubení pro nás škůdců, ale pro ptactvo
potravu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO ČZS
Slavkov u Brna
Vl. LUŽA

Gambrinus fest Slavkov na střelnici
V sobotu 28. května proběhne v našem areálu velký hudební festival, na který vám přijedou zahrát
hvězdy jako B.S.P. (Balage, Střihavka, Pavlíček),
VILÉM ČOK se svou kapelou BY PASS, ze
Slovenska přijedou populární HORKÝŽE SLÍŽE
a nebude chybět ani INEKAFE, PROHRÁLA
V KARTÁCH, S.P.S. či brněnský TIBET.
Akce vypukne úderem 16. hodiny a kapely
dohrají ve 24.00 h. Nemusíte se bát, že tímto pro
vás končí. O půlnoci totiž začne zábava se skupinou PROJEKT ROCK, vystupující též jako
ACCEPT REVIVAL, která nás všechny jistě dovede do zdárného konce:) Spaní je možno v areálu ve vlastních stanech. Předprodej vstupenek
probíhá ve Slavkově na náměstí v prodejně
Elektro Rudolf (odd. mobilních telefonů), ve
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SPORT CENTRU v posilovně a v kavárně
U TEMPLU po 17. hod. Více informací na
WWW.SLAFPARK.CZ.
SLAFPARK v.o.s.

okénko
Fotografií se ještě vracíme do Luhačovic, kde
jsme se zúčastnili otevírání pramenů a na zahájení
hlavní lázeňské sezony. Od kostela k pramenům šel
průvod, v jehož čele šly krojované soubory
z Valašska, Zálesí, Hradišťska, Vlčnova a Hlinska
v Čechách. Každý pramen byl vysvěcen a požádán,
aby celý rok dodával lidem léčivou vodu.
„Cérečky“ ze souboru Malé Zálesí ho pak ověnčily
myrtovými věnečky. Na snímku právě věnčí pramen Ottovky. Věříme, že i příští rok navštívíme při
rekondičním pobytu Luhačovice, kde si užijeme léčebné procedury a dostane se nám také poučení od
odboníků o tom, jak žít s cukrovkou. Letos se nám
zvláště líbila beseda s MUDr. Ivetou Pišťkovou, lázeňským diabetologem, a vystoupení dietní sestry
léčebného domu Morava Olgy Zbořilové.
Poslední edukační beseda před prázdninami se
uskuteční v úterý dne 21. června ve 14 h v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově. Vystoupí
Leoš Havlíček z firmy Johnson & Johnson na téma:
Správná kompenzace diabetu. Přítomní uvidí také
filmovou projekci k této problematice. Všichni si
budou moci zakoupit od firmy MTE – zdravotnické
potřeby Brno, zastoupené p. Milošem Kubíčkem,
zdravotní ponožky DIA komfort, letní zdravotní ortopedické sandály, objednat si glukometr, tonometr,
testovací proužky a ostatní zdravotní pomůcky i na
předpis lékaře. Sleva glukometrů One Touch Ultra
od téže firmy za 2100 Kč platí do konce května.
Rodiny s diabetickým dítětem se ještě mohou
přihlásit na víkendový edukační sportovní pobyt
v rekreačním středisku Čermák ve Sloupu
u Machochy, který se uskuteční ve dnech 24.–26.
června 2005.
Naše organizace preferuje celoroční pohybovou
aktivitu, zejména pro diabetiky a seniory. Proto se
k nám v létě můžete připojit každou středu od 17
hodin v zámeckém parku, kde hrajeme pétanque.
Rádi vás uvítáme, protože si zasportujete, pobavíte
se a osvěžíte na čerstvém vzduchu.
Od 4. července si s námi a Mgr. Janou
Sekerkovou můžete zacvičit a zaplavat na letním
koupališti ve Slavkově. Začínáme každé pondělí
a čtvrtek od 9.30 h. Sraz je při vstupu na koupaliště. Plavání a pobyt na sluníčku přispívá k otužování
celého organismu a přispívá k naší dobré náladě.
Naše organizace pořádá v termínu 9.–18. září
ozdravný pobyt v italském Bibione, zejména pro
diabetiky a seniory. Bližší informace v kanceláři na
poliklinice každé úterý dopoledne.
V příštím čísle vás obeznámíme s naším programem na II. pololetí roku 2005.
Marie Miškolczyová

Slavkovsk˘ zpravodaj
Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Otevírání pramenů a na zahájení hlavní lázeňské sezony v Luhačovicích
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Kopaná v červnu

Klub důchodců informuje
Předem upozornění. Pro velmi malý počet
zájemců o zájezd do Zlína a okolí se tento zájezd nekoná. Rovněž pro nezájem členů naše-

Pestré Zahradní dny
Výstava Zahradní dny byla pestrá, a to jsme
chtěli. Přijelo 78 prodejců všeho druhu zboží.
Potěšitelné je, že zde byli ti samí zahradníci co vloni a ještě mnoho dalších a všichni byli spokojeni.
Chci touto cestou poděkovat Městu Slavkov za
záštitu nad touto akcí a za pomoc při organizaci.
Především pak TSM Slavkov. Za vystoupení
v programovém bloku pak patří upřímný dík souborům a skupinám slavkovských škol a také křenovickému Křenováčku. Dále si zaslouží poděkování ČSCH Slavkov za expozici drobného
domácího zvířectva, Zookoutek Vyškov za zapůjčení skupiny koz domácích. Obě expozice zaujaly mnoho návštěvníků. Slavkovští Junáci pro mládež připravili řadu soutěží a her. Dospělí měli
možnost si poslechnout Boba Frídla, vynikající
cimbálovou muziku Hudci z Kyjova a nebo
Slavkovskou zámeckou kapelu. Každý si mohl
něco vybrat a s přispěním pěkného slunečného
počasí zde strávit příjemnou část dne.
pn

ho klubu se nekoná ani půldenní zájezd po
památných místech bitvy tří císařů v okolí našeho města. Samosprávu KD velmi mrzí, že odvolává tyto akce. Po organizační i obsahové
stránce byly zájezdy zajištěny dobře, včetně zajištění odborných průvodců. Ze strany samosprávy bylo věnováno hodně osobního úsilí i času
pro dobrý průběh obou zájezdů. Mrzí nás nezájem o naši činnost.
Naše nejbližší akce jsou následující:
• v pátek 3. června v 17 hodin se v Klubu důchodců na Polní 1444 uskuteční beseda s paní
JUDr. Rotreklovou o problematice dědického práva, o daňovém zatížení pozůstalých, o průběhu
pozůstalostního řízení a o obsahu platné závěti.
• ve čtvrtek 9. června v 15 hodin opět v Klubu
důchodců na Polní ulici se bude konat zdravotní
přednáška na téma: Vady pohybového ústrojí.
Na přání absolventů kurzu ovládání počítačů
chceme ještě jednou touto cestou poděkovat ředitel ZŠ Tyršova Mgr. V. Soukopovi za velmi
pěkné vedení kurzu a za příjemný a trpělivý přístup k našim posluchačům. Publikovaná fotografie je toho jistě dobrým dokladem.
Těšíme se na účast při uvedených akcích.
Samospráva KD

V měsíci čevnu proběhnou na slavkovském
stadionu následující mistrovská utkání:
KP JmKFS – A mužstvo
So 18. 6. SK Slavkov–Minerva Boskovice,
16.30 h
OP Vyškov – dorost
V případě vítězství ve skupině B hraje s vítězem
skupiny A o postup do I. třídy JmKFS.
Ne 19. 6. ve 13.45 h odvetný zápas na našem stadionu.
OS Vyškov – žáci
So 4. 6. SK Slavkov–Sokol Milešovice, 15 h
V případě vítězství ve skupině C hraje s vítězi
skupin A a B kvalifikaci.
So 11. 6. – 10 h na neutrálním hřišti.
OS Vyškov – přípravky
So 18. 6. – turnaj OFS na neutrálním hřišti.
VV SK Slavkov děkuje všem svým příznivcům za povzbuzování a všem sponzorům, kteří
přispívají na naši činnost. V příštím soutěžním
ročníku 2005/2006 se těšíme na shledanou! rs

Budeme také světoví?

✉

S velkou nadějí čtu zprávy ze
světa o tom, že se ve světě zakazuje kouřit i v restauracích. I když
jsem jen příležitostný kuřák doutníků, s tímto
postojem souhlasím. O to více mě mrzí, když
jako starosta jedné z obcí Slavkovska chci pozvat přátele na prohlídku Slavkova i s obědem
v restauraci Sokolský dům a musím sedět u vynikajícího jídla, s příjemnými lidmi, v pěkném
prostředí, dobrou obsluhou, ale ve smradu z cigaret, které si ani po dobu podávání obědů někdo
neodpustí.
Myslíte, že by restaurace ztratila pověst, kdyby byla pravidla, která i nekuřákům dovolí cítit
to, co mají na talíři a vychutnat si um kuchaře,
místo toho, aby odcházeli s pocitem, že příště
snad pozvou přátele někam jinam, aby nehazardovali s plícemi svými a svých přátel. Všichni se
snažíme, aby Slavkovsko a věřím že i Slavkov,
bylo co nejhezčí, atraktivní a pro turisty, ale i pro
naše obyvatele i příjemné. Přimlouvám se za to,
aby i takové maličkosti stály za úvahu.
Nevím, jestli se toto týká všech restaurací ve
Slavkově.
Jaroslav Žalkovský

Kalendář akcí – červen 2005
Datum

hod.

4. a 5. 6. 9.00–17.00
4. 6.
10.00–16.00
4. 6.
15.00–21.00
5. 6.

16.00

5. 6.
19.30
9. 6.
13.30–17.00
10. 6.
12. a 26. 6.
16. 6.
19.30
17.–19. 6.
18. 6.

16.30

18. a 19. 6.
21. 6.
14.00
24. 6.
25. 6.
27. 6.–1. 7. 8.00–16.00
9. 6.–4. 12.
do 13. 11.
do 3. 12.
do 18. 12.

druh

akce

sport Celosvûtov˘ pohár Grand prix – cestovní vozy + F1
sport SoutûÏ mládeÏnick˘ch kolektivÛ
sport Cesta pohádkov˘m lesem. Start na konci ul. Jiráskovy – pro dûti i rodiãe k MDD. Vstupné 10 Kã
Trasa oborou, cíl na stﬁelnici, obãerstvení, táborák, zábavné hry a soutûÏe
kult. X. roãník mezinárodního hudebního festivalu 13 mûst Concentus Moraviae
Oficiální zahájení. Pﬁedprodej vstupenek v IRC Austerlitz, tel.: 544 220 988
kult. Concentus Moraviae – slavnostní zahajovací koncert
spol. Diskohrátky v DDM. Vstupné 10 Kã. Obãerstvení zaji‰tûno, taneãní soutûÏe, slosovatelné vstupenky v tombole
sport Komerãní turnaj
sport Klubov˘ turnaj
kult. Concentus Moraviae – koncert v rámci festivalu váÏné hudby
italsko-nûmeãtí umûlci pﬁedstaví nejexotiãtûj‰í nástrojovou kombinaci festivalu
sport âesk˘ pohár juniorÛ v beachvolleyballe – www.beachvolleyballcz.cz
kult. Hudební festival Slavkov 2005 – www.glanc.cz
Vystoupí: H. Hegerová, A. Langerová, Another Way, Hradi‰Èan, O. Brzobohat˘ a BÛhví, V. Kotek a ROHlick,
Wohnout, O. Hejma a Îlut˘ pes. Uvádí: M. Boãanová a V. Kotek. pﬁedprodej vstupenek v IRC Austerlitz, tel.: 544 220 988
sport Kvalifikace pohár klubu do 16 let
spol. Pﬁedná‰ka na téma: Správná kompenzace diabetu. Pﬁedná‰í Lenka Ol‰anská
sport KB VIP Cup
spol. Oldtimer festival – setkání veteránÛ motocyklÛ a automobilÛ
spol. Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti. Cena: 40 Kã na den (svaãinka, provozní náklady, odmûny). Obûdy v jídelnû Z· Komenského
– platí si úãastník u ved. stravování. Program: soutûÏe, hry, vycházky, v˘tvarné a rukodûlné práce. Pﬁihlá‰ky v DDM Slavkov
v˘st. „Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století“. V˘stava otevﬁena od 9. 6. do 4. 12. 2005
v˘st. Kde byste Napoleona nehledali. V˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí
v˘st. Pohlednice z depozitáﬁÛ. V˘stava unikátních a jedineãn˘ch pohlednic
zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pﬁístupné
v˘st. Souãasná sklenûná plastika. V˘stava prací pﬁedních ãesk˘ch skláﬁÛ

místo konání

poﬁadatel

areál ARC Slavkov
Zámecká stﬁelnice
DDM

ARC Slavkov
SSK 0750 E-com

Zámecká kaple

Historické muzeum

Historick˘ sál zámku
DDM
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
Historick˘ sál zámku

Historické muzeum
DDM
GIA
GCA
Historické muzeum

koupali‰tû Slavkov
zámeck˘ park

SK Bechavolleyball,
Glanc, s.r.o.,

golfové hﬁi‰tû
zasedací místnost MûÚ
golfové hﬁi‰tû
zámeck˘ park
DDM

GCA
ÚO Svazu diabetikÛ âR
GIA
Historické muzeum
DDM

Zámek Slavkov, sever.kﬁídlo Historické muzeum
Zámek Slavkov
Historické muzeum
Zámek Slavkov
Historické muzeum
Zámek Slavkov

Historické muzeum
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Program kina najdete téÏ na internetu na adresách:

www.bmtypo.cz

nebo

kina.365dni.cz

P¤ÍLI· DLOUHÉ ZÁSNUBY

31. 5. úter˘
1. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

133 min.
Snoubenec mladé Francouzky Mathildy zmizel v zákopech 1. svûtové války. Dívka podniká témûﬁ detektivní pátrání, aby zjistila, co se
s ním vlastnû stalo. Romantick˘ film Francie/USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

4. 6. sobota
5. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

118 min.
Romantická komedie uãí nesmûlé muÏe umûní seznamovat se a okouzlovat. Sám uãitel v‰ak vede dÛslednû staromládeneck˘ Ïivot –
dokud nepotká tu pravou…
Vstupné: 63, 65 Kã
MládeÏi pﬁístupno

7. 6. úter˘
8. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

Vstupné: 60, 62 Kã

HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUÎE

KAME≈ÁK 3

100 min.
Zpátky do KameÀákova, kde se rozladûní místních lidí je‰tû zv˘‰í, kdyÏ tchynû podnikatele Kohna dojedná fotbalov˘ zápas s Romy.
Úspû‰ná ãeská komedie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

HRA NA SCHOVÁVANOU

11. 6. sobota
12. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Po maminãinû smrti se malá Emily sblíÏí s vymy‰len˘m kamarádem Charliem. Po sérii stra‰ideln˘ch událostí její vydû‰en˘ otec pochopí,
Ïe Charlie moÏná není úplnû vymy‰len˘. Horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

14. 6. úter˘
15. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Pokraãování hororu: Investigativní novináﬁce a jejímu synovi nedá smrtící videokazeta pokoj ani v tichém mûsteãku v Oregonu. Strach uzavírá
kruh. Horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

18. 6. sobota
19. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

118 min.
Legendárnímu podmoﬁskému badateli proslavenému po celém svûtû díky sv˘m dokumentárním poﬁadÛm o záhadném Ïivotû v moﬁsk˘ch
hlubinách se v‰ak v poslední dobû nedaﬁí. Pﬁítele seÏral Ïralok a sám ztrácí elán. Komedie USA.
Vstupné: 63, 65 Kã
MládeÏi pﬁístupno

21. 6. úter˘
22. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

85 min.
Vesnická rodinka se pﬁestûhovala za lep‰ím do jiného mûsta a pokou‰ejí se najít vlastní Ïivotní cestu. Kolem v‰ak ‰mejdí záhadn˘ skﬁítek.
Komedie, nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

25. 6. sobota
26. 6. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

91 min.
Pohádková ﬁí‰e Gaja je ve smrtelném ohroÏení, ale animovaní hrdinové to tak samozﬁejmû nenechají. Padou‰sk˘ profesor Suchar se má
na co tû‰it! Animovan˘ pﬁíbûh v ãeské verzi!
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

28. 6. úter˘
29. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

97 min.
Dal‰í nebezpeãná akce agenta xXx. Gilebens se znovu ocitá v situaci, kdy nutnû potﬁebuje pomoc. Musí odhalit vzbouﬁence a zaÏehnat
hrozbu pﬁevratu v dûjinách Spojen˘ch státÛ. Akãní thriller USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno

2. 7. sobota
3. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

121 min.
Keanu Reeves vymítá démony a nikotin ve volné adaptaci písma svatého a populárního komiksu. BlíÏí se velik˘ souboj o budoucnost lidstva.
Sci-fi USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

5. 7. úter˘
6. 7. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

9. 7. sobota
10. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

KRUH 2

ÎIVOT POD VODOU

SK¤ÍTEK

HRDINOVÉ Z ¤Í·E GAJA

xXx: NOVÁ DIMENZE

CONSTANTINE

SLEâNA DRS≈ÁK 2: JE·Tù DRSNùJ·Í

116 min.
Agentka FBI Gracie Hartová byla zvolena královnou krásy, lehce zpitomûla, ale teì se musí probrat – v Las Vegas unesli jeji dva pﬁátele.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

145 min.
Film vypráví o kﬁíÏové v˘pravû oãima mladého rytíﬁe, kter˘ odchází na kraj známého svûta bojovat za svÛj ideál. Historick˘ velkofilm.
ReÏie Ridley Scott.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661,
e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz

Svatourbanské hody

Letošní, již v pořadí šesté Svatourbanské
hody, proběhly ve dnech 21. a 22. května. Hody
pořádalo devět krojovaných párů stárků, hlavním stárkem a stárkou se stali Pavel Šiler
a Tereza Ušalová. Významnou událostí bylo
žehnání praporu a insignií Města Slavkova při
hodové mši sv. ve farním chrámu. Milá byla návštěva občanů z družebního polského Slawkowa s kapelou, která vyhrávala v ulicích města
spolu se Zámeckou kapelou.
pmv

