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Výstavba nové čtvrti
zahájena

Prodej pozemků
v Zelnicích již zná kupce
Poãítaãová vizualizace nového bydlení v Zelnicích

Ing. J. Kaláb a Ing. I. Charvát pﬁi podpisu smlouvy

Příští číslo
vyjde
31. května

o více jak roční přípravě prodeje pozemků v Zelnicích byl vybrán v rozsáhlém výběrovém řízení vítěz této soutěže, který získá pozemky o celkové
rozloze 66 670 m2. Dne 12. března 2008
zastupitelstvo města schválilo uvedený
prodej obchodní společnosti KALÁB –
stavební firma, spol. s r. o. za cenu
25 001 250 Kč. Cílem města nebylo jen
dosažení nejvyššího výnosu za prodeje
pozemků, ale taktéž možnost ovlivňovat
budoucí výstavbu. V rámci hodnotících kritérií tak byla posuzována mimo již zmíněnou výši kupní ceny i architektonická studie, termíny realizace výstavby, bankovní
záruky za porušení povinností uvedených
v budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty
za prodlení s plněním jednotlivých termínů.

P

DNY SLAVKOVA 30. 5.–1. 6. 2008

Další informace
a program
Dnů Slavkova
na straně 5

Kupní smlouva mezi Městem Slavkov u Brna a firmou KALÁB
– stavební firma, spol. s r. o. byla slavnostně podepsána dne
7. dubna 2008. Na uvedených pozemcích by mělo do roku 2012
vyrůst až 52 rodinných domů a 25 bytových domů s 217 bytovými
jednotkami.
Věřím, že nově vybudovaná čtvrť se stane pohodovou částí
města pro jeho nových 650–750 obyvatel.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
Rozhovor s Ing. J. Kalábem přinášíme na straně 7

V pátek 28. března se za mimořádného zájmu veřejnosti uskutečnila vernisáž výstavy „Šaty dělají
člověka“ z děl mladých autorů,
dětí, které navštěvují výtvarný
obor ZUŠ F. France.
(Pokračování na straně 9)

Šaty dělají člověka
Glitter Stars opět zářily

Zahradnická v˘stava
v zámeckém parku
Ve dnech 11. a 13. dubna se v Brně opět
po dvou letech konala významná sportovní
akce Final Four Euroligy za úspěšné účasti
domácích basketbalistek Gambrinusu Sika
Brno. Slavkovské „třpytivé hvězdy“ byly
opět při tomto vrcholném sportovním zápolení. Naše děvčata měla natrénováno 16
sestav, kterými zpestřovala oddechové časy
a přestávky všech semifinálových i finálo-

vého utkání. Vyprodaná hala na Vodově
ulici za význačné podpory skupiny Glitter
Stars hnala domácí reprezentantky k velkému úspěchu. Postup do finále a získání
stříbrných medailí v Evropské lize je velkým úspěchem, a slavkovská děvčata určitě
přispěla svými výkony k výborné atmosféře všech utkání.
R. Macharová

11. a 12 dubna
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

VI. řádné zasedání ZM – 31. března 2008
ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
12. ZM souhlasí s nabytím pozemků parc.
č. 2817/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 135 m2 a parc. č. 2821/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 720 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR –ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
13. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě: s p. Josefem Žemlou
o nabytí části pozemku parc. č. 1483/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; s manželi Jiřím
Gachem a Lenkou Gachovou o nabytí části pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění; se Stanislavem a Marií Žemlovými o nabytí části pozemku parc. č. 1488
v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění; s Radoslavem Suchomelem a manželi Miroslavem
a Romanou Valníčkovými o nabytí části pozemku
parc.č.1495 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém
znění; s Miloslavou Habartovou, Radoslavem Suchomelem, manželi Miroslavem a Romanou Valníčkovými o nabytí jejich spoluvlastnických podílů k části pozemku parc.č.1494/2 v k.ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění; se Svatoslavem Vojtěchem, Danou Hruškovou a Pavlem Vojtěchem
o nabytí jejich spoluvlastnických podílů k části pozemku parc. č. 1494/2 v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění. Současně souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě: s manželi
Ing. Ivo a Ivanou Skřivánkovými o koupi pozemku
parc. č. 1496/4 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1494/9
v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění
a o koupi částí pozemků parc. č. 3189/3 a parc.
č. 3189/2 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém
znění; s Pavlem Komárkem o koupi pozemků parc.
č. 1494/5 v k. ú. Slavkov u Brna a 1494/6
v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění;
s Ing. Pavlem Votrubou o koupi pozemku parc. č.
1494/7 v k. ú. Slavkov u Brna a části pozemku
parc. č. 1494/8 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění. Současně schvaluje, že náklady spojené s nabytím všech shora uvedených pozemků
uhradí město .
14. ZM nesouhlasí se zveřejněním prodeje části
pozemku parc. č. 3462 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna.
15. ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca 1,7 m2 a části pozemku parc.
č. 775/9 ostatní plocha o výměře cca 2,25 m2 vše
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
16. ZM souhlasí s koupí pozemků parc.
č. 3554/11 ostatní plocha o výměře 26 m2; parc.
č. 3554/12 ostatní plocha o výměře 36 m2; parc.
č. 3623/26 orná půda o výměře 58 m2; parc.
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
nabízí předprodej vstupenek na
KONCERT PAVLA NOVÁKA, který se uskuteční ve středu 28. května od 19 hod. v kině
Jas ve Slavkově u Brna. Jednotná cena vstupenky je 80 Kč.
Otevírací doba informačního centra v květnu:
úterý–sobota
9–17 hodin
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

č. 3623/42 orná půda o výměře 39 m2; parc.
č. 3629/4 orná půda o výměře 53 m2; parc.
č. 3637/8 orná půda o výměře 14 m2; parc.
č. 3637/9 orná půda o výměře 24 m2 a parc.
č. 3638/22 zahrada o výměře 54 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Jaroslavy Zavadilové
do vlastnictví města Slavkov u Brna. Kupní cena
ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu práva
do KN. Současně souhlasí, že náklady spojené
s výkupem uhradí město.
17. ZM souhlasí s prodejem částí pozemků parc.
č. 3073/68 orná půda; 3073/50 orná půda a 3073/1
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře
cca 800 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti Tenryu, spol. s r.o. formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Zálohu na kupní cenu ve
výši 700 Kč/m2 uhradí kupující před podpisem
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva
bude uzavřena do jednoho roku od nabytí právní
moci stavebního povolení na stavbu čerpací stanice
na parc. č. 3073/5 a 3073/2 v k.ú. Slavkov u Brna
při současném zachování bezkonfliktního napojení zamýšlené přeložky silnice II/416 na silnici
I/50. Současně souhlasí, že náklady spojené s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.
18. ZM po projednání zprávy „Pronájem podzemí
– p. František Bursa“ bere její obsah na vědomí.
19. ZM souhlasí se zasláním žádosti o vstup do
Evropské federace napoleonských měst.
20. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., pana Radoslava Lánského, člena RM Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana
Mgr. Vladimíra Soukopa, člena RM Slavkova
u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu
valné hromady a stanov a. s.
21. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a. s., pana Ing. Ivana
Charváta, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města Slavkova u Brna. Delegovaný
zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům
akcionáře dle programu valné hromady a stanov a. s.
22. ZM stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova u Brna pro rok
2008 v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb.
23. ZM bere na vědomí zprávu o řešení kapacity
MŠ Zvídálek a schvaluje její zvýšení na celkový
počet 191 dětí. Současně ukládá RM zadat neprodleně zpracování PD uvedených úprav ZŠ pro potřeby MŠ, náklady uhradit z položky 71 – rezerva
– investiční činnosti a ukládá zrekonstruovat
prázdný byt v nové budově ZŠ Komenského.
24. ZM schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1/2008“
(oprava fasád zámku, oprava bytu školníka) a přijetí limitní dotace ze SR na opravu fasád zámku ve výši
3 500 000 Kč.
25. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Darovací smlouvě mezi městem a Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského
kraje, kterým se v článku VI. smlouvy prodlouží termín pro zahájení stavby požární stanice do 31. 12.
2010.
Upozornění

1. ZM bere na vědomí „Návrh rozpočtu roku
2008“ a schvaluje: celkovou výši příjmů a výdajů
142 868 100 Kč, plán podnikatelské činnosti s celkovou výší nákladů 17 904 000 Kč a celkovou výší
výnosů 19 761 000 Kč, delegování pravomoci na
RM související s možností přijímat rozpočtová
opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu, pověření
RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu
činnosti organizací pracujících s mládeží do výše
350 000 Kč, pověření RM k rozdělení finančních
příspěvků na podporu činnosti neziskových organizací do výše 50 000 Kč.
2. ZM schvaluje předložený programu rozvoje
města na rok 2008.
3. ZM bere na vědomí obsah zprávy „Komunální stroj pro TSMS“ a schvaluje uzavřít smlouvu
na pořízení komunálního stroje Stiga Belos Sweden financováním formou leasingu na dobu 60 měsíců s 20% akontací mezi TSMS a společností
Myland s.r.o., v ceně 2 241 540 Kč za dalších podmínek uvedených v této zprávě. Současně schvaluje způsob financování pořízení tohoto vozidla
dle návrhu ve zprávě.
4. ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
50 000 Kč místnímu svazu skautů a skautek ČR –
Junák na opravu jejich klubovny.
5. ZM souhlasí s požádáním a přijetím státní
dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 620 000 Kč, s použitím
přislíbené dotace z Programu na opravu krovu
a střechy kulturní památky – domu č.p. 65 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna, souhlasí s poskytnutím částky 1 000 000 Kč z rozpočtu města
jako podílu vlastníka památky k dotaci z Programu
regenerace MPZ a MPR.
6. ZM schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkovém kalendáři s rozložením do 24 měsíčních
splátek s Jiřinou Hrdovou.
7. ZM schvaluje předložený „Komunitní plán
sociálních služeb města Slavkova u Brna do roku
2009“.
8. ZM schvaluje v souladu s § 44 stavebního
zákona pořízení územního plánu a pověřuje zastupitele Ing. Jana Reichla spoluprací s pořizovatelem
při tvorbě územního plánu.
9. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú., Slavkov u Brna do vlastnictví p. Milana Lepky. Cena za pozemek ve výši
4380 Kč a náklady spojené s prodejem ve výši
3850 Kč budou uhrazeny nejpozději při podpisu
kupní smlouvy.
10. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc.
č. 1459/18 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 22 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou
bezúplatného převodu.
11. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc.
č. 1554/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 19. května do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

4

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

4/2008

29. řádná schůze rady města – 15. dubna 2008
1. RM projednala a bere na vědomí plnění usnesení
z 1.–74. schůze RM z období 2002–2006 a z 1.–28.
schůze RM z období 2006–2010
2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti stavebního
úřadu.
3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství.
4. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí.
5. RM bere na vědomí návrh akcí jednotlivých sekcí
komise pro zahraniční vztahy na rok 2008 a zápis z jednání komise č. 1/2008.
6. RM bere na vědomí zprávu o vztahu správního orgánu obce s rozšířenou působností k „národním kulturním památkám“ (dále jen NKP) a povinnostech
vlastníka NKP a ukládá MěÚ předložit zprávu doplněnou o další informace v jednání ZM.
7. RM ukládá TSMS organizačně a technicky zajišťovat realizaci projektu „Stará cihelna – terénní
úpravy“. Současně ukládá MěÚ připravit změnu příkazní smlouvy a zpracovat a předložit RM záměr pro
možnost ukládání výkopových zemin a tvarování území
v lokalitě B14 vedle stávající rekultivované skládky.
8. RM bere na vědomí informace o činnosti komise
pro životní prostředí a děkuje členům této komise za jejich aktivní přístup.
9. RM bere na vědomí zprávu o výběru dodavatele
fasády zámku. Současně souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na akci „Slavkov u Brna, Zámek (hl. budova), obnova fasád, restaurování“ s firmou REKONSTRUKTIVA spol. s r.o. za cenu 4 499 897 Kč vč. DPH
10. RM ukládá MěÚ připravit záměr revitalizace
sedmi bytových domů na sídlišti Zlatá hora pro rok
2009.
11. RM ukládá MěÚ dojednat s firmou REISTAV
s.r.o. návrh smlouvy o výstavbě a smlouvy na revitalizaci bytových domů na sídlišti Nádražní č. p.1153-4
v intencích podané nabídky a dále je předložit na jednání RM. Zároveň ukládá MěÚ předložit RM návrh financování uvedené akce.
12. RM souhlasí s podáním žádosti o grantový sponzoring Moravských naftových dolů, a.s na vybudování
dětského koutku u DDM.
13. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 1570 orná půda o výměře 732 m2
v k.ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.
14. RM nesouhlasí s pronájmem částí pozemku parc.
č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna.
15. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků parc. č. 2223/2 ostatní plocha o výměře 7 m2
a parc. č. 2212/5 ostatní plocha o výměře 11 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
16. RM odkládá zprávu o záměru směny pozemků
pod retenční nádrží v ulici Tyršova a žádá MěÚ o doplnění zprávy.
17. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
částí pozemku parc. č. 284 v k. ú. Slavkovu Brna a postupuje tento záměr ZM.
18. RM souhlasí s bezúplatným zřízením věcného
břemene – práva průchodu a průjezdu po částech pozemků parc. č. 1085/22 a 1085/7 v k. ú. Slavkov u Brna
pro společnost Austerlitz Golf, s.r.o. Současně souhlasí,
že náklady spojené se zřízením věcného břemene (geometrický plán, vklad do KN) uhradí společnost Austerlitz Golf, s.r.o.
19. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění nového kabelového vedení VN a NN
na pozemcích parc. č. 2690/1 a 2690/89 v k.ú. Slavkov
u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. v předloženém znění.
20. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícím v umožnění uložení, provozu,
údržby a oprav podzemního veřejného komunikačního
vedení na pozemku parc. č. 1784/256 v k.ú. Slavkov
u Brna se společností Telefónica O2 v předloženém
znění.

21. RM bere zápis č. 3/15/2008 z jednání komise pro
výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na vědomí.
22. RM žádá ředitele Zámku Slavkov – Austerlitz
o vyjádření k záměru opravy zámecké Černé kuchyně.
23. RM souhlasí s uvedenými podmínkami pro provoz letního posezení před provozovnou CAFE BAR
HERNA FAIR PLAY na Palackého náměstí čp. 77 ve
Slavkově u Brna.
24. RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
se společností REKO media, s.r.o. na pronájem části
pozemku p. č. 2733/13 – ostatní plocha o velikosti 10
m2 a části pozemku p. č. 3594/1 – orná půda o velikosti
10 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění reklamního zařízení.
25. RM schvaluje uzavření smlouvy s Komerční
bankou, a. s. na uložení depozit z prodeje pozemků
v lokalitě ,,Zelnice“ ve výši 25 001 250 Kč prostřednictvím produktu E-trading.
26. RM schvaluje poskytnutí příspěvku: pro Pěvecký
sbor Gloria ve výši 10 000 Kč na vybavení a oděvní doplňky; pro PER VOBIS ve výši 10 000 Kč jen v případě, že akce pro město nebudou fakturovány a náklady ponese kapela ve své režii; pro Císařskou
slavkovskou gardu ve výši 15 000 Kč na materiál pro
výstroj a výzbroj, výstrojní součástky a propagační činnost jednotky; pro Mgr. Dagmar Klobasovou na vydání knihy Oldřicha Klobase „Kdo chytá v laně“ ve
výši 10 000 Kč.
27. RM schvaluje: uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 11. 1997 ve
znění pozdějších dodatků, mezi městem Slavkov u Brna
a MUDr. Evou Fuchsovou-Olšanskou; uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 20. 10. 1997 ve znění pozdějších dodatků, mezi
městem Slavkov u Brna a MUDr. Dagmar Šilerovou;
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 20. 10. 1997 ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Slavkov u Brna a MUDr. Jarmilou
Flodrovou.
28. RM schvaluje návrh „Pravidel o poskytování
a rozúčtování služeb při užívání bytů a nebytových prostor“ ve vlastnictví města, spravovaných MěÚ Slavkov
u Brna, odborem BTH, s nabytím účinnosti ke dni
1. 5. 2008.
29. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 12. 2002 mezi
městem Slavkov u Brna a ČR – Ministerstvem vnitra,
v předloženém znění.
30. RM bere udělení volna pro žáky ve dnech 2. 5.
a 9. 5. 2008 v ZŠ Tyršova na vědomí.
31. RM schvaluje kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2008/2009 v MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna.
32. RM bere na vědomí zprávu o uvolnění ředitele
Základní školy Komenského nám. 495 Slavkov u Brna
z funkce a ukládá funkcionářům projednat s Mgr. Jaromírem Pytelou náležitosti spojené s předáním školského zařízení, inventáře a dokumentace.
33. RM schvaluje časový a obsahový harmonogram
konkursního řízení na místo ředitele/ky ZŠ Komenského nám. 495 Slavkov u Brna. Zároveň vyhlašuje
konkurs na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ Komenského nám. 495 Slavkov u Brna, okres Vyškov s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2008. RM schvaluje navržený text veřejného oznámení konkursu a ukládá FO
zveřejnit text inzerátu na úřední desce úřadu a v elektronické podobě na internetových stránkách města a na
stránkách OŠ Jmk. RM současně pověřuje starostu: požádat KrÚ a ČŠI o delegování jejich zástupce za člena
konkursní komise; požádat ředitele ZŠ Slavkov u Brna
Malinovského 280, ZŠ Šaratice nebo Otnice, popř. Křenovice – úplné základní školy o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise; vyzvat ředitele ZŠ
Komenského nám. 495 Slavkov u Brna, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků
školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě.
34. RM bere na vědomí zprávu o volbách do školských rad a jmenuje za zřizovatele školské rady ZŠ

Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 a školské rady
ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977 členy: Ing. Pavla Dvořáka, PaedDr. Miroslav Charváta, RNDr. Hanu Kotíkovou. Zároveň stanovuje termíny pro uskutečnění
voleb do školských rad: 24. 4. 2008 od 9 do 10 hodin
– volby zástupců za pedagogické pracovníky pro Základní školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí
495, okres Vyškov; 3. 6. 2008 od 15 do 17 hodin pro
Základní školu Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov. Současně stanovuje lhůtu pro podávání návrhů
na kandidáty z rodičů do školských rad ředitelům výše
uvedených základních škol do středy 28. 5. 2008. RM
jmenuje do volební komise pro volby do školských rad
uvedených základních škol Mgr. Bohuslava Fialu,
Ing. Barbaru Macháčkovou a paní Romanu Palátovou.
Současně jmenuje paní Kláru Kladivovou a paní Petru
Šujanovou do volební komise jako dva náhradníky.
35. RM schvaluje zapůjčení stadionu dne 30. 5. 2008
od 8.30 h do 11.30 h pro pořádání sportovního dne.
36. RM schvaluje zvýšení kapacity na 200 jídel na
odloučeném pracovišti Mateřské školy Zvídálek od
1. 9. 2008 a dále ukládá FO zaslat žádost o navýšení
výše uvedené kapacity na OŠ KrÚ Jmk.
37. RM schvaluje zvýšení kapacity ve školní družině
na ZŠ Komenského nám. 495, Slavkov u Brna od 1. 9.
2008 na 60 dětí a dále ukládá FO zaslat žádost o navýšení výše uvedené kapacity na OŠ KrÚ Jmk.
38. RM schvaluje rozpočet MěÚ na rok 2008 v předloženém znění. Zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ předložit RM upravený rozpočet MěÚ v návaznosti na přijaté dotace na výkon státní správy. T.: 30. 9. 2008
39. RM schvaluje v předloženém znění rozpočet
sociálního fondu na rok 2008 a výši ročního příspěvku
ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ
a pro MP.
40. RM souhlasí s postupem uvedeným v předložené zprávě „Posílení stavebního úřadu.“
41. RM schvaluje okruh firem k podání nabídky na
akci: „Územně analytické podklady pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna“. Zároveň
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Jiří Doležel,
Ing. Jan Reichl, Ing. Petr Lokaj, Ing. arch Hanuš
Hudec, Ing. Hana Postránecká, pan Ladislav Stehlík.
Náhradníci: Mgr. Jiří Půček, Ing. Pavel Galata, Ing. Jiří
Černý, Bc. Stanislav Maša. RM schvaluje zadávací podmínky dle přílohy č. 1.
42. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
z položky č. 99 rozpočtu města určené na humanitární
účely v roce 2008 v následující výši a v termínech:
Svazu Diabetiků (13 500 Kč); ZO Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna (5500 Kč); Vysokoškolským
humanistům na „Adopci afrických dětí na dálku“
(6000 Kč).
43. RM bere na vědomí zápisy č. 1/2008 a 2/2008
z jednání komise kulturní.
44. RM bere na vědomí zápis č. 2/2008 a č. 3/2008
z jednání komise pro sport a volný čas. Současně povoluje vyplatit organizaci SSK 0750 E-COM Slavkov
příspěvek na práci s mládeží z pokladny města pod podmínkou, že organizace po podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku včas (minimálně den předem) nahlásí výběr z pokladny finančního odboru. RM
schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží pro
rok 2008 dle předložené tabulky. RM doporučuje ZM
schválit navržené příspěvky nad rámec pravidel pro poskytování příspěvků na práci s mládeží a navržené příspěvky nad 50 000 Kč pro organizace pracující s mládeží podle předložených tabulek.
45. RM souhlasí s navrženým postupem příprav akce
revitalizace budovy polikliniky – I. etapa a ukládá MěÚ
předložit upřesněný záměr revitalizace budovy polikliniky – I. etapa, na nejbližší jednání RM včetně návrhu
financování.
46. RM projednala dopis Ing. Pavla Galaty.
47. RM bere na vědomí odstoupení z funkce členů
komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna –
Ing. Radomíra Filipa, Ing. Jana Reichla a p. Jiřího Po(Pokračování na str. 5)

4/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

(Dokončení ze str. 4)

spíšila – z důvodu neslučitelných názorových rozdílů
s předsedou komise. Současně pozastavuje činnost komise pro výstavbu a rozvoj města z důvodu odstoupení
poloviny členů komise a ukládá MěÚ informovat členy
komise o pozastavení její činnosti.
48. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2008.
49. RM se seznámila s návrhem spolupráce SK
Beachvolleyball Slavkov o.s. a města Slavkova u Brna
a ukládá MěÚ a TSMS projednat konkrétní kroky spolupráce.
50. RM souhlasí s převzetím záštity nad výstavou
psů dne 10. 5. 2008. Současně souhlasí s poskytnutím
prostor zámeckého parku Mysliveckému sdružení Slavkov u Brna na její pořádání za režijní náklady spojené
s užíváním parku.
51. RM projednala žádost o pronájem části koupaliště ve Slavkově u Brna a uvedenou žádost postupuje
TSMS.
52. RM schvaluje: uskutečnění cesty do družebního
města Slawkowa ve dnech 30. května–1. června 2008
za účelem účasti na konferenci „Nejeden Slawkow
v Evropě“; sestavení delegace ze zástupců města a družebního výboru ve složení Mgr. Petr Kostík, pan Ladi-

slav Žatecký, Ing. Jiří Kučera a paní Jana Kyjovská,
poskytnutí služebního vozu města za účelem jeho použití pro plánovanou cestu do Polska.
53. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
opravu bytu v ZŠ Komenského s firmou Ing. Jan Reichl.
54. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova“, s firmou Reistav s.r.o., za cenu 1 540 188 Kč vč. DPH.
55. RM bere na vědomí zprávu o řešení stavby nové
MŠ a ukládá funkcionářům města požádat všechny
členy ZM o vyjádření k návrhu na umístění nové MŠ
s kapacitou 150 dětí, resp. k jinému řešení nedostatku
míst ve stávajících prostorách MŠ.
56. RM na akci: „Mateřská škola – výběr projektového manažera“ schvaluje předložený okruh firem
k výzvě podání nabídek. Zároveň ustanovuje následující hodnotící komisi k výše uvedené akci. Členové:
Ing. Jiří Doležel, Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Barbara
Macháčková, RNDr. Hana Kotíková, Mgr. Eva Jurásková. Náhradníci: pí Jarmila Olejníková, Mgr. Bohuslav Fiala, pí Romana Palátová, Mgr. Jiří Půček.
57. RM ukládá odboru ŽP připravit podklady k žádosti a žádost ke grantové výzvě nadace Proměny 2008.
58. RM jmenuje Martinu Vilímovou členkou redakční rady Slavkovského zpravodaje.

DNY SLAVKOVA 30. 5.–1. 6. 2008
Pátek 30. kvûtna
ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
Den IS· a vernisáÏ v˘stavy o JUDr. Václavu Kounicovi
11.00–12.45 Divadelní sál – slavnostní pﬁedávání maturitních vysvûdãení ÏákÛm Integrované stﬁední ‰koly (3 tﬁídy – hotelnictví a turismus a podnikání)
10.00–15.00 Historick˘ sál – pﬁedstavení oboru hotelnictví a turismus, kuchaﬁ-ãí‰ník,
prodavaã (praktické ukázky dovedností ÏákÛ IS·, velkoplo‰ná projekce)
Nádvoﬁí – pﬁedstavení oboru automechanik, klempíﬁ, opraváﬁ zemûdûlsk˘ch strojÛ (praktické ukázky klempíﬁsk˘ch prací, diagnostika vozidel)
13.00–13.40 vernisáÏ v˘stavy „JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik, mecená‰“
13.40–17.00 volná prohlídka v˘stavy
FOTBALOV¯ STADION
9.00–12.00 sportovní utkání slavkovsk˘ch ‰kol – O pohár starosty, akce ke dni dûtí
KOUPALI·Tù VE SLAVKOVù
od 20.00
diskotéka na koupali‰ti, hraje DJ Boris, dívky do 21.30 hodin vstup
zdarma
Sobota 31. kvûtna
PALACKÉHO NÁMùSTÍ
od 13.00
stavûní máje
13.45–13.55 zahájení DnÛ Slavkova a Svatourbansk˘ch hodÛ – pﬁedání práva (tanec
a zpûv)
14.00–14.20 Jarní hry – vystoupení dûtí z Mateﬁské ‰koly Zvídálek
14.25–14.50 Pohádky pro nejmen‰í – farní divadlo Simsala Bim
14.55–15.30 vystoupení ÏákÛ Základní ‰koly Komenského – Glitter Stars, sportovní
gymnastky a Country skupina
15.35–16.20 vystoupení ÏákÛ Základní ‰koly Tyr‰ova – pûveck˘ sbor, Debrujáﬁi
16.25–16.45 hudební vystoupení Základní umûlecké ‰koly Franti‰ka France
16.50–17.25 slavné muzikálové písnû zazpívají herci Mûstského divadla Brno
17.30–18.30 vystoupení hudební skupiny Osada
19.00–24.00 pﬁehlídka mlad˘ch slavkovsk˘ch rockov˘ch kapel
Doprovodn˘ program na námûstí
14.00–17.00 zábavné hrátky pro dûti s DDM Slavkov u Brna
RESTAURACE GÓL – ZLATÁ HORA
20.00–2.00 pﬁedhodová zábava
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XX. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 31. bﬁezna 2008
1. RM schvaluje okruh firem, které budou osloveny k podání nabídky na akci: „Obnova fasády
zámku Slavkov u Brna“. Současně schvaluje složení hodnotící komise.
2. RM ustanovuje hodnotící komisi na akci:
„Sídliště Nádražní – půdní vestavby“
3. RM souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 1089/9 v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 40 m2 nájemcům bistra U dvou kapříků v budově na pozemku parc. č. 1089/2 v k.ú. Slavkov
u Brna p. Ladislavu Michálkovi a p. Vlastimilu
Lysákovi.
4. RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových
prostor – p. Ladislav Horváth v předloženém znění.
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 3 k Darovací smlouvě mezi městem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje, kterým se v článku VI.
smlouvy prodlouží termín pro zahájení stavby požární stanice do 31. 12. 2010.
6. RM bere na vědomí a souhlasí s uzavřením
smlouvy na dílo na akci „Oprava střechy budovy
radnice čp. 65 ve Slavkově u Brna“ s firmou
STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
7. RM bere na vědomí zprávu o řešení kapacity
MŠ Zvídálek a doporučuje ZM schválit: Rozšíření
MŠ na celkový počet dětí 191, uložení radě města
zadat neprodleně zpracování PD uvedených úprav
ZŠ pro potřeby MŠ, zrekonstruovat prázdný byt
v nové budově ZŠ Komenského.
8. RM doporučuje ZM schválit „Rozpočtové
opatření č. 1/2008“ (oprava fasád zámku, oprava
bytu školníka) Současně RM doporučuje ZM přijmout limitní dotaci ze SR na opravu fasád zámku
ve výši 3 500 000 Kč.

Nedûle 1. ãervna
PALACKÉHO NÁMùSTÍ
9.30
prÛvod stárkÛ se sochou sv. Urbana od radnice, Hodová m‰e svatá
v kostele Vzkﬁí‰ení Pánû
13.00–13.05 zahájení starostou
13.05–13.15 zahájení krojovaného prÛvodu stárkÛ mûstem za doprovodu Zámecké
dechové kapely
13.20–13.35 Operace – scénka farního divadla Simsala Bim
13.40–13.55 taneãní vystoupení ZU· Franti‰ka France
14.00–14.15 upoutávka na podzimní premiéru Kupce Benátského – farní divadlo
Simsala Bim
15.00–15.45 1. vystoupení stárkÛ - slavnostní nástup, pozvání k tanci
15.50–16.10 vystoupení Pûveckého sboru Gloria ze Slavkova
16.10–16.55 2. vystoupení stárkÛ – Ma‰liãková volenka, tanec pro v‰echny
17.00–18.00 vystoupení Zámecké dechové kapely souãasnû s imitátorem Lojzíkem
Matou‰kem
Doprovodn˘ program na námûstí:
14.00–17.00 odpoledne s Junákem Slavkov u Brna
SPOLEâENSK¯ DÒM BONAPARTE
20.00–2.00 Hodová zábava – hraje dechová kapela I‰tvánci, v sále spoleãenského
domu
Po celou dobu akce bude zaji‰tûna nabídka obãerstvení. Zmûna programu vyhrazena.
Podrobné informace budou na plakátech a internetov˘ch stránkách mûsta.

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
V letošním roce bychom chtěli navázat na akci, která probíhala v roce
2007 a měla velmi pozitivní odezvu. Jednalo se o oslavy 770 let od
první písemné zmínky o Slavkově. Proto jsme pro vás na víkend 30.
května–1. června ve spolupráci s organizacemi města a s dalšími zájmovými sdruženími připravili akci, kterou jsme nazvali Dny Slavkova
a Svatourbanské hody, a které by mohly zaujmout občany Slavkova
i okolních obcí. Akce na náměstí bude opět koncipována do dvou víkendových dnů a věříme, že zaujme všechny od dětských diváků až po
starší generaci.
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Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v okrese Vyškov
Jistě si mnozí z vás při jarních pěších procházkách či projížďkách na kole po hrázi řeky
Litavy v blízkosti jižní průmyslové zóny všimli
čilého stavebního ruchu v areálu ČOV Slavkov
u Brna (viz fotodokumentace). Město Slavkov
u Brna se v rámci projektu Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. zapojilo do rozsáhlé rekonstrukce a výstavby vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov. V případě našeho města se
jedná o rozsáhlou a kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod v investičních nákladech
125 mil. Kč tak, aby nejpozději do konce roku
2010 po provozní stránce odpovídala všem předpisům a normám EU.
Celá investiční akce, jedna z nejvýznamnějších ekologických staveb v Jihomoravském kraji,
byla zahájena ve 3. čtvrtletí 2007. Základní
kámen stavby poklepali představitelé vlády ČR,
zástupci EU, SFŽP ČR a zástupci zúčastněných
měst a obcí v areálu Muzea města Vyškova dne
7. února 2008. Dokončení je plánováno na rok
2009.
Projekt „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“ (dále
jen projekt) budovaný s celkovými předpokládanými náklady ve výši téměř 650 mil. Kč výrazně pomůže kvalitě životního prostředí v celé
oblasti Vyškovska. Protože je čištění odpadních
vod jednou z prioritních oblastí „Národní strategie Fondu soudružnosti EU“, získalo Vyškovsko na realizaci projektu dotaci z Fondu soudrž-

nosti EU ve výši 66 % a podporu ze SFŽP ČR
ve formě půjčky ve výši 5 % celkových uznatelných nákladů na realizaci stavby.
Projekt je rozdělen do 5 podprojektů – Rousínov, Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov,
Hrušky a Křenovice. Kanalizace na území těchto
aglomerací (území z více jak 2000 ekvivalentními obyvateli) je ve velmi špatném stavu a nesplňuje nařízení Rady EU 91/271 EHS. Stávající
čistírny odpadních vod již neodpovídají kapacitně počtu obyvatel aglomerací a díky přetížení
a nedokonalým technologiím nedosahují požadované kvality čištění.
Projekt „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“ komplexně řeší celou problematiku hospodaření
s odpadními vodami na Vyškovsku. Zajišťuje
dostatečnou rezervu v kapacitě čistíren odpadních vod pro budoucí rozvoj měst a obcí a garantuje splnění všech direktiv EU v této oblasti.
Pro přehled o postupu budování stavby a pro
informování občanů o dopravních uzavírkách
a dalších omezeních v jednotlivých městech
a obcích, v nichž je projekt realizován, byla zřízena webová stránka www.projektvyskovsko.cz.
Na této adrese najdou zájemci podrobné informace o jednotlivých podprojektech, harmonogramy výstavby, fotodokumentaci a kontakty na
osoby zodpovědné za průběh stavby.
Ivan Charvát
člen představenstva VaK Vyškov, a.s.

OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

stavební technik na stavebním úﬁadû
Druh práce: Stavební technik
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.
- ÚSO nebo V· vzdûlání stavebního smûru
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání
Vítané pﬁedpoklady:
- zkou‰ka ZOZ, praxe ve státní správû
- znalost zákona o obcích, správního ﬁádu, stavebního zákona
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: 1. 7. 2008
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 19. 5. 2008 do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Finanční poradna Svazu důchodců

Ani v kraji jsme se neztratili!

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáváme
slevy
- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny sjednáváme slevy
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele

Všichni, kteří sledují dění v naší ZUŠ, vědí, že
před dvěma měsíci jsme gratulovali všem žákům,
kteří se umístili na pomyslných stupních vítězů
v okresním kole soutěže ZUŠ ČR. A hlavně jsme
přáli úspěch a pevné nervy těm, kteří postoupili
do krajského kola. I tam byli naši žáci vidět
a hlavně slyšet. 11. a 12. 3. se konalo krajské kolo
ve hře na klavír v Brně. Tamara Bláhová obsadila ve své kategorii 2. místo, Věra Nováčková
vybojovala místo 3. Krajská soutěž ve hře na
smyčcové nástroje proběhla 10. 4. v Mikulově.
Zde získali Barbora Chladilová a Matouš Frič
ve hře na housle čestná uznání. Blahopřejeme
všem žákům a jejich pedagogům – Miluši Letecké a Janě Jelínkové, protože hlavně oni vědí,
kolik úsilí je tyto dosažené výsledky stály.
Martin Uma, zástupce ředitelky ZUŠ

Redakãní rada

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

- na dodávku plynu u vybraného dodavatele (od
dubna 2008)
- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích
stanic
- na služby vybraného mobilního operátora,pevné
linky a internetu
- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi.
Kontaktní místo od 31. 3. 2008 – malá zasedačka městského úřadu, Palackého nám. 260,
Slavkov u Brna. Úřední den: každé pondělí
10–12.30 h.
Neplaťte víc, než je potřeba!
jš
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První obyvatel nové čtvrti?
Už za dva roky

Ing. Jiﬁí Kaláb

Nedostatku stavebních parcel ve Slavkově, který tížil tamní radnici
ale i potenciální zájemce o bydlení ve městě, odzvonilo. Sedmého
dubna totiž slavkovští funkcionáři podepsali smlouvu o prodeji lokality zvané Zelnice s brněnskou společností Kaláb – stavební firma,
spol. s r. o. A jak bude nová čtvrť vypadat? Na to jsem se zeptala
přímo jednatele společnosti Jiřího Kalába.

• Proč jste projevil zájem zrovna o Slavkov? Co
Vás k tomu rozhodnutí vedlo?
Pocházím z blízkého okolí, jsem rodák z Blažovic. Do Slavkova jsem vždy často jezdil, ať už
to bylo na nákupy nebo z jiného důvodu. Historicky mě město vždy poutalo. V pozdější době,
asi před osmi nebo devíti lety, se tady začalo budovat golfové hřiště. Jsem členem klubu. Taky
proto do Slavkova rád jezdím.
• Kolik lidí přibližně za čas najde v Zelnici nové
bydlení?
Ve Slavkově žije kolem šesti tisíc lidí. Po čtyřech nebo pěti letech výstavby by se podle mých
představ číslo mohlo zvýšit o šest až sedm set
obyvatel. Samozřejmě očekáváme, že zájem
budou mít jak Slavkované, tak i lidé z blízkého
okolí a z nedalekého Brna.
• Vzniknou v lokalitě jak bytové, tak i rodinné
domy?
Ano, budou tam jednak byty tři plus jedna
i dva plus jedna a jednak rodinné domy samozřejmě i s pozemkem.
• Mohl byste prozradit alespoň přibližnou cenu
například bytu velikosti dva plus jedna?
V tomto okamžiku to ještě říct nemůžu, záleží
samozřejmě na tom, ve kterém je to patře a podobně. Na všem teď pracujeme.
• Jakou plochu zmíněnou akcí zaberete?
Výměra celé plochy je více než šest hektarů, asi
šestašedesát tisíc metrů čtverečních. Do toho počítáme veškeré sítě, cesty, v přízemí bytových domů
chceme mít i komerční prostory, možná nějakou
kavárnu. Je totiž pravda, že za lecjakými službami
ve městě to budou noví obyvatelé mít zhruba do
jednoho kilometru. Ať už je to koupaliště, golfové
hřiště nebo obchody. Všechno je v blízkosti.
• Vyžádá si terén nějaké rozsáhlé a složitější
úpravy?

Určitě. Pod domy chceme vybudovat garážová
stání pro auta, někde zase vytvoříme bezbariérové přístupy pomocí výtahů a podobně. Chceme
myslet jak na mladou, tak i na starší a tu nejmladší generaci. Aby se všechny rodiny a každý
obyvatel nových domů cítili pohodově. Říkám
tomu bydlení v zeleni.
• Takže v lokalitě nebude chybět odpočinková
zóna nebo park…
Určitě nebude. Chceme vytvořit několik vycházkových cest, aby si lidé mohli zpříjemnit
chvilky procházkou na blízký zámek nebo do
jeho zahrady. Jsou vzdálené jen asi tři sta metrů.
• Postavíte i nějaké hřiště dětem?
Jistě, na tom chceme s radnicí spolupracovat.
• Jaké jsou termíny výstavby?
Jsme limitovaní smlouvou, v níž jsou dílčí ter-

Taneční koncert

DDM Slavkov hodnotí ãinnost

Výtvarná soutěž pro děti

V polovině září 2007 zahájilo svoji činnost
v DDM Slavkov 44 zájmových útvarů, ve kterých
pravidelně pracuje celkem 699 řádně přihlášených
členů. Dětí předškolního věku je 127, žáků od 1.
třídy ZŠ a studentů SŠ máme 401 a dospělých 171.
Kromě pravidelné činnosti v zájmových kroužcích pořádáme také příležitostné akce pro děti,
mládež a veřejnost. V I. pololetí (od září 2007 do
konce ledna 2008) jsme zorganizovali celkem 36
akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1821 účastníků.
Z toho se 21 akcí konalo o víkendu s účastí 1079
zájemců.
Veškerou činnost a kvalitní využívání volného
času po vyučování a v době všech prázdnin během
letošního školního roku zajišťují 4 interní pedagogické pracovnice DDM, 13 externích vedoucích
a 3 dobrovolní vedoucí kroužků, za což jim patří
velké poděkování.
Ivana Olejníková

Dům dětí a mládeže ve
Slavkově u Brna pořádá
v pondělí 26. května od
13 hodin ve Svojsíkově
parku výtvarnou soutěž
malování na chodník. Nezapomeňte si vzít
s sebou vlastní křídy!
so

Zveme vás na taneční koncert, který se koná v pátek 16.
května v 16.30 v sále Společenského domu Bonaparte.
Jv

Den otevřených dveří
a talentové zkoušky
Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna,
Komenského nám. 525 připravuje na úterý
20. května od 13 do 16.30 h. Den otevřených
dveří a vyhlašuje v pátek 23. května od 13 do
17 hod. talentové zkoušky do hudebního a tanečního oboru.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jv

míny, za jejichž nedodržení hrozí sankce. Proto
se budeme snažit je dodržet. V letošním roce
chceme každopádně akci zahájit vytvořením inženýrských sítí. Také bychom chtěli začít se
spodními stavbami.
• Takže zhruba kdy se první obyvatelé nastěhují?
Předpokládám, že do dvou let.
• Kam se mají případní zájemci o bydlení obracet?
Samozřejmě budeme mít velkou reklamní
kampaň. Máme své webové stránky a taky
chceme oslovit místní zpravodaj. Máme předběžně zpracovanou marketingovou studii, lidé
uvidí například billboardy. Chceme oslovit
hlavně slavkovský region. V žádném případě zájemcům informace neutečou.
Za rozhovor panu Jiřímu Kalábovi děkuje
Martina Vilímová

Účastníci podpisu smlouvy: P. Sklenář, R. Štěpánková, J. Kaláb, I. Charvát, J. Doležel, P. Dvořák a B. Fiala

Zazpívej, slavíčku
DDM Slavkov pořádá okrskové kolo XX. ročníku dětské soutěže ve zpěvu lidových písní Zazpívej slavíčku, které proběhne v úterý 6. května
od 14 hodin přímo v DDM Slavkov. Základní
kola organizují jednotlivé ZŠ v okrsku. První tři
z každé kategorie postupují do okresního kola,
které se uskuteční 15. května ve 13 hodin v sále
Katolického domu v Bučovicích.
so
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (60)
JUDr. Václav Kounic, osobnost, politik a mecenáš
Rok 2008 s sebou přináší hned několik významných výročí, která se týkají nejmladšího představitele rodu Kouniců JUDr. Václava Kounice:
• 100 let od „darování“ Kounicova paláce českým brněnským studentům
• 85 let od dostavby Kounicových kolejí v Brně
• 160 let od narození Václava Kounice
(*28. 9. 1848)
• 95 let od úmrtí JUDr. Václava Kounice
(† 14. 10. 1913)
Už sama osobnost JUDr. Václava Kounice je
velmi zajímavá. Jako nejmladší dítě Eleonory Voračické z Paběnic a Michala Karla Kounice byl vychováván v osvíceném prostředí, zaměřeném na
vědu a umění. Potkával se s takovými osobnostmi,
jakými byli František Palacký, Josef Dobrovský,
Pavel Josef Šafařík, z mladší generace např.,
K. J. Erben, V. Hálek, Karolína Světlá či dcera Karla
Havlíčka Borovského Zdeňka. Osobními přáteli
Václava Kounice byli básník Josef Václav Sládek či
malíř Josef Klír, který působil rovněž ve Slavkově
u Brna.

Zámek Slavkov – Austerlitz připravuje výstavu
JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš, na které bude množství zajímavých informací.
Vůbec poprvé zde budou prezentovány některé
předměty z pozůstalosti JUDr. Václava Kounice
a jeho druhé manželky Josefíny Kounicové, roz.
Horové – např. Myslbekův model jezdecké sochy
sv. Václava, nově restaurovaný nábytek z Kounicovy pracovny či neznámý obraz Joži Úprky.
Na výstavě budou prezentovány zejména předměty z pozůstalosti po Václavu a Josefíně Kounicových, které se nacházejí ve sbírkách zámku Slavkov – Austerlitz. Výstavu však doplní několik
předmětů, které zapůjčilo Muzeum Jana Ámose Komenského z Uheského Brodu a Kounicovy studentské koleje v Brně.
Vernisáž výstavy, nad kterou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek, se uskuteční v pátek 30. května ve 13 hodin
v salla terreně zámku ve Slavkově u Brna. Výstava potrvá do 12. října 2008. Všichni zájemci jsou
srdečně zváni. PhDr. Vladimíra Zichová (ZS-A)

Šaty dělají člověka
(Dokončení ze str. 2)

ZUŠ F. France se stala ve všech oblastech
svého působení již určitým fenoménem kulturního dění ve Slavkově i v nejbližším regionu,
a to ve všech oblastech své činnosti – hudební,
taneční i výtvarné. O tom, že je v pravém slova
smyslu institucí na svém místě, svědčí i zájem
dětí o tuto školu, o docházku do ní. Je to zásluha
všech pedagogů, kteří na této škole působí, protože co je největším oceněním jejich práce?
Právě to, že se děti do této školy těší, že je jejich
činnost v rámci ZUŠ baví, a to bez rozdílu toho,
o který umělecky orientovaný obor se jedná. Nepochybně každý z rodičů, jejichž dítě nebo děti
ZUŠ navštěvují, toto potvrdí. A výtvarný obor
v tomto není výjimkou…
Výstava prezentuje výsledky práce výtvarného oboru za téměř dvouleté období. Pravidelné výstavy výtvarného oboru ZUŠ se na
zámku konají od roku 1994. Připomeňme si jejich názvy: Slavkovské inspirace (1994), Barva
96 (1996), Máme rádi zvířata (1998), ZUŠ

v podzemí (2000), Hudba pro oči (2002), Evropa ve Slavkově, Slavkov v Evropě (2004)
a Čáry, máry… aneb strašpytlům vstup zakázán
(2006).
Na této výstavě se poprvé představuje nový
„tandem“ pedagogů – paní Alena Slezáková
a paní MgA. Eva Hemalová, které výuku ve
výtvarném oboru po celé přípravné období směřovaly k tomuto tématu a realizovaly celou výstavu. Při aranžování jim pomáhala i bývalá žákyně ZUŠ slečna Martina Krahulová.
Výstava je velmi zdařilá, vystavené práce budí
zasloužený obdiv všech návštěvníků, kteří ji
dosud zhlédli. Prostředí překrásného zámku je
tím správným prostředím, kam výtvory mladých
umělců i jako ocenění jejich práce patří.
Lze oprávněně předpokládat, že tak, jako
tomu bylo u předcházejících výstav, zařadí se
i letos tato výstava mezi nejúspěšnější akce na
slavkovském zámku. Zveme vás všechny k jejímu zhlédnutí!
Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Pozvánka na výstavu květin
Zámek Slavkov – Austerlitz a Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Učiliště
Rajhrad si vás dovolují pozvat na tradiční floristickou výstavu Květiny na bílé
cestě, která se koná v době od 15.
do 21. května.
Již sedmým rokem pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz společně se
Střední zahradnickou školou v Brně,
floristickou výstavu v interiérech
zámku. Naší prioritou a zvláštností
mezi ostatními památkovými objekty,
které se floristickými výstavami zabývají, jsou témata jednotlivých výstav. Od svatebního při první výstavě,
přes historické kostýmy a vazby, procházku staletími, moderními vazbami, při výročí bitvy tří císařů v roce 2005 – empírem, z pohádky do pohádky a v loňském roce od jara do zimy.

V letošním roce jsme se rozhodli zopakovat svatební téma. Každým rokem při výstavě, i když je
v měsíci květnu, mají svatebčané zajištěný termín
na konání svatebního obřadu v zámecké kapli již dlouho předem, protože kaple sv. Kříže je hlavním prostorem naší floristické výstavy. Tím
je pro svatební hosty jejich slavnostní
den ještě umocněn nádhernou a bohatou květinovou výzdobou.
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 15. května v 16.30 hodin v Historickém sále slavkovského zámku.
Součástí této vernisáže bude módní
přehlídka svatebních šatů a svatebních kytic, po přehlídce prohlídka vyzdobených
interiérů zámku. Výstava bude přístupna do 21. 4.
2008 v souladu s otvírací dobou zámku. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Ilona Zyková (ZS-A)

JUDr. Václav Kounic

Koncert Pavla Nováka
Pavel Novák – hudebník, spisovatel i učitel,
který složil více než sedm
set písní a nahrál třicet
alb. Zpěvák, kterého si
oblíbili nejen malí posluchači, kterým věnuje velkou část svých koncertů,
ale samozřejmě i starší generace, která při jeho
hitech prožívala svoje mládí.
V letošním roce se rozhodl ukončit svoji pěveckou kariéru, a tak máme velkou radost, že
se nám podařilo zajistit jeho koncertní vystoupení. Společně se svojí kapelou se představí
publiku ve středu 28. května v 19 hodin
v kině Jas. Koncert bude složený jak ze starších, tak i z nejnovějších písní jeho repertoáru.
Staré hity, nové písničky bez přetvářek
i moudrý slovní projev, jsou pohlazením
v dnešní uspěchané době. Přijďte si proto zavzpomínat a prožít krásný večer plný známých
i neznámých písní ve společnosti člověka,
který svůj život zasvětil hudbě pro děti i dospělé.
Předprodej vstupenek od 7. května v Informačním centru.
Ilona Zyková (ZS-A)

Neznám˘ JoÏa Úprka
ze sbírek Václava Kounice
V pozůstalosti JUDr. Václava Kounice se, kromě
jiného, nachází středně velký obraz v masivním
rámu. Václavu Kounicovi jej věnoval přítel, častý
návštěvník jeho letního sídla Obory u Uherského
Brodu, Joža Úprka. Obraz s názvem „Už je lúka
pokosená“, se svou strohou barevností částečně
odlišuje od malířova vrcholného díla.
Joža Úprka se narodil 25. 10. 1861 v Kněždubě
na Moravě. Po svém otci zdědil malířské nadání,
které rozvinul na pražské akademii u prof. Františka Čermáka. Později svá studia rozšířil také na
akademii v Mnichově. Po svém návratu se věnoval
dílům, na nichž zobrazoval Slovácko, kraj kolem
Hroznové Lhoty a Vlčnov. Občas se vyskytují rovněž kresby z okolí Lanžhota. Krátký čas pobýval
Úprka rovněž na studijní cestě v Paříži. Jeho obrazy
spatřila i Amerika.
Joža Úprka zemřel 12. 1. 1940 v Hroznové
Lhotě.
Úprkův obraz bude součástí výstavy JUDr. Václav Kounic, osobnost, politik a mecenáš na zámku
ve Slavkově u Brna od 30. 5. do 12. 10. 2008.
PhDr. Vladimíra Zichová (ZS-A)
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Několika snímky se ještě vracíme k letošnímu zahájení zámecké sezony. Na tiskové konferenci byly představeny aktivity
Zámku Slavkov – Austerlitz pro
tento rok a vyhlášeni výherci soutěže „O nejlepšího návštěvníka,“
kterými se stali manželé Mezníkovi ze Slavkova, Dagmar Živníčková rovněž ze Slavkova a manželé
Tylečkovi z Ostravy.
Přítomní byli rovněž seznámeni
s výsledky soutěže „Svátky jara
v Paříži 2008“ – o nejlepší moravské či české víno. Mnohé ze
vzorků byly připraveny k ochutnání na následující malé degustaci.

Zámek Slavkov – Austerlitz poprvé představí
Myslbekův model jezdecké sochy sv. Václava
Ve sbírkovém fondu zámku Slavkov –
Austerlitz se nachází velmi cenný exponát. Jde
o originální model jezdecké sochy svatého
Václava od Josefa Václava Myslbeka, která je
umístěna na Václavském náměstí
v Praze.
Sochu věnoval sám autor předposlednímu
majiteli zámku JUDr. Václavu Kounicovi.
Tento model, který byl předlohou sochy
umístěné na Václavském náměstí, je zhotoven
z křehké zinkové slitiny s bronzovou povrchovou úpravou. Je vysoký přibližně
43 cm včetně korouhve.
Socha se na zámek ve Slavkově u Brna
dostala v roce 1961 s pozůstalostí, kterou
tehdejšímu muzeu odkázala druhá manželka JUDr. Václava Kounice Josefína Kouni-

cová, roz. Horová (1881–1961). Socha byla
značně poškozená, ale až na chybějící část copánku hřívy, se dochovaly všechny její části.
Socha bude poprvé veřejnosti představena na výstavě JUDr. Václav Kounic,
osobnost, politik a mecenáš, která
bude slavnostně zahájena na zámku
ve Slavkově u Brna 30. května 2008.
Děkujeme těm, díky jejichž precizní
práci můžeme Myslbekův model
představit veřejnosti. Všechny restaurátorské práce provedli pod vedením
Ing. Vaníčka pracovníci Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně.
Ing. Aleš Šilhánek
(ředitel ZS-A)

Mezinárodní den muzeí, prohlídky depozitářů
a krovů zámku a festival muzejních nocí 2008
V sobotu 24. května se mohou návštěvníci
kromě běžných prohlídkových tras těšit mimořádně na prohlídky zámeckých depozitářů
a krovů, které budou probíhat od 9 do 17 hod.
Vzhledem k omezenému počtu osob ve skupině je nutná rezervace na pokladně zámku na
tel. čísle 544 227 548. Prohlídek zámeckých půd
a krovů se mohou účastnit všichni dospělí, kteří
nemají zdravotní problémy s chůzí či dýchací
potíže a děti nad 10 roků.
V podvečer 24. května pak proběhne na
zámku již čtvrtý ročník Festivalu muzejních

nocí 2008. Jde vlastně o princip, kdy muzea
a galerie v daném městě zůstanou otevřeny do
pozdějších nočních hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné.
Do tohoto festivalu se zapojil i Zámek Slavkov – Austerlitz a návštěvníci se mohou těšit na
krátké divadelní představení ZUŠ Pozořice
(18.30) a kostýmované prohlídky podzemí od
19.00 hod. do 21.30 hod.
Mgr. Michaela Kavková
(ZS-A)

Provoz mûstské knihovny v kvûtnu
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
a návštěvníky městské knihovny, že tato bude
ve dnech 2. a 9. května (pátek po státním
svátku) uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Podûkování mûstské policii
Od 1. ledna byla v našem městě
zřízena městská policie. Dohlíží na
bezpečnost a pořádek ve městě.
Ředitelka mateřské školy
s městskou policií navázala úzkou
spolupráci a požádala je, aby pedagogickému
dozoru pomohli zajistit bezpečnost a ochranu
dětí při pobytu venku, a to zejména v zámeckém parku, aleji a přilehlém okolí. Tyto prostory jsou denně navštěvovány dětmi mateřské
školy za účelem her a sportovních aktivit ve
všech ročních obdobích.
Bohužel se v těchto lokalitách často zdržuje
problémová mládež. Díky městské policii se
nyní mohou děti a jejich pedagogové cítit bezpečněji.
Všichni zaměstnanci i děti z Mateřské školy
Zvídálek jim touto cestou děkují za jejich prospěšnou práci, přejí hodně úspěchů a kladné
přijetí mezi občany Slavkova u Brna.
Učitelky MŠ Zvídálek

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz
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Vyprávění přímého účastníka havárie ruského letadla, které literárně zpracoval J. Loučanský

Jalový Dvůr na konci 2. světové války
Je krásné, slunné kvûtnové odpoledne. Sestupuji po klikaté
stezce, která se vine jako had smrkov˘m lesem a s rozko‰í vdechuji kﬁi‰Èálov˘ vzduch Ïdánick˘ch lesÛ. Dokonal˘ klid – ticho,
pﬁeru‰ované jen jásav˘m zpûvem ptactva, rozradostnûlého z návratu Vesny a stﬁíbrn˘ zpûv chvátajícího potÛãku dole pod roklinami – to v‰e pûje nekoneãn˘ hymnus o kráse Ïivota – o míru.
Pod m˘ma nohama zmûkla zem rovné lesní cesty, doposud
je‰tû vlhké od jarního tání. Pﬁeskakuji travnat˘ pﬁíkop a dávám
se krajem smrkového lesa smûrem k Jalovému dvoru. KdyÏ
pﬁede mnou zaãala kmeny stromÛ proskakovat bûl polí a les
poãal ﬁídnout, zahlédl jsem koutkem oka podivn˘ pﬁedmût, kter˘
svou barvou ru‰il harmonick˘ celek okolí.
„Pravdûpodobnû papír,“ pomyslil jsem si, nepﬁeru‰uje chÛzi,
ale po nûkolika krocích mi pﬁece jen nedalo. Zdálo se mi b˘t papírem pﬁíli‰ velik˘m.
Ohlédl jsem se, abych se pﬁesvûdãil o správnosti své domnûnky. Skuteãnû, nebyl to papír, ale byl to kov, kter˘ mi zasvítil do oãí oslniv˘m odrazem sluneãního paprsku. Bylo mi divné,
co v tûchto místech dûlá kov anebo snad plech a jelikoÏ moje zvûdavost byla probuzena, vykroãil jsem, abych se podíval. Nevím,
co jsem oãekával, Ïe naleznu, ale jisto je, Ïe jsem byl pﬁekvapen…
V hlubokém trycht˘ﬁi vyrvané zemû leÏel zaryt motor mohutného letadla – ba spí‰e trosky ze srdce ocelového ptáka.
V‰ude kolem spousty zproh˘bané a polámané oceli, tam dokonce i kus kﬁídla. Nyní teprve vidím i stromy, kolem dokola polámané a roz‰típané obrovskou silou, jakoby pûst rozzuﬁeného
obra smetla tûch nûkolik desítek korun vysok˘ch smrkÛ. V‰e
kolem je tiché a váÏné, jako svûdkové události, po níÏ se uÏ nelze
smát a veselit. Tragédie letcÛ… Ale ãí? Ná‰ – nebo…?, bleská
mi hlavou a zcela zaujat svou my‰lenkou zevrubnû prohlíÏím
znovu v‰echny trosky. Na motoru se mi povedlo najíti písmeno, které se mi zdálo b˘ti
z azbuky, ale jistû jsem to nevûdûl, ponûvadÏ
kov okolo písmene byl vyrván s cel˘m nápisem a ono písmeno bylo velmi nezﬁetelné.
Pátrám dál, aÏ posléze se zastavuji
u ohoﬁelého kﬁídla. Pﬁes zaãernal˘ nános
d˘mu slabû, ale pﬁece jen dostateãnû zﬁetelnû vystupuje znak: rudá pûticípá hvûzda. Tak tedy pﬁece…! Zamy‰lenû sleduji smûr, kam ukazuje nahnut˘ konec kﬁídla, aÏ se
mÛj pohled zastaví na mírném návr‰í, vzdáleném odtud nûjak˘ch
padesát krokÛ a udiven pak stanu u prostého, ale krásného pomníku z ãerné Ïuly, na jehoÏ vrcholu skví se pro vûãnou pﬁipomínku synÛm sovûtské zemû, kteﬁí tu dole pod ní spí svÛj vûãn˘
spánek, vzdáleni od své tolik milované zemû, od matky, sester
a bratrÛ – rudá hvûzda, hvûzda ‰Èastné budoucnosti v‰ech lidí
a národÛ, za niÏ ‰li se bít a za niÏ poloÏili své hrdinné Ïivoty.
Pﬁed pomníkem leÏí hrob, prostû a vkusnû upraven˘. Na nûm
spoãívá uprostﬁed trsÛ lesního kvítí tﬁílistá vrtule, zproh˘baná
a pokroucená nárazem na zemi, na tu zemi, které svou obûtí pﬁinesla svobodu… âtu nápis na pomníku: „Hrdinn˘m osvoboditelÛm – sovûtsk˘m soudruhÛm vdûãní obyvatelé samoty Jalov˘
dvÛr.“ A pak je‰tû datum: 4. kvûtna 1945.
Smekám klobouk a v tichém zamy‰lení dûkuji tûm, kteﬁí ‰li nezi‰tnû poloÏit své Ïivoty za ná‰ lep‰í a radostnûj‰í Ïivot, tûm, kteﬁí
tu nyní v hlubokém tichu na‰ich lesÛ spí, zatím co jejich nejdraÏ‰í
tam nûkde na dálném V˘chodû se slzou v oku vzpomínají…
KdyÏ jsem pak sedûl v hájovnû na Jalovém dvoﬁe, nedalo mi,
abych se nezeptal. Hrabovsk˘, hajn˘ z na‰eho polesí pok˘vl hlavou: „Smutná historie, jen co je pravda. Hodnû na to vzpomínáme a hrob opatrujeme jako by tam leÏeli na‰i synové!“
KdyÏ si nacpal d˘mku a poch˘lil hlavu, hojnû jiÏ prokvétající
‰edí ve vzpomínání, zaãal vyprávût: „Bylo to jiÏ ke konci války,
i datum si pamatuji. Ostatnû jste jej vidûl napsán na pomníku. Ten
den se to stalo. Jak víte, nedaleko odtud leÏí vesniãka Ra‰ovice,
a trochu vzdálenûj‰í Her‰pice. Obû vesniãky, ba i na‰e samota
byly plné ustupujících NûmcÛ, kteﬁí uÏ vidûli, Ïe mají prohráno
a jejich zbûsilosti na bezbranném obyvatelstvu neznaly mezí.
Lidé ve strachu pﬁed nimi hledali útoãi‰tû zde – v lese. V‰ude
kolem je‰tû dnes najdete polozasypané díry, ve kter˘ch jsme
byli poschováváni. I já s manÏelkou jsme v jedné z takov˘ch
bydlili, protoÏe Nûmci nás z hájovny vyhnali. Byly to zlé doby, jíst
se chtûlo a nebylo co, protoÏe nikdo se neodváÏil pro jídlo domÛ,
kde ﬁádili Nûmãouﬁi, ale trpûlivû jsme v‰echno sná‰eli, protoÏe
jsme vûdûli, Ïe brzy bude v‰emu konec, jen co vojáci soudruha
Stalina, kteﬁí uÏ byli docela blízko, dorazí k nám a vypoﬁádají se
s tûmi neﬁády.

V ten den jsme sedûli je‰tû s nûkolika vesniãany na kraji lesa
poslouchali blíÏící se kanonádu. Nûmci dole pod námi byli jako
sr‰ni. Neustále pobíhali okolo aut a sly‰eli jsme jejich rozãilené
v˘kﬁiky a v duchu jsme se jim smáli. Mûli poﬁádnû nahnáno
pﬁed tûmi chlapci z V˘chodu!
Pak se nad námi objevilo letadlo. Nebylo na tom nic divného, protoÏe v ty dny jich tu pﬁelétlo nespoãetnû, ale pﬁece
upoutalo na‰i pozornost. Letûlo velice nízko, smûrem od Slavkova a ãemu jsme se nejvíce divili, bylo, Ïe jsme nesly‰eli
kromû hukotu kanonády a kﬁiku NûmcÛ nejmen‰ího zvuku. Letûlo ti‰e a stále klesalo níÏ a níÏ. KdyÏ bylo kousek nad námi,
vy‰lehl z nûj oblak d˘mu a zároveÀ jsme vidûli, jak se odtrhl
jeden motor a ﬁítil se k zemi. Letadlo se po v˘buchu smrtelnû
zakolísalo a nyní uÏ bylo jisté, Ïe se zﬁítí. Bez dechu jsme pﬁihlíÏeli. Neu‰lo nám, Ïe na kﬁídlech letadla svítily svou rudou záﬁí
pûticípé hvûzdy. Byl to tedy sovûtsk˘ letoun, ná‰ pﬁítel.
V tom okamÏiku nám zmizel za vr‰ky vysok˘ch smrkÛ
a hned poté jsme sly‰eli hrozn˘ praskot, pak ohlu‰ující v˘buch
a nakonec zbylo jen hrozné, tíÏivé ticho. Nad stromy zaãal vystupovat tmav˘, tûÏk˘ d˘m.
Chvíli jsme se nemohli vzpamatovat, ale pak jsme se vzchopili. VÏdyÈ ti chlapci tam moÏná potﬁebovali pomoci! BûÏeli
jsme rychle do míst, ve kter˘ch moÏná smrtelnû zranûní lidé ãekali na pomoc. KdyÏ jsme dobûhli, rozprostﬁel se pﬁed námi
stra‰liv˘ obraz. Koruny stromÛ leÏely zpﬁelámány kolem
a v‰ude se válely trosky z letadla, které hoﬁelo. Bezradnû jsme
stanuli: Co poãít? ptali jsme se oãima jeden druhého. Bylo tu
takové zlovûstné ticho, i hluk dûlostﬁelby umlkl a ustoupil ve
strachu pﬁed hroznou smrtí…
AÏ pojednou divok˘ v˘kﬁik ‰ílené bolesti probudil nás k ãinnosti. Hledali jsme, jak se dostat k letadlu.
SnaÏili jsme se alespoÀ vûtvemi utlouci zuﬁiv˘ oheÀ, ale bylo to marné a také hlasité
sténání z nitra plamenÛ nám nedovolovalo
otálet. Chránû si rukou obliãej, vniknul
jsem do ohnû. Z pilotovy kabiny zahlédl
jsem vyãnívat ruku, zãernalou jiÏ od ohnû,
ale pﬁece je‰tû se pohybující. Pﬁiskoãil jsme
a chránû se doteku rozÏhaveného kovu, uchopil jsem bezvládné
tûlo letcovo a v‰í silou táhnul vzhÛru. Podaﬁilo se mi protáhnout jej ok˘nkem ven a jiÏ jsem ho pﬁedával Ïensk˘m, které mezitím také zvûdavû dobûhly. Opût jsem se vrhnul je‰tû s dvûma
vesniãany do ohnû a podaﬁilo se nám je‰tû tﬁi uboÏáky, které
jsme na‰li po hlase, vytáhnout. Dále jsme nemohli pro stra‰liv˘ Ïár, také jsme nevûdûli, je-li je‰tû nûkdo uvnitﬁ. Byl jsem
tehdy hezky popálen, ale ví BÛh, Ïe jsem necítil nejmen‰í bolesti.
KdyÏ jsem je pak vidûl leÏet na zemi, sevﬁelo se mi tak jaksi
divnû hrdlo a já, stydû se za slzy, hrubû jsem se rozkﬁikl na Ïenské, aby s nimi co nejopatrnûji zacházely. Jeden z nich nevydrÏel ani pût minut. Obû nohy mûl utrÏeny a bﬁicho – ne, nemohu o tom mluvit. Víte jistû, co dokáÏe ostr˘ kov. Zemﬁel
hned, jak jsme ho vytáhnuli. Ostatní tﬁi byli zﬁízeni také velmi
zle. Îili sice, ale nebylo nadûje, Ïe by je‰tû dlouho vydrÏeli a my
zatínali pûsti u vûdomí své bezmocnosti. LeÏeli v hlubokém
bezvûdomí a jen kdyÏ s nimi Ïenské nûjak neopatrnû pohnuly,
vydral se z jejich rtÛ tich˘ sten, drásající srdce. Vûﬁte mi, jsem
star˘ chlap a proÏil jsem leccos, i dvû vojny mám za sebou, ale
tehdy jsem myslil, Ïe se dám do pláãe zároveÀ s Ïensk˘mi.
¤eknûte nûkomu v okolí moje jméno a pﬁidejte k tomu slovo
plakat, kaÏd˘ se vám vysmûje. Ale dnes se za to nestydím,
zrovna tak, jako kdyÏ jsem byl je‰tû mladík a umﬁela mi máma.
Tak tedy abych vám to dopovûdûl. Na‰e Ïenské pﬁece jen
jakÏ takÏ chlapce o‰etﬁily. KdyÏ jsem jednomu z nich ovazoval
hlavu narychlo roztrÏenou ko‰ilí, zasténal a otevﬁel oãi, jediné,
které vyhlíÏely lidsky v ohnûm znetvoﬁeném obliãeji. Dlouho
a ti‰e mne pozoroval, neh˘baje oãima, takÏe jsme mûl za to, Ïe
snad jiÏ zemﬁel, av‰ak du‰e je‰tû Ïila a zab˘vala se jedinou
podvûdomou my‰lenkou. „Kto ty?“ za‰eptaly témûﬁ nesly‰nû
jeho ohoﬁelé rty a vidûl jsem, s jakou napjatostí ãekaly jeho oãi
na odpovûì.
„âech, chlapãe, âech, jen klidnû leÏ a nenamáhej se,“ upokojoval jsem jej s dojetím. Jeho strnulá tváﬁ se pokusila o spokojen˘ úsmûv, ale místo toho se zkﬁivila v grimasu bolesti. Jen
jeho oãi zmûnily v˘raz; byla v nich vidût spokojenost nad tím, Ïe
aspoÀ zemﬁe mezi pﬁáteli, nikoliv tedy v prokletém zajetí
u NûmcÛ.

Nebylo mu pﬁáno ani této poslední radosti. Po cestû od hájovny zahrãely motocykly. Nûmeãtí vojáci seskakovali ze sv˘ch
strojÛ a bûÏeli k nám. Na‰i lidé se polekanû rozhlíÏeli: „Co
bude?“
Ranami paÏeb nás rozhánûli. ZÛstal jsem u svého ranûného.
Dobûhl ke mnû poruãík Weil, ten kter˘ mne vyhodil z mé hájovny.
„Pane poruãíku, to jsou pﬁece ranûní!!“ pokusil jsem se protestoval, ale jiÏ mne okovaná esesácká holinka sráÏí k zemi.
„Ruhe, du Schwein!“ ﬁve na mne vztekle, ale z jeho hlasu ãi‰í
strach – strach z toho, co bude následovat – ze spravedlivého
trestu za v‰echny ty zloãiny, jichÏ se ve své nacistické krvelaãnosti dopustil. Îena má o mne strach, a proto mne odtahuje
pryã. Nemyslím teì v‰ak na sebe, myslím na ty, kteﬁí tam na
zemi leÏí bezmocni proti ‰ílenû vztekl˘m fúriím v ãern˘ch uniformách – s odznaky kruté smrti.
Nedbal jsem nebezpeãí a pﬁistoupil jsem blíÏe, kdyÏ jsem
vidûl, jak vojáci na rozkaz svého komandanta chopili se bezbrann˘ch tûl a nesli je k ohni. Strnul jsem hrÛzou: ne – to není
moÏné, takové zvíﬁeckosti pﬁece nemohou lidé b˘t schopni!
První byl nesen letec, kterému jsem ovazoval hlavu. Sykaje
hroznou bolestí vyhledal mne oãima a v‰echny své zbytky sil
vydal do v˘kﬁiku: „Nizabudni!“
PaÏba pu‰ky dopadla mu na tváﬁ a on bezvládnû spustil
hlavu. Je‰tû jsem zahlédl, jak rozhoupali jeho tûlo a pak jiÏ jen
smrteln˘ v˘kﬁik… Zatoãil se se mnou svût a já padnul v bezvûdomí do trávy.
Probral jsem se z toho asi za pÛl hodiny. Nûmci dosud stáli
s napﬁaÏen˘mi samopaly kolem dohasínajícího ohnû. V‰ude bylo
hrobové ticho. Jak jsem se pozdûji dovûdûl, byli do ohnû vhozeni
i zbylí dva letci, kteﬁí se bolestí vzchopili aÏ v ohni, ale dvakrát byli
sraÏeni kolbami zpût. Nûmci pak odjeli a nám se podaﬁilo z vychladl˘ch trosek vyhrabat zbytky ãtyﬁech zuhelnatûl˘ch tûl. Bylo
mi tehdy jako bych pozbyl své syny, aãkoliv jsem je neznal.
Brzy poté nás osvobodila Rudá armáda. Chudáci chlapci, jen
pár dnÛ pﬁed koncem války musili zahynout! Nedoãkali se toho,
zaã tolik bojovali a po ãem tolik touÏili – nedoãkali se slunného
míru. Marnû ãekají jejich nejdraÏ‰í, marnû ãeká harmonika, kdy
prsty nûkterého z nich pﬁejedou po její klávesnici, marnû spíná
tmavovlas˘ ho‰ík ruãky po tátovû fotografii a nedoãká se dívka
svého milého. LeÏí ti‰e a sv˘m pﬁíkladem staví k nebi ohromn˘
vykﬁiãník bratrské lásky, která se nezastavila ani pﬁed obûtí nejvût‰í.
Jak jste vidûl, postavili jsme chlapcÛm pomník. Mají tam
pûknû klid, nikdo je neru‰í, jen obãas ti‰e pﬁejde srna anebo
nûkdo z lidí kytiãkou uctí památku na‰ich osvoboditelÛ.“
Hrabovsk˘ dovyprávûl a hezkou chvíli bylo hluboké ticho.
Nechtûlo se mi uÏ do ﬁeãi a proto jsem se rozlouãil…
Na zpáteãní cestû – uÏ skoro za soumraku, poloÏil jsem na
hrob kytici ãerstv˘ch kvûtÛ. To za podûkování a se slibem pevnû
stﬁeÏiti mír v celém svûtû, kterému pﬁinesli tak velikou obûÈ.
(Psáno podle skuteãného pﬁíbûhu u samoty Jalov˘ dvÛr, jak
mi bylo vyprávûno od hajného Hrabovského.)

4/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

11

Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí
Divadelní představení
Dne 31. března jel autobus žáků a učitelů na
podvečerní představení Tajemství pralesa aneb
800 mil po Amazonce do Mahenova divadla
v Brně. Málo známá verneovka byla kouzelná
a s nádhernou výpravou.
Hra byla inspirací pro herce z dramatického
kroužku, kteří připravují upravenou verzi naší
starší původní pohádky. Poletíme kosmickou
lodí na planetu Rubín, čeká nás „Vesmírné nesmírné nebezpečí.“
Ve dnech 14., 15. a 16. května hrajeme ve
staré tělocvičně dopoledne pro školy, v pátek
večer pro veřejnost. Všechny srdečně zveme.
Mgr. Iva Kočí, ZŠ Komenského

Titul krajsk˘ch pﬁebornic putoval do Slavkova
Gymnastky ZŠ Komenského nám. se 9. dubna
zúčastnily krajského kola škol ve sportovní gymnastice v Moravském Krumlově. Naše děvčata
zvítězila, a získala tak pohár za 1. místo v krajském kole ve sportovní gymnastice v soutěži družstev v kategorii 4. a 5. tříd. Družstvo bylo ve složení Borovská Kristýna, Hudcová Natálie,

Macharová Aneta a Šimoníková Eva. V jednotlivkyních se na 1. místě umístila Aneta Macharová
a Kristýna Borovská a na 3. místě Eva Šimoníková. Děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci a těšíme se, že v příštím roce budou tento titul
obhajovat ve Slavkově, který se tak stane pořadatelem krajského kola.
R. Macharová

V Lesní škole Jezírko
V uplynulých dnech žáci šestých a sedmých
ročníků naší školy navštívili zařízení pro environmentální vzdělávání – Lesní školu Jezírko. Ta
se nachází ve zrekonstruované hájence přímo
u lesa v Soběšicích. Velká část výuky probíhá
v lese, což umožňuje názorné učení a osvojování
znalostí, ale i probuzení kladného vztahu k lesu.
Během výuky v interiéru hájenky jsou využívány
různé herní prvky a pracovní listy. Žáci se v průběhu celého dopoledne seznamovali se „společenstvem průsvitných křídel“, tedy se životem
včel a mravenců. A že se jim terénní výuka líbila,
o tom svědčí jejich vlastní slova:
„Můj největší zážitek byl, když jsme si hráli na
mravence. Šli jsme do umělého asi 15 metrového
mraveniště, které vypadalo jako malý tunel. Do
mraveniště vedla úzká chodba pokrytá kobercem.
Lezli jsme po čtyřech v úzkých tunelech a vyzkoušeli si život opravdového mravence. Byla

tam tma a po stranách svítily malé vitrínky, ve
kterých byly doopravdické zážitky ze života mravenců (samozřejmě, že byli jen z umělé pryskyřice). Ze začátku jsme se báli, ale přežili jsme
to.“ „Viděla jsem, jak krmili larvičky, jestli při
kladení vajíček má královna křídla, podle čeho se
mravenci dorozumívají atd.“ „Měli jsme všelijaké úkoly a podle obrázků ve vitrínkách jsme
měli zodpovědět otázky. Vevnitř bylo šumění,
jako když chodí mravenci. Měl jsem docela
i strach, že se zaseknu ve stoupání, ale nakonec
jsem ve zdraví vylezl ven.“
„Můj zážitek je ve velkém týpí. Kolem ohniště
jsou pařezy, na kterých jsme seděli, povídali a doplňovali pracovní listy. To byl asi můj nejlepší
zážitek, klidně bych si to zopakovala.“
Robin, Natálie, Lukáš, Štěpán, Roman,
Aneta, Míša, Dominika , Kamila, Jakub, Lída,
Dominika a další ze 6.A

Školní jídelna
v novém kabátě
Jaro přináší různé změny. Mohou to být
i změny v šatníku. Letos navštívilo také naši
jídelnu. V hodinách pracovních činností
chlapci 6. až 9. ročníku převlékli stoly v jídelně postupně do nového. A jak? Tak, jak se
na tento předmět sluší a patří – prací. Ta spočívala v tom, že 52 stolů převlékli hoši do nového kabátu. Společně s vyučujícími a školníkem je všechny opravili. Potřebovali k tomu
smirkový papír, tmel, svěráky, štětce, barvy
a šroubováky. Pro mnohé pracanty to byla
občas přímo věda. Vždyť takovou práci si
mnozí vyzkoušeli v praxi poprvé. A výsledek?
Ten nabízí pohled do jídelny. Hezky se rozzářila. Chlapcům se nátěr skutečně podařil.
Hana Červinková
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova
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www.zsslavkov.cz

Školní pozemek
V průběhu letošního školního roku se začal výrazně
měnit vzhled školního pozemku. Podařilo se nám získat
od ministerstva školství finanční dotaci na vybudování
ekologického koutku, který bude sloužit k různým aktivitám v rámci environmentální výchovy. Výše získané
dotace je 80 000 Kč a byly za ni vybudovány zpevněné
plochy a dřevěná pergola, do níž bude ještě umístěn zahradní nábytek. Žáci se podílejí na vytvoření okrasné
skalky, která vzniká za pomoci TSMS a v rámci hodin
pracovních činností budou na školní zahradě pěstovat
zeleninu, bylinky, koření a okrasné rostliny, které pak
dále využijí ve výuce.
Pergoly budou také sloužit jako letní učebna, umožní
žákům výuku ve zdravém prostředí a posílí jejich vztah
k přírodě.
V příštích letech by škola ráda dobudovala tuto část
školní zahrady tak, aby vzniklo hezké zákoutí, které bude
přinášet žákům radost i užitek.
V. Křivánková

Krajské kolo Olympiády v dějepise
V pondělí 7. dubna proběhlo krajské kolo Dějepisné olympiády, kde naši školu reprezentovaly Michaela Rusňáková z 9.B a Petra Dvořáková z 8.B. Obě žákyně sem postoupily z okresního kola, v němž obsadily krásné 2. a 4. místo. Téma letošního ročníku soutěže znělo Osobnosti české a moravské kultury – od národního obrození do konce
1. republiky. Protože úkoly v krajském kole jsou mnohem náročnější než v kole okresním,
obě dívky se pečlivě připravovaly, studovaly doporučenou literaturu a další materiály. Ve
velké konkurenci 33 soutěžících z celé jižní Moravy se Petra umístila na 8. místě a Míša
na 23. místě. Oběma dívkám gratulujeme, děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy
a přejeme hodně dalších úspěchů.

Debrujárské okénko
V letošním školním roce navštěvuje KMD devět chlapců a jedna
dívka z 5. třídy a od března se přihlásily čtyři dívky z 6.A. V říjnu
2007 Koumáci skvěle reprezentovali Tyršovku na celostátním finále soutěže Živlík. Proto jsme všichni uvítali, že se od února rozjela v pořadí již 13. celostátní soutěž debrujárů nazvaná Šifra Komenského. Soutěž nese jméno Jana Amose Komenského, který
byl nejen učitelem národů, ale také přírodovědec a astronom.
Soutěž je určena dětem, které chtějí zkoumat, tvořit a bádat. Obsahuje řadu teoretických úkolů, které účastníci musí vyhledat na
internetu nebo v literatuře, a spoustu jednoduchých a zajímavých
pokusů. Hlavním úkolem všech družstev bude rozluštění šifry
mistra Amose.
O. Zehnálková

Žlutý den
Ve středu 19. března se naše škola rozzářila jako jarní sluníčko. Žáci prvního stupně se svými učitelkami totiž oblékli
žlutá trička, svetry či šaty, děvčata si do vlasů uvázala žluté
mašle, chlapci nasadili žluté čepice či čelenky. Záplavou sluníčkové barvy jsme chtěli zamávat ponurým zimním dnům
a společně přivítat všemi očekávané jaro.
Ráno v 8 hodin jsme se sešli na chodbě v přízemí, zazpívali jsme si písničky o jaru, zarecitovali básničky o sluníčku,
zatančili dětmi oblíbený „ptačí tanec“ a poté se rozešli do tříd
namalovat sluníčka, kterými bychom to opravdové jaro konečně přilákali. Žáci 5. třídy potom během celého dopoledne
svá malá sluníčka rozdávali vyučujícím i starším spolužákům.
Žlutým oblečením naše vítání jara podpořili i někteří žáci
druhého stupně a většina učitelů ve škole. Věříme, že by se
z tohoto prozářeného, veselého dne mohla stát tradice nejen
mladších dětí, ale postupně i celé školy.
R. Pflimpflová

Okresní kolo Olympiády v ãeském jazyce
Dne 19. března proběhlo okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Soutěžící řešili deset jazykových úkolů. Dokázali byste
např. přiřadit pravopisně správnou variantu přídavného jména
jižní k podstatným jménům … Evropa, … kříž, …Karolína,
…ovoce, …vítr, … Město? Součástí soutěže je také slohový
úkol, jehož téma tentokrát znělo Mám zaručený recept na …
Soutěže se celkem účastnilo 33 žáků ze základních škol
a dvou gymnázií okresu Vyškov. Naši školu reprezentovaly
Alena Bedřichová z 8.A (obsadila 15. místo) a Theresa Opletalová z 9.A (6. místo).

Nová školní knihovna
Již mnoho na let na naší škole funguje školní knihovna. Někteří žáci si zvykli zde trávit polední přestávky, ostatní si sem chodí půjčovat alespoň doporučenou četbu. Několik věrných čtenářů navštěvuje knihovnu pravidelně po celou
dobu školní docházky a mají přečtené snad už všechny knihy. Snažíme se knižní
fond stále doplňovat novinkami. V letošním roce se však ukázalo, že dosavadní
prostory pro knihovnu už nedostačují, a tak budou knihy přemístěny do současné
učebny zeměpisu, která se od příštího školního roku změní na učebnu českého
jazyka. Knihy zde budou uloženy v nových, prostornějších policích. Vyměněn
bude také nábytek v celé třídě, takže zde vznikne pěkné kulturní prostředí,
v němž se žáci budou nejen učit, ale mohou zde trávit i volné chvíle.
V. Dobešová, P. Pitronová
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (4)
KŘÍŽ U KŘENOVIC
Smírčí kříž u Křenovic je jedním z nejznámějších kamenných křížů na Vyškovsku. Stojí dosud
při silnici z Křenovic do Prace. Dříve se zde ze silnice odpojovaly polní cesty do Jiříkovic a Blažovic. Kříž, vysoký asi 1 m, je zhotoven z jemnozrnného pískovce, šířka rozpětí ramen činí 85 cm,
tloušťka 30 cm.
Původ kříže se pokoušeli
vysvětlit badatelé od
19. století. Pod vlivem tisíciletého výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vznikla na
konci 19. století hypotéza,
kladoucí vznik mnoha podobných křížů do doby byzantské misie. Tuto hypotézu nelze dnes považovat za věrohodnou, křenovický kříž si přesto
dodnes udržel lidové pojmenování „cyrilometodějský“.
Zajímavé je jiné vysvětlení, podle něhož kříž
sloužil jako orientační bod na staré obchodní
stezce, která v jeho blízkosti skutečně procházela.
Na tuto možnost poukazuje Jakub Trnka v článku
Pozoruhodnosti Křenovic, který vyšel v křenovickém vlastivědném sborníku Pod mohylou míru
v roce 1959.
A. Franz (1899) i A. Procházka (1933) se ve

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

svých dílech shodně zmiňují o vyprávění starých
lidí v Křenovicích, že kříž je památkou na nešťastné usmrcení mladé dívky splašeným koněm.
Tuto pověst zaznamenal do křenovické školní kroniky z let 1890–1904 nadučitel Josef Ludikovský:
„Kráčíš-li po cestě na kopec ku Praci vedoucí,
spatříš na pravo za panským polem uprostřed meze
vyčnívati ze země kamenný kříž. Týž jest z kusu
balvanu vytesaný a místy zubem času již velmi vyhlodaný. Hořejší jeho část trčí ze země asi 75 cm
vysoko a příční rameno sahá skoro již až k zemi.
O tomto kříži nenalézáme nikde jakých záznamů,
já však se domnívám, že to může býti jeden ze
křížů, které na naší milé Moravěnce na četných
místech viděti lze. Povídá se, že pocházejí z dob
Cyrilo-Metodějských. Avšak nechme stařečka Matěje Halousky, č. 151, o kříži onom vypravovati:
»Můj tatíček slýchávali od svého stařečka, že na
místě, kde kamenný kříž stojí, zabil splašený panský kůň mladou dívku. Aby ono místo něčím označili, našli náhodou při hlubokém orání na panském poli kříž kamenný, který vyzdvihli a na místo
neštěstí postavili.« Tato pověst může býti pravdivou, avšak záhadnou otázkou jest, jak přišel kamenný kříž do země, než
byl vyorán.“

mohl potvrdit pravdivost pověsti. Jisté však je, že
jde o jednu z nejstarších křenovických památek.
Dnes se u kříže nachází informační tabule se
stručným shrnutím jeho historie a prosbou o jeho
ochranu. Je toho zapotřebí, neboť drobné památky
vinou lidské hlouposti postupně z krajiny mizí.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

JINLONG CLUB

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
2. 5.
3. 5.
7. 5.
9. 5.
10. 5.

16. 5.

17. 5.
23. 5.
24. 5.

Fotografie kříže z Vlastivědného sborníku okresu
vyškovského (1933)

30. 5.
31. 5.

Není známo, zda měl kříž skutečně smírčí význam, či zda vznikl spíše ve spojitosti s obchodní
stezkou. Dávno již nežije žádný pamětník, který by

KVĚTEN

Kavárna – Bar – sportovní centrum

DJ Denyf / Mixed bag / Anything
DJ PeeJay – Freeparty
DJ PeeJay – Středeční Victory párty
DJ Jaroš Petr / Oldies music
staré pecky pro večerní pohodu
DJ Denyf vs DJ PeeJay
/ Mixed bag / Anything vs Freeparty
Jelzin Gold za 20 kaček
Rock Night Live – La Mancha – Slavkov /
Rock/
Veselá zhouba – Prostějov / Rock/
B.N.8 – Brno /Funkybeat/
DJ Jabko – doprovází celou nocí
Jungle Riot
DJs: X.Morph, Helmut, Lazzna, Vje
DJ PeeJay – Freeparty
Hip Hop Night – DJ Smith – Slavkov
Djane Supet - Vyškov
DJ Pája in the mix – Dance mix party
DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,
Pop, metal. Panáček zelené za 18 kaček

WWW.DUDS.CZ
www.jinlong-club.cz

Slavkovsk˘

Uzávěrka čísla 5/2008
(vychází 31. května)

Pro příspěvky (články)

pondělí 19. května do 13 hodin
Pﬁíspûvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem a poslané jako pﬁíloha ve wordu na adresu info@bmtypo.cz, popﬁ. na disketû (obrázky nevkládejte a nezmen‰ujte je, ukládejte je zvlá‰È), v krajním pﬁípadû
psané strojem ob ﬁádek (ne husté ﬁádkování). Tato pravidla neplatí pro inzerci
a rodinná oznámení.

Platnost do 31. 5. 2008
nebo do vyprodání zásob

Nûkolik formálních zásad pﬁi psaní rukopisu:
• ENTER uÏívejte pouze na konci odstavcÛ (ne na konci ﬁádkÛ)
• Ve‰ker˘ text pi‰te hned od levého okraje (graficky neupravovat, necentrovat apod.)
• Slova na konci ﬁádku nerozdûlujte (dûlení se provádí automaticky pﬁi zlomu)
• Interpunkãní znaménka (. , ? ! ;) se pí‰í tûsnû za slovo, vyvarujte se dvojmezer
• Letopoãty a ãíslovky ve smyslu „aÏ“ pi‰te vÏdy bez mezer, napﬁ. 1945–2008
• Za teãku nebo ãárku pi‰te vÏdy mezeru, napﬁ. A. Novák, p. Novák
• NepouÏívejte lomítka místo závorek
• Pﬁi psaní textÛ dodrÏujte pravidla ãeského pravopisu

Pro inzerci

pátek 23. května do 16 hodin
(Podmínky viz www.bmtypo.cz)
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DDM Slavkov ve spolupráci s GENERALI poji‰Èovnou uskuteãnili
v˘tvarné semináﬁe s jarní velikonoãní tematikou pro matky s dûtmi
v baby klubech (7. 3. a 14. 3.), pro dûti v zájmovém krouÏku ‰ikovné
ruce (11. 3.) a také pro dospûlé (27. 2.). Malí i velcí, v‰ichni nad‰enû
vyrábûli ruãní modrotisk, jarní kvûtinové dekorace, obﬁí sádrové kraslice a ti nejmen‰í drobné velikonoãní ozdoby. Celkem se zúãastnilo
v‰ech akcí 55 dûtí a 57 dospûl˘ch.
Dûkujeme poji‰Èovnû GENERALI za zaji‰tûní v˘tvarného materiálu
a obãerstvení v‰em úãastníkÛm. Na závûr kaÏdé akce probûhla anketa
a vylosovaní získali pûkné ceny.
DDM Slavkov
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Karneval pro nejmen‰í zorganizoval DDM Slavkov v úter˘ odpoledne
26. února ve cviãení rodiãÛ s dûtmi. Ve sportovní hale IS· Slavkov tanãilo, bavilo se a hlavnû soutûÏilo na rÛzn˘ch stanovi‰tích 36 dûtí a 50 rodiãÛ. Na závûr probûhlo losování dárkov˘ch balíãkÛ,které pﬁinesly maminky zúãastnûn˘ch dûtí. Nakonec si domÛ v‰echny princezny, víly,
kovbojové, indiáni, hastrmani a dal‰í krásné masky odná‰eli na památku
pûknou cenu a sladkou odmûnu.
Tû‰íme se na dal‰í setkání s vámi na Cestû pohádkov˘m lesem, která
se uskuteãní v nedûli 8. ãervna na stﬁelnici ve spolupráci s firmou SlafDDM Slavkov
park.

15

Centrum denních služeb
Dovolujeme si vás informovat o plánu na zřízení Centra denních služeb, které bude ambulantní
sociální službou pro osoby s postižením. Zahájení
činnosti bude v srpnu 2008. Služba bude poskytována za úhradu, předpokládaná cena 3000
Kč/měsíc. Věkové omezení u stálých uživatelů je
16–40 let. Dětem, které plní povinnou školní docházku, budeme své služby nabízet po dobu školních prázdnin (předpokládaná cena 150 Kč/den).
Provozní doba: po–pá: 8–12 h. Provozní místo:
Malinovského 280, Slavkov u Brna. Provozovatel:
Bc. Jana Kubaláková, občanské sdružení Rodinná
pohoda.
Hlavní činnosti centra:
• udržovaní a rozvíjení kontaktu se společenským
prostředím
• speciálně pedagogické aktivity pro rozvíjení
a upevňování znalostí, dovedností a návyků
• speciální terapeutické aktivity (výtvarné, pracovní, hudební aj.)
Kontakt, informace a předběžné přihlášky:
Bc. Lucie Matulová, pohoda.matulova@seznam.cz,
tel.: 774 059 977. Petra Drobná, drobna@seznam.cz,
tel.: 776 894 225.
Předběžné přihlášky prosím vyřizujte do konce
května 2008.
ml

Den otevřených dveří
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, stanice Slavkov u Brna, pořádá u příležitosti svátku svatého Floriána v pátek 16. května
od 8 do 12 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro návštěvníky máme přichystanou výstavu
techniky používané při zásazích – od požárů
přes technické zásahy až po dopravní nehody.
Dále připravujeme praktické ukázky hašení požáru menšího rozsahu pomocí hasicích přístrojů, poskytnutí první pomoci včetně fixace
zraněných při nejtěžších úrazech a také použití
vyprošťovacího zařízení.
Srdečně zveme k návštěvě jak žáky slavkovských škol a jejich učitele, tak obyvatele Slavkova a okolí, které zajímá náplň práce hasičského záchranného sboru.
Roman Žilka,
HZS Jmk, stanice Slavkov u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 27. dubna 2008 oslaví své životní jubileum 90 let paní

HEDVIKA KANTKOVÁ
ze Slavkova u Brna
Všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a stálý životní optimismus přejí syn Zdeněk,
dcera Alena s manželem, vnučka Alenka a vnuk Ivo s rodinami.
Blahopřání
Dne 8. května 2008 oslaví 70. narozeniny paní

EMILIA KOTLÁNOVÁ
ze Slavkova u Brna
Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ze srdce přejí Jarka, Františka, Věra s rodinami a syn Josef.
Blahopřání
Ať kvítí na cestu sype se Ti, ať každé přání splní se Ti.
Ať oči Tvé štěstím září, ať kvete úsměv na Tvé tváři.

Dne 13. května oslaví své 95. narozeniny naše mamminka,
babička, prababička a praprababička, paní

JULIE JANKOVÁ
Všechno nejlepší, pevné zdraví, spokojenost a všestranný elán
Ti do dalších let přejí dcery Marta a Marie s rodinami.
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.
Nemá kdo potěšit a kruhou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2008 vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,
švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud,
avšak láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 19. května uplyne 15 roků od úmrtí mého manžela, pana

JAROSLAVA KUSNÍKA
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, snacha a vnuci s rodinami.

Osada v roce 2008
Tak tady máme zase jaro a to mimo jiné znamená, že muzikanti vybalují nástroje z futrálů
a těší se na hraní na vyhřátých hospodských zahrádkách. Také stále mladí hoši z Osady – k mé
radosti pořád ve stejné sestavě – pookřívají, natahují nové struny a jejich manželky už po tolikáté doufají, že nastává ta přijatelnější část roku,
kdy s nimi bude aspoň trochu k vydržení… Samozřejmě i přes zimu jsme se párkrát sešli, snad
i něco nových písniček secvičili, ale už se holt
těšíme ven na vás, naše příznivce a kamarády.
S mírnou lítostí musím sdělit, že se letos nebudeme setkávat na zahrádce na autobusovém
nádraží, kam jsme v tomto roce nebyli pozváni.
Na druhou stranu dobře tak – Slavkováci si určitě zaslouží větší dramaturgickou pestrost
a možnost výběru i z dalších účinkujících. Pro ty
z vás, kteří si už svůj život bez Osady neumíte
představit, rád uvádím několik příležitostí, kdy
se s námi během jara a léta můžete při veřejných produkcích vesměs pod širým nebem potkat. Prosím, poznačte si do notýsků:

• 30. 4. Hrušky (u rybníka) – pálení čarodějnic
• 17. 5. Bulhary (okr. Břeclav) – rybářský bál
• 24. 5. Slavkov – Bučanda
• 30. 5. Slavkov – stadion (U dvou kapříků)
• 31. 5. Slavkov – náměstí (17.30–18.30)
• 7. 6. Rašovice (hřiště) – myslivecký bál

• 14. 6. Šaratice (od 17.00)
• 5. 7. Jasenice (okr. Třebíč) – vítání prázdnin
• 9. 8. Podbřežice
• 15. 8. Slavkov (zámek) – v rámci Folk & Country
• 16. 8. Násedlovice – Slavnosti piva
Karel Fikar
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 14. dubna 2008 by oslavila 85. narozeniny naše maminka a babička,
paní
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Opustili nás
Jaroslav Šrom (63)
Josefa Laštůvková (90)
Jaroslava Tománková (88)

21. 3.
5. 4.
9. 4.

VLASTA KRBKOVÁ
a také v tentýž den uplynuly 3 roky od jejího úmrtí.

INZERCE

Za vzpomínku děkují dcery Olga a Vlasta s rodinami.

AŽ 5000 Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze
svého auta, domu, či plotu reklamní plochu!
Tel. 511 511 588.
PRÁCE ZA 15 tis. měs.? Využijte program
při pracovním zařazení. Až 27 oborů pro Vás!
Tel. 511 511 011.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM ruskou digitální hru Vlk – jen počkej
(chytání vajec). Tel. 604 706 900.
HLEDÁM PODNÁJEM bytu nebo garsonky ve
Slavkově za rozumnou cenu. T. 736 241 286.
ZHUBNĚTE ZDRAVĚ, bez diet a navždy.
Poradentví ZDARMA. www.hubni.eu. tel.:
776 085 308.
PRODÁM 6+KK DB ve Zbýšově u Sl., nadstandardní mezonetový byt s hezkým výhledem, vel. 140 m2, cena 2 250 000 Kč.
Tel. 776 706 375.
PRODÁM polohovací golfáč i s pláštěnkou.
Cena: 500 Kč. Tel. 773 930 822.
ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ hledá 2
brigádníky na výběr parkovného na parkovacích plochách zámku od 19. 5. do
30. 9. 2008. Zájemci mohou volat na tel.
číslo 544 221 204 nebo psát na e-mail:
info@zamek-slavkov.cz
MLADÁ RODINA s dvěma dětmi hledá pronájem bytu ve Slavkově u Brna do 8000 Kč
měsíčně. Tel. 608 538 307, 775 997 188.
KDYŽ BYZNYS, ať to letí, když love, ať jsou
tvoje, když poradit, jak na ně, tak od týmu.
Tel. 603 792 179.
FIRMA VE SLAVKOVĚ u Brna hledá do
HPP pracovníka (pracovnici) na přípravu
a projektování pozemních staveb. Podmínkou min. SPŠ stavební – pozemní stavby.
Kontakt www.stavbyaprojekty.cz
NEBANKOVNÍ NOVINKA! Úvěry 10–40
tis. Kč. Zaměstnanci, důchodci, OSVČ – nenahlížíme do registru. Volejte 776 583 377.
DARUJEME do dobrých rukou 7měs. fenečku křížence. Většího vzrůstu (máma malamut). Milá, má ráda lidi, už teď je dobrý hlídač. Tel. 544 221 138.
RESTAURACE V PENZIONU OLGA ve Slavkově u Brna příjme kuchaře, přípravářku, číšníka se znalostí NJ nebo AJ, brigádně pokojskou so–ne. Tel. 544 221 326 po 15.00 hod.

Vzpomínka
Kdo byl milován, žije v srdci dál.
Dne 24. dubna 2008 uplyne pět let, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Když z domova jsi odcházel, veselý jsi byl, že Tě tam čeká smrt, jsi netušil.
Proč osud byl tak krutý a Tebe nám vzal, v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 1. února by se dožil 70 let a 22. dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana

VÁCLAVA ŠMÍDA
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinou.
Vzpomínka
Jak rádi bychom Ti ruku podali a k narozeninám popřáli. My však můžeme
jen kytičku na hrob dát, rožnout svíci, chvíli postát a vzpomínat.
Dne 2. května by se dožil 75 let a letos to bude 14 let, co nás opustil pan

JAROSLAV SŤAHEL
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje manželka, dcera Irena, Jarmila
a Libuše s rodinou a vnoučata Jakub, Martin, Katka, Michala a Honzík.
Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát, jak těžké u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.

Dne 6. května 2008 vzpomínáme 10. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN JURIŠ
ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomíná rodina.
Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den, který jsi s námi žila.

Dne 7. května 2008 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera Olga
a synové Karel a Gustav s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá. Život je jak pohádka pouhá, pro každého jinak
dlouhá. Loučit ses nechtěl, chtěl jsi žít, osud rozhodl a musel jsi odejít.

Dne 12. května uplyne 6 let, co nás opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
ze Slavkova
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Irena, syn Jakub, dcera Katka,
sestra a ostatní příbuzní.
Vzpomínka
Dne 13. května 2008 vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší manželky,
maminky a babičky, paní

MARIE PAVÉSKOVÉ
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

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

Program ﬁímskokatolické farnosti

Na tuto otázku většina lidí v naší společnosti
zřejmě zareaguje odmítavě a dodá, že každý inteligentní člověk přece dobře ví, že se jedná o pouhé
výmysly. Přesto však téměř každý z nás si dokáže
velmi barvitě představit, co se skrývá za výroky:
„Zažil jsem úplné nebe.“ nebo „Bylo to jako
v pekle.“ Dovolte mi ilustrovat skutečnosti „nebe“
a „pekla“ příběhem, který mi nedávno zaslal jeden
přítel z Velké Britanie.
Jednoho dne zbožný člověk rozmlouval
s Bohem. Během rozhovoru se ho zeptal: „Pane,
rád bych věděl, jak vypadá nebe a peklo.“ Bůh ho
přivedl ke dvěma dveřím. Otevřel první dveře
a zbožný člověk spatřil, že uprostřed místnosti byl
velký kulatý stůl. Uprostřed stolu byl postaven
velký hrnec s hotovým jídlem, které vydávalo náramnou vůni, že se zbožnému muži začaly sbíhat
sliny. Lidé, kteří seděli kolem stolu, byli hubení
a neduživí. Zdálo se, že jsou zcela vyhladovělí.
V ruce drželi lžíci s velmi dlouhou rukojetí, kterou
měli připoutanou k paži.
Každý z nich byl schopen dosáhnout do hrnce
s vynikajícím hotovým jídlem a nabrat si tak plnou
lžíci. Jelikož však rukojeť lžíce byla delší než jejich
paže, nebyli schopni dostat lžíci do svých úst. Když

Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle
8.30 a 18.00, ve farní kapli: úter˘ 18.00 bohosluÏba
pro dûti, ãtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 h.
Modlitba první soboty 3. 5. v 7.30 (rÛÏenec, m‰e sv.)
M‰e sv. v penzionu stﬁeda 7. 5. v 8.00
Svátost smíﬁení stﬁeda 7. 5. kostel 18.00–19.00
V. pû‰í farní pouÈ do Îaro‰ic, ãtvrtek 8. 5. v 8.00
pû‰í od kostela, 12.30 autobus od kostela, 15.00 m‰e
sv. v Îaro‰icích.
Náv‰tûvy nemocn˘ch v pátek 9. 5. dopoledne.
Svatodu‰ní vigilie, sobota 10. 5. kostel 20.00
Slavnost Seslání Ducha Svatého, nedûle 11. 5.
sbírka na Charitu
Tûla a Krve Pánû s prÛvodem BoÏího Tûla, nedûle
25. 5. kostel 8.30
PouÈ k sv. Urbanu na Urbánku, nedûle 25. 5.
v 18.00 (17.00 kﬁíÏová cesta od sv. Jana)
Svatourbanské hody ve Slavkovû, nedûle 1. 6.
prÛvod a m‰e sv. v 9.30

zbožný muž spatřil toto neštěstí a utrpení, celý se
zachvěl. Bůh řekl: „Nyní jsi viděl peklo!“ Pak šli
společně k druhým dveřím a vstoupili do další
místnosti. Na první pohled to tam vypadalo zcela
stejně jako v první místnosti. Byl tam rovněž velký
kulatý stůl v jehož středu stál velký hrnec s hotovým jídlem, ze kterého se linula libá vůně, že se
opět zbožnému muži začaly sbíhat sliny. Lidé, kteří
seděli kolem stolu, byli též vybaveni lžící s dlouhou
rukojetí, kterou měl každý připoutanou k paži. Na
první pohled ale bylo vidět, že jsou všichni velmi
dobře živeni a že se těší blahobytu. Byli plni veselí
a dobře se bavili. Zbožný muž se zarazil a řekl:
„Tomu nerozumím.“ Bůh odvětil: „Je to jednoduché. Vyžaduje to pouze jednu dovednost. Podívej!
Tito lidé se naučili krmit navzájem, zatímco tamti
chamtiví mysleli pouze na sebe.“
Co si po přečtení tohoto příběhu přát? Kéž ve
svém životě smíme co nejčastěji zakoušet nebeskou atmosféru a být jejími nositeli nehledě na to,
zda o skutečnosti nebe po skončení pozemského
života pochybujeme, nebo jsme o ni s neochvějnou vírou přesvědčeni.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově u Brna
P. Doc. Petr Mareček, Th.D.

Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00, pátek 15.00–17.00 h
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Turnaj v kostkách

se zajímavým koncem
Dne 23. února proběhl v pohostinství Ota
Demel úspěšný recesní turnaj v kostkách.
Účastníci turnaje se poté rozhodli uspořádat
sbírku, která by byla předána rodině Rosnerových. I přesto, že sbírka probíhala v úzkém
kruhu soutěžících, vyšplhala se částka na úctyhodných 3100 Kč. Předání peněz proběhlo
v příjemné atmosféře a manželé Rosnerovi nám
dovolili zvěčnit tento hezký okamžik (viz foto).
Věříme, že tato akce, která při vzpomínce vyvolává úsměv a příjemný pocit, nezůstane osamocena, ale že bude možná inspirovat i ostatní.
účastníci turnaje
Manželé Rosnerovi společně s pověřenými zástupci
z řad účastníků turnaje.
Foto: M. Macháček

Zveme vás na Svatourbanské hody
Letošní deváté Svatourbanské hody jsou poprvé spojeny s akcí města, nazvané Dny Slavkova. Hody zahájíme v sobotu 31. května ve 13
hodin postavením máje a předáním městského
práva stárkům. Večerní předhodová zábava bude
v sále kulturního domu Bonapart. V neděli
1. června vyjdeme průvodem se sochou sv. Urbana v 9.30 h od radnice do kostela, kde bude
hodová mše svatá s prosbou o požehnání pro
naše město. Odpoledne vyjdeme s průvodem
stárků od radnice do města ve 13 h a vrátíme se
v 15 h, abychom v odpoledním programovém
bloku zatancovali slavnostní nástup. Potom si
s námi stárky můžete zatancovat také vy a ochutnat naše hodové víno. Večerní krojovanou zábavu ve 20 hodin v sále Bonaparte rozezní nástroje i hlasy výborné dechové hudby Ištvánci.
Přijďte si s námi zazpívat, zatancovat a popít
dobrého vína. Srdečně vás pozveme ještě jednou osobně při „zvaní“ v týdnu před hody.
Stárci

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Poslouchat očima
Mladá maminka se před chvílí vrátila z práce,
věnovala se domácím pracím, snažila se, aby
všechno vyšlo, jak se patří a pak připravovala
dětem jejich oblíbenou večeři.
Nejmenšímu byly čtyři roky. Ze školky přišel
plný zážitků a teď je mamince vyprávěl. Maminka
mu roztržitě odpovídala a přikyvovala. Za chvilku
ji dítě zatahalo za sukni: „Mami...“ Žena kývla
a několika slovy zareagovala. Jenže tahání se opakovalo. „Mami...“ Maminka opět krátce odpověděla, škrábala brambory dál a myslela na záležitosti v zaměstnání.
Uplynulo pět minut. Dítě se na sukni pověsilo
celou svou vahou a zavolalo: „Mami, poslouchej
mě očima!“
Poslouchat někoho očima znamená dávat mu na
vědomí, že je pro nás důležitý. Všechno důležité
totiž prochází očima.
„Člověk má dvě uši, ale jen jeden jazyk. Měl by

tedy dvakrát tolik naslouchat, než mluvit.“ (Maugham)
„Ústa zavírej a oči otvírej!“ (srbské přísloví)
„Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít.“ (Leonardo da Vinci)
Přejeme všem maminkám a babičkám k jejich
květnovému svátku dostatek síly ke zvládání všech
povinností a hodně lásky, bez které by domov
nebyl domovem.
2 Moj 20:12 Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází k sobotním bohoslužbám ve Slavkově na adrese Lidická 307 (sál nad zubní ord.). Začínáme vždy v 9
hodin společným studiem Božího slova (současné
téma: Ježíš Kristus) a od 10.30 h následuje úvaha
nad biblickým textem. V květnu vás zveme na soboty 3. a 17. 5. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach) http://www.casd.cz
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Motoklub Austerlitz informuje
Po zimní přestávce nám opět začíná motorkářská sezona. V sobotu 5. dubna absolvoval
náš nejmladší člen Lukáš Michalčík, terénní
jezdec třídy 85 ccm, závod na náročné trati

Oznámení
Máte problém umístit vaše dítě do mateřské školy? Přijďte se podívat 29. dubna
v době od 14 do 16 h k nám do MŠ Nížkovice,
kde proběhne zápis dětí. Tel. 544 222 623.
Mgr. Ivona Princlíková, ředitelka MŠ a ZŠ

Nohejbalový turnaj
Ve čtvrtek 1. května proběhne
na nohejbalových kurtech ve
Slavkově u Brna 31. ročník turnaje
dvojic pro příchozí – neregistrované hráče. Turnaj začíná v 9 hodin. Bohaté
občerstvení zajištěno – děti zdarma. Všechny
příznivce a hráče zvou pořadatelé. HOSTR.

v Karlíně. Odstartoval pátý, ale skončil na své
spolehlivé „yamaze“ jako třetí. O týden později se jel závod ve Vážanech nad Litavou, kde
byl ještě úspěšnější. Odstartoval první s náskokem před druhým jezdcem. Asi v polovině závodu mu při skoku upadla sedačka a závod se
stával dramatický. Lukáš sice trochu ztrácel, ale
nakonec se mu přece podařilo uhájit první
místo. Je to dobrý start do začínající motokrossové sezony a doufejme, že se budeme moci
pochlubit ještě dalšími podobnými úspěchy.
Současně vyjíždějí na závodní tratě i silniční
motocykly. Na jejich start se připravuje i náš
Kája Májek, který v současné době odjíždí trénovat do Německa na okruh Lausitzring. Po tři
dny bude pilně trénovat a zároveň testovat
hondu 125 ccm. Dne 27. dubna se zde zúčastní
prvního závodu německého seriálu IDM, jenž
se skládá z pěti věhlasných okruhů: Oschersleben, Nürnburgring, Sachsenring a Hockenheimring. V ALPE ADRIA pojede asi osm závodů. Držíme mu, jako vždy palce.
J.M.

Pozvánka na slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očekávány radou starších na sletu čarodějnic ve středu 30. dubna. Setkání bude ode 18 hod. na hřišti naproti VaK, ulice
ČSA, zde budeme křepčit a dovádět kolem ohně. Výběr oděvů a dopravního prostředku je na vaší fantazii. Je možné si donést špekáček a prut na opékání, také
drobné na čaj.
Srdečně zve Sdružení čarodějnic

Vážení přátelé dobrého folku a country,
dne 28. března proběhl ve Společenském centru
Bonaparte 9. country bál. Oproti minulým ročníkům byla v sále menší návštěva, než na kterou jsme
byli zvyklí, ale ti co přišli, nelitovali. Soudím dle
kladných reakcí některých návštěvníků, se kterými
jsem mluvil. Pořad byl složen z hudebních vstupů
Poutníků, tanečních čísel souboru Country dreams
ze Zlína a kaskadérských kousků skupiny BLACK
& BROWN z Karviné. Nechybělo i popůlnoční losování vstupenek. Celá akce mohla proběhnout za
přispění firmy ASIO s.r.o. a pánů Rozsívala a Coufalíka. Jim patří moje poděkování stejně jako sponzorům slosování vstupenek. Já se za Poutníky jako
pořadatel této akce už těším na vaši návštěvu na 10.
country bálu. Ten ale proběhne až příští rok nebo
možná až ten následující, jestli se bude opravovat
velký sál, ale nás čeká letos ještě jedna folková
a country akce v našem městě, a sice 10. ročník

přehlídky Folk a country na zámku. Na tomto koncertu by měli kromě Poutníků a Osady zahrát jako
hlavní hvězdy festivalu Nezmaři z Českých Budějovic a plzeňský Cop. Takže za pořadatele ze
Zámku Slavkov – Austerlitz se s vámi těším 15.
srpna od 19 h na shledanou. Váš Jiří Karas Pola

Country dreams
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
RESIDENT EVIL: ZÁNIK. MILLA JOVOVICH. Akcí nabit˘
horor, kter˘ se odehrává v Nevadské pou‰ti pﬁiná‰í spoustu
speciálních efektÛ a je‰tû více dûsu a hrÛzy!
VET¤ELCI VS. PREDÁTOR 2. Na Zemi vypukne peklo. Více
masa…Více vnitﬁností…Více krve! ProdlouÏená verze.
SAW 4. Dal‰í pokraãování kultovní hororové série pﬁiná‰í
novou dávku hrÛzy a akce.
BEOVULF. ANTHONY HOPKINS, JOHN MALKOVICH, ANGELINA JOLIE. PﬁemoÏitel monster. Ochránce ﬁí‰e. Jakou cenu
zaplatí za své neomezené ambice?
PAN VâELKA. PETR RYCHL¯, HANA ·EVâÍKOVÁ. CtiÏádostivá mladá vãelka vylétá z úlu, aby venku na svobodû hledala nektar a dobrodruÏství.
POSLEDNÍ LEGIE. COLIN FIRTH, AISHWARYA RAI, BEN
KINGSLEY. Velkofilm z období pádu ¤ímské ﬁí‰e. Jeden z bojovníkÛ zradí … a ostatní proto ãeká velmi nebezpeãné dobrodruÏství!
OSOBNÍ SPRAVEDLNOST. RICHARD GERE, CLAIRE DANES.
Jak chce‰ rozeznat zlo, kdyÏ není vidût?
ZABITÍ JESSEHO JAMESE ZBABùLCEM ROBERTEM
FORDEM. BRAD PITT. Amerika 1880. Nejznámûj‰í národní
psanec a ambiciózní neznám˘ mladík.
SEJMI JE V·ECHNY. CLIVE OWEN, MONICA BELLUCCI.
Nechte se strhnout nekonãící akcí v de‰ti kulek a nesnaÏte se
spoãítat mrtvé!
HITMAN. TIMOTHY OLYPHANT. Nemá jméno. Nemá minulost. Nemá slitování. Necenzurovaná verze akãního thrilleru
podle populární poãítaãové hry.
GABRIEL ANDùL POMSTY. Osud lidstva se vzná‰í mezi
nebem a peklem.
SMRTÍCÍ ZBRA≈. STEVEN SEAGAL. Pﬁi‰li si pro své
dluhy…Splatil je do poslední mince.
TEMN¯ ÚSVIT. CHRISTIAN BALE. Pravdiv˘ pﬁíbûh podle utajované události. Osud jediného Ameriãana, kter˘ dokázal
uniknout ze zajateckého tábora uprostﬁed neprostupné laoské dÏungle.
KLIKA¤ CHARLIE. DANE COOK, JESSICA ALBA. Láska
nûkdy pﬁiná‰í nesnáze. Komedie o tom, jaké to je, kdyÏ se na
vás lepí kaÏdá svobodná Ïenská.
ARMÁDA DÉMONÒ (MATKA SLZ). Co vidí‰, neexistuje. Co
nûmÛÏe‰ vidût, je pravda. JestliÏe ona pﬁeÏije, my v‰ichni
zemﬁeme.
DÍTù Z MARSU. JOHN CUSACK, AMANDA PEET. Nûkteﬁí otcové vyrostou aÏ se sv˘mi syny. B˘t rodiãem znamená udûlat pro své dítû v‰e.
KAUZA CIA. MATT DAMON, ANGELINA JOLIE. Temn˘ svût
‰pionáÏe. Nikdy nevyprávûn˘ pﬁíbûh. Ukr˘vaná tajemství,
vládní ‰pionáÏ, chladnokrevná vraÏda…
BOOGEYMAN 2. TOBIN BELL. HrÛzyplná hra koãky s my‰í,
ve které vás zabije to, ãeho se tolik bojíte.
LÁSKA PODLE P¤EDLOHY. ·est mûsícÛ. ·est románÛ. ·est
ãlenÛ. Romantická komedie s hvûzdn˘m obsazením dodává
ãetbû klasiky nov˘ rozmûr vá‰nû.
GOMEZ VS TAVARÉS. Dva policisté se pou‰tûjí do nebezpeãné honby za pokladem, ve které je v‰e dovoleno.
CHUË LÁSKY. MORGAN FREEMAN, GREG KINNEAR, RADHA
MITCHELL. Hoﬁkosladké vyprávûní o láskách v‰eho druhu,
vûku a stadia.
DIAMANTOVÍ PSI. DOLPH LUNDGREN. Skupina lovcÛ pokladÛ se vydává za dlouho ztracen˘m pokladem – buddhistick˘m diamantov˘m artefaktem nesmírné ceny, kter˘ je pr˘
ukryt v mongolsk˘ch horách. Nikdo z nich v‰ak netu‰í, Ïe tato
v˘prava zmûní cel˘ jejich Ïivot…
BITVA O DIEN BIEN PHU. Dnem i nocí je posádka pevnosti
masakrována vietnamsk˘mi jednotkami a pﬁeÏijí jen nûkteﬁí…Strhující váleãn˘ film podle skuteãn˘ch událostí.
âERNÉ VÁNOCE. Mraziv˘ sváteãní veãer a nezvan˘ host, kter˘
si pﬁi‰el splnit své nejtemnûj‰í sny…Remake kultovního hororu z roku 1974.
DRAGONLANCE: DRACI PODZIMNÍHO SOUMRAKU. KIEFER SUTHERLAND, LUCY LAWLWSS. DobrodruÏná pohádka o dracích. Hrdinové Krynnu povstanou proti zlu.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Přijímací řízení na ISŠ Slavkov u Brna
Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 3 vyhlášky 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení,
probíhá na Integrované střední škole Slavkov
u Brna 1. kolo přijímacího řízení uchazečů
o vzdělávání v učebních a studijních oborech
prvních ročníků pro školní rok 2008/2009.
Počty přihlášených uchazečů do prvního kola
přijímacího řízení naznačují velký zájem o stuNázev oboru

Číselný kód

Hotelnictví a turismus
Kuchař – číšník pro pohostinství
Prodavač – smíšené zboží
Automechanik
Klempíř – strojírenská výroba
Opravář zemědělských strojů
Podnikání
Vysvûtlivky:

65-42-M/004
65-51-H/002
66-51-H/004
23-68-H/001
23-55-H/002
41-55-H/003
64-41-L/524

dium na ISŠ Slavkov u Brna a jsou ve všech
oborech větší než v loňském roce. Několik volných míst pro uchazeče ve druhém kole je
v učebních oborech Prodavač, Automechanik,
Opravář zemědělských strojů a Kuchař – číšník.
Zájemci o tato místa nechť sledují www stránky
školy (www.iss-slavkov.cz)
V tabulce je uveden přehled podaných přihlášek do 1. kola.
Délka
studia
4 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
2 roky

Forma
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DENA

Počet přiPočet
hlášek I. kolo přijímaných
111
60
45
48
4
30
45
48
14
14
7
10
55
30

DE – denní studium • DENA – denní nástavbové maturitní studium

Olympiáda ČJ středních 2. místo na mistrovství âR v dovednostech
prodavaãÛ – 1. dubna 2008 Pelhﬁimov
škol ve Vyškově
Dne 1. dubna se
Dne 26. března se studenti Integrované střední
školy ve Slavkově oboru Hotelnictví zúčastnili
okresního kola Olympiády českého jazyka. Student 3. ročníku Ondřej Valtus se umístil na 2. místě
a postupuje do krajského kola, studentka Renata
Křiváková obsadila 9. místo. Studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Kulhánková Vlad., ISŠ Slavkov u Brna

Literární soutěž
V pátek 28. 3. proběhlo v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově slavnostní vyhodnocení 1. ročníku literární soutěže Vyškovský cedník 2007.
Soutěž byla pořádána ve dvou kategoriích a hodnocení provedla pětičlenná porota, jejíž předsedkyní se stala paní Mgr. Libuše Procházková. Patronát nad soutěží přijala spisovatelka Petra Braunová.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 60 prací od
59 mladých autorů. Členové poroty hodnotili soutěžní práce ve dvou kolech. První bylo vyřazovací,
do druhého kola postoupily pouze práce nominační,
z nichž byly vybrány vítězné. Proto nás velmi těší,
že mezi těmi, které měly úspěch, byly práce dvou
studentek z naší ISŠ. Lucie Ševčíková se se svou
prací Boj o tátu umístila na 2. místě v 1. kategorii
a Kamila Grimová získala v téže kategorii za práci
Ukradený řetízek čestné uznání. Oběma děvčatům
srdečně blahopřejeme!
JS

konal na Střední
škole v Pelhřimově, 5. ročník
Mistrovství České
republiky odborných vědomostí
a dovedností žáků
v oborech prodavač a obchodník. Soutěžící žáci
z celé ČR plnili zadané teoretické a praktické
úkoly ze zbožíznalství, účetnictví, obchodních
počtů, praktické ovládání elektronické pokladny,
aranžování a propagace zboží. Dále žáci soutěži ve
znalostech ekonomiky a obchodního provozu, všeobecných a jazykových znalostí. Soutěž odborných vědomostí a dovedností prodavačů a obchodníků proběhla za účasti žákův z 23 škol celé
republiky.
V soutěžní kategorii žáků oboru prodavač se
umístila naše Kateřina Ptáčková na 2. místě.

1. místo na barmanské soutûÏi Amundsen
cup 2008 – 5. bﬁezna 2008 Blansko
Dne 5. března pořádala Střední škola gastronomická, s.r.o. v Blansku barmanskou soutěž v míchání alkoholického long drinku pod názvem
Amundsen cup 2008. Soutěže se zúčastnilo 29 soutěžících z různých gastronomických škol. Soutěžící
byli hodnoceni po stránce technické při výrobě

POZVÁNKA
na festival KŘENOVICKÝ RAKOVEC a folklorní festival POD KŘENOVSKÓ MÁJÓ.
Obecní úřad Křenovice, DFS Křenováček, SDH Křenovice a skupina Careta si vás dovolují srdečně pozvat na 6. ročník folk & country & bluegrassový festival KŘENOVICKÝ RAKOVEC,
který se uskuteční v sobotu 31. května od 14 h v Křenovicích v areálu Orelská. Účinkují: Roman
Horký a KAMELOT (Brno), Hrnek (Ostravsko – folk), Goodwill (Ostravsko – bluegrass), LaMancha (Slavkov u Brna – folkrockový bigbeat), Pocity (Brno – folk), Yantar (Břeclav – folkrock),
Careta (Křenovice – folk) a další. Festival zakončí kapela Sedlo z Brna již tradičním country
bálem. Během celého odpoledne bude probíhat dětský den s turistickým oddílem Tuláci z Křenovic.
Dále vás zveme na již 23. ročník folklorního festivalu POD KŘENOVSKÓ MÁJÓ.
Akce se uskuteční v neděli 1. června od 14.30 hod. v Křenovicích v areálu Orelská. Účinkují
soubory – dětské: Křenováček – Křenovice, Malá Jasnka – Vsetín, dospělé: Křen – Vyškov.
Hlavní program je věnovaný 45. výročí založení folklorního souboru Křenováček a 25. výročí folklorního souboru Křenovák.
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Pozvánka ISŠ
IS· Slavkov u Brna vás zve v pátek 30. kvûtna na Den
IS· Slavkov u Brna na zámku Slavkov – Austerlitz.
PROGRAM PREZENTACE:
Nádvoﬁí zámku 10–15 hodin
- pﬁedstavení oboru automechanik (vozidlo Fabia, diagnostika, panel, nabídka sluÏeb v na‰em areálu)
- pﬁedstavení oboru klempíﬁ (ukázka klempíﬁsk˘ch prací, propagaãní panel)
- pﬁedstavení oboru opraváﬁ zemûdûlsk˘ch strojÛ (ukázky
opravárensk˘ch dovedností, propagaãní panel)
Divadelní sál 11.00–12.45 hodin
- slavnostní pﬁedávání maturitních vysvûdãení – tﬁi tﬁídy hotelnictví a turismus a podnikání
Historick˘ sál 10–15 hodin
- ukázka v˘seãí slavnostních tabulí ÏákÛ oboru kuchaﬁ – ãí‰ník, v rámci praktické ãásti závûreãn˘ch zkou‰ek
- ukázka dovedností ÏákÛ oboru hotelnictví a turismus
- pﬁedstavení oboru prodavaã ukázky dárkového balení, aranÏování
- propagaãní panely oboru kuchaﬁ – ãí‰ník, hotelnictví a turismus a prodavaã
- ukázka vyﬁezávání z ovoce a zeleniny
- ukázka dovedností ÏákÛ oboru hotelnictví a turismus
- velkoplo‰ná projekce, propagace ‰koly a jejich akcí
Mgr. Josef Smékal, ﬁeditel ‰koly

drinků a chuťové, kde komise hodnotila celkový vzhled nápoje a jeho
chuť. Z naší školy se zúčastnili soutěže dva žáci 3. ročníku oboru kuchař-číšník, pod vedením učitelky
praktického vyučování A. Procházkové a umístili se takto: Jakub Zagora – 1. místo, Tereza Štrajtová – 7.
místo.

LyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz – 15.–20. bﬁezna
2008 – stﬁedisko Bílá, Beskydy
V posledním zimním a současně předvelikonočním týdnu absolvovalo 46 studentů a učňů Integrované střední školy
ve Slavkově u Brna
lyžařský a snowboardový kurz v lyžařském středisku
Bílá v Beskydech.
Proměnlivé počasí
a upravené sjezdovky prověřily jejich schopnosti. Věříme, že se studentům pobyt na horách líbil a lyžování je bude bavit
i nadále.

V˘robní praxe v Mladé Boleslavi –
2.–14. bﬁezna 2008
Stejně jako v loňském roce se žáci oboru automechanik zúčastnili 14denní výrobní praxe ve výrobním závodě Škoda Auto. Pod vedením učitelů
odborného výcviku J. Moudrého, M. Krahuly a L.
Štětiny dobře reprezentovali naši školu. Kromě
práce na výrobní lince převodovek navštívili Muzeum automobilky a také hokejová utkání Komety
Brno. Věříme, že i v dalších letech se naše spolupráce bude dále rozvíjet.

4. a 6. místo v olympiádû z jazyka nûmeckého
V pátek 8. 2. proběhlo v Domě dětí a mládeže
ve Vyškově okresní kolo olympiády středních škol
v jazyce německém. Soutěž byla velmi početně
obsazena všemi středními školami okresu Vyškov.
Naši žáci, kteří se soutěže účastnili pod vedení
Mgr. Dany Mihálové, dobře reprezentovali školu
a v silné konkurenci obsadili výborné 4. (Simona
Bencová) a 6. místo (Ondřej Valtus).
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okénko

Rady do zahrady – květen
Pranostika: Májová vlažička – poroste travička,
májový deštíček – poroste chlebíček.
Májový deštíček smyje poslední zbytky pošmourné zimy a představí rozkvetlou floru v celé
kráse. Na zahradě máme většinu rostlin již vysázenu, a tak počkáme, až přejdou zmrzlíci Pankrác,
Servác, Bonifác a vysadíme na volné záhony rajčata, papriky, tykve a lilky.
Ne vždy je možno dosáhnout vysokých výnosů
a sklizně kvalitního ovoce bez chemické ochrany. Ta
by měla být použita jen pokud jsou porosty vážně
ohroženy a nelze škodlivým výskytům předejít nebo
je omezit alternativními metodami. Seznámím vás
se známějšími a dostupnými přípravky pro ochranu
ovocných dřevin, které jsou v prodeji v malém balení pro malopěstitele.
Proti žravým škůdcům:
Biobit WP – píďalka podzimní, bekyně zlatořitná,
bělásek, obaleči.
Calypso 480 SC pilatka jablečná, květopas jabloňový, obaleč jablečný i švestkový, vrtule třešňová
Omite 570 EW – vlnovník rybízový, sviluška chmelová.
Decis EW 50 – pilatky, obaleči,vrtule třešňová, píďalka rybízová, nosatec lískový, květopas jahodníkový.
Mospilan 20 SP – mšice, vlnatka krvavá, obaleč
jablečný.
Oleoekol, Torant – předjarní postřik proti přezimujícím škůdcům, květopas, svilušky, mšice,
mšička révokaz, píďalky, mery, štítenky, housenky
obalečů, puklice švestková.
Pirimor 25 WG – mšice, vlnatka krvavá.
Sumithion super – mšice, ploštice, píďalka podzimní, bekyně zlatořitná, bělásek, mery, obaleči,
podkopníčci, vrtule třešňová, roztočník jahodníkový.
Vaztak 10 EC (sc) – píďalka podzimní, bekyně zlatořitná, obaleč jablečný.
Zolone 35 EC – obaleč jabloňový, mšice,
mery,ploštice, píďalka podzimní,bekyně zlatořitná,
bělásek, pilatka,obaleč jablečný i švestkový, květopas jahodníkový.
Proti houbovým chorobám:
Baycor 25 WP – strupovitost, skvrnitost listů třešní
a višní, moniliová spála květů.
Discus – strupovitost, skládkové hniloby, padlí,
hnědé padlí angreštu.
Dithane DG (M45) – strupovitost, skvrnitost listů
třešní a višní, kadeřavost broskvoní, hnědnutí listů
meruňky, antraknóza rybízu, plíseň révy.

Hattrick – strupovitost, skládkové hniloby, plíseň
révy, padlí révy.
Rubigan 12 EC – strupovitost, padlí, hnědé padlí
angreštu.
Topas C 50 WP – strupovitost, padlí.
Vectra 10 SC – strupovitost, padlí.
Zato 50 WG – strupovitost, padlí, skládkové hniloby.
Champion 50 WP, Kuprikol 50 – puchrovitost slivoně, rakovinné odumírání větví, kadeřavost
broskvoní, plíseň révy.
Horizon 250 EW – rzivost slivoně, moniliová spála
květů, moniliová hniloba plodů.
Syllit 65 – skvrnitost listů třešní a višní, kadeřavost
broskvoní, moniliová hniloba plodů.
Rovral 50 WP – moniliová spála květů, šedá hniloba jahod a révy.
Rovral Flo – moniliová spála květů, šedá hniloba
malin, jahod a révy.
Sporgon 50 WP – moniliová spála květů.
Sulka – kadeřavost broskvoní.
Přípravky jsou uvedeny jen orientačně. Dávkování je uvedeno v návodu k použití na etiketě
a v Metodice ochrany rostlin.
TABULKA MÍCHÁNÍ POSTŘIKŮ:
Pﬁedeps.
1 litr
2 litry
5 litrÛ
8 litrÛ
koncentr. (%)
vody
vody
vody
vody
0,01
0,1 g/cm3 0,2 g/cm3 0,5 g/cm3 0,8 g/cm3
/ml
/ml
/ml
/ml
0,02
0,2
0,4
1,0
1,6
0,03
0,3
0,6
1,5
2,4
0,04
0,4
0,8
2,0
3,2
0,05
0,5
1,0
2,5
4,0
0,06
0,6
1,2
3,0
4,8
0,07
0,7
1,4
3,5
5,6
0,08
0,8
1,6
4,0
6,4
0,09
0,9
1,8
4,5
7,2
0,1
1,0
2,0
5,0
8,0
0,2
2,0
4,0
10,0
16,0
0,3
3,0
6,0
15,0
24,0
0,4
4,0
8,0
20,0
32,0
0,5
5,0
10,0
25,0
40,0
0,6
6,0
12,0
30,0
48,0
0,7
7,0
14,0
35,0
56,0
0,8
8,0
16,0
40,0
64,0
0,9
9,0
18,0
45,0
72,0
1,0
10,0
20,0
50,0
80,0
2,0
20,0
40,0
100,0
160,0
3,0
30,0
60,0
150,0
240,0

10 litrÛ
vody
1,0 g/cm3
/ml
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
200,0
300,0

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
VL. Luža

Ze střeleckého sportu
Dne 30. března byla ukončena dlouhodobá střelecká soutěž Zimní liga 2007/2008, kterou pořádal
sportovně střelecký klub 0750 E-com Slavkov na
Zámecké střelnici fy E-com Slavkov u Brna
s.r.o. od října 2007 do března 2008.
Soutěžilo se celkem v šesti střeleckých disciplínách. V době šesti měsíců se všech soutěží zúčastnilo přes osmdesát sportovních střelců ze čtyř krajů
– Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Vysočiny a i z Čech, což je rekordní počet účastníků
ze všech dosavadních ročníků. Někteří stříleli
pouze jednu nebo dvě disciplíny, ale většina soutěžících se účastnila téměř všech disciplín.
Ze šesti soutěžních kol ve čtyřech disciplínách se
podle výsledků vybrali nejlepší čtyři a z celkového
součtu bylo nominováno nejlepších pět soutěžících
do finálového závodu, který byl vyvrcholením celé

soutěže a proběhl právě 30. března, a z něj vyšli vítězové celé soutěže v jednotlivých disciplínách.
Za zmínku stojí i dosahované výsledky v jednotlivých disciplínách. Výsledky, kterých v předcházejících letech dosáhli vítězové v jednotlivých disciplínách, letos nestačily ani na postup do finále.
V disciplíně sportovní pistole 5+30 zvítězil
St. Hlaváček z Brna nástřelem 288 bodů před
ing. K. Čížkem 278 b. a R. Kaplánkem 276 b., oba
z pořádajícího SSK.
V další disciplíně sportovní pistole 30+30 zvítězil A. Páviš nástřelem 570 b. před mikulovským
ing. K. Čížkem 559 b., oba z pořádajícího střeleckého klubu a před brněnským S. Hlaváčkem 557 b.
Ve střelbě z velkorážné pistole zvítězil
ing. K. Čížek nástřelem 270 b. před J. Goldhammerem 265 b., oba rovněž z pořádajícího klubu

Nezapomeňte, že ve středu dne 21. května ve 14
hodin se uskuteční v zasedací místnosti Městského
úřadu setkání s naší diabetoložkou MUDr. Janou Palovou. Poskytne nám rady, co dělat mezi kontrolami
u lékaře, aby naše hodnoty glykémie byly skoro stejné
jako u zdravých lidí. Sestavit léčebný plán je věcí lékařů, ovšem zvláště při cukrovce záleží na každém
z nás, abychom udělali vše pro to, aby naše onemocnění bylo co nejvíce kompenzováno. Budete mít možnost zeptat se na všechno, co se vám při zdolávání
cukrovky nedaří a na co není čas v ordinaci. O tom, jak
to dělat, jsme se také více dozvěděli na rekondičním
pobytu v lázních Luhačovice, který se vydařil ke spokojenosti všech 39 účastníků. Připomínáme, že ti, kteří
se přihlásili na ozdravný pobyt do Itálie, mají do konce
května zaplatit zálohu ve výši 1000 Kč. Máme ještě
několik volných míst na týdenní pobyt do střediska
Marcelli di Numana se zájezdem do Říma za cenu
4900 Kč včetně pojištění. Informace v naší kanceláři
v dětské části polikliniky.
V květnu už příroda rozdává svoje dary naplno.
V této době je také nejvhodnější čas ke sběru léčivých
rostlin, které se doporučují při léčbě cukrovky. Nesmíme si však od užívání léčivek slibovat nemožné,
mají pouze význam podpůrné léčby. Usnadňují uvolňování inzulinu ze slinivky a mírně zvyšují jeho tvorbu.
Rozhodně jimi nelze nahradit diabetickou dietu ani nezbytná režimová opatření. Vhodné jsou ty rostliny, jejichž chemická struktura připomíná léčiva skupiny
Amaryl, Diaprel nebo Minidiab. Nejužívanější jsou čajové směsi Diabetan, které obsahují brusnici, borůvky,
jestřabinu, lopuch, rdesno ptačí, lusk fazole. Podpůrně
také působí rostliny, které obsahují hořčiny a inulin,
např. artyčok, čekanka, smetanka, pupava, lopuch,
chmel. Také hlízy topinamburu, ze kterých se připravuje výborný letní salát v kombinaci s mrkví, kedlubny
nebo ředkvičkou. Vhodné je i koření jako bazalka, fenykl, cibule, křen. Celoročně se doporučuje jíst míchané saláty z čerstvé zeleniny, zvláště z kysaného zelí
s mrkví a cibulkou. Zelenina by měla zůstat v našem
jídelníčku trvale, protože obsahuje vlákninu, vitaminy
a minerální látky, které dělají jídlo chutnější a stravitelnější. Nemůžeme však očekávat po požití jedné
porce zelného salátu zázračný pokles glykémie. Aby
tomu tak bylo, musel by např. pacient vážící 70 kg
sníst denně skoro 3 kg zelí. Na procházce v lese už také
najdete houby májovky, čirůvky, pečárky nebo hlívy.
Jsou vhodné jako součást zdravé výživy, protože mají
nízkou kalorickou hodnotu, ale obsahují důležité minerály a zvýrazní chuť mnohých jídel.
Nezapomeňte na letní pohybovou aktivitu, její program najdete příště v DIA okénku a také v naší kanceláři. Pěkné slunečné dny vám přeje
Marie Miškolczyová

a slavkovským V. Čučkou 264 b., závodícím za
SSK 050.
V poslední finálové disciplíně VStP 5+30, což je
střelba z pistole nebo revolveru bez sportovních
úprav, se jako první umístil J. Málek nástřelem 275
b. před hodonínským ing. R. Čučkou 273 b. a R. Kaplánkem 272 b., všichni z 0750 E-com Slavkov.
Ve vloženém závodě v disciplíně VzPi 60 zvítězil J. Goldhammer před L. Šíchou a P. Dibou,
všichni z pořádajícího klubu.
V disciplíně VzPi 40 ran pro malý počet soutěžících se nevyhlašovaly výsledky. Účastnily se
pouze dvě závodnice z pořádajícího klubu L. Pilátová a H. Růžičková. Celé soutěže se zúčastnil dorostenec P. Procházka z Vyškova a 8 dorostenců
z brněnského klubu, kteří se účastnili pouze jednoho soutěžního kola.
Jindřich Goldhammer
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 Příběh nedělního odpoledne
Není to nic mimořádného. Takových příběhů se
v našem městě odehrává mnoho dnes a denně, nejen
o nedělním velikonočním odpoledni jako v tomto
případě. Banální procházka paní s pejskem na vodítku, který radostně pobíhá po jarním pažitu na veřejném prostranství mezi paneláky na sídlišti. Tu se
venčený pejsek zastaví, přikrčí zadeček a do trávy
udělá hromádku. Je to jeho živočišná přirozenost.
Paní, říkejme jí třeba „paní Hrdá“, se zastaví na
souběžném chodníku a hrdě, s uspokojením miláčkovo vyprazdňování sleduje. Jako nahodilý svědek
očekávám, že paní Hrdá jako ukázněná občanka
a majitelka psa jeho exkrement odstraní. Měl by to
dát ženin přirozený cit a smysl pro pořádek, přestože městská vyhláška č. 20/1996 to majiteli zvířete ukládá jako bezodkladnou povinnost (viz § 11
odst. 2 vyhlášky). Hrdá paní však s pejskem odchází a na můj dotaz, kdo bude hromádku po pejskovi odklízet, nasupeně odpoví: „Však vy ne!“
Omluvit se, že třeba nemá u sebe potřebný sáček, to
je přece tak zastaralé, modernější je přece zaútočit.
Chtěl jsem vypomoci. Nabídl jsem igelitový
sáček. Několikrát se mi vyplatilo mít v kapse sáček
od potravinářského zboží z obchodu a úspěšně ho
nabídnout rozpačitému psovodovi, který něco takového marně hledá po kapsách. Nebýt viděn, po
pejskovi by zřejmě neuklidil. Paní Hrdá však moji
nabídku hrdě odmítla. A tak němý svědek onoho nedělního příběhu „zdobí“ travnatý porost kousek od
chodníku. V mezidobí k němu přibyl další anonymní psí exkrement. Čekají, až je zaměstnanci

technických služeb města při sečení trávy sekačkou
rozjedou, nebo kosou rozmetají. Co na tom, že do
té doby si tam hrají děti.
V březnovém čísle SZ jsme si mohli přečíst o financování životního prostředí města. Až 110
tisíc Kč letos vyčlenil MěÚ na nákup odpadkových
košů a sáčků na psí exkrementy. Náklad je krytý
z poplatků za psa vybíraných od majitelů psů. Nedávno sáčky rozvážel městský doručovatel, avšak
jen těm majitelům, kteří mají psa na MěÚ přihlášeného a do konce měsíce března příslušný poplatek
zaplatili.
Nevím, zda tuto povinnost každý vlastník psa
splnil. Potěšující však je příkladné chování těch,
kteří po svých čtyřnohých kamarádech sbírají do
sáčků hromádky s jistou samozřejmostí a odpovědností vůči veřejným prostranstvím. Vyhláška do
nich zahrnuje i jakoukoliv veřejnou zeleň v zastavěné části města.
A co ostatní občané? Vězte, nestačí se rozčilovat
nad psím exkrementem na chodníku před vaším
domem. I vy býváte mlčícími svědky přestupků
proti veřejnému pořádku, za něž vyhláška považuje
znečišťování místních komunikací, parků, trávníků
a jiných veřejných prostranství. Chcete-li mít město
čisté, nebuďte ke znečišťovatelům lhostejní, aktivizujte příslušné kontrolní orgány města včetně přestupkové komise k zákroku proti přestupcům vyhlášky. Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo
nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může,
nemá cenu.
JUDr. Miloslav Honek

Ohlédnutí za provozem Podzemí zámku Slavkov
Na začátku letošní sezony došlo k organizačním
změnám v provozu Podzemí zámku Slavkov. Byl
ukončen model spolupráce se soukromým sektorem a expozici plně převzal slavkovský zámek.
Za dosavadní dobu provozu této prohlídkové
trasy od prosince 2005 do konce roku 2007 slavkovské podzemí zhlédlo téměř 30 000 návštěvníků.
Kromě tradičních prohlídek se postupně také desetkrát uskutečnily tzv. oživené prohlídky při svíčkách, které byly zpestřeny účinkováním kostýmovaných průvodců, šermířů či historických tanečníků
a setkávaly se s mimořádným ohlasem. Z druhého
podzemního patra se podařilo vytvořit neobvyklý
a působivý výstavní prostor, který hostil např. výstavy keramiky, maleb na hedvábí či práce scénografů. Za nejúspěšnější lze považovat devět floristických výstav, které představily tvorbu začínajících
i již zavedených floristů (Milan Dopita, Přemysl

Hytych, OU Račice a další). V loňské sezoně byly
vytvořeny i čtyři výukové programy pro školy
a také v prostoru památkového objektu naprosto
ojedinělý program Dobrodružné podzemí inspirovaný kdysi populární pevností Boyard.
Lze říci, že se ze slavkovského podzemí podařilo
za podpory někdejšího vedení zámku vytvořit velmi
živý a pro návštěvníky atraktivní prostor. Práce zde
nám přinášela radost, představovala zajímavou zkušenost a jsme vděčni, že jsme tuto šanci dostali. Děkujeme všem, kteří se na vzniku a provozu expozice
podíleli, těm, kteří naši činnost podporovali a v neposlední řadě patří dík všem návštěvníkům. Přejeme Zámku Slavkov – Austerlitz, aby na dosavadní
úspěchy zdárně navázal a udržel si pestrou programovou nabídku na této prohlídkové trase.
František Bursa a Hana Pavézková
(bývalí provozovatelé podzemí)

4/2008

Fotbal v květnu
Soutěžní ročník 2007/2008 pokračuje v měsíci
květnu na městském stadionu těmito mistrovskými zápasy:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
So 10. 5. Slavkov A–Vacenovice, zač v 16.30 h.
So 24. 5 Slavkov A–Bavory, zač. v 16.30 h.
So 31. 5. Slavkov A–Velké Pavlovice, zač. v 16.30 h.
Trenér R. Lysák, asistenti L. Michálek a J. Andrla, vedoucí J. Dvořáček.
B mužstvo – IV. tř. OFS Vyškov
So 3. 5. Slavkov B–Kobeřice B, zač. v 16.30 h.
Čt 8. 5. Slavkov B–Křižanovice B, zač. v 16.30 h.
Ne 18. 5. Slavkov B–Vážany B, zač. v 16.30 h.
Trenér Vl. Lysák.
Dorost – OP OFS Vyškov
Čt 1. 5. Slavkov–Nesovice, zač. ve 13.45 h.
So 10. 5. Slavkov–Nížkovice, zač. ve 14 h.
So 24. 5. Slavkov–Hodějice, zač. ve 14 h.
Trenér R. Májek, vedoucí St. Ryšánek.
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 3. 5. Slavkov–Tišnov, zač. v 9 a v 10.45 h.
So 17. 5. Slavkov–Letovice, zač. v 9 a v 10.45 h.
So 31. 5. Slavkov–Veverská Bítýška, zač. v 9
a v 10.45 h.
Trenéři Mgr. J. Půček a L. Michálek.
Přípravka – OP OFS Vyškov
So 10. 5. Slavkov–Lovčičky, zač. v 10 h.
So 24. 5. Slavkov–Hodějice, zač. v 10 h.
V soutěžním ročníku 08/09 plánujeme opět přihlásit mladší i starší přípravku. Proto stále probíhá
nábor mladých hráčů starších šesti let. Informace
a kontakt: trenéři J. Šebeček, tel. 728 471 364 a J.
Krejčík, tel. 544 220 099 nebo 776 894 422. rs

Zámecké podzemí pokraãuje
Od 26. března t. r., kdy byla zahájena nová turistická sezona na slavkovském zámku, ožilo i zámecké podzemí, v jehož provozování pokračuje
Zámek Slavkov – Austerlitz, který tento prostor
převzal od dosavadního nájemce. Pro zájemce
o tento prohlídkový okruh jsou připraveny nové
atraktivní programy, které upoutají jednotlivce i organizované skupiny, a nepochybně tak budou mít
větší ekonomický přínos, než tomu bylo doposud.
Zveme všechny návštěvníky na prohlídku těchto
tajemných, ale zároveň romantických prostorů, ve
kterých se můžete bát i obdivovat stavební mistrovství našich předků. Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Kalendář akcí – květen 2008
Datum

1. 5.
6. 5.
8. 5.
10. a 11. 5.
15. 5.
16. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
24. a 25. 5.
26. 5.
28. 5.
30. 5.–1. 6.
30 .5.
Výstavy:
10. 5.
15. 5.
30. 5.
do 31. 5. 2008

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

10.00
14.00
10.00

spol.
spol.
spol.
sport.
kult.
kult.
spol.
spol.
spol.
spol.

kino Jas
DDM
u pomníku J. Jírovského
u Zlatého jelena
areál Auto RC
sál ZUŠ
sál Spol. domu Bonaparte
ZUŠ Fr. France
zasedací místnost MěÚ
ZUŠ Fr. France
Zámek Slavkov - Austerlitz

ZO KSČM Slavkov
DDM
ZO KSČM Slavkov

17. 00
16.30
13.00-16.30
14.00
13.00-17.00

Auto RC Slavkov
ZUŠ Fr. France
ZUŠ Fr. France
ZUŠ Fr. France
ÚO Svazu diabetiků ČR
ZUŠ Fr. France
Zámek Slavkov - Austerlitz

sport.
spol.
kult.
spol.
spol.

Oslava svátku práce. Bude promítnut film Václav, před filmem bude přednesen projev k 1. máji
XX. ročník okrskové dětské soutěže Zazpívej slavíčku
Vzpomínková akce k 63. výročí osvobození Československa
Odjezd autobusu z parkoviště na ul. B. Němcové, sraz účastníků v 8.30 hod.
I. závod MČR Slavkov. On-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony
Absolventský koncert žáků ZUŠ Fr. France
Taneční koncert žáků ZUŠ Fr. France
Den otevřených dveří ZUŠ
Jak úspěšně léčit diabetes. Přednáška MUDr. Jany Palové
Talentové zkoušky do ZUŠ
Festival Muzejních nocí a Den muzeí – prohlídky depozitářů a krovů (9–17) – nutná rezervace na tel. č. 544 227 548
- divadelní představení v podání ZUŠ Pozořice (18.30 hod.) – oživené večerní prohlídky zámeckého podzemí (19–21.30)
II. závod MČR Slavkov. On-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony
Výtvarná soutěž „Malování na chodník“
Koncert Pavla Nováka. Předprodej vstupenek v IRC Austerlitz, tel: 544 220 988
Dny Slavkova a Svatourbanské hody (program na straně 5 zpravodaje)
Den Integrované střední školy na zámku ve Slavkově. Prezentace učebních oborů ISŠ Slavkov, praktické ukázky

areál Auto RC
Svojsíkův park
kino Jas
náměstí
Zámek Slavkov - Austerlitz

Auto RC Slavkov
DDM
Zámek Slavkov - Austerlitz
Město Slavkov u Brna
ISŠ Slavkov

výst.
výst.
výst.
výst.

Výstava psů
Vernisáž výstavy „Květiny bílé po cestě“. Výstava květin v historických sálech zámku,
Vernisáž výstavy „JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš“. (Do 12.10. 2008 souběžně s provozem zámku)
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna Šaty dělají člověka

zámecký park
Zámek Slavkov - Austerlitz
salla terena

Myslivecké sdružení Kozorožec
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz

13.00
19.00

16.30
13.00
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel
1. 5. čtvrtek

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
10.00 hod.

4/2008

KVùTEN–âERVEN 2008
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení

VÁCLAV
Český film o přeměně vesnice a venkova v 90. letech podle skutečných událostí.
V úvodu bude přednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov.

97 min.
Vstupné dobrovolné

3. 5. sobota
4. 5. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

JUMPER
89 min.
Dobrodružný sci-fi thriller podle románu St. Goulda, jehož protagonistou je mladík, nadaný schopností teleportace. Zatím si ale
řeší svůj osobní problém, jeho existence neunikne lidem, kteří přesuny v prostoru nepokládají za dobrý nápad. Režie: Doug Liman.
Film USA. Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

6. 5. úterý
7. 5. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

MONSTRUM
85 min.
Výjimečný adrenalinový zážitek pro diváky kin. Kterak mrzutá negodzilla zničila jednu oslavu a New York k tomu.
Tahle noc změnila život všem. Thriller o možné katastrofě a jejích následcích. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

10. 5. sobota
11. 5. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

13. 5. úterý
14. 5. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

POKÁNÍ
122 min.
Milostný příběh natočený podle bestselleru Iana McEwana. Bujná fantazie odstartuje tragický příběh, který změní osudy tří lidí.
Příliš pozdě si všichni uvědomují, co bylo napácháno.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

17. 5. sobota
18. 5. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
122 min.
Nudný život obyvatel amerického zapadákova změni nález mrtvol, drog a peněz, které chtějí využít k vlastnímu prospěchu.
Otevírá se tím brána do pekel. Film získal čtyři nominace na Zlaté glóby. Thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

20. 5. úterý
21. 5. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

WHOLETRAIN
85 min.
Skupina graffiti-writerů KSB touží po slávě a úctě mezi sprejery. Sami sobě dokazují, že jsou ti nejlepší. Riskantní rozhodnutí
navždy změní životy mladíků. Akční film Německo.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

24. 5. sobota
25. 5. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

O RODIČÍCH A DĚTECH
112 min.
O jedné rodinné procházce a citlivých věcech mezi otci a syny vypráví film podle knihy Emila Hakla. Chtějí dohnat čas, o který
přišli, když se rodiče rozešli, a o sny, které jsou nadobro pryč. Nový český film Vladimíra Michálka. Hrají: J. Somr, D.
Novotný, M. Kraftová, J. Lábus a další. Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

27. 5. úterý
28. 5. středa

19.30 hod.
16.00 hod.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
98 min.
Podle klasických pohádek Jana Drdy, konkrétně příběhy o Matějovi a Majdalence a Jak princezna hádala až prohádala natočil
Zdeněk Troška již svoji šestou celovečerní pohádku. Hrají: J. Dolanský, L. Potměšil, T. Medvecká, M. Táborský, V. Kubařová ad.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

28. 5. středa

19.00 hod.

KONCERT PAVLA NOVÁKA

KOUZELNÁ ROMANCE

108 min.

Romantický snímek o tom, kdy mladá dívka implantuje do našeho světa své pohádkové návyky coby Popelka, zvířátka
nechá uklízet a žije život z pohádky do pohádky a sní o polibku z pravé lásky. Film USA v české verzi!
Vstupné 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

Vystoupení populárního zpěváka. Vstupné: 80 Kč
31. 5. sobota
1. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

POTKAN 007
72 min.
Celý svět nenávidí potkany, ale nejlepší kamarád Halvorsena je potkaní mazlíček. Rozhodne se, že přesvědčí lidi, že i potkani
jsou roztomilí. Rodinná komedie. Norský film – český dabing.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

3. 6. úterý
4. 6. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

NOVÁ FRANCIE
142 min.
V zrcadle politických událostí 18. století se odehrává milostný příběh mladé venkovské dívky a temperamentního dobrodruha.
Film byl natočen podle skutečné události z tzv. „období vášní“. Film Kanada/Francie. Hrají: N. Godin, G. Depardieu a další.
Mládeži přístupno od 12 let

7. 6. sobota
8. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ 85 min.
Dobrodružný detektivní příběh za ztraceným pokladem. Čtyři děti řeší záhadu kolem kostelů, tajného bratrstva templářských
rytířů a legendárního pokladu. Dánský film – český dabing.
Mládeži přístupno

10. 6. úterý
11. 6. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

BOBULE

90 min.

Komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem v bezpečí moravské vesnice. O problémech nejen
s červeným burčákem. Nový český film Tomáše Bařiny. Hrají: K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, L. Lipský a další.
Mládeži přístupno
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