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Veletrh cestovního
ruchu 2006
Na letošním brněnském veletrhu cestovního ruchu Go a Regiontour
se po dlouhé době mohl slavkovský zámek prezentovat vlastním stánkem. Po celé čtyři dny se jak odborná veřejnost, tak i běžní návštěvníci
seznamovali s kompletní nabídkou zámku v tomto roce. Největší zájem
byl o zámecké podzemí a Virtuální bitvu 1805 a o speciální prohlídky
pro školy, které s úspěchem realizujeme ve spolupráci s agenturou Tomík dětem a Mohylou míru už třetím rokem. Podle reakcí návštěvníků
a jejich počtu lze považovat představení zámku za úspěšné.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům: Brněnské veletrhy a výstavy, Pivovar Černá Hora, Zámecká kavárna, Košvicova cukrárna, Smíšené zboží O. Svoboda, Maso uzeniny F. Kuda, BM typo, Restaurace
a Jízdárna Vergoz, Hasicí technika Červinka, Autodoprava Anah K & R.
Mgr. Petr Lukas, Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Město Slavkov na veletrhu Regiontour 2006
Ve dnech 12.–15. ledna se v pavilonu V brněnského výstaviště uskutečnil již 15. ročník mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech Regiontour 2006. Město Slavkov u Brna, stejně jako v loňském roce, vystavovalo své turistické možnosti ve společné expozici Jihomoravského kraje, která sestávala z pěti přirozených
turistických regionů – Brna a okolí, Moravského krasu
a okolí, Pálavy a Lednicko-valtického areálu, Slovácka,
Znojemska a Podyjí. Expozice byla ještě doplněna o samostatnou nabídku vinařské turistiky, cykloturistiky, turistických programů, stánku muzeí a galerií a dopravní infrastruktury v rámci jižní Moravy.
V části expozice „Brno a okolí“ se město Slavkov představilo společně s městy Bučovice, Ivančice, Oslavany,

Rosice, Židlochovice a Tišnov. Veletrh slavnostně zahájil
hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek jako
vždy pozvánkou do regionu jižní Moravy. Zahájení se
mimo jiné účastnili ministr pro místní rozvoj Radko Martínek nebo ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Návštěvníci našeho stánku měli možnost získat informace o turistických možnostech města Slavkova, o památkách slavkovského bojiště a o dalších zajímavostech
v okolí. Velký zájem návštěvníků byl především o město
samotné, dále pak o připravované kulturní a společenské
akce na rok 2006 ve Slavkově a na slavkovském zámku.
Věříme, že účast na tomto veletrhu přispěje ke zvýšení
zájmu o návštěvu našeho města a regionu.
I.R.C. Austerlitz

Pozvánka k zápisu
do 1. třídy
Vážení rodiče, zveme vás s vaší(m) dcerou (synem) k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2006/2007. Tentokrát proběhne
společný zápis všech budoucích žáků 1. třídy. V tomto roce
se uskuteční v úterý 31. ledna 2006 v Základní škole Komenského náměstí 495 v době od 13 do 17 hodin v přízemí staré
školní budovy (vchod od kostela).
Při zařazování do 1. tříd po ukončení zápisu budeme respektovat místo bydliště (dle nové vyhlášky města) a zařazení
starších sourozenců. K zápisu přineste, prosím, s sebou rodný
list dítěte, vyplněný zápisní list, popřípadě vyplněnou žádost
o odklad školní docházky. Zápisu se zúčastní děti narozené
v období od 1. 9. 1999 až do 31. 8. 2000.
Mgr. Vladimír Soukop
Mgr. Jaromír Pytela
ředitel ZŠ Tyršova
ředitel ZŠ Komenského

Příští číslo vyjde 25. února

Fotografické ohlédnutí
za Vzpomínkovými akcemi
V rámci Vzpomínkových akcí zavítaly do Slavkova také významné církevní
osobnosti – kardinál Miloslav Vlk, biskup Vojtěch Cikrle a apoštolský nuncius,
arcibiskup Diego Causero. Z této události přinášíme několik fotografií.
red.

Tolik sněhu, kolik napadlo letos v lednu, nepamatují ani rodiče
dětí, které využívají sněhové nadílky k zimním radovánkám.

1/2006
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

XIII. řádné zasedání ZM – 19. 12. 2005
1. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu
roku 2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje :
návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2006
s celkovou výší příjmů a výdajů 100 313 000 Kč
a plán podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou
výší výnosů 18 962 000 Kč a nákladů 16 968 000,Kč. ZM současně schvaluje delegování pravomoci
na RM související s možností přijímat rozpočtová
opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu (soc. dávky). Dále
ZM pověřuje RM k rozdělení finančních příspěvků
na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova
u Brna pro rok 2006, tj. do výše 270 000 Kč. ZM
ukládá RM zajistit při vypracování rozpočtu na rok
2007 porovnání rozpočtovaných částek s rokem
2006. ZM schvaluje, že výdajová položka č. 22 MŠ
Zvídálek – odloučené pracoviště nebude čerpána
v termínu do 31. 3. 2006. ZM doplňuje mezi priority města prozatím nezařazené do rozpočtu („pod
čáru“) : Rekonstrukce podlah tělocvičny na ZŠ Tyršova – 500 000 Kč, Bezpečnost města (kamerový
systém) – bez částky, Dobudování sportovní části
koupaliště (rozšíření kurtů) – 250 000 Kč.
2. ZM bere na vědomí zprávu o plnění programu
rozvoje města v roce 2005.
3. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
č. 20,27-32/2005“ s úpravami rozpočtu města pro
rok 2006 v oblastech školství, lesní hospodářství,
příspěvky církvím, činnost místní správy, Společenský dům Bonaparte, projekty EU.
4. ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
Historického muzea ve Slavkově u Brna.
5. ZM schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem
Slavkovem u Brna a Historickým muzeem ve Slavkově u Brna ve věci převodu části expozice Virtuální bitvy u Slavkova 1805.
6. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s komunálním odpadem a vyhlášku
o poplatku za komunální odpad.
7. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanoví školské obvody spádových škol.
8. ZM vydává předloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se zruší obecně závazné vyhlášky č. 20/1996 a 23/1996.
9. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které Mlýn Herold spol. s r.o., Brno sdruží s Městem Slavkov
u Brna částku 500 000 Kč na vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna.
10. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků, podle které pan Slavoj
Leitner ze Slavkova u Brna sdruží s Městem Slavkov u Brna částku 200 000 Kč na vybudování inženýrských sítí v ulici Bučovická ve Slavkově u Brna.
11. ZM dává souhlas ke zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 1. 2004 se společností PRELAX, spol. s.r.o. sídlem v Přerově a vrácení uhrazené zálohy na sjednanou kupní cenu ve
výši 120 000 Kč společnosti PRELAX. ZM současně schvaluje prodej pozemků parc. č. PK 1709/5 díl
„i“ o výměře 4 m2 a díl „g“ o výměře 157 m2;
parc. č. 758/1 díl „d“ o výměře 144 m2 a parc. č.792

díl „b“ o výměře 3 m2 (celkem 308 m2) z vlastnictví Města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti
A+R, s.r.o. Kupní cena ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 123 200 Kč včetně nákladů spojených s prodejem (500 Kč kolek za podání návrhu na vklad) bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
12. ZM rozhodnutí ve věci prodeje pozemků
parc. č. 167 a 168 v k.ú. Slavkov u Brna odkládá. T.:
březen 2006. ZM ukládá RM vyzvat majitele
k předložení záměru.
13. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc. č.
352/1 vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
5361 m2 formou bezúplatného převodu z majetku
Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Slavkov
u Brna.
14. ZM vhledem k tomu, že nálezem Ústavního
soudu č. 283/2005 Sb., kterým byl zrušen z. č.
96/2005 Sb., odpadl důvod zániku mandátů některých členů ZM, jehož projednávání ZM přerušilo
usnesením k bodu 1.1. na svém XI. zasedání dne
20. 6. 2005, končí ZM projednávání této záležitosti
bez přijetí rozhodnutí ve věci.
15. ZM se obsáhle zabývalo vyúčtováním Vzpomínkových akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova
a ukládá Kontrolnímu výboru ZM provést dokladovou kontrolu výnosů a nákladů obsažených v předloženém vyúčtování.
16. ZM se rozsáhle zabývalo dopisy s připomínkami návštěvníků Vzpomínkových akcí k 200.výročí bitvy u Slavkova.
17. Na základě zhodnocení přípravy a průběhu
Vzpomínkových akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova se členové Zastupitelstva města ve Slavkově
u Brna omlouvají občanům a návštěvníkům města
Slavkova u Brna za zklamání spojené s průběhem
závěrečné části sobotního programu Vzpomínkových a pietních akcí u příležitosti 200. výročí bitvy
u Slavkova. Vedení Historického muzea ve Slavkově u Brna jako hlavní pořadatel těchto akcí se připojuje k uvedené omluvě. Zastupitelstvo města ve
Slavkově u Brna bere prohlášení vedení Historického muzea ve Slavkově u Brna na vědomí.
18. ZM se připojuje ke Slavkovské výzvě přijaté
a podepsané dne 3. 12. 2005 v historickém sále
slavkovského zámku.
19. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového opatření č. 33-36/2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje úpravy schváleného rozpočtu města pro rok 2005 v oblastech životní prostředí, sbor
dobrovolných hasičů, čerpání revolvingového úvěru, vyúčtování vzpomínkových akcí.
20. ZM projednalo žádost o dotaci na opravu budovy Junáka z rozpočtu města Slavkov u Brna
v roce 2006 a ukládá RM rozpracovat tuto žádost
a předložit ji s řešením na řádné jednání ZM.
21. ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí
půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území
města Slavkova u Brna podle úplného znění pravidel a to 1. kolo dnem 2. ledna 2006 a 2. kolo dnem
3. dubna 2006.
22. ZM schvaluje doplnění Finančního výboru
ZM o Mgr. Jaromíra Pytelu.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
– internet pro veřejnost za 30 Kč/hod.
– faxové služby
– služby DHL
Otevírací doba IRC Austerlitz:
leden–březen:
pondělí–pátek
9.00–16.00 hod.
Kontakt:

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

XXXI. mimoﬁádná schÛze RM –
12. 12. 2005
1. RM schvaluje příspěvkovým organizacím
města uvolnění 1,5 % rozpočtové rezervy (zádrže)
celkového objemu neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele v roce 2005 v souladu s příznivým vývojem rozpočtu města i dílčích rozpočtů
jednotlivých PO:
2. RM kladně hodnotí zodpovědný přístup kronikářky města, paní Lubomíry Kropáčkové, k podrobným zápisům o dění ve městě, za což jí vyslovuje upřímné poděkování.
ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č. 33–36/2005“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje úpravy rozpočtu města pro rok 2006
v oblastech životního prostředí (lesní hospodářství), místní správy (sbor dobrovolných hasičů), financování (čerpání revolvingového úvěru).
3. RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy se
společností EKO-KOM, a.s.
4. RM souhlasí s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s paní Romanou Chvátalovou z Otnic.
5. RM souhlasí se zasláním návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody
spádových škol, na ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova.
6. RM souhlasí s pořádáním tradičního silvestrovského ohňostroje ve 20.00 hodin na Palackého
náměstí.
7. RM souhlasí s pořádáním 2. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 14. 1. 2006 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci. Cena
vstupného včetně místenky bude 125 Kč/osoba.
8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s. na
provedení auditu ochrany osobních údajů.
9. RM se zabývala reakcemi návštěvníků Vzpomínkových akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova.
10. RM schvaluje následující termíny konání
koncertů v rámci festivalu Concentus Moraviae
pro rok 2006: dne 9. 6. 2006 – Collegium Marianum, Solamente Naturalis, Ardente Sole – zámek,
Historický sál a dne 20.6.2006 – Jordi Savall, viola da gamba – zámek, Historický sál.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Pozvánky na plesy
28. ledna
3. února
18. února
25. února

Ples ZŠ Komenského
Ples integrované střední školy
Ples Tyršovky
Sportovní ples

Co nového ve Slavkovském kinû
Před rokem jsma vás informovali, že pro
lepší promítání filmů byly pro naše kina zajištěny modernější přístroje typ MEO 5 XB
H-1.Pokrok jde kupředu a pro dokonalejší
záznam zvuku a jeho čistotu využívá se postupně ve všech kinech záznam zvuku technologií analogovými azurovými zvukovými
stopami. Tento nový postup nabízí významně
ekologické výhody a je postupně zaváděn do
všech kin. Proto od konce roku 2005 jsou
naše projektory vybaveny čtecím zařízením
s viditelným světlem. Bez tohoto zařízení by
byl při promítání některých filmů nepřijatelný
zvuk. Hlasitost zvuku v našem kině je tak
vyšší až o 12 dB a při lepší kvalitě. Přijděte
do našeho kina a o kvalitnějším promítání
a zejména o lepším ozvučení se můžete přesvědčit sami.
K. Kohoutek
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60. řádná schůze RM – 9. 1. 2006
1. RM schvaluje programy a termíny schůze RM
a ZM na I. pololetí roku 2006.
2. RM stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování stížností s tím, že tajemník MěÚ předloží čtvrtletní
přehled o stavu stížností a jejich řešení.
3. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy na
pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Slavkov
u Brna, k.ú. Hodějice a k.ú. Vážany nad Litavou se společností Agria, a.s., Nížkovice.
4. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 3073/19 ostatní plocha – silnice v k.ú.
Slavkov u Brna, zastavěného stavbou silnice I/50 – obchvat Slavkova o výměře 1448 m2 z majetku města do
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha za odhadní cenu.
Prodejní cena bude převedena do Fondu pro výkupy
pozemků.
5. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Ivanem Smutným na pronájem části pozemku
p. č. 1859 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 2 m2, za cenu 150 Kč za m2 a kalendářní rok a za
podmínek uvedených v této zprávě. Nájemní smlouva
bude uzavřena až po předložení pravomocného dodatečného povolení stavby vydaného Stavebním úřadem
MěÚ Slavkov u Brna.
6. RM ustanovila komisi pro výběr dodavatele, stanovila podmínky pro zadání zakázky a schválila okruh
oslovených firem pro akce „Rekonstrukce kabin a střechy tribuny stadionu Slavkov u Brna“ a „Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna“.
7. RM po projednání žádosti o ukončení pronájmu
nebytových prostor 5,6 m2 bývalých veřejných WC
souhlasí s ukončením nájmu s Petrem Chrastinou ke
dni 31. 12. 2005. RM současně souhlasí s předloženým
splátkovým kalendářem.
8. RM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám
o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky, Tyršova 324 ve Slavkově u Brna ze dne 27. 10. 1997 ve
znění pozdějších dodatků s pěti nájemci – MUDr.
Svatava Kojetínská, MUDr. Blanka Molčíková,
MUDr. Eva Čechová, MUDr. Radmila Mazlová
a MUDr. Jana Ševčíková, obsahujících změny ploch
předmětu nájmu, tj. místnosti se zubním rentgenem
a z toho vyplývající změny ceny nájmu, s účinností od
1. 2. 2006.
9. RM projednala dopis Ing. Stanislava Paludy ze
dne 22. 12. 2005 a e-mail ze dne 4. 1. 2006 a počítá
s využitím jeho nabídky na spolupráci.
10. Členové RM jednali s panem Bedřichem Malečkem o přípravě publikace o městě Slavkov u Brna.
11. RM bere na vědomí zprávu o dosavadním prů-

běhu realizace stavby „Poliklinika Slavkov – stará část
rekonstrukce elektroinstalace“.
12. RM bere na vědomí průběh a stav v uzavírání
dodatků o navýšení nájmu ke smlouvám s nájemci nebytových prostor v souboru budov na poliklinice ve
Slavkově u Brna ke dni 4. 1. 2006.
13. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
panu Ladislavu Stehlíkovi na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 1. 2009.
14. RM odkládá na příští schůzi zprávu o záměru
rozšíření pronájmu nebytových prostor a jejich stavebních úpravách.
15. RM schvaluje projekt pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti v době od 29. 7. 2006 do 5. 8.
2006 v rekreačním středisku Prudká, který bude organizován společně městy Slavkov u Brna a Bučovice.
RM souhlasí s uzavřením příslušné dohody o spolupráci s městem Bučovice.
16. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova
o schválení vyřazení investičního majetku“ schvaluje
vyřazení kopírky v pořizovací hodnotě 43 600 Kč a počítačovou sestavu v pořizovací hodnotě 205 951,80 Kč
z majetku ZŠ Tyršova. RM ukládá řediteli ZŠ Tyršova
doložit způsob fyzické likvidace vyřazeného hmotného majetku.
17. RM odkládá žádost ZO ČSZ Slavkov u Brna
o finanční příspěvek na vydání publikace „Kronika zahrádkářů Slavkov u Brna“ na příští schůzi.
18. RM odkládá na příští schůzi projednání nabídky
na prezentaci Města Slavkova u Brna v magazínu Československé obce legionářské pro rok 2006 z důvodu
potřeby doplnění informací.
19. RM schvaluje žádost o poskytnutí prostor stadionu pro Moravskou hasičskou jednotu na den
10.6.2006.
20. RM schvaluje zařazení plesu DDM v termínu
5. 3. 2006 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor
v Centru Bonaparte.
21. RM projednala e-mail pana Miroslava Kupčíka
a postoupila jej TSMS jako správci komunikací včetně
zimní údržby.
22. RM souhlasí s užíváním znaku města Vojenskou
akademií (VA) ve Vyškově. RM současně souhlasí se
zapůjčením praporu města pro pořádání akcí VA Vyškov ve Slavkově u Brna.
23. RM schvaluje poskytnutí zvýhodněné sazby za
pronájem prostor Společenského domu Bonaparte za
účelem pořádání tradičního Sportovního plesu, který
se koná dne 25. 2. 2006.
24. RM bere na vědomí poděkování pana Martina
Šidlíka.
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Zápis do mateřské školy
Z důvodu velkého zájmu rodičů o předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole, provede
ředitelka Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově
u Brna po dohodě se zřizovatelem orientační
zápis dětí do mateřské školy.
Prosím rodiče, kteří mají zájem o předškolní
vzdělávání svých dětí v mateřské škole od září
2006, aby se dostavili k zápisu do Mateřské
školy Zvídálek na Koláčkově náměstí 107 ve
Slavkově u Brna ve dnech 1. a 2. února 2006
v době od 8.00 do 15.30 hodin.
Podle počtu přihlášených dětí a naplnění kapacity MŠ jsou děti přijímány na základě stanovených kritérií. Přednostně jsou do mateřské
školy přijímány:
1. Děti k pravidelné celodenní docházce
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky).
2. Děti k pravidelné celodenní docházce, jejichž rodiče jsou zaměstnaní.
3. Děti k pravidelné celodenní docházce,
které dovršily věk 4 let a zákonný zástupce je
veden na úřadu práce.
4. Děti k pravidelné celodenní docházce
(matka je na další MD)
5. Děti k pravidelné docházce na 4 hodiny
denně (zákonní zástupci pobírají rodičovský
příspěvek).
Všechny děti musí mít potvrzení od pediatra, že jsou zdravé a řádně očkované.
Rozhodnutí o zařazení do MŠ dostanou rodiče až na základě vyplněného evidenčního listu s potvrzením lékaře.Evidenční list si rodiče
vyzvednou v mateřské škole až během měsíce
května 2006. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Farní ochotnické divadlo Simsala Bim slaví 5.v˘roãí
nalo, dále kulisy, divadelní rekvizity a kostýmy.
Historii divadla bude dokumentovat bohatá fotodokumentace jak z představení, tak i z mimodivadelních akcí. Výstavou vás budou provázet naši
herci v kostýmech a jako bonus připravujeme střihový film z našich představení, který se bude promítat nonstop v samostatné místnosti.
Na závěr ještě jedna informace – tato výstava
bude benefiční a výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit jako příspěvek na dokončení
výmalby kostela.
Na setkání s vámi se těší členové divadla SIMSALA BIM.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr. Jaromír Pytela,
Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Poznámka

Nejprve bychom chtěli poděkovat vám, našim
divákům, kteří jste si v období od 8. října do 6. listopadu 2005 udělali čas a navštívili některé ze
šesti představení našeho divadla. Po zkušenostech
s loňskými návaly jsme letos nejen zvýšili počet
představení, ale také počet míst k sezení. S výjimkou premiéry byla tato místa zaplněna a od
čtvrtého představení se stávalo, že se někteří diváci už na představení ani nedostali, protože sál byl
zaplněn i s místy na stání již čtvrthodinu před
představením. Děkujeme tedy všem našim příznivcům a těšíme se na setkání při dalších představeních.
Nejbližší akcí, kterou nyní připravujeme pod
záštitou Římskokatolické farnosti je výstava k 5.
výročí založení divadla. Výstavu připravujeme
jako PROCHÁZKU POHÁDKOVOU ZEMÍ a
uskuteční se v sobotu 28. ledna 2006 od 14–19
hodin a v neděli 29. ledna od 14–18 hodin
v prostorách celého 1. patra východního křídla Římskokatolické fary ve Slavkově (tj. od ZŠ
Komenského). Výstava bude mapovat celou pětiletou historii divadla. Kromě instalace nejpopulárnějších scén z našich představení si budete
moci prohlédnout loutky, se kterými divadlo začí-

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 13.
února. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Zlomené duby na hrázi rybníka. Foto: R. Lánský

Komu vadily?!
V roce 2005 vysázely TSMS na severní hrázi velkého rybníka do proluk mezi stávající
přestárlé vrby více než 50 mladých dubů. Předpokládají, že po dožití stávajících vrb budou na
hrázi dorůstat postupně nově vysázené duby.
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Zpráva z finančního výboru
Finanční výbor zasedal počátkem prosince
2005, aby se zabýval návrhem rozpočtu města
na rok 2006. V té době již rozpočet prošel jednáním v radě města. Abychom měli dostatek
objektivních informací, byli na zasedání pozváni i vedoucí odboru investic, odboru životního prostředí a odboru bytového a tepelného
hospodářství. Ve své zprávě bych se rád omezil
pouze na konstatování následujících faktů.
Rozpočet města byl finančnímu výboru předložen jako vyrovnaný ve výši 100 313 000 Kč.
To znamená, že stránka příjmů byla stejně vysoká jako výdajů. V porovnání s rokem 2005 je
však rozpočet o 11 mil. nižší. Strukturu rozpočtovaných příjmů a výdajů nám nejlépe asi ukáží následující grafy. Pro jednoduchost jsme příjmy rozdělili na dvě části, a to příjmy, které jsou
účelově vázány na výdaje a není možné je použít na nic jiného a v grafu nesou název vázané
a na volné příjmy, u kterých se může zastupitelstvo rozhodnout, jak budou dále využity.
Jak se zdá poměrně vysoká je stránka příjmů, s nimiž je možné volně nakládat. Bohužel
jak si ukážeme dále není situace tak jednoduchá. Z 61% volně použitelných příjmů je značné množství použito na provoz organizací, kte-

ré město zřizuje a na zajištění akcí již dříve nasmlouvaných, jejichž realizace se předpokládá
v letošním roce apod.
Graf výdajů nám ukáže, jak se slibně vyhlížející příjmy změní v poměru vázané ku volným. Jak je vidět, 86 % výdajů se musí vydat,
a to nejen jako účelově vázané prostředky
(39 %), ale i jako výdaje vyplývající z již rozběhnutých akcí a na zajištění chodu organizací
zřízených městem. Pouze 14 % výdajů lze v letošním roce použít na nové akce. V porovnáním s minulým rokem je to o 50 % méně.

39 %
61 %

Nabídka DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá v době jarních prázdnin
(vždy od 8 do 16 hodin)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
6.–10. února 2006
Cena: 40 Kč na jeden den, bez stravy
80 Kč na jeden den se stravou
v ZŠ Komenského, která obsahuje dopolední i odpolední svačinku, oběd
Pro děti je připraven program plný her, soutěží, výtvarných činností i vycházek.
Děti je nutné přihlásit předem
v DDM Slavkov, Komenského nám. 495,
tel: 544 221 708
Přijďte, těšíme se na vás!
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá ve velkém stále restaurace
BONAPARTE

14 %
86 %

Rozpočtovaný provozní příspěvek organizacím města pro rok 2006

Dětský karneval
Neděle 5. března 2006 od 14.00 hodin
Vstupné: maska 20 Kč, bez masky 25 Kč
Hudba, tombola, občerstvení, tanec
Těšíme se na vaše nápadité masky!

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
nabízí
Mládeži, dospělým a rodičům s dětmi

Chorvatsko
ostrov PAG – ŠIMUNI
Termín: 16.–25. 6. 2006
Cena: 2950 Kč/osoba
Cena – zvýhodněná pro kolektivy – zahrnuje:
• dopravu autobusem ze Slavkova
• ubytování ve stanech pro 4–6 osob (vybavených kuchyňkou) cca 25m od oblázkové pláže
a 50 m od písčité pláže vždy s pozvolným
vstupem do moře – ideální pro malé děti!
• spotřebu vody a elektřiny, služby delegáta, pojištění proti úpadku
Cena nezahrnuje:
• stravu: pouze z vlastních zásob
• pobytovou taxu: nad 18 let – 280 Kč, 12 až 18
let – 175 Kč, do 12 let – 0 Kč
Předběžnou rezervaci je nutno nahlásit
do 28. února 2006!
Přihlášky a informace přímo v DDM (8–16h)
Tel: 544 221 708

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

CHYSTÁTE SE NA LÉTO?
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
nabízí

LETNÍ TÁBOR
v krásném prostředí chřibských lesů – areál
Kamínka Roštín.
Termín: 12.–23. 7. 2006, cena: 3200,- Kč
za pobyt
Pokud máte zájem, přijďte si na DDM
pro další informace a přihlášku.
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Výstavba města v roce 2005
Městu Slavkov u Brna se v roce 2005 podařilo získat několik státních dotací, díky
čemuž město mohlo realizovat několik investičních akcí.
ZÁMEK SLAVKOV U BRNA
Obnova fasád zámku Slavkov u Brna
Práce na obnově fasád navázaly na již provedenou obnovu fasád předzámčí a severního
křídla zámku, které byly provedeny v roce
2003 a 2004.
Pro rok 2005 obdrželo město finanční příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1 mil. Kč.
Vlastní zdroje města činily 303 tis. Kč. Za tyto
prostředky provedla firma Rekonstruktiva spol.
s r.o. Hodonín opravu další části fasády hlavní
budovy zámku – severozápadního rizalitu,
včetně restaurátorských a klempířských prací.
Oprava střechy a krovu zámku
Významně pokročila rekonstrukce střechy
a krovu zámku. Státní dotace Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v roce 2005 činila 7,6 mil. Kč
a vlastní zdroje 7,7 mil. Kč, takže celkový finanční objem prací v letošním roce činil 15,3
milionů korun. Za tyto prostředky byla provedena rekonstrukce krovu a střešního pláště západní poloviny severního křídla, severozápadní
křídlo, západní křídlo, jihozápadní křídlo, západní polovina jižního křídla Zámku Slavkov

u Brna. Rekonstrukci prováděla firma Pozemní
stavitelství Zlín a.s.
Záměrem města je v dalších letech v opravě
střechy pokračovat. Předpokladem je ovšem získání dotačních prostředků a zajištění povinného
podílu finančních prostředků z vlastních zdrojů.
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Základní škola Komenského
I v roce 2005 pokračovaly práce na rekonstrukci této školy. Byly provedeny nové podlahy v učebnách I. NP, rekonstrukce kotelny
včetně rozvodů ÚT a výměny těles, zdravotechnické instalace, rekonstrukce střechy a krovu nad historickou budovou. Akce byla dotována z prostředků MF ČR ve výši 7,9 mil. Kč.
Celkové náklady činily cca 9 mil. Kč. Rekonstrukci provedla firma Pavel Čáslava – Čáslava-Stav Brno.
Základní škola Tyršova
V loňském roce byly v budově školy provedeny úpravy kotelny včetně rozšíření rozvodu
plynu v celkové hodnotě 890 tis. Kč. Práce provedla firma TERMO CZ, spol. s r.o. Slavkov
u Brna.

Oprava střechy a krovu zámku.

Historické muzeum dûkuje sponzorÛm a partnerÛm
Historické muzeum ve Slavkově u Brna chce
touto cestou poděkovat všem sponzorům a partnerům, kteří jeho činnost podporovali po celý rok
2005. Patří mezi ně: Agentura MUA, AGM Gomola, Igor Ardašev, Armes Brno, Axel Springer
Praha, a. s., Buhurt – SHŠ, Čistírna Arbela,
MUDr. J. Dolina, Dopitaflor Brno, E-COM, s.r.o.,
Egmont ČR, s.r.o., Enika, Flash promotion, František Bursa, Hlásenský Alois – Slavkov u Brna,
ISŠ Slavkov, Jihomoravský kraj, J. Strauss Orchester, Jiří Pola, Kiss Hády, Kolor-Újezd
u Brna, Light studio, Lohmann-Rauscher, Managerteam, Metal Křížka, Miloš Šaněk, Mladá
fronta, a. s., Nakladatelství CERM Brno, Nakladatelství JOTA Brno, Nakladatelství Lípa Vizovice, NEPA servis, Nosova tiskárna Brno, Per vobis, Pěvecký sbor Mladost, Pivovar Černá Hora,
Pivovar Vyškov, Reistav s.r.o., Rekonstruktiva
s.r.o., Restaurace a Jízdárna Vergoz, Sanoma Magazines Praha, s.r.o., Střechy l. Slezská, TAPEL –

Eliáš Václav, Teepak, TERMO CZ s.r.o., Tomáš
Havlíček Brno, Zámecká černá kuchyně, Zámecká dechová hudba, Zámecká kavárna, Zasis Brno
– ing. Vojnar
Děkujeme také za celoroční spolupráci těmto
organizacím i jednotlivcům: Městskému úřadu
ve Slavkově u Brna, TSMS Slavkov u Brna, ZUŠ
F. France, Vojenské akademii Vyškov, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, Knihovně K. Dvořáčka
ve Vyškově, Farnímu úřadu římskokatolické
církve, PC Austerlitz-pétanque, uměleckému kováři panu Bartoškovi z Křenovic, Junáku Slavkov, Domu dětí a mládeže ve Slavkově, Národnímu památkovému ústavu v Brně, Střední
zahradnické škole v Brně, Střednímu odbornému
učilišti v Rajhradě, souboru Křenováček, Agentuře Tomík dětem, Agentuře Historia, Zámečnictví Rudolf Protiva, redakční radě Slavkovského
zpravodaje a mnoha dalším.
Pracovníci HM ve Slavkově u Brna

Stříkání radiátorů v ZŠ Komenského.
ZUŠ Fr. France
Škola provedla v roce 2005 výměnu střešních oken v ateliéru.
MŠ Zvídálek na Koláčkově náměstí
Škola provedla v roce 2005 obnovu fasády
západní strany budovy.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Prodloužení komunikace a IS ulice Jiráskova
Díky získání dotace MF ČR ve výši 2 mil.
Kč bylo koncem roku 2005 provedeno prodloužení komunikace a IS v ulici Jiráskova.
OSTATNÍ AKCE
Město Slavkov u Brna vlastní budovu bývalého Agroklasu na ulici Brněnská. V loňském
roce zde byly zahájeny stavební úpravy, které se
týkají zřízení nového vstupu do budovy z Koláčkova náměstí a vnitřních úprav II. NP tak,
aby začátkem roku 2006 mohl do těchto prostor
přesídlit Úřad práce. Tyto stavební práce provádí firma Ing. Jan Reichl, Slavkov u Brna.
Na Koláčkově náměstí byla dokončena rekonstrukce bývalé židovské školy. Pokračovala
obnova areálu městského koupaliště opravou
východní terasy. Vozidlový park TSMS byl
přemístěn do zrekonstruovaného objektu bývalé kotelny v sídlišti Zlatá Hora. Na ulici Boženy Němcové byl do prostoru zastávky umístěn
přístřešek pro čekající. Dále byly vytvořeny
dětské koutky na ulicích Polní, Litavská a Zámecká.
odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna

Podûkování pozornému ãtenáﬁi
Redakční rada Slavkovského zpravodaje by
chtěla poděkovat JUDr. Miloslavu Honkovi za
pozorné čtení jednotlivých čísel Slavkovského
zpravodaje a za upozornění na textové či tiskové chyby, jež se v některých článcích a příspěvcích objevily. Redakční rada si této připomínky velice váží a bude se ve své další práci
těchto nedostatků zvýšenou pozorností a pečlivostí snažit vyvarovat.
RR

Poděkování
Vedení města děkuje všem dárcům
a sponzorům, kteří přispěli svými dary k pokrytí nákladů 2. městského plesu.
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Kulaté jubileum ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna
Základní umělecká škola poskytuje dlouhodobé, systematické a komplexní vzdělávání
v jednotlivých uměleckých oborech. Podchycuje talentované žáky od předškolního věku
až po dospělé studenty a odborně je vzdělává
ke studiu na středních, vyšších odborných
a vysokých školách. Nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí.
Během uplynulých 50 let školou prošly
stovky dětí, které za pomoci svých učitelů
pronikaly do tajemství světa hudby, tanečního
a výtvarného umění. Učily se hledat a poznávat krásu, radost i poučení. Je třeba poděkovat
všem těmto žákům a jejich rodičům za jejich
trvalý zájem o naše nabízené vzdělávací programy. Je třeba poděkovat i městu Slavkov
u Brna, našemu zřizovateli, za vytváření těch
nejlepších podmínek pro naši práci. V neposlední řadě si poděkování zaslouží všichni pedagogové, kterým se v minulosti, ale i v současnosti daří očekávání žáků a rodičů
naplňovat.

Přeji nám všem, aby tomu tak bylo i nadále a za dalších 50 let bylo co slavit a velebit.
Přijměte prosím naše pozvání na slavnostní
koncert k 50. výročí ZUŠ Františka France ve
Slavkově u Brna.
Eva Cupáková, ředitelka školy

Kytarové Vánoce v Brnû
Pomalu vznikající tradici vánočních vystoupení neporušil komorní kytarový soubor
ZUŠ Františka France ze Slavkova ani letos,
když se opět podílel na vytváření předvánoční atmosféry na brněnském náměstí Svobody.
Koncert zahájili v 15 hodin dne 23. prosince
sólovými vstupy bratři Michal a Tomáš Moricovi, poté zazpíval renesanční píseň Jan Rusnák a program pokračoval dále směsicí hudby
historické i současné. Během produkce
vznikla pěkná vzájemná vazba mezi účinkujícími a diváky, kteří žáky odměňovali častým
potleskem. Tahle předvánoční atmosféra byla
všem tou nejlepší odměnou za zkřehlé ruce.
Antonín Vodička

Vlasta Redl poprvé ve Slavkovû?
V minulém čísle zpravodaje se pod jedním obrázkem ze vzpomínkových akcí objevil popisek
„V. Redl poprvé ve Slavkově“. Citovali jsme samotného V. Redla, který takto ohlašoval svůj příchod na pódium. Jak nás upozornil pan Kohoutek,
není to pravdivá informace. Dne 29. května 1994
se konal v kinosále benefiční koncert, na kterém
vystoupil Vlasta Redl a jeho hosté, např. AG Flek.
Ke každé prodané vstupence dostal každý návštěvník LP desku Tramtárie.
red
Aktéři vánočních vystoupení na brněnském náměstí Svobody.

Zimní údržba města
Shodneme se, že letošní zima je náročná na
zimní údržbu komunikací. Z ulic města v historickém centru bylo naloženo a vyvezeno zatím 176 nákladních vozidel AVIA. Jedná se
o víc jak 500 tun sněhu. V některých ulicích
už je to potřetí.
Na posyp vlastních komunikací města bylo
v tomto mrazivém počasí použito už 70 tun
inertních posypových materiálů (písek,
štěrk). Zimní údržbu komplikují především
špatně zaparkovaná motorová vozidla. Obdobně odklízí sníh ze státních silnic ve městě
Správa a údržba silnic Slavkov u Brna.
Foto: Radoslav Lánský

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

1/2006

Neobyãejné osudy pﬁedmûtÛ

Vážení spoluobčané, možnost zhlédnout Virtuální bitvu 1805 na slavkovském zámku za
snížené vstupné (40 Kč dospělí, 20 Kč děti) trvá i v měsících únoru a březnu. Provozní doba
je ve dnech úterý–pátek od 9 do 13 hodin. Připomínáme jen, že toto zvýhodnění platí pro návštěvníky bydlící ve Slavkově, proto prosíme o předkládání dokladu. Těšíme se na vaši návštěvu.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Ad: Vánoce na zámku
Považujeme za důležité reagovat na rozhořčený dopis, otištěný v minulém čísle Slavkovského zpravodaje, týkající se Vánoc na zámku.
Protože některé reakce nebyly zcela přesné,
prosíme pisatelky, aby se nám ozvaly, rádi
s nimi celou záležitost dodatečně projednáme
a vysvětlíme. Děkujeme za pochopení.
Od roku 2004 má Historické muzeum nové
vedení a od té doby došlo k výraznému rozšíření jeho aktivit – namátkou uvádíme Festival
válečné literatury faktu „Slavkovské memento“, cykly pravidelných přednášek, zpřístupnění dvou pater zámeckého podzemí, Virtuální
bitvu 1805, aktivní prezentaci pro největší ruské touroperátory, prezentaci pro Czechtourism,

výraznou spolupráci s muzei a zájmovými organizacemi v regionu (Muzeum Brněnska ve
Šlapanicích, Muzeum města Brna na Špilberku, Československá napoleonská společnost),
prohlídky zámku pro slavkovské občany zdarma, představení japonské kultury a další.
Chceme znát i vaše názory – chybí nám
zpětná vazba nebo se ji dozvídáme bohužel až
ze stránek Zpravodaje. Pokud máte jakékoliv
podněty a připomínky k tomu, co zámek připravuje a realizuje, můžete je telefonovat na
tel. č. 544 221 685 nebo sdělit e-mailem:
info@zamek-slavkov.cz.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Městské knihovně přibyli čtenáři
Vážení občané, z přehledu v tabulce je patrné vše podstatné. Obzvláště potěšující je poměrně velký nárůst nových (přihlášených)
čtenářů, kteří si našli cestu do městské knihovny. Tak jako v roce 2004 byl zajištěn odběr celkem 56 titulů časopisů, od společenských (např. Květy, Vlasta) přes dětské
(Mateřídouška, Tom a Jerry) až po populárně
naučné (National Geographic, Svět motorů,
Living), za což patří naše poděkování vyda-

Na začátku listopadu roku 2005 zazvonil v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna telefon. Mladý mužský hlas se zeptal, zda bychom nechtěli
přijmout do sbírek našeho muzea nějaké předměty z pozůstalosti po Josefíně Kounicové. Na mou
udivenou otázku, jak se k němu dostaly předměty
po manželce JUDr. Václava Kounice, mi vyprávěl
spletitý příběh:
Někdy ve 30. letech 20. století, tedy v době, kdy
se Josefína Kounicová musela starat o veškeré
účetnictví spojené s údržbou dvou pražských domů
a majetku v Uherském Brodě a okolí, který zdědila po svém manželovi, stal se jejím sekretářem
Ing. Stanislav Todt. Zda při získání tohoto místa
hrálo roli to, že původně pocházel z Uherského
Brodu nebo to, že patřil do okruhu legionářů, kteří
se osobně znali s Václavem Kounicem, nevíme. Je
však jisté, že Stanislav Todt pomáhal Josefíně až
do její smrti v roce 1961. Z písemné závěti Josefíny Kounicové se pak dovídáme, že mu odkazuje
nějaké šatstvo a několik kusů nábytku.
Když v roce 1977 Stanislav Todt v Praze zemřel,
zdědila jeho věci neteř Libuše Sedláčková z Uherského Brodu. Nábytek však u ní dlouho nezůstal.
Nabídla jej dceři své spolužačky, která se právě nastěhovala do nového bytu v Brně, kde zatím neměla žádný nábytek. Náš dárce pak je synem právě
této ženy. Spletitá cesta předmětů se tak uzavřela.
Překvapením však ještě neměl být konec. Když
jsme nábytek přebírali, zjistili jsme, že část z tohoto nábytkového souboru se již v muzeu nachází.
Ke knihovně, karetnímu stolku a dvěma židlím tak
přibyl psací stůl se židlí s půlkruhovým opěradlem
a rozkládací stůl se čtyřmi židlemi. K tomu stolní
lampa, zasklená grafika s námětem Hradčan, kolébka na vysoušení inkoustu, krabička s tužkami,
odpichovátko a hliníkový nástavec na pero v podobě brku, na němž je vyryto: „St. (=Stanislav) K.
Todt 31/8 1910 Jagdaustellung Wien“. Všechny
tyto darované předměty obohatily sbírkový fond
Historického muzea ve Slavkově u Brna.
A poděkování na závěr: Sbírkový fond Historického muzea ve Slavkově u Brna se v roce 2005
rozrostl 96 inventárních čísel, což představuje celkem 537 předmětů. Až na nákup nálepkových archů a známky Karla Zemana – vše s napoleonskou
tematikou, se jednalo o dary.
Historické muzeum tímto velmi děkuje všem
dárcům, ať již ze Slavkova nebo okolí, za obohacení sbírkového fondu, který dokládá život
našeho regionu. PhDr. Vladimíra Zichová, HM

vatelům. Další tituly časopisů jsou dodávány
individuálně našimi příznivci z řad čtenářů.
Zájem o časopisy trvá, oblíbili jste si je a je to
znát i na jejich výpůjčkách
Děkujeme všem za projevenou důvěru
a využívání našich služeb a věříme, že cesta
do knihovny ani letos nezaroste travou.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Městská knihovna v roce 2005
2002
Čtenáři
Výpůjčky
Z toho časop.
Počet časopisů

2003

2004

2005

Meziroč. +/– v %
(2004–2005)

157

123

333

440

132 %

12163

12361

18879

19404

103 %

2007

1216

5035

6349

126 %

2

2

56

56

100 %

Část předmětů z pozůstalosti po Ing. Stanislavu Todtovi.
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Sportovní pololetí na 1. stupni
Sportovní kroužek se rozjel koncem září
2005. Mezi čtvrťáky a páťáky bývá o tuto mimoškolní aktivitu velký zájem. V letošním
školním roce se přihlásilo 18 chlapců a děvčat, což je vzhledem ke prostorám naší tělocvičny ideální počet.
V říjnu jsme se věnovali některým disciplínám lehké atletiky. Mladí sportovci si též
změřili své síly v lehkoatletickém trojboji.
Poté jsme se začali věnovat míčovým hrám –
košíkové, přehazované, malé kopané a hlavně
vybíjené. Děti si zkusily zahrát i netradiční

pohybové hry. Maraton sportovních soutěží
pro členy kroužku i jejich spolužáky odstartoval loňský listopadový turnaj v malé kopané a ve vybíjené, který se zopakoval před Vánocemi.
Před námi je školní přebor o nejlepšího
skokana a skokanku ve skákání přes švihadlo.
Po jarních prázdninách čeká na mladé
sportovce olympijský trojboj. Vrcholem sportovní sezóny 2005/2006 bude pro všechny
děti na prvním stupni 2. školní olympiáda
v červnu 2006.
O. Zehnálková

Debrujárské ohlédnutí
Členové Klubu malých debrujárů při ZŠ
Tyršova Koumáci se začali scházet začátkem
října 2005. Chlapci a děvčata ze 4.–6. třídy se
naučili nové pokusy a vyrobili zajímavé výrobky, například plastickou mapu slavkovského bojiště. V listopadu jsme se vypravili do
Technického muzea v Brně. Některé děti si
Základní škola Tyršova
a Klub přátel při ZŠ Tyršova
ve Slavkově u Brna
si Vás dovolují pozvat na

ŠKOLNÍ PLES

ve Společenském domě v sobotu 18. února
začátek ve 20 h • hraje Panorama Vyškov

sice exkurzi po roce zopakovaly, ale nelitovaly, protože expozice v muzeu jsou velmi zajímavé a úchvatné.
Před Vánocemi jsme navštívili Dům dětí
a mládeže Junior v Brně, který nabízí pro veřejnost zábavné pátky. Děvčata si vyrobila vánoční svícínky a chlapci si zahráli zajímavé
deskové hry.
V polovině ledna 2006 proběhl na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu Region tour. Jihomoravští debrujáři měli vyhrazený stánek pro prezentaci své činnosti
v pavilonu V. V pátek 13. ledna odpoledne
zde kralovala naše 7členná výprava. Děvčata
návštěvníkům veletrhu předvedla a vysvětlila
řadu pokusů a formou hlavolamů vyzkoušela
jejich důvtip, šikovnost i znalosti. Byla to velmi zdařilá akce. Náš klub výtečně reprezentoval jihomoravské debrujáry, naši školu i město Slavkov.
O dalších aktivitách KMD Koumáci
i o chystaných zahraničních výjezdech budu
čtenáře ráda informovat v dalších číslech
Slavkovského zpravodaje.
O. Zehnálková

Informace ze Z·
Komenského nám.

Z· Komenského vzpomíná

na pﬁedvánoãní ãas
Čas předvánoční a vánoční je hektický, ale
současně krásný a poetický. I když probíhá
normální výuka, každý vyučující se snaží
svým žákům tuto dobu zpříjemnit. Nastává
pravá nálada na koledy a básničky, které i prvňáčci umí přednést bezchybně a jsou nedočkaví předvést své umění. Proto i letos paní
učitelky prvních tříd připravily pro jejich rodiče a příbuzné vánoční besídky.
Také dramatický kroužek pod vedením
p. uč. Podzimkové si přichystal překvapení
v podobě pohádky Rybka. Děti z prvního
stupně vystupovaly jako praví profesionálové.
Svůj úkol pobavit spolužáky braly nesmírně
vážně. Za svou snahu byly odměněny upřímným potleskem.
Páťáci potěšili všechny paní učitelky vlastnoručně vyrobenými vánočními přáníčky
a druháci se snažili nalézt ve svém středu budoucí básníky.
Den otevřených dveří měl být ukázkou
toho, co se za rok změnilo v prostorách školy,
i příležitostí připomenout, že se tu děti neučí
jen moudré poučky. V gymnastickém sále se
proto cvičilo podle hudby, tančilo country,
zpívaly anglické písničky i předváděly gymnastické sestavy. Kdo měl zájem, mohl si
v keramické dílně vytvořit vlastní výrobek.
Poslední den před vánočními svátky patřil
už tradičně třídním besídkám. Pod rozsvícenými stromečky čekaly na rozdání dárečky
a nechyběly ani ochutnávky vzorků cukroví.
Teď už na to jen vzpomínáme. Jedno je však
jisté – za rok budou zase Vánoce.
Mgr. Jana Formánková
Ježíšek
Hana Navrátilová
Ježíšek, Ježíšek,
má chlupatý kožíšek
a v ruce má pytel s dárky
chlupatými panďuláky.

Vánoãní ‰achov˘ turnaj
ÏákÛ na Z· Komenského

Šachisté ZŠ Komenského.

Foto: Ing. Tomáš Kudlička

V úterý 13. prosince se na ZŠ Komenského
náměstí uskutečnil Vánoční šachový turnaj.
Byl určen pro žáky od 5. do 9. ročníku, pro členy šachového kroužku a pozvané žáky ze sousedních škol. Celkem se zúčastnilo 20 žáků,
kteří soutěžili ve čtyřčlenných družstvech. Na
šachovou partii bylo 20 minut čistého času
a soutěžilo se švýcarským systémem na 5 kol.
Dosažené výsledky: 1. Jakub Jeřábek a Martin
Knotek, 7.A ZŠ Komenského nám., 2. Miroslav Řezník, 9.D ZŠ Komenského nám., 3. Petr
Salus, 6.B ZŠ Komenského náměstí.
Po skončení turnaje obdrželi vítězové diplomy a všichni účastníci sladkou odměnu.
Turnaj se všem moc líbil a již se těší na další
soutěže.
PaedDr. Miloslav Budinský
učitel ZŠ Komenského náměstí
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Poklady nejen z depozitářů (37)
Pohlednice (pokračování)
JIŘÍKOVICE
Obec se nachází asi 8 východně od Brna. Svůj
název získala od osobního jména Jiřík. Podle staré
lidové pověsti žili tři bratři – Jiřík, Bedřich a Blažej. Každý si založil vesnici. Tak vznikly Blažovice, Bedřichovice a Jiříkovice.
Nejstarší písemný záznam o Jiříkovicích pochází ze druhé poloviny 13. století, kdy v roce 1264
olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku udělil
část vsi lénem Konrádovi de Huczária, jako pomoc
jeho případným vojenským tažením. Další zmínka
z roku 1269 sděluje, že Smil z Lichtenburka Jiříkovice daroval klášteru Žďárskému.
V roce 1366 prodal Petr Steinfels tehdy ještě celou ves Jiříkovice, 2 dvory a mlýn Benešovi z Býkovic. Do konce 17. století se pak vystřídalo ještě
množství dalších majitelů. V roce 1628 se hovoří
o tvrzi, dvoru a mlýnu, který koupila Eliška Bergrová a vše připojila k panství Sokolnickému. Tvrz,
která je zmiňována již na počátku 15. století, zanikla při obléhání Brna vojsky švédského generála
Torstensona v letech 1644–1645.
Někdy v 17. století byly Jiříkovice rozděleny na
tři části, z nichž každá patřila jinému majiteli.
I. část – statek Jiříkovský – ačkoli se jednalo
o poměrně malou část, měla obec svého purkmistra
a obecní pečeť se znakem sv. Jiří na koni, jak bodá
draka. Pečeť nesla písmena S.G.
II. část – patřila k panství Blažejovickému (=
Blažovickému), které v té době patřilo klášteru sv.
Anny v Brně. Rovněž tato obec měla vlastní správu
a obecní pečeť s písmeny S A, křížem, třemi ptáky
a nápisem: „Peczet . Girzi . pod . s . Anny . 1616“.
III. část patřila k panství Sokolnickému. Vrchnost zde měla dvůr, mlýn a hospodu. Na pečeti této
části obce se nacházelo jméno obce Girsikowitz
s letopočtem 1687 a radlice.
Po zrušení poddanství se tyto tři části spojily
v jednu, o čemž hovoří i první záznam v kronice
obce Jiříkovice, založené prvním kronikářem
a purkmistrem Janem Daňkem v roce 1835.
Škola byla v Jiříkovicích založena v r. 1851, do
té doby děti navštěvovaly školu ve Šlapanicích
a později v Blažovicích. V roce 1888 byla škola
rozšířena na dvoutřídní.
23. září 2001 při příležitosti vydání publikace Jiříkovice, byly vysvěceny nový znak a prapor obce.
Znak byl obci udělen 7. 5. 2001. Vychází z původních pečetí obce. Do obecního znaku byl z prv-

Vzpomínkové oslavy
byly velmi důstojné
Vážené zastupitelstvo, zúčastnil jsem se letošních slavností 200. výročí bitvy tří císařů.
Prohlédl jsem si zámek, jeho expozice, prošel
jsem se se svými hosty z Francie z města Azay
le Brulle městem, navštívili jsme stánky a vše
se nám líbilo. Každá zmínka o Francii, Napoleonovi, jeho vojácích byla francouzskými občany spontánně kvitována.
Tímto chci reagovat na novinové články, které negativně popisovaly Vaši organizaci oslav.
Z mého pohledu a z pohledu mých přátel
z Francie byly oslavy Vámi prezentované velmi
důstojné. Nepolevujte ve svém organizačním
snažení v příštích letech a věřte, jako já se svými francouzskými přáteli, že Vaše slavnosti
převýší slavnosti v nedalekém okolí.
Řezáč Miroslav a jeho francouzští přátelé
Dolní Kounice

ní pečeti převzat drak a rytíř na koni. Rytíř je znázorněn ramenem s kopím. Z druhé pečeti je do znaku přenesen kříž a z třetí pečeti symbol zemědělství
– radlice, znázorněný zelenou barvou. Obecní prapor vychází z návrhu a barvy obecního znaku. Na
list praporu, který je jednobarevný, je přenesen kříž
z druhé pečeti. Šikmý pruh nahrazuje obrněné rámě
a úzký svislý pruh kopí.
K památkám obce patří železný kříž a pomník
válečným obětem z let 1805–1809. Nachází se zde
rovněž hromadný hrob padlých v bitvě r. 1805. Na
návsi stojí zvonice se sochou P. Marie a Panský
dvůr, který sloužil rovněž jako vojenský lazaret.
K významným rodákům patří Jan Daněk (1805-
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1862) – ten v roce 1835 založil obecní kroniku, do
níž zapsal události již od r. 1824. Zasloužil se rovněž o založení místní školy.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu 6 pohlednic. Nejstarší – ještě
vlastně dopisnice z roku 1905 – představuje čtyři kolorované obrázky – panský dvůr a hostinec, školu
a mlýn. Druhá pohlednice, odeslaná v r. 1917, ukazuje pohled na náves se zvonicí a panským hostincem a pohled na školu. Obdobné pohledy se nacházejí na další pohlednici s tapetovým podkladem.
Další dvě pohlednice, vydané již za II. světové války,
představují kromě záběrů z obce rovněž Mohylu
míru, která se nachází nedaleko odtud. Černobílá,
zatím poslední pohlednice z 60. let 20. století, seznamuje s krajinou s rybníkem v blízkosti Jiříkovic.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Dopisnice z roku 1905 – ze sbírek HM.

Žijí mezi námi
Rosnerovi – rodina jako každá jiná – rodiče
a děti se všemi denními povinnostmi, životními
radostmi i strázněmi. A přece je to rodina trochu
jiná, větší – pěstounská.
Manželé Blažena a Lubomír Rosnerovi mají
celkem 13 dětí. Jako první k nim v roce 1981
přišla Renata, kterou si osvojili. Ta je dnes již
dospělá, ale v rodině zůstala a pomáhá mamince
v domácnosti s osmi dětmi a vnukem Dominikem. Toho jim „nechala“ jeho matka, která také
žila krátce u Rosnerových. Paní Blažena vlastně
pracuje jako vedoucí Zvláštního zařízení pro výkon pěstounské péče, kde je jako placená síla na
půl(!) úvazku zaměstnána i dcera Renata. A věřte, že práce v této rodině nikdy nekončí a navíc
je ztížená tím, že děti mají různé kombinace postižení. Znamená to denně s nimi cvičit, se sedmi
z nich se připravovat do školy, rozvíjet jejich řeč,
zručnost a především je naučit žít ve světě, který
nám ostatním připadá mnohdy fádní a nezajímavý.
Ani si neumíme představit, že děti vychovávané v dětských domovech jsou sice do 18 let plně
hmotně zabezpečené, ale o běžných věcech denního života nic netuší, protože v kolektivním zařízení k němu z provozních důvodů nejsou a ani
nemohou být vedeny. O to horší je pak v 18 letech odchod z ústavu a mnozí selhávají právě
proto, že se sami o sebe vůbec neumí postarat.
To u Rosnerových jsou děti vedeny k samoobslužnosti, k pomoci druhým – mnohdy slabším –
a všichni dokážou držet při sobě. Tato rodina na-

víc pomáhá i svým dospělým dětem zařadit se
do běžného života a dokud se plně neosamostatní, najdou oporu v rodinném zázemí.
Výchova dětí v pěstounských rodinách má
mnoho výhod. Děti jsou citově fixovány na „své
rodiče“ i „sourozence“, čehož v ústavech nelze
docílit ani přes vysokou profesionalitu personálu. A navíc náklady na výchovu dětí v pěstounských rodinách poskytované státem jsou jen desetinou nákladů proti výchově ústavní.
A co manžele Rosnerovy tíží? Obtíže při jednání s úřady, soudy a státními institucemi, nejednotnost zákonů a předpisů a stále nedostatečná
podpora pěstounských rodin. Je to i nezájem
sponzorů investovat finanční prostředky tam, kde
to zdánlivě není vidět, ale kde to rozhodným způsobem může pomoci dát nové šance dětem.
A škoda, že ve Slavkově neexistuje žádná chráněná dílna, která by poskytla uplatnění dětem i dospělým, kteří prostě za prací cestovat nemohou.
Rosnerovi jsou nenápadní skromní lidé, kteří
chtějí „pouze“ dobře vychovat děti, za které převzali odpovědnost. A nejvíce se obávají toho, co
by bylo s dětmi, kdyby se o ně nemohli sami postarat. Rádi by všechny své děti viděli zabezpečené pro další život.
Jen malým oceněním jejich obětavé práce
bylo udělení medaile Za zásluhy prezidentem republiky Václavem Klausem koncem minulého
roku. Celá jejich rodina si však zasluhuje mnohem více pozornosti, pomoci a úcty od úřadů, institucí i nás všech.
HaF

1/2006

11

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 18. ledna 2006 oslavil své životní jubileum pan

ING. VLADIMÍR MERTA
k jeho 70. narozeninám přejeme hodně zdraví, pohody, stálý životní
optimismus a hodně vyhraných partií šachu.
zaměstnanci SBD

Opustili nás
Marie Poláčková (88)
Karel Staněk (92)
Zdeněk Voděra (63)
Miroslav Blažek (72)
Stanislav Halámek (77)
Vladimír Šimoník (76)
Alois Sedlák (74)
Karel Cupák (33)
Alois Minařík (84)

11. 12.
14. 12.
23. 12.
26. 12.
28. 12.
30. 12.
2. 1.
12. 1.
12. 1.

Blahopřání
Koukám, jak ten čas letí…

Dne 19. ledna oslavil své 50. narozeniny pan

ANTONÍN SALOMON
ze Slavkova u Brna
Toni, do dalších let hodně zdraví a pohody přejí
Zezulovi, Blisovi, Nebojsovi, Stehlíkovi,
Svobodovi a Cenkovi z Lipek
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. ledna vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAKUB GARGOŠ
S láskou stále vzpomíná manželka Anežka
a dcera Ludmila a Marie s rodinami.

INZERCE
 ŠITÍ bytových dekorací – záclony, závěsy, potahy,

oděvy. Věra Ščudlová, Holubice 208, tel. 777 255 239.
 PRONAJMU 1 až 6 místností ve středu města. Vhodné pro kanceláře nebo lehký provoz.
V případě zájmu volejte na tel. 544 221 390.
 KOUPÍM BYT 3+1 ve Slavkově. Tel. 728 520 458.
 VYMĚNÍM BYT 2+kk na Litavské ul. za větší
kdekoliv ve Slavkově. Tel. 732 268 392, 602 346 866.
 HLEDÁM KE KOUPI 2+1 do osob. vlastnictví byt, možnost i družst. nebo 2+1 v RD nebo
v bytovém domě (i půdní byt). Tel. 608 750 495.
 MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
 PRODÁM dubové podlahy, schody,
střešní okna. Tel. 777 788 164.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 4. února by se dožila 80 let naše maminka, paní

Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

VLASTA ANTOŠOVÁ

Záchrana starých odrůd
ovocných stromů

a 27. února tomu bude 10 let, co zemřela.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka
10. února uplyne 23 let, co nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK
Vzpomíná manželka a dcera s rodinou
18. února vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy se s námi rozloučil pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou vzpomíná maminka, děti Dominiček a Nikolka, manželka
a sestra s rodinou.
Jen ten, kdo poznal bolest, chápe utrpení jiných.

Vzpomínka
Již tři roky tomu, co jsi se nevrátil domů. Marné bylo čekání, zůstala jen bolest, žal
a zklamání. Utichly kroky, úsměv vítr vzal a nám jen žal a vzpomínky zanechal.
Dny, týdny i roky plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Vzpomeňte, kdo jste ho milovali, na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.

Dne 19. února 2006 vzpomeneme již 3. velmi smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
S bolestí v srdci a s láskou stále vzpomínají manželka Jiřina,
dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Odešel náhle, aniž by sbohem dal.
Dne 20. února vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR FLORIAN
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

info@bmtypo.cz

Vzhledem k změnám poptávky na trhu dochází k likvidaci starobylých odrůd ovocných stromů.
V současné době jsou patrné klimatické změny,
které prověřují schopnosti i odolnost nově vysazovaných odrůd ovoce a zeleniny. Je nanejvýš žádoucí uchovat genofond starých odrůd užívaných
předky k porovnání schopnosti čelit škůdcům
i nepříznivému klimatu. Nemalé pozornosti si zaslouží i osvědčené druhy zeleniny, například
okurky vzdorující plísním, i když málo rodící.
Podařilo se zachránit opětovnou výsadbou některé původní, na Slavkovsku rostoucí druhy
ovocných stromů a také z bývalé ,,císařské“
Hané. Kontaktní adresa: Jaromír Seifert, Tyršova
826, 684 01 Slavkov, tel. 544 227 313, e-mail:
Seifert.Jaromir@seznam.cz

SoutûÏ v karambolu ve hﬁe 3 koule
Zveme zájemce o soutěž „Sám proti
sobě“, která proběhne v únoru a březnu. Půjde o volnou hru ve 3 koule, a to v úterky od
15 do 17 h., středy od 17 do 19 h. a soboty
od 16 do 19 h. Účastnit se mohou děti, muži
i ženy od 12 do 90 let, ale pouze hráči bez
registrace v kulečníkových klubech. Hrát lze
opakovaně v uvedené herní hodiny. Soutěž
proběhne ve společenské místnosti CČSH
v Jiráskově ulici. Bude-li zamčený hlavní
vchod, zvoňte na spodní zvonek (kancelář).
Soutěž bude ukončena 31. března 2006
a jména tří nejlepších hráčů budou uvedena
ve vývěsce Církve československé husitské,
a ti budou pozváni k udělení cen.
Srdečně všechny zájemce o hru a také diváky zvou Antonín Kuchař a Milan Vostřel
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Den Páně, jak byla od časů apoštolů označována neděle, náleží k podstatě prožívání křesťanské
víry. Ve Starém zákoně slavili židé den zasvěcený
Hospodinu a den odpočinku v sobotu. První den
po sobotě vstal Kristus z mrtvých, proto neděle
připomíná na prvním místě den Kristova vzkříšení, kdy se slaví jeho vítězství nad hříchem a smrtí.
Je to ale také den úcty a vděčné připomínky dne,
kdy byl založen svět, a zároveň předobraz „posledního dne“, kdy Kristus znovu přijde ve slávě
(Sk 1,11) a všechno bude učiněno nové (Zj 21,5).
Jako první slavili neděli ti, kteří se s ním setkali již v den jeho vzkříšení: radovaly se ženy,
přítomny předtím Ježíšovu ukřižování, když
„záhy zrána první den v týdnu přišly ke hrobu
a našly ho prázdný (Mk 16,2)“. Učedníci na cestě do Emauz, když se k nim připojil Zmrtvýchvstalý, také pocítili, jak „v nich srdce hoří“, když
jim vysvětloval Písma a sám se jim dal poznat
„při lámání chleba“ (Lk 24,32.35). A tuto radost
zažili také apoštolové, když je pozdravil vzkříšený Ježíš. Po Kristově nanebevstoupení přijali
v neděli apoštolové Ducha svatého a prvotní církev se v tento den pravidelně scházela k bohoslužbám. Tato tradice trvá dodnes.
Událost Kristova vzkříšení si církev připomíná
nejen jednou za rok o Velikonocích, ale každou
neděli. Svatý Jeroným řekl: „Den Páně, den zmrtvýchvstání, den křesťanů je náš den“. Proto ti,
kteří dostali milost uvěřit, že Pán vstal z mrtvých,
nemohou jednat jinak, než přijmout s vnitřním

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.

5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.

Oslavujte Boha v‰ím co máte
ZáleÏí na tom co si myslíte o pÛvodu lidstva?
Jak je moÏné pﬁekonat strach z budoucnosti?
získávejte si pevnou víru v Boha

Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

prožitkem význam tohoto dne na počátku týdne,
který je pro křesťany „prvotní sváteční den“, ne
poslední, jak se uvádí v mnoha kalendářích.
Papež Jan Pavel II. se vyslovil, aby tento opravdový den Páně mohl být prožíván i v nových životních okolnostech naší doby, vývoj sociálních
a ekonomických podmínek zcela změnil obecné
zvyklosti i podobu neděle. V zemích s křesťanskou tradicí, kde bylo svěcení neděle lidovou
událostí, se rozšířil zvyk „víkendu“, který je vnímán jako čas týdenního odpočinku, mnohdy
strávený daleko od domova a spojován s účastí
na kulturních nebo sportovních akcích. A tak neděle ztrácí svůj původní duchovní smysl dne pro
Boha, pro shromáždění církve a pro rodinu a stává se pouze víkendem.
II. vatikánský koncil prohlásil: v neděli „jsou
věřící povinni shromáždit se, aby slyšeli Boží
slovo a měli účast na eucharistii“. Z toho vyplývá, že slavení neděle vyžaduje od křesťanů opravdovou duchovní zralost. U mnohých křesťanů
se nejen zmenšil smysl pro chápání slavení eucharistie (mše svaté) jako něčeho jedinečného,
ale chybí i vědomí, že je třeba Pánu děkovat
a společně s ostatními ho prosit uprostřed církevního společenství. Důsledkem toho jsou oblasti s nepatrným množstvím lidí, kteří se účastní slavení nedělní liturgie, nebo kvůli malému
počtu kněží nemůže být slavena každou neděli.
Jan Pavel II. povzbuzuje: „Toužím všechny
silně povzbudit, aby znovu objevili neděli: Neváhejte věnovat svůj čas Kristu! Ano, otevřme
svůj čas Kristu, aby ho on sám znovu osvítil
a uspořádal. Vždyť on zná tajemství času a věčnosti, a proto nám odevzdává svůj den jako stále
nový dar své lásky. Čas věnovaný Kristu nikdy
není ztracený čas, ale spíše získaný prostor pro
hluboké zlidštění našich vztahů i našeho života.“
(Čerpáno z apoštolského listu papeže Jana
Pavla II. Dies Domini, Řím 1998)
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

V˘malba kostela Vzkﬁí‰ení Pánû ve Slavkovû u Brna
Celková cena výmalby a restaurování
2 000 000 Kč. Dotace Jihomoravského kraje
1 000 000 Kč. Dotace Města Slavkova
60 000 Kč. Sbírky v kostele a dary věřících
a sponzorů 892 000 Kč. K 1. lednu 2006 schází
48 000 Kč.
ZA FINANČNÍ POMOC DĚKUJEME:
všem farníkům a občanům, Jihomoravskému
kraji, podnikatelským subjektům.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ SI ZASLUHUJÍ: Jihomoravský kraj, Město Slavkov
u Brna, Lohmann-Rauscher, Pegas Gonda.
Dále to jsou: Auto – moto Josef Novoměstský,
Restaurace Sokolský dům Josef Žemla, Ing. Marie Gondová a Ing. Josef Gondovi, Vladimír Cenek Stavební firma, Řeznictví a uzenářství František Kuda, Ubytování Zdena Zvonková,
MUDr. Oldřich Pospíšil, Elektro Vlastimil Bayer, Zahradnictví Jiří Tesák, Kadeřnictví Bohumila Martínková, Pohřební služba Augustin Vitoul,
Penzion Radost, Jiří Paleček Výroba z plexiskla,
Jan Šujan Duoplast, TK Kovo, s.r.o., Knihy, papír, drogerie Hlásenský Alois, Lékárna Slavkov,
spol. s r.o., Pavel Pupp - Autodoprava, Jiří Dráždil – Svářečská škola, MVDr. Petr Májek, ECOM s.r.o., MUDr. Zbyněk Rozkydal, Jana Kořínková – Divadelní závěsy, Václav Eliáš – židle,
křesla, čalounictví, Anežka Chvílová – Knihku-

pectví, Jaroslava Růžičková – Koruz, Marie Vaňáčková – Ubytování, Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Václav Vitoul – pohřební služba, Stavby a projekty s.r.o., Termo CZ s.r.o.

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Procházka pohádkovou zemí – benefiční
výstava farního divadla Simsala Bim s průvodci v kostýmech, 28. 1. 14.00–19.00 a 29. 1.
14.00–18.00, na římskokatolické faře.
Žehnání svící o svátku Uvedení Páně do
chrámu, čtvrtek 2. 2. mše sv. s průvodem
v 18.00, farní kostel.
Společenský ples farností slavkovského
děkanství, sobota 4. 2. od 20.00, eurotělocvična Dražovice, hrají Ištvánci ze Šardic.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 9. 2. v 8.00.
Přednáška prof. Petra Piťhy „O svátosti
smíření“, pátek 17. 2. v 18.45, farní kaple.
Obnova pro ženy „Krize rodiny a jak jí
čelit, úloha matky a babičky“, vede
prof. P. Petr Piťha, bývalý ministr školství ČR,
sobota 18. 2. od 9.00 do 18.00, sál Školských
sester na Malinovského ul., přihlášky tel.
544 423 241.
Dětský karneval, neděle 26. 2. v 15.00
v sále u sester naproti fary.

Již v prodeji!

Od kdy je neděle svátečním dnem?
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Církev adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají
vždy ve dvou částech. V 9 h. začíná společné studium Bible a v 10.30 následuje kázání. V únoru vás
zveme na soboty 4., 11. a 25. 2. do domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici 959. Bližší informace na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach).
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Bramborová sadba, objednávky stromkÛ a prodej hnojiv.
Pranostika: Je-li pěkné počasí na sv. Blažeje,
zvedou se brambory.
Doba, kdy jsme postavili na oheň hrnec brambor s vědomím, že s toho stejně nevzejde nic jiného než jen napůl rozvařená a napůl tvrdá našedivělá masa, je naštěstí za námi. Dnes na sáčku
balených brambor najdeme nejen označení varného typu A, B, C, ale většinou také název odrůdy,
kterou jsme si právě dopřáli, které nám budou nejlépe chutnat na salát a ze kterých naopak budeme
vždycky vařit kaši nebo knedlíky. Rozhodujeme se
nejen podle stupnice A, B, C, ale také podle tvaru
a celkové „pohlednosti“ hlíz, barvy slupky, kompaktnosti i barvy dužiny a přirozeně podle chuti.
Abychom jako zákazníci neustrnuli u jedné oblíbené odrůdy, přinášíme každý rok i nějakou zajímavou novinku. Pro jaro 2006 nabízíme zájemcům
následující odrůdy bramborové sadby.
COLETTE – velmi raná, varný typ BA, výnos
střední, průměrný počet hlíz 12. Vařené hlízy mají
jemnou strukturu, netmavnou. Konzumní odrůda
s mělkými očky a žlutou dužinou, netrpí černáním
dužiny ani strupovitostí. Je dobře skladovatelná.
Slupka i dužina žlutá. Kvete červenofialově.
IMPALA – velmi raná, varný typ B, výnos
střední. Hlízy dlouzeoválné s průměrným počtem
10, měkčí, vlhčí, po uvaření netmavnou. Vhodná
na loupání. Slupka žlutá, dužina žlutá, květ bílý.
PRESTO – velmi raná, varný typ B výnos střední. Konzumní odrůda vděčná za harmonické hnojení a pravidelné postřiky proti plísni bramborové.
Typická je svojí brzy pevnou, hladkou a světlou
slupkou, mělkými očky a krásně žlutou dužinou.
ADÉLA – raná, varný typ BA, odolná vůči háďátku, virovým chorobám a strupovitosti. Kvalitní
odrůda vyznačující se vysokým výnosem oválných
hlíz (13) se sytě žlutou a chutnou dužinou. Její barva se po uvaření nemění. Vhodná pro skladování až
do jarních měsíců, kvalita se skladováním nemění.
MARABEL – raná, varný typ BA-B, výnos
střední, počet hlíz 12. Vyniká vysokou kvalitou,
vyznačuje se hlízami pěkného tvaru, mělkými
očky a žlutou dužinou. Nepatrně citlivá na mechanické poškození. Vyžaduje lepší půdu a rovnoměrný přísun vody a živin.
VITARA – raná – NOVINKA. Konzumní odrůda s vysokým výnosem a velmi dobrou kvalitou.
Varný typ B se žlutou dužinou. Po uvaření netmavne a vyhovuje těm, kteří mají rádi kypré šťouchané
brambory. Má střední požadavky na půdu a záso-
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bení vodou a stejně jako její „matka“ – Solara –
dlouho neklíčí ani v teplém sklepě.
DITTA (LENKA) – poloraná, varný typ A-AB,
výnos střední 14 hlíz. Středně velké, dlouze oválné
hlízy této odrůdy mají máslově žlutou dužinu výborné chuti. Hodí se na saláty, přílohy i k vaření.
Odrůda je odolná vůči plísním, málo náchylná
k poškození při sklizni a dá se dobře skladovat bez
újmy na kvalitě.
SOLARA – poloraná, varný typ B, výnos střední 13 hlíz, odrůda vynikající jakosti, která vyžaduje střední až lepší půdy. Dužina po uvaření netmavne, vhodná pro dlouhé skladování.
Pokud se rozhodnete pro některou z těchto kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením
odrůdy, počtem kg a adresou do schránky v domě
zahrádkářů ČSA 252 do 10. března. Prodej bude
po dovozu asi v druhé polovině března oznámen.
Taktéž je možno ve stejném termínu objednávat
stromky broskvoní i ostatních ovocných stromků
pro jarní výsadbu. Od 4. března bude možno každou sobotu od 8 do 9.30 hodin zakoupit průmyslová hnojiva v domě zahrádkářů. Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO- ČZS Slavkov u Brna přeje
Vladimír Luža.

Tříkrálová sbírka 2006
se uskutečnila v našem městě v sobotu
7. ledna. Do ulic vyšlo
54 koledníků s vedoucími skupinek. Bylo vybráno 77 930 Kč.
Peníze byly odeslány Sdružení České katolické charita a pomohou těm, kteří si sami pomoci nemohou: starým a opuštěným lidem,
matkám s dětmi v tísni, mentálně a tělesně postiženým, lidem bez domova. V zahraničí budou podpořeny projekty, které pomohou lidem
postiženým tsunami.
Děkujeme všem obětavým koledníkům a vedoucím skupinek, firmě pana Zdeňka Pavlíka,
který jako každoročně poskytl sponzorský dar
ve formě balíčků pro koledníky. Také děkujeme ženám, které připravily pro koledníky občerstvení a pomohly s organizací sbírky.
Vedení farní charity ve Slavkově

54 koledníků letošní Tříkrálové sbírky

V naší společnosti s dostatkem jídla a jeho snadnou dostupností se nám neustále nabízejí příležitosti k jídlu. Jíme nejen proto, že máme hlad, ale
proto, že máme chuť, že jsme zvyklí něco chroupat
večer u televize, z nudy, samoty, špatné nálady,
nervozity apod. Vstupem na váhu zjistíme následky vánočního přejídání a nicnedělání. Sáhneme po
nějakém návodu na rychlou redukci hmotnosti.
Zdánlivě je to jednoduché, ale v praxi je to často obtížnější než užívání léků či aplikace inzulinu.
Zvláště když v obchodech je dost potravin s nápisem „vhodné pro diabetiky“ a každý si myslí, že
může toho sníst libovolné množství. Až se na vlastní oči na glukometru přesvědčí, co mu to způsobilo, jak vystoupala hodnota sacharidů v krvi. Musíme se smířit s tím, že neexistuje žádná „zázračná“
sladkost a že tedy musíme omezit nejen potraviny
se sladkou chutí, ale také pekárenské výrobky, rýži,
brambory a ostatní složité sacharidy. Při nákupu
musíme číst také nutriční hodnoty potravin. V restauracích se musíme naučit odhadnout množství
sacharidů v základních potravinách jako je porce
brambor, hranolků, rýže, knedlíků, omáček a polévek. Podle toho si upravíme snídani, svačiny a večeři. To, že v zimním období potřebujeme více
energie, a proto jíme kalorická jídla, už dávno neplatí. Pro diabetiky zvláště platí: ke každému hlavnímu jídlu zeleninu. Nemusí to být ta drahá z dovozu, ale naše zelí, mrkev, kapusta, červená řepa
apod. U ovoce si změřme glykémii po 2 hodinách
a vybírejme takové druhy, které nám působí pozvolné vstřebávání sacharidů.
Dieta, nebo lépe zdravá výživa, cvičení a otužování patří k základním léčebným opatřením při diabetu. V zimním období nás častěji trápí bolesti
zad, kloubů, mravenčení prstů, tíseň na hrudníku,
bolesti žaludku. Hned běžíme k lékaři a chceme
předepsat léky, zvláště když vidíme tolik reklam
farmaceutických firem, že spolknutím jedné tablety bude vše vyřešeno. Rada je tu jednoduchá: více
pohybu a skutečného odpočinku. Pravidelné cvičení zvyšuje účinek inzulinu v periferních tkáních,
ovlivňuje tělesnou hmotnost, tlak krve, přispívá ke
zlepšení kvality našeho života. Proto můžete ještě
přijít každé pondělí od 16.30 hod. do tělocvičny
ISŠ, Tyršova ul. zacvičit si v kolektivu a uvidíte, že
zapomenete na své bolesti a starosti a omládnete.
Jak pomáhá cvičení udržet si tělesnou a duševní
svěžest i ve stáří se bude zabývat ve své přednášce
Mgr. Jana Sekerková v úterý dne 21. února ve 14
hod. v zasedací místnosti Městského úřadu.
Konverzační kurz angličtiny vedený PhDr. Pavlem Foltínem můžete navštívit vždy ve čtvrtek od
17.30 hod. v dětské části polikliniky.
Můžete se už také přihlásit v naší kanceláři na
poliklinice na týdení edukačně preventivní pobyt
v lázních Luhačovice od 1. do 8. května. Uspořádáme také edukačně sportovní víkendový pobyt
v rekreačním středisku Čermák ve Sloupu v Moravském krasu 23.–25. 6. pro rodiny s diabetickými dětmi a pro dospělé diabetiky. Připravujeme zájezdy do brněnských divadel: dne 25. 2. to bude
zájezd na muzikál West side story v Městském divadle, dále na Kouzelnou flétnu a na Rusalku.
Vstupenky si rezervujte včas v naší kanceláři.
Bohužel VZP zrušila příspěvek na plavání v krytém bazénu ve Vyškově, můžete se u nás informovat na zájezd s příspěvkem od účastníků. Pokud
bude zájem, zájezdy obnovíme. Postupně Vás budeme informovat o všech našich aktivitách v této
rubrice určené nejen pro diabetiky, ale pro
všechny, kteří s námi chtějí spolupracovat a přijdou
na naše akce. Pevné zdraví a duševní svěžest vám
přeje
Marie Miškolczyová
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 Sociální cítění má své meze
Rád bych na tomto místě reagoval na článek
p. Mgr. Dušana Hrabovského, MBA, otištěný
v minulém čísle Slavkovského zpravodaje. Nemám to jednoduché, protože se velmi těžce
reaguje na příspěvek, který vás současně obviňuje a přitom na druhou přiznává, že vlastně
máte pravdu. Nicméně, abych mohl použít konkrétní fakta na obhajobu nespravedlivého a zavádějícího osočování mých kolegyň ze slavkovského pracoviště Úřadu práce ve Vyškově,
požádal jsem p. Mgr. Dušana Hrabovského,
MBA písemně o jeho souhlas s uveřejněním dat
ze spisu. Souhlas jsem do této chvíle neobdržel,
takže mi nezbývá, než se opřít o to, co
p. Mgr. Hrabovský sám v článku uvádí. Proto
zcela konkrétně:
- ano, souhlasím s tím, že úřad práce postupoval v plném souladu s právními předpisy
- ano, souhlasím, že se p. Mgr. Hrabovský nedostavil na závazný sjednaný termín
- ano, souhlasím s tím, že jako omluvenku doložil lékařské dobrozdání. Naší povinností je
však si fakta ověřovat. Konstatuji, že lékařské
pracoviště, na které se p. Mgr. Hrabovský odvolává, nám pravost dodaného „dobrozdání“ zcela
jednoznačně vyvrátilo naše závěry svým rozhodnutím č. j. 2005/59210-442 v plném rozsahu
potvrdil i odvolací orgán – ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
Po těchto faktech již považuji za zbytečné
a neetické celou věc dále rozpitvávat.
Naše práce je velmi specifická a rozhodně to
není běžná „úředničina“. Každodenně se setkáváme s lidmi, kteří se (často ne vlastní vinou)
ocitli v krizové a svízelné životní situaci. Každý
ji snáší a zvládá jinak. Je však jednoznačně na
každém, jak se z této situace dostane. Zní to
tvrdě, ale úřady práce za nikoho samy o sobě situaci nevyřeší. Děláme maximum pro to, abychom pomohli nalézt řešení, abychom podali
pomocnou ruku. Nejsme ale nikdy schopni stoprocentně garantovat výsledek. Je však poměrně
vysoká šance, že problém vyřešíme společně.
Má to ovšem jeden zásadní háček: nejde to bez
zájmu,motivace a často i ustoupení z vlastních
vysokých pozic na straně nezaměstnaného.
Pravděpodobně stejný vzdělaný přítel Evžen, na
kterého se Mgr. Hrabovský odvolává, říká:
„Pane kolego, jde to, ale dře to!“. Druhá podmínka, z naší strany zcela nekompromisní, je,
že musí být dodržen zákon. Mimo jiné také proto, že se jedná o peníze daňových poplatníků.
Neohlížíme se přitom na vzdělání, etnikum, aroganci či černý humor. Přesto – pokud by moje
kolegyně a kolegové neměli sociální cítění,
nemohli by na Úřadu práce ve Vyškově pracovat. Nabízí se proto titulek, použitý p. Mgr. Hrabovským – co je to sociální cítění? Asi v tom

vidíme každý něco jiného. Já však rozhodně ne
toleranci podvádění a nedodržování zákonných
povinnosti, ať už to způsobil úmysl nebo něco jiného.
Ing. Jan Marek
ředitel Úřadu práce ve Vyškově
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Kopaná – nábor
SK Slavkov u Brna provádí nábor chlapců
do mužstev mladší a starší přípravky. Jedná se
o ročníky 1995–2000. Tréninky v tělocvičně do
konce března 2006! Kontakt a informace: trenéři J. Krejčík, tel. 544 220 099, Sl. Leitner, tel.
544 221 453, J. Šebeček, tel. 544 220 962. rs

Reakce na dopis Dušana Hrabovského
„Co je to sociální cítûní?” uveﬁejnûn˘ ve vydání Slavkovského zpravodaje ze 22. 12. 2005
Rozhořčený dopis pana Hrabovského, v jehož
základu se nachází jeho spor s místním pracovním úřadem a úřadem sociálních věcí, se snaží
poměrně efektním způsobem ukázat, jak si stát,
reprezentovaný zde místním ÚP a odborem sociálních věcí, „neváží vzdělaných lidí“. Samozřejmě, občan rád slyší o necitelnosti, nekompetenci
úředníků či o mezerách v českém sociálně-právním řádu a stejně tak vědí všichni o tom, že stát
obecně práci humanitně vzdělaných lidí honoruje jen průměrným způsobem.
Bráno z tohoto úhlu pohledu by se musel člověk „sociálně cítící“, nemluvě již o člověku humanitně vzdělaném a pracující v úzké vědní oblasti, přinejmenším velmi dojmout, kdyby totiž
stížnost pana Hrabovského neobsahovala (přinejmenším) jednu nepravdivou informaci. Znám
jej léta, a tudíž vím, že nemá doktorský titul
(PhD.), kterým operuje, a vím i to, že nikoli „nějaké postgraduály“, jak píše, nýbrž právě ten jeden, vedoucí k dosažení doktorského titulu (Dr.,

v posledních letech označovanému PhD.), nikdy
nedokončil a jako asistent na PdF MU v Brně ani
nezačal. Vím o tom jak z našich rozhovorů, tak
i z webové stránky katedry, na které působil.
Doktorát (ať už z jakýchkoli důvodů) nepřipravoval ani poté.
Mrzí mne, že se mgr. Hrabovský snaží vyvolat pocit kvazisociální solidarity nepravdivou informací a víceméně diskredituje všechny ty, kteří se i titulem Phd. jednou „na dlažbě“ mohou
ocitnout, což není černý humor, jak pan Hrabovský píše, nýbrž drsná realita u nás i v západní
Evropě, Francii nevyjímaje. Všichni, jichž se
tento problém dotýká, se mu musí snažit čelit,
avšak nikoli lží. A když už jedna tak závažná informace v dopise pana Hrabovského není pravdivá, musím se ptát, kolik dalších v něm se na
pravdě vůbec zakládá a zda si v tomto případě
nechtěl spíše mgr. Hrabovský vylít na někom
frustraci ze své momentální i obecně společenské situace.
Helena Ulbrechtová, PhD.

 Jak jste si užili?
Bylo to super, nebo jen v pohodě? Co mám na
mysli? No přece loučení s rokem 2005.
Za starým rokem se člověk často ohlíží. Vzpomíná na ty, které měl rád a kteří už nejsou mezi
námi. Přehlíží své úspěchy i neúspěchy. To vše je
dobré a má se to. Jen nerozumím, proč se stále
častěji přelom roku spojuje s veřejnými oslavami,
s velkými mejdany na náměstích, s dalšími nákladnými, tentokrát silvestrovskými ohňostroji
a petardami. Marně veterináři veřejně prosí za trpící domácí zvířata, lékaři varují před vážným nebezpečím ublížení na zdraví, hasiči před požáry,
psychiatři ordinují lidem zklidnění v uspěchaném
a rozdivočelém světě. A tak se ptám: co se vlastně oslavuje? Že je ten starý rok konečně za námi?
Že my jsme to přežili na rozdíl od jiných? Nebo
že jsme se v bezohledně prokouřeném a smogem
zamořeném státě v relativním zdraví dočkali roku
nového? Nebo je přelom roku prostě důvod k pořádnému napití a k obžerství? Stále častěji mám
pocit, že tím lidé něco přehlušují, zatlačují do nevědomí, zkrátka zatloukají. A tak se lidé na pozvání nebo i bez pozvání shromažďují na náměs-

tích. Tam v hluku a křiku, za cinkotu sklenic, třesku střepů, rachejtlí a hudby se prý scházejí, aby se
pozdravili s přáteli, kamarády, známími a zhodnotili končící kalendářní rok. Smutné zbytky
„hodnocení“ a „zdravic“ jsou druhý den ráno vidět jak na náměstí, tak v ulicích. Co na tom, že
právě před rokem, jen o pár kilometrů dál, byla
země zplundrovaná přírodním živlem a poseta nikoliv zbytky oslav, ale zbytky lidských životů,
před katastrofou stejně veselých lidí jako těch na
silvestrovských náměstích. Nebylo v tom nějaké
varování, že v Indonésii, Thajsku, na Srí Lance
a minulý rok v legendárním městě New Orleans
bylo tolik obětí mezi domorodci a turisty z té naší
západní civilizace? Opravdu jsme přesvědčeni, že
i nám nehrozí hlad, zemětřesení, povodně a jiné
katastrofy?
Příliš mnoho otazníků, viďte! Ale budoucnost
blízká i vzdálená vždy nese takovéto diakritické
znaménko. Nebo snad ne? A zase ta pochybnost
s otazníkem. Tak raději: požehnaný, milostiplný
nový rok 2006 nám všem.
JUDr. Miroslav Honek

Kalendář akcí – únor 2006
Datum

hod.

druh

akce

2. 2.
18,00 kult. Slavnostní koncert k 50. v˘roãí ZU· Franti‰ka France
3. 2.
9.00–12.00 spol. Turnaj ve stolním tenise – startovné 10 Kã
6.–10. 2. 8.00–16.00 spol. Jarní prázdniny – cena: pobyt + strava = 80 Kã/1 den, pobyt = 40 Kã/1 den
11. 2.
10.00–16.00 sport Zimní stﬁelecká liga
18. 2.
10.00–16.00 sport Zimní stﬁelecká liga
19. 2.
kult. Zájezd do divadla Radost na pohádku SlÛnû aneb Proã mají sloni dlouhé choboty
Cena: 100 Kã (doprava + vstupné). Odjezd ve 13.30 hod. od kostela
21. 2.
14.00 spol. Pﬁedná‰ka Mgr. Jany Sekerkové na téma: Jak si udrÏet dobrou kondici i ve stáﬁí
25. 2.
sport Jednodenní zájezd na hory – cena 210 Kã
25. 2.
10.00–16.00 sport Zimní stﬁelecká liga
V˘stavy
v˘st. Virtuální bitva 1805
otevﬁeno: úter˘–pátek 9-13 hod., dále na objednávku pro skupiny

místo konání

poﬁadatel

sál SC Bonaparte
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
Zámecká stﬁelnice
Zámecká stﬁelnice
DDM Slavkov u Brna

ZU· Fr. France
DDM
DDM
SSK 0750 E-com
SSK 0750 E-com
DDM

Zasedací místnost MûÚ
DDM Slavkov u Brna
Zámecká stﬁelnice
Zámek Slavkov

ÚO Svazu diabetikÛ âR
DDM
SSK 0750 E-com
Historické muzeum
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 Vědomý podvod
Více jak 30 let je přelom měsíce listopadu a prosince pro Slavkov a jeho okolí a ve znamení vzpomínkových oslav slavné bitvy tří císařů u Slavkova.
Byl jsem u počátků novodobých oslav v sedmdesátých letech, kdy se hrstka příznivců Napoleona každoročně vydávala na cestu ze Slavkova na Mohylu
míru a zpět. Postupně se připojovala k těmto oslavám další města a vesnice našeho regionu, oslavy
nabývaly na rozsahu. V posledních letech se staly
neodmyslitelnými mezníky těchto oslav především:
- sobotní rekonstrukce bitvy pod Santonem,
- večerní slavnostní pochod jednotek Slavkovem
s proslovem Napoleona a zakončený ohňostrojem
- pietní akt a ukončení oslav v neděli na Mohyle
Stejně jako já, se na letošní oslavy při příležitosti
200. výročí bitvy u Slavkova těšily desetitisíce lidí
našeho regionu, hostů z České republiky a ze zahraničí. V sobotní večer jsme vypadali před těmi, které
jsme si do Slavkova na tyto oslavy pozvali, přinejmenším trapně, ne-li jako blb… Po dlouhém čekání
nám milý ženský hlas oznámil, že žádný pochod nebude. (Alespoň že někdo umluvil těch pár vojáků,
kteří chodili náměstím nahoru a dolů a přítomné děti
viděly, že vojáci také existují.)
Po loňské hodně zpožděné přehlídce vojsk, zakončené nezdařilými proslovy, to bylo další fiasko.
Bylo na vybrání: sledovat komponovaný program,
který s tematikou neměl nic společného nebo sebrat
se a jít domů (to asi zvítězilo,v čase zahájení ohňostroje již byla dolní část náměstí prázdná). A celkový
dojem z letošních oslav: nevím, jak se organizátoři
omluví zahraničním hostům – ti už se svým dojmem
odjeli. Jak se omluví místním, když předem věděli,
že průvod vojsk nebude, klidně jej publikovali v tis-

ku, vybrali vstupné; páteční průvod ke hrobu Václava Antonína Kounice – špatné; sobotní průvod vojsk – fiasko. Výhled do budoucnosti – možný námět:
pořídit výstavu „Jak to bylo, když to bylo ještě ve
Slavkově“. Možná by bylo dobré změnit i název bitvy na bitva u Brna, Tvarožné…, potom stačí ve
Slavkově stánky, klobásy, něco pro děti, něco na
plátně – a vstupné nebo udělat si výlet na Santon
a Mohylu míru. Nebo změnit něco tam „nahoře“.
Nevím, co na to říkají (nebo by řekli) bývalí ředitelé Historického muzea ve Slavkově u Brna pánové
Uhlíř, Pernes, Špatný, Hynšt. Kde skončilo jejich
úsilí a výsledky jejich práce? Kde se stala chyba?
Byl to diktát z Brna, z Tvarožné nebo byla chyba ve
Slavkově – a kde?
Jaroslav Šrom

Nepovedené venkovské hody
Vážení organizátoři, předesílám, že musím být
stručná, abych nebyla vulgární. Určitě bych uvedla
více postřehů, ale uvedu jen ty základní:
1. Tyto vzpomínkové akce bych hodnotila jako nepovedené venkovské hody (chyběly kolotoče). Doporučovala bych vyhledat slovník cizích slova ujasnit si význam slova pieta – vzpomínka, připomínka.
2. Ekonomové rovněž chyběli. To, co jste letos vyinkasovali, si nezapomeňte rozpočítat na x let dopředu, protože těch x let bude návštěvnost nulová.
3. Omluvy typu „nedorozumění agentur“ hodnotili návštěvníci jako totální neschopnost organizátorů.
Závěrem: Všichni, kdo tento program sestavovali
a schvalovali, vědomě poškodili prestiž Slavkova
a měli by zvážit setrvaní ve svých funkcích.
Marie Nováková

 Slavkov vzpomínkové akce nezvládl
Po přečtení Slavkovského zpravodaje č. 12/05 mi
to nedalo připojit malý článek, jak viděli oslavy občané Slavkova, návštěvníci Slavkova a nakonec veleúspěšná „virtuální bitva“ alias „neskutečná virtuální
realita“. Vím, že už je asi pozdě něco psát, ale opravdu mě rozhořčilo, jak se slavkovští organizátoři vychválili (že se nestydíte!), jediné komu patří dík, jsou
technické služby, ale jinak nikdo. Slavkov si teď
mnoho lidí zapsalo jako město, které má v čele neschopné lidi, kteří se báli říct pravdu, jaké to bude fiasko. V měsíci září/říjen bylo zveřejněno, že vojáci
možná přijdou, ale možná není určitě, což asi radní
neumí rozlišit. Na tradiční akci letní Slavkov bylo řečeno z Historického muzea: „Buď se přizpůsobíte
našemu programu nebo sem ani nejezděte.“ Vojáci se
zeptali: „To myslíte vážně?!?“ a z muzea jim bylo řečeno: „My si poradíme i bez vás.“ Myslím, že je to
tedy hodně smutné, aby si Slavkov vojáky vyháněl
a zároveň se Napoleonem chlubil na reklamních letácích, předmětech, pohledech atd. Když Napoleon
způsobil takové „krveprolití“(jak nám řekla paní
Omar), proč ho tedy všude vidíme? Proč nevidíme
na propagaci města světové virtuozy, kterými se má
výročí oslavovat?(opět podle paní Omar). Nebudeme
se tím zaobírat do hloubky, protože slavkovské organizátory stejně nezajímá, co si myslí lidé. Vím jen,
co si mezi sebou říkali občané. Někteří nadávali na
program, někteří na vstupné, jiní byli ze srdce rádi,
že nepřijeli známí z jiných koutů republiky. Bohužel
ohlas byl pouze negativní. Jako ochranka byli najati
chlapci, kteří neuměli ani česky (ruština jak bič!).
Pokud bude někdy soutěž, jak rychle vydělat a zklamat všechny, tak město Slavkov zaručeně vyhraje.
Návštěvníci byli převážně domácí, cizinců bylo
málo, asi věděli, proč nejezdit. Já si myslím, že když
už jsme v EU, tak bychom si měli zahraničních turistů vážit, zviditelňovat město, ale ne Austerlitz zapsat na černou listinu. Teď už k té slavné virtuální
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bitvě, citováno z internetu z www.austerlitz2005.cz:
Na internetových stránkách Historického muzea se
zájemce s podrobnostmi nemá možnost seznámit.
Virtuální realita bitvy má být součástí první fáze
nové napoleonské expozice... před našima očima se
začalo odehrávat „scenário“, kterému jsme rozhodně
nepřišli na chuť. Komentář obsahoval řadu nepřesností a vyslovených chyb (např. je návštěvníkům
sdělováno, že Napoleon soustředil svou Velkou armádu 200 000 mužů u města Boulogne v roce 1805,
aby provedl invazi do Británie). V horních rozích
plátna byla dvě okna, v nichž se střídaly ilustrace
a záběry z akcí re-enactmentu. Opět pomineme, že
byly vybrány záběry, na nichž bylo vidět auta, lidi
v moderním oblečení apod. Chtěli jsme vidět „virtuální realitu bitvy“ alespoň na této úrovni. Viděli jsme
ale úplně něco jiného. Obě armády, francouzská
i spojenecká, byly zformovány úplně stejně. Prapory,
jež jim trčely na mohutných žerdích nad hlavami
byly provedeny historicky hrubě nepřesně a esteticky nehezky. Samostatnou kapitolou bylo dělostřelectvo, jež se přesouvalo výhradně pěšky a s lafetou položenou na zemi…
Jsou to detaily. Nicméně tyto detaily udělaly z celého scenária směšnou podívanou. Chyběly přehledové mapy, jež by divákovi sdělily, kde se právě nalézá, chyběly popisky, aby divák získal alespoň
hrubou představu, či jednotky to proti sobě dělají
své výhružné „ťap, ťap“. Šli jsme se na „virtuální realitu“ podívat se značnou skepsí. Naše očekávání
však byla překonána. Je to nepěkné, nedotažené, povrchní, nepřesné a „zaplacené“. Zajímavé na všem je,
že Slavkov takovou akci nezvládl. Teď je těžko hledat
viníka. Malé obce a okolní městečka vše zvládly
v pohodě a za to jim chci poděkovat, že alespoň někdo návštěvníky oslav pobavil ve stylu oživené historie, což se Slavkovu vůbec nezdařilo a nikdy nepodaří.
markytánka Marianne Tousaud

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
MR. AND MRS. SMITH. BRAD PITT, ANGELINA JOLIE. Na první
pohled obyãejní manÏelé jsou ve skuteãnosti dobﬁe placen˘mi nájemn˘mi zabijáky, kteﬁí ale pracují pro konkurenãní organizace.
A teì zji‰Èují, Ïe se navzájem stali sv˘mi pﬁí‰tími terãi.
P¤EPADENÍ OKRSKU 13. ETHAN HAWKE, LAURENCE
FISHBURNE. Na policejní stanici je pﬁivezena skupina vûznÛ, které
chtûjí zachránit jejich b˘valí parÈáci. Pokud chtûjí pﬁeÏít, musí se
stráÏci zákona spojit s vûzni a pod vedením jednoho z policistÛ spoleãnû bojovat.
UTRÎEN¯ ZE ¤ETùZU. JET LI, MORGAN FREEMAN, BOB HOSKINS.
Pﬁíbûh otroka, kter˘ byl vychován jako pes a umí jen bojovat. Svému pánovi vydûlává velké peníze, Po pánovû smrti se dostane na
svobodu a jeho divokou povahu zkrotí aÏ slep˘ ladiã pian, kter˘ vyuÏije hudbu, aby ho nauãil, co je to b˘t ãlovûk…
3:15 ZEM¤E·. MELISSA GEORGE, RYAN REYNOLDS, PHILIP
BAKER HALL. Film natoãen˘ podle skuteãné události zachycuje jeden z nejdûsivûj‰ích pﬁíbûhÛ o stra‰ideln˘ch domech, které kdy byly
vyprávûny – protoÏe se skuteãnû stal.
MOJE KRÁSNÁ âARODùJKA. WILL FERRELL, NICOLE KIDMAN.
Pﬁíbûh mladé ãarodûjky, která chce Ïít jako obyãejn˘ smrtelník a ‰aramantního herce, kter˘ se snaÏí vzkﬁísit svou uvadající hereckou
kariéru.
TùÎKÁ VÁHA. RUSSELL CROWE, RENÉE ZELLWEGER. Strhující pﬁíbûh podle skuteãné události vypráví o boji b˘valé boxerské legendy Jamese Braddocka s bídou i soupeﬁi v ringu.
P¤Í·ERNÁ TCHYNù. JENNIFER LOPEZ, JANE FONDA. Tchynû
a uzen˘ jsou nejlep‰í studen˘.
FLYNN CARSEN. SONYA WALGER, NOAH WYLE, KYLE
MACLACHLAN. Honba za Kopím Osudu. Nejvût‰í poklady historie
v ohroÏení.
HLAS SMRTI. MICHAEL KEATON. Na svûtû existuje témûﬁ 7 miliard
audio a video zaﬁízení s moÏností záznamu. KaÏdé z nich je vstupní
branou. Mrtví se tû snaÏí zmocnit.
K¤EST OHNùM. CURTIS MORGAN, JORDAN BROWN. Pﬁi prÛzkumu padne americká jednotka do léãky. Odhodlan˘ nepﬁítel má v˘hodu znalosti prostﬁedí a ozbrojen˘ konflikt se stává bojem o hole
pﬁeÏití.
8 MM 2. JOHNATHON SCHAECH, LORI HEURING. Pﬁíbûh politika,
kter˘ se dostává do spárÛ nemilosrdného podsvûtí plného peep
show, erotick˘ch klubÛ, sexu po internetu, vydírání i vraÏd.
LEDOVÉ OST¤Í 2. ROSS THOMAS, CHRISTY CAALSON ROMANO.
Pokraãování klasiky z krasobruslaﬁského prostﬁedí. Nesourodá dvojice musí bojovat o to, aby si pﬁi cestû k olympijskému zlatu rozumûla na ledû i mimo nûj. Ale jak soutûÏ nabírá na obrátkách, pﬁerÛstá jejich vztah sportovní rozmûry!
SÍË 2. NIKKI DELOACH, DEMET AKBAG. Dostala perfektní práci…
a stala se perfektním terãem. Bez penûz, bez totoÏnosti, bez ‰ance.
TEMNÉ VODY. JENNIFER CONNELLY. Psychologick˘ thriller pln˘
napûtí, temn˘ch záhad a pﬁekvapení. Zaãíná zoufal˘ boj o záchranu!
Natoãeno podle stejnojmenného japonského hororu.
DÒM VOSKOV¯CH FIGURÍN. Napûtí, starch a husí kÛÏe, pﬁesnû to
vás ãeká v domû voskov˘ch figurín. Vzru‰ující, sexy, delikátnû mraziv˘ horror.
MÒJ KAMARÁD GEPARD. ÚÏasné pﬁírodní scenerie JiÏní Afriky, lvi,
krokod˘li, divoké ﬁeky I podivn˘ tulám. Pﬁipojte se k hledání kuráÏe
a rozhodnosti v pﬁíbûhu o dospívání. O odvaze nechat odejít nûkoho, na kom vám záleÏí.
LEGENDY Z DOGTOWNU. EMILE HIRSCH, VICTOR RASUK, JOHN
ROBINSON, HEATH LEDGER. Z pÛvodnû nevinné odpolední zábavy
se ãasem stává obrovsk˘ k‰eft, za kter˘ jsou kluci nuceni zaplatit
cenou nejvy‰‰í: ztrátou pﬁátelství. Pﬁátelství,které mûlo vydrÏet navÏdy.
FANATICKY ZAMILOVÁN. DREW BARRYMORE, JIMMY FALON.
Milostn˘ pﬁíbûh dvou mlad˘ch lidí, do kterého zaãne zasahovat
mladíkova posedlost t˘mem Boston Red Sox.
DOKONALÁ PARTIE. Kat hledá toho pravého muÏe. Má v‰ak mnoho
poÏadavkÛ – musí b˘t inteligentní, spoleãensk˘, zdvoﬁil˘… a vlastnit smoking. Dopadne v‰e tak, jak si Kat pﬁedstavovala?
P¤ÍBùH MODRÉ PLANETY. Pﬁíbûh celé na‰í historie – o zrození
vesmíru a hvûzd, o Ïhavém poãátku na‰í planety, o vzniku Ïivota.O
ãasu, hmotû, zrození, lásce a smrti.
A PROâ JÁ. CARRIE FISHER, PELL JAMES, ASHLEE SIPSON. Jednoho dne dojde k náhodnému setkání dvou mlad˘ch lidí. Na první
pohled se do sebe zamilují, ale je ‰ance, Ïe se je‰tû nûkdy uvidí?
T¤I. BILLY ZANE, KELLY BROOK, JUAN PABLO DI PACE. Plavba na
luxusní jachtû se mûní v drama o základních instinktech, sexu a touze pﬁeÏít.
BÍL¯ DRAK. Milostn˘ pﬁíbûh aristokratky a prince, do kterého zasáhnou dovednosti bojov˘ch umûní, které odkr˘vají pﬁíãinu atentátÛ na
prince.
DùTI Z OSTROVA POKLADÒ. Tajemství ostrova pokladÛ. Dûjí se neuvûﬁitelné vûci a dûti zji‰Èují, Ïe ostrov nav‰tívil mimozemsk˘ cestovatel.
7 TRPASLÍKÒ. Komedie plná neãekan˘ch zvratÛ a velmi lechtivého
humoru, jak jste trpaslíky nikdy nevidûli.
âTY¤I Z TANKU A PES.
S NASAZENÍM ÎIVOTA (Kapitán Kloss).

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

kina.365dni.cz

·ÍLENÍ

31. 1. úter˘
1. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

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

4. 2. sobota
5. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
V rozlehl˘ch prostorách moderního Boeingu 474 se beze stopy ztratí její ‰estiletá dcerka. Zniãená se zoufale snaÏí posádce i sama sobû
dokázat, Ïe není ‰ílená. Akãní film USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

7. 2. úter˘
8. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

11. 2. sobota
12. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
Romantická komedie o hledání lásky. Rodina rozjede plán, jak rozvedenou Ïenu opût s nûk˘m seznámit a udat. Chytit a nepustit. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

14. 2. úter˘
15. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

101 min.
T˘m vûdcÛ objeví ruiny podzemních chodeb. Biologové vûﬁí, Ïe v jeskyni existuje neobjeven˘ ekosystém. Co naleznou, pﬁedãí jejich
oãekávání. Horor USA. Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

18. 2. sobota
19. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

119 min.
Sbûratelé bájí a povûstí cestují od vesnice k vesnici a sbírají tajemné kletby a pﬁedpokládají, Ïe ochrání lidi pﬁed pﬁí‰erami a zaklínadly.
Film USA/âR. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

21. 2. úter˘
22. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

119 min.
Strhující boj mladé dívky se samotn˘m ìáblem. Mladá právniãka se zaplétá do nezvyklého soudního pﬁípadu. Byla skuteãnû posedlá
ìáblem, nebo se stala obûtí psychické poruchy?
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

25. 2. sobota
26. 2. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

157 min.
Dal‰í dobrodruÏství nezletilého kouzelníka. Brumbál má pro své svûﬁence opravdovou lahÛdku. Turnaj tﬁí kouzelnick˘ch ‰kol. Zjeví se
zákeﬁní tamní mágové ai jedna pÛvabná dívka. Harry potkává staré nepﬁátele, ale i nové pﬁátele. Film VB/USA v ãeské verzi!
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

28. 2. úter˘
1. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

88 min.
B˘val˘ pﬁíslu‰ník speciálních jednotek pracuje jako nájemn˘ kur˘r, kter˘ pﬁeváÏí ty nejnebezpeãnûj‰í zásilky. Co dostane, to také doruãí…
a na nic se neptá. Akãní thriller USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

4. 3. sobota
5. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

126 min.
Basin City je zamoﬁeno kriminálníky, zkorumpovan˘mi policisty a nemilosrdn˘mi sexy Ïenami. Nûkdo touÏí po pomstû, nûkdo po spasení,
jin˘ po obojím. DobrodruÏn˘ kriminální film USA.
MládeÏi nepﬁístupno

5. 3. nedûle

16.30 hod.

77 min.
Animovan˘ film z produkce studia Walt Disneye. Klasická pohádka o kuﬁeti, které si splete padající Ïalud s kouskem oblohy a zpÛsobí
velk˘ zmatel. Film USA v ãeské verzi!
MládeÏi pﬁístupno

7. 3. úter˘
8. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

130 min.
Pﬁíbûh dvou sester, které jsou sice nejlep‰í kamarádky, ale zároveÀ absolutní protipóly, kdyÏ pﬁijde na hodnoty, cíle a Ïivotní styl. Komedie
podle románu Jennifer Weiner. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno

11. 3. sobota
12. 3. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

160 min.
Nejslavnûj‰í monstrum filmové historie proÏívá úÏasn˘ návrat. Král divoãiny se vinou své v˘jimeãnosti ocitne v New Yorku, kde se naplní
jeho tragick˘ osud. DobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi pﬁístupno

TAJEMN¯ LET

MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA

78 min.

Viktoriánsk˘ loutkov˘ horor vypráví o mladíkovi, kter˘ se jaksi nemÛÏe rozhodnout mezi dvûma snoubenkami. V Zemi mrtv˘ch byt
a strava zdarma. Îivot po Ïivotû zaruãen navûky. Film V. Británie.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

LÁSKA NA INZERÁT
JESKYNù

KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
V MOCI ëÁBLA

HARRY POTTER A OHNIV¯ POHÁR

KUR¯R 2

SIN CITY – MùSTO H¤ÍCHU

STRA·PYTLÍK

ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY

KING KONG

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

Jistě si Slavkováci všimli při svých procházkách změn
na sídlišti Zlatá Hora. Bytové družstvo se pustilo do svých
domů opravdu zgruntu. Po opravách vnitřků, tj. rozvodů
vody, odpadů, topné soustavy v minulých letech, přišel na
řadu i vnější vzhled domů.
Z bývalých nevzhledných paneláků se stávají díky celkové revitalizaci domy nejen pohledné, ale hlavně hospodárné. Samozřejmě, že takový rozsah oprav si vyžádá nemalé finanční náklady. Část oprav družstvo financovalo

z vlastních prostředků, vytvořených družstevníky formou
dlouhodobé zálohy, na část oprav si vzalo úvěr ve výši
16,5 mil. Kč při využití programu PANEL.
V rámci tohoto programu jsou 4 % úroků z úvěru vráceny zpět družstvu jako státní dotace.
Úvěr bude splácen po dobu 20 let. V tomto trendu hodlá družstvo pokračovat i při opravě dalších domů.
Družstvo má i další plány. Nabízí se možnost výstavby
nástaveb na bytové domy. Tímto způsobem by nájemníci

získali zdarma střechu a byly by vybudovány výtahy, což
by určitě přivítali nejen starší lidé ve vyšších patrech, ale
i maminky s malými dětmi. Zatím na tuto nabídku družstevníci moc slyšet nechtějí, bojí se stavebního ruchu
a s tím spojeného nepohodlí po dobu výstavby. Věříme
však, že postupně lze překonat i tyto obavy a k realizaci se
dopracujeme. Při tomto snažení je družstvu dobrým partnerem firma Průmstav, a. s. Brno, která je dodavatelem
všech prací.
Představenstvo SBD Žuráň

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

První vánoãní vyjíÏìky v roce 2004 se
zúãastnilo 5 motocyklÛ, v loÀském roce
jsme registrovali 17 motorek, a to vÏdy
v˘hradnû ze Slavkova u Brna.

Zimní činnost
motoklubu Austerlitz

V tûchto dnech pﬁi pohledu z okna, v‰ude
kopce snûhu, dûsná kosa a nikde Ïádná motorka. Vût‰ina na‰ich strojÛ odpoãívá v garáÏích. Nezb˘vá, neÏ s úsmûvem a trochou nostalgie zavzpomínat na loÀskou sezonu.
Domnívám se, Ïe loÀsk˘ rok byl pro slavkovské
motorkáﬁe rokem zlomov˘m. Poprvé pod hlaviãkou novû zaloÏeného slavkovského motoklubu MK Austerlitz, jsme otevﬁeli i uzavﬁeli motorkáﬁskou sezonu 2005. Na velmi hodnotné
pﬁedvádûcí akci motorek firmy KTM byly k vidûní i stroje pro sezonu a rok 2006. V‰e se
odehrálo za pﬁíznivého poãasí, stejnû jako na
samotném závûru roku se mohla provést tradiãní vánoãní projíÏìka motorek.
JelikoÏ zimní poãasí nepatﬁí u motorkáﬁÛ
k nejoblíbenûj‰ímu, proto vûnujeme ve‰keré úsilí pﬁípravû na sezonu 2006. KaÏdou novou sezonu je tﬁeba nejprve dÛstojnû otevﬁít a zimní
plány uskuteãnit. Stejnû jako loni, na stejném
místû i stejném datu, ale pﬁece trochu jinak.
Hodláme pﬁijít s nûãím, co pobaví nás, stejnû
jako na‰e dûti, mládeÏ i pﬁíznivce. Dlouho se
pﬁem˘‰lelo, ãím okoﬁenit program otevﬁení motocyklové sezony 2006. Plánujeme vytrvalostní
závod strojÛ, kter˘ kaÏd˘ dÛvûrnû zná. AÈ jej naz˘váme jakkoliv, vÏdy jde o jeden stroj Jawa 50
Pion˘r. Tato disciplína nebo tﬁída 50 není novin-

kou, neboÈ se jezdí nedaleko LanÏhota u sousedÛ – Pion˘r cup jiÏ dvû sezony. DÛvod a úãel
je v tom, Ïe se tyto stroje stále nacházejí a za
velmi nízké investice se dají pﬁizpÛsobit k této
podobû. Dnes není problém koupit stroj „Pitbik“
z Ameriky nebo âíny v cenû 40–50 tisíc Kã krásné funglovky. Ale co kdyÏ ten hoch na to nemá
nebo ho to pﬁestane bavit a nastane problém co
se strojem a za kolik se ho zbavit. U Pion˘rÛ
tento problém nehrozí.
Zájem o tﬁídu „bajker“ je velk˘.Repríza se má
uskuteãnit 29. 4. 2006 ve Slavkovû u Brna
v ãásti areálu na‰í spﬁátelené firmy Liko-S, na
krásné terénní trati k tomuto úãelu pﬁímo vybudované. Plánovan˘ start ja na 10 hodin. Tent˘Ï
den bude oficiálnû zahájena motorkáﬁská sezona 2006. Poãet startujících rajderÛ je omezen
tratí. Závod bude vypsán jako dvouhodinov˘ +
3 kola. Vítûzit bude t˘m s nejvíce odjet˘mi koly,
pﬁi splnûní v‰ech základních pravidel. Ostatní
detaily se dozvíte v dal‰ím ãísle zpravodaje
a na vebov˘ch stránkách www.fechtl.cz. Tyto
akce a jejich úspû‰nost je velmi závislá na poãasí. Nakonec zb˘vá pár mûsícÛ do zahájení
motocyklové sezony, ale je‰tû pﬁed ní bude v˘stava Motocykl 2006 a potom se zdrav˘m rozumem „hurá do nové sezony“.
Zachoval + Marek

• OD SPÁâIL –
BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL –
BRNO, Ka‰tanová 72
(naproti Makra), 545 229 800
prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

