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istorické muzeum se i letos díky barterové smlouvě s BVV, a. s. prezentovalo na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
GO/Regiontour, který se konal na brněnském výstavišti ve dnech 11.–14. ledna. Slavkovský zámek tak měl mezi cca 250 památkovými objekty
v ČR jako jediný samostatný výstavní stánek.
„Zámecký stánek“ navštívili mimo jiné hejtman JmK, vedení města Slavkov u Brna, prezident FOS ČR, zástupci NPÚ a další významní
hosté. S cíleným dotazem se na stánku zastavilo
po všechny 4 dny průměrně 80 osob za hodinu.
Během celé akce se podařilo uzavřít mnoho zajímavých kontraktů a četná jednání se zástupci zahraničních cestovních kanceláří (Francie, Rusko,
Polsko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko,
Maďarsko, Velká Británie, Slovensko aj.) slibují,
že i tento rok bude v návštěvnosti zámku stejně
úspěšný, jako ten uplynulý.
Historické muzeum děkuje všem, kteří poskytli finanční i jinou podporu, která umožnila mít
vlastní stánek na největším veletrhu cestovního
ruchu v ČR.
Mgr. Jana Omar, Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

H

Úspěšná prezentace Historického muzea na veletrhu Regiontour

Jedním z vítaných hostů stánku byl hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek (na
fotografii s Mgr. J. Omar)

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 24. února

VáÏení rodiãe, zveme vás s va‰í(m)
dcerou (synem) k zápisu do 1. tﬁídy pro
‰kolní rok 2007/2008.
Spoleãn˘ zápis v‰ech budoucích
ÏákÛ 1. tﬁídy se letos uskuteãní v úter˘
6. února 2007 v Základní ‰kole Tyr‰ova
977 v dobû od 14 do 17 hodin.
Pﬁi zaﬁazování do 1. tﬁíd po ukonãení
zápisu budeme respektovat místo bydli‰tû
(dle vyhlá‰ky mûsta) a zaﬁazení star‰ích
sourozencÛ.
K zápisu s sebou pﬁineste rodn˘ list dítûte, vyplnûn˘ zápisní list, popﬁípadû vyplnûnou Ïádost o odklad ‰kolní docházky.
Zápisu se zúãastní dûti narozené
v období od 1. 9. 2000 aÏ do 31. 8. 2001
(tj. v období 1. 9. 2006 aÏ 31. 8. 2007
dovr‰í ‰esti let).
Mgr. Vladimír Soukop
ﬁeditel Z· Tyr‰ova
Mgr. Jaromír Pytela
ﬁeditel Z· Komenského

O propagační materiály projevovali návštěvníci veletrhu trvalý zájem

Pozvánka na vepﬁové hody na námûstí
S přáním zahájit novou tradici jsme se rozhodli uspořádat v sobotu
dne 3. února na Palackého náměstí ve spoluprácí s Rostěnicemi, a. s.
zabíjačku – vepřové hody. Akce, která se bude konat v prostorách naproti radnice (v okolí kašny) v době od 8 do 12 hodin nabídne všem
návštěvníkům ukázku skutečné tradiční zabíjačky. Kromě ochutnávky čerstvých produktů (polévky, ovárku, masa z kotlů) a čerstvých
uzenin z udírny si bude možné zakoupit další uzenářské lahůdky
(maso, jelítka, jitrničky, ovárek, klobásky, atd.) ze široké produkce
Rostěnic, a. s. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení. K poslechu
bude hrát hudební skupina Malá Doubravěnka z Vysočiny pod vedením Jana Víta. Snad i letošní, prozatím poněkud zvláštní zima, nám
konečně ukáže svou příznivější tvář typickou pro konání zabíjačky
(lehký mrazík a sluníčko) a vytvoří nám spolu se všemi dalšími aktéry a návštěvníky pohodovou náladu. Na tuto akci vás všechny
srdečně zve vedení Města Slavkova u Brna
a vedení Rostěnic, a.s.

6
0
0
2
r
t
s
e
v
l
i
S
Od kaple na Urbánku byl o půlnoci nádherný pohled na ohňostroje v celém okolí

Stovky lidí na náměstí sledovaly silvestrovský ohňostroj

Dobrou pohodu vytvořila Zámecká kapela pod vedením pana Milana Hrazdílka

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2007 se v našem městě uskutečnila v sobotu
6. ledna. Do sbírky se zapojilo 57 koledníků a 19 vedoucích skupinek. Vykoledovali 87 219 Kč. Peníze byly odeslány na účet
Charity České republiky. Upřímně děkujeme všem dárcům.
Děkujeme obětavým koledníkům a vedoucím, firmě pana Zdeňka
Pavlíka za sponzorský dar ve formě dárkových balíčků pro koledníky, firmě pana Oldřicha Svobody za občerstvení pro koledníky.
Také děkujeme ženám, které občerstvení koledníkům připravily
a všem, kteří pomohli s organizací sbírky. Vedení farní charity
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

II. mimořádná schůze RM – dne 18. 12. 2006
1. RM po projednání návrhu souboru RO č. 52 –
55/2006 doporučuje ZM ke schválení upravu rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2006.
2. RM pověřuje funkcionáře města Slavkova
u Brna jednat se zástupci VYDOS SERVIS a. s.
Vyškov o podmínkách uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemků na autobusovém nádraží ve
Slavkově u Brna. RM současně zamítá žádost společnosti FUERTES DEVELOPMENT s. r. o.
o pronájem části pozemku p. č. 343/6 – ostatní plocha a pozemku p. č. 343/4 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna (autobusové nádraží).
3. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 7 ke
„Smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohodě
o způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývající ze smlouvy o sdružení“ ze dne 5. 1. 1994 ve znění pozdějších dodatků, v budově Panského domu,
Palackého náměstí 89, na rozšíření služeb – poskytnutí jednoho parkovacího místa ve dvorní části budovy s ČR – Finančním ředitelstvím v Brně za 6000
Kč/rok za jedno parkovací místo, na dobu neurčitou,
s účinností od 1. ledna 2007.
4. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem garáže o výměře 18,60 m2 v objektu
Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského č. p. 551,
Slavkov u Brna s panem Markem Břeněm, Slavkov
u Brna pro účely garážování osobního motorového
vozidla, za 400 Kč/m2 za rok, s účinností od 1. 1.
2007.
5. RM souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu
č. 5/2000 ze dne 1. 6. 2000, ve znění pozdějších dodatků s Agenturou domácí zdravotní péče, s. r. o.,
Bučovice zastoupenou jednatelkou paní Jitkou
Chramostovou dohodou ke dni 31. 12. 2006. RM
současně souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor určených pro provozování charitní zdravotní péče, o celkové ploše 18,9
m2, za cenu 900 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od 1. 1.
2007, s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou
Hodonín, zastoupenou ředitelem Václavem
Salajkou.
6. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace
z rozpočtu JMK ve výši 300 000 Kč na pořádání
Vzpomínkových akcí ve dnech 1.–3. 12. 2006.
7. RM ukládá MěÚ předložit k dané problematice vyjádření i s návrhem možného postupu řešení.
8. RM souhlasí s převzetím záštity nad výstavou
ovoce 2007, kterou pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna
ve Společenském domě Bonaparte ve dnech 22.
a 23. 9. 2007 pro veřejnost a 24. 9. 2007 pro žáky
místních škol.
9. RM souhlasí se sníženou sazbou pronájmu
Společenského domu Bonaparte – malý a velký sál,
dne 19. ledna 2007 za účelem pořádání tradičního
plesu Nadačního fondu STUDENT při ISŠ Slavkov
u Brna.
10. RM schvaluje předložený ceník pečovatelských služeb, na základě kterého budou od 1. 1.

2007 prováděny úhrady za poskytnutou pečovatelskou službu. RM současně schvaluje vzor smlouvy
o poskytnutí pečovatelské služby.
11. RM schvaluje složení komisí jako svých poradních a iniciativních orgánů takto:
- komise výstavby a rozvoje města
členové komise:
Ing. Jan Reichl
Ing. Radomír Filip
pan Jiří Pospíšil
pan Jan Hudec
Ing. Pavel Galata
Ing. Lýdie Mertová
- komise kulturní – členové komise:
pan Ivan Durek
slečna Tereza Frimmerová
Ing. Karel Fikar
pan Jiří Pola
MgA. Martin Křížka
pan Petr Matuštík
Mgr. Alena Marischlerová
pan Miloš Šaněk
paní Lenka Kuběnová
- komise pro sport a volný čas – členové komise:
pan Jiří Knesl
Bc. Jiří Šilhánek
pan Petr Šiler
pan Luboš Bajer
Mgr. Petr Šafář
Ing. Milan Florian
pan Ladislav Michálek
Mgr. Eva Hudcová
Mgr. Renáta Macharová
pan Miroslav Slováček
paní Marcela Ehrenbergerová
- komise bytová – členové komise:
paní Věra Marková
paní Eva Mrázová
Ing. Michal Hlaváč
Mgr. Miroslava Lónová
Mgr. Alena Pikolová
pan Petr Horna
pan Antonín Šlapal
- komise pro zahraniční vztahy – členové komise:
Ing. Jiří Kučera
pan Ladislav Žatecký
paní Jana Kyjovská
Mgr. Petr Kostík
paní Ilona Zyková
Ing. Karel Fikar
pan Karel Rotroekl
pan Vratislav Malý
Ing. Barbara Macháčková
pan Zdeněk Mařík
PhDr. Hana Sokoltová
Ing. Pavel Dvořák
Bc. Lucie Trokanová
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internet pro veřejnost (30,– Kč/hod.)
- barevná tiskárna
- faxové služby
Otevírací doba IRC Austerlitz:
únor–březen pondělí–pátek 9.00–16.00 h.
Kontakt:

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

- komise pro životní prostředí – členové komise:
pan Radoslav Lánský
Ing. Sylvie Reichlová
pan Vojtěch Šedý
MVDr. Jaromír Tupý
pan Dušan Zelinka
Ing. Jiří Tesák
RNDr. Zdeněk Krátký
- komise pro regeneraci městské památkové zóny
předseda komise: Ing. Miroslav Zavadil
členové komise: Ing. arch. Jana Firbasová
Ing. arch. Jaroslav Klenovský
Mgr. Milan Vavro
Mgr. Jana Omar
pan Jaromír Seifert
Ing. Ivan Charvát
Ing. Petr Lokaj
Ing. Jarmila Pechová
Mgr. Rostislav Šmuk
paní Dalila Hodinová
PhDr. Jan Eliáš
- redakční rada Slavkovského zpravodaje
členové komise:
PhDr. Hana Frimmerová
pan Radoslav Lánský
Mgr. Jiří Blažek
Mgr. Jana Jelínková
Mgr. Jana Soukopová
Mgr. Jaromír Pytela
pan Jan Hudec
Ing. Ladislav Jedlička
paní Ludmila Uhlířová
- komise pro poskytování půjček z fondu obnovy
členové komise:
pan Josef Hloužek
Ing. Petr Lokaj
Ing. Pavel Galata
- sbor pro občanské záležitosti
předsedkyně komise: paní Miroslava Vymazalová
členky komise: paní Jitka Andrlová
paní Milada Pelikánová
paní Alena Pospíšilová
paní Vladimíra Suchomelová
paní Jana Šilerová
paní Jarmila Volešová
paní Anděla Zemanová

I. mimoﬁádná schÛze RM - 6. 12. 2006
1. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového provizoria roku 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh rozpočtového provizoria Města Slavkova
u Brna pro rok 2007 s celkovou výší příjmů
a výdajů 112 952 000 Kč, delegování pravomoci na
RM související s možností přijímat rozpočtová
opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu (soc.dávky), dotací
pro odbor ŽP týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti (přijímaní nových pracovníků v souvislosti
s přijetím nových zákonů, vybavení atd.), pověření
RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu
činnosti organizací pracujících s mládeží do výše
schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro
rok 2007, tj. do výše 350 000 Kč.
2. RM po projednání žádosti o schválení rozpočtového opatření TSMS č. 1/2006 v souvislosti
s čerpáním položek schváleného rozpočtu této PO
bere její obsah na vědomí a schvaluje úpravu rozpočtu TSMS pro rok 2006.
3. RM souhlasí s pořádáním 3. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 13. 1. 2007
a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto
akci. Cena vstupného včetně místenky bude 125
Kč/osoba.
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3. řádná schůze RM - 8. 1. 2007
1. RM schvaluje Dodatek č.1 k Organizačnímu
řádu Městského úřadu ve Slavkově u Brna.
2. RM po projednání návrhu RO č. 57/2006 – projekt „Spolupráce přes hranice“ bere obsah této zprávy na vědomí a doporučuje ZM ke schválení přijetí
dotace ve výši 134 951 Kč, dále doporučuje ZM
schválit RO č. 57 – projekt,, Spolupráce přes hranice“ - dotace z Dispozičního fondu ve výši 135 000
Kč účelově určenou na realizaci projektů EU ve výši
135 000 Kč.
3. RM po projednání návrhu mzdového předpisu
pro ředitele škol a školských zařízení Města
Slavkova u Brna zprávu odkládá a ukládá MěÚ
předložit na příští schůzi mzdový předpis přepracovaný dle připomínek členů RM.
4. RM dává souhlas k ukončení nájmu sloupů veřejného osvětlení ev. číslo 006.02.006 na ulici
Slovanská a sloupu veřejného osvětlení ev. číslo
002.01.009 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem
částí pozemků a sloupů VO v k.ú. Slavkov u Brna za
účelem umístění a provozování propagačního
a informačního systému komerční sféry města
Slavkova u Brna, uzavřené se společností SEPES
MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, IČ
25340930 dne 29. 1. 2004.
5. RM souhlasí s vyjádřením MěÚ k problematice
průjezdnosti veřejné komunikace a souhlasí tak
s postupem uvedeným a navrženým v této zprávě.
RM současně ukládá starostovi města vyzvat velitele Policie ČR, aby konala v souladu se zákonem
o pozemních komunikacích. RM dále ukládá MěÚ,
aby vyzval vlastníka pozemku k úpravě keřů
v termínu do 15. 1. 2007.
6. RM bere na vědomí stížnost na hluk z prostor
dětského hřiště na sídlišti Zlatá Hora a konstatuje, že
se touto problematikou intenzivně zabývá. RM současně ukládá MěÚ opětovně hledat správce hřišť na
Zlaté Hoře.
7. RM projednala dopis zaslaný obchodní společností Austerlitz Golf s.r.o. s názorem na bezpečnost
ve městě, především v lokalitě restauračního
a ubytovacího zařízení na golfovém hřišti. RM tento
na dopis na podmět pisatele předkládá v jednání ZM.
8. RM vyhovuje žádosti pana Jiřího „Karase“
Poly o slevu za nájem sálu ve Společenském domě
Bonaparte. RM současně zamítá jeho žádost
o a slevu za poplatek z prodeje lístků.
9. RM ukládá MěÚ připravit do příští schůze RM
návrh smlouvy na zhotovení publikace o městě
Slavkov u Brna. RM současně pověřuje funkcionáře
města jednáním s podnikatelskými subjekty ve věci
spolufinancování uvedené publikace.
10. Starosta města předal paní Mgr. Dagmar
Klobasové ocenění určené pro jejího manžela pana
Oldřicha Klobase in memoriam, jako jednoho
z významných průkopníků vzpomínkových akcí
a dalších souvisejících aktivit v rámci slavkovského
bojiště.
11. RM bere na vědomí informaci Mgr. Petra Šafáře o stávajícím stavu příprav ME juniorů
v beachvolleyballe a Mistrovství ČR mužů. RM současně ukládá MěÚ zajistit potřebné podklady pro
zpracování žádosti o dotaci na dokončení úprav
sportovišť a případného nového vstupu na městské
koupaliště.

Upozornění pro rodiče
Orientační zápis dětí do
Mateřské školy Zvídálek ve
Slavkově u Brna na školní rok
2007/2008 se bude konat ve
dnech 22. a 23. 1., 5. a 6. 2. 2007 od 9 do 15
hodin v budově MŠ na Koláčkově náměstí
107 ve Slavkově u Brna. Eva Jurásková

12. Starosta města informoval členy RM
o připravovaném jednání s jednatelem firmy PRELAX, spol. s r.o.
13. RM ukládá komisi výstavby a rozvoje města
zpracovat záměr rekonstrukce bytu na ZŠ
Komenského nám.
14. RM ukládá MěÚ zpracovat záměr rekonstrukce budov polikliniky.
15. Člen RM pan Radoslav Lánský informoval
RM o uzavření darovací smlouvy s firmou PEGAS –
GONDA s.r.o.
16. Člen rady města pan Radoslav Lánský informoval RM o revizi sportovních zařízení na městském stadionu.
17. RM schvaluje cenu jednoho lístku do tomboly
ve výši 10 Kč. RM současně schvaluje použití 50 %
výtěžku z tomboly pořádané na 3. městském plese na
humanitární účely, konkrétně jako příspěvek pro instituci LILA – domov pro postižené děti v Otnicích.
18. RM odvolává na návrh tajemníka MěÚ pana
Josefa Hloužka z funkce vedoucího odboru stavební
úřad na jeho vlastní žádost ke dni 31. 1. 2007. RM
současně bere na vědomí, že se pan Josef Hloužek
stává uvolněným starostou obce Vážany nad Litavou.
19. Starosta města seznámil členy RM s návrhem
rozdělení kompetencí mezi oběma uvolněnými funkcionáři.
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Zmûna provozu Informaãního
místa pro podnikatele
Oznamujeme, že informační středisko, které zajišťuje informační zázemí především malým a středním podnikatelům a je
součástí projektu Hospodářské komory ČR
„Informační místa pro podnikatele“, mění
z organizačních důvodů dobu a místo svého
provozu.
Od 1. února 2007 můžete Informační středisko navštívit v malé zasedací místnosti na
Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 65 vždy ve středu od 13
do 17 hod.
S dotazy mimo tuto dobu se můžete telefonicky obracet na konzultanta InMP Jaroslava
Křápka, mobil 737 260 436 nebo je zasílat na
adresu rmslavkovubrna@inmp.cz. Rovněž
můžete využít kontakt na Regionální hospodářskou komoru Brno, Výstaviště 1, telefon
tel.: 532 194 911, fax: 532 194 938 , e-mail:
rhkbrno@rhkbrno.cz. Na stránkách komory
http://www.ohkbrno.cz/ohkbrno/cz/1/index.p
hpnaleznete další podrobné informace. JK

I. řádné zasedání ZM - dne 18. 12. 2006
1. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů
hospodaření Města Slavkova u Brna za 3. čtvrtletí
roku 2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje
uvedené rozbory hospodaření.
2. ZM po projednání zprávy „Rozbory hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za 3. čtvrtletí roku 2006“ bere její obsah na
vědomí a schvaluje uvedené rozbory hospodaření.
3. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového provizoria roku 2007“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje návrh rozpočtového provizoria Města
Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší příjmů a výdajů 112 952 000 Kč, dále schvaluje delegování pravomoci na RM související s možností
přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
(soc. dávky), dotací pro odbor ŽP týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem
přenesené působnosti (přijímaní nových pracovníků v souvislosti s přijetím nových zákonů, vybavení atd.), pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících
s mládeží do výše schválené rozpočtovým provizoriem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. do
výše 350 000 Kč. ZM současně ukládá RM projednat s představiteli JMK zhoršenou četnost spojů
v rámci IDS a odstranění nepřípojů a ostrých přestupních časů u IDS JMK.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
RO č. 42-56/2006 (městský stadion, městská skládka, zvyšování základního kapitálu VaK Vyškov, lesní hospodářství, program péče o krajinu, výkupy
pozemků, GIS, místní zastupitelské orgány, příspěvek na žáka, Sbor dobrovolných hasičů, lesní hospodářství, sociální dávky, dotace na Vzpomínkové
akce.
5. ZM souhlasí se zachováním výše poplatků za
komunální odpad pro rok 2007 na úrovni roku
2006.
6. ZM schvaluje odprodej hospodářské budovy
na parcele p.č. 633/2 v k.ú. Slavkov u Brna (zděná
stodola při Kollárově ulici – vjezd naproti hřbitovní zdi) za cenu 250 000 Kč Daně Dvořákové,
Němčany pro stávající nevyužitelnost a vzhledem
ke skutečnosti, že zde Město Slavkov u Brna nevlastní pozemky pod budovou, dále schvaluje dohodu o finanční náhradě za bezesmluvní užívání

pozemků 625/1, 633/2, 625/2 a 633/1 v k. ú.
Slavkov u Brna ve výši 91 250 Kč s paní Danou
Dvořákovou, Němčany za dobu ode dne koupě nemovitosti (26. 1. 2005) do dne kolaudace vstupu
z čelní strany budovy čp. 727 (17. 3. 2006) (u poz.
p. č. 625/2 a 633/1) a do dne uzavření smlouvy podle odstavce 1 a usnesení 4.11.1 z XVI. zasedání ZM
dne 18.9.2006 (u poz. p. č. 625/1 a 633/2).
7. ZM schvaluje kladné výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Městem
Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti
z příspěvku od zřizovatele za rok 2002, 2003, 2004
a 2005. Město Slavkov u Brna nepožaduje
a nepožadovalo vrácení ušetřených prostředků
z hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření
PO) do rozpočtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky byly po schválení v ZM převedeny do fondů jednotlivých organizací dle usnesení platných
v daných letech. Jedná se o následující příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova
u Brna, Historické muzeum ve Slavkově u Brna,
Základní škola Komenského, Základní škola
Tyršova, Základní umělecká škola Františka
France, Mateřská škola Zvídálek, Dům dětí
a mládeže.
8. ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí
půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území
města Slavkova u Brna, podle úplného znění pravidel schválených na XI. řádném zasedání ZM dne
20. 6. 2005, vyvěšením na úřední desce, a to 1. kolo
dnem 16. ledna 2007 a 2. kolo dnem 3. dubna 2007.
9. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 300 000 Kč na pořádání Vzpomínkových
akcí ve dnech 1.–3. 12. 2006.
ZM odvolává stávající členy finančního
a kontrolního výboru. ZM současně schvaluje nové
složení finančního výboru ZM: pan Petr Cigánek,
Ing. Jaromír Herzán, Ing. arch. Dušan Jakoubek,
Ing. Marie Jedličková, Ing. Jiří Matyáš,
Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Alena Syslová. ZM
dále schvaluje složení kontrolního výboru ZM:
PhDr. Hana Frimmerová, PaedDr. Miroslav
Charvát, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Věra Křivánková,
Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Jiří
Tesák. ZM jmenuje předsedy výborů ZM: finanční
výbor: Mgr. Vladimír Soukop, kontrolní výbor:
Mgr. Věra Křivánková.
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Město Slavkov na veletrhu Regiontour 2007
Ve dnech 11.–14. ledna se v pavilonu
V brněnského výstaviště uskutečnil již 16. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2007. Město
Slavkov u Brna se prezentovalo ve společné
expozici Jihomoravského kraje, která byla členěna na přirozené turistické regiony – Brno
a okolí, Moravský kras a okolí, Pálava
a Lednicko-valtický areál, Slovácko,
Znojemsko a Podyjí. Expozice byla dále 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
a Tišnov. Veletrh byl slavnostně zahájen
v expozici jižní Moravy hejtmanem
Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem,
zahájení se mj. účastnil ministr pro místní
rozvoj Jiří Čunek a primátor města Brna
Roman Onderka.
Návštěvníkům byly k dispozici jak tištěné,
tak ústně podávané informace o turistických
možnostech našeho města, o pestrém dění
v něm v podobě kalendária akcí 2007, dále
o památkách slavkovského bojiště, možnos-

tech ubytování a stravování a o dalších zajímavostech v okolí. Největší zájem návštěvníků byl o připravované akce ve Slavkově a na
slavkovském zámku.
Nabídku slavkovského zámku a připravované novinky na letošní rok mohli návštěvníci zhlédnout také na stánku zámku, který se
letos již podruhé prezentoval vlastní expozicí.
Dle předběžné zprávy Veletrhů Brno byl letošní ročník vzhledem k počtu vystavovatelů
a návštěvníků největší ve své historii.
Zúčastnilo se 1265 firem z celkem 34 zemí,
počet návštěvníků dosáhl 36 tisíc.
I.R.C. Austerlitz

Důležitá informace Finančního úřadu
k podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007
Katastrální úřad ve Vyškově ukončil
dne 28. 7. 2006 tzv. digitalizaci katastrálních map katastrálního území (k.ú.)
Slavkov u Brna. Z toho může vyplynout pro
majitele pozemků a staveb v k.ú. Slavkov
u Brna povinnost podat nové daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007.
Podrobně o této problematice informoval
finanční úřad ve Slavkovském zpravodaji
č. 1/2005 (str. 4). Jelikož jde o závažnou
změnu, dovolujeme si ji znovu připomenout.
O co jde?
V
minulých
letech
probíhal
a v současnosti stále probíhá na katastru nemovitostí proces, který má zpřesnit evidenci
nemovitostí. Proto se postupně v obcích realizuje tzv. obnova katastrálního operátu.
Tato obnova vzniká třemi způsoby: novým
mapováním, přepracováním souboru geodetických informací a též na podkladě výsledků
pozemkových úprav. Výsledkem je vznik digitální katastrální mapy (a ukončení vedení
některých – většinou zejména pronajímaných
– pozemků v tzv. zjednodušené evidenci).
Seznam obcí, ve kterých v rámci celé
ČR došlo k obnově katastrálního operátu,
je uveden na internetové adrese:
www.cuzk.cz, odkaz „Digitalizace katastrálních map“.
V působnosti Finančního úřadu ve
Slavkově u Brna byl v minulých letech
katastrální operát obnoven v těchto obcích:
Bošovice, Heršpice, Hodějice, Hrušky,
Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky,

Milešovice, Nížkovice, Otnice, Šaratice,
Vážany nad Litavou, Zbýšov. K 28. 7. 2006
byl obnoven i v k.ú. Slavkov u Brna.
V současné době není tedy katastrální operát obnoven v Holubicích, HostěrádkáchRešově, Němčanech a Velešovicích.
Údaje uvedené v katastru nemovitostí na listu vlastnictví (čísla parcel, výměry i charakter
pozemků) se po provedené obnově operátu někdy liší od údajů, které tam byly uvedeny před
jeho obnovou (tedy např. i v roce 1993, kdy
poplatníci poprvé podávali daňová přiznání
k dani z nemovitostí). Proto by si každý
vlastník nemovitosti měl na Katastrálním
úřadě ve Vyškově nebo na kterémkoliv jiném katastrálním úřadě v ČR prověřit
nové údaje uvedené na svém listu vlastnictví
(nyní lze výpis KN získat i na MěÚ ve
Slavkově u Brna, prozatím na odboru investic
a rozvoje, poplatek je 50 Kč/stránka).
Jaký to má vztah k daní z nemovitostí?
Poplatníci daně z nemovitostí (občané, firmy) jsou povinni sami ve svém daňovém přiznání uvádět aktuální údaje dle listu vlastnictví a dále ke zdanění i ty pozemky
nacházející se v katastrálních územích, kde
došlo k obnovení operátu (tj. na
Slavkovsku ve výše uvedených 14 obcích),
které dosud byly vedeny v tzv. „zjednodušené evidenci“ a většinou byly jako součást
velkých sloučených lánů pronajaty velkým
zemědělským firmám (např. Rostěnice, a.s.,
v Rostěnicích; Agria, a.s. v Nížkovicích;
Rakovec, a.s. ve Velešovicích apod.), drobným samostatně hospodařícím rolníkům, pří-

padně jiným subjektům, kteří je též dosud
zdaňovali.
Tyto zemědělské subjekty v návaznosti na
nový zákon většinou přistoupily na úpravu
nájemní smlouvy s vlastníky pozemků
a nájemné jim o příslušnou část daně
z nemovitostí zvyšují. Je povinností všech
těchto vlastníků podat daňové přiznání
k dani z nemovitostí, a to nové (uvedou se
veškeré nemovitosti) nebo tzv. dílčí (uvedou se v něm jen nastalé změny). K tomu je
nutné si zjistit aktuální stav údajů na listech
vlastnictví a vyplněné daňové přiznání k dani
z nemovitostí podat na příslušném finančním
úřadě.
Pokud občané vlastní takové pozemky i na
jiných katastrálních územních v ČR, jsou povinni podat toto přiznání místně příslušnému
finančnímu úřadu (např. za pozemky
v Táboře na FÚ v Táboře apod.).
Obecný zákonný termín pro podání nového nebo dílčího daňového přiznání na
rok 2007 je 31. ledna 2007. Poplatníci, kterým vyplyne povinnost podat daňové přiznání z důvodu zrušení „zjednodušené evidence“ pozemků, mají tuto povinnost do konce
dubna 2007.
Jelikož objem prací souvisejících s touto
změnou je velký, žádá Finanční úřad ve
Slavkově u Brna poplatníky daně
z nemovitostí, aby daňové přiznání podali co
nejdříve, aby byl dostatečný časový prostor
pro zpracování údajů a včasné odstranění případných nedostatků.
Finanční úřad ve Slavkově u Brna
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Delikventi vysázeli u Litavy nové duby
Určitě si většina z vás vzpomene na případ
41 zničených mladých dubů na hrázi rybníka
ze dne 4. února 2006, komentovaný ve SZ
č. 2/2006 (z 25. 2. 2006). Jednalo se
o vandalismus, se kterým se dosud slavkovská
veřejnost nesetkala! Policii se podařilo za účinné pomoci slavkovské bezpečnostní agentury
zjistit pět pachatelů. Většinou jde o nezletilce,
kteří se teď pokusili napravit škodu vysázením
nových dubů, viz článek ve Vyškovských novinách č. 51 z 22. prosince 2006.
Proti jednomu dospělému, kterému hrozil
trest až jeden rok vězení, a čtyřem, kteří nedovršili osmnácti let, bylo zahájeno stíhání
pro trestný čin poškozování cizí věcí
a výtržnictví.
Pro Slavkovany je alespoň částečnou satisfakcí skutečnost, že se rodiče nezletilých vandalů dohodli se slavkovskými radními na způsobu úhrady škody, kterou jejich potomci
způsobili. Díky příznivému počasí v prosinci

pod dohledem TSMS vysázeli nové duby do
dvouřadé aleje v ulici U Splavu podél Litavy.
Svorně slíbili, že se o tyto nové duby budou
náležitě starat, aby je v budoucnu mohla převzít zase mladší generace.
Na základě okolností případu Okresní státní zastupitelství ve Vyškově stíhání podmíněně zastavilo a stanovilo zkušební dobu šesti
a osmi měsíců pro tyto mladé dosud netrestané občany Slavkova. Osobně děkuji Policii
ČR a bezpečnostní agentuře za vypátrání viníků. Věřím, že tito mladí lidé tuto zkušenost
v dalším svém životě už nezopakují a nová dubová alej jim a jejich dětem vždy připomene
důsledky takového vandalismu.
Věřím, že tento odhalený případ je výstrahou pro další mladé lidi, kteří svým chováním
překračují základní pravidla slušné společnosti a neváží si práce jiných při vytváření společného životního prostředí.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Teče voda, teče…
…a to nejenom od potoka k řece, jak se zpívá ve známe lidové písni, ale také z okapů na
chodníky. Tato skutečnost je nejenom nepříjemná, zvláště v zimních měsících, ale je rovněž v rozporu se zákonem. Je proto jistě naším
společným zájmem tuto nepříjemnou skutečnost napravit.
Město Slavkov u Brna proto tímto upozorňuje občany na
povinnost zachycovat
a odvádět srážkové vody ze střech svých nemovitostí tak, aby neohrožovaly chodce
a účastníky silničního provozu (vyhláška
MMR ČR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších změn a doplňků).
Co to znamená v praxi:
Dešťové vody musí vlastníci nemovitostí
svést do dešťové kanalizace. V našem městě
je však značný počet nemovitostí, jejichž svody ze střech ústí přímo na přilehlou plochu, tj.
travnatý povrch nebo chodník. Oba tyto způsoby jsou nepřípustné a vlastník domu způsobuje škodu vnikáním vody do konstrukce
své stavby nebo stavby souseda. Další škody,
které se týkají nás všech, vznikají svedením
dešťové vody na přilehlý chodník a vozovku.
Dochází tak k narušení odtokových poměrů
na vozovce a vzniku kaluží. Následně pak
projíždějící vozidla rozstřikují vodu do okolí,
čímž jsou poškozováni jak kolemjdoucí, tak
i vlastníci domů, jejichž fasády značně trpí.

V neposlední řadě trpí i povrchy místních komunikací.
V zimních měsících je situace ještě závažnější, jelikož při namrzání vody na chodníku je
ohrožena bezpečnost chodců. Nemusíme zde
připomínat, že vlastník nemovitosti, která
v zastavěném územní obce hraničí se silnicí
nebo s místní komunikací, odpovídá za škody,
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na
přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním,
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit nebo zmírnit (zákon č. 13/1997 Sb. § 27
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
změn a doplňků). Tuto povinnost stanoví také
nařízení města Slavkov u Brna č. 7/2004
o zimní údržbě místních komunikací.
Pracovníci odboru investic a rozvoje MěÚ
Slavkov u Brna budou v příštích týdnech mapovat stav odvádění dešťových vod
z nemovitostí. Ti vlastníci domů, jejichž dešťové vody volně stékají na chodník nebo vozovku, budou upozorněni a vyzváni k provedení
nápravy.
Žádáme všechny občany, kterých se výše
uvedené řádky týkají, aby zahájili patřičné
kroky k sjednání nápravy a vyhnuli se tak nepříjemným jednáním, případně finančním nákladům na odstranění vzniklé škody.
odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov
u Brna

Tuto spoušť jsme mohli vidět u rybníka před
rokem.

Sociální poradna
pro zdravotnû postiÏené
Zdravotně postižení občané okresu Vyškov mohou
od 1. 1. 2007 využívat sociální poradny pro
osoby se zdravotním postižením, která je
vedena pod záštitou Národní rady osob se
zdravotním postižením v ČR. Poradna
slouží nejen zdravotně postiženým občanům, ale i jejich rodinným příslušníkům
a blízkým, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoci.
Úřední dny:
pondělí, středa 9.00–12.00 12.30–16.00 h
čtvrtek
9.00–13.00 h
Poradna se nachází na Lipové ul. 364/2
ve Vyškově. Ve stejných prostorách najdete také půjčovnu rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek „PAPRSEK“.
Zapůjčit si můžete polohovací postele,
mechanické invalidní vozíky, pojízdná
WC, nástavce na WC, stoličky do sprchy,
sedačky na vanu, kočárky, hole, jídelní
stolečky do lůžka, chodítka, schodolez,
hydraulický zvedák, …
Vydáváme také zpravodaj Paprsek – zákony, novinky, zajímavosti, kde se můžete
seznámit s novinkami v zákonech, legislativě, s informacemi o nových pomůckách,
výrobcích a mnoho dalších užitečných informací a kontaktů (k dostání v půjčovně
nebo na žádost zašleme).
Informovat se o poradně pro osoby se
zdravotním postižením i o půjčovně „PAPRSEK“ můžete na tel.: 515 531 354, mobil:
739 598 764, e-mail: pujcovna.vy@atlas.cz
Marie Mikulášková
vedoucí půjčovny „Paprsek“ a poradce
osob se zdravotním postižením
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OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

Vedoucí odboru stavebního
a územnû plánovacího úﬁadu
Druh práce: vedoucí odboru stavebního a územnû plánovacího úﬁadu
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- V· stavebního smûru
- min. 5 let praxe ve stavebních oblastech
- znalost zákona o obcích, stavebního zákona, správního ﬁádu
- velmi dobrá znalost práce s PC
- organizaãní schopnosti
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- zku‰enosti v ﬁídící práci
- zkou‰ka ZOZ
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 3. 2007, lze v‰ak
i jinak po dohodû
Platové zaﬁazení: tﬁída 10–11
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 15. 2. 2007 do
13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Ohlédnutí za 3. městským plesem
V sobotu dne 13. ledna se v prostorách společenského domu konal již 3. městský ples.
V roce 2004, po dokončení stavebních úprav
a otevření sportovně-společenského centra
Bonaparte, před zahájením nové plesové sezony 2005, jsme se rozhodli pokusit se obnovit
tradici pořádání městského plesu. Myslím si, že
rostoucím zájmem o účast na této akci se nám
náš záměr o obnovu tradice daří úspěšně naplňovat. Snad tedy můžeme letošní 3. městský
ples nazvat již tradičním. K tanci i poslechu
hrála opět velmi oblíbená hudební skupina
Panorama z Vyškova. Přestávky se nám podařilo poprvé za celé tři ročníky vyplnit poutavými
a atraktivními vystoupeními mladých účinkujících pouze ze Slavkova. Ohlas návštěvníků na
taneční dovednosti skupiny FLIP FLOP
Martiny Mikuláškové, zručnost Lenky
Rufferové při míchání nápojů i muzikantské

Předvánoční koncert ZUŠ v Brně
Tradiční předvánoční koncert
v Brně na nám. Svobody připravila kytarová třída ZUŠ Fr. France
ze Slavkova na sobotu 23. 12.
2006 v 15 hod. V pestrém bloku
klasické a moderní hudby vystoupili také žáci pěveckého
a klavírního oddělení, a přispěli
tak ke stále zlepšující se úrovni
těchto akcí, které určitou formou
i propagují slavkovskou školu
v krajském městě.
K příjemné předvánoční atmosféře přispělo též i dobré ozvučení a osvětlení, nicméně hlavním
faktorem byla radost žáků ze hry,
jejich slušné hudební výkony
i celková maximální ukázněnost.
Chtěl bych touto cestou poděkovat i rodičům, kteří vypomohli
s dopravou učinkujících a přispěli
tak k tomu, že slušně zaplněné náměstí často odměňovalo hráče zaslouženým potleskem.
Antonín Vodička
učitel hry na kytaru

umění sourozenců Tomáše a Michala
Moricových s Bárou Hrbáčkovou byl spontánní
a oceňující. Před půlnocí byla losována bohatá
a hodnotná tombola, jejíž 50 % výtěžku ve výši
10 000 Kč bylo věnováno na podporu Dětského
domova LILA v Otnicích. Po tombole vrcholila až do tří hodin dobrá nálada mezi všemi návštěvníky plesu, zvláště báječná atmosféra panovala na tanečním parketu. Chtěl bych tímto
za Město Slavkov u Brna jako pořadatele poděkovat všem dárcům a sponzorům, významným
i těm menším, díky jejichž pomoci se nám podařilo ples uspořádat a zajistit ceny do již výše
zmíněné hodnotné tomboly. Věřím, že se
v příštím roce na 4. městském plese opět společně setkáme.
Ivan Charvát
Pozn.: K plesové sezoně se vrátíme souhrnnou obrazovou reportáží v příštím čísle.
DÛm dûtí a mládeÏe ve Slavkovû u Brna
nabízí

mládeÏi, dospûl˘m a rodiãÛm s dûtmi

CHORVATSKO
ostrov RAB – BANJOL
vyhlá‰ené lázeÀské místo pro alergiky a astmatiky
v dobû 15.–24. 6. 2007, cena 3100 Kã/osoba
Cena – zv˘hodnûná pro kolektivy – zahrnuje:
- dopravu autobusem ze Slavkova
- ubytování ve stanech pro 4–6 osob (vybaven˘ch
kuchyÀkou s lednicí a dvûma oddûlen˘mi loÏnicemi) cca 80 m od písãité pláÏe s pozvoln˘m vstupem a dlouho nízkou hladinou moﬁe = ideální
i pro malé dûti !
- spotﬁebu vody a elektﬁiny, sluÏby delegáta,
poji‰tûní proti úpadku
Cena nezahrnuje:
- stravu: pouze z vlastních zásob nebo doplatit si
polopenzi
- pobytovou taxu: do 12 let – 0 Kã, nad 12 let – 210
Kã, nad 18let – 350 Kã
PﬁedbûÏnou rezervaci je nutno nahlásit do
28. února 2007!
Pﬁihlá‰ky a info v DDM (8–16 h), tel.: 544 221 708
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

1/2007

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (47)
Pohlednice (pokračování)
MALÍNKY
obec asi 13 km východně od Bučovic, svůj
název získala pravděpodobně od osobního
jména Malen. První písemná zmínka z roku
1408 se váže ke jménu Běličar z Malínek.
Dále se o Malínkách píše až v r. 1481, kdy
Půta z Lichtenburka prodal, kromě jiného,
Janovi staršímu z Ojnic svůj podíl na vsi
Malínky. Od 15. století až do r. 1784 ves patřila ke stříleckému panství. Po tomto roce
však farností spadá do Brankovic. Do
Brankovic rovněž děti chodily do školy. Ta se
v Malínkách nenachází dodnes.
Obecní pečeť měla ve svém znaku radlici
zarytou do země a nesla nápis: „Obec
Malinek“.
Ve 20. století v Malínkách pracovaly dva
mlýny a cihelna. Jeden mlýn byl zrušen
v r. 1938, druhý během II. světové války.
K památkám patří kaple Nejsvětější
Trojice z poloviny 19. století a kříž na návsi
z r. 1767. V blízkosti obce, pod vrchem
Cvekovem, se nachází kaplička se sochou
Panny Marie a studánkou, která je nazývána
„Svatá“.
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nacházejí dvě dopisnice
z počátku 20. stol., které se liší pouze barvou
– jedna je v zeleném, druhá ve fialovém tónu.
Tyto secesní dopisnice ukazují tři záběry na
obec, včetně kříže na návsi. Třetí pohlednice
z I. pol. 20. stol. poskytuje čtyři záběry na
obec a jednotlivé domy.
MANEROV
Obec Manerov leží na sever od nedalekých
Bohdalic a dnes je jejich součástí. Název je
odvozen od osobního jména Manner.
Manerov patří k nejmladším moravským obcím. Na svém pozemku ho založil v roce
1785 Rajmund Manner. V roce 1790 se zde
nacházelo již 16 domů. K největším objektům patřil ještě na přelomu 19. a 20. století
panský hostinec při cestě do Vyškova.
Mezi Manerovem a Bohdalicemi se na
Holém kopci nachází rozhledna, která je součástí vodojemu.
K památkám patří kaple sv. Jana a Pavla.
V nedalekém lesíku byla nad pramenem
„živé vody“ postavena kaplička sv. Františka
Xaverského.
A zajímavost na závěr: Obec Manerov je

Malínky, dopisnice z poč. 20. stol.

úzce spjata s rodem Mannerů, který vlastnil
bohdalické panství. Po II. světové válce se
část jejich majetku – zejm. nábytku a obrazů
dostala jako tzv. svozy rovněž na zámek do
Slavkova u Brna a stala se součástí zámecké
sbírky. Tu dnes vlastní Česká republika. Část
těchto předmětů je vystavena v hlavní prohlídkové trase zámku.
Ve sbírkách HM se nachází pouze jedna
černobílá pohlednice, odeslaná v r. 1960,
která ukazuje dálkový pohled na obec.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Zámek odpočívá. Ne však ti, kteří se starají
o jeho čistotu a pořádek a připravují ho na
novou sezonu. Tuto práci má na starosti pětice pracovníků, v případě potřeby pomohou
i ostatní. Na fotografii Eva Šolcová ošetřuje
lak jedněch z více než stovky dveří.

Vichřici 19. ledna neodolal jeden ze starých stromů v zámeckém parku. Ztrouchnivělý peň neunesl tíhu namáhané koruny, která při pádu naštěstí minula mladý stromek

Manerov – pohlednice 1960
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Rekordní návštěvnost zámku za posledních 14 let
Graf v˘voje náv‰tûvnosti zámku

Za uplynulý rok dosáhla návštěvnost zámku rekordních více než 55 tisíc návštěvníků.
Je to vůbec nejvíc za posledních 14 let, oproti roku 2005 je nárůst vyšší o 19 000 návštěvníků!
Na tomto úspěchu se podílí nové prohlídkové trasy dvou pater zámeckého podzemí,
Virtuální bitva 1805, nové prohlídky zahrad
a skleníku, prohlídky půdních prostor
a depozitářů. Mimo to stojí za těmito čísly
strategie, která v sobě zahrnuje úzkou spolupráci s mnoha subjekty v ČR i zahraničí
(cestovní kanceláře, umělecké agentury,
Czechtourism, hotely, prezentace na veletrzích, kongresech a seminářích, mediální

partnerství a mnoho dalších aktivit). Těchto
55 tisíc turistů navštívilo prohlídkové trasy
zámku, nicméně pokud by se do návštěvnosti připočítaly i ostatní kulturně-společenské akce (koncerty, Slavkovské
memento, Oldtimer festival, svatby,
Napoleonské dny, Vzpomínkové akce aj.),
číslo by bylo o desítky tisíc dalších návštěvníků vyšší).
Pro nadcházející sezonu připravujeme
mnoho zajímavých novinek a věříme, že budou stejně úspěšné jako ty, které jsme představili v uplynulém roce.
Mgr. Jana Omar, Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Knihovna registruje nárůst čtenářů
Vážení občané, s nástupem nového vedení
Historického muzea se stalo pravidlem informovat vás o naší práci. To platí také
o Městské knihovně ve Slavkově u Brna, kterou muzeum provozuje.
S radostí konstatujeme nárůst téměř všech
sledovaných ukazatelů, tak je to patrné
v připojené tabulce a grafech. Přestože mírně
poklesl počet registrovaných čtenářů, je potěšující zvýšené množství dětí, které se do knihovny přihlásily. Z přehledu rovněž vyplývá
větší četnost návštěv registrovaných
i neregistrovaných uživatelů.

Čtenáři
Z toho děti
Návštěvníci
Výpůjčky
Z toho časopisy
Počet časopisů

Přestože se snížil počet nabízených časopisů (zejména z důvodu zániku některých titulů), podílely se jejich výpůjčky významnou
měrou na celkovém stavu všech výpůjček
(39 %). Časopisy byly a jsou i nadále zajišťovány sponzorsky jednotlivými vydavateli
a také některými příznivci z řad našich čtenářů. Všem patří náš dík.
Děkujeme našim čtenářům i příznivcům za
projevenou důvěru a věříme, že také v tomto
roce najdou cestu do knihovny další noví uživatelé. Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

2003

2004

2005

2006

123
31
3910
12361
1216
2

333
166
6013
18879
5035
56

440
139
5698
19404
6349
56

433
155
6322
19507
7681
52

Meziroč. ± v %
(2005/2006)
98 %
112 %
111 %
101 %
121 %
93 %

Centra pro vzdělávání a podporu podnikání – další
nástroj pro řešení problematiky nezaměstnanosti
Prostředky Evropského sociální fondu
umožní nabídnout lidem, kteří si chtějí vylepšit svoji situaci na trhu práce, nebo hodlají zahájit podnikatelskou, nebo jinou výdělečnou
činnost jako OSVČ, řadu vzdělávacích, rekvalifikačních a poradenských aktivit prostřednictvím projektu CVPP.
Příjemce grantu – BEVE, spol. s r.o. spolu
s partnery – Obchodní a hospodářskou komorou Vyškov a Okresní hospodářskou komorou
Břeclav nabízí v centrech vzdělávání
a podpory podnikání ve Vyškově, Blansku
a Břeclavi komplexní dlouhodobý program
využitelný pro dlouhodobě nezaměstnané, zájemce a uchazeče o zaměstnání, nebo pracovníky ohrožené nezaměstnaností. Významnou
a rozhodující roli i v tomto projektu sehrají
úřady práce ve Vyškově, Blansku a Břeclavi,
odkud se klienti mohou do projektu hlásit.
Informace jsou k dispozici u realizátorů
projektu, na již zmíněných úřadech práce, na
informačních letáčcích a na níže uvedených
webových stránkách.
Podrobnosti o průběhu, obsahu, výstupech
a možném očekávání se zájemci dovědí na in-

formačních workshopech, které se v průběhu
roku 2007 budou konat.
Zájemci o zaměstnání mohou absolvovat
tyto rekvalifikační kurzy: Podvojné účetnictví, Základy obsluhy osobního počítače,
Manažer malého podniku, Administrativně
technický pracovník se zaměřením na skladové hospodářství a další vzdělávací aktivity
a personální poradenství.
Rovněž ti, kteří se hodlají pustit do podnikání, nebo se o podmínkách a možnostech
chtějí něco dovědět, mají velikou příležitost.
Nabídka obsahuje motivační program, minikurz pro potenciální podnikatele, rekvalifikační kurz Základy podnikání, využití moderních poradenských nástrojů jak Virtuální
firmu, portál Krok za krokem k podnikání
a produkt Asistované poradenství, který mohou využít všichni, kteří k podnikání směřují,
nebo po absolvování některých aktivit podnikání zahájili.
Začínající podnikatelé mohou získat na
rozjezd své živnosti bezúročný státní úvěr
Start, a to až do výše 750 000 Kč s dobou
splatnosti 7 let.

Projekt CVPP je zaměřen rovněž na podporu vytváření nových pracovních míst. Má
pomoci zaměstnavatelům jednak vyškolit
podle potřeby kvalifikované pracovníky
a v případě, že nové pracovní místo bude zachováno u malých a středních podnikatelů nejméně 2 roky, i finanční příspěvek na mzdu
tohoto účastníka projektu.
Předpokládá se, že se projektu zúčastní na
800 osob v různých aktivitách a že cca 6 milionů korun, což je hodnota projektu, přispěje
k dalšímu zlepšení zaměstnatelnosti této cílové skupiny. Partneři jsou připravení tyto záměry zrealizovat ve vysoké kvalitě a ke spokojenosti účastníků. Nejedná se o první
projekt, který společně realizují a mají v této
oblasti veliké zkušenosti.
PhDr. Antonín Holubář
vrchní manažer projektu
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Ocenûní za zásluhy o rozvoj Slavkovského boji‰tû a místních tradic
Dne 21. prosince v 16 hod. se v Rubensově
sále slavkovského zámku odehrálo slavnostní
předání pamětní medaile a diplomu osobnostem, které se zasloužily o rozvoj, či vznik památkové zóny Slavkovského bojiště a tradic
spojených s bitvou u Slavkova a historií napoleonských válek na Moravě.
Ocenění byli vybráni zastupiteli jednotlivých obcí Slavkovského bojiště. Představitelé
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. ing. Jana
Skácelová – předsedkyně správní rady,
Miroslav Jandora – člen správní rady
a prezident Projektu Austerlitz, dále starosta
obce Tvarožná – František Kopecký a starosta
města Slavkov u Brna ing. Ivan Charvát, jako
hostitel předali celkem 38 ocenění.
Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, ing. Milan Venclík.
Již dříve, 3. prosince, byli na Mohyle míru
oceněni členové C.E.N.S, pánové Vladimír
Borovička, Václav Řeha a Vít Odstrčil.
Zde je seznam oceněných:
Blažovice
Antonín Dvořáček, in memoriam
Holubice
Josef Adámek
Jiříkovice
Václav Štěpánek, Josef Fišer

Miroslav Pražák, in memoriam
František Kaluža, Miroslav Kuda
Karel Ochman, in memoriam
Václav Štěpánek, Jiříkovice
Jaroslav Dvořáček, Jan Holoubek,
Žlíbek, Ing. Jaroslav Haluza, in
memoriam
Sivice
Stanislav Bajer, in memoriam
Slavkov u B. Ing. Jan Špatný, in memoriam,
Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.,
Brno, PhDr. Jiří Pernes, Brno,
Oldřich Klobas, in memoriam,
Karel Doupovec, Jaroslav Vlach,
Jaroslav
Seifert,
Klement
Kohoutek, Ing. Petr Hlaváček,
Evžen Drbal
Zdeněk Mařík
Šlapanice
Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc.,
in memoriam, Otakar Horáček
Telnice
Ladislav Kořalník, Oldřich Rubeš,
Újezd u Brna, in memoriam
Tvarožná
Doc. Vladimír Drápal, Miloslav
Krček, Jan Vlček, Věra Maxiánová,
Ing. František Gale, František
Kopecký
Kobylnice
Křenovice
Ponětovice
Prace

Újezd u Brna
Vyškov
Podomí
Tučapy

Doc. Čeněk Staňa, in memoriam
Jiří Lelek, Milan Trávníček
PaedDr. Karel Gregor
Jan Dvořák.
red.

Medaili a diplom převzala dodatečně za svého zesnulého manžela na MÚ z rukou J.
Doležela paní Klobasová.

Florbalové úspěchy
ZŠ Komenského
Na přelomu roku se u nás v hale tradičně
konaly florbalové přebory okresu Vyškov. 15.
prosince se uskutečnilo okrskové kolo, které
naši borci vyhráli.
Potom 5. ledna se u nás sešly nejlepší školy,
aby si to rozdaly o přeborníka okresu. I zde
jsme si vedli velmi dobře, postoupili jsme až
do finále. V něm nám ale chybělo trošku štěstí
a prohráli jsme až na samostatné nájezdy
s Gymnáziem Bučovice.
Na fotu ve spodní řadě zleva: Michal Holas,
Tomáš Horák, Lukáš Gerda, Tomáš Havránek.
Prostřední řada: Jaroslav Zrebný, Lukáš
Hujňák, Martin Knotek, Aleš Šmerda, Lukáš
Kupčík. Horní řada: Adam Bayer, Marcel
Knesl, Jiří Sedláček, trenér mužstva Mgr. Petr
Žižlavský.
Mgr. Petr Žižlavský
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Upozornûní pro podnikatele
a právnické osoby
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, si dovoluje upozornit původce odpadů a provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší na oznamovací povinnosti
dané zákonem o odpadech a zákonem
o ochraně ovzduší. Hlášení za rok 2006 je
nutné podat nejpozději do 15. 2. 2007. Při
nesplnění tohoto termínu se osoba vystavuje
sankčnímu postihu. Ing. Janeba, odbor ŽP

OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent(ka) vodoprávního úﬁadu
na odboru Ïivotního prostﬁedí
Chlapci z šachového kroužku při ZŠ Komenského oslavili 22. prosince závěr kalendářního roku
vánočním šachovým turnajem. Fotografie zachycuje členy kroužku pod vedením Aleše Havíře.

Sportovní klub Slavkov – fotbal
Vás srdeãnû zve na tradiãní

35. SPORTOVNÍ PLES
v sobotu 10. února od 20 hodin
v
sále
spoleãenského
domu
Bonaparte. Hraje orchestr Karla
Pe‰la, bohatá tombola.
Zvou poﬁadatelé
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ve Slavkově u Brna
pořádá

DùTSK¯
KARNEVAL

Rekondiãní pobyt Svazu
tûlesnû postiÏen˘ch
Základní organizace Svazu tělesně postižených ve Slavkově u Brna připravuje opakování týdenní úspěšné první Svazové rekondice,
konané v r. 2005 v jižních Čechách.
Navrhovaný termím je od 9. do 15. června
2007 (náhradní termín je 16.–22. června 2007)
– probíhá jednání. Předpokládaná částka včetně ubytování, stravování a dopravy činí 3510
Kč. Závazné přihlášky včetně zálohy 1000 Kč
přijímáme v kanceláři do konce února.
Zájemcům o zájezdy do Polska sdělujeme
termíny na první pololetí 2007:
Středa: 28. 3., 18. 4., 30. 5. a 27. 6.; sobota
19. 5.
Přihlášky na výše uvedené akce přijímáme
ve Svazové kanceláři v suterénu nové polikliniky (naproti čekárny MUDr. Hartla) vždy ve
středu od 9 do 11 hodin.
Vladimír Tuček, předseda ZO STP

Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro předání příspěvků do příštího čísla je 12. 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. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem
na adresu info@bmtypo.cz, popř. na disketě na ul. Brněnskou 642.

Druh práce: referent(-ka) vodoprávního úﬁadu na odboru Ïivotního prostﬁedí
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- vzdûlání V· - vodohospodáﬁského smûru, nebo SO· – vodohospodáﬁ + 5 let praxe v oboru s tím, Ïe bude nutné absolvování studia na VUT pro doplnûní vysoko‰kolského
vzdûlání nebo v bakaláﬁském studijním programu
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 3. 2007, lze v‰ak
i jinak po dohodû
Platové zaﬁazení: tﬁída 9–10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do úter˘ 6. 2. 2007 do 13.
hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Pozor, změna!

Velký sál restaurace
BONAPARTE
Neděle 11. března 2007 od 14 hodin
Vstupné: maska 20 Kč
bez masky 25 Kč
HUDBA, TOMBOLA, OBČERSTVENÍ,
TANEC
Těšíme se na vaše nápadité masky!

Upozornění pro přispěvatele

jedná se o pracovní pomûr na dobu urãitou (zástup
po dobu pracovní neschopnosti a za rodiãovskou
a mateﬁskou dovolenou)

Pozvánka
Zveme vás všechny na ostatkový průvod
masek, který se koná v neděli 18. února.
Sraz masek je ve 13 hodin u ZUŠ na
Komenského nám. ve Slavkově.
Za organizátory ženy

V minulém čísle Zpravodaje jsme uvedli chybné údaje, které se týkají našeho
ochotnického divadla Simsala Bim.
Jednak, že začátek 3. reprízy představení
divadla v sobotu 3. února 2007 se přesouvá již na 18. hodinu a také webové stránky divadla mají novou adresu http:\\ simsalabim.farnostslavkov.cz.
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v krajním případě psané strojem. Toto
opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
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Občanské sdružení Život a zdraví
vás zve k cyklu přednášek pro veřejnost pod názvem

NEW START ZA ZDRAVÍM
20. února 2007
Prevence civilizačních chorob
20. března 2007
Zabiják cholesterol
17. dubna 2007
Vyvážená strava
V uvedené úterky vždy v 18 h v sále nad
zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov. Vstup
zdarma. Přednáší PharmDr. Hana Machová
(absolventka Farmaceutické fakulty Univerzity
Karlovy, studijní pobyt na Newbold College
v Anglii v letech 1998–2000, nyní lékárnice
v Zámecké lékárně ve Slavkově).
Přednášky budou doplněny projekcí
a také přípravou a ochutnávkou zdravých
jídel. Srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít
zdravěji a lépe!

1/2007

 Spěch – modla doby
Sotva dozněly světelné petardy na rozmezí konce
starého a začátku roku nového, už jsme na konci prvního měsíce roku 2007. Čas odměřuje všem stejně,
ale civilizace se v něm žene vyčerpávajícím během
vpřed a přitom neví, co si počít s volným časem.
Žijeme v době kosmických rychlostí. To platí,
pokud jde o cesty do vesmíru, kterých se však dosud může účastnit jen velmi malý počet vyvolených. My ostatní žijeme podle jízdních řádů, které
platí na Zemi. České dráhy jezdí na některých tratích rychleji, v jiné oblasti jsme dokonce ještě pomalejší. Např. naše soudy ve snaze po absolutní
spravedlnosti nedokáží dospět houštím paragrafů
včas k cíli. Politici se ani po sedmi měsících od voleb neumějí dohodnout na stabilní vládě. Na druhé
straně jsou oblasti, kde se zase jedná bleskově.
Noviny, a zvláště televize, nám podávají zprávy téhož dne. Někdy nás televizní kamera učiní účastníky dokonce současných událostí. Svět se zmenšil
nejen prostorově, ale také časově. Stali se z nás občané a světoobčané, kteří
jsou bleskově informováni.
Je to dobře, ale jen částečně. Přijmeme-li totiž
rychlost jako svůj životní
styl,
odsuzujeme
se
k povrchnímu vidění
a hodnocení vnímaných
jevů, k nezdravému způsobu
života osobního i rodinného,
který vede i k psychickému
zhroucení. Takový životní
styl je otcem tiskovin, jako
je kupř. Blesk. Jeho titulky
svědčí o novinářské pohotovosti. Velmi tučně a barevně
vytištěné obsahují všechno,
co může čtenář rychle pochopit a co vychází vstříc
jeho touze po senzacích.

Nedávno jsem zahlédl u pokladny jednoho obchodu
výtisk s barevným titulkem: „Křičel – já tě zabiju –
a kopal do auta.“ Titulek zajisté svědčí o novinářské
pohotovosti a psychologické znalosti několika tisíců
„takéčtenářů“, odvyklých knize a hlubšímu myšlení.
Tyto čtenáře bych chtěl upozornit, že bleskem viděná skutečnost postrádá soudnost, své horní a spodní
vrstvy. Rozhodně nelze takto vidět a číst žádné hodnotné knižní dílo, ne tak Bibli, která se takovému rychlému čtení a chápání přímo vzpírá.
O tom, že z Bible nelze udělat bleskové titulky,
úspěšně ji převést do kychyňské nebo jiné mluvy,
se přesvědčujeme každý týden při hodinových rozhovorech nad Biblí. Pořádají se v rámci ekumeny
křesťanské církve vždy ve středu od 17.30 do 18.30
hodin v klubovně Domu s pečovatelskou službou
v Polní ulici 1444 ve Slavkově. Prostřednictvím
kvalifikovaného teologického výkladu se zde Bible
posluchačům ochotně otevírá, pomáhá jim ji užitečně číst a chápavě studovat. To samozřejmě vyžaduje čas a soustředění.
Nač vlastně si čas šetříme, když tolik spěcháme?
Většinou odpovídáme tak, že musíme ještě něco důležitého vykonat. Odpovídáme tak i my, důchodci.
Také nemáme čas. Šetříme si jej pro něco, co máme
rádi. Sledujeme v televizi seriál, musíme spěchat,
abychom jej nepromeškali. To všechno neodkladné,
co musíme stihnout, i televize se svým seriálem, je
jen zástěrka. Ve skutečnosti jsme všichni hnáni neklidem, který nám nedovoluje spočinout na jednom
místě. A ten neklid se posléze proměňuje ve strach
a v němé zoufalství, s kterým se potkáváme ve vyhaslých očích čekajících jenom na smrt. Přijďte
mezi nás se tomu bránit. Máte k tomu jedinečnou
příležitost. Bible příběhy Starého zákona
i evangelijním poselstvím Nového zákona osloví
i vás, kteří jste neklidní, ustrašení, uspěchaní
a zoufalí. Právě pro vás byla ta Kniha napsána. Zve
vás k odpočinutí, které osvobozuje od nemocného
spěchu.
JUDr. Miloslav Honek

Do písku nebo do kamene?

Tato nabídka platí od 18. do 31. 1. 2007

Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný, aniž by cokoliv řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: „Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku“. Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten, co dostal facku se začal
topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se zachráněný probral, vytesal do kamene: „Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život“. Kamarád se ho zeptal: „Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal
do kamene. Proč?“ Odpověď zněla: „Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže,
vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na věky“. Nauč se svůj žal a křivdy
psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!
Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově k sobotním bohoslužbám.
V únoru vás zveme na sobotu 17. 2. na adresu Lidická č. 307. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího slova a od 10.30 následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman Mach) www.casd.cz

Kalendář akcí – únor 2007
Datum

2. 2.
2. 2.
3. 2.
10. 2.
10. 2.
12. 2.-16. 2.
17. 2.
18. 2.

hod.

8.00–13.00
9.00–13.00
10.00–16.00
20.00
10.00–16.00
8.00–16.00
10.00–16.00
13.30

21. 2.
V˘stavy
leden–bﬁezen

druh

akce

místo konání

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

Pololetní pﬁímûstsk˘ tábor. Cena: 30 Kã
Nábor do modeláﬁského krouÏku. Program: ukázka ãinnosti, zhotovení v˘robku. Cena: 40 Kã
Setkání seniorÛ
Sportovní ples
Zimní stﬁelecká liga
Jarní pﬁímûstsk˘ tábor. Provoz: 8.00–16.00 hod. Cena: 80 Kã/den (pobyt + strava)
Zimní stﬁelecká liga
Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku „SlÛnû aneb Proã mají sloni dlouhé choboty“
Cena: 110 Kã (doprava + vstupné). Odjezd ve 13.30 hod. od kostela
Pﬁedná‰ka ing. Jany ·olcové na téma: Nov˘ zákon o sociálních sluÏbách

DDM
DDM
DDM
DDM
Zámecká stﬁelnice
SSK 0750 E-com
sál Sport. centra Bonaparte
Zámecká stﬁelnice
SSK 0750 E-com
DDM
DDM
Zámecká stﬁelnice
SSK 0750 E-com
Divadlo Radost Brno
DDM
zasedací místnost MûÚ

ÚO Svazu diabetikÛ âR

Virtuální bitva 1805 – v zimním období pouze na objednávku pro skupiny

Zámek Slavkov

Historické muzeum

14.00 spol.

poﬁadatel
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 1. ledna 2007 oslavila 94. narozeniny paní

LUDMILA MUSILOVÁ
ze Slavkova u Brna
Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Jménem celého příbuzenstva vnuk Jiří s rodinou.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2007 uplynul smutný rok, co nás bez rozloučení opustila
paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manžel a syn s rodinou.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. ledna vzpomeneme 2. 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.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 29. ledna uplyne smutných 20 let, kdy nás navždy opustil pan

ROSTISLAV DOBEŠ
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera Jitka,
vnuk Ladislav s rodinou a vnučka Jitka.
Vzpomínka
Dne 9. února 2007 uplynulo již 5 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní učitelka

STANISLAVA KOŇORZOVÁ
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Věra s rodinou.
Vzpomínka
10. února uplyne 24 let, co nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK
Vzpomíná manželka a dcera s rodinou
18. února vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy se s námi rozloučil
po těžkém boji s nemocí pan
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Opustili nás
Květuše Vojtěchová (74)
Jan Zobač (66)
Miroslav Marek (87)
Jan Křížek (85)
Jaroslav Petřík (67)
Jaromír Rozsypal (79)

19. 12.
4. 1.
5. 1.
11. 1.
13. 1.
15. 1.

Poděkování
11. ledna 2007 jsem někde ztratila obálku
s listinami a fotografiemi, majícími pro mne
neocenitelnou hodnotu, navíc s měsíčním finančním obnosem. Ze ztráty jsem byla naprosto zničená. Našel se poctivý nálezce, pan
Lotrek ze Slavkova u Brna, který mi obálku
přinesl a než jsem se stačila vzpamatovat
a vzchopit se na patřičný projev díků a radosti,
nasedl do tmavého auta a odjel. Mám hřejivý
pocit, že jsme i národem poctivých občanů.
Děkuji Vám tisíckrát!
Věra Miovská

INZERCE
STAVOPROJEKTA hledá zedníky a pracovní čety
pro zateplování objektů v Brně a okolí. Nabízíme
slušný výdělek, příspěvek na obědy a ubytovnu.
Nástup možný ihned. Kontakt: tel. 538 711 734.
PRODÁM GARÁŽ ve Slavkově na ZH, informace
na tel.: 721 926 469 v odp. hodinách.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM GARÁŽ ve Slavkově v prostoru kolem
nádraží, platím hotově. Tel. 604 595 204.
PRODÁM rok starý mrazák Siemens, obsah 140
l, nepoužívaný – nevhodný dar. Cena 3500 Kč.
Tel.: 607 505 869.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT v Brně, 2+1, upravený
na 2,5+1 za obecní byt stejný nebo větší ve
Slavkově, Rousínově, Bučovicích a okolí.
Nabídněte. Kontakt 608 975 914.
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na plastová a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220
577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PŮJČOVÁNÍ KROJŮ a žehlení, šití a opravy
oděvů, kulmování zavinovaček. Holubice, tel.:
517 375 252, mob.: 608 060 823.
KOUPÍM GARÁŽ za 100 tis. Kč na Zlaté Hoře.
Platba hotově. Tel. 602 587 449.
PRONAJMU nebytové prostory vedle
Palackého náměstí. Tel. 724 178 693, 517 365
723.
MLADÝ svobodný pracující muž hledá pronájem
pokoje v RD ve Slavkově či blízkém okolí. Cenu
respektuji. Odpověď prosím jen SMS. Tel.: 732
453 275.

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou a bolestí vzpomínají děti Dominiček a Nikolka, manželka,
maminka a sestra s rodinou.
Moc nám všem chybíte.
Vzpomínka
U Tvého hrobu, tatínku, se zastavíme, kytičku na něj položíme, tichounce se pomodlíme a s láskou a něžností na Tebe vzpomínáme. Pohladíme si Tě na pomníku, lehounce
a něžně po tváři, zdá se nám v tom okamžiku, že Tvé oči chvilinku zazáří.

Opět je tu nejstudenější den – 19. únor – den bolesti a smutku,
kdy před čtyřmi roky odešel od všech, které měl rád, náš tatínek, pan

FRANTIŠEK SLANINA
S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka Jiřina, dcera Eva a syn František s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.
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Pﬁíroda Slavkovska
Zimní host – ťuhýk šedý
Z čeledi zajímavých ptáků ťuhýkovitých, která
se řadí mezi pěvce, naše území obývají již jen 2
druhy, ťuhýk obecný a šedý. Během druhé poloviny minulého století byly rovněž 2 druhy vyhubeny. Ťuhýk rudohlavý a menší. Ještě v padesátých
letech bylo zaznamenáno hnízdění pestrého ťuhýka rudohlavého u Nížkovic nedaleko hřiště a na
Heršpicku. Kolonie ťuhýků menších, podobně
zbarvených jako ťuhýk šedý, byla i na Slavkovsku
kolem Nížkovického potůčku
a v okolí. Kolonie, kde ptáci
každoročně hnízdili, zmizela
o deset let později po smýcení
vysokých topolů a borovic.
Oba druhy při zjišťování
hnízdního rozšíření ptáků mapovacími metodami v roce
2001 – 2003 nebyly již v naší
republice zjištěny. Mapování bylo prováděno již
třikrát od roku 1973 a bylo zjištěno 199 u nás
hnízdících druhů ptáků a vydán velmi informativně zpracovaný atlas.
Ťuhýk šedý je z ťuhýků největší, obývá kromě
polárních oblastí celou severní polokouli. U nás
není příliš hojný, častěji se setkáváme s ptáky ze
severu, kteří u nás zimují. Nejvzdálenější doklad
pochází z jižního Finska. Počet hnízdících párů
se u nás se odhaduje do 2 tisíc. Pro srovnání
u ťuhýka obecného je to 60 tisíc párů. Naši ťuhýci jsou stálí i tažní, zpětná hlášení u nás kroužkovaných ptáků pochází většinou ze severní
Francie, Itálie a Řecka. Nejvzdálenější je nález
finského ptáka na ostrově Rhodos ve východním
Středomoří, trasa dlouhá téměř 3 tisíce km.
Hnízdění bylo zaznamenáno i v našem okolí –
ve Vinohradech, poblíž střelnice, většinou na
vyšších stromech. Obývá otevřenou krajinu
s dostatkem stromů a keřů, kde může na vyvýše-

ném místě číhat na svou kořist. Dokáže ulovit
i tak velkého ptáka jako je on sám. V době, kdy
krmí svá mláďata, jeho jídelníček může obsahovat téměř z poloviny mláďata jiných ptáků.
Nejčastější jeho kořistí bývají drobní hlodavci,
rejsci, ještěrky, byl zjištěn i netopýr a dokonce
i ryby. Na rozdíl od jiných hmyzožravých ptáků
loví i velké druhy střevlíků. Bylo také zjištěno, že
pár ťuhýků za dva měsíce od příletu, kdy vychoval 7 mláďat, spotřeboval 9 kg potravy. Dokáže
sledovat kořist i ze vzduchu
třepotáním na jednom místě.
Přitom na sebe upozorní nápadným černobílým zbarvením rozprostřeného ocasu
i křídel.
Nechme nakonec promluvit spisovatele, jehož příběhy
vyvěrají z hluboké znalosti
přírody z poloviny minulého století, Jana Vrbu,
jeho vyznání a vztah k těmto zajímavým, rozporuplným ptákům z knihy Myslivcův rok, povídka
Zimní hosté: „Není v zimě nikterak vzácný, poněvadž jich bývá na podzim a v zimě vždy několik střeleno. Je to host daleko nepříjemnější než
třeba brkoslav nebo jikavec. Jeho počínání sledujete s obdivem. Dopadne na kořist jako ostříž, po
několika skocích myš dopadne a usmrtí, odnese
do křoví, vtiskne do vidličky větví a už ji rve na
kusy se vším všudy. Lépe mu však chutná masíčko ptačí, jejichž ulovení ho nestojí tolik práce.
Nerad se vzdává své kořisti, ztrácí opatrnost
a v té chvíli bývá pravidelně střelen“.
Dnes je pro každého samozřejmé že jakýkoliv
lov ptactva je protizákonný. Ťuhýk obecný je
v novém Červeném seznamu ptáků ČR zařazen
jako druh dotčený, ťuhýk šedý je zařazen do kategorie druhů zranitelných.
M. Hrabovský

Junáci – Mikulášská 2006
Dne 9. prosince skauti ze Slavkova slavili
Mikuláše v salonku restaurace Gól. Ten se kolem druhé hodiny zcela zaplnil. Radim se ujal
moderování celého odpoledne a zahájil ve sty-

Sto let skautingu
Skauting má za sebou už sto let!
Řekl by to náhodný svědek prvního tábora – experimentu Roberta
Baden-Powella a dvaceti chlapců
na ostrově Brownsea? Řekl by to
tehdy sám vedoucí onoho tábora?
Sto let od svého zrodu se skauting rozvíjí, roste. Rozšířil se do pěti kontinentů.
Překročil hranice států, kultur, jazyků, náboženství. Žije i v zemích, odkud se ho totalita snažila
všemi silami vykořenit.
Celých sto let měl velkou vůli k životu. A má ji
dodnes. Na každém dobrém oddíle je vidět, že
skauting neskomírá. Má cenu dnes jako tehdy.
Stejně jako neztratily za sto let cenu jeho hodnoty – přátelství, lidská vzájemnost, pokora před
tím, co nás přesahuje.
Dnes působí ve Slavkově u Brna tři oddíly.
V průběhu roku 2007 bychom rádi čtenáře městského zpravodaje seznámili nejen s aktualitami
programu dětí slavkovského Junáka, ale také
s programem skautského hnutí v České republice
i v zahraničí.
Junák Slavkov s využitím www.skaut.cz

lu oblíbené „sobí“ reklamy. Poté
již následovaly vystoupení oddílů,
družin i jednotlivců. 1. oddíl nás
zavedl z pohádky do pohádky, a navíc ještě pobavil reklamou. Vlčata přidala další pohádku
O hříbečkovi, holky z dvojky bravurně sehrály
inovovanou Červenou karkulku a světlušky
všechny pobavily několika scénkami.
Vrcholným představením byl balet roverů, kteří si vzali na paškál Labutí jezero s podtitulem
Ptačí chřipka. To vše prokládal Radim písničkami a drobnými pohybovými hříčkami a Ufo
se svými čím dál tím lepšími saxofonovými
sóly. Ke konci už byli všichni napnuti, kde že
je ten Mikulá a tak ho začali volat a lákat… To
ale nepřeslechli ani čerti, kteří všechny notně
postrašili, aby zůstali hodní i v dalším roce.
Naštěstí dorazil Mikuláš s andělem a ti čerty
uklidnili. Mikuláš nakonec i ty nehodné obdaroval. Děti se pomalu rozcházely, ale starší se
naopak scházeli, protože následovala veřejná
schůzka SPJ (Sdružení přátel Junáka) a SRJ
(Střediskové rady Junáka).
Doufám, že příští rok se opět sejdeme všichni ve zdraví a ještě ve větším počtu jak letos. fš

Va‰e pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
MIAMI VICE. COLIN FARRELL, JAMIE FOXX. Detektivové
Ricardo a Sonny se spoleãnû inkognito pohybují ve floridské
Ïhavé v˘hni a rozkr˘vají tu temn˘ a dolary nasákl˘ svût obchodníkÛ s drogami.
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH. Letecká akrobacie, bojové scény v oblacích a pﬁátelství na Ïivot a na smrt je spoleãn˘m
jmenovatelem této napínavé podívané.
RITUÁL. NICOLAS CAGE, ELLEN BURSTYN. Detektiv pátrá po
malé holãiãce v komunitû, která se ﬁídí star˘mi pohansk˘mi zvyky. Zaplétá se do sítû starodávn˘ch tradic a tajemství a ãím víc se
blíÏí k nalezení, tím víc se pﬁibliÏuje k nûãemu, o ãem je zakázané mluvit… k rituálu.
LET âÍSLO 93. 11.záﬁí 2001 teroristé unesli ãtyﬁi letadla. Tﬁi zasáhla svÛj cíl. Jedno ne. Tohle je pﬁíbûh ãtvrtého z nich.
ROZCHOD. VINCE VAUGHN, JENNIFER ANISTON. Zábavn˘ souboj pohlaví, ve kterém se prostﬁednictvím sv˘ch kamarádÛ
a kamarádek, váleãn˘ch porad, plánÛ a bezcitn˘ch léãek snaÏí
dostat jeden druhého ze spoleãného bytu.
SÍLA ÚDERU. STEVEN SEAGAL. Nemilosrdn˘ a nelítostn˘ boj
jednotlivce proti organizovanému drogovému obchodu, kter˘ je,
zdá se, tajnû ﬁízen prohnilou buÀkou pﬁímo zevnitﬁ armády.
ZA NEP¤ÁTELSKOU LINIÍ 2 – OSA ZLA. Posbírejte v‰echny
své síly a pﬁipravte se na spoustu akãních cen a mrazivého napûtí. Ve vzru‰ujícím pokraãování úspû‰ného filmu se znovu vydáte na extrémnû nebezpeãnou v˘pravu za nepﬁátelskou linii.
ZBùSIL¯ ÚTùK. PAUL WALKER, KAREL RODEN. Pﬁiprav se.
Nabij. Uteã. Spletit˘ pﬁíbûh s neoãekávan˘mi zápletkami.
SUPER NÁHRADNÍK. Viola je nad‰ená hráãka fotbalu a vyuÏije
toho, Ïe její bratr, dvojãe, se nemÛÏe zúãastnit fotbalového turnaje. Neváhá ani minutu a rozhodne se za nûho pﬁestrojit.
SOVÍ HOUKÁNÍ. Skvûlé dobrodruÏství o hrdinech. Nejvy‰‰í ãas
zaãít chránit slab‰í. Filmové dobrodruÏství pro celou rodinu.
TEMN¯ OBRAZ. ROBERT DOWNEY Jr., KEANU REEVES, WOODY HARELSON. Temn˘ obraz budoucnosti podle románu legendárního autora sci-fi vás pﬁená‰í do svûta paranoí.
ÎENA VE VODù. Pohádka pro dospûlé. Vodní vile z Modrého
svûta pomáhají s návratem obyvatelé domu. Pﬁi boji s modr˘mi
pﬁí‰erami proniknou aÏ k srdci záhady, kterou je Ïena ve vodû.
ZÍTRA NEHRAJEME! WOODY HARELSON, MERYL STREEP.
ProÏijte kaÏdé pﬁedstavení, jako by bylo poslední.
ZMIZENÍ. EMILIA de RAVIN. Pátrání po mrtvé dívce zavádí
Brendana do zloãineckého gangu, kter˘ mu umoÏní odkr˘t tvrdou
pravdu o sobû samém.
MRAVENâÍ POJI·ËOVNA. Gigantická bitva miniaturních rozmûrÛ. Z mraveni‰tû je rázem hromada napûtí, akce a hlavnû smíchu. Animovan˘ film.
SILENTIUM. Po kritice katolického semináﬁe, kde byl zneuÏíván,
je Gotlieb nalezen mrtev. ManÏelka najímá soukromého detektiva. Podaﬁí se církvi umlãet sexuální zneuÏívání?
SNÍLEK. DAKONA FANNING, KURT RUSSELL. Pomoc nemocnému koni se ve skuteãnosti stává pokusem o uzdravení vlastní rodiny. Podaﬁí se takov˘ obrovsk˘ zázrak uskuteãnit?
ZOOM. TIM ALLEN. Akademie pro superhrdiny. Dnes dûti, hrdinové jednou provÏdy.
BÍLÁ HRABùNKA. RALPH FIENNES, NATASHA RICHARDSON,
VANESSA REDGRAVE. Drama o vyhnanství, touze a triumfu lásky nad nepﬁízní osudu se odehrává v âínû 30. let 20. století.
(J)ELITA ZE ST¤ÍDAâKY. ROB SCHNEIDER. Pro kaÏdého, po
kom se nûkdy nûkdo vozil, koho nûkdy nûkdo sloÏil nebo s ním
zametl, jsou tady ti praví hrdinové!
BÍLÁ MASAJKA. NINA HOSS, JACKY IDO. Sen o velké lásce se
zmûnil v boj o pﬁeÏití.
NEVIDITELNÉ ZLO. GLEN JACOBS. Star˘ hotel. Zbûsil˘ boj
o Ïivot. Osm teenagerÛ, jeden víkend. Krvelaãn˘ masov˘ vrah.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ KRÁLOVSKÁ RODINKA. VALÉRIE LEMERCIER, CATHERINE DENEUVE, LAMBERT WILSON. Bude
o‰klivé káãátko schopno pﬁevzít roli první dámy království?,
ZAHRADNÍK. V lese nûco je a nehodlá je to nechat naÏivu. První
ãesk˘ interaktivní horor.
MOJE BLÁZNIVÁ POLYNÉSKÁ SVATBA. Na zaãátku 90. let si
ﬁíkali Duckrockers. Teì je jim tﬁicet a musí se zúãastnit svatby
svého nejlep‰ího kamaráda a pﬁivést si s sebou pﬁítelkynû!
NEVù¤TE MUÎÒM. DAVID DUCHOVNY, JULIANNE MOORE.
S nimi to nejde, bez nich je to je‰tû hor‰í! Nyní nelze váhat…Je
nutné pﬁipravit dokonal˘ plan… jde o v‰e.
HOLKY V BALÍKU. HILARY DUFF, HAYLIE DUFF, ANJELICA
HUSTON. Ztratily bohatství. Objevily Ïivot. Musí se postarat
a ﬁe‰it vûci, kter˘mi se nikdy nemusely zab˘vat!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Rady do zahrady – únor: brambory a jejich sadba
Pranostika: Na hromnice jasná noc – bude ještě
mrazů dost.
Brambory, i přes určitý pokles spotřeby
v posledních letech, patří i v České republice
k nejdůležitějším základním potravinám. Obsahují
nejen sytící složku, ale zároveň pro dobrou stravitelnost a vzhledem k hodnotným živinám zaujímají důležité místo ve zdravé výživě. Uvádí se, že je
lze používat ve všech formách diet, dokonce
i v dietách pro alergiky. Důvodem je dobrá stravitelnost, obsah hodnotných bílkovin, alkalizační
účinek a nízký potenciál alergenů.
Brambory patří k nejdůležitějším zdrojům vitaminů C, B6, B1 a vlákniny. Preventivní účinky vyplývají u brambor z obsahu fyziologicky účinných
ochranných látek, jakými jsou např. hodnotné bílkoviny, polysacharidy, několikanásobně nenasycené
mastné kyseliny, vitaminy a minerální látky. Zvláštní
místo patří tzv. „rezistentnímu“ škrobu, který zvyšuje příjem vlákniny. Jeho obsah se v uzavřených hlízách pohybuje mezi 1 až 3 %, a příjem ve výživě lidí
se odhaduje v průměru na 3 až 6 gramů na osobu
a den. Tento škrob nelze dělit amylázami, dostává se
nestrávený do tlustého střeva a zde slouží jako výživa pro mikroorganismy. Fyziologicky tento škrob
představuje substrát pro látkovou výměnu střevních
bakterií. Zároveň podporuje tvorbu máselnanů (butirátů) v tlustém střevě, které podněcují látkovou výměnu střevních buněk a mají vliv na pozvolné odumírání nádorových buněk. Rezistentní škrob může
ovlivnit vznik rakoviny také tím, že snižuje koncentraci sekundárních žlučových kyselin (pravděpodobně mají karciogenní vliv) v trávícím traktu, zřeďuje
obsah kolonií, zkracuje dobu průchodu a brzdí karciogenezi zvlášť v konečníku.
Objednávky bramborové sadby pro jaro 2007
Po velmi špatném loňském roce na úrodu brambor nejen u nás, ale i v celé Evropě se na trhu jeví
citelný nedostatek jak konzumních brambor, tak

i bramborové sadby. Náš dodavatel nám doporučil
pro letošní rok následující nezávadnou bramborovou sadbu v těchto odrůdách: ADÉLA, MARABEL a BELLADONNA. Současně nám garantoval
cenu, která by se při prodeji měla pohybovat mezi
12–13 Kč za kg.
Charakteristika odrůd
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.
Kvete bíle.
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.
BELLADONNA – Raná, varný typ B, vyznačuje se velmi vysokými výnosy hlíz. Zaujala vysokou
odolností hlíz ke strupovitosti a vhodností ke konzumu ihned po sklizni i při dlouhém skladování,
vařené hlízy jsou slabě polomoučné s netmavnoucí
dužinou, slupka i dužina je žlutá.
Pokud se rozhodnete pro některou z těchto kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením
odrůdy, počtem kg a adresou do schránky v domě
zahrádkářů Čs. armády 252 do konce února 2007.
Balení je po 25 kg. Prodej bude po dovozu asi
v polovině března oznámen. Taktéž je možno ve
stejném termínu objednávat stromky broskvoní
i ostatních ovocných stromků a keřů pro jarní výsadbu. Od 3. 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
Vl. Luža

Zapomenutý letec
Dušičky, Vánoce a Velikonoce pro mě představují také čas pro pravidelnou návštěvu hřbitova.
Zapálím svíčky na hrobech svých mrtvých
a u brány se ještě zastavím u pamětní desky se
jmény padlých v bojích druhé světové války. To
abych zapálil poslední svíčku. Činím tak zejména kvůli jménu, které je uvedeno až úplně na
konci… Karel Valach.
Seržant Karel Valach, letec účastnící se bitvy
o Anglii, byl, co by zadní střelec, členem posádky Wellington Mk.IC T 2990 311. bombardovací
perutě. Zahynul 23. června 1941 během nočního
náletu na Brémy. Na zpáteční cestě byl jeho letoun nad Holandskem sestřelen jedním
z německých stíhacích es Edmundem princem
zur Lippe-Weissenfeld. Po zásahu se hořící stroj
zřítil v katastru obce Niewue Niedorp.
Z šestičlenné posádky se zachránil pouze kapitán
letounu Vilém Bufka. Těla ostatních letců zůstala
uvězněna v troskách.
Teprve roku 1989 bylo díky iniciativě svědka

Nejlep‰í byla Hana RÛÏiãková
V neděli 7. ledna se zúčastnilo 15 členů SSK
0750 E-com Slavkov mezinárodní střelecké soutěže Novoroční velká cena SSK 50 ve střelbě ze
vzduchových zbraní v Brně na střelnici na Kývalce.
Při neúčasti našeho nejlepšího střelce ing. Karla
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Wellington Mk.IC
této události pana A. Wita místo havárie upraveno do podoby válečného hrobu a následujícího
roku slavnostně odhaleno.
František Loucký ve své knize Mnozí nedoletěli uvádí jako místo narození Karla Valacha
Kroměříž a Valachův kapitán a přítel Vilém Bufka
o něm ve svých pamětech hovoří jako
o „moravském Slovákovi“. Jak se tedy jméno tohoto letce dostalo na pamětní desku ve Slavkově?
Žil zde někdy? Jaké byly jeho osudy před válkou?
Chtěl bych touto cestou poprosit toho, kdo by
mi mohl na tyty otázky odpovědět, aby mě kontaktoval nebo rovněž sepsal o jeho osudech krátký článek. Děkuji.
Vladimír Pavézka
Vladimir.Pavezka@seznam.cz
Čížka se do finále soutěže dostali hned tři členové
našeho klubu. V mužích Petr Diba, v ženách
Ludmila Pilátová a Hana Růžičková. Všem přítomným připravila pro nás velmi milé překvapení právě Hana Růžičková, která zvítězila v tomto finále
nad všemi včetně několikanásobného vítěze této
soutěže Karla Borůvky.
jg

Pro diabetiky připravujeme edukačně preventivní pobyt v lázních Luhačovice od 30. dubna
do 7. května. Ubytování v lázeňském penzionu
Dagmar, celodenní stravování ve Společenském
domě, vodoléčba, elektroléčba, bazén, pojištění
a doprava vlakem jsou zahrnuty v ceně, která je
pro diabetiky 2500 Kč a pro rodinné příslušníky
3800 Kč. Součástí tohoto pobytu jsou také pohovory se zdravotníky o správné léčbě cukrovky
a měření glykémie a tlaku krve. Přihlášky musí
být potvrzeny lékařem, proto si je vybavte nejpozději do 15. března v naší kanceláři.
V únoru budete moci navštívit dvě zdravotní
přednášky, a to v úterý dne 20. 2. v 18 h v sále
na Lidické ulici č. 307 bude hovořit PharmDr.
Hana Machová o prevenci civilizačních chorob
a ve středu dne 21. 2. ve 14 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Ing. Jana Šolcová vás
obeznámí s novým zákonem o sociálních službách a o jeho praktickém zabezpečování
v našem regionu.
Ještě si s námi můžete přijít zacvičit každé
pondělí od 15.30 hodin do tělocvičny ISŠ a také
procvičit angličtinu ve čtvrtek od 17.30 hodin do
dětské části polikliniky. V únoru se už také můžete informovat o připravovaném ozdravném pobytu u moře v Itálii, který připravujeme s CK For
LineTour Brno.
Všem diabetikům doporučujeme – zašlápněte
svou poslední cigaretu. Jednak jsou o hodně dražší a jednak je dokázáno, že kouření poškozuje
cévní stěnu, stahuje zbývající průchodné cévy,
podporuje uzávěr tepny trombem. Při kouření
proudí zejména do tkání nohou méně okysličená
krev, co se projevuje pocitem chladu, svalovou
bolestí při chůzi, křečích v lýtkách, bolestmi
v nártu a prstech. Zvláště obtížné jsou noční bolesti a menší citlivost v důsledku neuropatie, která postihuje celé dolní končetiny. Cukrovka je
chronické onemocnění, kterého se nemůžeme
zbavit, je potřeba s ní vycházet a ne proti ní bojovat. To znamená dodržovat určitá pravidla prevence. Především sledovat hladinu glykémie
v krvi a s lékařem přizpůsobit léčbu tak, aby se
její hodnoty přibližovali standardu. Nechat si vyšetrit glykovaný hemoglobin jako ukazovatel
dlouhodobé kompenzace diabetu za období 6–8
týdnů. Nechat si provést každoročně cévní vyšetření a vyšetření hladiny cholesterolu a krevních
tuků. Tato opatření jsou většinou v rukou lékaře,
ale co pro to můžeme udělat my sami? Především
přestat kouřit – nejen že trpí naše plíce a dýchací
systém, ale u diabetiků trpí i tepny a cévy. Upravit
svůj jídelní lístek a zařadit do něj více čerstvé zeleniny a ovoce. Výborným prostředkem je cvičení
a chůze. K tomu ovšem musíme mít zdravotní
obuv a ponožky. Chůze nám pomáhá zhubnout,
zlepšuje naši kondici do vysokého věku, zlepšuje
koordinaci pohybů, produkuje hormony dobré nálady, okysličuje a prokrvuje mozek, posiluje srdce, a tím nám také prodlužuje život. Jak správně
chodit, abychom odlehčili páteři a kloubům
a naopak aktivovali svaly nohou? Vybrat si trasu
parkem nebo přírodou mimo město, důležitá je
plynulost chůze, došlapování od palce podél celého chodidla, rovné držení těla, správné a hluboké
dýchání. U starších lidí se doporučuje podpůrná
hůl, u diabetiků nechodit sami a mít s sebou pití
a jídlo pro případ hypoglykémie. Chůze je nejdostupnější pohybovou aktivitou, ale i ona vyžaduje
dodržování základních pravidel, aby nám přinášela dobrý pocit, dlouhověkost a zdraví.
To vám přeje Marie Miškolczyová
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Motoklub Austerlitz představuje svoje nejmladší
Dne 13. prosince se konala 2. výroční schůze
MK Austerlitz. Účast byla nadpoloviční většina
členů MK. Schůzi zahájil pan Jarek Marek
a zodpovědně ji vedl pan Ing. Libor Musil. Schůze
se také zúčastnil zástupce MÚ Slavkov
p. Ing. Doležel. Na schůzi se hodnotila aktivní činnost členů MK v roce 2006 a pořádané akce. Je
nutno vyzvednout velkou snahu o uspořádání druhého závodu „fechtl cupu“, který překonal veškeré očekávání. Celou akci zorganizoval p. Marek
Zachoval. Další program jednání bylo vyhodnocení a vyhlášení výsledků našich nejmladších, aktivních členů: Honzíka Musila, Lukáše Michalčíka
a Káji Májka. Poprosil jsem kluky o malé představení a sdělení výsledků.
Honzík – jmenuji se Honza
Musil, bydlím ve Slavkově,
v dubnu mi bude 14 let a už od
6 let jezdím biketrial. Dříve jsem
závodil za brněnský klub, proto
mi velice pomohlo založení místního klubu MK Austerlitz, za který teď jezdím. Za své největší úspěchy považuji tituly 2x vicemistr světa, 3x mistr Evropy a mistr
ČR. Při každoročním absolvování MS hodně cestuji. Nejdál jsem byl v Singapuru, kde se jel závod
v pralese na ostrově, který je nejjižnějším místem
kontinentální Asie. Dále jsem byl 3x v Japonsku,
ve Francii, Anglii. Na kole trénuji 4x týdně a vedle
toho mi zbývá čas na mé záliby – motokros, kytara, kreslení, lyžování. Na závěr bych chtěl poděkovat mým rodičům, kteří mě v tomto sportu moc
podporují a bez nich by to nešlo.
Lukáš – Jmenuji se Lukáš Michalčík a jsem
žák 6. třídy ZŠ Komenského a jezdím motokros
čtyři roky. V roce 2003 začínal jako osmiletý ve

třídě 65 ccm na stroji KTM.
O rok později závodil ve stejné
třídě na motocyklu Kawasaki (6.
místo MMČR). V roce 2005 musel přestoupit do třídy 85 ccm
kvůli svému vzrůstu. Byl nejmladší jezdec v této kategorii
a jezdil na motocyklu Honda CR85 malá kola
(17“, 14“). V květnu si při závodech ve Smrku
zlomil klíční kost. Kvůli zranění jsem ztratil hodně bodů, protože jsem musel vynechat 4 závody.
V červnu dostal novou hondu na velkých kolech
(19“, 16“). V červenci se jel závod ve Vážanech.
Po nezdařeném startu a pádu dokázal z 28. místa
dojet na 12. místě. Za zmínku určitě stojí
i slovenský závod „Malokarpatský pohár“ pořádaný v Dubňanech, kde jsem dojel 3. Druhý den ve
Slavičíně jsem dojel na 2. místě v závodě „Přebor
Moravy“. Také 4. místo z „Meteor cupu“
v Karlíně je velice hezké. V seriálu „Meteor cupu“
obsadil 9. místo z 66 jezdců, přestože mu chyběly
body ze čtyř závodů! Nyní se věnuje zimní přípravě v tělocvičně v Drnovicích.
Kája – Jmenuji se Karel Májek,
je mi 14 roků a navštěvuji 8. třídu
základní školy v Bučovicích. Mezi
mé koníčky patří sport. Maminka
říkala, že jsem od malička hyperaktivní dítě. Reprezentuji školu ve
florbalu a vybíjené. Největším koníčkem je ale motorismus, který je v naší rodině
tradicí. Můj dědeček jezdil závodně krajský přebor
silničních motocyklů v 70. letech. První motorku
jsem dostal na Vánoce, když mi byly 2 roky, byla
poháněna baterií. Když jsem šel do první třídy (r.
1999) tak mi rodiče koupili první závodní stroj –

minibike 40 Blata. S tímto strojem jsem se zapojil
do závodního programu v roce 2000. V tomto roce
jsem dostal výkonnější motocykl Blata Elite 13
a první závodnickou kombinézu. V kategorii
„Junior“ „A“ a „B“ jsem závodil od roku
2002–2005, kdy jsem se stal 1x mistrem ČR a 2x
mistrem Rakouska. Od této chvíle jsem si moc přál
vyzkoušet jízdu na motorce 125 ccm. Na jaře roku
2006 mi AMK Brno koupilo motorku jako talentu
roku. Muselo se na ní hodně opravit a motorku vyladit, ale hlavně jsem mohl závodit. Díky týmu
pana Mayera, který mě vzal do svého týmu,
a s mechanikem Michalem Čápem motorku postupně vylaďovali. Pan Felgr, majitel známé značky FGR, mi nabídl na poslední závod v Brně jednu
ze svých motorek k testovacím jízdám. Byl to nesrovnatelný rozdíl. Motorka má tuhý pevný rám,
přesto dobře ovladatelná. Moje výsledky:
Hungaroring, Maď. (spadl z 5. místa), Panoniaring,
Maď. (11. místo), Rijeka, Chor. (10. místo), Most,
MČR (spadl z 3 místa), Most, MČR (10. místo),
Hungaroring, Maď. (při riskantních manévrech
jsem spadl z 4. místa), Brno, MČR jsem obsadil 3.
místo a tímto výsledkem mám slíbenou účast
v továrním týmu FGR na sezonu 2007. Moje sezona 2006 skončila a přes zimu nabírám síly ve fitcentru ve Slavkově. Mým vzorem je Valentino
Rossi a chci jít v jeho šlépějích.
Všem závodníkům přejeme mnoho úspěchů
a děkujeme za rozhovor.
J. Marek

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz
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ÚNOR – B¤EZEN 2007

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

kina.365dni.cz

Upozorňujeme na změny programu a promítání filmů v měsíci únoru!
RO(C)K PODVRAÈÁKÛ

3. 2. sobota
4. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

104 min.
Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Karla Janáka. O muzice, penûzích a gangsterech amatérech. Ze svûta mlad˘ch muzikantÛ, kteﬁí se ocitnou tváﬁí
v tváﬁ praktikám podsvûtí. Hrají: V. Kotek, J. Mádl aj.
Vstupné: 65, 70 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

6. 2. úter˘
7. 2. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

85 min.
Animovaná komedie vypráví o tom, kdyÏ díky ne‰Èastné náhodû se ocitne v záchodové míse a následnû v kanalizaci, kde pozná desítky
dal‰ích krys. Film VB/USA v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

10. 2. sobota
11. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

84 min.
Komedie plná mystifikací a nekorektního humoru. Má natoãit dokument, kter˘ udûlá z KazachÛ lep‰í lidi, ale v‰echno dopadne úplnû jinak.
Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

17. 2. sobota
18. 2. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

157 min.
Úspû‰n˘ film o nezletilém kouzelníkovi, zákeﬁném mágovi a pÛvabné dívce. Harry se potkává se star˘mi nepﬁáteli ale i s nov˘mi pﬁáteli.
Film VB/USA v ãeské verzi!
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno

20. 2. úter˘
21. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

91 min.
Skuteãné pﬁípady masov˘ch vrahÛ inspirovaly k natoãení filmového horroru s nabídkou brutality, která bohuÏel mÛÏe b˘t realitou i na
tomto svûtû. Horror USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

24. 2. sobota
25. 2. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

120 min.
Komedie o Ïenách odmítajících b˘t kvÛli mÛÏÛm neustále na pokraji nervového zhroucení. Îena dﬁe na svého nezamûstnaného manÏela
a nemá ãas najít v Ïivotû pevné bod. ·panûlsk˘ film.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

27. 2. úter˘
28. 2. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

101 min.
Film zaznamenává nároãnou cestu Marie a Josefa, zázraãné otûhotnûní a narození JeÏí‰e, které navÏdy zmûní chod dûjin. Podmaniv˘
pﬁíbûh o jejich cestû z Nazaretu do Betléma. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

3. 3. sobota
4. 3. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

86 min.
Co se stane, kdyÏ si medvûd navykne na televizi a sladkosti? Vznikne dal‰í komedie s mluvícími zvíﬁaty! Animovan˘ film USA v ãeské
verzi! Mluví: O. Brzobohat˘, T. Racek, K. Lojdová a dal‰í.
MládeÏi pﬁístupno

10. 3. sobota
11. 3. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

108 min.
Animovaná komedie o tuãÀákovi, kter˘ na rozdíl od sv˘ch soukmenovcÛ neumí zpívat. Zato ov‰em dokáÏe skvûle stepovat. Film USA
v ãeské verzi! Mluví: V. Kotek, D. ·tûpán, S. Vrbická, Z. PantÛãek a dal‰í.
MládeÏi pﬁístupno

23. 3. pátek
24. 3. sobota
25. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.
19.30 hod.

SPLÁCHNUTEJ

BORAT

HARRY POTTER A OHNIV˘ POHÁR

TEXASK˘ MASAKR MOTOROVOU PILOU

VOLVER

PﬁÍBÛH ZROZENÍ

LOVECKÁ SEZONA

HAPPY FEET

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Filmové zpracování slavného románu Bohumila Hrabala. Tématem románu je Ïivotní dráha ãí‰níka, pozdûji hoteliéra a nakonec cestáﬁe
v dobû politick˘ch zvratÛ první pÛle dvacátého století. ReÏie: Jiﬁí Menzel. Hrají: I. Barnev, J. Jentch, M. Huba, O. Kaiser, M. Labuda,
M. Lasica, J. Lábus, J. Abrhám aj.

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