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Podnikatelé ze Slavkovska mûli pﬁíleÏitost získat od ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky nejnovûj‰í informace
z jeho resortu i z vlády. Hlavnû v‰ak
mohli klást v diskusi otázky, které je
v souvislosti s jejich podnikáním nejvíc
zajímají.
Setkání zorganizovala Krajská hospodáﬁská
komora jiÏní Moravy – Informaãní místo pro
podnikatele Slavkov u Brna ve spolupráci
s mûstem Slavkov u Brna dne 1. bﬁezna 2006.
V zasedací síni mûstského úﬁadu pﬁivítal úãastníky starosta mûsta Slavkov u Brna Mgr. Petr
Kostík.
V krátkém pﬁíspûvku pﬁedstavil ﬁeditel Obchodní a hospodáﬁské komory Brno Ing. Petr
Bajer, CSc. moÏnosti ãerpání podpor z fondÛ
Evropské unie a vyslovil poÏadavek pro zjednodu‰ení procedur, aby se k penûzÛm vyãlenûn˘m pro jednotlivé programy firmy skuteãnû
dostaly. Navrhl uskuteãnit soutûÏ o nejlep‰í
malou a stﬁední firmu v daném regionu.
Ministr Sobotka zdÛraznil pozici âeské republiky mezi vyspûl˘mi zemûmi a hlavní úkol
vlády v zaji‰tûní makroekonomické stability.
Oãekává se inflace 2–3 %, pﬁebytek v zahra-

niãním obchodu, ale i posilování koruny. Vláda
má snahu o zjednodu‰ení administrativy pro
podnikatele, sníÏení daní – daÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob by mûla b˘t 20 %, zjednodu‰ení
platby daní. Prostﬁedky, které jsme dostali od
EU, asi budeme schopni vyãerpat, nejlépe je
na tom program OPPP. Pro následují období
2007–2013 bude prostﬁedkÛ sedmkrát víc, sloÏitou administrativu musí odstranit úprava pﬁíslu‰n˘ch pﬁedpisÛ tak, aby peníze vyuÏily firmy
i obce a nemusely je vracet zpût.
Zástupci firem, kter˘ch se se‰lo pﬁes dvacet, se obraceli na ministra Sobotku s problémy, které jim brání v úspû‰nûj‰ím podnikání.
Jedním z nejváÏnûj‰ích byl systém zadávání
veﬁejn˘ch zakázek, jeho sloÏitost a upﬁednostÀování velk˘ch firem pﬁed men‰ími pﬁi v˘bûrov˘ch ﬁízeních, dále problémy t˘kající se dovozu
zboÏí z Asie nebo problémy s registraãními pokladnami.
Pro dal‰í informace mohou podnikatelé vyuÏít sluÏeb InMP – MûÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel. 544121180, e-mail:
imp@meuslavkov.cz.
J.K.

Setkání
s ministrem
financí

Příští číslo vyjde 29. dubna

Ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka si se zájmem prohlédl provoz firmy CUTISIN a. s. a setkal se s vedením této společnosti.
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Úspěch slavkovské ZUŠky
Naše škola se každoročně účastní národní
soutěže základních uměleckých škol, kterou
vyhlašuje MŠMT. Dne 31. 1. se zúčastnil
okresního kola v Ivanovicích na Hané taneční
obor se třemi skladbami, z nichž jedna, nazvaná Mezi dětmi (žákyně 4. r. D. Bezrouková,
M. Filip, K. Gzelová, M. Hrabovská, A. Košelová, P. Kubátová, N. Obořilová, K. Pěnčíková,
A. Procházková, A. Svobodová, S.Tihelková,
E. Zemanová), zvítězila a postoupila do krajského kola.
Sólová skladba v podání Edity Štefkové, která zatančila na hudbu B. Martinů Nová loutka,
získala zvláštní ocenění za zvládnutí taneční
techniky.
Dne 21. 2. se konalo okresní kolo ve hře na
dechové nástroje a bicí v Bučovicích. I zde naši
žáci dosáhli zvlášť dobrých výsledků. Martin
Dvořák (bicí) a Dalibor Šícha (klarinet) získali
1. místo s postupem do krajského kola, Tamara
Bláhová (zobcová flétna), Martin Jelínek a Matěj Šlancar (klarinet) a Patrik Dubský (bicí) se
ve svých kategoriích umístili na prvním místě,
Kateřina Janečková (zobcová flétna) si vyhrála
2. místo.

Soutěž pokračovala v pátek 24. 2., tentokrát
ve Vyškově, kde soutěžili zpěváci a smyčcové
soubory. Také zde nám naši žáci udělali velkou
radost. Oba smyčcové soubory obdržely
1. místo, Markéta Husková v sólovém zpěvu
byla druhá. Komorní trio ve složení Veronika
Michálková, Michaela Ševčíková a Jan Rusnák
nejenže získalo 1. místo s postupem do krajského kola, ale v podobě věcného daru si odvezlo i zvláštní ocenění ředitele školy za mimořádný výkon.
Krajská kola absolvovali naši žáci v březnových termínech. Dalibor Šícha pod vedením
učitele M. Umy obsadil v Blansku 3. místo,
3. místo obdrželo v Kyjově i pěvecké trio – připravila K. Jiráková a rovněž 3. místo si odvezl
z Brna Martin Dvořák, kterého vyučuje J. Handrla. Krajská taneční soutěž proběhla v Brně
formou přehlídky, která byla úspěšným završením soutěží v letošním školním roce.
Všem žákům a korepetitorům, vyučujícím,
kteří přípravě věnovali nemálo času, patří dík
a uznání. Důstojně tak přispěli do mozaiky úspěchů, kterými se můžeme v rámci 50. výročí
založení školy pochlubit.
Jana Jelínková

Závěrečné foto z návštěvy podniku ACHP Slavkov, a. s., kde
si ministr Sobotka prohlédl celý areál této firmy.
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SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

63. řádná schůze RM – dne 27. 2. 2006
1. RM bere na vědomí zprávu o postupu přípravy stavebních úprav souboru budov Poliklinika Slavkov u Brna spočívajících ve výměně výplní okenních otvorů a členěných do
jednotlivých staveb podle budov označených čísly popisnými. RM současně ukládá Městskému
úřadu Slavkov u Brna předložit zprávu o postupu přípravy stavebních úprav souboru budov Poliklinika Slavkov u Brna spočívajících ve výměně výplní okenních otvorů doplněnou návrhem
na jejich financování na řádnou schůzi rady města dne 6. 3. 2006.
2. RM schvaluje přílohy k „Pravidlům pro
pronájmy obecních bytů“, kterými je formulář
pro podání žádosti o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna a formulář pro vyjádření lékaře, v předloženém
znění.
3. RM při diskusi na téma „Společenský dům
Bonaparte“ za účasti Ing. Fuska, jednatele obchodní společnosti PRELAX, spol. s r.o. projednala následující témata:
- střechy objektu Bonaparte – PRELAX spol.
s r.o. dodá podklady včetně rozpočtu oprav
- sály objektu Bonaparte – město zajistí
u p. Šaňka orientační ocenění položek uvedených v jeho písemném materiálu, PRELAX spol.
s r.o. se nebrání variantě provozování sálů městem, pokud město projeví zájem
- venkovní posezení („zahrádka“) – PRELAX
spol. s r.o. má zájem o sezonní provoz, rada města se bude žádostí zabývat na příští schůzi
- přizděný vstup (zádveří) – letos se nebude
odstraňovat,
- restaurace Josefína – město a PRELAX spol.
s r.o. sestaví návrh podmínek pro případného budoucího provozovatele
- Informační centrum v objektu Bonaparte –
byla společně vyhodnocena činnost a další postup.
4. RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy na
zprostředkování nájmu nebytových prostor v budovách ul. Brněnská č.p. 727, Palackého náměstí 86 a Poliklinice Slavkov u Brna, s paní Romanou Chvátalovou z Otnic v předloženém znění.
5. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 7000 Kč z položky na
humanitární účely pro Svaz Diabetiků ČR,
územní organizaci Slavkov u Brna na úhradu cestovného na preventivní pobyt v Luhačovicích
v dubnu 2006 ve výši 3000 Kč a uspořádání
zdravotních přednášek v průběhu roku 2006
částku 4000 Kč.
6. RM odkládá žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „Paprsek“ o příspěvek na vybavení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro

zdravotně postižené osoby, osoby po úrazu a pro
osoby starší.
7. RM odkládá žádost o finanční dotaci na
činnost Gardy města Slavkova.
8. RM souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. 6/99 ze dne 31. 5. 1999 ve znění
pozdějších dodatků uzavřené s pí Alenou Jarošovou ze Slavkova u Brna na pronájem nebytových
prostor o výměře 23,40 m2 ke dni 28. 2. 2006 dohodou s podmínkou, že nájemce uhradí dluh formou první splátky ve výši 5000 Kč a následně
v měsíčních splátkách minimálně 500 Kč. RM
současně ukládá MěÚ prověřit veškeré pohledávky na jednotlivých odborech.
9. RM vyhovuje žádosti ISŠ Slavkov u Brna
o snížení pronájmu sálu Společenského domu
Bonaparte při pořádání školního plesu při pořádání školního plesu ISŠ dne 3. 3. 2006.
10. RM stanovuje starostovi města pro účast
na veřejné dražbě pozemků v k. ú. Slavkov
u Brna, konané dne 28. 2. 2006, finanční limit
kupní ceny.

Volby klepou na dveﬁe
Upozorňujeme občany, že se opět blíží volby, a proto je nutné, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů. Volby do PS
Parlamentu ČR proběhnou v termínu 2. a 3. 6.
2006. Občané, kteří při vstupu do volební
místnosti předloží neplatný občanský průkaz,
nebudou připuštěni k hlasování. Jde zejména
o propadlé občanské průkazy a občanské průkazy, které byly zákonem prohlášeny za neplatné k 31. 12. 2005 (OP typu knížka, OP růžová karta – bez omezení vydané do 31. 12.
1994 – kromě občanů starších 70 let).
Dne 31. 12. 2008 končí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelné zóny
(typ knížka, růžová karta). Proto by měli mít
všichni občané bez ohledu na věk k tomuto
datu nové občanské průkazy (zelené karty).
Dále upozorňujeme, že dne 12. 4. 2006
bude z důvodu montáže kabiny pro zhotovení
nového typu pasu (pas s biometrickými údaji)
značně omezen provoz na úseku cestovních
dokladů.
Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

14. mimořádné zasedání ZM – dne 27. 2. 2006
1. Členové ZM široce diskutovali o problematice pořadatele letních Napoleonských dnů v roce
2006. Následně ZM odkládá rozhodnutí ve věci
pořadatele letních „Napoleonských dnů“ v roce
2006 na řádné ZM konané dne 20. 3. 2006 s tím,
že pověřuje RM vypracováním zadávacích podmínek pro výběrové řízení na pořadatele „Napoleonských dnů“ v roce 2006 a sestavením návrhu
na obsazení komise pro výběrové řízení. Zadávací podmínky a návrh na komisi bude předložen
jako materiál pro jednání ZM dne 20. 3. 2006.
2. ZM schvaluje spolupráci při zabezpečení
LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka
v rozsahu jak ukládá smlouva o poskytnutí dotace s JmK a ve střídání ordinačních týdnů dle roku
2005. ZM současně schvaluje uzavření smluv
mezi Městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu o příspěvku na zabezpečení LSPP v roce
2006. Dále ZM schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení LSPP v roce 2006 mezi Městem Slavkov u Brna a Zdravotnickou záchrannou službou
Jihomoravského kraje, p.o.
3. ZM schvaluje ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2005 ke krytí výdajů LSPP
v roce 2006, dále ZM schvaluje uzavřít dodatek
ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu města Slavkova u Brna

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internet pro veřejnost za 30 Kč/hod.
- faxové služby
- služby DHL
Otevírací doba IRC Austerlitz:
duben–květen:
úterý–neděle
9.00–17.00 hod.
Kontakt:
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I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

o použití přebytku hospodaření roku 2005 ke
krytí výdajů v roce 2006 ve výši 46 947 Kč.
4. ZM schvaluje prodej bytu č. 3 na ul. ČSA
1211, Slavkov u Brna, Tomáši Dvořákovi, bytem
ČSA 1211, Slavkov u Brna za cenu 359 770 Kč
se zaplacením kupní ceny nebo předložení záruky peněžního ústavu před podpisem kupní
smlouvy.
5. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 718 894
Kč (80 %) na realizaci akce „Ošetření stromů v zámeckém parku ve Slavkově u Brna“. ZM současně schvaluje finanční podíl města ve výši 179 723
Kč, tj. 20 % podíl z celkových nákladů na realizaci akce „Ošetření stromů v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna“ do výdajové stránky rozpočtu
města na rok 2006 a ukládá RM připravit návrh
rozpočtového opatření dle tohoto usnesení.
6. ZM dává 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, se
sídlem v Praze za odhadní cenu. Prodejní cena
bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků.
7. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc. č.
EN 341 o výměře 884 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví
Města Slavkova u Brna formou bezúplatného
převodu.
8. ZM schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného
svazku obcí Ždánický les a Politaví pro rok 2006
s celkovými příjmy a výdaji ve výši 347 800 Kč.
ZM schvaluje členský příspěvek Města Slavkova
u Brna pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les
a Politaví pro rok 2006 ve výši 59 240 Kč.
9. ZM žádá Krajské ředitelství HZS JmK
o bezúplatné převedení automobilové cisterny
CAS 32 T 148 s obsahem vody 6 m3 s případným
poskytnutím bývalého zásahového vozu CAS 25
Š 706.
10. ZM bere na vědomí, že dne 15. 2. 2006
členové kontrolního a finančního výboru ZM
provedli dokladovou kontrolu k výnosům a nákladům obsažených ve vyúčtování Vzpomínkových a pietních akcí.
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Na posledním zasedání 14. března se finanční
výbor zabýval výsledky hospodaření města a jeho
organizací za uplynulý rok 2005. Z hlediska účetního lze konstatovat, že nedošlo u žádné organizace k porušení rozpočtové kázně a žádná organizace neskončila v záporných číslech. Všechny
organizace mají možnost, kromě své hlavní činnosti, si „přivydělávat“ v rámci doplňkové činnosti a zlepšit si tak svůj hospodářský výsledek. Město podniká hlavně v oblasti nájmů, výroby
a prodeje tepla, zajišťuje činnost městské skládky

a prodává vlastní movitý a nemovitý majetek.
Školy a školská zařízení mají umožněno podnikání v oblasti pronájmů, stravování, pořádání kurzů
a školení. Historické muzeum poskytuje krátkodobé pronájmy, propagační činnost a prodej suvenýrů. Technické služby pronajímají kontejnery
a montážní plošinu.
Jak jednotlivé organizace hospodařily nám
ukazují přiložené tabulky a grafy. Grafy znázorňují podíl peněz našeho města v rozpočtu
organizace.

Mateřská škola

Město Slavkov u Brna

Příjmy
Výdaje
Výsledek

HČ
6 465 154
6 331 584
133 570

DČ
77 640
77 640
0

Celkem
6 542 794
6 409 224
133 570

DČ
347 553
155 234
192 319

Celkem
10 417 515
10 157 421
260 094

DČ
3 547 599
2 794 957
752 642

Celkem
14 698 570
14 199 923
498 647

ZŠ Tyršova
HČ
Příjmy
10 069 962
Výdaje
10 002 187
Výsledek
67 775

Celkem
152 417 541
144 160 892
8 256 649

DČ
555 310
511 198
44 112

Celkem
21 922 214
21 842 233
79 981

HČ
7 661 453
7 581 937
79 516

DČ
0
0
0

Celkem
7 661 453
7 581 937
79 516

HČ
2 114 500
2 078 060
36 440

DČ
0
0
0

Celkem
2 114 500
2 078 060
36 440

HČ
Příjmy
21 366 904
Výdaje
21 331 035
Výsledek
35 869

ZUŠ

Technické služby
HČ
Příjmy
10 403 513
Výdaje
9 585 610
Výsledek
817 903

DČ
20 455 415
15 200 947
5 254 468

ZŠ Komenského

Historické muzeum
HČ
Příjmy
11 150 971
Výdaje
11 404 966
Výsledek
–253 995

HČ
Příjmy 131 962 126
Výdaje 128 959 945
Výsledek 3 002 181

Příjmy
Výdaje
Výsledek

DDM
DČ
60 460
8 170
52 290

Celkem
10 463 973
9 593 780
870 193

Příjmy
Výdaje
Výsledek

Podíl města v rozpočtu organizace

Vladimír Soukop

Hledáme soudce pﬁísedící pro Okresní soud ve Vy‰kovû
Okresní soud ve Vyškově se obrátil na Zastupitelstvo města Slavkova u Brna s žádostí
o návrh a následnou volbu soudců přísedících
pro okresní soud. Pro Slavkov u Brna byl stanoven počet přísedících do 5, v případě navržení vyššího počtu přísedících může být počet pro Slavkov upraven.
Přísedící jsou voleni zastupitelstvem města
z kandidátů navržených členy zastupitelstva.
K navrženým kandidátům si zastupitelstvo
vyžádá vyjádření předsedy Okresního soudu
ve Vyškově a na vlastním zasedání pak provede volbu (tj. pravděpodobně na červnovém
řádném zasedání zastupitelstva). Přísedící je
volen na dobu 4 let.
Přísedícím může být zvolen občan, který
splňuje následující předpoklady, tedy:
1. Je státním občanem České republiky.
2. Je způsobilým k právním úkonům.
3. V den volby dosáhne věku nejméně
30 let.
4. Je bezúhonným.
5. Jeho zkušenosti a morální vlastnosti

dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat.
6. Souhlasí se zvolením za přísedícího
soudu.
7. Je v obvodu zastupitelstva přihlášen
k trvalému pobytu.
8. Další předpoklady stanoví tzv. lustrační zákon č. 451/91 Sb.
Bohužel v této chvíli nemáme žádné kandidáty na tuto funkci z řad občanů, proto touto
cestou oslovujeme případné zájemce o tuto
odpovědnou práci. Kdo z občanů naplňuje
výše uvedená kritéria (o lustrační osvědčení
pro občana bude žádat zastupitelstvo) a má
zájem o práci soudce přísedícího, nechť se obrátí na tajemníka MěÚ (tel. 544 121 101),
e-mail: tajemnik@meuslavkov.cz, který mu
sdělí další podrobnosti (odměna, náhrady, požadované dokumenty atd.). Bylo by vhodné,
kdyby občané svůj zájem projevili do konce
měsíce dubna.
Ing. Pavel Dvořák
tajemník MěÚ Slavkov u Brna

Seminář „Podpora
z fondů EU“
Informační místo pro podnikatele (InMP) ve Slavkově
u Brna pořádá ve spolupráci
s městem Slavkov u Brna ve čtvrtek 13. dubna
2006 seminář, který bude informovat o možnostech získání podpory podnikání z fondů Evropské unie.
Hlavním tématem budou podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání a Programy podpory malého a středního podnikání
2006. K podání žádosti o poskytnutí úvěru
nebo dotace z těchto programů je nezbytný test
ekonomického zdraví firem, u kterého používá
Obchodní a hospodářská komora (OHK)
v Brně Zdrojovou analýzu. Zdrojová analýza
má prokazatelně vyšší rozlišovací schopnost
než obvyklé finančně-bankovní analýzy konstruované na bázi poměrových ukazatelů a je
schopna odhalit případné ekonomické disproporce i ve stadiu, kdy výstupy klasických finančních analýz a bankovních ratingů ještě
tyto disproporce nejsou schopny odhalit.
Přednáší finanční poradce OHK Brno
Ing. Jiří Šafránek, který bude připraven poskytnout zástupcům firem i individuální konzultace
podle zaslaných přihlášek.
Seminář se koná v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna, Palackého
nám. 65, zahájení bude v 9.00 hod.
Bližší informace vám podá InMP – MěÚ
Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel.
544 121 180, mobil 737 260 436, e-mail:
rmslavkovubrna@inmp.cz, kde je možné obdržet přihlášky.
Pozvánky s přihláškami jsou také na internetových stránkách Obchodní a hospodářské komory Brno na adrese www.ohkbrno.cz v sekci
vzdělávací akce. Účast pro podnikatele je hrazena z projektu InMP a je zdarma. Termín pro
přihlášení buď v elektronické nebo písemné podobě je do 12. dubna 2006.
JK

Oznámení
Úřad práce ve Vyškově oznamuje přestěhování detašovaného pracoviště a pracoviště
státní sociální podpory ve Slavkově u Brna
z adresy Palackého náměstí 89 na novou adresu Koláčkovo náměstí 727 (bývalá budova
Agroklasu). Na této nové adrese budou zajišťovány všechny činnosti pracoviště ve
Slavkově u Brna (zprostředkování zaměstnání, dávky státní sociální podpory).
Upozorňujeme na změnu telefonních čísel od 3. 4. 2006. Nová čísla nebyla operátorem do uzávěrky vydání bohužel sdělena.
Nová telefonní čísla zveřejníme ihned po jejich obdržení.
V případě potřeby je možno se informovat na telefonním čísle 517 304 111.
Poznámka

Hospodaření města v roce 2005

3/2006

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 17.
dubna. 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)

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.
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Zpráva o ãinnosti Technick˘ch sluÏeb Mûsta Slavkova u Brna v roce 2005
(Volný výtah ze zprávy předložené Radě města a Zastupitelstvu města, která má
48 stránek, včetně fotodokumentace.) Kompletní zpráva je pro zájemce ze strany veřejnosti k dispozici na TSMS.
Naším cílem bylo předložit RM a ZM kompletní zprávu pro vytvoření ucelené představy vývoje za poslední víceleté období.
Součástí podrobné analýzy ekonomických
a faktických ukazatelů jsou statistické tabulky, ve
kterých se promítá každodenní práce TSMS. Z víceletého pohledu lze hodnotit vývoj TSMS v širších souvislostech, především ekonomických.
Jsme si vědomi toho, že naši práci hodnotí především veřejnost Slavkova u Brna, ale také návštěvníci našeho města. Úkoly, které TSMS zajišťují, jsou rok od roku větší.
TSMS je příspěvkovou organizací Města Slavkova u Brna s právní subjektivitou. Podle zřizovací listiny je hlavním účelem provádění veřejně
prospěšných služeb pro zřizovatele a spolupůsobení při správě majetku města.
Jedná se především o tyto předměty činnosti:
Čištění města, správa, údržba
a výsadba veřejné zeleně; správa,
údržba a oprava veřejného osvětlení, dopravní a světelná signalizace, propagační zařízení města;
správa a čištění uličních dešťových vpustí; správa, údržba
a oprava místních komunikací,
chodníků a dopravního značení;
správa a provoz letního koupaliště; nakládání s odpady, distribuce
známek na odpady; správa a provoz hřbitova; rekultivace bývalé
skládky; autodoprava; správa
a provozování veřejného WC;
správa a údržba městských hodin
(na chrámu Vzkříšení Páně);
správa zookoutku; správa a údržba dětských pískovišť a hřišť; ředitel organizace je ustanoven za
Město Slavkov u Brna „kontaktní osobou“, ve
smyslu zák. č. 257/2000Sb. – obecně prospěšné
práce nařízené soudem v rámci trestu, jednotlivým odsouzeným (od roku 2000 byl soudem nařízen výkon trestu OPP 36 osobám odpracovat
3778 hodin. Neodpracované hodiny zpětně řeší
soud).
Dále jsou TSMS usnesením 50. zasedání RM –
30. 5. 2005 pověřeny řešit problematiku zatoulaných a opuštěných zvířat. (V roce 2005 to bylo 32
případů.)
Na základě Příkazní smlouvy jsme převzali
1. 8. 2005 správu části stadionu, která je majetkem ve vlastnictví města.
V neposlední řadě je to vyžádaná technická
výpomoc orgánům a organizacím města (v roce
2005 ze 103 konkrétních požadavků, mj. stěhování, tech. pomoc při společenských a kulturních akcích města, jako je otevření obnovení židovské školy, Napoleonské dny, 200. výročí
bitvy, vybudování sběrných míst na tříděný odpad apod.).
Z nedostatku místa dále jen ve zkratkách.
V rámci kapitoly silnice a komunikace města
jsme aktivně spolupracovali s občany, kteří s naší
technickou pomocí a podporou opravili chodníková tělesa před svými domy. V třinácti případech
to bylo 331 m2.
V roce 2003 jsme z vlastní iniciativy vyzkoušeli nezbytně nutné opravy s použitím asfaltových
recyklátů. Po dobrých zkušenostech jsme vytipo-

vané opravy tímto velmi laciným způsobem prováděli i v roce 2004 a 2005. Ve vlastní režii bylo
opraveno:
v roce 2003
37 míst
19 151 m2
v roce 2004
9 míst
3 677 m2
v roce 2005
9 míst
1 514 m2
V roce 2005 se nám podařilo s použitím zbytků z betonové dlažby z terasy koupaliště a s živičným recyklátem opravit blátivou polní cestu
v pojízdnou komunikaci pro pěší 328 m2 za ceny
materiálu 3477 Kč u Penny marketu (spojnice
Špitálská a Slovákova ul.). Celkem bylo opraveno
55 míst, tj. 24 342 m2 s použitím 1772 tun, v ceně
materiálu 226 583 Kč.
Dosáhli jsme tak bezkonkurenčně nízké ceny
9,30 Kč/m2! Proti standardním cenám 100 Kč/m2
při pokládání živičných recyklátů jsme odhadem
ušetřili více jak 2 mil. Kč.

Opravy provedené tímto způsobem jsou prováděny zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků. Celkem realizovaných oprav
místních komunikací v režii TSMS za období
r. 2003–2005 je 25 611 m2 (pro představu je to
pás 2,5 x 10 244 m). Stav místních komunikací
silnic a chodníků si postupně vyžádá zásadní rekonstrukce a modernizace za desítky mil. Kč.
Plošné opravy jsou limitovány jednak finančními
možnostmi rozpočtu města, ale také v neposlední
řadě dokončením rekonstrukcí inženýrských sítí
(vodovodních a kanalizačních sítí, rozvodů el.
energie, sítí veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a dalších investičních akcí).
V kapitole koupaliště se především projevila,
obecně známá, mimořádná nepřízeň počasí v letních měsících. Návštěvnost 31 779 návštěvníků
v roce 2005 byla o 11 385 návštěvníků nižší než je
20letý průměr.
Tab. 1 – Porovnání r. 2003 a 2005
provozní dny
návštěvnost
∅ návšt./den
∅ dotace na
osobu/den

r. 2003
81
73 640 osob
909 osob

r. 2005
63
31 779 osob
504 osob

0,50 Kč

28,90 Kč

V síti veřejného osvětlení je výsledek realizace koncepčního řešení a postupné modernizace
jednoznačný.

Tab. 2 – Spotřeba el. energie VO – vývojová
řada
Rok
1992
2003
2004
2005

kWh
332 623
297 404
277 184
266 332

Kč
419 105
416 152
389 909
354 718

Tab. 3 – Vývojová řada r. 2000, 2005 – hlavní ukazatele VO
Rok

celkový
instal. příkon
2000 108 713 kW
2005 77 000 kW

počet
světel. bodů
684
817

průměr
na světelný zdroj
159,00 W
94,25 W

Těchto výsledků bylo dosaženo při nárůstu
světelných bodů a především zásadním zkvalitněním VO. Veškeré úkony v síti VO jsou podrobně aktualizovány v digitálně vedeném pasportu
vytvořeném v roce 2003.
V rámci kapitoly péče o vzhled a veřejnou zeleň postupně provádíme mj.
plošné úpravy.
V roce 2005 jsme dokončili
vyčištění a urovnání Křenovické
aleje tak, abychom i zde obdobně jako v Zámecké aleji nebo na
Urbánku mohli efektivně využít
strojní samojízdné sekačky pro
sečení, ale i sběr a odvoz listí.
Včasná likvidace listí je základní předpoklad úspěšného boje
s klíněnkou kaštanovou, se kterou se už šest roků snažíme aktivně bojovat především v historických alejích města.
Nedílnou součástí je průběžný úklid a odvoz odpadu z veřejné zeleně města. Snažíme se
tak mj. pomoct občanům, kteří
jsou aktivní při údržbě veřejných ploch před svými domy.
V rámci celkových plošných úprav se nám podařilo získat na vyrovnání terénu 262 tun zeminy
zdarma a provést rozsáhlé parkové úpravy na
stadionu v části, kterou vlastní město.
Na základě příkazní smlouvy města zajišťují
TSMS celoročně „prodej známek“ na svoz domovního odpadu 2x ročně pro 1100 domácností.
V roce 2005 byly prodány individuální známky
typ „A“ 1058 ks, typ „C“ 927 ks, typ „M“ 142 ks
celkem za 1 397 579 Kč.
Veškeré administrativní operace s obratem
víc než 13 mil. Kč zajišťují pouze dvě pracovnice.
Po ukončení náhradní civilní služby v roce 2004
nám tuto účinnou pomoc částečně nahradili 3 nově
přijatí pracovníci, s poskytnutím dotace z Úřadu
práce v rámci veřejně prospěšných prací.
V roce 2005 se nám podařilo úspornostním režimem snížit přímé náklady na jednoho pracovníka proti roku 2004 o 7,5 %, tj. 136 Kč/hod. se
správní režií 19 %.
Zdaleka nejsme spokojeni se stavem životního
prostředí města, které můžeme sami ovlivnit.
Víme, co dá práce dát do pořádku určitou plochu,
ale i následně tento stav trvale udržet. Jsme připraveni pokračovat v aktivním přístupu v postupném
zkvalitňování veřejného prostředí města. Vážíme si
všech občanů, kterým není lhostejné životní prostředí města a dokážeme tento přístup ocenit.
Za kolektiv TSMS Radoslav Lánský
ředitel organizace

6

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

3/2006

Ohlédnutí za uplynulým rokem na zámku
Rok 2005 se nesl ve znamení hned několika výročí – 200 let uplynulo od bitvy u Slavkova, prestižní festival Concentus Moraviae zahájil svůj již 10. ročník ve Slavkově.
10. výročí měla i Slavkovská iniciativa smíření.
Zámek přinesl návštěvníkům celu řadu novinek a akcí.
K největším patří jistě zpřístupnění obou pater zámeckého podzemí. Ti z vás, kteří navštívili působivou vernisáž (se zpěvem J. Gorbunova) a poté viděli instalace v podzemí, se jistě
těší na tuto sezonu, kdy se budou opět konat působivé prohlídky. Dalším počinem je Virtuální
bitva 1805 v přízemí zámku (galerie Austerlitz), která atraktivní a netradiční formou vtáhne diváka do celého dne bitvy. Virtuální bitva
zaujala především školy, které ji hojně navštěvují, nicméně se může pochlubit i významnými
spokojenými návštěvníky: kardinálem Vlkem
a papežským nunciem D. Causerem.
Přichystali jsme pro vás řadu výstav: kromě
Virtuální bitvy to byla např. Zbraně a zbroj
XVI.–XVIII. století v nově vymalovaných
a upravených sálech a chodbě severního křídla
zámku (jedná se o největší sbírku ve střední Evropě), Současná skleněná plastika prezentovala špičkové české skláře, včetně nestora našeho sklářství S. Libenského a mezi její
zajímavosti patřila i socha koně zapůjčená zpěvačkou Lucií Bílou. Výročí bitvy připomínalo
po celou sezonu hned několik výstav: Kde byste Napoleona nehledali, výstava pohlednice
s napoleonskou tematikou, výstava fotografií
z rekonstrukce bitvy. Muzeum pro vás zorganizovalo ucelený cyklus přednášek odborníků

na témata bitvy u Slavkova, od její strategie až
např. po medicínu na válečném poli; součástí
tohoto cyklu byla i exkurze po bojišti.
Zámek byl nově vyzdobený (trikolóry, vlajky, poutače, žáci ZUŠ F. France vyzdobili
chodbu jižního křídla), po celý srpen ožilo nádvoří devíti sochami ztvárňujícími podepsání
Bratislavského míru.
Také svatebčané mají přichystanou novou
květinovou výzdobu svatebních prostor a dostávají na památku nově vytvořený grafický list.
Podařilo se zajistit vytápění Historického
sálu speciálními koberci, novou prostorou k široké nabídce je Divadelní sál zámku. Připravili jsme pro vás několik prohlídek zdarma
a i letos chystáme jen pro vás další atraktivní
nabídky.
Významné pro nás bylo to, že se podařilo
přivést do Slavkova Klub autorů literatury faktu. Spolu s ním jsme navrhli a realizovali Festival válečné literatury faktu – Slavkovské memento. Přestože se jednalo o první ročník,
převzali nad ním záštitu hejtman JMK, starosta
města Slavkov u Brna a Vojenská akademie ve
Vyškově. Tato dvoudenní akce sklidila úspěch
u spisovatelů, přednášejících i u žáků a studentů, kteří se zúčastnili doprovodných soutěží
a vyzkoušeli si techniku, kterou prezentovala
v zámeckém parku Vojenská akademie ve Vyškově.

Zahájení sezony 2006 a mûsíc duben na slavkovském zámku
Hned tři výstavní počiny připravilo Historické muzeum ve Slavkově u Brna na zahájení sezony 2006. Vernisáž výstav, které jsou zaměřeny převážně na dětského návštěvníka,
proběhne v úterý 4. dubna v 16.00 v přízemí
zámku v prostorách portiku. Na vernisáži promluví autoři výstav, kteří seznámí návštěvníky
s jednotlivými výstavními projekty. Program
bude zpestřen a zpříjemněn vystoupením dětí
ze ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna,
které vystoupí jednak s tanečním představením
Tanec loutek, jednak s hudebním programem.
Výstava Čáry máry aneb Strašpytlům vstup
zakázán, kterou se v tomto roce představí ZUŠ
Františka France ve Slavkově u Brna, především její výtvarný obor, ukáže výtvory 133
dětí, na kterých pracovaly po dobu tří měsíců
pod vedením vyučujících Aleny Slezákové
a Evy Cupákové. Návštěvníci se budou moci
seznámit s „čarováním“ výtvarnými technikami jako jsou kresba, malba, grafika a prostorová tvorba. Výstava je nainstalována v prostorách Galerie OK v 1. patře zámku a ke
zhlédnutí bude do 1. května 2006.
Nejen děvčata jistě zaujme výstava historických oděvů na panenkách Zdeňky Mudrákové
Střípky z odívání, která je umístěna v přízemí
zámku (před kavárnou a pokladnou) a bude
všem návštěvníkům volně přístupná souběžně
s provozem zámku do konce letošní sezony. Na
počátku sběratelské vášně paní Mudrákové
byla dětská touha mít panenky oblečené jako
princezny, dnes tato sbírka obsahuje na několik
desítek panenek oblečených do historických
kostýmů. Inspiraci ke zhotovování historicky

věrných módních proměn oděvu i obuvi v různých etapách čerpá paní Mudráková především
v odborné literatuře a na výstavách.
Do pohádky nás zanese i poslední z výstav,
která bude zahajovat letošní sezonu, Výstava
loutek z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, na které si bude možné prohlédnout pohádkové výjevy v podání loutkových figurek. Výstavu lze navštívit od 4. dubna do konce měsíce
května 2006 v galerii v přízemí zámku.
V úterý 11. dubna 2006 v 16 hodin se v Rubensově sálu uskuteční přednáška Mgr. Lubomíra Uhlíře Vývoj rakouské armády v letech
1780–1830, zpestřená názornými obrázkovými
dokumenty.
PODZEMÍ ZÁMKU
Od pátku 14. dubna 2006 do pondělí 17.
dubna 2006 včetně (9–16 hodin) si nenechejte ujít profesionální floristickou výstavu brněnské firmy Dopitaflor, která pro všechny milovníky dlouho očekávaného jara, připravila
výstavu květinových aranžmá a dekorací „Jaro
a Velikonoce v podzemí“. Souběžně si v podzemí můžete prohlédnout expozici „Z historie
města Slavkova“ a také jarně vyzdobenou pekárnu a kuchyni.
Na závěr měsíce jsme připravili ještě další
dvě akce: v pátek 28. dubna 2006 a v sobotu
29. dubna 2006 Festival válečné literatury faktu „Slavkovské memento“ (článek na str. 7)
a o víkendu 29. dubna 2006 a 30. dubna 2006
Zahradní dny (ve spolupráci s Petrem Navrátilem; článek na str. 15).
Za Historické muzeum:
Mgr. Petr Lukas a Bc. Pavla Obrovská

Ke spolupráci si vybral zámek Jihomoravský
kraj, který na něm uspořádal dvě prestižní akce:
předávání cen JMK a tzv. Kulatý stůl u příležitosti bitvy u Slavkova. Této ojedinělé akce se na
pozvání JmK účastnili zástupci politiků, diplomatů, církví a odborné veřejnosti a vzešlo z ní
poselství v podobě Slavkovské výzvy, kterou
jsme vám již představili na stránkách Zpravodaje.
Plodná je spolupráce s Vojenskou akademií
ve Vyškově, Československou napoleonskou
společností, Muzeem Brněnska, Muzeem města Brna, cestovní agenturou Tomík dětem – se
všemi jsme nastartovali řadu úspěšných projektů. Jedním z našich cílů je přivést na zámek více
zahraničních turistů, proto spolupracujeme
s Czechtourismem, Ministerstvem pro místní
rozvoj a řadou soukromých agentur. Jedním
z výsledků je např. povědomí o exkurzi pro děti,
kterou už absolvovali školáci z Rakouska. Zámek se také prezentoval patnácti největším ruským touroperátorům.
Akcí, které jsme pořádali nebo spolupořádali, byla celá řada: Slavkovská iniciativa smíření,
tři koncerty festivalu Concentus Moraviae, Napoleonské dny, Vzpomínkové akce, Japonské
dny, koncerty klasické hudby, přednášková činnost, účast na seminářích a vědeckých konferencích a mnohé další. V knihovně vám stále
zajišťujeme odběr oblíbených časopisů – jejich
počet stoupl už na 56!
Celková návštěvnost zámku byla ve srovnání
s předcházejícím rokem vyšší o 6216 návštěvníků, významně stoupl i počet sňatků (celkem
119).
V přízemí zámku uvítala návštěvníky nová
kavárna, která v krásném prostředí zpříjemní
čas nad skvělou kávou nejen těm, kteří čekají
na některou z prohlídek.
Oblast, ve které bylo muzeum zatím nejúspěšnější ve své historii, je sponzorství. Vedení
zámku se podařilo za dobu svého působení získat finance na různé projekty a akce ve výši,
která dosahuje 5 mil. Kč.
Věříme, že se nám daří přinášet na zámek bohatou činnost v mnoha kulturně společenských
okruzích, které se budeme snažit v letošním
roce ještě více rozšířit ke spokojenosti maxima
návštěvníků.
Přijměte prosím pozvání na slavkovský zámek v roce 2006.
Mgr. Jana Omar, Mgr. Jiří Blažek

Cestovní doklady –
změna
Ode dne 20. 3. 2006 došlo ke změně umístění kanceláře cestovních dokladů a kanceláře řidičských průkazů. Tyto dvě kanceláře
byly vzájemně vyměněny, tzn. i nadále obě
zůstávají v přízemí budovy Městského úřadu
ve Slavkově u Brna na Palackého náměstí 260
(bývalá pošta). Důvodem této změny je vydávání pasů s biometrickými údaji (předběžně
v termínu od 1. 9. 2006) a s tím související instalace speciální fotokabinky v této kanceláři.
Dále upozorňujeme, že dne 12. 4. 2006
bude z důvodu montáže této kabinky pro zhotovení nového typu pasu značně omezen provoz na úseku cestovních dokladů.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Dětský karneval se vydařil
V neděli 5. března směřovaly davy rodičů
s dětmi na maškarní ples, který každoročně pořádá Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna.
Letošní účast byla opět vysoká a návštěvníci
z pohádkového světa zaplnili všechny prostory
velkého i malého sálu Sportovního centra Bonaparte. Radost z pohybu je dětem vlastní, a tak
všechny princezny, víly, čarodějnice, hastrmani,
ale i udatní kovbojové a indiáni měli možnost se
pořádně vydovádět v rytmu disko hudby. A pokud se zrovna netancovalo, losovala se velká
tombola, soutěžilo se ve skákání na balonech
nebo běhu v galoších, chůzi na lyžích či na nejrychlejšího „Čerta s Káčou“. Snaha všech byla
oceněna sladkostí. Velké poděkování patří místním podnikatelům a sponzorům, kteří věnovali
dětem krásné ceny do tomboly a cukrovinky
k soutěžím.

Jsou to: LIKO-S, Lohmann & Rauscher, JM Demicarr, Město Slavkov, Jonsered R. Rumpová,
Košvicova cukrárna, Cukrářství U Martiny, JV
com, Elektro Koukalová, Textil Désirée – Stojanová, Knihy-dárky-Skaličková, Videopůjčovna Drábková, Zámecká lékárna, Mgr. V. Soukop, Knihy
Drogerie Hlásenský, Potraviny Svoboda, Potraviny
Kořínek, Trafika Walterová, Květiny Kudová,
Brašnářství Svobodová, Drogerie Napoleon-Austerlitz, Ovoce zelenina – Kuda, Hračky sport –
Souček, Lumia – obuv, Zahrádkářská prodejna
Fialka, Dárkové zboží – kosmetika p. Bílková, Zahradní centrum v Aleji, Jízdní kola Hanák, Elektro
Rudolf, Lékárna Poliklinika, GE Money Bank, Večerka Slávka, Chovatelské potřeby Štrof, Boutique
Ornela, Cyklosport Puškač, Prodejna Zdeňka.
Těšíme se na shledanou při příštích akcích pro
děti.
Kolektiv DDM

Slavkovské memento 2006
Festival válečné literatury faktu ve dnech 28. a 29. dubna
V loňském roce si město Slavkov u Brna připomnělo 200. výročí bitvy u Slavkova. K této
příležitosti byla uskutečněna celá řada zajímavých akcí, mimo jiné i 1. ročník Festivalu válečné literatury faktu s podtitulem Slavkovské
memento 2005.
Ve vytyčené cestě pokračujeme také letos –
nad Festivalem opět převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, velitel Vojenské akademie ve Vyškově plk. Milan
Solík a starosta města Slavkova u Brna
Mgr. Petr Kostík.
Akce se bude konat v atraktivním prostředí
slavkovského zámku ve dnech 28. a 29. dubna
2006. Programem festivalu budou autorská čtení, besedy se spisovateli, prezentace nových titulů z dané oblasti, křty knih aj.
Stejně jako vloni je součástí festivalu literární a výtvarná soutěž pro žáky základních
a středních škol – tentokrát na téma Děti a válka, prezentace Vojenské akademie ve Vyškově
v zámeckém parku, prodejní prezentace nakladatelství a vydavatelství knih a další.
Programové bloky:
Pátek 28. dubna
11.00
Zahájení festivalu v Divadelním
sále
Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže a předání cen

14.00

19.00

Čtení vítězných děl literární soutěže
žáků a studentů
Knižní veletrh nakladatelů a vydavatelů nejen válečné literatury
Křest knihy Slavkov u Brna
Ukázky činnosti Vojenské akademie ve Vyškově v zámeckém parku
Autorská čtení autorů literatury faktu v Divadelním sále
Ukázky činnosti Vojenské akademie ve Vyškově v zámeckém parku
Večerní čtení při svíčkách v Zámecké černé kuchyni s navazujícím diskusním kroužkem

Sobota 29. dubna
10.00
Představení autorů druhého dne
v Divadelním sále
Autorská čtení
cca 14.00 Ukončení festivalu
V průběhu obou dnů bude nainstalována výstava výtvarných prací žáků k tématu „Děti
a válka“ v 1. poschodí slavkovského zámku.
Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
ojedinělou akci je zcela volný. Jste srdečně
zváni, přijďte a setkejte se s oblíbenými známými i méně známými spisovateli.
Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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Výstava fotografií
Slavkova
(příležitost pro občany spolupodílet se
na výstavě)
Vážení občané, Historické muzeum ve Slavkově u Brna připravuje cyklus dokumentárních výstav fotografií, pohlednic a grafik, které se týkají města Slavkova u Brna, a to
s tématy:
- Město Slavkov u Brna a jeho proměny
- nejstarší fotografie, poč. 20. stol. – 40. léta
20. stol., II. světová válka, 50.–60. léta 20.
stol.; 70–80. léta 20. stol., 90. léta 20. stol. –
dosud.
- Zámek
- Průmysl, řemeslníci a živnostníci
- Zájmová sdružení
- Významní občané Slavkova
- Zajímavosti a kuriozity
Prosíme všechny (nejen Slavkováky),
kteří mají fotografie k daným tématům, o jejich zapůjčení Historickému muzeu. První
etapa cyklu je plánovaná od června/července
a potrvá do konce roku.
Fotografie budou vystaveny v prostorách
severního křídla zámku, kde jsou okna opatřena UV filtry proti poškozování exponátů
slunečním zářením. Po skončení výstavy budou fotografie vráceny zpět majitelům.
Všechny fotografie budou označeny jménem
jejich autora a zapůjčitele
Zápůjčky budou přijímány u PhDr. Vladimíry Zichové, tel.: 544 221 205, e-mail: zichova@zamek-slavkov.cz.
Věříme, že spolupráce na připravovaném
cyklu výstav bude úspěšná a zajímavá nejenom pro rodilé Slavkováky. Těšíme se na spolupráci
Mgr. Jana Omar, ředitelka muzea,
PhDr. Vladimíra Zichová, historička

Svatourbanské hody
se blíží…
…a proto vyzýváme zpěvu a tancechtivou
slavkovskou mládež, aby se k nám připojila.
Každou sobotu v 19 hodin začínají zkoušky
na bývalém DDM (vedle ZUŠ). Přijďte se za
námi podívat, zatančit a zazpívat si, veselit se.
Až v květnu společně půjdeme v průvodu
městem, nastrojení do kyjovských svátečních
krojů, budeme tančit pod májou a večer zahájíme zábavu slavnostním nástupem, pak teprve poznáte, co je nám odměnou za energii vydanou na zkouškách a za úsilí věnované
hodovým přípravám.
stárci

Sběr železného šrotu
V sobotu 1. dubna pořádá slavkovský Junák Sběr železného šrotu.
Prosíme občany, aby šrot shromažďovali
na veřejná prostranství v pátek odpoledne
nebo v sobotu ráno.
Při sběru v loňském roce docházelo ke
krádežím cizími osobami. Žádáme proto občany o spolupráci: sběrové skupiny Junáka
(traktory) budou označeny symboly Junáka
a doprovázeny činovníky naší organizace.
Středisko Junáka
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Poklady nejen z depozitářů (39)
Pohlednice (pokračování)
KOBYLNICE
Obec ležící jihovýchodně od Brna při cestě na
Sokolnice. Během doby se nazývaly rovněž Kobelnice či Kobylníky. První písemné zmínky spadají již do poloviny 14. století. V roce 1355 patřilo pět dílů vsi Kobelník brněnskému měšťanu
Albertovi, ostatní části pak Konrádovi Goblínovi.
Dalším majitelem se stal Ondřej ze Sloupna a Kobylník – později se svým bratrem Janem.
Již v roce 1417 je v Kobylnicích zmiňována
tvrz, která patřila k vodním typům. Je zde totiž
uváděn rovněž velký rybník, který se rozkládal kolem tvrze. V 16. století k tvrzi přibyl poplužní
dvůr, pivovar a sladovna. K roku 1529 držel Kobylnice Bohuš Herink ze Sloupna, který obec prodal Janovi z Kyjovic. K dalším majitelům patřili
Ludmila – vdova po Janovi z Doubravic, Jimram
Osovský z Doubravic, Bohuslav Sádovský z Kbelska, r. 1576 Jindřich Králický z Králic, Bohuslav
Bořita z Budče a další.
Kromě tvrzi se v obci v této době nacházel poplužní dvůr, pivovar, mlýn a 2 rybníky. Do školy
děti původně chodily do Šlapanic, potom do Ponětovic. Roku 1853 zde byla vybudována škola –
od roku 1892 dvojtřídní. Škola se v obci nachází
dodnes.
K památkám patří zvonice na návsi – centrální
stavba z roku 1821, před ní železný kříž postavený v roce 1863. Další památkou je kamenný kříž
z roku 1835.
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nachází 6 pohlednic zachycujících historické pohlednice Kobylnic. Dvě nejstarší – ještě dopisnice z let 1906-7 představují záběry na nejvýznamnější budovy v obci – starou
a novou školu, dvůr, či hostinec. Obě jsou černobílé. Kolem roku 1925 byly vydány dvě kolorované
pohlednice zobrazující náves z různých pohledů,
školu, mlýn a hostinec u Benešů. Příležitostná pohlednice byla vydána ze zájezdu Druhé sokolské
župy v Brně do Kobylnic 14. 9. 1930. Kolem roku
1948 byla vydána černobílá pohlednice, která zachycuje náves a zvonici.
KOJÁTKY
Obec leží 4 km severovýchodně od Bučovic.
Název Kojatka, Kojetice – Kojátky získaly od
osobního jména Kojata. Obec byla osídlena již
v době bronzové. V obci bylo nalezeno pohřebiště
únětické kultury. Bylo odkryto přes 80 hrobů. Při
archeologickém průzkumu bylo odhaleno ještě
menší pohřebiště z doby slovanské.

K roku 1358 se v písemných pramenech připomíná Diva z Kojátek, v r. 1412 zde sídlil Otík Stoš
z Bránic, po něm obec zdědily jeho dcery Adlička
a Barbora z Bránic. K dalším vlastníkům patřili
Anna z Mrdic společně s manželem Lickem z Lilče, Václav Pacák z Pačlavic (1526), 1529 pak jeho
synové Hynek a Filip, 1558 Mikuláš Kokorský
z Kokor. Majitelé obce se pak střídali poměrně
často. K roku 1600 prodal Jan Šebor Krčma z Koněpas tvrz a ves Kojátky Kryštofu Martinovskému
z Rozseče. V zemských deskách se tvrz v Kojátkách objevuje až v r. 1603 a poté 1640. Vzhledem
k tomu, že se již v r. 1358 v pramenech objevuje
paní Diva s predikátem „z Kojátek“, lze se domnívat, že tvrz zde stávala mnohem dříve, než v 17.
století.
V roce 1641 Prodal Vilém hrabě z Kounic statek Kojátky za 6500 zl. moravských Anně Zeydlitzové ze Schönfeldu. Poté Kojátky opět poměrně
často měnily své majitele. V roce 1832 je koupil
za 50 000 zl. Jan Michal rytíř Manner. Rod Mannerů – majitelů bohdalického panství, Kojátky držel až do roku 1907, kdy velkostatek Kojátky-Šardičky byl prodán vyškovskému cukrovaru.
V letech 1924–1930 byl velkostatek rozparcelován a prodán drobným držitelům.
Až do druhé poloviny 19. století byl v Kojátkách vrchnostenský pivovar, do roku 1926 větrný
mlýn. V roce 1942 se Kojátky spojily se sousední
vsí Šardičky. V roce 1986 byla ves připojena k Bučovicím a od roku 1992 je opět samostatnou.
V obci působilo množství spolků – 1875 čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimír, 1898 Spořitelní
a záloženský spolek, 1913 byl založen Sokol.
Školu děti původně navštěvovaly v Bučovicích,
od roku 1820 již v Kojátkách. Od roku 1874 byla
škola dvojtřídní. V současné době se škola v obci
nenachází.
K významným památkám patří barokní socha
sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
Slavní rodáci obce:
V Kojátkách se narodil František Götz (1894 až
1974), profesor DAMU a filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, ředitel Městských divadel
pražských a dramaturg Národního divadla v Praze.
Josef Komárek (*1893) – pedagog a spisovatel
a Jaroslav Vykoupil, trojnásobný mistr ČSR v lehké atletice, překonal 17 čs. rekordů a dva vyrovnal.
Byl také čestným členem olympijského výboru.
Ve sbírkách HM se nachází pouze jedna černobílá pohlednice z 20. let 20. století, která představuje 4 pohledy na obec s návsí, kapličkou a býv.
panským dvorem.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Kobylnice – pohled na školu, býv. mlýn a náves z roku 1925
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Mûsto Slavkov u Brna nabízí
k pronájmu nebytové prostory
• v budově „Poliklinika“, ul. Tyršova č.p. 324,
Slavkov u Brna, místnost č. 224, o výměře
13,23 m2,
• v budově „Poliklinika“, ul. Malinovského
č.p. 288, Slavkov u Brna, nebytové prostory
pro provozování občerstvení o celkové ploše
23,40 m2
• v budově „Poliklinika“, ul. Malinovského
č.p. 551, Slavkov u Brna, nebytové prostory
– dvě garáže
• v budově na Koláčkovo náměstí č. p. 727
(bývalý Agroklas), Slavkov u Brna, místnosti – kanceláře ve II. NP
• prostory kuchyně a jídelny na Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov
u Brna, o celkové ploše 204,35 m2.
Podrobnější informace lze získat telefonicky (544 121 124) nebo osobně v úřední dny
pondělí a středa s možností prohlídky na místě samém na Městskému úřadu Slavkov
u Brna, odboru bytového a tepelného hospodářství.

Jak postupovat, jestliÏe chcete získat
do uÏívání nebytové prostory
ve vlastnictví mûsta
Záměr pronájmu nebytových prostor vyhlašuje rada města formou zveřejnění na úřední
desce a v místním rozhlase. Zveřejnění obsahuje adresu domu s nebytovými prostory a jejich bližší specifikaci (umístění v domě, velikost apod.).
Zájemce o pronájem nebytových prostor
má možnost si v termínu dohodnutém na odboru BTH prostory osobně prohlédnout a jsou
mu současně na vyžádání sděleny další informace a podmínky, příp. navrhovaná cena nájmu.
Zájemce podá písemnou žádost o pronájem
nebytových prostor, kde uvede předpokládaný
termín zahájení užívání a účel užívání. Odbor
BTH předkládá radě města zprávu s popisem
doručených písemných žádostí, tato je posoudí a rozhodne formou usnesení o budoucím
vybraném nájemci.
Usnesení rady města je pro odbor BTH závazným podkladem pro uzavření nájemní
smlouvy s vybraným žadatelem.
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství

Kojátky – několik pohledů na obec – 20. léta 20. stol.
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Vzpomínka na pana učitele Aloise Rotrekla
Pan Alois Rotrekl se narodil
7. 4. 1942 ve Viničných Šumicích. Po absolvování základní
školy a gymnázia vystudoval
obor tělesná výchova – ruský jazyk na Pedagogické fakultě
v Brně. Po vojenské službě krátce působil jako učitel na ZŠ Tyršova, potom přešel na naši ZŠ
Komenského náměstí a prožil
zde celý svůj aktivní život. Jeho
přátelé a známí si Lojzu nedovedou představit bez sportu, fotbalu, ale hlavně ne bez jeho milované košíkové. Byl obětavým
trenérem a zasloužil se o mnohé
úspěchy slavkovského dívčího
basketbalu, a to i na krajské
úrovni. Vychoval řadu kvalitních
hráček. Jeho týmy měly i mezinárodní kontakty. Hrály ve Francii, Rakousku a Polsku. Hodiny tělesné výchovy pod
jeho vedením byly pestré a zajímavé. Jako
učitel tělesné výchovy organizoval mnoho
sportovních soutěží a lyžařských kurzů.

Řadu let vedl dětský letní tábor
v Kloboučkách a také v Polsku.
Byl učitelem náročným na své
žáky a svěřenkyně, ale také veselým a laskavým člověkem. Jako
občan se zapojoval do veřejného
života města, pracoval v českopolské sekci. Rád jezdil do družebního města Slawkov v Polsku, kde měl řadu přátel. Je
čestným občanem tohoto města.
Po odchodu do důchodu i přes
zdravotní potíže byl i nadále ve
spojení jak s námi ve škole, tak
i se světem sportu. Byl i veřejně
aktivní. Přispíval články-medailonky do Slavkovského zpravodaje. Náhlá nemoc ukončila jeho
činorodý život dne 20. 3. 2006
ve věku nedožitých 64 let. Odešel člověk, kamarád, kterého jsme měli rádi
a na kterého budeme vzpomínat. Čest jeho
památce.
Kolegové a kolegyně ze ZŠ Komenského
náměstí ve Slavkově u Brna

Informace ze Z· Komenského nám.
Olympiáda v anglickém jazyce
Dne 22. února se ve Vyškově uskutečnilo
okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžící žáci ZŠ jsou rozděleni
do kategorií podle tříd. Ve starší kategorii 8.
a 9. tříd se mezi většinou staršími soutěžícími
uprostřed výsledkové listiny ocitla Kateřina
Adámková z 8.A. V mladší kategorii 6. a 7.
tříd zvítězila Markéta Bukáčková, žákyně
7.A, zatímco její spolužačka Jana Štěpánková
obsadila krásné třetí místo mezi jedenácti
soutěžícími. Gratulujeme.
E. Ptáčková

Dračí prokletí
Dvě nesnášenlivé a zlé čarodějnice, jedna
dvouhlavá dračice, trocha kouzel – a je z toho
pohádka. Jak si s prokletím skoro beznadějným poradí děti z dramatického kroužku ZŠ

Komenského ve Slavkově? Uvidíte od 19. do
21. dubna ve staré tělocvičně naší školy v dopolednich hodinách a v pátek ještě v 19 hod.
Zveme srdečně všechny věkové kategorie.
Mgr. Iva Kočí

Vzkaz v láhvi
Dne 1. března 2006 se ve Vyškově sešlo 31
žáků 8. a 9. tříd ZŠ a studentů víceletých
gymnázií, aby změřili své jazykové znalosti
a slohovou obratnost na téma „Vzkaz v láhvi“
v okresním kole Olympiády v českém jazyce.
Vítězkou v této silné konkurenci se stala žákyně 9.A ZŠ Komenského Monika Machalová (22 bodů), o 5. a 6. místo se pak dělila Jana
Pilátová (17 bodů) z 8.A naší školy. Oběma
dívkám blahopřejeme, děkujeme za vzornou
reprezentaci a Monice držíme palce v krajském kole 28. 4. 2006.
HaF

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz
V únoru se Klub malých debrujárů Koumáci přihlásil do korespondenční soutěže
Tajemství ocelového města, kterou vyhlásili debrujáři z Třince. Koumáci budou následující čtyři měsíce řešit zajímavé úkoly,
hlavolamy, zkoušet různé pokusy a tvořit
výrobky z odpadových materiálů. Hlavním
smyslem soutěže je, aby se děti pobavily,
obohatily se o nové poznatky z oblasti vědy
a techniky, vyzkoušely si svůj důvtip a seznámily se s třineckým regionem.
Poslední únorový víkend se děti a jejich
rodiče vypravili na dvoudenní poznávací zájezd do Budapešti. Navštívili Palác zázraků,
kde si vyzkoušeli řadu zajímavých experimentů ze světa vědy a techniky. Nedělní dopoledne patřilo návštěvě termálních lázní,
kde se řada účastníků i přes sněžení „vyřádila“ v otevřeném vyhřívaném bazénu.
Žáci pátých tříd se v pátek 3. března zúčastnili velkolepé akce nazvané Věda na
radnici. Připravili ji pracovníci Domu dětí
a mládeže Junior v Brně za pomoci mnoha
spoluorganizátorů. V prostorách Staré radnice v Brně byla rozmístěna řada expozic či
tvořivých dílen. Například v přízemí návštěvníky čekalo malé chemické „experimentárium“, jinde si zase mohli zahrát
nové deskové hry a nechyběla ani herna
a tvořivá dílna pro nejmenší nazvaná Mraveniště. V prvním patře si děti zkusily vyrobit hračku v česko-francouzské tvořivé
dílně a Křišťálový sál patřil příznivcům netradiční a zábavné matematiky. Ve druhém
patře probíhaly v Divadle vědy v určitých
hodinách zajímavé chemické, fyzikální
a vědecké produkce. Na závěr se návštěvníci podívali do věže, odkud je impozantní
výhled na Brno.
Celá akce byla perfektně zorganizovaná
a byl o ni obrovský zájem ze strany veřejnosti. Pořadatelům patří velké uznání a poděkování.
Olga Zehnálková
V měsících únoru a březnu zpravidla
probíhají okresní kola soutěží a olympiád,
kterých se účastní také žáci naší školy. Velkou radost jsme měli z umístění našich dětí
v okresním kole recitace, kde nás ve III. kategorii (žáci 6. a 7. tříd) reprezentovala
Kristýna Krátká a ve IV. kategorii (žáci 8.
a 9. tříd) Ludmila Šujanová a Pavel Šujan.
Za přednes básně Václava Hraběte a prózy Františka Nepila byla porotou nejlépe
hodnocena L. Šujanová, která naši školu
i okres bude reprezentovat v krajské přehlídce recitátorů, která proběhne v Brně
v měsíci únoru. K. Krátká si ze soutěže odnesla Čestné uznání.
Věra Dobešová

Den otevřených dveří
Kde? Základní škola Slavkov u Brna, Malinovského 280.
Kdy? 6. dubna 2006 od 13 do 17 hod.
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Velikonoční svátost smíření
Rád bych tímto článkem ujasnil pohled na
svátost smíření, tradičně nazývanou zpověď, ke
které je zván každý katolík zvláště v době velikonoční a pro různé nesprávné chápání této svátosti ji věřící opomíjí, snad i zanedbávají. Snad
je jedním z důvodů zkušenost, že jim prý zpověď
nevnese do života žádné zlepšení. Nač se pořád
dokola zpovídat ze stále stejných hříchů a chyb?
Další nesprávný předpoklad spočívá v domněnce, že hlavní cíl zpovědi je odstranění hříchů
a chyb. Důležitější než seznam hříchů, ze kterých se zpovídáme, je však rozpoložení, se kterým k této svátosti přistupujeme. Nejde jen
o zpověď, ulehčení svému svědomí, ale o svátost
smíření, a ta nám nabízí něco většího – usmíření
se s Bohem, hlubší spojení s Kristem a nový příliv síly Ducha svatého.
Podívejme se, co nám může pomoci k dobrému přijetí svátosti smíření:
1. Odpuštění druhým. Ze všeho nejdříve
musíme odpustit druhým vše nedobré, co nám
kdy udělali. Ježíš na to upozorňuje v horském
kázání, když říká: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco
proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se
napřed smířit se svým bratrem; potom teprve
přijď a přines svůj dar… Nebo v modlitbě: Otče
náš, jenž jsi na nebesích… odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům…. (Mt
5,23; 6,9-15)
2. Uznání vlastní hříšnosti je další podmínkou pro tuto svátost. Proto si Ježíš stěžoval na farizeje, kteří nebyli ochotni vidět svoji hříšnost
a skutečnost, že ho potřebují. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní… Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšníky. (Mt 9,12-13). A svatý
Jan dodává: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže do-

znáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. (1Jan
1,8-10).
3. Veliká láska k Ježíši Kristu a veliká touha se s ním setkat. Bez této touhy by naše vyznání hříchů bylo jen snahou po úlevě svědomí
a také znamením naší malé víry. Ježíš odpouští
hříchy proto, abychom mohli oživit vztah s ním.
V evangeliu je nám příkladem Zacheus, toužící
nejen po dopuštění, ale také po samotném přátelství s Ježíšem (Lk 19,1-10).
4. Víra v Ježíšovu velkou touhu nám odpustit. Důvod, proč nevyužíváme možnosti přistoupit ke svátosti smíření, může být také naše
malá víra, že nám chce odpustit na prvním místě Ježíš. On ví, co pro nás znamená žít bez hříchu a chce, abychom tuto skutečnost poznali
a zakoušeli také my. On chce sdílet vztah s každým člověkem, nehledě na to, jak moc jsme hříšní. Dokazuje to podobenstvím o marnotratném
synovi, ztraceném penízi a ztracené ovci (Lk 15)
a slovy v knize Zjevení: Hle, stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li někdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
(Zj 3,20).
5. Modlitba za „uzdravení“ v jistých oblastech života. Odpuštění hříchů spojoval Ježíš
s uzdravením a svátost smíření je zároveň i svátostí uzdravení. Během svátosti smíření můžete
vyslovit jakoukoli těžkost, tělesnou, duševní či
duchovní, které chcete být s Boží pomocí zbaveni. Mnohdy neočekáváme, že se to může stát.
S odpuštěním hříchů je vám též znovu dán
Duch svatý, který v nás rozhojní duchovní sílu
k novému začátku v životě.
P. Milan Vavro, římskokatolický farář
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Návštěvy nemocných, 5.–7. 4. dopoledne
Duchovní obnova pro muže „O MODLITBĚ“ sobota 8. 4. od 9.00 do 17.00, sál
u sester Malinovského ul.
Diecézní setkání mládeže s biskupem
v Brně, sobota 8. 4.
Květná neděle s žehnáním ratolestí, průvodem a pašijemi, 9. 4. v 9.00 a v 18.00 h
Křížová cesta na Urbánek, neděle 9. 4.
v 15.00 od sochy sv. Jana
Zpovědní dny před Velikonocemi, pondělí
10. 4. a středa 12. 4. vždy 17.00–19.00, farní kostel
Velikonoční bohoslužby ve farním kostele:
Zelený čtvrtek, mše sv. na památku poslední
večeře Páně, 13. 4. v 18.00
Velký pátek, obřady uctění sv. Kříže, 14. 4.
v 18.00
Křížová cesta městem, Velký pátek ve 21.00
od kostela
Vigilie Vzkříšení Páně, slavnost světla, svěcení vody a obnova křtu, sobota 15. 4. ve
20.30 (zpívá sbor)
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, slavnost zasvěcení chrámu, 16. 4. mše sv. v 9.00
a 18.00 s žehnáním pokrmů, sbírka na opravy
Mše sv. v penzionu, se svátostí nemocných,
čtvrtek 20. 4. v 8.00 (přede mší sv. zpověď)
Velikonoční koncert v kostele, neděle 30. 4.
v 16.30 h.

Církev adventistů sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají vždy ve dvou částech. V 9.00 hodin začíná společné studium Bible a od 10.30 následuje kázání.
V dubnu vás zveme na soboty 1. a 15. 4. do domu
Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959
(vedle Hasičské zbrojnice).

Fotbal v dubnu
V měsíci dubnu se budou hrát na stadionu
následující mistrovská utkání:
I. tř. „A“ JmKFS
So 1. 4. S1avkov „A“–Šlapanice, zač. 16.00 h
So 22. 4. Slavkov „A“–Kostice, zač. 16.30 h.
dorost I. tř. JmKFS
So 1. 4. S1avkov–Šlapanice, zač. 13.30 h.
So 22. 4. Slavkov–Kněždub, zač. 14.00 h.
st. a ml. žáci I. tř. JmKFS
So 8. 4. Slavkov–Veselí n. M., zač. 9.00 a 10.45 h.
So 15. 4. Slavkov–Ratíškovice, zač. 9.00 a 10.45 h.
So 29. 4. Slavkov–Lanžhot, zač. 9.00 a 10.45 h.
IV. tř. Vyškovska
So 8. 4. Slavkov „B“–Nesovice „B“, zač.16.00 h.
Ne 23. 4. Slavkov „B“–Nížkovice „B“, zač.
16.30 h.
Ne 30. 4. Slavkov „B“–Mouřínov, zač.16.30 h.
st. a ml. přípravka, OS Vyškovska
So 15. 4. Slavkov–Drnovice „A“, začátky
14.00 h.
rs

Krátké zamyšlení: „Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince,
.... Ježíš řekl: ,Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co
činí.‘ “ (Lukáš 23,33-34)
Zkus si na chvíli představit, že se na tento svět
díváš z kříže. Odmysli si s tím spojenou bolest,
jde jen o tuto zvláštní perspektivu. Je vidět nejen
kulisu krajiny, ale také rozmanité lidi – některé
přivedla zvědavost, jiné hněv a pomsta. Jsou zde
různé typy a individua.
Kristův pohled z kříže na tento svět je však pohledem soucitu. Není to soucit slabosti a přecitlivělosti. Je to pravý soucit, účastné vnímání druhých i v jejich chybách, omylech a dokonce
i v jejich zlých myšlenkách a činech. Je tak silný,
že udrží Krista na jeho kříži, byť by mohl sestoupit – přišel přece proto, že „tak miloval svět“ –
svět, který zahrnuje i všechno to bolestné
a všechny ty typy lidí, kteří teď stojí u kříže.
Soucit neznamená, že ztratíme schopnost být
„rozhodní a udatní“, když je toho třeba. Soucit je
však prvotní východisko pro vztah ke každému
člověku; i na ty nejhorší se budeme dívat poněkud
jinak, pokud k nim budeme vždy znovu přistupovat
z výchozí pozice soucitu. Vědomí vlastních selhání
při tom velice pomáhá. Možná ti tyto dny přinesou
nepříjemné okamžiky s nepříjemnými lidmi. Nezapomeň přitom, jaký je pohled z kříže, kolem kterého se i tehdy shromáždili přerůzní lidé...
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach), http::// www.casd.cz

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.40 hod.

30. 4. Má Jehova pod kontrolou to, co se dûje na
zemi?
7. 5. Co je smyslem Ïivota?
14. 5. Jak˘ch hodnot si váÏíte?
21. 5. Pﬁekonávat úzkostné Ïivotní starosti
28. 5. Na ãí sliby spoléháte?
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

3/2006
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 7. března 2006 uplynulo 10 roků, kdy nás navždy opustil pan

JAN ČERVINKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Opustili nás
Blažena Keprtová (85)
Věra Žampachová (76)
Alena Skřivánková (56)
Bohumila Kachlíková (80)
Ladislav Láníček (84)
Mgr. Alois Rotrekl (64)
Jaroslav Vojtěch (82)

20. 2.
24. 2.
25. 2.
2. 3.
18. 2.
20. 3.
21. 3.

INZERCE
Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.
Dne 15. března uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV VLACH
Za tichou vzpomínku děkuje dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát 21. března, jak těžké u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.
Dne 9. dubna 2006 vzpomínáme 1. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA

 PRODÁM přístroj na doúpravu pitné

vody zn. AQUEL BOHEMIA, 80 l/den, za
polovinu pořizovací ceny. Dodám servisní
knihu a certifikáty. Čistěná voda je vhodná
i na ředění destilátů. Důvod prodeje – využívání malým počtem spotřebitelů. Vyplací
se při 4 až 5 osobách. Tel. 544 220 639,
mob. 604 370 989, 605 844 897.
 KOUPÍM BYT na Polní. Tel.: 605 742 853.
 MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
 HLEDÁM kadeřnici s vlastním ŽL. Tel. 737 542 433.
 PRODÁM dubové podlahy, schody,
střešní okna. Tel. 777 788 164.

ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.

 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.

Vzpomínka
Dne 14. dubna uplyne 20 let, co nás opustila naše drahá maminka
a babička, paní

 KOUPÍM BYT na Litavské. Tel.: 605 742 853.
 ČIŠTĚNÍ koberců, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

ze Slavkova u Brna

 PRODÁM kulatý (rozkládací) stůl a 4 čalouněné židle – barva bílá. Tel.: 776 854 575.

S láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami,
vnučka s manželem a vnuci.

 KOUPÍM BYT 2+1 ve Slavkově u Brna. tel.:
604 808 335.

Vzpomínka

 PROVEDU malířské a natěračské práce
a drobné zednické práce. Mobil: 606 189 879,
tel.: 517 379 732.

LUDMILA ŠMÍDOVÁ

Dne 21. dubna uplyne 10 roků, co nás opustil manžel, tatínek,
dědeček, pan

ALOIS KLÍČ
Vzpomíná manželka, syn Libor a dcera Zdena s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Odešel jsem dříve, než jsem chtěl, osud života mě předešel.
Kdyby to bylo možné, vrátil bych se zpět, aby Váš život nebyl tak smutný jako
teď… Poslední pozdrav všem, kdo měl mě rád a já nemohl jsem dát?
Mně už se nikdy nerozední, já musím věčným spánkem spát…
Za vše dobré, cos vykonal, tichý spánek buď Ti přán.

Dne 22. dubna tomu bude 8 let, kdy nás beze slůvka rozloučení
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka Květa
a děti Hela, Jirka, Květa a Marcela s rodinami.

 PRONAJMU byt 2+1 Zlatá Hora, tel.: 602
346 866, 732 268 392.
 HLEDÁME UKLIZEČKU, pomocnou sílu do
kuchyně. Na letní sezonu servírky (studentky)
pro restauraci ve Slavkově. Tel.: 777 887 064.
 OPRAVA A RENOVACE POMNÍKŮ.
Tel.: 731 572 240.
 KOUPÍM byt na Polní. Platba v hotovosti.
Tel.: 604 222 042.
 PRODÁVÁM drtě, písky, oblázky. I v menším množství. Tel.: 606 317 530.
 PŘIJMU práci uklizečky (i zástup na nemoc,
MD). Spolehlivá penzistka. Tel. 607 505 869.
 HLEDÁM PANÍ na výpomoc v domácnosti (úklid, praní, žehlení, nákupy) max. 2x týdně. Informace na tel. 732 810 779.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Hradební 1441 od 9 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Policie informuje

Upozornění přispěvatelům

V ranních hodinách dne 7. března při vjíždění do křižovatky z vedlejší silnice u Šaratic nedal přednost v jízdě řidič osobního vozidla Citroen Xantia osobnímu vozidlu Peugeot 106,
které křižovatkou projíždělo po hlavní silnici
od Otnic. Řidička peugeota byla se zraněním
převezena do vyškovské nemocnice. Způsobená škoda je 110 000 Kč.
mjr. Alois Gryc

Upozorňujeme přispěvatele do Slavkovského zpravodaje, že uvítáme články
dodané nejlépe elektronicky, tj. e-mailem,
popř. na disketě, v krajním případě psané
strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci
a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

si mÛÏete pﬁeãíst
na internetu:

www.bmtypo.cz
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Představujeme vám mladší žáky SK Slavkov u Brna oddíl kopané, kteří se zúčastnili halového turnaje
s mezinárodní účastí, který se konal 22. ledna v Brně. Naši kluci se nenechali zaskočit týmy, které v kopané mají jméno a výborně reprezentovali naše město. Z deseti zúčastněných mužstev naši prohráli jen
s LeRk Prostějov ve finále a skončili na výborném druhém místě. Náš brankář J. Kučera byl navíc vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje. Stojící řada zleva: O. Filip, O. Půček, J. Bednařík,
M. Oborný, D. Michálek. Klečící řada: D. Novák, R. Jachan, Z. Ondruška, A. Kučera, O. Hošek, J. Kučera, M. Kuchyňka.
Trenér Ladislav Michálek

První opravdu jarní den bylo pondělí 27. března, kdy teploty vystoupaly až na 18 °C. Jarní květiny poskytly včelám první potravu – ladoňka.

3/2006

Právě vychází dlouho připravovaná publikace „Zahrádkářské paměti z minulého století ve Slavkově u Brna“, kterou vydává jako
svoji prvotinu ZO ČZS Slavkov u Brna. Na
80 stranách textu publikace připomíná jak
a kde se od 16. století pěstovala ve Slavkově
vinná réva, založení Spolku okrašlovacího
a vznik organizací zahrádkářů a včelařů. Je
zde pohled na podstatnou část těchto organizací a spolků a jejich činnost. Oživuje jména
již nežijících slavkovských občanů a současně seznamuje s nynějšími členy-funkcionáři.
Vše je zviditelněno na více jak 80 fotografiích ze zájezdů, výstav, brigád, různých pohledů na Slavkov a nahlíží na zahrádkářské
věnečky večírky a představuje zakládající
členy.
Tato velmi dobře graficky řešená a zajímavá publikace je i díky přispění Městského
úřadu Slavkov u Brna a sponzorů k dostání
za výhodnou a symbolickou cenu v prodejnách knihy a tabáku.
Pokud se rozhodnete ji zakoupit přejeme
vám krásné vzpomínání.
ZO ČZS Slavkov u Brna

Kalendář akcí – duben 2006
Datum

1. 4.
1. 4.
6. 4.
8. 4.
11. 4.
11. 4.
13. a 14. 4.
15. a 16. 4.
20. 4.
25. 4.
27. 4.
28. 4.
28. a 29. 4.
29. a 30. 4.
duben
4. 4.

hod.

10.00–16.00
14.00
10.00–16.00
16.00
17.00
9.00–13.00

14.30
14.00
14.00
10.00–16.00

16.00

4. 4.

16.00

4. 4.

16.00

14.–17. 4.
29. a 30. 4.

9.00–16.00
9.00–18.00

druh

sport.
sport
sport
spol.
kult.
spol.
sport
sport
spol.
kult.
sport
kult.
sport
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.

akce

Zahájení turistické sezony 2006 „Pohádkov˘ zámek“
Aprílové stﬁílení
Turnaj ve stolním tenise
Jarní setkání seniorÛ
V˘voj rakouské armády v letech 1780–1830. Pﬁedná‰ka Mgr. Lubomíra Uhlíﬁe z Policejní akademie Praha
Hudební veãer ÏákÛ
Velikonoãní prázdniny s DDM. Program dennû od 9.00 do 13.00 hodin
Cena: 20 Kã na den, s sebou: 3 vyfouklá vejce, svaãinu a pﬁezÛvky
Buggy a Big Foot. Závod automobilov˘ch modelÛ
Jízda zruãnosti na kole. Start v aleji ve 14,30 hodin, s sebou: kolo + cyklistická helma
Pﬁedná‰ka na téma: Sladk˘ Ïivot bez cukru. Pﬁedná‰í paní Mi‰kolczyová a pan Olehla
Okrsková pûvecká soutûÏ pro dûti Z· ZAZPÍVEJ SLAVÍâKU
Pohár Osvobození
Festival váleãné literatury faktu
1. závod Eko, F1 a Cestovní vozy
Virtuální bitva 1805. Otevﬁeno: úter˘–nedûle 9–16 hod.
VernisáÏ v˘stavy âáry máry aneb Stra‰pytlÛm vstup zakázán. V˘stava prací ÏákÛ ZU· F. France
Slavkov s pohádkovou tematikou. V˘stava potrvá do 30. 4. 2006
VernisáÏ v˘stavy Stﬁípky z odívání. V˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové
potrvá do konce roku 2006, volnû pﬁístupné
VernisáÏ v˘stavy loutek z Muzea loutkáﬁsk˘ch kultur v Chrudimi. Galerie u Salla terreny
v˘stava potrvá do 25. 5. 2006
Jarní a velikonoãní v˘stava kvûtinov˘ch vazeb a aranÏmá
Zahradní dny. III. roãník prodejní v˘stavy zahrádkáﬁsk˘ch a chalupáﬁsk˘ch potﬁeb

místo konání

poﬁadatel

Zámek Slavkov u Brna
Zámecká stﬁelnice
DDM
Zámecká stﬁelnice
RubensÛv sál zámku
sál ZU·. Fr. France
DDM

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

areál Auto RC Slavkov
DDM
zasedací místnost MûÚ
DDM
Zámecká stﬁelnice
Zámek Slavkov u Brna
areál Auto RC Slavkov
Zámek Slavkov
Galerie OK
Zámek Slavkov u Brna

Auto RC Slavkov
DDM
ÚO Svazu diabetikÛ âR
DDM
SSK 0750 E-com
Historické muzeum
Auto RC Slavkov
Historické muzeum
ZU·. F. France
a Historické muzeum
Historické muzeum

Zámek Slavkov u Brna,

Historické muzeum

zámecké podzemí
zámeck˘ park

Historické muzeum
Reklamní agentura Rena
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Práce na zahradû v dubnu
Pranostika: Bouřky v dubnu zvěstují dobré
léto.
Letošní zimě se u nás tak moc zalíbilo, že nebrala ohledy na příchod jara. Příroda je však natolik moudrá, že si poradí i s touto situací. Nám
se však nahromadí práce do kratšího období.
V prvé řadě provedeme práce, které nám nedovolilo mrazivé počasí v březnu, tj. vyhrabat
trávníky, urovnat záhony a zasít zeleninu. Stromy
přihnojíme, abychom nastartovali jejich růst
a podpořili květenství. Nejdříve provedeme průklest jádrovin, angreštu a rybízu, pokud jsme již
tak neučinili v březnu. Řežeme všechny druhy
peckovin. Vyšší teploty v pozdním jaru urychlují
hojení ran a brání rozvoji dosti rozšířené klejotokové rakoviny broskvoní, meruněk, třešní a višní.
Proto je tento termín řezu ve srovnání s pozdně
letním ještě vhodnější. V druhé polovině až koncem dubna v době plné mízy začínáme s přeroubováním stromů za kůru. Nejlepší výsledky jsou
až v plném květu stromu.

Velmi smutný je pohled na ovocné stromy
zničené okousáním od zajíců a srnčí zvěře, které
bylo zapříčiněno vysokou sněhovou přikrývkou.
Silně okousané stromy vykopeme a připravíme
jámy na podzimní výsadbu nových.
Provedeme jarní postřik při teplotách nad
15 °C. Účinkuje proti přezimujícím škůdcům
(sviluškám, mšicím, merám, puklicím, štítenkám) a u jabloní – je-li proveden včas – i proti
květopasu jabloňovému. Používají se přípravky
OLEOKOL 1% nebo TORANT 0,1% a aplikují
se u jádrovin – ve fázi myšího ouška, u peckovin
a drobného ovoce – ve fázi zeleného poupěte
a u vinné révy – v průběhu rašení. Současně ve
fázi myšího ouška provádíme první postřik proti
strupovitosti. Z mnoha přípravků můžeme použít
ZATO 50WG 0,015%, HATTRICK 0,125%,
VECTRA 10 SC 0,03%…
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Fotografická připomínka loňských zahradních dnů

Zahradní dny 2006
Ve dnech 29. a 30. dubna
se bude konat ve slavkovském zámeckém parku
3. ročník prodejní výstavy
Zahradní dny. Začátek je
vždy v 9 hod., konec v 18 hod.
Můžete si prohlédnout a zakoupit přísady,
balkonové květiny, skalničky, dřeviny, ovocné
stromky, masožravé rostliny, vodní a bahenní
rostliny, kaktusy, sukulenty, semena, závlahovou, lesní a zahradní techniku (a ukázky její
činnosti), jezírka a fontány, včelí produkty,
košíkářské výrobky, ukázky rukodělné práce
ze dřeva a keramiky, dřevěný a plastový nábytek, výrobky pro hobby a domácnost, koření atd. Můžete se těšit na výstavu bonsají.
V rámci Zahradních dnů zde také představí
svoji expozici drobného zvířectva místní organizace Českého svazu chovatelů. Plánuje-
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me opět pestrý program pro děti (babiččin
dvoreček s domácími zvířaty ze Zookoutku
Vyškov, poníky… atd.) Stejně jako v loňském
roce zde vystoupí soubory slavkovských Základních škol, ZUŠ Františka France a další.
Jako příjemné překvapení vystoupí po oba
dny národopisný soubor Vrčka ze Šlapanic.
V rámci letošních Zahradních dnů bude firma Ekodomov ve svém stánku předvádět populární formou využívání bioodpadu v domácnostech kompostováním. Každý den
budou vyhlášeny tomboly, první vždy ve 12
hod., druhá v 17 hod. Pro prodejce opět vyhlašujeme soutěže o nejhezčí stánek a nejvtipnější reklamní slogan.
Platící návštěvníci Zahradních dnů obdrží
slevu na vstupném do historických sálů zámku ve výši 10 Kč.
Petr Navrátil

Připomínáme diabetikům, že ještě máme
několik volných míst na týdenní edukačně
preventivní pobyt v Luhačovicích od 1. do 8.
května 2006.
Přihlásit se ještě můžete na ozdravný pobyt
u moře do Itálie, přímořské středisko Bibione, nebo Rimini s odjezdem ze Slavkova od
8. do 17. září t. r. Diabetici a rodiny s diabetickým dítětem se mohou přihlásit na víkendový pobyt ve Sloupu v Moravském krasu
v termínu 23.–25. 6. 2006. Informace a přihlášky v naší kanceláři v dětské části polikliniky vždy v úterý 9–11 hodin.
V tomto měsíci budeme slavit také svátky
jara – Velikonoce – a v mnoha domácnostech
je to příležitost k hodování. Diabetici však
musí jíst střídměji. Po dlouhé zimě musíme
dodat našemu tělu vitaminy a jarní únavu zahnat procházkou. Nejlepší jsou přírodní zelené bylinky jako pažitka, řeřicha, zelená cibulka, ředkvičky, salát, špenát.
Cukr se stal jednou ze základních složek
naší výživy. Jeho spotřeba na osobu je okolo
50 kg ročně, což vede k nerovnováze v potravě. Vysoká spotřeba cukru, zejména ve
sladkých nápojích, cukrovinkách a pečivu,
vede k většímu výskytu obezity, k cévním nemocem a k poruchám látkové výměny. Sacharidy dělíme na jednoduché se sladkou
chutí, např. med, cukry řepný, hroznový,
ovocný a sladový. Ale i složené ve formě
škrobu, které se v našem organismu také
mění na sacharidy, např. obilniny a pekárenské výrobky, rýže, brambory, luštěniny. Významným zdrojem energie je také alkohol, zejména pivo, víno, destiláty. Diabetici si proto
musí počítat denní dávku sacharidů ve všech
potravinách. Co tedy může nahradit sladkou
chuť cukru, která je nám tak příjemná?
Jsou to přírodní rostlinná sladidla, např.
stévie rebaudiana, ječný, rýžový, kukuřičný,
pšeničný slad. Nebo synteticky vyráběná
umělá sladidla. V našich obchodech se jich
prodává přes 60 druhů, ale musíme také vědět, která z nich jsou vhodná na jakou přípravu potravin. Nejrozšířenější jsou sacharin
(vyrábí se už od roku 1879) a novější umělá
sladidla Aspartam a Acesulfam K. Tato sladidla jsou několikrát sladší než cukr, nejsou
však kalorická a nezvyšují glykémii. Na dia
pečivo se však většinou používá Sorbit, který
naopak je stejně kalorický jako cukr, ale
mnohem sladivější, takže se ho nepotřebuje
takové množství. Diabetik by měl mít doma
umělé sladidlo tabletové, tekuté a sypké a naučit se ho správně používat. Pro zlepšení chuti se většinou dnes používají tři z těchto umělých sladidel v kombinaci s fruktózou, takže
při nákupu v obchodech musíme číst celou
etiketu, kde by měl být název sladidla, obsah
sacharidů, zda je vhodné na vaření, pečení
apod. Musíme také kontrolovat denní doporučené dávky umělých sladidel.
Pokud se chcete o této problematice dozvědět více, přijďte v úterý dne 25. dubna ve
14 hodin do zasedací místnosti Městského
úřadu ve Slavkově, kde si budete moci také
zakoupit různá sladidla přímo od výrobce se
slevou.
Přednáší Marie Miškolczyová a Jaroslav
Olehla na téma: Sladký život bez cukru.
Marie Miškolczyová
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Foto: sestra Gregorie

Výstava Divadla Simsala Bim
Není pro herce na jevišti nic horšího než pohled do poloprázdného hlediště s nudícími se diváky. Pro představení farního divadla Simsala
Bim se díky Bohu stává typickým opak, tj. přeplněný sál, rozzářené oči dětí a dospělí zvědaví
na to, s čím se zase ti Simsalabimáci „vytasí“.
Přestože si v divadle na nedostatek diváků
nemůžeme stěžovat, rozhodli jsme se seznámit
s naším divadlem širokou veřejnost, a to u příležitosti 5. výročí vzniku divadla. Stalo se tak
formou výstavy „Procházka pohádkovou
zemí“, která se uskutečnila 28. a 29. ledna
v 1. patře římskokatolické fary. A protože měla
výstava velký ohlas, rozhodli jsme se ji zopakovat ještě 19. února.
Tentokrát se výstavy zúčastnil i štáb České
televize z Brna a natočil zde reportáž do Křesťanského magazínu, který bude vysílán 9. dubna na programu ČT1. Mezi návštěvníky jsme
uvítali také vzácného hosta. Přišel neoficiálně
a nenápadně, zcela prostě jako každý jiný návštěvník výstavy. Tímto hostem byl náš otec
biskup Vojtěch Cikrle. Jeho návštěva nás obzvláště potěšila, protože jsme si mohli zcela ne-

formálně popovídat a mohu říct, že otec biskup
se na výstavě očividně bavil, odcházel velmi
spokojen a jak řekl, „je moc rád, když vidí, že
to v naší farnosti žije“. A že to opravdu žilo
svědčila i účast několika set návštěvníků nejen
ze Slavkova, ale i z okolních vesnic a měst.
Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout
nejúspěšnější scény z představení divadla, ve
kterých na ně čekali a někdy i číhali kostýmovaní herci a kompars. Dále si zde mohli prohlédnout fotografie z představení, volně ložené
kostýmy a rekvizity včetně scénářů z dosud
odehraných her. Kdo měl čas, sledoval hodinový střihový film z našich představení a mohl
posoudit, jaký pokrok udělali herci od svých
začátků až po poslední představení.
Výstava mapovala celou pětiletou historii divadla, která se začala psát 25. ledna 2001. Tehdy
se uskutečnila první schůzka 8 dětí ze 2. až 4. třídy ZŠ, které postupně prošly základním nácvikem artikulované řeči, hry, improvizace a manipulace s loutkami. Po seznámení se skladbou hry
se malí herci naučili pracovat se scénářem a začali nacvičovat loutková představení.

Pozvánka

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle navštívil výstavu k 5.
výročí založení divadla Simsala Bim
Foto: Felix

na členskou schůzi Motoklubu Austerlitz,
která se koná 6. dubna od 18 hod. v Zámecké vinárně „U Edy“.
Program:
• Registrace členů, předání členských průkazů
• Zpráva o činnosti za rok 2005
• Plánované akce na rok 2006
• Členské příspěvky na rok 2006
• Vyhodnocení nejlepších sportovců klubu

O rok později jsme začali hrát naživo a každý další rok jsme se snažili dát do představení
něco nového, čím bychom diváky překvapili.
Předloni to bylo mizení osob na otevřené scéně a nezapomenutelný zimní král Rampouch
XIII., vloni zase „živý“ drak a bojová scéna
s hlavním hrdinou. Pro letošní rok jsme se
rozhodli rehabilitovat Kašpárka, protože tato
pohádková postava se nám z pohádek nějak
vytratila. Proto chystáme celovečerní kašpárkovské představení „Kašpárkova dobrodružství“, které bude složeno ze dvou her – z komedie „Kašpárek na gymnáziu aneb Pomóóc,
ve sklepě je drak!“ a pohádkového sci-fi –
„Kašpárkův výlet do XXX. století.“
A protože se nám za těch pět let z dětských
herců stala mládež, chystáme se na příští rok
zabrousit do oblasti her pro dospělé. Chcete vědět, co to bude? Nechte se překvapit.
Pokud se chcete o našem divadle dovědět víc,
najdete nás na těchto webových stránkách:
http:\\ simsalabim.spolecenstvi.com
Za divadlo Simsala Bim vás zdraví
Ludmila Nosková

• Diskuse, zajímavosti
Zveme také nové zájemce o členství v našem klubu!
Zajímavosti z plánu činnosti na tento
rok:
Otvírání šoupátek
AusterliCZ Fechtl Cup
Sraz motorkářů
Předvádění motocyklů KTM
Závod Slavkováků na Masarykově okruhu
v Brně
Plány našich mladých jezdců.
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Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

• 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

 Den Země
22. duben – Den Země – bude pro každého
z nás příležitostí zamyslet se nad velkolepostí
stvořitelského díla, které nás obklopuje. Měli
bychom být přitom vedeni k sebezpytování,
k uvažování o tom, jak jeden každý z nás užívá
dar svobodné vůle ve prospěch, či ke škodě
úžasného harmonického celku, jímž je
země–svět–kosmos.
V dnešní postmoderní době jsme si zvykli
hovořit a psát o ekologii. A tak na jedné straně
všichni nějak o ekologii mluvíme, neboť se jeví
nezbytnou. Na druhé straně se na ni většinou
„kašle“. O třídění odpadů píší úředníci z odboru životního prostředí MěÚ téměř v každém
čísle Slavkovského zpravodaje. Při pohledu do
kontejnerů se ale mohou denně přesvědčit
o netřídění.
Co s těmi, kteří na třídění „nekašlou“ a dovolávají se postihů, neboli vykonatelnosti právní povinnosti podle přestupkového zákona? Řešení je jednoduché: dáme jim prostě hanlivou
nálepku militantní ekologové nebo fanatici.
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Vždyť přece bránit přírodu, chtít a prosazovat,
aby na téhle planetě mohli žít ještě aspoň naši
vnuci, je vskutku vrchol agrese a fanatismu!
V čem je tedy základní problém? Člověk je
v podstatě sobec, který se rád veze na úkor druhých. A ve společnosti, která se stále více individualizuje, kde slovo solidarita má už málem
posměšný charakter, kde myslet na někoho jiného než na sebe se téměř pokládá za deviaci,
je jasné, že něco tak nekonkrétního jako životní prostředí prostě nemá šanci. Na prvním místě jsou přece peníze, zisk.
To ovšem neznamená, že by přestupci zákona neměli být už konečně zjišťováni a pokutováni těmi, kdo mají průkaz a pravomoc zaměstnance MěÚ přestupce legitimovat
a předvolat k přestupkovému řízení. Je jen třeba, aby konali vždy a všude z úřední povinnosti. Nebo snad chcete, aby si ekologičtí analfabeti z vašeho nekonečného napomínání dělali
legraci?
JUDr. Miloslav Honek
redakčně kráceno

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
TAJEMN¯ LET. JODIE FOSTER. KdyÏ vám nûkdo bere nejmilovanûj‰í osobu na
svûtû… jak daleko zajdete, abyste ji získali zpût?.
STRA·PYTLÍK. DobrodruÏn˘ animovan˘ film pln˘ napínav˘ch situací i humorn˘ch scén. I malé kuﬁe mÛÏe b˘t nejvût‰ím hrdinou na svûtû.
MRTVÁ NEVùSTA TIMA BURTONA. Animovan˘ film, konfrontace svûta mrtv˘ch
a Ïiv˘ch ve velmi optimistickém a romantickém filmu.
ANDùL PÁNù. KLÁRA ISSOVÁ, IVAN TROJAN, JI¤Í DVO¤ÁK, JI¤Í BARTO·KA.
Rodinná pohádka plná hvûzd a laskavého “svatého” humoru.
KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ. MATT DAMON, HEATH LEDGER, MONICA
BELLUCCI. V tajemném lese se ztrácejí male holãiãky. Bratﬁi se za pomoci krásné lovkynû vydávají do souboje se skuteãnû temn˘mi salami…
·TùSTÍ. TATIANA VILHELMOVÁ, PAVEL LI·KA, A≈A GEISLEROVÁ. Dojemn˘ pﬁíbûh o kﬁehkém vztahu dvou mlad˘ch lidí, jenÏ postupnû pﬁeroste v opravdovou
lásku.
âTY¤I BRAT¤I. MARK WAHLBERG, TYRESE GIBSON, ANDRÉ BENJAMIN. Akãní drama o bratrské lásce, zradû a pomstû.Vrátili se domÛ, aby pohﬁbili matku…
a jejího vraha.
JESKYNù. COLE HAUSER, MORRIS CHESTNUT. DobrodruÏství jeskyÀáﬁÛ pﬁi pátrání v troskách starého opatství. Do nûkter˘ch mist by ãlovûk nemûl chodit.
DOOM. KARL URBAN, THE ROCK. Vnitﬁní vzru‰ení a pﬁekvapivé zvraty, na které
jste si zvykli v celosvûtovû proslulé poãítaãové hﬁe – to v‰e oãekávejte i od filmu.
POSLEDNÍ V¯SADEK. BILLY ZANE, KAREL RODEN, ALEXANDER SKARSGARD.
Uprostﬁed nejvût‰í letecké invaze v historii se rozbíhá boj o nûmeck˘ zlat˘ poklad.
ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY. CAMERON DIAZ, TONI COLLETTE, SHIRLEY
MACLAINE. Pﬁítelkynû. Rivalky. Sestry.
¤Í·E VLKÒ. JEAN RENO, ARLY JOVER. Anna trpí halucinacemi a ãásteãnou ztrátou pamûti. Objevují se brutálnû zavraÏdûné Ïeny, u kter˘ch se objevuje spojitost
s Annou. Pátrá i b˘val˘ policista, kter˘ je znalcem podsvûtí.
DO HLUBINY. PAUL WALKER, JESSICA ALBA. Lovci pokladÛ naleznou vrak legendární pirátské lodi, která skr˘vá spousty zlata. Jejich ‰tûstí nemá dlouhé trvání, protoÏe o objevu se doví gang nemilosrdn˘ch zabijákÛ.
NESVATBOVI. OWEN WILSON, VINCE VAUGHN, CHRISTOPHER WALKEN. Parádní komedie! Svatby, jak je neznáte.
KLÍâ. KATE HUDSON, GENA ROWLANDS, JOHN HURT. Smrtící a dûsivé tajemství, které se skr˘vá v podkroví, mûlo radûji zÛstat navÏdy zapomenuto.
BOÎSKÁ JULIE. ANNETTE BENING, JEREMY IRONS, SHAUN EVANS. Pﬁíbûh milostného poblouznûní a odplaty je umístûn do divadelního prostﬁedí Lond˘na
30.let. Vá‰eÀ. Posedlost. Odplata. Pﬁíprava na Ïivotní roli.
COUNTDOWN. ALEXEI MAKAROV. Dûti jako rukojmí teroristÛ, s kter˘mi musí bojovat b˘val˘ agent KGB o záchranu ¤íma.
ROTTWEILER. WILLIAM MILLER, IRENE MONTALA. Pﬁíbûh krvelaãné touhy po
pomstû.
KRÁLOVSTVÍ PRSTENÒ. KRISTANNA LOKEN, MAX VON SYDOW, JULIAN
SANDS. Natoãeno podle nûmecké legendy o Nibelunzích, která inspirovala tvÛrce Pána prstenÛ J.R.R.Tolkiena.
NÁVRAT DRAKA. EASON CHAN, JACKIE CHAN. Bláznivá hongkongská komedie
o zámûnû identity.
GRIZZLY MAN. V pﬁírodû existují hranice. Jeden muÏ strávil 13 let jejich pﬁekraãováním.Pﬁíbûh experta na medvûdy Timothyho Treadwella, kter˘ studoval medvûdy grizzly a Ïil s nimi na Alja‰ce.
PAN BOÎSK¯. HILLARY DUFF, HEATHER LOCKLEAR. Holly musí podnikat stale
zoufalej‰í kroky, aby nepokazila svou lest a uchránila maminãino nové Ïivotní
stûstí…
HON NA ORLA. MARK DACASCOS, THERESA RANDLEE, RUTGER HAUER. Kontroverzní mise, která má zajmout teroristy, se vlivem okolností dostane do boje
o biologické zbranû.
OBâANSKÁ V¯CHOVA. Îivot dvou nejlep‰ích pﬁátel zkomplikuje dívka, která se
do obou zamiluje. Situace vyvrcholí únosem Tváﬁí v tváﬁ nebezpeãí si v‰ichni tﬁi
musí ujasnit své Ïivotní hodnoty.
MOJE SESTRA VLKODLAK 2. Brigitte byla nakaÏena svojí sestrou, která se promûnila ve vlkodlaka. Do úplÀku musí pﬁijít na to, jak se vyléãit, aby zabránila
dal‰ímu krvavému ﬁádûní.
BATTLE ROYALE 1 + 2. Tématem dne‰ní hodiny je to, jak se pozabíjet navzájem.
Vyhla‰ujeme válku v‰em dospûl˘m. Jen jeden mÛÏe pﬁeÏít!
SOLÁRNÍ ARMAGEDDON. CASPER VAN DIEN. Nûkolik ﬁetûzov˘ch reakcí na
Zemi má za následek postupné niãení ozónové vrstvy. Teploty po celé planetû
prudce stoupají a jsou pﬁedzvûstí solární kolize.
PUTOVÁNÍ TUâ≈ÁKÒ. Vstupte s námi do svûta trpûlivého, odhodlaného, melancholického a zároveÀ humorného tvora a jeho bílého kontinentu. Putování tuãÀákÛ je v˘pravn˘ snímek o jejich hrdinné námaze pro pﬁeÏití…
VEGAS BABY. Bláznivá komedie v tradici zahulíme, uvidíme a sexy party. Divoká
jízda mûstem hﬁíchu.
VARAN VS. KOBRA. Pﬁíbûh se odehrává na novû objeveném ostrovû, kam je posláno vy‰etﬁovací komando k prohledání terénu. Jejch objev je naprosto ‰okující! Ostrov ob˘vá obrovsk˘ varan a nenasytná kobra. A jsou opravdu velmi hladoví. Cel˘ t˘m musí nasadit v‰echny síly a postavit se dvûma hroziv˘m
predátorÛm.
DÒM TISÍCE MRTVOL. CHRIS HARDWICK, CHAD BANNON, SID HAIG. âtyﬁi
pﬁátelé se seznamují s vraÏedn˘m klanem a jejich domem tisíce mrtvol…Vstupte..pokud máte odvahu!
OKO 3. O na‰em svûtû existuje mnoho teorií. Napﬁíklad, Ïe rozhodnû není jedin˘.
Îe na‰e existence je pouze kﬁiÏovatka pro ostatní dimenze – známé i neznámé.
Co vidíme, nemusí b˘t skuteãná realita.
MINOTAUR. KaÏd˘ch pár let musí vesnice vydat nûkolik mladíkÛ, které vojáci odvezou pﬁes moﬁe na tajemn˘ a hroziv˘ ostrov. Zde jsou obûtováni “bohu”, kter˘
prahne po mladém masu.
MAGMA. Sopeãní experti zji‰Èují, Ïe den zúãtování pﬁichází, jejich pﬁedpovûì se
stává reálnou, série mocn˘ch erupcí ohroÏuje Ïivot na Zemi.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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V Olympii se stali mistry Klapal s Chromým Jarní posezení
Halovými mistry ČR v plážovém volejbale
mužů pro rok 2006 se v Nákupním a zábavním centru OLYMPIA Brno stala dvojice
Martin Klapal a Petr Chromý, kteří ve finále
porazili Jindřicha Weisse a Martina Tichého
v poměru 2:0 (16, 17).
Sportovní klub SK Beachvolleyball Slavkov na turnaji představil absolutní domácí
špičku, ze které se omluvili pro nemoc bratři
Benešové a kvůli zranění Igor Stejskal. Ze so-

botní osmičlenné kvalifikace se do nedělního
osmičlenného finále probojovali tři dvojice,
mezi nimi i pozdější semifinalisté Rotrekl –
Václavík, kteří za oba hrací dny stihli odehrát
celkem 7 zápasů.
Výsledky – Finále: P. Chromý, M. Klapal –
J. Weiss, M. Tichý 2:0 (16, 17). O 3 místo:
P. Rotrekl, J. Václavík – P. Krč, M. Palinek
2:1 (17, –19, 15)
Za SK Beachvolejbal Lubomír Kuchta

Dne 15. března 2006 uspořádal Klub žen ve
Slavkově u Brna pro své členky i ostatní zájemkyně příjemné setkání nazvané „jarní posezení“. Předsedkyně paní Jarmila Pilátová pozvala tentokrát studentku Integrované střední
školy ve Slavkově u Brna Lenku Rufferovou,
občanku našeho města, která studuje 3. ročník
čtyřletého studia hotelnictví a turismus. Předvedla nám barmanskou show, ve které se
v tomto oboru soutěží. Začínala výborným
umístěním v soutěžích Metelka CUP v letech
2004 a 2005, následovala 1. místa v oblastních
soutěžích a první místo v republice na
FINLANDIA CUP 2005 v Mariánských Lázních. Mohly jsme obdivovat její žonglérské
umění a pohybovou dovednost při hudbě i vytváření míchaných nápojů a ukázce servírování
alžírské kávy, která je mezi ženami oblíbená.
Jarní posezení pro téměř 50 žen bylo zakončeno bohatou tombolou.
Světla Haringová

Lenka Rufferová „v akci“

Zima ve slavkovském Junáku
Činnost oddílů tvořilo v zimním období několik akcí. Uveřejňujeme krátké popisy několika z nich sepsané členy a vedoucími oddílů:

Plavecké závody okresu Vyškov
Dne 28. ledna v 7.00 hod. jsme nasedli do objednaného autobusu, který nás dopravil až na místo závodů – do plaveckého areálu ve Vyškově.
Zde jsme byli uvítáni Vyškováky a čísly rozděleni do různých skupin podle věku.
Po malé přednášce s upozorněním na nebezpečí úrazu a dalších výstrahách jsme mohli konečně
zavodit.
Naši závodníci nezůstali pozadu, ba naopak
svými výkony překvapili nejen nás, vedoucí, ale
také své protivníky z Vyškova.
Po náročném a vyčerpávajícím výkonu byla
řada vítězů ohodnocena diplomy. Někteří si odnesli i ceny – např. pěkné plyšáky za speciální disciplíny (šlapání vody, kdo nejdál doplave pod vodou). Absolutním vítězem se stal rover Jan
Knotek (závodník ze Slavkova!), který všem
svým protivníkům doslova uplaval.
Po těchto závodech – jako hlavní odměna – začala jedna hodina otevřeného areálu pro všechny
účastníky závodů a my si tak mohli užít i zbytku
aquaparku a hlavně toboganů.
Jedinými, kdo si toboganů moc neužil, byla
děvčata, která odešla dřív, aby si stihla upravit
vlasy na zpáteční cestu. Chvíli po poledni jsme
nastoupili do autobusu, který nás v pořádku dovezl až domů.
Během měsíců ledna a února jsme s naší družinkou Můmií podnikli sice jen jeden výlet, ale
o to víc se nám vydařil! V jednom z únorových
víkendů jsme se vydali na Stupavu, zajezdit si na
snowboardech. Ne všechny členky uměly jezdit,
ale do konce víkendu se to naučily. Na družinov-

kách jsme se v těchto měsících věnovali převážně
společenským a stolním hrám, jelikož účast už
není tak hojná jako dříve – většina holek totiž začala dojíždět na střední školy. Ale i tak jsme rády,
že se můžeme alespoň občas všechny sejít.

Rádcovský kurz ve Strážné
Ve dnech 10. až 12. února se na junácké základně ve Strážné u Lelekovic konal rádcovský
kurz. Zúčastnili se jej skauti a skautky, roveři
a rangers z našeho střediska. Cílem této akce byla
příprava starších členů na činnosti spojené s vedením družin a další vzdělání současných vedoucích. Celý víkend proběhl ve znamení zajímavých
přednášek o tom, co znamená být skaut, jak při-

pravit skautský program, nebo jak funguje Junák
v České republice. Samozřejmě pro zpestření nechyběla spousta veselých a poučných her a hříček. V dubnu se můžeme těšit na další takový víkend.

První jarní výprava
Třetí březnový víkend vyrazila Jednička Slavkov na První jarní výpravu. Chata v Roštíně byla
ještě pod sněhem, stejně jako okolní příroda. Tím
lépe jsme viděli stopy ve sněhu, ukazující cesty
divoké zvěře i ptáků.
Program tvořily hry na chatě, v jejím okolí
i v lese, plnění úkolů Skautské stezky i procházky
okolními lesy. Nedělní návrat za slunečného počasí byl potvrzením toho, že jaro opravdu klepe
na dveře.
Středisko Junáka
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Příroda Slavkovska
Zimí ptačí hosté
Úvodem několik infonnací na téma ptačí
chřipka a pohyb volně žijících ptáků v přírodě.
Koncem minulého roku, v období ukončení podzimní migrace ptactva vydala k tomuto
tématu prohlášení Mezinárodní organizace
ochrany ptactva Bird Life International tiskovou zprávu. Prohlášení zcela jasně upozorňuje na fakt, že tažní ptáci nejsou přenašeči, ale

spíše oběti tohoto smrtelného onemocnění,
neboť naopak byla prokázána nákaza divokého ptactva převážně od nemocné vodní drůbeže. V asijských zemích se prokázalo, že
ptačí chřipka se šíří obchodem s drůbeží.
Některé země přísnými opatřeními dokázaly
šíření nákazy zastavit a již se nevyskytuje
přesto, že tudy protahují statisíce divoce žijících ptáků.

Od ledna
v prodeji!

Organizace shrnuje další fakta: „virové nákazy se u volně žijících ptáků vyskytují celkem běžně a způsobují lehčí průběh nemoci.
Vysokopatogenní kmen, který může být nebezpečný pro člověka, je u divokých ptáků
velmi vzácný.“ U stěhovavých pěvců, např.
u havranů, vlaštovek i u ptáků, kteří navštěvují naše zimní krmítka, dokonce nebyl tento
virus vůbec prokázán. Předpokládá se, že
vzniká u domácí drůbeže mutací méně nebezpečných virů a teprve poté je přenášen
z drůbeže na divoce žijící ptáky.
Nynější tuhá zima se souvislou tuhou zledovatělou sněhovou pokrývkou je pro zimující ptactvo nepříznivá. Vodní ptáci se soustředili na nezamrzlých řekách, hlavně na
místech, kde jsou přikrmováni, drobnější
pěvci vyhledávají krmítka. Severští hosté
jako brkoslavi se objevili v našem okolí již
v říjnu a vraceli se na svá severská hnízdiště
přes naše území až v březnu. U krmítek se
v těchto dnech objevují severské pěnkavy jikavci. Na rozdíl od našich tmavých pěnkav
na sebe upozorňují svou světle oranžovou náprsenkou. Přilétají téměř každoročně až ze
severozápadní Sibiře a rádi mění svá zimoviště. U nás kroužkovaní ptáci výhradně
v zimním období byli chytáni v následujících
zimách na různých místech Evropy, v Irsku,
východně na Ukrajině u Rostova a u Krasnodaru v Podkavkazí, většina zpětných hlášení
pochází z jižní a západní Evropy. Také stehlíci považováni za stálé jsou velmi toulaví.
Nejvzdálenější stehlík k nám přiletěl zimovat
z Litvy. Na břízách a olších v našem městě
a okolí vybírají v zimě semena čížci a jim
příbuzné čečetky, které pochází většinou ze
Skandinávie. Jsou to typičtí invazní hosté,
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Hejno brkoslavů
severních

tuto zimu vzácní. Čížci ze severské jehličnaté tajgy a čečetky z tundry za polárním kruhem. Podobně i dlasci tlustozobí. Jejich severské populace našim územím protahují do
Francie a Itálie. Zajímavým a velmi vzácným
zimním hostem i v našem okolí je pěnkavám
podobná sněhule severní. Přilétá z pobřežních skalnatých oblastí a ústí řek severních
ledových moří a ostrovů. U nás zimuje vzácně ale téměř každoročně. U nás kroužkované
sněhule nebyly nikde kontrolovány. Kroužkované výsledky z jiných zemí mají záznam
jedince, který byl kontrolován jednu zimu
v Evropě a další zimu v Severní Americe.
Sněhule z východního pobřeží Grónska zalétají zimovat do Evropy a ze západního pobřeží zimují v severní Kanadě. V našem nejbližším okolí popsal výskyt sněhulí pan
Evžen Pohle z polní lokality kolem vrchu Urban, který je frekventovaným bodem tahové
cesty ze severu. Dokladový exemplář o tomto výskytu je uložen ve sbírce Moravského
ornitologického sdružení v Přerově.
M. Hrabovský
Jako v hororu Ptáci od A. Hitchcocka jsme si
připadali o víkendu 25. a 26. března, kdy nad
Slavkovem přelétávala obrovská několikatisícová hejna špačků. Stromy kolem rybníka
a na Polní ulici byly doslova obsypány těmito
opeřenci.
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Motorkáﬁi, motorkáﬁky, váÏená veﬁejnosti a pﬁátelé recese jakéhokoli druhu,
v lednovém čísle Slavkovského zpravodaje
jsme se vás pokusili nalákat na připravované
otevření letošní motorkářské sezony a zároveň na akci, která by měla tuto událost doprovázet. V dnešním čísle se vám pokusím
tuto recesní akci blíže představit.
Podnik jsme hrdě nazvali AusterliCZ
Fechtl Cup. V podstatě se jedná o týmový
vytrvalostní závod motocyklů JAWA (fechtlů), o zdvihovém objemu do 50 cm3 na uzavřené závodní trati typu cross-country. Záštitu nad podnikem převzal slavkovský
motoklub MK Austerlitz. Zázemí pro uspořádání Fechtl Cupu nám nabídla firma LIKO-S,
a.s., která je zároveň generálním partnerem
celé akce a doprovodného programu. Organizace závodu bude následující: základem závodu je tým, který musí být sestaven minimálně ze tří závodníků, přičemž každý
závodník musí odjet minimálně jedno kolo
závodu. Závod je vypsán jako dvouhodinový

plus 3 kola! Tuto „slušnou“ porci musí zvládnout jak jezdci, tak – a to především, závodní stroje :o) Základní pravidla závodu byla
sestavena už koncem loňské motosezony,
takže ti kteří touží vyhrát tento historicky
první ročník závodu fechtlů, již více jak čtyři měsíce pečlivě „tuní“, ladí a vymýšlejí, jak
připravit právě jejich stroj na přežití všech
nástrah závodu.
S velkou radostí mohu oznámit, že k dnešnímu dni se registrovalo už 18 závodních
týmů, zpravidla ze Slavkova nebo velmi blízkého okolí. Předpokládám, že se nám do stanovené uzávěrky startovní listiny podaří zaregistrovat všech 20 až 22 závodních týmů,
což je plánovaná kapacita zázemí i závodní
tratě.
Pro ty, kteří chtějí znát více podrobností
o této akci, mohu odkázat na webovou adresu, na které soustřeďujeme veškeré informace
a ty nejžhavější aktuality. Přesný termín zá-

vodu bude ohlášen minimálně 1 měsíc před
vlastním startem závodu, předpokládaný termín startu je plánovaný na sobotu 29. dubna
2006. Program i časový harmonogram stále
ještě dolaďujeme, přesto: od 8.30 hodin
máme naplánované volné tréninky a ostrý závod by měl být odstartován 29. 4. přesně
v 10.00 hodin dopoledne.
Závěrem mi dovolte ještě malou inzerci:
„…nedostává se nám toliko závodních strojů,
proto ti z vás, kteří ještě vlastní avizovaný
motocykl daného objemu a značky, může
tento nabídnout k prodeji. Bereme v podstatě
vše :o)“.
Vážení recesisté, prosím, držte nám pěsti ať
to klapne, dopřejte nám hezkého počasí
a všichni bez rozdílu věku, pohlaví či vyznání jste srdečně zváni do areálu firmy LIKO-S
ve Slavkově u Brna na naše-vaše závody. Jo,
…nezapomeňte vzít děti, nudit se rozhodně
nebudou :o)
Zachi, za MK Austerlitz

Zam˘‰lená obnova tradice Slavkovského okruhu motocyklÛ
V polovině minulého století chodili ve Slavkově u Brna motoristé na Antonína Vitvara,
Františka Bartoše a jejich další, snad jen nepatrně méně slavné vrstevníky. Kolem zhruba
dvoukilometrového, ryze městského okruhu se
vždy tísnily davy vděčných, zasvěcených diváků. Až do onoho památného 14. června 1970,
kdy se zde jel dosud poslední čtrnáctý ročník
Slavkovského okruhu a jeho vítězi se ve svých
objemových třídách stali Jaromír Skotnica
z Bohumína a Brňané Miroslav Medek s Emanem Quirenzem. Naposled se zde tedy závodilo
před polokulatými pětatřiceti lety.
Kromě jmenovaných tehdy u toho byli pochopitelně i domácí – Jaroslav Ludvík (7. 8.
1934–3. 4. 1995), jezdec mistrovství Československa 1972 a účastník brněnské Grand Prix ve
stejném roce. Jarda, od jehož úmrtí uplynulo
loni kulatých deset let, byl ohromný sportovec
i kamarád. Stejně jako Jarda Ludvík se při zmíněné slavkovské derniéře na stupně vítězů nedostal ani zdejší rodák, do blízkých Bučovic odstěhovaný bazilišek Karel Májek (17. 3. 1941).
Třebaže za to uměl řádně vzít, pomyslnou hranici Moravy do československého mistrovství se
mu překročit nepodařilo. Vpodstatě totéž závodnicky platí o podsaditém dobrákovi Jaroslavu
Markovi (16. 5. 1940). Stejně jako Ludvík

a Májek, také Jarda měl za
sportovní náčiní tehdy nejdostupnější Jawu. U Marků
obecně povýšili silniční závodění na náboženství. Zatímco
Jarda nosil kůži na trh, jeho
bratr Miroslav mechanikoval
a zcela speciálně, shodou
okolností, také řediteloval
dosud poslední Slavkovský
okruh 1970. Po převratu se
oba vrhli na podnikání, ale to
neznamená, že by snad měli někdy chybět coby
traťoví komisaři na brněnském automotodromu.
O jednu z dalších kapitol silničního motocyklového závodění ve Slavkově u Brna se později v osmdesátých letech postaral Alois Musil
(19. 3. 1959–1997). Nenápadný kluk, který už
bohužel není mezi námi, vyšel sportovně ze
značně skromných poměrů. Přesto po sobě zanechal zřetelnou stopu v historii mistrovství
Československa 1987–1990. Za Brnem směrem
domů si na Lojzu vždycky vzpomenu. To když
u dálnice míjím reklamní tabuli jeho firmy, která se dodnes jmenuje po něm.
Abychom však přece jen i dnes dospěli k poněkud optimističtějšímu závěru, je namístě
uvést, že motocykloví nadšenci ve Slavkově

u Brna ani zdaleka své plány na pořádání zdejšího okruhu neopustili. Do jaké míry bude původní okruh pozměněn, není v tomto okamžiku
podstatné. Na místě je však informace, že se
sem mají vrátit historické motocykly. Vše
ovšem závisí na stavu komunikací a klimatu na
místní radnici. Bez zajímavosti jistě není ani to,
že po mnoha letech budou mít Slavkováci na
silnici znovu možnost fandit svému pilotovi.
Nebude jím nikdo jiný než vnuk zdejšího rodáka Karla Májka – Kája Májek junior (15. 7.
1992) z nedalekých Kloboučků. Kromě řady
pohárů různých velikostí jej zdobí třeba i titul
mistra Rakouska 2004. Slavkov u Brna se znovu vrací na mapu naší motocyklové silnice!
text a repro: Jiří Franek

E-COM - exportní firma na vyspělé světové trhy
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o historii E-COM, jeho certifikátech, oceněních a úspěších. Zmínili jsme, že převážná část produkce směřuje na export do vyspělých států. Nyní bychom
chtěli stručně popsat jak E-COM funguje.
E-COM se vydal od samého počátku cestou samostatného podnikání v oblasti simulátorů a výcvikových zařízení. Cílovými zákazníky jsou zejména
ozbrojené síly – armády a policie, simulujeme činnost pozemních i vzdušných prostředků (simulátory
tanků, ručních zbraní, dělostřelectva, letounů, parašutistů…). Pro tuto oblast je charakteristický nízký
počet kusů výrobků jednoho typu, zpravidla se jedná
o typicky kusový vývoj a výrobu. Prakticky to znamená, že vymýšlíme, vyvíjíme, konstruujeme, vyrábíme, zkoušíme a prodáváme stále nové výrobky.
Z určitého úhlu pohledu bychom takovou činnost
mohli hodnotit negativně, protože je náročná, nese
zcela přirozeně problémy všech druhů. Existuje však
i opačný pohled pro skupinu lidí, kteří jsou tvořiví,

ROUSÍNOV

rádi vyvíjí nová zařízení, vítají neustálé rozšiřování znalostí a schopností, nechtějí 8 hodin denně provádět stejnou práci a jsou připraveni bojovat s konkurencí. Tak je asi možné charakterizovat všechny
pracovníky E-COM.
Vývoj a výroba simulátorů zahrnuje velmi širokou
oblast činností, pro které je nutné mít potřebné specialisty. Následující obrázek ukazuje členění profesí E-COM, které současně také odpovídá struktuře
oddělení firmy.

Kromě specifických znalostí je třeba zmínit i všeobecné jako jsou např. znalost angličtiny a práce s PC,
ale i schopnost pracovat v kolektivu a dokázat řešit
úkoly s velkým nasazením. Prakticky tedy struktura
E-COM zahrnuje celou řadu vývojových profesí
(HW i SW), přesnou výrobu i kvalitní montáž,
„obslužné profese“ jako je zásobování, potřebná
administrativa, personalistika a zejména kvalitní
ekonomika.
Cenu výrobků E-COM, stejně jako v jiných firmách,
ovlivňuje celá řada parametrů. Jedním z nich jsou
i vnitřní náklady firmy a ty výrazně ovlivňuje
struktura a organizace. V E-COM se i při počtu pracovníků větším než 100 daří držet dvoustupňové řízení (vedoucí oddělení, vedení firmy), které je velmi
efektivní a pružné.

Fungování E-COMu není zcela jistě bez problémů. Z velké většiny jsou sice způsobeny vnějším
prostředím, existují však samozřejmě i problémy
vnitřní. Tyto jsou využívány jako motor průběžné
optimalizace chodu firmy a někdy i významných
organizačních změn.
V příštím čísle zpravodaje bychom chtěli naše povídání o E-COM ukončit částí zaměřenou na budoucnost, plány zřízení nových oddělení jako je
například marketing a zahraniční obchod, pro
které hledáme rovněž nové zaměstnance.
Doufáme, že Vás tento článek zaujal alespoň tak
jako článek v předchozím čísle. Byli jsme velmi
překvapeni počtem nových zájemců o zaměstnání,
kteří však bohužel stále neuspokojili všechny
naše potřeby.
Takže kdo má zájem o tvořivou práci, není líný
a chce se něco naučit (programátoři, konstruktéři,
výrobní a montážní dělníci) – brána E-COM na
Zlaté hoře ve Slavkově je stále otevřena.
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- ceny bytÛ od 670 000 Kã + DPH
- parkovací místa, garáÏová stání
- termín v˘stavby 1/2006–3/2007
- vzdálenost autem od Brna 15 min.

V˘hody pro Vás:
- jistota 5 % DPH
- dopravní dostupnost IDS JMK
- uzavﬁen˘ bytov˘ komplex
- relaxaãní a sportovní vyÏití
- financování hypotékou
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DUBEN – KVùTEN 2006

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

kina.365dni.cz

ANDùL PÁNù

1. 4. sobota
2. 4. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

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

4. 4. úter˘
5. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

128 min.
Slavná modelka opou‰tí svou slibnû se rozvíjející kariéru a stává se nájemnou lovkyní lidí. Thriller na motivy skuteãného pﬁíbûhu. Film
USA/Francie. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

8. 4. sobota
9. 4. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

135 min.
Îivotopisn˘ film o nelehk˘ch zaãátcích countryové pûvecké legendy – Johnnyho Cashe, kter˘ mûl nesmazateln˘ vliv na v˘voj americké
kultury. Hudební film USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

11. 4. úter˘
12. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

15. 4. sobota
16. 4. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

112 min.
Nová rodinná komedie Marie PoledÀákové o tom, Ïe nikdo nechce zÛstat sám. Hrají: M. Etzler, I. Timková, J. Mádl, V. Postráneck˘, S.
Laurinová, J. Vojtek a dal‰í. âesk˘ film.
Vstupné: 70, 75 kã
MládeÏi pﬁístupno

18. 4. úter˘
19. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

107 min.
Jednoho dne se setkali v metru. Pﬁeskoãily jiskry s úmyslem nûco si uÏít. Vztah ovlivní brutální zloãinec, kter˘ pomûr zmûní v noãní
mÛru, neÏ si dokázali pﬁedstavit. Thriller USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

22. 4. sobota
23. 4. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

DOMINO

WALK THE LINE

PANIC JE NANIC

90 min.

Trojice ‰etnáctilet˘ch kamarádÛ nemá Ïádné sexuální zku‰enosti a je rozhodnuta udûlat v‰echno proto, aby k oné zmûnû do‰lo
v nadcházejících prázdninách. Ale v‰echno dopadne jinak. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Ivo Macharáãka.
Vstupné: 65, 70 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI

HRA S NEVùROU

LETOPISY NARNIE: LEV, âARODùJNICE A SK¤Í≈
Neopakovatelné dobrodruÏství v zemi plné kouzel a zázrakÛ. Film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 68, 70 Kã

132 min.

MládeÏi pﬁistupno

A CO KDYÎ JE TO PRAVDA?

25. 4. úter˘
26. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
Film natoãen˘ podle stejnojmenného bestselleru. Pﬁíbûh dvou lidí, kteﬁí dokázali, Ïe láska je opravdu nesmrtelná. Romantická komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

29. 4. sobota
30. 4. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

90 min.
Mlad˘ muÏ pﬁi‰el o práci. Sen o poctivé práci se zhroutil. Jen manÏelka sdílí nápad. KdyÏ mohli krást ‰éfové, proã ne on? Rodinná
komedie o tom, kdo nekrade, nemá nic. Film USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno

1. 5. pondûlí

10.00 hod.

FINTY DICKA A JANE

Pﬁijìte s námi oslavit Svátek práce pﬁi filmovém pﬁedstavení

NÁ· DùDEK JOSEF
Rodinná komedie o slastech a strastech Ïivota.
V úvodu bude pﬁednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSâM Slavkov. Vstupné dobrovolné

101 min.
MládeÏi pﬁístupno

OBCHODNÍK SE SMRTÍ

2. 5. úter˘
3. 5. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

122 min.
Akãní dobrodruÏn˘ pﬁíbûh podle skuteãné události, kter˘ se odehrává ve svûtû mezinárodního obchodu se zbranûmi. Akãní thriller USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

6. 5. sobota
7. 5. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

85 min.
Maturant Oskar, kter˘ se ve snaze radikálnû zmûnit svÛj Ïivot, rozhodne stát se byznysmenem a vydûlat spoustu penûz. CoÏ se mu sice
daﬁí, komplikace, do nichÏ zabﬁedá, jsou ale nemalé. Nová ãeská teenagerovská komedie. ReÏie: Karel Coma.
MládeÏi pﬁístupno

9. 5. úter˘
10. 5. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

164 min.
V roce 1972 cel˘ svût sledoval zavraÏdûní 11 izraelsk˘ch sportovcÛ na mnichovské olympiádû. Pﬁíbûh o tom, co následovalo. ReÏie. Steven
Spielberg. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

13. 5. sobota
14. 5. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

80 min.
První pravdivá verze klasické pohádky! ·okující odhalení ze soukromého Ïivota zlého vlka, dobrotivé babiãky a stateãného dﬁevorubce.
Animovaná pohádka pro celou rodinu. Film USA v ãeské verzi!
MládeÏi pﬁístupno

EXPERTI

MNICHOV

KARCOOLKA
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