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Zahájení bohaté zámecké sezony
V pátek 30. bﬁezna probûhlo v Rubensovû sále zámku (do kterého jsme opût nainstalovali kopie
Rubensov˘ch dûl) slavnostní uvedení nové sezony pro
média. Pro novináﬁe, redaktory a televize bylo pﬁichystáno malé pﬁekvapení: protoÏe Historické muzeum
úspû‰nû spolupracuje s ﬁadou v˘znamn˘ch firem
a institucí, byli na této tiskové konferenci pﬁítomni i jejich
zástupci.
Novináﬁi (mnoho jich pﬁijelo i z Prahy) tak mohli vyslechnout napﬁ. jednoho z nejúspû‰nûj‰ích podnikatelÛ
âR, majitele Student Agency Radima Janãuru („aktivity
zámku jsou ojedinûlé a nemají ve svém oboru konkurenci...., coÏ mohu povrdit z vlastní zku‰enosti s nimi“, ﬁekl
mimo jiné R. Janãura), ﬁeditele Moravské Galerie Marka
Pokorného („...na‰e spolupráce s HM není jen v oblasti
slov, ale konkrétních úspû‰n˘ch ãinÛ a poãinÛ“), mana- Radim Jančura (Student Agency)
Ïera Farmy B. Polívky Marka Zouhara, nebo Ing. Michala v rozhovoru s ředitelkou HM Janou Omar
Teplíka z âesk˘ch drah. Mezi dal‰í v˘znamné hosty patﬁili napﬁ.: námûstek ministra kultury JUDr. Franti‰ek
Mike‰, zástupci Grandhotelu Brno, âeského rozhlasu
Brno, Rádia Kiss Hády, Agentury Glanc a Vydavatelství
AGM. Za mûsto pﬁi‰li v‰echny pﬁivítat a seznámit s novû
vy‰lou knihou starosta a místostarosta mûsta.
Ředitelka HM Mgr. Jana Omar, náměstek ministra kultury JUDr. František
O tom, co s jednotliv˘mi partnery pﬁipravujeme, vás
Mikeš, starosta města Ing. Ivan Charvát, místostarosta Ing. Jiří Doležel budeme prÛbûÏnû rádi informovat.
a ředitel Moravské galerie v Brně Mgr. Marek Pokorný
Mgr. Jana Omar, Historické muzeum

Oslavy 770 let Slavkova u Brna

Nepřehlédněte!

Pozvánka na 12. května

Pět Slavkovů za tři dny – 243 km

V letošním roce uplyne 770 let od první písemné
zmínky o Slavkovu u Brna, která se v roce 1237 objevila v listině českého krále Václava I. Při této, pro
naše město významné příležitosti, jsme se rozhodli
připravit program kulturních a společenských akcí,
kterými bychom toto výročí důstojně oslavili.
První akcí z tohoto programu bylo slavnostní uvedení knihy „Slavkov u Brna –
Austerlitz, město nejen se slavnou historií“, která se uskutečnila v historických
prostorách zámku za široké účasti veřejnosti v sobotu dne 31. března 2007.
Další akce z uvedeného programu oslav,
na kterou vás všechny tímto velmi vřele zveme,
se uskuteční v sobotu dne 12. května, tedy přesně
770 let ode dne podpisu listiny, kterou král Václav I.
upravoval poměry řádu německých rytířů.
Na tento den pro vás připravujeme celodenní kulturní program v centru města, v prostorách před starobylými budovami radnice, u městské kašny. Od
9 hodin bude otevřena malá výstava – vzpomínka na
historii, kterou bude možné zhlédnout ve vstupní
hale radnice (u obřadní síně). Před radnicí bude prodejní stánek s novou knihou o Slavkově u Brna, návštěvníci budou mít možnost zde zakoupit i další
upomínkové předměty. Taktéž tou dobou budou připraveny stany a stánky s bohatým občerstvením.
Ve 14 hodin se v malém společenském sále kulturního centra Bonaparte uskuteční beseda – diskusní setkání s autory knihy „Slavkov u Brna –

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 26. kvûtna

Austerlitz, město nejen se slavnou historií“, na kterou přislíbili svou účast PhDr. Jiří Pernes, Mgr. Karel
Sáček i Lubomíra Kropáčková.
Na náměstí od 13 hodin bude zahájeno hudební
odpoledne, které bude ve třech blocích poutat pozornost mladší i starší generace. Jako první vystoupí od
13 do 15 hodin mladá rocková hudební skupina bratrů Moricových – Moric band. Od 15
do 19 hodin bude následovat dechové
a taneční odpoledne, ve kterém se postupně představí Zámecká dechová hudba pod
vedením Milana Hrazdílka, Taneční skupina při ZUŠ Františka France pod vedením Lenky Krahulové, Dechový orchestr při
ZUŠ Strážnice a Taneční soubor při ZUŠ
Strážnice. Od 19 hodin nám opět zahrají Moric band
a Thief.
Srdečně bych vás všechny chtěl ještě jednou pozvat v sobotu 12. května na náměstí na akci, kterou
jsme pro vás nyní připravili.
Vyvrcholením oslav je plánováno na sobotu
22. září. Na toto datum připravujeme bohatý kulturní, společenský a sportovní program, velkou výstavu
o vzniku, vývoji, historii i současnosti našeho města,
setkání rodáků.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

NA REPLICE DŘEVĚNÉHO KOLA BEZ PEDÁLŮ

Čtěte na straně 16 zpravodaje.

Letošní jaro přišlo s velkým předstihem. Ovocné
stromy nasadily obrovské množství květů, které
slibují bohatou úrodu.

Program oslav 770. výročí první písemné zmínky o Slavkovu – sobota 12. května:
9.00–18.00 malá v˘stava – vzpomínka na historii
vstupní hala radnice
9.00–18.00 stánek s knihou Slavkov u Brna
námûstí pﬁed radnicí
9.00–20.30 stany, stánky a posezení s obãerstvením
námûstí pﬁed radnicí
13.00–20.30 hudební a taneãní odpoledne
námûstí pﬁed radnicí
14.00
beseda – setkání s autory knihy Slavkov u Brna mal˘, resp. velk˘ sál spoleãenského domu

Cestička do školy
Historické muzeum ve Slavkově u Brna vás zve
na výstavu, kterou pro vás muzeum připravilo při
příležitosti 100. výročí dostavby budovy nynější ZŠ
Komenského. Výstava, umístěná v přízemí zámku,
představuje tři třídy – první z období RakouskoUherska, druhou z období I. republiky, v poslední
místnosti pak třídu z padesátých let 20. století.
Všechny třídy jsou vybaveny nejenom nábytkem,
ale rovněž výukovými obrazy a učebními pomůckami. Součástí výstavy je ukázka slabikářů a učebnic
z 19. a 20. století.
Bonusem pro návštěvníky je možnost vyzkoušet
si v praxi nejenom sezení ve starých školních lavicích, ale rovněž krasopisné psaní podle předloh.
Zájemci si mohou zkusit i klečení na hrachu, ti nejodvážnější i rákosku.
Každý návštěvník, který bude procházet salla terrenou, se může seznámit s přehledem nejdůležitějších dat z vývoje školství, dále se stručnou historií
slavkovského školství, která je doplněna dobovými
fotografiemi a pohlednicemi. V malé výstavní místnosti před pokladnou pak můžete zhlédnout některé
školní potřeby a učební pomůcky, které se v období
I. republiky prodávaly v Šimáčkově papírnictví ve
Slavkově a které jsou nyní součástí rozsáhlé sbírky
Historického muzea ve Slavkově u Brna. Výstava
potrvá do 14. 10. 2007.
Na vaši návštěvu se těší pracovníci Historického
muzea ve Slavkově u Brna

Slavnostní uvedení knihy
Slavkov u Brna – Austerlitz, město nejen se slavnou historií
sobota 30. března 2007, vstupní prostory zámku

Paní L. Kropáčková podepisuje knihu

L. Kropáčková, J. Pernes, J. Omar a I. Charvát
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

7. řádná schůze RM – dne 26. 3. 2007
1. RM projednala zprávu o činnosti odboru obecní
živnostenský úřad v roce 2006.
2. RM projednala návrh ceníku za služby a činnosti
TSMS a ponechává stávající ceny i pro rok 2007 nezměněné.
3. RM projednala zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí v roce 2006.
4. RM projednala zprávu o činnosti MěÚ v roce
2006 a vyslovila poděkování pracovníkům MěÚ za
jejich činnost.
5. RM projednala zprávu o návrhu zapojení Města
Slavkova u Brna do architektonické soutěže Petra
Parléře – V. ročník – výsledek hodnocení.
6. RM projednala zprávu s návrhem na výměnu
stožárů veřejného osvětlení sídliště Zlatá Hora – výběr dodavatele a Dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na akci „Výměna stožárů veřejného osvětlení
sídliště Zlatá hora“ s firmou Ivan Durek, Slavkov
u Brna dle varianty II. na objem prací v hodnotě
550 000 Kč vč. DPH.
7. RM projednala zprávu o návrhu na obnovu fasády zámku Slavkov u Brna a schvaluje okruh firem,
které budou osloveny k podání nabídky akce:
„Slavkov u Brna, Zámek (hl. budova), obnova fasád“:
REKONSTRUKTIVA spol. s r. o., Hodonín, WAGNER stavební spol. s r.o., Vyškov, SASTA CZ, a.s.,
Brno-Líšeň, WINRO, s. r.o., Velké Hoštice, Libor
Piták, Vyškov-Křečkovice. RM současně schvaluje
komisi pro výběr dodavatele uvedené stavební akce.
8. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Zdeňkem Doupovcem, Slavkov u Brna na
pronájem pozemků parc. č. 3735/4 orná půda
o výměře 980 m2 a parc. č. 3734/1 orná půda o výměře 380 m2 v lokalitě Zlatá Hora v k.ú. Slavkov u Brna,
s ročním nájemným ve výši 186 Kč.
9. RM dává souhlas k uzavření smluv s akciovou
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
Vyškov o pronájmu a provozování zařízení vodovodů
a kanalizací a dohod o vypořádání nájemného dle
smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací k výše uvedeným objektům. RM současně doporučuje ZM dát souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do majetku akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. objektů SO 02
a SO 03 vybudovaných v rámci staveb města
Slavkova u Brna – komunikace Jiráskova-sever, BD
Polní, BD Litavská I. a II. etapa, komunikace
Bučovická.

10. RM schvaluje okruh firem pro oslovení podání
nabídky na akci: Přechod pro chodce I/50 – ochranný
ostrůvek: Stavba a údržba silnic, Břeclav, Silnice
Brno spol. s r.o., Brno a COLAS CZ, a. s., Praha. RM
současně schvaluje členy komise pro výběr dodavatele uvedené akce. RM souhlasí se zadáním veřejného
osvětlení přechodu I/50 firmě Ivan Durek, Slavkov
u Brna za cenu do 70 000 Kč vč. DPH.
11. RM projednala informaci o postupu projekční
přípravy obytné zóny Zelnice.
12. RM schvaluje výměnu bytů mezi Marcelou
Dufkovou, Litavská 1496, Slavkov u Brna a manželi
Hanou a Josefem Jordovými, Zlatá Hora 1353,
Slavkov u Brna. RM současně ukládá odboru BTH
zajistit vypracování nájemní smlouvy s manželi
Hanou a Josefem Jordovými s platností od 1. 4. 2007
na dobu neurčitou za podmínky složení kauce ve výši
desetinásobku nájemného včetně služeb spojených
s nájmem bytu.
13. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce dne 6. 9. 2000 z manželů Mileny
a Milana Vackových, bytem Litavská 1487, Slavkov
u Brna, na pana Jana Huliáka, bytem U škol 938,
Bučovice a v případě uvedeného převodu práv
a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na byt č. 4 s panem Janem Huliákem, bytem U škol
938, Bučovice, která bude platná od 1. 4. 2007.
14. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce dne 6. 9. 2000 z pana Milana Vacka,
bytem Litavská 1487, Slavkov u Brna, na paní Romanu
Gottvaldovou, bytem Nádražní 1163, Slavkov u Brna,
a v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 s paní
Romanou Gottvaldovou, bytem Nádražní 1163,
Slavkov u Brna, která bude platná od 1. 4. 2007.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění úklidových prací v budovách úřadu na Palackého nám. 64 a 65, Slavkov u Brna, vč. dodání
úklidových, dezinfekčních, lešticích a čisticích prostředků, s PH servis Hudeček s.r.o. s účinností od
1. 4. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce, v předloženém znění.
16. RM projednala návrh na koncepční výsadbu zeleně ve městě a souhlasí s navrženým postupem výsadby.
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
předprodej vstupenek na Concentus Moraviae
Mezinárodní hudební festival 13 měst
první koncert v pátek 8. 6. v 19.30 hod.
v Historickém sále zámku
Sharon Kam – klarinet, Ludmila Peterková – klarinet, Irina Kondratěnko – klavír
F. Mendelssohn, J. Filas, F. Poulenc, J. W. Kalliwoda, W. A. Mozart
druhý koncert ve středu 20. 6. v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
Chloë Hanslip – housle, Jiří Bárta – violoncello
B. Martinů, Z. Kodály, M. Ravel
Vstupné: dospělí
160 Kč
studenti, důchodci, ZTP 80 Kč
Otevírací doba IRC Austerlitz:
květen: úterý–neděle
9.00–17.00 h.
Kontakt:

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

V. mimořádná schůze
RM –5. 4. 2007
1. RM projednala písemnou zprávu o výsledku
jednání ředitele a vedení ZŠ Komenského
s majitelem I. Německého zemského gymnasia
o.p.s. Brno a dává souhlas se zveřejněním záměru
o nájmu nebytových prostor pro I. Německé zemské gymnasium o.p.s. Brno na ZŠ Komenského náměstí. RM ukládá funkcionářům města jednat
s majitelem I. Německého zemského gymnasia
o.p.s. Brno o cenových podmínkách budoucí nájemní smlouvy. RM doporučuje zahájení propagace a náboru pro zajištění studentů do prvního ročníku čtyřletého gymnasia I. Německého zemského
gymnasia o.p.s. Brno až po vyjádření mimořádného zasedání ZM dne 18. 4. 2007.

Svoz popelnic v květnu
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí oznamuje, že společnost
RESPONO, a.s. ve státní svátky – v úterý
1. a 8. května provede pravidelný svoz
komunálního odpadu dle svozového plánu. Nezapomeňte přistavit popelnice!
Ing. Janeba, odbor ŽP
17. RM schvaluje rozpočet Městského úřadu ve
Slavkově u Brna na rok 2007 v předloženém znění.
18. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu
Městského úřadu ve Slavkově u Brna na rok 2007
a výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro OS Pečovatelská služba.
19. RM schvaluje uzavření „Smlouvy
o podmínkách poskytování služeb poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“ v roce 2007
s Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
v předloženém znění.
20. RM projednala podnět pana Petra Navrátila na
zabezpečení opravy a ochrany čínského altánu
v zámeckém parku.
21. RM ukládá funkcionářům města a vedení
Historického muzea ve Slavkově u Brna jednat
s Národním památkovým ústavem v Brně
o možnostech údržby a ochrany čínského pavilonu
v zámeckém parku.
22. RM ukládá funkcionářům města zabývat se další analýzou hospodaření jednotlivých středisek
v rámci Historického muzea ve Slavkově u Brna
s cílem snížit objem příspěvku z rozpočtu města.
23. RM projednala zprávu „Koncepce školství
města Slavkova u Brna“ a předkládá ji na nejbližší zasedání ZM.
24. RM bere zápis č. 1/2007 z jednání komise kulturní na vědomí a ukládá předsedovi komise pozvat
na nejbližší jednání komise p. Karla Rotroekla.
25. RM projednala návrh programu a rozpočtu
Napoleonských dnů 2007 předložený uměleckou
agenturou HISTORIA a rozhodnutí odkládá.
26. RM projednala návrh programu a rozpočtu
Vzpomínkových akcí 2007 předložený uměleckou
agenturou HISTORIA a rozhodnutí odkládá.
27. RM bere zápis č. 2/2007 a č. 3/2007 z jednání
komise pro sport a volný čas na vědomí. RM schvaluje poskytnutí příspěvku na práci s mládeží pro
Nadační fond STUDENT. RM povoluje vyplatit organizaci SSK 0750 E-COM Slavkov příspěvek na
práci s mládeží z pokladny města pod podmínkou, že
organizace po podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku včas (minimálně den předem) nahlásí výběr
(pokračování na straně 4)
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7. řádná schůze RM – dne 26. 3. 2007
(Dokončení ze strany 3)

Îadatel
Moravská hasiãská jednota (Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ)
Junák
Svaz diabetikÛ (klub rodiãÛ a pﬁátel diabetick˘ch dûtí)
SSK E-COM (sportovní stﬁelba)
OK Stﬁelka (turistick˘ oddíl mládeÏe)
Sportovní gymnastika pﬁi Z· Komenského
Glitter stars pﬁi Z· Komenského (veﬁejná taneãní vystoupení)
Sportovní klub – Z· Tyr‰ova (volejbal)
¤ím.-kat. farnost (v˘chovná, osvûtová a volnoãasová ãinnost
Modeláﬁsk˘ klub SMâR (lodní modeláﬁi)
Obã. sdruÏení PER VOBIS (Svatourbanské hody)
Z· Tyr‰ova (Ïáci 9. tﬁíd)
MK Austerlitz (minibike)*
PC Austerlitz 1805 (pétanque)
·achov˘ klub DDM
DDM Slavkov u Brna (basketbal – star‰í Ïáci)
Nadaãní fond Student
Celkem

âinnost, náklady na
Pﬁíspûvek na r. 2007
soutûÏe, stravné, sport. potﬁeby, nájem tûlocviãny atd.
15 000,- Kã
cestovné, soutûÏe, akce, nájemné
13 000,- Kã
edukaãnû sportovní pobyt, v˘lety, besídky
10 000,- Kã
v˘cvik, tréninky, soutûÏe, závody
11 000,- Kã
Zdravotnick˘ kurz spojen˘ s kurzem základÛ potápûní
6 000,- Kã
dresy, startovné, soutûÏe, soustﬁedûní
11 000,- Kã
taneãní kost˘my s logem
15 000,- Kã
turnaj „KARENA-POKAL“, cestovné a startovné – Nûmecko 5 000,- Kã
akce pro dûti, soutûÏe, v˘lety, hraní divadla, nájmy tûlocviãen atd. 22 000,- Kã
zabezpeãení startovi‰tû, soutûÏe, nákup cen
10 000,- Kã
pronájem kapely, pÛjãení krojÛ, v˘zdoba, reklama, reÏ. náklady 20 000,- Kã
projekt pozn. osudÛ sl. ÏidÛ (cestovné – památník Terezín) 12 000,- Kã
materiál a vybavení techniky, úãast na závodech
20 000,- Kã
cestovné, startovné, sport. vybavení a stáÏe a soustﬁedûní 6 000,- Kã
cestovné na soutûÏe, obnova ‰achového materiálu
5 000,- Kã
zaji‰tûní mistr. utkání, cestovné na mistr. zápasy, rozhodãí 12 000,- Kã
zaji‰tûní ãinnosti krouÏkÛ pﬁi DM
5 000,- Kã
198 000,- Kã

RM doporučuje ZM schválit navržené příspěvky nad 50 000,- Kč pro organizace pracující s mládeží takto:

Îadatel
Tûlocviãná jednota Sokol
(volejbal, tenis, kulturistika, nohejbal)
Sportovní klub Slavkov u Brna (fotbal)
Celkem

âinnost, náklady na
soutûÏe, cestovné, nájem tûlocviãny

Pﬁíspûvek na r. 2007
65 000,- Kã

zaji‰tûní soutûÏních utkání, pronájmy tûlocviãen

z pokladny finančního odboru. RM schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží pro rok 2007 takto:
28. RM bere na vědomí zprávu o doplnění vyúčtování příspěvků na práci s mládeží za rok 2006.
29. RM schvaluje zařazení vystoupení tanečního
oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna
v termínech 14. 5. 2007 a 16. 5. 2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor ve Sportovním centru
Bonaparte.
30. RM vyhovuje žádosti Mysliveckého sdružení ve
Slavkově u Brna o povolení změny oplocení zookoutku.
31. RM se seznámila se zprávou s informacemi
o dotaci na zpracování územního plánu.
32. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem krizového bytu v Domě s pečovatelskou službou,
Polní 1444 ve Slavkově u Brna s paní Jarmilou
Opletalovou, bytem Polní 1325, Slavkov u Brna, na
dobu určitou, od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2007
v předloženém znění.
33. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy
o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb mezi
městem a Petrem Hlaváčem a Jaroslavem Hoškem ze
Slavkova u Brna.
34. RM projednala výzvu občanů ulice Tyršova
a žádá komisi pro životní prostředí o předložení zápisu
z jednání komise v dané věci ze dne 21. 3. 2007.
35. RM projednala návrh Mandátní smlouvy mezi

87 000,- Kã
152 000,- Kã

městem a HAVE invest s.r.o. RM souhlasí s jejím uzavřením a pověřuje funkcionáře města dojednáním konečných podmínek.
36. RM uděluje souhlas řediteli školy ZŠ
Komenského náměstí k pokračování v jednání
o možnosti výuky 1. ročníku čtyřletého studia
I. Německého zemského gymnasia. RM pověřuje ředitele ZŠ k jednání s majitelem I. Německého zemského
gymnasia k projednání všech nutných podmínek
k provozu I. Německého zemského gymnasia v budově
ZŠ Komenského. RM ukládá řediteli ZŠ předložit radě
města písemnou zprávu o výsledcích jednání.
37. RM doplňuje usnesení k bodu 3.20. ze 4. schůze
dne 22. 1. 2007 o bod 2., který zní: „2. Rada města doporučuje na žádost Jihomoravského kraje zastupitelstvu
města schválit uzavření dohody podle bodu 1.“
38. RM byla informována o dopise p. Kamila
Hornyše a o vyjádření právníka města v této věci.
39. RM vyhovuje žádosti Vojenské akademie ve
Vyškově na parkování autobusů v ulici Kounicova ve
dnech 19. 4. a 20. 4. 2007.
40. RM schvaluje prodejní cenu publikace Slavkov
u Brna – město nejen se slavnou historií ve výši 350
Kč/ks a sníženou prodejní cenu při uvedení knihy dne
31. 3. 2007 ve výši 330 Kč/ks.
41. RM ukládá vedoucím odborů BTH, IR a FO
zpracovat variantní možnosti provedení projektu

Upozornûní k placení danû z nemovitostí na rok 2007
Finanční úřad ve Slavkově u Brna (FÚ)
upozorňuje poplatníky daně z nemovitostí, že
v letošním roce je tato daň splatná tak jako
v minulých letech v zákonné lhůtě do 31.
května 2007. Na rozdíl od předchozích let
však došlo při placení této daně k několika
zásadním změnám.
Nově je daň splatná najednou, nepřesáhne-li roční daňová povinnost částku
5000 Kč (v minulých letech to byla částka
1000 Kč). Zejména v případech, kdy letos poprvé došlo na Slavkovsku ke zvýšení celkové
daňové povinnosti u poplatníků, kteří pronajímají zemědělskou půdu zemědělským organizacím, je třeba s touto skutečností počítat.
Pokud je celková roční daňová povinnost vyš-

ší než 5000 Kč, je možné zaplatit daň ve dvou
stejných splátkách ve lhůtě do 31. 5. a 30. 11.
2007 (v minulých letech to bylo možné ve
čtyřech splátkách).
V letošním roce rozešle FÚ všem poplatníkům daňové složenky na kontaktní adresu, zaevidovanou u správce daně. Složenky
by měli poplatníci obdržet kolem 5. května.
Zaplacení této složenky na kterékoliv poště
je bez poplatků.
Současně upozorňujeme ty poplatníky,
kteří budou s placením daně v prodlení, že
od letošního roku je v účinnosti nový
sankční systém, který postihuje pozdní
placení daní.
FÚ Slavkov u Brna

4/2007

ZUŠ zve na koncert
Srdečně zveme na Taneční koncert žáků ZUŠ Fr. France, který se
koná ve středu 16. 5. v 16.30 hod.
v sále Společenského centra Bonaparte.
jj
Základní umělecká škola
Františka France ve Slavkově u Brna
Komenského nám. 525 připravuje
na úterý 15. května od 13 do 16.30 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a vyhlašuje
v pátek 18. května od 13 do 17.00 hod.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
do hudebního a tanečního oboru
Těšíme se na vaši návštěvu.

Hudební večer žáků
ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna pořádala 18. dubna 2007 Hudební večer žáků školy. V programu koncertu zazněly skladby klasických i soudobých autorů. Mimo sólových
skladeb mohli posluchači zcela zaplněného
sálu vyslechnout také dueta či komorní nebo
souborovou hru. I to přispělo k pestrosti
a barevnosti repertoáru středečního koncertu,
na kterém se představilo 32 žáků hudebního
oboru. Po hodinovém hudebním vystoupení
odcházeli posluchači příjemně naladěni,
o čemž svědčily také jejich ovace.
J. Handrla

Důležité upozornění
Na základě oznámení ministerstva dopravy vás již nyní upozorňujeme na nutnost
výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Platnost takto vydaných řidičských průkazů
končí dnem 31. 12. 2007!
K výměně řidičského průkazu je potřeba
přinést s sebou: platný doklad totožnosti
(OP nebo cestovní pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového
ŘP je zpravidla do 15–20 dní.
Bližší informace naleznete na odboru dopravy Městského úřadu ve Slavkově u Brna
nebo na internetových stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
Ke konci roku mohou být z provozních
důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním ve frontách na pověřeném obecním
úřadě. V neposlední řadě nelze opomenout,
že řízením vozidla bez platného řidičského
průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto prosím NEOTÁLEJTE
s výměnou řidičských průkazů za nové!
Jaroslava Pospíchalová
referentka odboru dopravy

Informace z MěÚ
Od 16. týdne rozšiřujeme úřední hodiny
na úseku cestovních dokladů o úterky
v době 8.00–13.00 h.
MěÚ
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Neházejte zářivky do popelnic

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

Pracovník (ce) podatelny
(jedná se o pracovní pomûr ve v˘‰i 0,8 úvazku)

Druh práce: pracovník (-ce) podatelny
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- stﬁedo‰kolské vzdûlání s maturitou
- velmi dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání, diskrétnost
- administrativní schopnosti (psaní na stroji apod.)
- organizaãní a komunikativní schopnosti
Vítané pﬁedpoklady:
- alespoÀ základní znalost anglického nebo nûmeckého
jazyka
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
- kontakt na uchazeãe (-ku) (mobil, e-mail)
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi a ovûﬁen˘ doklad
o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 7. 2007
Platové zaﬁazení: tﬁída 6
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 14. 5. 2007 do
17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Jako obyvatelé Slavkova u Brna máme být
na co hrdí. Podle výzkumu, který se uskutečnil na konci minulého roku, je naše město
jedním z těch, kde se žije nejlépe z celé republiky. Bohužel je to v některých směrech
jen pohled nezasvěceného návštěvníka.
Protože ti, kdo poměry ve městě znají, jsou
kromě pozitiv schopni rozlišit také určitá negativa a oblasti, kde je co zlepšovat. A na ty
bych chtěl ve svém krátkém příspěvku upozornit – jedině tak totiž můžeme najít cestu k jejich zlepšení.
Jednou z takovýchto oblastí je
i kultura. Jak je to například se slavkovskou kulturou po organizační
stránce? Kladu si otázku, proč se ve
městě, které má takový potenciál, s železnou
pravidelností předává pořádání různých kulturních akcí externím agenturám. Ty vytěží
třeba i statisícové zisky, městu nebo jeho institucím zaplatí relativně směšný nájem a do
městské pokladny se nedostanou příjmy ani
formou odvedených daní. Je to v pořádku?
Nemůžeme vlastními silami udělat to, za co
si jiní nechají pořádně zaplatit, někdy
i z městské pokladny?
Jednoznačně
největším
magnetem
Slavkova je jeho zámek a okolí. Každého musela potěšit poslední zpráva o jeho zvyšující
se návštěvnosti. Jenže nadšení poněkud
ochabne, když se dozvíme, že jde jen o hru

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do
kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat
nebezpečné látky.
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního
prostředí informuje občany o možnosti bezplatného odložení vyřazených světelných zdrojů
a veškerých vyřazených elektrospotřebičů na
sběrný dvůr společnosti RESPONO, a.s. na Zlaté
Hoře. Kromě vysloužilých televizí, ledniček, vysavačů apod. zde můžete bezplatně odevzdat také
trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky
a výbojky. Nefunkční světelné zdroje však musí
být celé a nepoškozené, elektrospotřebiče musí
být kompletní. V opačném případě nepodléhají
bezplatnému zpětnému odběru a město zaplatí
společnosti RESPONO, a. s. poplatek za jejich likvidaci (jako za odpad). Například při odevzdání
kompletní ledničky ušetří město (a tedy i občané)
400 Kč. V případě kompletní pračky nebo televizoru je úspora 8 Kč.
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat
použité zářivky či výbojky jsou obchody, ve kterých se tyto výrobky prodávají. V prodejně by vám
měli vzít zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu by měl být
zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení.
Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, aniž by se musely prokazovat nějakým dokladem.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení a světelných zdrojů zajišťují ve Slavkově
u Brna společnosti EKOLAMP, Asekol
a Elektrowin. Tyto celostátní společnosti zajišťují
a platí dopravu a recyklaci, sběr a shromažďování
zajišťuje společnost RESPONO.
Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádo-

bami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. EKOLAMP městu přispívá na provoz sběrného místa,
osvětu a propagaci zpětného odběru a plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím
město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání
s komunálním odpadem
V zájmu všech občanů je, aby se počet zpět
odevzdaných použitých zářivek zvyšoval. Pomoci
můžete i vy! Žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru, protože
bez dalšího užitku skončí na skládce. Pokud se
však v nepoškozeném stavu dostane k recyklaci,
bude možné z ní využít více než devadesát procent materiálu – převážně sklo a hliník.
Odbor ŽP děkuje všem občanům Slavkova za
spolupráci při třídění odpadů a zpětném odběru
elektrozařízení.
Ing. Janeba, odbor ŽP
(upraveno z podkladů společnosti EKOLAMP)

s čísly, protože návštěvníci zkrátka kupují
více vstupenek na jednotlivé „okruhy“ po areálu. Domnívám se, že to není zcela v pořádku.
A opět jsme u dodavatelského či nájemního pořádání různých akcí na „zámku
i v podzámčí“, z nichž plynoucí zisky
i odvedené daně utíkají kamsi jinam místo
toho, aby zůstaly ve Slavkově. Navíc se zámek, vlastně Historické muzeum, jako instituce chová jako stát ve státě, disponující rela-

zčásti by nahradilo hrazenou organizační práci externích firem. Spolupracovalo by
s Informačním centrem, které dnes nepodává
žádné komplexní informace, snad s výjimkou
informací o programu problematicky úspěšného kina Jas. Určitě by bylo vhodné spolupracovat také s lidmi, kteří se na kulturním životě ve městě podílejí nebo by se podílet
mohli či chtěli, kdyby měli více příležitostí
a vytvořené podmínky. Proč třeba Slavkov
nemá jediný divadelní spolek, když je
mohou mít i mnohem menší obce
a přitom má v této oblasti Slavkov bohatou ochotnickou historii?
V neposlední řadě pokládám za vhodné
otevřít diskusi o problému objektu
Bonapart a s ním souvisejícím velkým společenským sálem. Kdysi byl slavkovský sál brán
po technické stránce jako ukázkový co do technické vybavenosti. Nyní nad jevištěm „překrásně“ září dva osiřelé reflektory. Kam se poděla veškerá technika, která byla instalována
jako vzorová pro sály tohoto typu? Čas plyne,
na kauzu padá prach a řešení jeho provozování
a efektivního využití se stále neobjevuje. A to
je škoda. Škoda pro nás všechny, kteří údajně
žijeme v jednom z nejlepších měst pro život.
Nuže, ať tomu tak skutečně je a usilujme o to
společně i v kultuře! S tímto přáním
Petr Matuštík,
člen kulturní komise (hnutí Nestraníci)

Mûsto nabízí k pronájmu
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu
nebytové prostory
v budově na Koláčkově náměstí č. p. 727 (bývalý Agroklas), Slavkov u Brna, místnost - kancelář ve II. NP (o ploše 22,20 m2) a vytápěné
prostory v technickém podlaží, vhodné k využití
jako archiv nebo pro skladování zboží malých
rozměrů, případně po provedení změny užívání
k poskytování různých služeb.
Podrobnější informace a další podklady lze
získat telefonicky (422 121 124) 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.
Ing. Jarmila Pechová,
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství

Co je na kultuře
ve Slavkově zvláštní…
tivně obrovskými částkami přidělenými
z rozpočtu města! Jeho ročně narůstající požadavky na městský rozpočet jsou zarážející
a alarmující. Městská kulturní komise jako
poradní orgán rady nemá pravomoc rozhodnout byť o jedné jediné koruně a jako konzultativní orgán jen stěží může za tohoto stavu
nějak významně ovlivnit kulturní dění ve
městě.
Jak kritizovaný běh věcí změnit a zlepšit?
Podle mého názoru se ukazuje, že ve
Slavkově chybí organizace zabývající se
komplexně kulturou. Možná by se mohla obnovit role Městského kulturního střediska. To
by samo pořádalo a zajišťovalo akce a alespoň
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OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent (ka) rozvoje
regionu a kultury
Druh práce: Referent(-ka) rozvoje regionu a kultury
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- vysoko‰kolské (minimálnû Bc.) vzdûlání
- znalost projektového ﬁízení a dobrá orientace v dotaãních
a grantov˘ch programech
- velmi dobrá znalost práce s PC
- ﬁidiãské oprávnûní skupiny B
- v˘borné organizaãní schopnosti, komunikativnost
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- znalost alespoÀ jednoho svûtového jazyka (AJ, NJ) na velmi
dobré úrovni

Slavnostní vyřazení absolventů Vojenské akademie ve Vyškově se tradičně koná na slavkovském zámku za přítomnosti významných vojenských i civilních hostů. Náš snímek je
z pátku 20. dubna 2007.

Soutěž pro návštěvníky
Historické muzeum ve Slavkově u Brna si
pro své návštěvníky připravilo celoroční soutěž o hodnotné ceny, které prozatím do soutěže přispěly luxusní brněnské hotely (večeře
pro 2 osoby, víkendové ubytování ve 4* hotelu, dárkové balíčky apod.).

VÝSTAVA PSŮ
V sobotu 12. května dopoledne se na severní straně parku uskuteční výstava psů
(anglických
ohařů),
kterou
pořádá
Myslivecké sdružení ve Slavkově u Brna.
VÝSTAVA KVĚTIN
Ve čtvrtek 17. května v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy květinových aranžmá
„Cesta časem“. Bohaté květinové dekorace
budou ke shlédnutí v nové prohlídkové trase,
v Historickém sálu a v kapli sv. Kříže do neděle 20. května.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ
V sobotu 19. května se Historické muzeum
ve Slavkově u Brna zapojuje do Mezinárodního
dne muzeí a galerií. Pro zájemce jsme připravili prohlídky části depozitářů (v 10.30 a ve
13.30 – pozn. omezená kapacita prostor!)
a prohlídku nové zámecké trasy „Život ve staletích“ za sníženou cenu (–10 Kč/os.) nebo
prohlídku výstavních prostor s aktuálními výstavami „Bob a Bobek na cestě kolem světa“
a „Cestička do školy“ pro děti zdarma.

Upozornění

Pravidla jsou více než jednoduchá – během
sezony (až do půlky měsíce prosince 2007)
stačí navštívit prohlídkové trasy zámku, jednu
ze zpoplatněných kulturních akcí (ne výstavu) a učinit menší útratu v zámecké kavárně
a tímto sesbírat potřebný počet razítek, které
soutěžícím umožňují dostat se do slosování
soutěže o výše uvedené ceny, ale i o mnohé
další, které připravilo jak Historické muzeum,
tak další partneři ze Slavkova u Brna či okolí.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 14.
května. 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)

I. VEČERNÍ PROHLÍDKY PODZEMÍ
V sobotu 19. května od 17 do 20 hodin
včetně se uskuteční letošní I. večerní prohlídky podzemních prostor zámku prozářených
stovkami svíček. Zveme všechny milovníky
tajemné atmosféry na prohlídku nově nainstalované expozice „Z historie města Slavkova
a jeho řemesel“, na v závěru loňského roku
zrekonstruovanou barokní pekárnu stejně
jako na scénky kostýmovaných komparsistů.
FOLK A COUNTRY
V letošním roce se oblíbený koncert Folk
a country hudby uskuteční již v květnu, a to
v pátek 25. 5. od 20 hodin. Tradičně zahrají
na nádvoří zámku Poutníci, nově se představí
„country legenda“ Pacifik, vystoupí dvojice
Paleček–Janík a závěr bude patřit skupině
Osada.
HM

Vítané pﬁedpoklady:
- praxe ve veﬁejné správû
- praxe v problematice projektového ﬁízení
- znalost dal‰ího svûtového jazyka
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
- telefonick˘ a e-mailov˘ kontakt
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 7. 2007
Platové zaﬁazení: tﬁída 10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 7. 5. 2007 do
17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Rekordní návštěvnost
Vážení občané, přinášíme vám další pozitivní zprávu: během velikonočního víkendu
navštívilo zámek rekordních 2248 návštěvníků!
Na velikonoční pondělí to bylo 1057,
čímž byla překonána loňská rekordní denní návštěvnost (918 v červnu).
Zájem byl o všechny prohlídkové trasy,
velký ohlas měla floristická velikonoční výstava v podzemí. Úspěch slaví i nová prohlídková trasa v severním křídle zámku – turisté
nejvíce využívají slevněné vstupenky pro obě
trasy zámku.
K tak vysoké návštěvnosti přispívá
i poměrně rozsáhlá reklama v tisku, rozhlase
(jen na Kiss Hády to byly desítky odvysílaných spotů), televizi a na speciálních médiích
(tramvaj, letáky, info ve Student Agency) –
vše díky smluvnímu partnerství zdarma nebo
za režijní náklady.
HM
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Poštolky na zámku se začaly starat o zachování rodu

Historické muzeum připravilo spolu s Farmou Bolka Polívky v Olšanech první společnou akci
– Mistrovství ČR historických velocipédů, které proběhne 28. července. Na snímku jedna
z pracovních schůzek za účasti B. Polívky, místostarosty Slavkova a ředitelky HM.

Pravidelná návštěvnice zámku paní Häringová nám k nové expozici
řekla: „Jsem spokojená s pojetím expozice, vystavené exponáty jsou
velmi zajímavé, nadšená jsem především ze souboru 21 portrétů
v Sále módy.“

Pﬁedprodej vstupenek na festival
CONCENTUS MORAVIAE zahájen!
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE se v roce 2007 bude konat
od 31. května do 30. června. Tématem jsou „České sny – Hudební spolupráce napříč Evropou“
a posluchači budou mít příležitost vyslechnout
řadu jedinečných koncertů, na nichž se setkají přední čeští hudebníci se zahraničními kolegy v programech připravených pro festival
dramaturgem Alešem Březinou.
Koncerty v Historickém sále slavkovského zámku se konají 8. června a 20. června
(začátek v 19.30 hod).
Předprodej vstupenek byl zahájen
v Informačním a regionálním centru
Austerlitz ve Slavkově (Íčko). Letos je nově
možno zakoupit vstupenky také prostřednictvím internetu. Podrobné informace nalezne- Ve Slavkově uvidíme
i Sharon Kam – klarinet
te na www.concentus-moraviae.cz.

Květinový salonek v nově otevřeném prohlídkovém okruhu

Tradiční prohlídkový zámecký okruh byl rozšířen, mimo jiné, i o Hudební
salonek.

Výstava obrazů v zámecké kavárně

Zámecká kavárna pořádá výstavu obrazů malířky Heleny Puchýřové.
Vernisáž výstavy a setkání s umělkyní se uskuteční v neděli 29. dubna
v 17.30 hodin. Srdečně zvou Helena Puchýřová a Ladislav Horváth.
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (49) Utopenci na Zlaté Hoﬁe
Pohlednice (pokračování)
MILEŠOVICE
obec leží asi 8 km jihozápadně od Slavkova.
Název získala od osobního jména Mileš.
K nejstarším písemným zmínkám patří zpráva
z roku 1131 o vlastnictví jednoho popluží
v Milešovicích brněnským chrámem sv. Petra.
Ve 14. století jsou zmínky o Jarohněvovi
z Buchlovic, Václavu z Nosislavě, Hedvice
z Pačlavic a Adamovi z Lovčiček, kteří
v Milešovicích vlastnili pozemky. V roce 1387
se v Zemských deskách olomouckých objevuje
další zápis, kdy Petr z Kravař prodal svůj díl
v Milešovicích bratřím Šípkovým. V 15. století
se uskutečnilo množství změn ve vlastnictví
místní půdy. 1453 získaly Milešovice právo odúmrti od bratrů Mikuláše a Petra z Vítovic.
O dalších majitelích půdy v Milešovicích se dovídáme jak ze Zemských desek brněnských
a olomouckých, tak z knih půhonných, ve kterých jsou řešeny spory mezi jednotlivými obyvateli Milešovic. V roce 1577 odkazuje Adam
Věžník, nejvyšší cechmistr své sestře Johance
Věžníkové z Věžník ves Milešovice i s pustou
vsí Mezilesicemi.
V roce 1568 se zde poprvé připomíná tvrz,
která stávala nad panským dvorem v místě zvaném „Na homole“. Dnes zde již nejsou patrné
žádné pozůstatky opevnění.
Fara se v Milešovicích nenacházela.
Milešovice
byly
přifařeny
nejprve
k Lovčičkám, po r. 1796 k Otnicím. V letech
1866-1869 zde byla postavena kaple sv. Anny.
Školu
děti
navštěvovaly
nejprve
v Lovčičkách, od roku 1866 mají Milešovice
školu vlastní. Budova nové školy byla postavena v letech 1878/1879, původně se však škola
nacházela v budově, kde byla umístěna radnice
a hostinec. Učitel vykonával rovněž funkci
správce školy, obdělával nevelké pole
a zahrádku. Prvním milešovickým učitelem se
stal prostějovský rodák Kajetán Skalický.
V roce 1907 došlo k přestavbě budovy. Škola
byla pro velký počet žáků rozšířena.
V roce 2003 prošla budova základní školy
kompletní rekonstrukcí. Škola působí v obci
dodnes.
Znak obce dnes představuje zelený štít, uprostřed zlatý hrozen s jedním listem, po stranách
doprovázen vlevo vinařským nožem, vpravo radlicí, oboje stříbrné.
Ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově
u Brna se nachází jedna kolorovaná pohlednice, která byla odeslaná v roce 1937. Kromě cel-

Milešovice, 1937

kového pohledu je zde škola, Hostinec u kaple
a pohled na Rolnický družstevní lihovar.
MILONICE
obec cca 6 km východně od Bučovic. Svůj
název získala od osobního jména Miloň.
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1360.
Obec je uvedena na kupní listině, která uvádí,
že zde byl dvůr, lázně a tvrz. V olomouckých
zemských deskách se zde tvrz uvádí v letech
1360–1593. Majitelé tvrze se střídali. Podle
tradice tvrz stávala na dnešní školní zahradě.
Do dnešní doby se však žádné pozůstatky již
nedochovaly.
Před třicetiletou válkou se zde nacházelo 32
domů, po válce byla obec takřka vylidněna.
V roce 1447 Milonice vlastnili pánové
z Ojnic. Jednotliví vlastníci se však poměrně
často střídali.
V roce 1573 je zde uváděn pivovar a blízká
pustá ves Rozčitky. V roce 1671 získává
Milonice Jan svobodný pán z Dippenthalu.
V roce 1780 pak Milonice koupil kníže
František Josef z Lichtenštejna a připojil tak
Milonice k panství Bučovskému.
V obci se nachází kostel sv. Petra a Pavla,
postavený v letech 1805–1807, který nahradil
kostel původní. V roce 1898 byla přistavěna
nová věž. Fara je v obci uváděna již v roce
1397.
Škola byla v Milonicích již v 18. století.
Nejprve byla umístěna v budově pivovaru. Až
do roku 1854 však byla jednotřídní, poté však
musela být rozšířena na dvojtřídní, v r. 1876 na
trojtřídní. V roce 1881 pak byla postavena nová
školní budova. V současné době se v obci nachází pouze škola mateřská.
K zajímavostem patřilo založení knížecího
chudobince pro dělníky v roce 1782.
Od roku 1846 se zde nachází menší zámek.
V roce 2001 obec získala nový znak
a prapor. Motiv jetelového trojlístku symbolizuje zemědělský charakter obce, orlí křídlo pochází z rodového erbu Lichtenštejnů, atributy
patronů milonického kostela sv. Petra a Pavla
na modrém podkladě, znázorňujícím protékající milonický potok.
Sbírkový fond historického muzea obsahuje
dvě černobílé pohlednice Milonic. První – ještě dopisnice z počátku 20. století představuje
pohled na kostel a zámek. Druhá, odeslaná
v roce 1922, pak ukazuje záběry na významné
budovy v obci.
PhDr. Vladimíra Zichová

Milonice, 1922

Tradiční jarní soutěžní klání ve výrobě
utopenců se konalo v pátek 20. 4. v restauraci Gól na Zlaté Hoře. Pětičlenná degustační komise hodnotila celkem 12 vzorků.
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Velký úspěch v recitační soutěži
V pátek 13. dubna 2007 se ve Středisku volného času na Lidické ulici v Brně konalo krajské kolo recitační soutěže. Z naší školy se ho
zúčastnila žákyně 9.A třídy, Lída Šujanová,
která předtím zvítězila v okresním kole ve
Vyškově. Organizátoři soutěž tentokrát pojali
jako cestu vlakem, jehož vagony jsou plné
poezie. Konečnou stanicí je Trutnov, kde
v červnu proběhne celostátní přehlídka recitátorů. Tam ale dojedou pouze dva recitátoři,
které porota vyhodnotí jako nejlepší.
V „modrém vagoně“ recitovali soutěžící ze IV.
kategorie, tedy žáci 8.–9. tříd. V prvním kole si
porota a diváci vyslechli první příspěvky, většinou prozaické. I Lída si jako první text zvolila prózu, a to povídku Škola v nebi, jejímž
autorem je Ilja Hurník. Svým přirozeným
a přitom procítěným projevem si ihned získala
sympatie diváků i poroty. Velký úspěch sklidili však i někteří další recitátoři. Do druhého
kola nakonec porota vybrala osm soutěžících,
kteří pak přednesli svůj druhý připravený text,
většinou poezii. Lída si zvolila báseň Jiřího

Suchého Neštěstí. Po krátké poradě porota vyhlásila výsledky. Nejprve bylo rozdáno několik ocenění, např. za porozumění textu, za výstavbu textu atd. Pak nastal nejočekávanější
okamžik – vyhlášení vítězů, kteří se zúčastní
celostátní recitátorské přehlídky v Trutnově.
Říká se, že pátek třináctého je smolný den.
Tahle pověra ale určitě neplatí pro Lídu, protože právě ji si porota vybrala jako nejlepší recitátorku. Všichni tři porotci byli nadšeni tím,
jak přirozeně, bez zbytečného přehánění
a přitom výstižně a poutavě dokázala podat
oba texty, jež si připravila.
Lídě samozřejmě upřímně gratulujeme
k obrovskému úspěchu, věříme, že svou recitací zaujme i na celostátní přehlídce
a přejeme hodně podobných úspěchů
i v dalších letech.
P. Pitronová
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Ma‰karní ples na prvním stupni
V pátek 16. března proběhl na naší škole
maškarní karneval pro žáky 1. stupně. Všechny
masky byly velmi nápadité a zajímavé.
Některé z nich si děti dokonce samy doma vyrobily. Karneval se konal v tělocvičně, která se
v tu dobu proměnila v pohádkovou říši plnou
nadpřirozených bytostí. Nejprve se masky vyřádily při volné diskotéce, pak měly děti možnost naučit se společně dva nové tance – kuřátka a makarenu. Mezitím si mohly zasoutěžit
v mnoha netradičních soutěžích. Nakonec porota složená z paní učitelek a paní ekonomky
vyhodnotila a odměnila z každého ročníku tři
nejlepší masky. Aby to ostatním nebylo líto,
odnesl si každý alespoň malou sladkost.
Dětem se takto strávený den určitě velmi líbil
a už teď se připravují na příští rok.
M. Žurmanová

Basketbal – krajské kolo
Jak jsme již minule informovali naše čtenáře, postoupily naše žákyně do krajského kola
v basketbale. Turnaj se odehrával v Kuřimi,
kam se sjela velmi silná mužstva. Naše děvčata se nezalekla, i když některé soupeřky je
převyšovaly svým vzrůstem, a statečně bojovala. Pomalu se dostávala výš a výš, až postoupila do finále. Zde podlehla o jeden koš
(3 body) mužstvu z Tišnova, a skončila tak na
2. místě.
Vladimír Soukop

Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Významné životní výročí
V těchto dnech se dožívá
významného životního jubilea 90 let paní Viktorie
Pršíková (veřejnost ji zná
jako učitelku). Narodila se
v Mutěnicích v okrese
Hodonín. Studovala na reálném gymnáziu v Kyjově
a později promovala na Pedagogické fakultě
MU v Brně, studijní obor biologie – zeměpis.
Učila na obou základních školách ve

Školočáry
Copak to asi je? Kdo chcete vědět víc,
přijďte se podívat na novou pohádku dětí
z dramatického kroužku ZŠ Komenského.
Protože má naše škola kulaté výročí, bude
se odehrávat ve škole. Ale v jaké, to uvidíte ve
dnech 23.–25. 5. dopoledne, kdy jsou představení určena školám, 25. 5. 2007 v 19 h hrajeme pro veřejnost v naší staré tělocvičně.
Za všechny zve „Čertovské ministerstvo školství.“
kč

Slavkově. V letech 1951–1954 na ZŠ Tyršova
a od září 1954 až do důchodu jako učitelka
a později jako zástupkyně ředitele na ZŠ
Komenského nám. Důchod však pro paní
učitelku Pršíkovou znamenal dobu, kterou
plně využila. Ještě několik roků vypomáhala
ve školství, stále učí děti i dospělé cizím jazykům, dělá tlumočnici při setkání s přáteli
z Francie. Velmi aktivně pracuje v Klubu učitelů – důchodců, ráda cestuje po vlasti i po
cizích zemích.
Vážená paní učitelko, milá Viki!
Přijměte
srdečné
blahopřání
k narozeninám. Děkujeme Vám, že jste dlouhá léta učila stovky dětí lásce k přírodě
a vlasti, že jste byla nám, učitelům, příkladem
pracovitosti, přátelského přístupu ke kolegům, že jste vždy rozdávala úsměv a pohodu.
Obdivujeme Vaši vitalitu, elán a optimismus.
Přejeme Vám další roky plné zdraví a přátel
a také bezpečné návraty z cest za poznáním.
S díky za pěkné chvíle prožité ve Vaší společnosti Vás zdraví
pracovníci ZŠ Komenského nám.
a přátelé z Klubu učitelů důchodců.

Velikonoční laťka
Dne 4. 4. se na ZŠ Komenského uskutečnil
první ročník Velikonoční laťky. Jde o závody
ve skoku vysokém, kterých se zúčastnilo 34
žáků naší školy. Z dívek byla nejlepší Klaudie
Sedláková, skočila 140 cm. Kategorii chlapců
vyhrál v 7. třídách Václav Treml – 145 cm,
v 8. třídách Lukáš Kupčík – 155 cm a v 9. třídách Denis Štěrba, který skočil pěkných
160 cm.
Pro následující ročník plánujeme oslovení
dalších škol.
Mgr. Petr Žižlavský
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Informace pro právnické a fyzické osoby, obyvatele mûsta Slavkova u Brna
o moÏném ohroÏení na území mûsta Slavkova u Brna
Cílem opatření orgánů územních samosprávných celků při přípravě na mimořádné
události (živelní pohromy, průmyslové havárie,
atd.) a jejich řešení je ochrana života, zdraví
a majetku občanů. Bezprostřední pomoc poskytuje občanovi při jeho ochraně obec (město),
zaměstnavatel a složky integrovaného záchranného systému (dále IZS).
Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva je informovaný a připravený občan.
K tomu orgány obcí ve smyslu ustanovení § 15,
odstavce 4, zákona č. 239/2000 Sb., a § 21, odstavce 3, zákona č. 240/2000 Sb., poskytují informace o možných ohroženích, plánovaných
opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí a krizových situací.
Analýza možného ohrožení obyvatelstva je
řešena v Krizovém plánu Jihomoravského kraje
a Havarijním plánu JmK – výpis hlavních úkolů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna. Z této analýzy vyplývá,
že obyvatelé Slavkova mohou být ohroženi živelními pohromami (povodeň, sněhová kalamita, vysoká a nízká teplota, vichřice), haváriemi
na technologických zařízeních, únikem nebezpečných látek při havárii přepravní cisterny na
silnici, narušením dodávek elektrické energie
a plynu, atd. Mimo těchto ohrožení může být
běžný život obyvatel města ohrožen také vznikem epidemie (onemocnění lidí) nebo epizootie
(onemocnění zvířat). Pro tyto mimořádné události jsou zpracovány Plán hygienických
a protiepidemických opatření a Pohotovostní
plán veterinárních opatření.
Varování
Varování při hrozících nebo již vzniklých mimořádných událostech je zabezpečeno elektrickými poplachovými sirénami s následnou okamžitou verbální informací prostřednictvím
místního rozhlasu, případně s využitím náhradních způsobů vyrozumění.
Evakuace
Město Slavkov u Brna je ohroženo především přirozenou povodní. V současné době jsou

prováděna na Litavě rozsáhlá protipovodńová
opatření s cílem zabránit jejímu rozlití. Město
Slavkov u Brna má zpracovaný povodňový plán
jehož součástí je i evakuační plán, kde jsou stanovená jednotlivá opatření jak postupovat při
povodni. Evakuace je v případě povodní nejlepší možnou ochranou obyvatelstva před jejich
přímými účinky a následky. Je počítáno s tzv.
samoevakuací, kdy osoby, které se mohou přepravit do bezpečí vlastními dopravními prostředky, této možnosti využijí a dále s tzv. řízenou evakuací, která by se týkala ostatních
obyvatel města a byla řízena orgánem města, jehož úkolem je evakuaci zajistit a organizovat.
Pro potřeby evakuace jsou vytipovány stravovací i ubytovací kapacity.
V případě úniku nebezpečné látky se
s plošnou a dlouhodobou evakuací nepočítá.
Bezprostředně ohrožení občané by byli vyzváni
k urychlenému opuštění ohroženého prostoru.
Ukrytí
K ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace
a toxickými účinky nebezpečných látek budou
využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb
např. suterénní a jiné vhodné prostory obytných
domů, kanceláří, obchodů, provozních
a výrobních objektů. Ochrana dýchacích cest,
očí a povrchu těla bude prováděna improvizovaným způsobem s využitím prostředků všeobecně dostupných v domácnostech a na pracovištích a které omezeným způsobem nahrazují
prostředky individuální ochrany (typizované,
profesionální). Podrobnější informace je možné
získat na adrese www.mvcr.cz – hasiči záchranáři.
Záchranné a likvidační práce
Záchranné práce zabezpečují základní složky
integrovaného záchranného systému s možností
povolání dalších složek včetně armády
k provádění především likvidačních prací
a udržení veřejného pořádku. Město se bude podílet prostřednictvím krizového štábu města
a sboru dobrovolných hasičů na záchranných

Mapa s vyznačením zátopového území

a likvidačních pracích a dále na zabezpečení
evakuace (doprovod a péče o evakuované), zabezpečení nouzového přežití (nouzové ubytování a stravování), organizování humanitární pomoci atd. Při vzniku mimořádné události, jejíž
rozsah bude nad rámec možností města
a základních složek IZS budou opatření zabezpečována z krajské úrovně.

Přehled možných rizik
ORP Slavkov u Brna
Povodně velkého rozsahu
Jiné živelní pohromy – sněhová kalamita, vysoká teplota, nízká teplota, vichřice, větrná
smršť
Epidemie
Epifytie
Epizootie
Napadení přírodními škůdci
Hromadné postižení osob mimo epidemii
Havárie velkého rozsahu spojené s únikem nebezpečných chemických látek
Únik nebezpečných chemických látek při jejich přepravě
Jiné technické a technologické havárie
Narušení dodávek ropy a ropných produktů
Narušení dodávek elektrické energie, plynu
Narušení dodávek potravin
Narušení dodávek pitné vody
Havarijní znečištění pitné vody
Narušení funkčnosti silniční a železniční dopravní soustavy
Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních a informačních vazeb
Narušení zákonnosti – terorismus
Požár velkého rozsahu – výrobní budova
Požár velkého rozsahu – těžce přístupný terén
Požár velkého rozsahu – obytná budova
Marie Kučerová, kancelář tajemníka

Poděkování
Chtěl
bych
prostřednictvím
Slavkovského zpravodaje poděkovat dětem ze školní družiny, které pod vedením
paní učitelky Andrlové a Pončíkové vytvořily a namalovaly velikonoční výzdobu pro
pacienty jednoho oddělení Psychiatrické
léčebny v Brně-Černovicích. Pacientům se
výrobky a kresby dětí velice líbily. Také
chci poděkovat dětem a paní učitelce
Knotkové z MŠ Zvídálek, které se též podílely na výzdobě oddělení psychiatrické
léčebny. Všem patří velký dík.
Vítězslav
Kuběna,
pracovník
Psychiatrické léčebny Brno-Černovice

Mateřská škola zve
MŠ Zvídálek ve Slavkově
u Brna pořádá dne 23. května 2007
v době od 8 do 10 hodin a od 14 do
16 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všech pracovištích mateřské školy.
K návštěvě zveme rodiče s dětmi i zájemce
z řad veřejnosti.
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PouÈ slavkovského dûkanství do brnûnské katedrály
Letos slaví brněnská diecéze 230. výročí
svého založení. Stalo se tak 5. prosince roku
1777, kdy papež Pius VI. na žádost císařovny
Marie Terezie vydal bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství. Jejím
záměrem bylo vytvořit na území Moravy
a Slezska dvě nová, tzv. sufragánní biskupství, a to v Brně a v Opavě. Tento úmysl se
tehdy podařilo realizovat jen částečně – brněnská diecéze založena byla, ostravskoopavská diecéze čekala na své založení více
než dvě stě let. K jejímu zřízení došlo až roku
1996.
V době svého vzniku měla naše diecéze
151 farností a 27 tzv. lokálií rozdělených do
osmnácti děkanátů. Dnes má 450 farností ve
dvaceti děkanátech. Na území diecéze také
působilo a působí mnoho ženských
i mužských společenství žijících nejrůznějšími formami zasvěceného života.
U příležitosti výročí vyhlásil otec biskup
Vojtěch Cikrle Rok diecéze 2007 a zve jednotlivá děkanství na pouť do katedrály. V neděli

6. května odpoledne prožijí kněží a věřící našeho děkanství pouť s naším pastýřem
v katedrále, hlavním kostele naší diecéze.
Budeme mít možnost poznat dějiny biskupství a prohlédnout si katedrálu a místa, kde
jsme možná ještě nikdy nebyli. Program začíná ve 13.30 hodin přivítáním a slovem
o brněnské diecézi. Následuje představení
farností našeho děkanství a po přestávce začne v 15.00 modlitba růžence. Mši svatou
v 15.30 bude sloužit diecézní biskup Vojtěch
s kněžími našeho děkanství. Potom následuje
program podle výběru – prohlídka nového
Informačního centra s Diecézním muzeem,
krypty, věže a klenotnice katedrály. Pro poutníky bude připravené malé občerstvení. Pro
děti bude vlastní program od 14.00 h. Na pouti se zapojí lektoři, ministranti, scholy a sbory
z jednotlivých farností. Pěvecký sbor Gloria
bude zpívat při mši svaté. Z naší farnosti vypravíme autobus ve 12.30 od kostela, případně můžete jet vlakem nebo autem.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Nejhorší matka
Měla jsem tu nejhorší matku na světě.
Zatímco ostatní děti snídaly bonbony, já jsem
musela jíst obilniny, vajíčka nebo topinky. Jiné
děti si v poledne pochutnávaly na zákuscích
a jiných sladkostech, já jsem jedla obložené
chleby. I večeři jsem měla jinou než ostatní
děti.
Moje matka vždy chtěla vědět, kam jdu a co
tam budu dělat. Když jsem řekla, že někde
budu hodinu, trvala na tom, že to bude jen hodina nebo méně, ale ani o minutu více. Každý
den jsem musela být spolu se svými sourozenci už v 9 hodin v posteli a časně ráno vstávat.
Nemohli jsme vyspávat až do oběda jako naši
přátelé. Naše matka nedbala na to, že porušuje
zákon o využívání dětské práce a nutila nás
pracovat! Museli jsme umývat nádobí, stlát postele, vařit a dělat všechny nelidské domácí
práce. Myslím si, že i v noci přemýšlela, co nepříjemného by nám uložila.
Trvala na tom, abychom mluvili pravdu, celou pravdu a jenom pravdu, i kdyby nám šlo
o život, a to bylo skoro vždycky. Jak jsme dospívali, stávala se ještě vynalézavější. Chtěla
vědět s kým a kam chodíme. Nechtěla nám do-

volit chodit na večírky dřív než v 15 letech, zatímco naši kamarádi chodili již od 13 let.
Nikdo z nás však nebyl vězněn, nerozvedl
se, ani neměl neshody se svým partnerem.
Naše matka nás přiměla vyrůst v čestné, zodpovědné a věřící lidi.
A tak, když moje děti o mně říkají, že jsem
„hrozná“, naplňuje mě to pýchou. Jsem totiž
Bohu vděčná za to, že mi dal tu „nejhorší“ matku na světě.
„Měkká výchova, kterou nazýváme shovívavostí, oslabuje veškeré duševní i tělesné síly.“
(Quintilianus)
„Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je
spravedlivé před Bohem“ (Bible-Efez. 6,1)
Přejeme všem maminkám k jejich květnovému svátku moudrost a trpělivost při výchově.
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V květnu
vás zveme na soboty 5. a 19. 5. na adresu
Lidická č. 307. Začínáme v 9 hodin společným
studiem Božího slova a od 10.30 následuje
úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http://www.casd.cz

Program ﬁímskokatolické farnosti
Májová na Lutr‰téku a Ïehnání polí, úter˘ 1. 5.
v 16.00
Náv‰tûvy nemocn˘ch, 3. a 4. 5.
PouÈ slavkovského dûkanství do brnûnské katedrály, nedûle 6. 5.
IV. pû‰í farní pouÈ do Îaro‰ic, úter˘ 8. 5. v 8.00 pû‰í
od kostela, 12.30 autobus od kostela, 15.00 m‰e sv.
v Îaro‰icích
Setkání seniorÛ, fara, stﬁeda 9. 5. od 18.00
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 10. 5. v 8.00
Setkání pro dûvãata a chlapce od 17 let na téma
„Povolání kﬁesÈana do manÏelství a k zasvûcenému Ïivotu“, sobota 12. 5. DÛm sv. Rodiny 9.00 - 17.00
Zájezd Pûveckého sboru Gloria do Würzburgu 11. 13. 5.
Poutní zájezd do Staré Boleslavi a Prahy, sobota
19. 5.
Svatourbanské hody ve Slavkovû, nedûle 20. 5.
prÛvod a m‰e sv. v 9.30
PouÈ k sv. Urbanu na Urbánku, 25. 5. pátek v 18.00
(17.00 kﬁíÏová cesta)
Obnova pro dûvãata od 14 let, DÛm sv. Rodiny, sobota 26. 5.
Svatodu‰ní vigilie, sobota 26. 5. 20.00
Slavnost Seslání Ducha Svatého, nedûle 27. 5. sbírka na Charitu
Náv‰tûvy nemocn˘ch 31.5. – 1.6.
Úﬁední hodiny na faﬁe: stﬁeda 9.30 – 12.00, pátek
15,00 – 17,00
Kontakt: Tel.: 544 221 587, 604 280 160, e-mail:
rkf.slavkov@biskupstvi.cz, www.farnostslavkov.cz
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Slavkov bude opět Mekkou motorismu
Vážení příznivci motoristického sportu!
Přijďte se pobavit a podpořit nás na první
jarní motocyklovou akci ve Slavkově u Brna.
Pro velký úspěch minulých dvou ročníků
pořádáme v sobotu 5. května 2007 již třetí
ročník AusterliCZ Fechtl Cup No. III, což
je recesistický týmový vytrvalostní závod
motocyklů Jawa, kterého se v tomto ročníku
zúčastní více než 40 soutěžních týmů!

Souběžně s Fechtl Cupem bude probíhat také
předváděcí akce firmy HADLER Brno, na
níž bude představena výrobní řada motocyklů
KTM, které si zde budete moci sami bezplatně po celý víkend vyzkoušet.
Tento divácky zajímavý motoristický podnik se uskuteční na nové motokrosové trati ve
Slavkově u Brna, v areálu firmy LIKO-S,
a.s., U Splavu 1419. Těšíme se na vás!
MK Austerlitz

Motoristické okénko

Pﬁíjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Opět začala motoristická sezona. Dne 5. 5.
bude na upravené trati v areálu firmy Liko-s
odstartován III. závod „fechtlcupu“. Složitější
je ale situace s druhým závodem žáků od 5 do
14 roků. O tyto přebory je velký zájem
a termíny jsou obsazeny staršími, zaběhlými
motokluby. Proto termín plánovaný na 13. 5. t.
r. se odkládá na 14. července! Pro pořadatele
a realizaci přeborů nastávají velké problémy,
doufejme, že se zdárně vyřeší. Dne 25. 4. se sejde MK Austerlitz na schůzi před závodem
„fechtlcupu“, v tomto termínu taktéž vyjde
zpravodaj.
Ještě zmínka o silničním sportě, který je již

v plné přípravě. poslední týden v březnu absolvoval Kája Májek testování všech tří motorek
týmu FGR na závodní dráze v Mostu. Oba
Kájové – Májek a Pešek jeli bez chyb a hlavně
bez pádů, ale výkony motocyklů podle loňských časů byly neuspokojivé, proto stroje
byly odvezeny do Itálie na doladění.
Tento týden tj. 16.–22. 4. t. r. znovu odjeli na
okruh do Mostu trénovat.
Poslední víkend v dubnu 28. a 29. 4. se jede
v Maďarsku závod na trati Hungaroring první
letošní závod jako MS České republiky. Nezbývá než opět držet palce všem našim přeborníkům, jak v terénu, tak na silnici.
J.M.

Odtahová služba non stop

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v krajním případě psané strojem. Toto
opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

Vrána

728 817 622
Vrána

Slavkov u Brna, Čs. armády 1081,

(areál firmy Agrozet)

S možností okamžitého nástupu hledáme vhodné
kandidáty na pozici

SMĚNOVÝ MECHANIK
Náplň práce:
• Provádění výměn zakázek na výrobních strojích
• Seřizování výrobních strojů a zařízení na požadovanou
kvalitu výrobku
• Provádění oprav výrobních strojů a zařízení
Požadavky:
• Technická zdatnost a manuální zručnost
• Samostatnost a ochota učit se novým věcem
• Zodpovědnost, flexibilita
• Vyučen v oboru elektro s platnou vyhláškou č. 50
výhodou

Platnost této nabídky
26. 4. až 9. 5. 2007

Nabízíme zajímavou práci, zázemí prosperující společnosti,
odpovídající mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, stravování v místě a další zaměstnanecké výhody.
V případě zájmu o zařazení do výběrového řízení zašlete svůj životopis na adresu:

miroslav.valnicek@cz.teepak.com, tel.: 544 125 450
Teepak, s.r.o., Okružní 1438, 684 11 Slavkov u Brna
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Pﬁed 62 lety byl osvobozen Slavkov
Snímkem si připomínáme dubnové události
před 62 lety ve Slavkově na konci druhé světové
války. Dle sdělení pamětníků byl ruský bitevní
pancéřovaný letoun Il-2 ,,Šturmovik“ pravděpodobně zasažen palbou německého flaku. Letoun
sklouznul po křídle, urazil část štítu tiskárny Řetický–Vencelidés a bezvládným letem padl před
usedlosti Doleželů a Janoušků na Bučovické ulici naproti hospodě. Motor se při dopadu utrhnul
a ukroucená vrtule přeletěla střechu usedlosti,

kterou rozbila, a zarazila se před králíkárnou do
země ve dvoře. Pilota vytáhli z kabiny zabitého,
položili jej do průjezdu na zem a přikryli plachtou.
Střelec sedící zády k pilotu pád přežil. Bylo rozhodnuto pilota zakopat na zahradě usedlosti.
Avšak po odporu hospodáře a vyjasnění umístění
čestného pohřebiště rudoarmějců na místě bývalého slavkovského hřbitova při kostele sv. Jakuba
před jižním křídlem zámku byly ostatky pilota
přeneseny tam. Rozstříštěný letoun sloužil dětem
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ke hraní a uvolněné torso křídla sloužilo za houpačku. Až při odvozu trosek a jejich pozvednutí
bylo zjištěno, že letoun má podvěšenou nevybuchlou munici. Útok šturmoviků určoval velitel
skupiny o 6–8 strojích a byl prováděn obvykle
v kruhovém bojovém uskupení, kdy útočil jeden
letoun za druhým v letové výšce do 400 metrů.
První zteč se prováděla palubními kulomety
a rychlopalnými děly, při druhém opakovaném
útoku byly použity rakety a při třetím bomby.
Stíhací doprovod obvykle útočil v kruhu proti
směru točení bitevníků, aby jim kryl záda před
stíhači Luftwaffe. Sestřelený letoun nepochybně
patřil k 5. leteckému sboru Rudé armády. Další
stíhací letoun padl k cihelně. Zabitého pilota vymrštěného z kabiny přikryli zdejší kluci padákem. Druhý den tam ležel bez bot a bez padáku.
Třetí sestřelené letadlo na území města (stíhací
Messerschmidt 109) se zabořilo ke křížku stojícím kdysi na konci Křenovické aleje. Pilot zahynul.
V dolní části zámeckého parku v prostoru mezi
jižní bránou do ulice Zámecké a vzácným japonským stromem jinanem dvoulaločným
(Ginkgo biloba), zasazeným panem Eugenem
Pohlem, je ve dvou řadách pohřebiště 15 vojáků
německého Wehrmachtu. Druhý jejich lazaretní
hrob byl na hřbitově u kříže a je zrušen.
Němečtí vojíni byli zakopáváni v papírových
„pytlích“, k tomu účelu určených vacích. Další
hroby jsou umístěny v parku rozptýleným způsobem z doby, kdy zámek byl pod německou
správou. Německých pohřbů za vojenských
poct se nesměl nikdo z obyvatel účastnit, bylo
slyšet jen čestné salvy.
J. Seifert

Pět Slavkovů za tři dny – 243 km

Kytarový koncert

NA REPLICE DŘEVĚNÉHO KOLA BEZ PEDÁLŮ

Slávek Klecandr, kytarista skupiny Oboroh,
autor hudby i textů písní s duchovním obsahem, vystoupí v samostatném kytarovém koncertu v pátek 4. 5. 2007, od 18 hodin.
v Husově sboru CČSH, na Jiráskově ulici 959,
Slavkov u Brna. Vstupné dobrovolné.
Na koncert vás zve M. Vostřel, farář CČSH

Účelem této sportovní jízdy je absolvování 243 km na dřevěném kole bez pedálů
– dresině mezi pěti městy se stejným názvem „Slavkov“ a jejich propagaci. Akce
je pořádána pod hlavičkou Sokola Slavkov
u Brna a města Slavkova u Brna

k 770letému výročí vzniku města Slavkova
s podporou všech dostupných mediálních,
společenských organizací, partnerů a obcí.
Hlavním aktérem je dvojnásobný mistr
světa na jízdě dresin a sedminásobný
Ironman Ivan Křivánek – rodák ze
Slavkova u Brna. Celý program je pečlivě
připravován pětičlenným přípravným výborem, který je celoročně doprovodným
týmem dresíny na všech různých soutěžích
v ČR a ve světě. Harmonogram příprav byl
zaměřen na fyzickou kondici I. Křivánka,
úpravě repliky historické dresiny pro dlouhodobé zatížení, organizaci doprovodu,
technické zajištění, ubytování, stravování,
pitného režimu, lékařského doprovodu,
profesionálního cyklistického doprovodného vozidla, propagace a finanční pokrytí
nutných nákladů.
Příjezd do Slavkova v neděli očekáváme
v 17 hodin na Palackého náměstí.

INZERCE
KOUPÍM GARÁŽ ve Slavkově v sídlišti
Nádražní. Platba v hotovosti. Dohoda jistá.
Upozornění odměním. Tel. 737 410 620.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.

SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu
na plastová a eurookna. Tel. 604 863 437,
544 220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PŮJČKY 20–150 TIS. zaměstnancům, důchodcům, živnostníkům (i začínajícím). Věk
žadatele 18–75 let. S příjmem již od
5500 Kč. Bez poplatku. Tel. 605 266 480.
KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově. T.: 728 520 458.

Program jízdy:
1. den - pátek 27. 4. Slavkov
u Opavy–Slavkov u Lipníka – 66 km
Slavkov u Lipníka–Slavkov pod
Hostýnem – 34 km
2. den – sobota 28. 4. Slavkov pod Host.
–Slavkov u Uh. Hradiště – 66 km
3. den – neděle 29. 4. Slavkov u Uh.
Hradiště–Slavkov u Brna – 77 km

KOUPÍM DŮM se zahrádkou ve Slavkově
nebo Rousínově a okolí, tel.: 722 542 207.
KOUPÍM DRUŽSTEVNÍ BYT ve Slavkově
2+1 nebo 3+1. Platím hotově. Tel. 732 449 510.
PRODÁM ŠTĚŇATA jorkšírského teriéra bez
PP po výborných rodičích s PP. Odběr polovina června 2007. Tel. 721 052 572, 602 590 887.
PRODÁM DB 2+1 na Zlaté Hoře, 2. patro, volný od 7/2007. Tel. 602 346 866, 732 268 392.
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Zimní výcvikový kurz ISŠ

Maturita nanečisto

Jako jednomu z mála lyžařských kurzů, které letos pořádaly školy z celé ČR, se povedlo,
že proběhl skutečně na sněhu. Naši vyučující
totiž zvolili březnový termín a dokonce se jim
podařilo vybrat týden, v němž byly sněhové
podmínky přímo ideální.
Plánovaný lyžařský a snowboardový výcvik
proběhl v krásném sportovním areálu v Bílé
v Beskydech. Kurzu se zúčastnilo celkem 39
studentů, převážně ze druhých ročníků oboru
hotelnictví a turismus. Ubytování a stravování

Jak veřejnost jistě ví z různých médií, v měsíci
březnu proběhla na všech typech středních škol
celorepubliková akce Maturita nanečisto.
Studenti 4. ročníků si mohli ověřit své znalosti z českého, anglického a německého jazyka,
z
informačně-technologického
základu
a společenských věd.
Naše učitelky – Mgr. J. Soukopová (český jazyk), Mgr. S. Vaculčíková (anglický jazyk),
Mgr. D. Mihálová (německý jazyk), RNDr. M.
Hlaváčková (informační technologie) a Mgr.
A. Spáčilová (společenské vědy) – absolvovaly
náročné dvoudenní školení v Brně, aby získaly
akreditaci hodnotitele nových maturitních zkoušek. Učitelky jazyků pak čekala dlouhá práce nad
opravami strukturovaných písemných prací, jejichž zadávání i hodnocení proběhlo letos poprvé.
Didaktické testy a výsledky strukturovaných
písemných prací zaslalo vedení školy do Prahy
k centrálnímu vyhodnocení.
JS

bylo zajištěno v hotelu Pokrok, jehož služby
byly na vysoké úrovni. Zdravotní zajištění měla
na starosti MUDr. Baránková, která našim žákům také připravila odbornou přednášku.
Snahou naší školy je, aby byly sportovní
kurzy dostupné pro co nejvíce studentů. Jejich
cena proto musí být co nejnižší. To se nám daří
mimo jiné i díky Nadačnímu fondu Student,
který poskytl nemalou částku na úhradu dopravy, čímž se celková částka na jednoho žáka maximálně snížila.
JS

Obrovsk˘ úspûch házenkáﬁÛ

Velikonoční sportovní den pro nejmenší
V úterý 3. dubna se konal Sportovní den pro
nejmenší v tělocvičně ISŠ ve Slavkově u Brna.
Akci organizovali studenti 3. B. oboru hotelnictví a turismus ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže. Sportovalo zde 116 dětí ze slavkovské mateřské školy.
Pro děti bylo připraveno deset stanovišť
s nejrůznějšími překážkami, které musely zdolávat. Za každý provedený cvik dostaly papírovou kytičku, kterou si pak přilepily na odpovídající nástěnku ve tvaru vajíčka. Každá skupina
si zdobila své kraslice. Jednotlivá družstva, do
kterých byly děti rozděleny, měla své názvy –
Berušky, Koťátka, Kuřátka, Včelky, Motýlci,
Broučci a Sluníčka.
Akce začala v 10 hodin dopoledne. My, studenti, jsme si připravili kostýmy kytiček
a motýlků. Utvořenou bránou jsme vítali děti
s jejich učitelkami a uváděli je do tělocvičny.
Pak jsme dětem uvázali sportovní čísla
a následoval uvítací projev Veroniky

Kubálkové a Jiřího Kalába, kteří sportovní dopoledne moderovali. Nechyběla ani příjemná
hudba, kterou zajišťoval Michal Sádlík. Poté se
začalo cvičit. U každého stanoviště byly dvě
studentky – kytičky, které dohlížely na bezpečnost dětí. Po ukončení cvičení na stanovištích
jsme všichni utvořili dlouhého hada, při kterém
jsme spolu s dětmi prováděli cvičební úkony.
Pak byl na řadě tanec. Nácvik tanečků děti
zvládly, výsledný efekt byl dokonalý a všichni
se dobře pobavili.
Po dobře stráveném dopoledni jsme se
s dětmi rozloučili a ty odcházely námi opět vytvořenou bránou z tělocvičny. S sebou si každá
skupina odnášela nástěnky ve formě vajíček,
které byly plné kytiček.Ráda bych za děti poděkovala pedagogům volného času z DDM,
učitelkám MŠ a studentům 3. B. HT pod vedením Mgr. Jany Sekerkové ze slavkovské ISŠ.
Pavla Matoušková
studentka 3. B. HT ISŠ ve Slavkově u Brna

Dne 18. dubna proběhlo na Gymnáziu
Bučovice okresní kolo v házené středních
škol. Naši chlapci a dívky obsadili 1. místo.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Maminka znamená lásku. Teplo na zemi.
Být od ní milován, znamená žít, mít kořeny, být doma.

Dne 20. května oslaví kulaté 90. narozeniny maminka, babička
a prababička, paní

15

Opustili nás
Bohumil Hrazdíra (72)
Ladislav Barta (80)
Karel Zeman (69)

29. 3.
3. 4.
10. 4.

RŮŽENA SOUČKOVÁ
Do dalších let přejeme zdraví, štěstí, hodně lásky a spokojenosti.
Ze srdce přejí dcery Ilona a Eva se svými rodinami.
Vzpomínka
Když z domova jsi odcházel, veselý jsi byl, že Tě tam čeká smrt, jsi netušil.
Proč osud byl tak krutý a Tebe nám vzal, v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 22. dubna vzpomeneme 9. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

VÁCLAVA ŠMÍDA
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 24. dubna 2007 uplynou čtyři roky, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 5. května 2007 by se dožil 80 let náš manžel
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

BOHUMIL FRANK
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.
Nemá kdo potěšit a kruhou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy
nedovolí. Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2007 vzpomeneme druhé smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj drahý manžel, pan

Jarní turnaj v nohejbalu
Oddíl nohejbalu TJ Sokol Slavkov zve všechny příznivce sportu a dobré zábavy na jubilejní
30. ročník tradičního jarního turnaje dvojic pro
příchozí (neregistrované hráče), který se uskuteční v sobotu 28. dubna na nohejbalových kurtech TJ Sokol Slavkov u Brna. Registrace hráčů
proběhne v čase od 8 do 9 hod. Soutěžní utkání
se zahajují v 9.01 hod. Pro vítěze jsou připraveny kvalitní ceny. Občerstvení zajištěno. (Pozn.:
přijede Dáša a přiletí Štefan.)

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,
švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 15. května 2007 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

STANISLAV BLAHUTKA
S láskou stále vzpomínají syn Jaroslav s rodinou,
vnuk Jaroslav s rodinou a vnučka Simona.

Odmûna za dopadení 10 000 Kã
Možná jste při míjení našeho domu v zatáčce
Lidické ulice zaznamenali ten hezký pohled na
někdy zelené jindy červeně zabarvené listy popínavých přísavníků, které se věrně již po mnoho let pnuly po zdi navazující na dům. Radost
nečinily jen nám, ale i kolemjdoucím lidem.
Při prvním jarním sekání trávy před domem
jsme bohužel zjistili, že někdo všechny přísavníky přestříhal zhruba 20 cm nad zemí, a to
pravděpodobně na přelomu podzimu a zimy.
Tomu, kdo nám poskytne informace
k nalezení vandala, který rostliny zničil, nabízíme odměnu 10 000 Kč. Děkujeme za pomoc.
Lubomír Kuchta a Petra Piskačová
mob.: 775 277 828
Lidická 298, Slavkov u Brna
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Vážení přátelé dobrého folku a country,
na úvod bych rád poděkoval všem, kteří
navštívili koncert 24. března ve
Společenském domě. Udělali jste mi tím
ohromnou radost a dali jste mi svou návštěvou tohoto koncertu krásný dárek k mým padesátinám – a že jsem jich dostal! Ale život
běží dál a máme před sebou další svátek hudby ve stylu country a folku. V pozměněném
termínu se totiž blíží 9. ročník přehlídky
„Folk a country na zámku.“ Srpnové datum
jsme vyměnili za poslední pátek v květnu,
neboť změna je život. Jinak ale zůstává vše
při starém. Pořadatelem akce je Historické
muzeum ve Slavkově u Brna za podpory
Městského úřadu tamtéž. Koncert se odehraje na nádvoří našeho zámku, a to 25. května
od 19.30 h. Předprodej vstupenek bude probíhat v Informačním centru Austerlitz.
Občerstvení zajištěno.
A koho letos uslyšíte? Jako první začnou
skoro domácí Poutníci. O těch na stránkách
Zpravodaje čtete dost a dost, takže je dobře
znáte.
Před léty na naší přehlídce hrál Miroslav
Paleček bez Michaela Janíka a my jsme si
tenkrát s Mirkem dali slib, že jednou do
Slavkova přijedou kompletní a ten slib vypl-

níme právě letos. Jejich jednoduché, líbivé,
nekomplikované melodie, vtíravé dvojhlasy
a nadčasové texty nestárnou.
Dalším účastníkem letošního festivalu
Folk a country na zámku bude Tony Linhart
se skupinou Pacifik. Pacifik – to jsou zpívající legendy české trampské písně a folku.
Vynikající výkon zpěvaček Heleny
Maršálkové a Marcely Voborské podtrhuje
průvodní slovo a kytara Tonyho Linharta
a Honzy Nedvěda juniora.
Čtvrtým souborem bude tradičně slavkovská Osada. Ta přispěje do soudku country
bálem s Oldou Mikušem, Milanem
Slezákem, kapelníkem Karlem Fikarem,
Jirkou Kubíkem a alternujícími bubeníky
Zdeňkem Andrlem a Liborem Holcem.
Přátelé těšíme se všichni na vaši účast
a přejeme si ať je hojná ať naše přehlídka přežije a přeji vám všem dobrou náladu. Za
účinkující a pořadatel vás zdraví
Jiří Karas Pola

Slavík obecný – pták roku 2007
Česká ornitologická společnost vyhlásila ptákem roku slavíka, nenápadného drozdovitého pěvce, který se v přírodě spatří jen výjimečně, zato
v Evropě pravděpodobně neexistuje ptačí druh,
který by byl tak známý díky svému zpěvu. Zpěv,
zejména v nočních hodinách je velmi silný, až je
s podivem, že pochází od tak malého ptáka.
Začíná různými flétnovitými hvizdy, které zesilují
a vrcholí trylkovitým tlukotem. S výjimkou zpěvu
se slavík chová v přírodě velmi
nenápadně. Rychle pobíhá po
zemi v hustém porostu keřů, většinou pod vyššími stromy. Jeho
zbarvení splývá se suchými listy
stromů a keřů. Obě pohlaví jsou
stejně zbarvena. Suché listy stromů také umně vplétá do své stavby hnízda. Samička se často prozradí přinášením suchých listů od
vzdálených stromů. Hnízdo je
většinou na zemi. Olivová až hnědavá vajíčka i samička sedící na
hnízdě dokonale splývá s okolím.
Hnízdo bývá ukryto pod splývajícími větvemi
stromů nebo keřů, někdy i v kopřivách.
Hlavním příletovým měsícem bývá u nás duben, za chladnějšího jara i první dekáda května.
Věrnost obou partnerů v páru byla kroužkováním
potvrzena jen vzácně, je způsobena patrně věrností ptáků jednou zvolenému hnízdišti. Hlasitý
a nápadný zpěv začíná zpravidla počátkem května,
kdy samci oznamují zpěvem svou přítomnost nejen samičkám, které přilétají v noci o několik dnů
později, ale také tím obhajují své hnízdiště. Samci,
kteří se ozývají i z menších skupin keřů pro hnízdění nevhodných, bývají většinou nespárovaní.
Naopak bylo i pozorováno, že jeden samec zdárně
vyhnízdil současně se dvěma, vzácněji i se třemi
samičkami. Jakmile se v blízkosti objeví samička,
samec přestává hlasitě zpívat, třepotavým letem
a tichým zpěvem samičku doprovází.
V minulosti, od počátku minulého století byl

hlavním úbytkem slavíků jejich pronásledování
a odchyt, slavíci byli s oblibou chováni i v zajetí,
význačný úbytek způsobila obliba lovit slavíky
v jejich zimovištích a zemích Středomoří, kudy
protahují pro přípravu kulinářských delikates. Tato
obliba se dodnes, byť velmi zřídka ve středomořských zemích stále objevuje. Od osmdesátých let
minulého století nastává u nás období vzestupu
výskytu slavíků, které stále pokračuje, avšak základní legislativa EU o ochraně
volně žijících živočichů informuje
o úbytku slavíků v Evropě během
posledních 25 let.
Ohrožujícími faktory úbytku slavíků může být hnízdění jen jedenkrát v roce, i nevzletná mláďata při
vyrušení často opouští hnízdo, nárůst početních stavů domácích koček a psů, zmenšení ploch lužních
lesů a porostů křovin. Za hlavní důvody změn v počtu rozšíření
a úbytku se uvádí špatné počasí
v době hnízdění a záplavy ve velkých částech areálu jeho rozšíření a likvidace přirozených částí řek a potoků a jejich pobřežních porostů.
Okolí našeho města je v posledních několika létech pravidelným hnízdištěm slavíků. Pamětníci
uvádí první návraty slavíků do Zámeckého parku
před obdobím jeho rekonstrukce zmenšením ploch
keřů v sedmdesátých letech, v současné době zánik lokality likvidací břehových porostů
a keřových ploch kolem Litavy, kde se slavíci ozývali zpěvem pravděpodobně na svých jarních tahových zastávkách. Pravidelným hnízdištěm
i několika párů zůstává lokalita kolem vodárny
v trati Ligary založena a stále od šedesátých let
doplňována aktivitou Českomoravské myslivecké
jednoty. Tato klidová oblast se stala významným
životním prostředím pro mnohé druhy ptactva.
Lze jen doufat, že letošní „předčasné“ jaro nebude
překážkou pro první májové procházky za posle-

Upozornûní pro majitele Informací
Prosím, opravte si v brožuře Informace
Slavkovsko 2007 čísla na Úřad práce a Státní sociální podporu ve Slavkově. Za chybu se omlouÚﬁAD PRÁCE
Koláãkovo nám. 727 – spojovatelka ........................ 544 423 561
e-mail: dip.sl@vy.mpsv.cz, fax................................. 544 423 577
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
Koláãkovo nám. 727 – spojovatelka ........................ 544 423 561
fax............................................................................ 544 423 566
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Turnaj v malé kopané Kopa Putyka 2007
Jménem hráčů Klubu u Richarda mi dovolte, vážení spoluobčané, příznivci sportu
a především ti z vás, kteří fandí dobré zábavě
a hráčům, kteří zastupují slavkovské restau-

VIDEOPŮJČOVNA

rační podniky Klub u Richarda, Koupaliště,
Ota Demel, hotel Soult, Rychlé občerstvení,
Zámecká vinárna, Zlatka, Hradby, abych vás
co nejsrdečněji pozval na čtvrtý ročník Kopa
Putyka v malé kopané, který se uskuteční
v sobotu 19. května s výkopem v 8.30 hod. na
hřišti Integrované střední školy na ulici
Tyršova. Tento ročník bude pro diváky zajímavější z důvodu možnosti hrát
i registrovaným hráčům. Poděkování patří
Městu Slavkov a pivovaru Staropramen za
sponzorské dary, které budou předány nejlepším hráčům. Při finále 100 piv zdarma! Vstup
volný, občerstvení zajištěno, trumpety, řehtačky a jiné podpůrné rachotící nástroje s sebou. Váše fandění bude hráči odměněno kvalitním výkonem. Přeji vám všem
nezapomenutelný sportovní zážitek.

JINLONG CLUB KVĚTEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
4. 5. DJ Jaro‰ Petr ml. / Dance/oldies
5. 5. DJ LKG. / R&B and Hip Hop
Fotbálek, autíãko
11. 5. DJ Denyf. / Dance music
12. 5. DJ Jabko / Rockotéka
AKCE: Pivo TAS 2+1 zdarma
Sponzor âerná Hora
Kvíz
18. 5. DJ Jaro‰ Petr / oldies – 80’90’léta
Host: DJ Rony resident Bombastic Vy‰kov
19. 5. DJ LKG. / R&B and Hip Hop
Boxer, ·ípky
25. 5. DJ Denyf. / Dance music
26. 5. DJ Jabko / Rockotéka
www.jinlong-club.cz
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v krajním případě psané strojem. Toto
opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očekávány radou starších na sletu čarodějnic
v pondělí 30. dubna 2007.
Setkání bude od 17 hod. na hřišti naproti
VaK ulice ČSA, zde budeme křepčit a dovádět
kolem ohně. Výběr oděvu a dopravního prostředku je na vaší fantazii. Je možné si donést
špekáček a prut na opékání, také drobné na
čaj.
Srdečně zve Sdružení čarodějnic
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Junák slaví 100 let

doporučuje
ERAGON ED SPELEERS, JEREMY IRONS, SIENNA GUILLORY. AÏ padne
temnota, poslední drak si vybere svého jezdce. Chud˘ farmáﬁsk˘ chlapec
Eragon, najde modr˘ kámen z nûhoÏ se pozdûji vyklube draãí vejce, a z nûj
draãí mládû Safira. Jeho prost˘ Ïivot zanikne a on se ocitne v novém nebezpeãném svûtû intrik, kouzel a válek. Pouze se starodávn˘m meãem
a moudr˘m prÛvodcem musejí zdolávat nebezpeãné situace a odolávat
temn˘m silám v království, kterému vládne král, jehoÏ zlo nezná hranic.
RYTÍ¤I NEBES Akãní velkofilm odehrávající se v atraktivním prostﬁedí leteck˘ch bitev 1. svûtové války. Inspirováno skuteãn˘mi událostmi.
DobrodruÏství legendární Lafayettovy eskadry tvoﬁené americk˘mi stíhacími piloty, kterí se dobrovolnû pﬁihlásili do boje ve Francii.
HAPPY FEET Králov‰tí tuãÀáci se rodí s nadáním pro zpûv. Mumble je jin˘.
Narodil se s talentem pro tanec. Takové tuãÀáka nehodné chování se stane dÛvodem pro jeho vyhnání ze zemû. âeká ho dobrodruÏná cesta za poznáním. Animovan˘.
MEZI NÁMI ZVÍ¤ATY Tajn˘ Ïivot zvíﬁat byl odhalen! Jakmile farmáﬁ opustí farmu, zvíﬁata mají pré. A uÏ se to roztáãí ve velkém a lesklém stylu. Velká
akce ve stodole, kaÏd˘ tanãí, zpívá, pije, baví se. Animovan˘.
ASTERIX A VIKINGOVÉ Náãelnik galské vesniãky obdrÏí od bratra neléhavou Ïádost o pomoc: uãinit z jeho zÏen‰tilého syna Zniãehonixe pravého muÏe. Mladíka dostanou na starost Asterix a Obelix. KdyÏ pﬁiplují do
Gálie Vikingové Zniãehonixe unesou na dalek˘ sever, nezb˘vá na‰im hrdinÛm nic jiného neÏ vydat se ‰éfova synovce zachránit. Animovan˘.
PRÁZDNINY CAMERON DIAZ, KATE WINSLET, JUDE LAW, JACK BLACK.
Neodolatelná romantická komedie.
DOBR¯ ROâNÍK RUSSEL CROWE ve filmu RIDLEYHO SCOTTA. Pﬁíbûh
lond˘nského experta v oboru investic, kter˘ se po smrti svého str˘ãka vrací na vinici, kde proÏil nejkrásnûj‰í ãást dûtství. V okamÏiku pﬁíjezdu do ãarokrásné oblasti na jihu Francie se zaãne odvíjet nová opojná kapitola jeho
Ïivota, v jejímÏ prÛbûhu v sobû nalezne to, co uÏ od dûtství postrádá.
GRANDHOTEL MAREK TACLÍK, KLÁRA ISSOVÁ, JAROSLAV PLESL,
JAROMÍR DULAVA, LADISLAV MRKVIâKA.... K natoãení filmu inspirovala reÏiséra Davida Ondﬁíãka próza Jaroslava Rudi‰e, jehoÏ kniha Nebe pod
Berlínem se stala ãesk˘m bestsellerem a byla pﬁeloÏena do mnoha jazykÛ.
KAPITÁN ALATRISTE VIGGO MORTENSEN. ·panûlsk˘ hrdina tﬁicetileté
války. Zfilmovaná verze mezinárodního bestselleru od Artura PérezReverte o nájemném Ïoldnéﬁi ze 17. století, kter˘ se stane národním hrdinou. Jsme svûdky intrik a zrady, krvav˘ch soubojÛ a velkolep˘ch bitev,
lásky a nenávisti.
DRSN¯ âASY CHRISTIAN BELE, EVA LONGORIA. Policejní drama
o zkorumpovan˘ch poldech a ve‰kerém póvlu z podsvûtí, kter˘ v tom jede
s nimi. Drsn˘ ãasy jsou v˘letem do ‰pinav˘ch losangelesk˘ch ulic, království drog, dûvek a lidské havûti, která si má dávno hovût pod drnem.
BEOWULF KRÁL BARBARÒ. Krvav˘ pﬁíbûh o bitvû váleãníka Beowulfa
s obrem Grendelem. V této moderní verzi anglosaské epické báje, norsk˘
hrdina Beowulf vede svou druÏinu na pomoc starému pﬁíteli, dánskému
králi, jehoÏ království je niãeno obrem.
NEH¯BEJ SE PENÉLOPE CRUZ, SERGIO CASTELLITO, CLAUDIA GERINI.
Bouﬁliv˘ milostn˘ vztah pln˘ vá‰nû, nespoutaného sexu a zakázané lásky.
Celosvûtovû tento film získal 7 nominací a 4 rÛzná ocenûní.
HAZARD KIM BASSINGER, DANNY DEVITO, RAY LIOTA. Hráãská vá‰eÀ
pﬁiná‰í pﬁíbûhy devíti rÛzn˘ch vzájemnû se neznajících lidí, kter˘m zniãila
Ïivot. V‰e kulminuje aÏ do bodu, kdy jejich Ïivoty budou buì ztraceny
nebo napraveny.
SÍLY + TEMNA Aby zachránili budoucnost, musí se nejdﬁív utkat s minulostí.
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY Komedie o tom, jak si nelze dûlat iluze. Do
hlavních rolí VùRA CHYTILOVÁ obsadila známé ãeské herce, ãasto ty, kteﬁí se objevili v jejích pﬁede‰lích filmech.
DOTKNI SE OHNù TIM ROBBINS. DEREK LUKE. Natoãeno podle skuteãné
události. Uprostﬁed zemû v plamenech, ve které proti sobû stojí dvû znepﬁátelené kultury, Ïije osamûl˘ muÏ, kterého okolnosti dohání k tomu aby
povstal a bojoval.
NùCO NOVÉHO V‰echno má pod kontrolou. Kromû svého srdce.
VOJÁK Wrestlingov˘ ‰ampion JOHN CENA se pﬁedstavuje v hlavní roli mariƒáka Johna Tritona. Tritona naleznete vÏdy tam, kde hrozí nebezpeãí
a vûﬁte Ïe rozhodné nebude hrát podle pravidel! Necenzurované DVD!
HLAVA NEHLAVA Podle osobních vzpomínek Augustena
Burroughse,vznikl nestoudnû legraãní, odváÏn˘ i dojemn˘ film o tom, jak
pﬁeÏít jedno hodné zvlá‰tní dûtství.
NA POSLEDNÍ CHVÍLI BRENDAN FRASER, MICHAEL KEATON. Nûkteﬁí
lidé by prodali cokoliv, aby získali v‰e.
TAJEMSTVÍ OCEÁNU Ponoﬁte se do magické hlubiny. Kinohit!
STOPY KRVE „Vyspala jsem se s cizím muÏem.“ Pﬁijde trest....Zaãíná boj
o pﬁeÏití, kde kaÏdá cesta vede ke krvavému konci.
EVILENKO MALCOLM McDOWELL ZaloÏeno na pravdivém pﬁíbûhu masového vraha a kanibala A. R. âikatila. Nejstra‰nûj‰í sériov˘ vrah sovûtského svazu.
UNESENI Pﬁed 15ti lety bylo 5 muÏÛ uneseno vetﬁelci z jiné planety. Jen 4
se vrátili zpátky. Nastal ãas odplaty.
VOODOO2 Je‰tû lep‰í neÏ první díl.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

18

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

4/2007

Slavkov překročil magickou hranici Fotbal v květnu
Ze zápisníku Slavkováka
To, o co usilovaly celé generace úředníků, se podařilo teprve nyní. Slavkov konečně překročil magickou hranici v počtu obyvatel. Stojím tváří v tvář
vedoucímu nově zřízeného Odboru statistiky
a přesného počtu nepřesných čísel při MěÚ a ptám
se zcela neotřele: „Jak k tomu došlo a jak jste toho
dosáhli?“
„Bylo to tak jednoduché, řešení jsme přitom
měli doslova přímo před nosem,“ sděluje mi nadšeně. „Tedy vlastně před oknem radnice, přes které
pracovníci našeho odboru ve volných chvílích hledí celé hodiny a hledají inspiraci. A našli ji
v historii, tedy v okrase našeho města – v zámku.“
Nechápu, ale poslouchám napjatě dál. „Mnoho
let město usilovalo o zvýšení počtu návštěvníků
zámku. Používalo k tomu naprosto zmatečné propagace, např. pseudo-oslav výročí bitvy. Marnost nad
marnost. Až nyní se to konečně povedlo. A přitom to
bylo tak jednoduché. Zámecká kastelánka si všimla,
že vlastně lidé, kteří si koupili jednu vstupenku, museli projít přízemím nebo přes nádvoří do jiné části
zámku ke zhlédnutí další expozice, tím se někdy zapletli s novými příchozími a de facto opustili placený prostor zámku. Aby nenastával zmatek, zavedli
proto operativně samostatné vstupenky téměř do
každé místnosti. No, a výsledek nedal na sebe dlouho čekat. Meziročně stoupla návštěvnost zámku
o více jak 50 %! A počítačová evidence určitě nelže!
Sice to nepřineslo vyšší příjem z tržeb, ale vynahradí to vyšší dotace zámku z rozpočtu města. Peníze
jako peníze.“
Zůstávám nechápavě stát a čekám, co z toho
vlastně vypadne. Vedoucí odboru pokračuje: „My
nyní podobně nahlížíme i na všechny, kteří denně

do Slavkova dojíždí do školy, do zaměstnání nebo
za nákupy. Vždyť při této činnosti tráví ve městě
spoustu hodin, dokonce více než někteří Slavkováci
s údajným trvalým bydlištěm! Jakpak bychom je
mohli opomíjet a přehlížet! A stejně tak pohlížíme
i na ty, kteří projíždí naším městem autobusy. Vždyť
by mohli město objet, ale průjezdem vlastně vzdávají hold městu a soucítí tím s našimi spoluobčany!“
V němém úžasu dál naslouchám.
„Pravda, máme ještě rezervy v projíždějících
vlacích, které se nepodařilo zmapovat. Pověřená
ambiciózní úřednice totiž na nádraží aktivně nastoupila do mezinárodního rychlíku, který zde
omylem zastavil z důvodu opravy kolejnic,
a nestačila z něho vystoupit. Z jejího pozdějšího
přerušovaného telefonátu jsme zjistili, že byla zadržena na jakýchsi hranicích EU, a protože hovoří jinými úředními jazyky, má potíže vysvětlit, co tam
pohledávala. Ale Komise pro zahraniční styky již
chystá pod vedením reprezentace zámku její osvobozující misi spojenou s velkolepou propagační
akcí. Také zatím není jasné, jak to bude s počtem
voličů. Ale to nějak zmákneme, máme přece
v Praze své lidi, však víte,“ spiklenecky na mne
mrkne a významně pokyne hlavou ku Praze
v připomenutí našeho rodáka v parlamentu.
Před očima mi běží fantastický film: Slavkov velkoměsto historické, olympijské… A najednou titulek:
PODOBNOST
S
OSOBAMI
A INSTITUCEMI JE ČISTĚ NÁHODNÁ.
Otevírám zděšeně oči! Nikde nikdo! Zdálo se mi to
nebo to je skutečnost? Jsem bezradný… Však já to
zjistím, přijdu tomu na kloub a pak vám to všem
řeknu. Zdraví vás
A. Pril st.

Mistrovská utkání v měsíci květnu se budou
konat na městském stadionu v těchto termínech:
A mužstvo – I. B. tř. JmKFS
So 12. 5. – SK Slavkov–So Brankovice, zač.
v 16.30 hod.
So 26. 5. – SK Slavkov–SK Tuřany, zač. v 16.30 h
B mužstvo – IV. tř. OFS
So 5. 5. – SK Slavkov–TJ Křižanovice, zač.
v 16.30 hod.
Ne 20. 5. – SK Slavkov–TJ Mouřínov, zač.
v 16.30 hod.
Dorost – I. tř. JmKFS
So 12. 5. – Slavkov–Dubňany, zač. ve 14.00 hod.
So 26. 5. – Slavkov–Mutěnice, zač. ve 14.00 hod.
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 5. 5. – Slavkov–Dolní Bojanovice, zač. v 9.00
a v 10.45 hod.
So 19. 5. – Slavkov–Veselí n. M. B, zač. v 9.00
a v 10.45 hod.
Přípravka – OS OFS
So 5. 5. – Slavkov–Velešovice, zač. ve 14.00 hod.
So 19. 5. – Slavkov–Němčany, zač. ve 14.00 hod.
Pokud chcete vědět více o slavkovském fotbalu,
navštivte naše stránky www.skslavkov.stranky.cz. Provádíme nábor žáků r. 1995–1997
a mladší každé pondělí a každý pátek v 16.00 h. na
rs
stadionu. Trenér L. Michálek.

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
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Rady do zahrady – kvûten
Pranostika: Chladna a večerní mlhy v máji
hojnost ovoce a sena dají.
Květen je nejkrásnějším měsícem jara.
K rozkvetlým stromům se přidávají rozkvétající
květy trvalek a letniček. Silná vůně vycházející
do okolí nás omamuje natolik, že zapomínáme
na práci. Můžeme trochu zvolnit, protože brambory jsou vysázeny, zelenina vyseta, stromy
ošetřeny. V první polovině měsíce vyséváme
okurky na venkovní záhony, na které natáhneme
netkanou textilii. Ve druhé polovině měsíce začínáme s výsadbou rajčat a paprik. Vyséváme
červenou řepu salátovou, karotku, ředkvičky,
kukuřici cukrovou a fazole. Můžeme zkusit vysadit sazenice bylinek. Z vytrvalých druhů je to
máta peprná, meduňka lékařská, dobromysl
obecná, tymián, levandule lékařská, yzop lékařský, saturejka horská, libeček lékařský. Také vysadíme jednoletou bazalku pravou a majoránku
zahradní.
U ovocných stromů pro oslabení růstu
a zvýšení plodnosti vyvazujeme postranní výhony a tenčí větve do podvodorovné polohy.
Průběžně odstraňujeme kořenové výmladky,
které zaplevelují půdu pod stromy. Chemickou
ochranu u jádrovin proti strupovitosti a padlí
provedeme po odkvětu přípravkem ZATO 50
WG 0,015%. Proti rané červivosti, kterou způsobuje pilatka jablečná a u slivoní pilatka švestková, použijeme ZOLONE 35 EC, neboť neško-

dí včelám. V průběhu měsíce ošetřujeme dle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím. Zde
můžeme použít PIRIMOR 25 WG 0,1–0,015 %,
ZOLONE 35 EC, MOSPILAN 20 SP 0,013 %.
Vše působí i proti vlnatce krvavé a merám. Proti
slimáčkům na záhonech použijeme DUSÍKATÉ
VÁPNO v dávce 30 g na m2 mezi řádky.
Samozřejmostí na zahradě je odplevelování, zavlažování a kypření půdy.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

75. v˘roãí provozu vodovodu Slavkov u Brna
Květen 1933 – starosta města
František Prokeš první zprava se
zástupci města

V letošním roce, tedy 2007, je vodovod ve
Slavkově u Brna provozován již 75 roků.
Stavba vodovodu a jeho uvedení do provozu
v roce 1932 byla vyprovokována silně znečištěnou vodou v městských studních a Litavě.
Veřejný vodovod nebyl v té době věcí samozřejmou a městští radní realizovali čin pokrokový a smělý.
Veřejný vodovod pomohl k rozvoji města
a postupně se zvedala potřeba pitné vody.
Slavkov u Brna však není, s ohledem na hydrogeologické poměry, v blízkosti rozhodujících zdrojů pitné vody. Provozování vodovodu
byl tedy vždy „boj“ o využívání každé kapky
z pramenišť Lutršték, Rašovice, Ligary,
Němčany – Na Čechyňské, vrty HV2 a HV3
a dokonce byla využita o mobilní úpravna povrchové pitné vody z vodoteče Prostředníček.
Trvalým zajištěním zdroje pitné vody se
stala voda z vodárenské nádrže Opatovice přivedená skupinovým vodovodem.
Město Slavkov u Brna a vodovod provozu-
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jící společnost Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s. hodlají vydat k tomuto
výročí sborník. Autoři se tímto obracejí na občany, kteří mají nějaké písemné materiály (fotografie) týkající se
vodovodu s prosbou o jejich zapůjčení. Adresy, na které je možné tyto materiály zasílat: Ing. Ivan Charvát, starosta Města Slavkova, Palackého
nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna;
Svatopluk Zrotal, Čs. armády 323,
684 01 Slavkov u Brna.
Další zajímavosti, související s vodovodem
zveřejníme v některém dalším čísle
Slavkovského zpravodaje
Ing. Miroslav Kupka
Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

Suicidal Night Trophy 2007
Čau bajkeři, potvrzujeme termín Suicidal
Night Trophy 2007 na termín 18.–20. května
2007. Oproti minulým ročníkům máme opět
několik změn. Přihlášky lze podat pouze elektronickou formou na našich webových stránkách dle podmínek tam uvedených. Aktuální
informace budou průběžně ukládány na webu.
Věříme, že vaše přípravy jsou v plném proudu,
naše také, a hlavně že se již nemůžete dočkat
dalšího nočního dobrodružství…
Austerlitz Adventure Association

Nejdříve několik upozornění na akce, které
připravujeme v květnu. Dne 23. 5. ve 14 hod.
pořádáme v zasedací místnosti Městského úřadu přednášku MUDr. Kláry Císařové z Prahy
na téma: Přírodní enzymatické přípravky na
zvýšení imunity. Těm, kteří se přihlásili na
ozdravný pobyt u moře v Itálii, připomínáme,
že mají do konce května uhradit zálohu ve výši
1000 Kč v naší kanceláři. Rodinám
s diabetickými dětmi připomínáme odevzdat
přihlášku a poplatek na edukačně sportovní víkendový pobyt, který připravujeme ve dnech
22.–24. 6. 2007 ve Sloupu v Moravském krasu.
Prosím čtenáře nové knihy o Slavkově, aby si
na str. 250 opravili, že v ČR je registrovaných
přes 700 000 diabetiků, a tedy cukrovkou je
ohrožen každý desátý člověk po 50. roku života.
Bohužel pro diabetiky je nepříznivý zákon
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který
platí od 1. 1. 2007. Od 1. 4. t. r. jsou také vyšší
doplatky za dlouhodobě působící inzuliny
a některé léky na snížení tlaku krve, na cholesterol apod. Naše ústředí tyto nesrovnalosti již
iniciovalo, ovšem bude trvat delší dobu, než se
dočkáme novely.
V květnu se sbírají a suší některé rostliny
vhodné na snižování hladiny cukru v krvi, na
úpravu krevního tlaku a na vyčištění organismu. Je to např. list borůvky, nať jestřabiny, smetanka, třezalka, šalvěj, list břízy, květ černého
bezu, řepík, řebříček, chmel. Léčivé byliny, ať
si je nasbíráme sami, nebo koupíme, nám poslouží k posilnění imunity organismu (čaje, pitné kúry). V kuchyni na okořenění jídel,
k přípravě masa, omáček a do zeleninových salátů. Poslouží také pro krásu naší pleti a celého
těla, pokud je použijeme. jako bylinné koupele,
zábaly, pleťové masky. Jedná se pouze
o podpůrné prostředky, které mohou při našich
obtížích pomoci, ale cukrovku nevyléčí.
Při květnové vycházce do lesa možná objevíte také houby-májovky, které mohou být zpestřením našeho jídelníčku. Všechny druhy hub
nemají skoro žádnou energetickou hodnotu, ale
obsahují užitečné minerály. Můžeme si také
v obchodě koupit čerstvé žampiony, nebo hlívu
ústřičnou, která je zvláště doporučovaná jako
antioxidant.
Květen je už teplejším měsícem, proto nezapomínejme, že máme vypít alespoň 2 litry tekutin denně a při fyzické námaze i více.
Nejvhodnější je čistá pramenitá voda, čaje a lehké minerálky. Ranní pohodu můžeme zahájit
konzumací čaje. Čaj může významně přispět
k zajištění pitného režimu, protože jde o přírodní
produkt, který neobsahuje žádná barviva
a konzervační látky. Kvalitní čaj může opravdu
uspokojit chuťové buňky zcela nekaloricky.
Navíc zelený a černý čaj působí proti nebezpečným volným radikálům, je vhodnou prevencí srdečně cévních a nádorových onemocnění.
Ovocné čaje mají výbornou chuť a bez přidání
cukru a umělého sladidla z nich lze vychlazením
vyrobit tzv. ledový čaj. Vzpomeňte si na přísloví, že hlad je převlečená žízeň, proto než začnete jíst, nejprve se dostatečně napijte. Určitě pak
sníte menší porci jídla. Káva obsahuje kofein,
proto musí být opatrní ti, kteří mají vyšší krevní
tlak. Ale také odvodňuje organismus, takže je
vhodné šálek kávy doplnit sklenicí vody nebo
minerálky.
Marie Miškolczyová
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Návštěva u kronikářky paní Lubomíry Kropáčkové
Paní Lubomíra Kropáčková se narodila ve Slavkově u Brna v rodině správce elektrické sítě
zdejšího cukrovaru. Studovala na učitelském ústavu v Brně a po jeho dokončení zahájila své
učitelské působení v Bučovicích. Později působila rovněž ve Slavkově a na Kyjovsku. Koncem
šedesátých let si doplnila vzdělání studiem na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1970 působila jako kronikářka města.
V letošním roce vyšla při příležitosti 770. výročí první zmínky o Slavkově nová kniha
Slavkov u Brna, město nejen se slavnou historií, jejíž je spoluautorkou. V souvislosti
s vydáním této knihy jsem paní Kropáčkovou
poprosila o krátký rozhovor.
• Paní Kropáčková, vy jste původním povoláním učitelka. Jak vzpomínáte na své učitelské
působení?
Vzpomínám v dobrém. Byla jsem
v učitelském povolání spokojená a děti mám
ráda, takže mé vzpomínky jsou vesměs pozitivní.
• Co vás přivedlo od učitelování k vedení
kroniky města?
Příčinou bylo mé neopatrné jednání
v osmašedesátém roce, kdy mi hrozilo, že nebudu moci dále působit ve školství. Díky tomu,
že jsem přislíbila pracovat na městské kronice,
jsem o zaměstnání nepřišla. Zpočátku to bylo
velmi těžké, protože mě kontrolovali. Musela
jsem rozmýšlet, co napsat a nenapsat, autocenzura byla nezbytně nutná.
• Studovala jste historii?
Ne, právě naopak – matematiku. V dějepise
jsem byla laik!
• Vedení kroniky určitě vyžaduje značnou trpělivost. Které další vlastnosti musí mít kronikář města?
Kromě zmíněné trpělivosti je to také všímavost. Člověk se musí umět dívat kolem sebe
a v neposlední řadě musí mít na tuto práci hodně času.
• Patří školství mezi obory, které jste
v kronice zachycovala?

Ano, samozřejmě. Ale nikdy jsem je nijak
neupřednostňovala, věnovala jsem mu stejnou
pozornost jako ostatním sledovaným odvětvím: zdravotnictví, tělovýchově či matrice.
• Mají obyvatelé Slavkova možnost někdy
vidět městskou kroniku?
Dříve jsem pořádala besedy nad kronikou
pro zájemce. Pokud měl někdo specifický dotaz či problém, přišel ke mně do bytu
a vyhledal si v kronice, co potřeboval.
V současné době využívám materiály obsažené v kronice pro psaní článků do
Slavkovského zpravodaje. Zápisy v kronice
napomohly dokonce ke vzniku některých konkrétních počinů, například expozice o zaniklé
židovské komunitě ve Slavkově.
• Podle jakého klíče jste vybírala události
do kroniky?
Denně jsem četla noviny a psala jsem
v podstatě vše, co mi přišlo pod ruku a týkalo
se Slavkova, třebaže se to zdálo být nepodstatné. Teprve později se ukázalo, které informace byly důležité. Ty ostatní skončily
v propadlišti dějin.

Paní Lubomíra Kropáčková
• Vedení kroniky může pro někoho vypadat
jako nezáživná práce. Co vás na ní těšilo?
Měla jsem vždy radost, když se podařila beseda s veřejností. Ráda vzpomínám na jednu
besedu pořádanou na ISŠ ve Slavkově, kdy
studenti sami vznášeli dotazy a nepovažovali
ten čas za ztracený. Z kroniky čerpali studenti
informace také pro své diplomové či seminární práce a mě vždy těšilo, když se jim tyto práce zdařily.
Za příjemný rozhovor děkuje
Hana Sokoltová

• Je něco, čeho by se měl kronikář při psaní vyvarovat?
Rozhodně zbrklosti v uveřejňování nepotvrzených zpráv a také uplatňování vlastního
názoru. Kronika má být objektivní.
• Musela jste projít nějakou speciální přípravou či školením kronikářů?
Ne, žádným speciálním školením jsem projít nemusela. Pořádala se však různá aktiva
kronikářů, kde jsme si navzájem vyměňovali
zkušenosti.

si mÛÏete pﬁeãíst
na internetu:

www.bmtypo.cz

Kalendář akcí – květen 2007
Datum

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

1. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5. a 20. 5.
8. 5.

10.00
9.00

spol.
sport.
sport.
sport.
spol.

Oslava svátku práce. Bude promítnut film Kráska v nesnázích, pﬁed filmem bude pﬁednesen projev
Austerlitz CZ Fechtl Cup No. III. Tradiãní jarní t˘mov˘ závod FechtlÛ tentokrát tﬁíhodinov˘ sprint
1. kvalifikace na jamkovku – jen pro ãleny GCA
Klubov˘ turnaj GCA
Vzpomínková akce k 62. v˘roãí osvobození âeskoslovenska
odjezd autobusu z parkovi‰tû na ul. B. Nûmcové, sraz úãastníkÛ v 8.30 hod.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí
Taneãní koncert
Talentové zkou‰ky do hudebního a taneãního oboru
Pohár starosty mûsta Slavkova – stﬁelecká soutûÏ
Den muzeí a galerií
1. veãerní prohlídky podzemí se svíãkami
Svatourbanské hody
2. kvalifikace na jamkovku – jen pro ãleny GCA
Pﬁírodní enzymy na zv˘‰ení imunity. Pﬁedná‰í MUDr. Klára Císaﬁová
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ
Czech Mid – Amateur Tour 2007
·koloãáry. Pohádka dramatického krouÏku Z· Komenského
Folk a country na zámku
Malování na chodník pro dûti Z·

kino Jas
sportovní areál fy Liko-s
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
u pomníku J. Jírovského
u Zlatého jelena
ZU· Fr. France
sál SC Bonaparte
sál ZU· Fr. France
Zámecká stﬁelnice
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
mûsto
golfové hﬁi‰tû
zasedací místnost MûÚ
sál ZU· Fr. France
golfové hﬁi‰tû
stará tûlocv. Z· Kom.
nádvoﬁí zámku
SvojsíkÛv park

ZO KSâM Slavkov
Motoklub Austerlitz
GCA
GCA
ZO KSâM Slavkov

V˘stava anglick˘ch ohaﬁÛ
Cesta ãasem. V˘stava kvûtin v historick˘ch sálech zámku
vernisáÏ probûhne 17. 5. v 17.00 h v Historickém sále
Bob a Bobek na cestû kolem svûta a dal‰í veãerníãkové a pohádkové postaviãky v˘stava ilustrací V. Jiránka
Cestiãka do ‰koly. V˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení Z· Komenského ve Slavkovû u Brna
(ze sbírek Muzea Komenského v Pﬁerovû a Historického muzea ve Slavkovû u Brna)
Pánové, kdyÏ si Ïeny hrají, nezlobí. V˘stava keramiky ZU· Rousínov
Virtuální bitva 1805

zámeck˘ park
Zámek Slavkov

MS KozoroÏec
Historické muzeum

15. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. a 20. 5.
20. 5.
23. 5.
23. 5.
25. 5.
25. 5.
25. 5.
30. 5.
V˘stavy
12. 5.
17.–20. 5.
31. 3.–27. 5.
12. 4.–14. 10.
do 27. 5.
celoroãnû

10.00
13.00-16.00
16.30
13.00-17.00
10.00-16.00

spol.
kult.
spol.
sport.
spol.

17.00-20.00
14.00
17.00
19.00
20.00
13.00

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

Zámek Slavkov
pﬁízemí zámku Slavkov
podzemí zámku
Zámek Slavkov

ZU· Fr. France
ZU· Fr. France
ZU· Fr. France
SSK 0750 E-com
Historické muzeum
Historické muzeum
GCA
ÚO svazu diabetikÛ âR
ZU· Fr. France
GCA
Dramatick˘ krouÏek Z· Kom.
Historické muzeum
DDM
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KVùTEN – âERVEN 2007

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

1. 5. úter˘

10.00 hod.

kina.365dni.cz

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

110 min.

Pﬁijìte s námi oslavit Svátek práce pﬁi filmovém pﬁedstavení.
âesk˘ film ze souãasné situace v na‰í spoleãnosti. V úvodu bude pﬁednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSâM Slavkov.
Vstupné dobrovolné

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

2. 5. stﬁeda

19.30 hod.

110 min.
âesk˘ film Jana Hﬁebejka a Petra Jarchovského o sexu, penûzích a dobrém ãlovûku. Je pln˘ vypjat˘ch zvratÛ i komick˘ch a paradoxních
rozuzlení. Film obdrÏel nûkolik nominací na udûlení âeského lva za rok 2006.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

5. 5. sobota
6. 5. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

119 min.
Tím, Ïe ho vykradli, mu paradoxnû prokázali sluÏbu. Musí se zajímat o osudy druh˘ch a nastoupit jinou cestu v Ïivotû a ve spoleãnosti.
Romantick˘ film VB/USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

8. 5. úter˘
9. 5. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Legendární pﬁízrak se tentokrát vydává z rodné Británie pﬁivést k ‰ílenství pro zmûnu Francouze. O bláznivé situace a neãekané nástrahy
není nouze. Komedie VB.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

12. 5. sobota
13. 5. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

77 min.
Rybiãka – kluk – se pﬁestûhuje na nov˘ korálov˘ útes. Potká rybí sleãnu, která má ale hodnû zubatého nápadníka. DokáÏe získat lásku své
vyvolené a zároveÀ ji i útes ochránit pﬁed divok˘m Ïralokem? Vtipná animovaná pohádka pro malé i velké diváky s ãesk˘m dabingem!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

15. 5. úter˘
16. 5. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Ovdovûl a trpí! Italsk˘ herec Sylvester Stallone se na stará kolena naposledy vrací do ringu aneb není po v‰em, dokud není po v‰em!
Film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

19. 5. sobota
20. 5. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

78 min.
Asterix s Obelixem dostávají pﬁetûÏk˘ úkol: udûlat z ‰éfova syna Zniãehonixe pravého muÏe. Animované dobrodruÏství v ãeském znûní!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

22. 5. úter˘
23. 5. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Úspû‰n˘ film dle románu Bohumila Hrabala o Ïivotní dráze ãí‰níka, pozdûji hoteliéra a nakonec cestáﬁe v dobû politick˘ch zvratÛ první pÛle
dvacátého století. ReÏie: Jiﬁí Menzel. Hrají: I. Barnev, M. Huba, O. Kaiser, M. Labuda, M. Lasica a dal‰í.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

26. 5. sobota
27. 5. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

29. 5. úter˘
30. 5. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

139 min.
Film o tom, jak jsme Ïili, Ïivoﬁili a nakonec tak nûjak pﬁeÏili. Osamûlost „‰míráka“, kter˘ sly‰el pﬁíli‰ mnoho, nejdﬁíve chtûl v‰echny zniãit,
pak zaãal pochybovat. Film SRN.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

2. 6. sobota
3. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

90 min.
Nov˘ znepokojující pﬁíbûh jednotky vojákÛ, kdy na odlehlém pracovi‰ti mají chránit jaderné vûdce. Musí obstát v boji proti zákeﬁnému
nepﬁíteli. Horor USA.
MládeÏi nepﬁístupno

12. 6. úter˘
13. 6. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

95 min.
B˘val˘ uãitel Josef Tkaloun se nehodlá smíﬁit s pozicí dÛchodce, trávícího ãas na laviãce v parku. Komedie o louãení, vítání a jin˘ch
pûkn˘ch manÏelsk˘ch chvilkách. ReÏie: Jan Svûrák. Hrají: Z. Svûrák, D. Koláﬁová, T. Vilhelmová, J. Macháãek a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pﬁístupno

23. 6. sobota
24. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

117 min.
Obraz mystické bitvy, v níÏ se umíralo pro ãest a svobodu. SparÈané, pﬁi‰el den vítûzné smrti! Král Leonidas a jeho vojáci oãekávají
nepﬁítele v úzké soutûsce. Bitva trvala tﬁi dny, bojovali do posledního dechu.
Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

DVEﬁE DOKOﬁÁN

PRÁZDNINY PANA BEANA

PAST NA ÏRALOKA

ROCKY BALBOA

ASTERIX A VIKINGOVÉ

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

GOYOVY PﬁÍZRAKY

117 min.

Historick˘ pﬁíbûh kruté doby, kdy ·panûlsku vládla inkvizice, a postav, jejichÏ Ïivoty poznamenala. ReÏie: Milo‰ Forman.
Film USA/·panûlsko/âR.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

ÏIVOTY TÛCH DRUH˘CH

HORY MAJÍ OÃI 2

VRATNÉ LAHVE

300: BITVA U THERMOPYL

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