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SOBOTA 30. ČERVNA BYLA VE SLAVKOVĚ U BRNA FESTIVALOVÝM SVÁTKEM
Dopoledne se v zámeckém parku konala
přehlídka veteránů Oldtimer (str. 2). V odpoledních hodinách pak nablýskané veterány
vystřídal neméně oblíbený festival populární
hudby Slavkov 2007. Nad 4. ročníkem hudebního festivalu již po několikáté převzala
záštitu stále skvělá Hana Hegerová, která
na festivalech pod širým nebem vystupuje
spíše jen příležitostně, ale ten slavkovský,
jak tvrdí, je její srdeční záležitostí. Kromě ní
na festivalu zazpívali Zbyněk Drda, Anna
K. & Band, Wohnout, Michal Hrůza, Divokej Bill a další. Krásné počasí, příjemná
atmosféra a osvědčení interpreti přilákali na
hudební festival v zámeckém parku téměř
3 tisíce návštěvníků.
HM

Skvûlá Hana Hegerová s ãástí své doprovodné skupiny

Václav Bláha
ze skupiny
Divokej Bill

Dojatá Hana Hegerová dûkuje publiku
Pohoda…

Jan Homola (Wohnout)

Zbynûk Drda

P. Malásek a H. Hegerová

Michal HrÛza

Obecenstvo do varu pﬁivedla sv˘mi hity Anna K.

Foto: R. Lánský a P. Maleček

Hudební festival
Slavkov 2007

Dana Morávková (vlevo),
která pﬁijela se sv˘m
manÏelem Petrem Maláskem,
se usadila v publiku
Zpívá Hana Hegerová

Příští číslo vyjde 1. září

Oldtimer 2007

V sobotu 30. června dopoledne se v zámeckém parku
konal již 14. ročník setkání veteránů automobilů
a motocyklů s názvem Oldtimer festival. Letošní ročník věnovali pořadatelé stému výročí vozu Praga
a 110. výročí stavby prvního kopřivnického automobilu Präsident. Přes šest stovek historických vozidel
různých značek zhlédlo více než deset tisíc lidí.

Foto: Radoslav Lánský a Pavel Maleček

Koupaliště
nabízí příjemné osvěžení

Ve druhé polovině července, kdy se venkovní teploty blížily ke čtyřicítce, bylo naše
krásné koupaliště vyhledávaným cílem
nejen slavkovských občanů. Tento nápor
zvládlo úspěšně a i v těch největších vedrech se zde dalo solidně zaplavat v křišťálově čisté vodě.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

12. řádná schůze rady města – 25. 6. 2007
1. RM po projednání návrhu programu
a termínů schůzí RM a ZM na II. pololetí roku
2007 tento schvaluje bez připomínek.
2. RM ukládá funkcionářům projednat podmínky nájmu části kabin na stadionu s panem
Ladislavem Michálkem, bytem Komenského
náměstí č.p.335 Slavkov u Brna, a Vladimírem Lysákem, bytem Zlatá Hora č.p.1228
Slavkov u Brna, a následně městskému úřadu
připravit a předložit radě města návrh nájemní
smlouvy. RM ukládá funkcionářům dojednat
a předložit změnu Smlouvy o výpůjčce
a o úpravě některých vzájemných vztahů ze
dne 28.6.2005 se Sportovním klubem – SK
Slavkov u Brna, která umožní uzavření nájemní smlouvy podle předchozího bodu.
3. RM nedává souhlas k pronájmu sloupu
VO č. 002.02.009 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem částí pozemků
a sloupů VO v k.ú. Slavkov u Brna za účelem
umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města Slavkova u Brna, uzavřené se společností SEPES
MEDIA, spol. s r.o., Hradilova 3, 615 00
Brno, IČ 25340930 dne 29. 1. 2004, z důvodu
příliš velké vzdálenosti od křižovatky.
4. RM bere zápis č. 6/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova
u Brna na vědomí.
5. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Jitkou Břínkovou, Polní 1333,
Slavkov u Brna na pronájem části pozemku
parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 100 m2, označené jako zahrádka
č. 49 a část zahrádky č. 58, s ročním nájemným ve výši 140 Kč.
6. RM souhlasí s přijetím grantového příspěvku od Moravských naftových dolů a. s.,
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín.
7. RM bere zprávu o problematice domu
s pečovatelskou službou na vědomí.
8. RM schvaluje členy komise a jejich náhradníky pro hodnocení nabídek akce: Rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského: Členové komise: Ing. Jiří Doležel,
Ing. Petr Lokaj, pan Jan Hudec, pan Radoslav
Lánský, Ing. Jiří Černý. Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Eva Hudcová, Ing. Pavel
Galata, Ing. Miroslav Zavadil, pan Pavel Lasovský.
9. RM bere na vědomí informace o postupu
přípravy koncepce dopravy ve městě Slavkově
u Brna. RM souhlasí se zadáním zpracování
koncepce dopravy organizaci Centrum do-

pravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a,
636 00 Brno, IČ 44994575 za cenu 97 140 Kč
vč. DPH. RM ukládá MěÚ připravit návrh RO
na částku 22 tis. Kč.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na uložení kabelového vedení NN
včetně pojistkových skříní na pozemcích
parc. č. 1479; 1480; 3178/1; 3179; 3188/2
v katastrálním území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ:
26078198 v předloženém znění.
11. RM po projednání zprávy o dodržování
ochranného pásma vodovodních a kanalizačních řadů bere tuto na vědomí a doporučuje
řediteli TSMS řídit se zásadami uvedenými
v předložené zprávě.
12. RM po projednání zprávy o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje na akci „Slavkov – povodňová ochrana města“ a schválení zadání
akce projektantovi bere tuto na vědomí a dává
souhlas k uzavření smlouvy o dílo na vypracování PD akce „Slavkov u Brna – povodňová
ochrana města“ s podnikatelem „Ing. Pelan –
Eko Trading“, Mečířova 24, Brno, IČ:
12170933 za podmínek uvedených v této
zprávě.
13. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 4.11.2005 na pronájem nebytových
prostor s ČR – Úřadem práce ve Vyškově, se
sídlem Palánek 375/3a, v domě Palackého
nám. 89, Slavkov u Brna, obsahujícím zrušení
poskytování služby likvidace odpadu od 1. 1.
2007.
14. RM souhlasí s odepsáním dluhu ve výši
8069 Kč z účetní evidence města. Dluh je
vázán k bytu č. 1, umístěnému v budově Husova 63, Slavkov u Brna, určené podle pravomocného rozhodnutí k demolici.
15. RM po projednání zprávy „Výsledky
veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě za rok 2006“ bere její obsah na vědomí. RM schvaluje výsledky veřejnosprávní
kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2006
u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž
jsou příspěvkové organizace Základní škola
Komenského, Dům dětí a mládeže, Základní
umělecká škola Františka France a Technické
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální
Centrum AUSTERLITZ
nabízí

služby Města Slavkov u Brna. RM schvaluje
provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací Historické
muzeum ve Slavkově u Brna, Mateřská škola
Zvídálek, Základní škola Tyršova za rok 2007
16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke
Smlouvě o činnosti informačního centra z 27.
4. 2004 v předloženém znění.
17. RM bere zápis 4/2007 z jednání komise
kulturní na vědomí.
18. RM souhlasí s použitím znaku města
pro turistický web, který připravuje Online
travel solutions, s.r.o., Praha.
19. RM projednala podnět SBD Žuráň ve
věci údržby travnatých ploch na veřejných
prostranstvích a ukládá řediteli TSMS předložit na nejbližší schůzi rady písemné vyjádření
k tomuto podnětu. RM ukládá řediteli TSMS
důsledně dodržovat plán údržby ploch veřejné
zeleně města.
20. RM projednala předloženou žádost o řešení dopravní situace na ulici Sušilova
a ukládá MěÚ předložit tuto žádost zpracovateli koncepce dopravy ve městě organizaci
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ 44994575.
21. RM nevyhovuje žádosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně o podporu na rok
2007
22. RM bere poděkování PC Auterlitz 1805
za poskytnutí příspěvku na vědomí.
23. RM souhlasí s použitím znaku města
pro MK Austerlitz při Ebla Cupu – motokrosovém závodě, pořádaném dne 14. července
2007 v areálu firmy LIKO-S, a.s..
24. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ
Fr. France o povolení čerpání rezervního
fondu k nákupu pianina“ schvaluje ZUŠ Fr.
France převod částky ve výši 80 000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního k zakoupení nového pianina z investičního fondu.
25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s firmou AREASTAV, spol. s r.o.,
Školní č. p. 33, 664 49 Ostopovice, IČ: 485
29 061 na provedení stavebních prací
v III.N.P. budovy radnice na Palackého náměstí č.p. 65 za cenu 207 286 Kč vč. DPH
19 %.
26. RM souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor
v objektu polikliniky, č.p. 551, ul. Malinovského, Slavkov u Brna, s MUDr. Annou Klíčovou, bytem Zahradní 335, Sokolnice
u Brna, dohodou k 30. 6. 2007.
27. Rada města bere na vědomí poděkování
Ředitelství výcviku a doktrín za přípravu
a realizaci II. vojenského zámeckého bálu ve
Slavkově u Brna.
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.

Otevírací doba IRC Austerlitz v červenci a srpnu: pondělí–neděle 9–18.30 hod.
Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Upozornění

âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

předprodej vstupenek na koncert skupiny ČECHOMOR,
který se uskuteční v pátek 31. srpna od 20 hodin v zámeckém parku
Cena vstupenky je 250 Kč (na místě 300 Kč)

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je
pondělí 20. srpna do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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13. řádná schůze RM – dne 9. 7. 2007

Informace z radnice

1. RM schvaluje návrh dodatku č. 2 ke
Smlouvě o nájmu ze dne 23. 12. 2002 ve
znění pozdějších dodatků, uzavřené s ČR –
Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad
Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064,
kontaktní adresa: Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32
Brno, obsahujícím dohodu o předplacení
nájmu ve výši ročního nájemného, tj. 223 451
Kč s uhrazením nejpozději do 31. 8. 2007 (což
představuje splátky za III. a IV./Q roku 2007
a za I. a II./Q 2008), který bude použit na
provedení stavebních úprav v pronajatých
prostorách.
2. RM ukládá MěÚ připravit realizaci akce
„Regenerace polikliniky ve Slavkově u Brna“
takovým způsobem, aby bylo možné ji v co
největší míře financovat z evropských zdrojů.
RM ukládá MěÚ zadat vypracování projektové dokumentace k zadání akce „Regenerace
polikliniky ve Slavkově u Brna“ v rozsahu
I. etapy dle varianty I., Ing. Janě Horké,
Kuršova 978/3, 635 00 Brno, IČ: 74262971.
RM ukládá MěÚ předložit na příští schůzi
rady návrh firem a složení hodnotící komise
na výše uvedenou akci. RM rozhodla, že
volné nebytové prostory ve II. NP budovy
Malinovského 551 (3 místnosti) nebudou do
doby dokončení rekonstrukce polikliniky
pronajímány. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu ze dne 19. 5.
2000 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené
s MUDr. Irenou Kleinovou, bytem Sedlákova
2, Brno, IČ: 68726368, obsahujícím rozšíření
prostor oční ordinace o místnost č. 2.25,
plocha 12,71 m2. RM ukládá MěÚ neprodleně
zadat vypracování energetického auditu na
areál polikliniky.
3. RM schvaluje smlouvy mezi městem
a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje o poskytnutí dotace na
zabezpečení lékařské služby první pomoci na
rok 2007 v předloženém znění a smlouvy
mezi městem a obcemi správního obvodu
o příspěvku na zajištění lékařské služby první
pomoci v předloženém znění.
4. RM bere předloženou zprávu o sídlišti
Nádražní, půdní vestavby na vědomí. RM
schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení
záměru výstavby nových bytových jednotek
formou půdní vestavby v obytných domech ve
vlastnictví města v sídl. Nádražní č.p. 1153–6,
jako I. etapu, s podmínkou provedení jejich
celkové revitalizace, s uzávěrkou nabídek
v termínu do 10. 8. 2007.
5. RM souhlasí se zveřejněním záměru
převodu části pozemků parc.č. 2690/98
a 2690/89 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku
města.
6. RM bere na vědomí zprávu o plynofikaci
ul. Zámecká. RM souhlasí s textem dopisu
občanům v upraveném znění. RM v případě
kladné odezvy doporučuje zastupitelstvu
města zařadit do rozpočtu na příští rok částku
potřebnou k vypracování dokumentace plynofikace ulice Zámecká.
7. RM schvaluje dodatečný souhlas vlastníka pozemků se stavbou a dělením pozemků

Změna na registru vozidel – zrušení pořadových kartiček
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali
o rozšíření služeb na registru vozidel – zavedení
online objednávkového systému. Tímto jsme naplnili jeden ze záměrů zlepšení služeb na registru
vozidel. S platností od pondělí 30. 7. 2007 dochází ještě k jedné změně – rušíme systém pořadových kartiček. Tento systém jsme zavedli před
necelým rokem se záměrem zefektivnění (tzn.
zvýšení počtu vyřízených klientů) činnosti na registru. Uvedeného cíle se sice podařilo dosáhnout
a počty vyřízených občanů se zvýšily, nicméně
v poslední době docházelo stále častěji k manipulaci s kartičkami ze strany některých klientů
a k jejich ztrátám. Znamená to, že od 30. 7. 2007
nebude na registru vozidel pořadník, nebudou zde
pořadové kartičky a klienti budou vyřizování
v pořadí, v jakém přijdou, čili průběžně po celý
pracovní den.

Slavkovsk˘ zpravodaj na internetu

www.bmtypo.cz

„Litava – Slavkov u Brna“ v předloženém
znění.
8. RM souhlasí s navrhovanou úpravou stávajících vjezdů k rodinným domům č.p. 1047,
č.p. 1048 a č.p. 1049 v intencích této zprávy.
9. RM bere zápis č. 7/2007 z jednání
komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova
u Brna na vědomí.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na „Rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ
Komenského“ s firmou Silnice Brno spol.
s r.o., Vídeňská 104, 600 00 Brno, IČ
41603281 za cenu do výše 715 756 Kč vč.
DPH, po schválení RO č. 14 zastupitelstvem
města.
11. RM souhlasí s navrhovanou mimořádnou odměnou pro paní Evu Cupákovou,
ředitelku ZUŠ Františka France.
12. RM vydává platový výměr pro ředitelku
ZUŠ Františka France s účinností od 1. 8.
2007.
13. RM souhlasí s předloženým záměrem
na využití volných prostor v DPS a ukládá
funkcionářům města dojednat konkrétní podmínky s Diecézní charitou Brno – Oblastní
charitou Hodonín.
14. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za II. čtvrtletí roku
2007.
15. RM po projednání této zprávy bere tuto
na vědomí a schvaluje prodej lékařského
přístroje EKG MUDr. Kubínové za cenu
13 335 Kč včetně DPH.
16. RM po projednání této zprávy bere tuto
na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení: RO č. 14 – rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského: Příjmy: – zařazení nové položky – pokuty ve výši 338 000
Kč, Výdaje: – snížení položky – rezerva ve
výši 342 000 Kč, – zařazení nové položky –
rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského ve výši 680 000 Kč.
17. RM vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele (-ky) Historického
muzea ve Slavkově u Brna s podmínkami dle
předloženého návrhu. RM ukládá MěÚ zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na úřední
desce, na internetových stránkách města
a v tisku. RM jmenuje komisi pro výběr
ředitele (-ky) Historického muzea ve složení:
členové rady města, Ing. Pavel Dvořák,
Mgr. Bohuslav Fiala.
18. RM bere na vědomí odpověď (kopii
konečného vyřízení věci) odboru dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
panu Jaroslavu Blahutkovi ve věci jeho podnětu k přezkoumání hospodaření obce
Slavkov u Brna. RM ukládá MěÚ předložit
návrh změny jednacího řádu ZM v intencích
zprávy odboru dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra (záznam
připomínek občanů v zápise ze zasedání zastupitelstva města).
19. RM žádosti pana Miroslava Nejezchleba nevyhovuje.
20. RM ukládá řediteli Historického muzea
předložit veškeré smlouvy týkající se provozování podzemních prostor zámku a vyúčtování nákladů a výnosů ke dni 30. 6. 2007.
21. Pan Radoslav Lánský žádá o prověření
realizace záměru terénních úprav na pozemcích města parc. č. 1085/7 mezi koupalištěm
a golfovým hřištěm.

Vysokorychlostní internet
Jak bylo avizováno, od 1. 8. 2007 bude na nové
podatelně občanům k dispozici počítačová stanice s připojením na vysokorychlostní internet.
Bude bezplatně přístupná všem příchozím v době
přítomnosti pracovníka podatelny, což znamená
v rámci obvyklé pracovní doby s výjimkou dvou
poměrně krátkých úseků dne, kdy pracovník odchází na poštu pro korespondenci a kdy roznáší
poštu po úřadě.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Jako psací stůl posloužila podepisujícím starostům (vlevo Ivan Charvát, uprostřed František
Kopecký) kovová mapa bojiště. Podpisu asistoval prezident Středoevropské napoleonské společnosti Ivan Vystrčil ve francouzské uniformě.
Foto: Jan Chmelíček

Spoleãná deklarace podepsána
Podpisem společné deklarace města Slavkova
a obce Tvarožná o vzájemné spolupráci a podpoře
tradičních vzpomínkových akcí, spojených s bitvou u Slavkova, ukončili 26. 6. starostové Ivan
Charvát a František Kopecký období určité disharmonie, která v uplynulých dvou letech vládla
ve vzájemných vztazích. Deklaraci podepsali
symbolicky na vrchu Žuráni, odkud Napoleon
v roce 1805 přehlížel bitevní pole.
„Věřím, že se podaří navázat na spolupráci
z dob před rokem 2005, a že Slavkov se opět
stane přirozeným centrem vzpomínkových akcí,“
dodal starosta Ivan Charvát. Ve společné deklaraci jsou obě historická sídla – Slavkov i Tvarožná – označena za stěžejní místa napoleonské
tradice na slavkovském bojišti. Je v ní vyjádřeno
oboustranné rozhodnutí spolupracovat při sestavování programu vzpomínkových akcí i při úsilí
o získávání prostředků pro rozvíjení této tradice
v regionu.
red
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U památníku nám. Družby: V. Malý, I. Charvát,
J. Dumoulin, A. Poirot
Foto V. Malý, B. Macháčková a R. Žilka

Delegace ze Slavkova u památníku: zleva zást.
velvyslance Slovenska E. Krssáková, V. Malý, starosta Darney J. Dumoulin, J. Doležel, V. Soukop,velvyslanec ČR ve Francii P. Fischer,
J. Půček, starosta Slavkova I. Charvát, M. Šidlík, B. Macháčková, J. Vykoupil, D. Maradová
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Před zahájením slavnosti s francouzským
kolegou Cameronem

Hasiči ze Slavkova v družebním městě Darney
V červnu navštívili hasiči družební město
Darney ve Francii dokonce hned dva víkendy za
sebou. Poprvé jsme byli pozváni, abychom se
zúčastnili velké události, která se konala přímo
v Darney v sobotu dne 23. června. Jednalo se
o 37. shromáždění hasičů z celé oblasti Vosges.
Jako čestní hosté jsme mimo jiné mohli z tribuny sledovat přehlídku více než 500 hasičů
a kolem nás projelo asi třicet hasičských vozů
postupně od nejstarších hasičských povozů ta-

hanými koňmi až po moderně vybavená vozidla.
Poté následovaly slavnostní proslovy v městské
hale. U mikrofonu se střídali zástupci města,
kraje, hasičů i Senátu. Na závěr byla předána
ocenění za zásluhy o rozvoj hasičstva. Nás těší,
že mezi oceněnými byl i velitel stanice HZS ve
Slavkově npor. Bohumír Hrabovský. Tato velká
událost byla zakončena slavnostním večerním
programem a večeří asi pro 450 hostů. Hodovat
se začalo o půl desáté večer a po půlnoci přišel

SPOLEČNÁ DEKLARACE
města Slavkov u Brna a obce Tvarožná
o vzájemné spolupráci a podpoře tradičních vzpomínkových akcí
spojených s bitvou u Slavkova
Bitva u Slavkova, jež proběhla 2. prosince 1805 mezi Brnem a Slavkovem, zanechala v regionu
hlubokou stopu. Napoleonská tradice je na bojišti i v jeho okolí velice silná, mezi její milníky patří
výstavba Mohyly míru na počátku 20. století z iniciativy pátera Aloise Slováka, zrození spolků
napoleonské vojenské historie iniciované návštěvami „poutníka míru“ Norberta Brassina,
a samozřejmě v roce 2005 pořádané vzpomínkové akce 200. výročí bitvy. Tato napoleonská tradice
kromě jiného sbližuje a propojuje obce bojiště, je významnou součástí regionální kultury, a díky
historickému významu samotné bitvy u Slavkova dalece překračuje hranice České republiky.
Dvoustým výročím bitvy u Slavkova tato tradice nijak nekončí, naopak, dodal se jí definitivně
celoevropský rozměr.
Již od třicátých let 20. století jsou, s delší odmlkou vynucenou nacistickou okupací a komunistickou
diktaturou, na území bojiště pořádány vzpomínkové akce touto tradicí inspirované. Z nich
nejvýznamnější jsou zimní výroční vzpomínková akce Austerlitz a letní Napoleonské dny, jejichž
termín je dán výročím narození Napoleona Bonaparta.
Město Slavkov u Brna a obec Tvarožná jsou bezesporu stěžejními místy této tradice. Slavkov pro
svůj symbolický význam, bitvu pojmenoval Napoleon podle něho, i mimořádnou atmosféru,
Tvarožná, resp. kopec Santon v jejím katastru, je již déle než čtvrtstoletí místem pořádání jednoho
z hlavních bodů programu vzpomínkových akcí – rekonstrukce bitvy.
V zájmu lepší koordinace příprav, hladšího i atraktivnějšího průběhu vzpomínkových akcí se město
Slavkov u Brna a obec Tvarožná rozhodly deklarovat svůj zájem o těsnou spolupráci, společný postup
při sestavování jejich programu i ve snaze o získání finančních i dalších prostředků, ať již z vlastních,
regionálních, státních či evropských zdrojů.
Slavkov i Tvarožná vítají jakoukoli iniciativu dalších obcí a jiných subjektů, jež podporují či podpoří
rozvoj napoleonské tradice na bojišti a v regionu. Současně se nijak touto deklarací společného zájmu
nevymezují vůči ostatním obcím bojiště, naopak všem, kdo o to mají zájem, nabízejí spolupráci
i podporu.

Ing. Ivan Charvát

František Kopecký

starosta města Slavkov u Brna

starosta obce Tvarožná
Žuráň 26. června 2007

na řadu poslední chod večeře – dezert s kávou.
Celý večer byl proložen kulturním programem.
Hned další týden se zástupci našich dobrovolných hasičů připojili ke skupině zástupců města
Slavkova a družebního výboru chystající se na
plánovanou cestu do Darney, aby se mohli zúčastnit oficiálního ceremoniálu u památníku připomínajícího vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918, které se konalo
30. června. Zástupci ze Slavkova a z Darney
také společně oslavili 20. výročí družby mezi
městy.
Stejně jako v předchozích letech jsme byli
všichni velice mile přijati. I tento víkend se rozdávala ocenění a tentokrát byl ze Slavkováků
oceněn, stejnou medailí jako před týdnem pan
Hrabovský, pan Vratislav Malý, starosta Sboru
dobrovolných hasičů ve Slavkově.
A ještě pár slov na závěr. V době, kdy byl
tento článek již hotov, se mi dostal do ruky výtisk Vyškovského deníku, kde je výše zmíněný
pan Malý v článku Martiny Vilímové označen
paní Marií Charvatovou jako estébák, který zastupuje město ve Francii a navíc neumí francouzsky. Je vcelku logické, že se tehdejší Státní
bezpečnost zajímala o lidi, kteří jezdili pravidelně na západ, a nelze se divit, že se takový
člověk objevil na seznamech StB. To však ještě
neznamená, že s StB spolupracoval anebo jí donášel. Stejně tak je logické, že člověk, který studuje na Sorbonně a pět let ve Francii pracuje,
ovládá francouzštinu. Osobně jsem ho viděl několikrát tlumočit a nebyly na něm znát problémy se slovní zásobou, stejně tak bez problémů
překládal texty do češtiny.
Nevím, kde se v paní Charvatové bere tolik
zášti a zloby, že dokáže takhle veřejně očernit
slušného člověka, který přes svůj vysoký věk
zůstává stále veřejně činný a kromě toho neustále chodí do zaměstnání. To si ale bude muset
srovnat se svým svědomím sama.
Roman Žilka
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

Sobota 22. září
Akce u pﬁíleÏitosti 770. v˘roãí
první písemné zmínky o Slavkovu
Podrobné informace o programu akce se dočtete v dalším
čísle Slavkovského zpravodaje.
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SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

NAPOLEONSKÉ DNY 2007
SLAVKOV U BRNA, TVAROŽNÁ, PRACE 10.–12. SRPNA 2007
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OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

VELITELE MùSTSKÉ POLICIE
Druh práce: velitel mûstské policie
Místo v˘konu práce: Mûsto Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01

pod záštitou prvního náměstka JmK, ing. Milana Venclíka
Tradiční akce Projektu Austerlitz, letos u příležitosti 238. výročí narození Napoleona Bonaparta, proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 10.–12. srpna 2007. Program Napoleonských
dní 2007 obsáhne akci napoleonského re-enactmentu („živé historie“), mezinárodní výstavu vín
Grand Prix Austerlitz a golfový turnaj Napoleon Golf Cup. Letos si město Slavkov u Brna připomíná 770. výročí první písemné zmínky a stane se po dvou letech opět centrem celé akce.
Armády zavítají do čtyř obcí bojiště, kromě Slavkova samotného se v sobotu ráno přesunou
do Prace, odkud se válečným pochodem vrátí přes Křenovice do Slavkova, pochod – střet předního francouzského a zadního koaličního voje – vyvrcholí bitvou v zámeckém parku.
Současně proběhne tradiční golfový turnaj a na zámku také mezinárodní soutěž a výstava vín
s degustací, Grand Prix Austerlitz, jejíž výsledky budou večer slavnostně vyhlášeny. Armády
provedou slavnostní defilé a přehlídku na náměstí, připomenou si výročí Napoleonova narození
a současně také 770. výročí města; večerní program uzavře ohňostroj.
V neděli ráno se armády přesunou do Tvarožné. Zde vyslechnou veřejnosti přístupnou přednášku historika Jiřího Kovaříka, následovat bude dobová teoretická instruktáž pro důstojníky
a poddůstojníky a intenzivní výcvik dle dobových řádů s komentářem pro veřejnost. Návštěvníci
akce budou mít možnost se, v případě zájmu, k vojákům přidat a okusit výcvik na vlastní kůži.
Po návratu do Slavkova a slavnostním nástupu na náměstí akce skončí. Předpokládaný počet
účastníků 150–200.

PROGRAM AKCE
Sobota 11. srpna 2007
9.00–16.00 dětský den ve spolupráci s Armádou ČR v zámeckém parku (lanové centrum,
střelecké trenažéry, výstava modelů letadel – ukázky)
9.00–17.00 historický jarmark v zámeckém parku
9.30–14.00 válečný pochod z Prace přes Křenovice do Slavkova
14.00–14.45 bitva o Slavkov vrcholící v zámeckém parku
14.45–15.00 defilé jednotek v zámeckém parku
16.00–19.00 výcvik, soutěže a hry (v parku)
20.45–21.45 defilé a přehlídka na náměstí zakončená ohňostrojem na počest císaře Napoleona
21.30
ohňostroj
ZÁMEK SLAVKOV – Kostýmované prohlídky expozic

PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4, § 4a,§ 4b zák. ã. 553/1991 Sb.
- minimálnû stﬁedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní
zkou‰kou
- dobrá znalost práce s PC
- ﬁidiãské oprávnûní skupiny B
- v˘borné organizaãní schopnosti, komunikativnost
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- fyzická zdatnost
- zbrojní prÛkaz skupiny D
Vítané pﬁedpoklady:
- znalost alespoÀ jednoho svûtového jazyka (AJ, NJ)
- praxe v ﬁídící ãinnosti
- praxe u mûstské policie
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 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
- ãestné prohlá‰ení ne star‰í 3 mûsícÛ dle § 4b (2) zák.
553/1991 Sb.
- ovûﬁená kopie zbrojního prÛkazu skupiny D
- negativní osvûdãení podle § 8 zákona ã. 451/1991 Sb.
- ovûﬁená kopie osvûdãení vydaného krajsk˘m úﬁadem
dle zák. ã. 553/1991 Sb.

Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 1. 2008

Neděle 12. srpna 2007
09.15–10.00 přednáška Jiřího Kovaříka (Tvarožná)
10.00–10.45 teoretická příprava důstojníků a poddůstojníků („akademie“) a v jejím rámci
(Tvarožná)
10.00–12.00 výcvik, komentovaný pro veřejnost (Tvarožná)
12.30
nástup na náměstí ve Slavkově a konec akce
ZÁMEK SLAVKOV – Prohlídky expozic
GRAND PRIX AUSTERLITZ – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA VÍN
Sobota 12.00
Zahájení v prostorách zámku
Sobota 14.00–18.30 Cimbálová muzika PONAVA z Brna
hraje k poslechu a tanci
Sobota 19.00
Ukončení výstavy pro veřejnost
NAPOLEON GOLF CUP
Sobota 9.00
Zahájení
Sobota 9.30
Canon start
Změna programu vyhrazena.

BITVA – RÁMCOVÝ SCÉNÁŘ
Bitva nehledá žádný vzor v konkrétních historických událostech.
Zadní voj koaličních armád složený ze zbývajících akceschopných ruských a rakouských jednotek pod velením k. k. Obersta Fojtů a kapitána dělostřelectva V. V. Odstrčila ustupuje od Prace přes Křenovice na Slavkov,
v patách mu postupují čelní jednotky francouzské division d’avant-garde pod velením pobočníka velitele sboru,
plukovníka Vystrčila. Jejich snahou je zmocnit se části koaličního trénu a různého dělostřeleckého materiálu,
jenž se zdržel ve Slavkově kvůli ustupující armádou přecpaným komunikacím.
Posledním místem, kde se koaliční vojáci mohou Francouzům postavit, je slavkovský zámek. Nakvap opuštěný
vojenský tábor části hlavního voje zde stále stojí a tvoří kulisu tvrdému střetu… Francouzi jsou zastaveni u zdi
zámeckého parku, pokusí se o obchvat a proniknou k zámku. Koaliční velitel nasadí poslední zálohy, Francouze
opět vytlačí a pokusí se zpevnit svou obranu. Francouzi připraví důmyslný útok, který je však ve svém průběhu
zastaven pobočníkem, který z císařského nejvyššího hlavního stanu přiváží rozkaz ke klidu zbraní.

Platové zaﬁazení: tﬁída 8
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 31. 8. 2007 do
13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Jarmark na Napoleonské dny
Historické muzeum po dvou úspěšných
a programově pestrých ročnících Napoleonských dnů není pořadatelem této letošní letní
akce a v jeho režii je pouze řemeslný jarmark
(v sobotu 11. 8.), který se uskuteční v zámeckém parku.
Mgr. Petr Lukas, HM

DoplÀkov˘ sobotní program na námûstí
10.20–10.35 kejklíř Vítek – výstup na chůdách
10.35–11.25 pohádka „Opice v Africe“ – divadlo Genus Brno
11.30–11.50 kejklíř Vítek – pódiový výstup
15.30–15.50 kejklíř Vítek pódiový výstup
16.00–16.50 Veselice s klauny Ricem
a Picem – divadlo Genus Brno
17.00–20.00 kapela Kabrňáci
Po celý den bude na náměstí k dispozici stánek
s nápoji a s občerstvením včetně malého posezení.
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OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

STRÁÎNÍKA MùSTSKÉ POLICIE
Druh práce: stráÏník mûstské policie
Místo v˘konu práce: Mûsto Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4, § 4a,§ 4b zák. ã. 553/1991 Sb.*
- minimálnû stﬁedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní
zkou‰kou
- dobrá znalost práce s PC
- ﬁidiãské oprávnûní skupiny B
- komunikativnost
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- fyzická zdatnost
Vítané pﬁedpoklady:
- znalost alespoÀ jednoho svûtového jazyka (AJ, NJ)
- praxe u mûstské policie
- zbrojní prÛkaz skupiny D
- osvûdãení vydané krajsk˘m úﬁadem dle zák.
ã. 553/1991 Sb.
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 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
- ãestné prohlá‰ení ne star‰í 3 mûsícÛ dle § 4b (2) zák.
553/1991 Sb.
- ovûﬁená kopie zbrojního prÛkazu skupiny D (pokud jej
vlastní)
- ovûﬁená kopie osvûdãení vydaného krajsk˘m úﬁadem
dle zák. ã.553/1991 Sb.

Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 1. 2008
Platové zaﬁazení: tﬁída 7
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 31. 8. 2007 do
13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Světoznámý zoolog na návštěvě ve Slavkově
Na pozvání Ivana Křivánka zavítal do Slavkova
Evžen Balon, světoznámý ichtyolog, zabývající se
mj. vývojem latimérie podivné. Jeho návštěva na
radnici proběhla ve velmi přátelské atmosféře.
Stále vitální český rodák pobesedoval se starostou
a místostarostou, poutavě povyprávěl o svých výzkumech a přidal i několik zajímavých historek,
např. ze setkání s japonským císařem Akihitem ap.
Latimérie podivná (Latimeria chalumnae) je živorodá ryba, dlouhá v průměru 1 metr, se zavalitým
tělem, ploutvemi na násadcích a modrými šupinami. Latimérie je jediným zástupcem lalokoploutvých ryb, a proto je označována jako tzv.
živoucí fosilie. Tento druh ryb byl dlouho považován za vyhynulý (jeho vymizení se odhadovalo
na období před 66 miliony let).
22. prosince 1938 byla vylovena u břehů
Afriky a objevena kurátorkou muzea v jihoafrickém East Londonu Marjorie Courtneay-Latimerovou, avšak podařilo se jí zachránit pouze některé její části. O svém objevu informovala
Latimérie je tvor, který
se ukrýval v chladných
mořských hlubinách
téměř 360 milionů let.

ichtyologa Jamese Leonarda Brierleyho Smithe,
který její nález systematicky zařadil do skupiny
lalokoploutvých ryb, jež byla považována za vyhynulou již koncem druhohor, a na počest objevitelky nový druh pojmenoval vědeckým názvem
Latimeria chalumnae. Roku 1952 byla vylovena
další latimérie u Komorských ostrovů, východně
od afrického pobřeží. Bylo zjištěno, že tato velká
(až 180 cm dlouhá a 90 kg vážící) a dravá ryba
žije nad rozeklaným skalnatým dnem v hloubkách kolem 200 m. Rozmnožuje se poměrně neobvykle – rodí velmi malý počet živých mláďat
o hmotnosti kolem 0,5 kg a svoje ploutvovité
končetiny používá ke „kráčení“ po mořském dně.
Do roku 1990 bylo nalezeno dalších 170 jedinců.
Poslední chycená 51 kg vážící latimérie je
z 19. května 2007 a vylovil ji indonéský rybář poblíž ostrova Sulawesi.
red.
Eugene Kornel Balon
Narozen v r. 1930 v Orlové. Vystudoval gymnázium, v r. 1953 Karlovu
univerzitu (RNDr.). Îije v Kanadû,
podruhé Ïenat˘.
Zoolog a ichtyolog. Zab˘vá se studiem ontogenetického v˘voje ryb.
Hlavní díla: Ryby Slovenska, Early Life Histories:
New Perspectives.

Mistrovství ČR historických velocipedů
Sobota 28. ãervence (zámeck˘ areál Slavkov u Brna–Farma Bolka Polívky Ol‰any u Rousínova)

Z vystoupení Čechomoru ve Slavkově 30. července 2004

Koncert skupiny
Čechomor
Srdečně vás zveme poslední prázdninový den,
v pátek 31. srpna, od 20 hodin do zámeckého
parku na koncert oblíbené skupiny Čechomor.
Vstupné v předprodeji 250 Kč na místě 300 Kč.
Více informací: www.semilasso.cz.
HM

Do Slavkova u Brna se opět vrátily historické velocipedy na své mistrovství České republiky. Po
dopoledním programu v zámeckém parku (s bohatým doprovodným programem) a krátké polední
přestávce dojde ke startu samotného mistrovského závodu na 14 km dlouhé trati Slavkov–Olšany.
Dojezd bude na farmě herce Bolka Polívky, kde bude po celý den probíhat již tradiční akce Olšany
open. „Valašský král“ přislíbil účast na startu hlavního závodu – ve 14 hodin v zámecké zahradě.
Program mistrovství (zámeck˘ park)
10.00 Zahájení Mistrovství âR
10.15 Jízda elegance v rÛzn˘ch kategoriích
11.00 Start závodu na 1 anglickou míli v rÛzn˘ch kategoriích
12.00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ jízdy elegance a anglické míle
14.00 Start silniãního závodu na trati Slavkov u Brna – Nûmãany – Rousínovec – Rousínov – Královopolské VáÏany – Habrovany – Ol‰any; úãast „Vala‰ského krále“
Bolka Polívky pﬁi startu
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Grafika s pohledem na cukrovar a okolí – po restaurování; Bývalá kaple Sv. Donáta

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (51)
V minulém díle jste se mohli seznámit
se třemi sbírkovými předměty Historického
muzea, které byly zrestaurovány v odborném
pracovišti Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy. V tomto čísle bychom rádi přiblížili
poslední restaurovaný exemplář, kterým je rozměrná grafika (61,2 x 93,3 cm) s vyobrazením
slavkovského cukrovaru a jeho nejbližšího
okolí.
Typ poškození a postup restaurování byl
téměř shodný jako u grafiky zobrazující korunovaci císaře Napoleona, popsaný minule. Rozdíl byl pouze ve vyšším obsahu dřevoviny, která
způsobila také vyšší kyselost papíru.
Na grafice nesoucí nápis Zuckerfabrik Austerlitz (Mähren) je zobrazen (dnes již z větší
části zbořený) komplex budov cukrovaru, ale
také obě vily patřící majitelům cukrovaru
a blízká železniční trať. Právě historii cukrovaru
a budov s ním spojených budou věnovány následující řádky.
Od konce 60. let 19. století se čeští politici
na Moravě snažili o ekonomické posílení českého „živlu“ na Moravě, který se ekonomicky
nemohl měřit s drtivou převahou německých
průmyslníků. Rozhodli se proto podpořit akumulaci kapitálu prostřednictvím zakládání nejrůznějších rolnických akciových podniků. Jednou z nich se stala i Akciová rolnická továrna
na cukr a líh ve Slavkově. Konkrétní podnět
k založení této společnosti přišel na počátku 70.
let od Jana Uhlíře a slavkovského starosty Františka Koláčka. Cukrovarnictví bylo na vzestupu
a postavení takového podniku by zvýšilo možnosti rolníků z celého Slavkovska a pochopitelně by poskytlo pracovní příležitosti pro řadu
osob.
Výstavbu cukrovaru řídil výbor, složený
z občanů Slavkova, Hodějic, Hrušek, Kobeřic,
Křenovic, Křižanovic a Vážan v čele s notářem
Janem Kramlem. Základní jmění mělo tvořit
300 000 zlatých (1500 akcií po 200 zlatých),
rolníci však akcie kupovali v menší míře a předpokládaného finančního obnosu se ihned nedosáhlo. Mezitím však již byly zahájeny stavební
práce, které ovšem v konečné výši s vnitřním
vybavením dosáhly 433 591 zlatých. Cukrovar
zahájil svou činnost 20. října 1872, ale vlivem
řady faktorů zpočátku končila sezona se ztrátou. Dluh se značně prohloubil a 7. srpna 1876
byl cukrovar poslán rozhodnutím okresního
soudu do dražby. V té jej za 110 000 zlatých
koupila První českomoravská továrna na stroje

v Praze (vyráběla mimo jiné i parní lokomotivy), která byla jedním z největších věřitelů.
Již následujícího roku ovšem cukrovar prodala
německému průmyslníku Hermannu Redlichovi. Tomu se podařilo, spolu s ředitelem Emilem Löwem (ve funkci 1880–1918), vytvořit ze
slavkovského cukrovaru dobře prosperující
podnik. Po zřízení rafinerie cukru v roce 1886
patřil k největším cukrovarům v monarchii
a ještě na počátku 20. století byl co do produkce

čtvrtým největším na Moravě (po Břeclavi, Kojetíně a Hrušovanech), když vyráběl ročně
300 000 q cukru. Brány podniku opouštěly
prakticky všechny druhy cukru – homolový,
kostkový nebo krystalový. Redlichovi si také
v blízkosti cukrovaru nechali vybudovat reprezentativní vily (tzv. Červenou – horní a Bílou –
dolní).
Ani další dějiny cukrovaru nejsou bez zajímavostí. Obzvlášť dramatické byly události
roku 1905, kdy 24. listopadu po demonstraci
propukly nepokoje u cukrovaru. Při následném
střetu s četnictvem zemřel na místě Jakub
Marek z Hodějic a v nemocnici posléze i Martin Žilka z Kobeřic. Cukrovar pak fungoval
ještě několik desetiletí a byl postupně rušen na
přelomu 80. a 90. let 20. století.
Naproti cukrovaru stávala kaplička sv. Donáta, ale nelze přesně říci, kdy a kým byla postavena. Vybudována měla být z důvodu
ochrany před živelnými katastrofami. Později
ovšem chátrala a bylo v ní zřízeno skladiště
střelného prachu. Začátkem 70. let 19. století
se uvažovalo o jejím možném zboření, ale nakonec byla v souvislosti se stavbou cukrovaru
zdarma opravena stavitelem V. Nekvasilem. Při
této příležitosti věnoval do kapličky slavkovský
rodák P. Peregrin Obdržálek (1825–1891) obraz
sv. Donáta, železný kříž v průčelí a 20 zlatých
nadaci na opravy a udržování stavby. Kaplička
zanikla v první polovině 50. let v souvislosti
s výstavbou cukrovarských krechtů.
Mgr. Martin Rája, HM

Nové knihy
Kraus, Ivan: Muž na vlastní stopě – Ivan Kraus
ve své nové povídkové sbírce, která navazuje na
předchozí knihy Muž pod vlastním dohledem
a Muž za vlastním rohem, znovu potvrzuje svou
pověst vynikajícího humoristy a satirika. Je jedním z mála autorů tohoto žánru v současné české
literatuře, který si svými knihami vydobyl už před
lety neutuchající zájem čtenářů.
Ryan, Chris: Blackout – mohutné výpadky
elektřiny oslepí New York, Londýn a Paříž... Řídící centra jsou ochromena a v Evropě i Americe nastane nepředstavitelný chaos. Jde o teroristický útok? Je to další katastrofa po 11. září?
Ano, je to tak! Hlavním hrdinou napínavého příběhu z nedaleké budoucnosti je příslušník speciálních jednotek SAS. Jednoho dne se však
probudí zraněný a se ztrátou paměti v arizonské
divočině a ještě ke všemu zjistí, že má podle policie na krku vraždu. Nyní musí bojovat na dvě
strany a ještě se pokusit o záchranu světa od
chaosu a zničení
Balogh, Mary: Trochu v pokušení – další
z úchvatné ságy rodu Bedwynů – nejmladší ze
sourozenců krásná Morgan se má stát nástrojem
pomsty protřelého svůdníka Gervase, ale po
společně strávené noci končící velkým skandálem, si ho podmaní natolik, že se do ní zamiluje
a chce si ji vzít. S tím však Morgan zásadně nesouhlasí… Romantický příběh nejen pro ženy.
Parrish, P. J.: Bezměsíčné noci – v ospalém
jižanském městě plném tajemství žijí lidé, kteří
dosud věří, že je lepší nechat minulost být… Před
třiceti léty zmizel z městečka Black Pool v Mississippi mladý černoch – a jeho násilná smrt zůstala zahalena tajemstvím. Nyní byly v temné bažině objeveny jeho kosterní pozůstatky a s nimi
dlouhé lano vpletené mezi kosti… lano, které nepochybně bylo oprátkou. Louis Kincaid, opuš-
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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

těný bílým otcem a odcizený své černé matce, se
vrátil do rodného města a začal vyšetřovat tento
starý případ lynčování. Nic ho však nepřipravilo
na hrozivou reakci místních lidí. Podaří se mu
dopadnout přízračného zabijáka?
Beckmanová, Thea: Křižák v džínách – když
Rudolf, student střední školy v Amstelveenu,
nabídne dvěma vědcům pomoc při jejich experimentu se strojem času, netuší, že se chybou
počítače nepřenese do 14. června 1212 na rytířský turnaj ve francouzském městě Montgivray,
ale mezi Porýním právě procházející dětskou
křížovou výpravu. Připojuje se k téměř desetitisícům šestiletých dětských křižáků a vydává se
s nimi na pochod do Itálie, kde se má rozestoupit moře, aby vyhnali saracény ze Svaté země.
Na cestě zažívají chaos, hlad, epidemie, smrt
i útoky nepřátel. Rudolf se snaží využívat své
znalosti ke zmírnění utrpení dětí a postupně se
proti své vůli stává vůdcem a organizátorem dětského vojska. Tato skvělá kniha získala Dolden
Pen, nejprestižnější nizozemské ocenění za dětskou literaturu.
Davis, Jim: Garfield: kilo ke kilu – Garfield
nespěchá. Svoji kariéru buduje postupně... Je
tlustý, líný, cynický a hlubokomyslný. Pořád nesnáší pavouky a pondělí. Pořád miluje lasagne
a svého medvídka Pookyho. Pořád šikanuje
Jona a Odieho, dva největší trouby pod sluncem.
Nic se prostě nezměnilo – Garfield je pořád
stejný. Tudíž i stejně vtipný a zábavný. 21. kniha
sebraných Garfieldových „příběhů“.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (emailem). V případě zájmu o tuto službu pište,
prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Ohlédnutí

Vojenský umělecký soubor Ondráš
z Brna zavítá na slavkovský zámek
Známý a proslulý soubor písní a tanců Ondráš vystoupí v sobotu 25. srpna v 19.00 hod. v zámeckém parku s představením „Povedená sezona aneb Z každého rožku trošku“ – nevšední
podívaná reprezentující zejména rozmanitost a pestrost tance, hudby, zpěvu, ale i krojů a kostýmů
mnoha národopisných oblastí naší vlasti, ale i zahraničí – prostě uvidíte z každého rožku trošku
(http://vusondras.cz/gallery/).
V průběhu programu vystoupí taneční skupina 13–15 párů, orchestr lidových nástrojů 14–18
hudebníků a 10–12členný dívčí sbor.
HM

Výstavy v zámeckém podzemí
Výstava letniček v podzemí zámku
Od soboty 4. srpna do neděle 12. srpna se v lapidáriu zámeckého podzemí a v barokní pekárně
uskuteční výstava letních květin. Přijďte si prohlédnout především různé druhy růží a mečíků.
Výstava světelných objektů N.O.E. Marie Jiráskové v podzemí zámku
Také ve druhém prázdninovém měsíci pokračuje výstava výtvarných prací a performance
přední české scénografky Marie Jiráskové. Výstava je složena ze skleněných loutek, svítících
andělů, předmětů se zakomponovanými různými druhy světel apod.

Jen málo lidí,
stejně jako já, se
může pochlubit
tím, že měli to
štěstí a jejich koníček se stal jejich zaměstnáním. Navíc jsem
jej mohla provozovat v tak malebném městečku, jakým Slavkov bezesporu
je. Za těch 39 let, co jsem ve Slavkově působila, mně velmi přirostl k srdci. Ve slavkovské Základní umělecké škole jsem skutečně prožila šťastná léta svého profesního
života.
Povolání, které jsem si zvolila, se ukázalo
jako šťastná volba. Už samotné poslání základních uměleckých škol je povznášející.
ZUŠ poskytují žákům základy vzdělání
v uměleckých oborech, a tak naše snaha přidat všem žákům do jejich osobní duševní
výbavy nějaký vklad, něco navíc, jakousi
přidanou hodnotu, je pro jejich život i život
nás všech nesmírně obohacující. Na práci
s dětmi v tak ušlechtilých oblastech jakými
jsou hudba, tanec a výtvarné umění, na práci
s výborným kolektivem, který jsem měla
čest 19 let vést jako ředitelka, na nadstandardní spolupráci s našim zřizovatelem
Městem Slavkov, na to vše nelze jen tak zapomenout.
Věřím, že mým odchodem do důchodu se
nic nezmění, úroveň školy bude nadále stoupat a o studium bude stále zájem převyšující
kapacitní možnosti školy.
Přeji žákům, jejich rodičům, kolegům,
zřizovateli, všem našim příznivcům, ale
hlavně své škole v dalších letech jen
všechno milé a nejmilejší.
Eva Cupáková

Výstava je přístupná denně mimo pondělí –
až do 12. září.
Oživené prohlídky podzemí se svíčkami
V sobotu 25. srpna pořádá Historické muzeum ve Slavkově u Brna další oživené prohlídky podzemí se svíčkami. Kromě kostýmovaného komparsu se návštěvníci mohou těšit na
skupinu historického tance Campanulla z Luhačovic. Z nádvoří budou vycházet prohlídky
od 16 hodin do 20 hodin.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Další výstavy na zámku
Ještě do konce měsíce srpna (26. 8.) si můžete prohlédnout výstavu Klubu modelářů železnic z Brna „Po kolejích cestou necestou“
se třemi funkčními kolejištěmi a desítkami
modelů vagonů a lokomotiv. Do poloviny měsíce října můžete zhlédnout výstavu o historii
školství „Cestička do školy“.
HM

Svatební „šílenství“
na zámku dne 7. 7. 2007
V sobotu s datem ověnčeným třemi sedmičkami se na 2 místech v areálu slavkovského
zámku uskutečnilo 15 svatebních obřadů
a dalších 10 párů novomanželů využilo interiéry zámku pro památeční fotografování. Těmito počty překonal slavkovský zámek veškeré
srovnatelné výsledky uplynulých let.
HM

10

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

7/2007

Dětský den na střelnici se vydařil

V neděli dopoledne 10. 6. se vydalo za nádherného slunného počasí na 280 dětí a rodičů na
3. dětský den, který připravil Dům dětí a mládeže
ve Slavkově u Brna ve spolupráci s firmou SLAFPARK a BESIP. Na cestě pohádkovým lesem se
rodiče vrátili do dětských let a spolu se svými ratolestmi si zopakovali na 15 pohádkových postav.
Stali se na chvíli princeznou na bále při navlékání
korálů, Popelkou při třídění hrachu a čočky či čertem a Káčou nebo Kocourem v botách. Posledním
úkolem v cíli na střelnici pomohli slepičce zachránit kohoutka, kterému přenesli v dlaních vodu
a už si zasloužili žeton na občerstvení zdarma. Po
krátkém odpočinku a zdolání párku v rohlíku čekalo na děti v areálu střelnice na 15 zábavných stanovišť, jako např. prolézání tunelem, skákání
v pytlích, srážení kuželek, také hod granátem na
cíl, nebo přetahování lanem. Nejen děti, ale i rodiče si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, hod šipkami na terč, nebo chůzi na chůdách. Po splnění
každé disciplíny získaly děti pěkné odměny a sladkosti a hned šly vyzkoušet své dovednosti a znalosti na dopravní hřiště, které vytvořili v areálu
střelnice pracovníci BESIPU. Děti se na půjčených kolech a jiných dopravních prostředcích seznámily se záludnostmi různých křižovatek, jez-

dily podle semaforů, ale také si vyzkoušely jízdu
zručnosti a dopravní testy a rébusy.
A co říci závěrem? Všem organizátorům akce
patří velké poděkování, ale hlavně pracovníkům
firmy SLAFPARK za zajištění krásných odměn
pro děti a občerstvení zdarma. Dík patří také
všem dívkám a chlapcům z obou ZŠ za ochotnou
pomoc na jednotlivých stanovištích. Doufáme, že
si všichni příjemně užili krásnou neděli a těšíme
se na vás po prázdninách v září při výběru zájmového vzdělávání pro děti i dospělé z naší pestré
nabídky kroužků pro školní rok 2007/2008.
Ivana Olejníková za kolektiv DDM Slavkov

Sedmdesáté páté v˘roãí vodovodu Slavkov u Brna

Ocenění práce vedoucího provozu Slavkov
pana Svatopluka Zrotala od zástupců Města
Slavkova a VaK Vyškov, a.s.

Dne 21. června se v zámeckém
parku uskutečnila malá slavnost u příležitosti 75. výročí zahájení provozu
vodovodu ve Slavkově.
Setkání vodohospodářů a dalších
pozvaných hostů zahájil pan starosta
města Ing. Ivan Charvát. Zdůraznil význam
vody jako drahocenné a ničím nenahraditelné
tekutiny a připomněl práci několika generací
vodohospodářů, kteří se o vodovod ve Slavkově již 75 let starají.
Za přítomné členy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., promluvil jeho předseda RNDr. Petr Hájek. Zmínil úkoly společnosti na úseku dodávky pitné
vody i odvádění a čištění vod odpadních v současné době.

Dále Ing. Vladimír Kramář, ředitel
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., připomněl historii zásobování
města pitnou vodou a pochválil pracovní
kolektiv provozu ve Slavkově za dobrou
práci. Pochvala byla vyjádřena předáním
čestných uznání zasloužilým zaměstnancům
včetně vedoucího provozu pana Svatopluka
Zrotala.
Byla tedy připomenuta existence a funkce
zařízení, které od roku 1932 plní svou funkci
ve slavkovských domácnostech i provozovnách a bez jehož existence si již nedovedeme
život představit.
Ať vodovod slouží dál, má kvalitní a dobrou
vodu a co nejméně provozních poruch.
Ing. Miroslav Kupka
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Ve dnech 9.–12. července se ve Slavkově
u Brna v prostorách Golf Resort Austerlitz uskutečnilo již v pořádí osmé mezinárodní utkání seniorů šesti států bývalé rakousko-uherské monarchie v golfu pod názvem K+K MONARCHIE
TROPHY. Že se jednalo o vskutku reprezentativní setkání výborných hráčů a představitelů seniorského golfu, podtrhla i účast šesti prezidentů
seniorských golfových asociací, z nichž se někteří
zúčastnili i jako hráči. Vcelku kvalitní výsledky
částečně kazilo počasí, kdy vítr se střídal s deštěm
v pravidelných intervalech, ale přesto byly k vidění i výsledky pod 80 ran na kolo. Ve výborné
atmosféře s kvalitním občerstvením po celé čtyři
dny byla soutěž ve čtvrtek 12. 7. uzavřena vyhlášení výsledků, kdy v soutěži brutto vyhrála česká
reprezentace před Rakouskem a v netto soutěži
maďarská před českou.
Na závěr lze konstatovat, že slavkovský golf
resort opět prokázal schopnost i ve špatném počasí zorganizovat turnaj na vysoké sportovní
i společenské úrovni.
O. Res

Kalendář akcí – srpen 2007
Datum

místo konání

poﬁadatel

4. a 5. 8.
sport.
11. 8.
10.00–16.00 sport.
11. a 12.8.
spol.
25. 8.
16.00–20.00 spol.

koupaliště Slavkov
Zámecká střelnice
zámek, park, náměstí
zámecké podzemí

SK Beachvolleyball
SSK 0750 E-com

25. 8.

zámecký park

Historické muzeum

zámecký park
koupaliště Slavkov

Glanc Brno
SK Beachvolleyball

31. 8.
30. 8.–2. 9.
Golf
4. a 5. 8.
11. 8.
12. 8.
16. 8.
19. 8.
25. 8.
26. 8.
31. 8.
Výstavy
3.–12. 8.
do 26. 8.
do 12. 9.
do 14. 10.
celoročně

hod.

druh

akce

Mistrovství republiky v beachvolleyballu – muži. Přímý přenos na ČT
O Napoleonský klobouk – střelecká soutěž
Napoleonské dny. Program na straně 6 zpravodaje
3. večerní prohlídky v podzemí. Oživené prohlídky podzemí se svíčkami.
Kromě kostýmovaného komparsu vystoupí skupina historického tance Campanulla z Luhačovic
od 19.00 kult. Povedená sezona aneb Z každého rožku trošku. Vystoupí VUS Ondráš z Brna
Nevšední podívaná reprezentující rozmanitost a pestrost tance, hudby, zpěvu a krojů
20.00 kult. Koncert skupiny Čechomor. Předprodej vstupenek v IRC Austerlitz
sport. Sony Ericsson Cup 2007. Mezinárodní turnaj mužů a žen v beachvolleyballu
přímý přenos z finálových zápasů na ČT
Czech Golf Amateur Tour 2007
Napoleon Golf Cup
GCA klubový turnaj
U.S. Kids Golf Teen Tour XII.
Florián Golf Tour 2007
Jurex Golf Cup
GCA klubový turnaj
Česká pojišťovna Cup

golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště

Výstava letniček v podzemí
Po kolejích cestou necestou. Výstava modelů a fotografií Klubu železničních modelářů z Brna
Výstava světelných objektů N.O.E. M. Jiráskové
Cestička do školy. Výstava ke 100. výročí založení ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna
(ze sbírek Muzea Komenského v Přerově a Historického muzea ve Slavkově u Brna
Virtuální bitva 1805

zámecké podzemí
galerie OK
zámecké podzemí
přízemí zámku Slavkov
Zámek Slavkov

Historické muzeum

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
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Rozhovor s paní učitelkou Viktorií Pršíkovou
Ačkoliv nedávno oslavila 90. narozeniny, je paní Pršíková stále aktivní a plná elánu. Ještě
než odjede znovu na cesty, souhlasila s krátkým rozhovorem o svém školním působení.
• Paní Pršíková, Vaše učitelská kariéra trvala
obdivuhodně dlouho. Kdy jste vlastně začala
učit?
Učit jsem začala v roce 1952. Měla jsem za
sebou reálné gymnázium v Kyjově, maturitu na
Státní pedagogické fakultě v Brně a svatbu. Po
svatbě jsem nemohla učit, zůstala jsem doma
s dětmi na devět let. Když jsem se vrátila, učila
jsem na obou slavkovských základních školách
a přitom studovala pedagogickou fakultu MU.
Tam jsem získala titul Mgr., tehdy se tomu říkalo
„promovaný pedagog“. V roce 1972 jsem šla do
penze, ale nadále jsem ve školství pracovala jako
výpomoc. Později jsem musela kvůli režimu
školu opustit, pět let jsem pracovala v Národním
podniku Brno-Slatina ve skladu. K učitelství jsem
se však znovu vrátila a učila jsem do svých 78 let.

Ale třebaže jsem už nepracovala ve škole, dávala
jsem soukromé hodiny jazyků, doučovala jsem
studenty, dospělé i zaměstnance továren a úřadů
– a to až do loňského roku.
• Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Co
Vaši potomci, věnuje se někdo z nich učitelování?
Ano, jedna z mých dcer učila matematiku
a chemii.
• Sledujete současné školství? Jak se Vám jevili
žáci dříve a dnes?
Dřív byli žáci rozhodně jiní, klidnější, řekla
bych. Když dnes slyším od učitelek stížnosti na
děti, nemůžu tomu skoro uvěřit. Dovolují si mnohem víc a učitelé proti tomu v podstatě nemůžou
nic dělat. Myslím, že chyba je hlavně v rodinné
výchově, rodiče by se měli víc zajímat o své potomky a měli by také víc spolupracovat se školou.

Západ slunce
Před mnoha lety putoval přes Skalisté hory
misionář. Jeho průvodcem byl mladý indián.
Každý večer, právě když zapadalo slunce, odcházel mladík do ústraní. Pokaždé se postavil
tváří k slunci, rytmicky podupával a polohlasně
zpíval něžnou, smutnou melodii.
Misionář tomu zvláštnímu rituálu nemohl přijít na kloub a byl stále zvědavější, co vlastně
znamená. Až se jednoho dne zeptal: „Jaký význam má ten zvláštní obřad, který každý večer
provádíš?“
„To je jednoduché,“ odpověděl mladík. „Tu
písničku jsme složili společně já a moje žena.
Když jsme každý někde jinde, oba ji zpíváme
a tancujeme, když se slunce skloní těsně nad

obzor. A tak každý večer, přestože jsme od sebe
daleko, spolu zpíváme a tancujeme.“
S kým tančíš ty, když zapadá slunce?
„Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří
milují a jsou milováni.“ (A. Maurois)
„Manželství je ohníček. Je tam teplo a světlo,
jenže na ohníček se musí přikládat.“ (J. Křivohlavý)
„Proto i muži mají milovat své ženy jako své
vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.“
(Bible – Efezským 5,28)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vám přeje
nádherné západy slunce a dny dovolených prožité
v pokojné a láskyplné atmosféře společně s těmi,
kteří jsou vám blízcí. Kontakt na tel.: 544 227 308
(kazatel Roman Mach) http:// www.casd.cz

 Nedostatky zápisníku Slavkováka
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje (6/2007) jste se na straně 25 seznámili
s článkem, který je autorsky označen A.P.,
ale přinesl ho pan Ing. Aleš Šilhánek a ani
členům redakční rady není autor znám. Ve
článku se uvádí „Že by opět připomínka našeho skvělého rodáka působícího v parlamentu? To snad ne, ten má jiné starosti
a poté, co nebyl zvolen do městské rady,
nejezdí ani na jednání zastupitelstva.“
Není pravda, jak je v článku také uvedeno, že občané si volí „radu a starostu“.
Uvedené orgány si volí ze svého středu zastupitelstvo zvolené občany města. Pokud
by byla pravda, že radu volí přímo, občané
pak největší počet hlasů získali: R. Lánský
1041, P. Kostík 971, I. Charvát 871, B. Sobotka 865, J. Matyáš 788 a rada by pracovala v tomto složení.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 18.30 hod.
5. 8. Přednáška cestujícícho řečníka
12. 8. Proč Ježíš Kristus trpěl a zemřel?
19. 8. Vždy jednejme poctivě
26. 8. Co je v pozadí ducha vzpurnosti?
Přístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.

Další připomínka pisatele upozorňuje na
nepřítomnost Mgr. Bohuslava Sobotky na
zastupitelstvech. Je opravdu zarážející, že
rada města schválila termíny konání řádných zasedání zastupitelstev na 12. března
2007, což je pondělí a 11. června, které je
také pondělí. Pondělky jsou dny, kdy poslanec je přítomen v okrese. Zastupitelstva
byla svolána 14. 3. ve středu a 13. 6. což je
také středa. Uvedené středeční termíny kolidují se zasedáním poslanecké sněmovny,
na což při písemné omluvě upozornil
i Mgr. B. Sobotka. Posledního zastupitelstva se nemohla zúčastnit i paní V. Křivánková, která právě byla na dlouho plánovaném školním výletě, který byl termínově
určen s ohledem na radou stanovené zasedání zastupitelstva.
Proč nedodržení usnesení rady? Doufám,
že A.P. si v zápisníčku udělá opravu.
Mg. Petr Kostík

Pozvání na beachvolejbal
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti pravidelné nedělní turnaje
pro příchozí – GALA CUP 2005 v kategoriích
muži, ženy, mixy. Začátek vždy od 10 hod. v termínech 29. 7., 12. 8., 19. 8., 26. 8. Hraje se za
každého počasí! Srdečně zvou pořadatelé! lk

• Který předmět jste měla
nejraději jako žákyně
a který jste pak sama nejraději vyučovala?
Měla jsem velmi ráda
přírodopis, ten mě velmi
zajímal. Učebnici přírodopisu jsem uměla od začátku až do konce. A pak
také samozřejmě zeměpis a dějepis, tomu se věnuji pořád. Mám mnoho knih o českých i světových panovnících a politicích a také na svých cestách navštěvuji historické památky. Z jazyků pak
byla mým nejoblíbenějším francouzština.
Pokud jde o vyučování, vede opět přírodopis.
Oblíbila jsem si mineralogii – nebo „šutrologii“,
jak tomu říkali mí žáci. Když jsme vyjeli někam
do hor, třeba do Tater, sbírala jsem vzorky hornin
a měla jsem pak pěkně těžká zavazadla. Manžel
mi nakonec zakázal vozit víc než 10 kamenů!
• Ovlivnila Vaše práce výběr Vašich koníčků?
Ano, rozhodně. Kromě zmíněné záliby v přírodovědě, které už jsem nechala, je to například
cestování a jazyky, hlavně francouzština, které se
díky svým přátelům z Darney věnuji velmi aktivně.
• Mluvíte o jazycích, jaké další jazyky kromě francouzštiny ovládáte?
Umím francouzsky, německy a rusky. Ty první
dva jazyky jsem měla povinně na gymnáziu a ruštinu jsem se musela doučit na univerzitě, abych ji
pak mohla vyučovat.
• Vaším koníčkem je cestování. Kam nejdál jste se
vypravila?
Mám procestovanou takřka celou Evropu
i Česko a Slovensko. Nejdál jsem byla na severu
– v Norsku, Švédsku, také v Dánsku, Anglii.
Často jezdím do Francie.
• Co Vaši bývalí žáci, setkáváte se s nimi?
Ano, potkávám je. Jsou to dnes už také většinou penzisté, ale hlásí se ke mně a vždy mě to potěší.
• Na co jste se ve své učitelské práci nejvíce těšila?
Paradoxně asi nejvíc na začátek školního roku,
na děti. Byla jsem zvědavá, jakou budu mít třídu,
co bude nového a jak to všechno dopadne.
• Je něco, co byste chtěla popřát nebo poradit
dnešním učitelům?
Především hodně trpělivosti a tvořivosti. Důležitý je individuální přístup k dětem – poznat je,
být přísní, ale ne strozí. Zajímejte se o to, co vaše
žáky zajímá, jaké mají koníčky. A snažte se o pevnější spolupráci s rodinou, prospěje to vám
i dětem.
Za rozhovor děkuje Hana Sokoltová

Knihu lze zakoupit na těchto místech:
• Trafika Walterová
• Knihy Skaliãková–Pokorná
• Knihy–papír–drogerie A. Hlásensk˘
• Infocentrum
• pokladna zámku

7/2007

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby Ti maminko svítilo sluníčko.
Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se Tvé srdíčko s radostí zasměje.
Krásné narozeniny!

Dne 30. července oslaví své 60. narozeniny paní

MIROSLAVA VÁGNEROVÁ
Máme Tě moc rádi a přejeme Ti do dalších let hodně štěstí, zdraví a lásky.
Maminka, Aleš, bratr Vojta s rodinou, dcery Marcela a Jarmila s rodinami,
synové Petr a Radim s rodinami.
Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 22. července 2007 uplynulo 12 let, co nás navždy opustila paní
R E N ATA B Í L Á
roz. Hanousková
Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí spolu s námi ticho vzpomínku.
Děkuje zarmoucená rodina a děti.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 19 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan
JIŘÍ ZLÁMAL
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 12. srpna uplyne 10 let, co nás navždy opustila paní

ELIŠKA KUBÍČKOVÁ
Prosíme všechny, kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a maminka.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Výstava obrazů v Zámecké vinárně
Vedení Zámecké vinárny oznamuje, že v prostorách Zámecké vinárny se uskuteční výstava obrazů
Ing. Jaroslava Červinky. Obrazy převážně zachycují témata z doby napoleonských válek, tak jak
byly zachyceny ve filmech natočených podle románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír.
V obrazech jsou také zachyceni občané v dobových uniformách napoleonské doby. Součástí výstavy jsou i obrazy s dalšími tématy. Výstava bude zahájena vernisáží v 17 hodin v pátek 10. srpna.
Vedení Zámecké vinárny zve občany k návštěvě výstavy.
va
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Opustili nás
Jaromír Šolc (84)
Miroslav Láníček (82)
Ludmila Hrabovská (81)
Jaroslava Suchánková (78)
Vladimír Školud (76)

21. 6.
4. 7.
8. 7.
8. 7.
11. 7.

INZERCE
45LETÁ ŽENA láskou zklamaná hledá muže
k vážnému seznámení z venkova s rodinným
domem, auto vítáno. Tel. 544 240 751.
MLADÝ PÁR s šestiletou dcerou hledá podnájem malého bytu či domku ve Slavkově.
Vypomůžeme, platba měsíčně. Prosím, nabídněte. Děkuji, tel. 724 760 886.
HLEDÁME SPOLEHLIVOU pečovatelku
k dennímu opatrování maminky ve Slavkově
u Brna. Tel. 731 401 236, 737 110 667.
DARUJI do dobrých rukou 4letou fenku
menšího vzrůstu zvyklou na dvorek. Loví
myši. Tel. 604 910 473.
PRODÁM LEDNIČKU Calex 170 l. Cena
500 Kč. Tel. 775 987 163.
HLEDÁM šikovného zedníka (i důchodce) na
menší opravy RD, čas práce podle vlastní
volby. Tel.: 544 221 562 večer, 777 021 187.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
VYMĚNÍM krásný nájemní 3pokojový byt
v Brně-Černovicích za 1- nebo 2pokojový
státní byt ve Slavkově. Tel. 724 724 886.
VYMĚNÍM krásný nájemní 3pokojový byt
v Brně-Černovicích za menší RD ve Slavkově, rozdíl doplatím. Tel. 724 724 886.
PRODÁM DB 3+1 Slavkov, Zl. Hora, zděné
jádro, nová okna, volný od 1. 1. 08. Cena
1 500 000 Kč. Email: byt.katerina@seznam.cz.
Tel. 728 257 185.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu nebo rodinného
domu ve Slavkově u Brna na 1 rok. Nejsem
RK. Předem děkuji za nabídky, spěchá! Tel.
774 150 084.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu 1+kk až 2+1 ve
Slavkově. Tel. 776 584 658.
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Skatepark pro mládež

Pegas-Gonda rozšiřuje výrobu
Budování areálu firmy Pegas-Gonda se
dostává do vrcholných obrátek a areál začíná
naznačovat budoucí velkolepou průmyslovou
a architektonickou část výrobního strojírenského závodu. Vedení firmy se rozhodlo v roce
2001 přebudovat původní textilní sklady na
strojírenskou výrobu. Závod, produkující
pásové pily na kov, byl v té době znám pouze
na českém, slovenském a polském trhu.
V průběhu rozvoje závodu ve Slavkově se
firma Pegas-Gonda dostala do povědomí téměř
celé Evropy, kromě čtyř zemí, které má v plánu
obsadit do konce roku 2007.

V současné době jsou po celém světě s firmou Pegas ze Slavkova spojeny pojmy –
KVALITA, PRECIZNOST A SPOLEHLIVOST – tak hodnotí svět nás – Slavkováky.
Tento růst firmy si žádá adekvátní stavební
rozvoj, který se dnes realizuje a evokuje otázku,
jak bude vypadat Pegas v konečném stavu. Dnes
ve spolupráci s městským architektem je laděna
zástavba podle moderní studie do konečné
podoby. Naší redakci se podařilo získat vizualizaci závodu Pegas, kterou vám předkládáme
a jsme přesvědčeni, že bude pěkným pohlazením
všem, kteří mají Slavkov rádi.
H.L.

Slavkovské přírodní katastrofy (1)
K historii města patří nepochybně také přírodní
katastrofy a pohromy, které se na jeho území odehrály. Město v minulosti zažilo požáry, potopy,
přívalové vody, povodně, krupobití i vichřice.
Tyto přírodní pohromy nejsou jen událostmi posledních let, ale čas na starší vzpomínky působí
milosrdně, a tak se na ně postupně zapomíná.
Chtěl bych na tomto místě začít volný cyklus
vzpomínek občanů-pamětníků na události, o kterých se v rodinách jistě mluvilo a které zanechaly
vzpomínky.
Mezi takové nepochybně patří vichřice a krupobití, které postihlo naše město právě před 40
lety. V dobovém tisku se tehdy psalo (zkráceno
autorem):
„VE SLAVKOVĚ ODSTRAŇUJÍ ŠKODY
V úterý dne 27. 6. 1967 po dvacáté hodině se
začala obloha nad městem zatahovat černými
mraky. Za chvíli se úplně zatmělo a vichřice rychlostí přes 70 km/hod. přihnala prudkou bouři
s kroupami o velikosti 3–5 cm. Provázená silným
hukotem, ohlušující palbou krup do oken řádila
10 minut. Zanechala po sobě stovky vytlučených
oken, z mnoha domů byla smetena krytina a zničena omítka, zatopila mnoho bytů a sklepů, bylo
vyvráceno mnoho ovocných a okrasných stromů,
které zatarasily vozovky. Na hřbitově vyvrácené
a polámané stromy zničily velký počet pomníků.
Některé škody musely být ihned v noci odstraňovány – stromy z komunikací, voda ze sklepů –
a to za vydatné pomoci členů místního požárního
sboru, zaměstnanců Okresní správy silnic a Jihomoravských energetických závodů. V důsledku
poškození elektrického vedení bylo celé město
bez osvětlení, čímž byly veškeré práce značně ztíženy.
Teprve při rozednění občané zhlédli, co bouře
způsobila. Bylo zničeno asi 900 m2 pálené krytiny, vytlučeno 1200 m2 okenního skla, 160 m2
skla s drátěnou vložkou, 170 m2 stavebního plechu, 750 m2 pískované lepenky, 5 m3 střešních latí
a hranolů. Škody na soukromém majetku činí
podle prvního odhadu (nebyly dosud všechny
hlášeny) 130 000 Kčs, ve 24 případech jde

o velmi těžká poškození. … Polní kultury jsou
zničeny ze 40 %, místy až z 85 %, sadové až
100 % a předběžná škoda činí 2,7 mil. Kčs.
Druhý den za pomocí občanů, zaměstnanců
Lesní správy, žáků učňovských škol a obou základních devítiletých škol se odstraňovaly z ulic
a hřbitova zničené stromy, čistily vozovky a chodníky. … Velmi obětavě pracoval i sklenář Služeb
města Slavkova pan Fiala, který zasklíval občanům poškozená okna nepřetržitě – i v noci – po
dobu 36 hodin. …“
Vzpomínky na tuto přírodní katastrofu má
i naše rodina. Na snímcích je náš dům v Tyršově
ulici. Škody jen u nás dosáhly bezmála tehdejších
50 tis. Kčs, hlavně na vnitřním vybavení, protože
po „odkrytí“ střechy vichřicí napadly na půdu
kroupy na uskladněný materiál vč. vápna, které
tam bylo uschované před povětrnostními podmínkami pro dostavbu domku. Po roztátí krup vápenná voda protekla stropy a na zařízení bytu, na
nábytku i na parketách vykonala své. K tomu vymlácená okna, zničené záclony a od krup osekané
vnitřní omítky. A my jsme tomu nemohli zabránit
a ani o tom nevěděli, protože jsme v té době byli
mimo Slavkov. Na dokumentárních snímcích
z tisku je vidět, jak to tehdy vypadalo.
Jistě jsme tehdy nebyli jedinými, koho tato přírodní katastrofa postihla, ale tato vzpomínka patří
mezi naše „rodinné události“ a rozhodně se na ni
nezapomene.
Ing. Aleš Šilhánek

Chtěl bych se touto cestou spolu s dalšími nadšenci skateboardingu podělit o starost, která trápí
především nás, vyznavače tohoto moderního sportovního odvětví a která zasahuje do života nás všech.
Jedná se o hluk, který doprovází toto sportovní
odvětví. Jsme si toho vědomi, a proto nás problém
hlučnosti trápí. Již několik let nám bylo slibováno, že
se vyřeší problematika týkající se vhodnosti umístění a následného zbudování skateboardingového
hřiště. Bohužel, na naše přání nebyl brán zřetel.
Dílem to byl nezájem dřívějšího vedení města, dílem
neochota či nepochopení odpovědných lidí.
Ke zbudování vhodného sportoviště jsme navrhovali několik různých lokalit, ve kterých by byla zohledňována dostupnost, bezpečnost a jeho celkové začlenění, které by nenarušovalo okolní prostředí
a zejména neobtěžovalo naše spoluobčany hlukem.
Nejvhodnějším místem k vybudování skateparku by
podle našeho názoru měl být díky mnohočetnosti
sportovního vyžití sportovní areál stadionu ve Slavkově.
Tento sport je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím,
patřící k životnímu stylu teenagerů, kteří svou energii
chtějí uplatnit v adrenalinovém ovládání skateboardu.
Žijeme v době, kdy ve většině měst vznikají sportoviště a vhodně umístěné prostory, kde mohou nadšenci jakéhokoliv věku trávit svůj volný čas a nenarušovat tak svou aktivitou pokojný život svých
spoluobčanů. Z přiloženého obrázku je patrné, že i pro
oko diváka může být tento areál příjemným zpestřením.

V době, kdy naše město dělá vše pro zvýšení turistického ruchu, předpokládáme, že by skatepark
splňující veškerá kritéria pro pořádání závodů mohl
přispět nejenom ke zvýšení návštěvnosti, ale i k růstu
prestiže našeho krásného města. Věříme proto, že se
podaří toto moderní sportoviště pro mládež v nadcházejícím období vybudovat. A jsme připraveni při
tom aktivně spolupracovat.
Erik Švehla
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Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné
počasí se očekává.
Ranní chladna a rosy v srpnu podporují vybarvování ovoce, stejně tak vyšší teplotní rozdíly mezi dnem a nocí a slunečné počasí. Sklízíme pozdně zrající odrůdy višní, ranější
švestky, pološvestky, renklódy, slívy a mirabelky. Češeme broskve a pozdní odrůdy meruněk, z drobného ovoce ostružiny, stáleplodící
a měsíční jahody a aronii. Padaná jablka
a hrušky, nejsou-li nahnilé, zužitkujeme na mošt

JINLONG CLUB

SRPEN

Kavárna – Bar – sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
Středa je … tance třeba
4. 7. DJ Denyf. / Dance music
6. 7. DJ’s Párty mix
7. 7. DJ Jabko / Rockotéka
A zase ta středa
11. 7. DJ Denyf. / Dance, Rock, R&B and
Hip Hop
14. 7. DJ Denyf. / Dance, Rock, R&B and
Hip Hop
Středečka
18. 7. DJ LKG. / MIX
21. 7. DJ Jabko / Rockotéka
Středolín
25. 7. DJ Denyf. / Dance music
28. 7. DJ LKG. / MIX
Středulka
01. 8. DJ Jaroš Petr ml. / Dance music
www.jinlong-club.cz
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a ovocná vína. Dokončujeme sklizeň cibule,
sklízíme fazole, letní košťálové zeleniny, saláty
a ředkvičku, pravidelnou probírkou plody paprik, rajčat, okurek a cuket. Zaštípneme vrcholy
rostlin rajčat.
Pokračujeme v doplňkovém letním řezu
bujně rostoucích stromů jádrovin, popř. i v základním řezu peckovin tak, abychom tuto práci
zvládli do konce srpna. Při pozdějším termínu
řezu peckoviny špatně hojí rány a jsou napadány
klejotokem. Ořezáváme letorosty nebo listové
růžice jabloní napadené padlím. Koncem měsíce zkracujeme rovněž letorosty broskvoní, na
nichž jsou diferencována květní očka jako základ úrody pro příští rok.
Proti hořké pihovitosti jablek aplikujeme u citlivých odrůd postřiky kapalným hnojivem KALKOSOL 25, což je chemicky chlorid vápenatý.
Vápník v přijatelné formě lze dodat „na list“
i ledkem vápenatým. Na základě signalizace pomocí feromonových lapáků provádíme ošetření
jabloní proti obaleči jablečnému a slivoní proti
obaleči švestkovému. V případě výskytu mšic na
ovocných dřevinách, zejména mšice krvavé na jabloních, včas provedeme ošetření.
Zakládáme nové záhony jahodníku výsadbou
uznaných kvalitních sazenic ze šlechtitelských
nebo množitelských stanic. V srpnu vyséváme
ředkvičky a špenát také vysazujeme sadbu raných kedluben, salátu a štěrbáku pro podzimní
sklizeň. Dělením trsů rozmnožujeme pažitku,
ale také vytrvalé bylinky např. levanduli, tymián, šalvěj, yzop, meduňku aj.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme
dodané nejlépe emailem, popř. na
disketě, v krajním
případě
psané
strojem ob řádek
(ne husté řádkování). Toto opatření neplatí pro
inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

Víkendový pobyt pro rodiny s diabetickými
dětmi, který se konal na konci školního roku opět
v rekreačním středisku Čermák ve Sloupu, se nám
vydařil. Zúčastnilo se ho 24 dětí a 28 dospělých.
Těší nás, že diabetické děti, i když jsou trvale
nemocné, dokáží za pomoci rodičů tento handicap
úspěšně překonávat. Naše poděkování patří MÚ ve
Slavkově, firmám Medtronic, Medatron a Abbott
za finanční příspěvek.
V srpnu pokračujeme v letní pohybové aktivitě.
Za příznivého počasí s námi můžete jít vždy ve
čtvrtek od 9.30 h na koupaliště zaplavat si a zacvičit. Ve středu zase od 18 h v zámeckém parku
u fontány hrajeme pétanque. Hrací soupravy máme,
stačí jen přijít, trochu si zasportovat a pobavit se
s přáteli. Určitě si prodloužíme léto, protože začátkem září odjíždí dva autobusy na ozdravný pobyt
do italských přímořských lázní BIBIONE.
Kdo má rád folklor, může se s námi jet podívat na
„Slovácký rok“ do Kyjova. Tyto slavnosti se
v Kyjově konají jedenkrát za čtyři roky už od roku
1921 a jsou ukázkou lidové tvořivosti a života lidí na
Slovácku. Sraz účastníků v sobotu dne 11. srpna
2007 v 8 hodin na nádraží ve Slavkově.
Upozornění pro diabetiky, kteří nemají nárok na
glukometr od pojišťoven: máme ještě několik kusů
glukometrů Accu Chek, které mohou dostat od firmy
Roche zdarma. Pokud nás navštívíte v naší kanceláři,
rádi vám glukometr nastavíme a předvedeme.
Ústředí Svazu diabetiků ČR pořádá dne 25. srpna od
10 do 18 h DIASTOPDEN na zámku v Mníšku pod
Brdy. Námětem je „Zdravý životní styl pro celou
rodinu“. Je připraven bohatý zdravotní, kulturní
a sportovní program a také soutěže pro děti. Učastníci se setkají s houslovým virtuosem a patronem
Svazu diabetiků ČR – P. Šporclem, s mistryní světa
v aerobiku O. Šípkovou, s řadou folkových a country skupin. Moderátory programu jsou J. Mladý a J.
A. Náhlovský. Vstup je volný.
Pro diabetiky s komplikacemi zraku, ledvin
a neuropatie nabízíme účast na celostátní rekondici,
kterou pořádá DIA centrum FN Plzeň ve sportovním areálu v Žinkovech u Nepomuku ve dnech
22.–29. září. Bližší informace v naší kanceláři.
Pro letní dny doporučujeme omeletu s mrkví: potřebujete 100 g mrkve, 2 vejce, sůl, pepř, muškátový
oříšek nebo kari, 20 g strouhaného sýra eidam, 20 g
oleje, zelenou nať. Na nudličky postrouhanou mrkev
osmahneme na tuku a dusíme do měkka. Pak ji přelejeme osolenými a okořeněnými rozšlehanými vejci.
Necháme zatuhnout, hotovou omeletu přeložíme
a posypeme strouhaným sýrem a zelenou natí. 1 porce
obsahuje: 920 kJ, 7 g sacharidů, 17 g tuku, 10 g
bílkovin. Pěkné léto vám přeje Marie Miškolczyová

Platnost nabídky
od 30. 7.
do 31. 8. 2007

Víkendový pobyt pro rodiny s diabetickými dětmi v rekreačním středisku
Čermák ve Sloupu
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Hned po startu se jezdci pustili do „nelítostného“ sportovního souboje

Motoklub Austerlitz pro mladé sportovce
Když prezident MK Austerlitz Jaroslav
Marek předával v sobotu 14. 7. odpoledne poháry mladým vítězům motokrosového závodu,
tak s hrdostí konstatoval: „Před třemi lety jsme
seděli s několika starými kamarády nad pivem
a snili. Dnes je nás více než 80 členů a podívejte, co všechno jsme schopni udělat. Jsem
rád, že jsem se toho dožil.“
Po úspěšných letošních akcích Fechtl Cup
a závodu O nejrychlejšího Slavkováka na
brněnském Masarykově okruhu uspořádal MK
Austerlitz další akci zaměřenou na mladé motocyklové jezdce z našeho okolí – EBLA Cup –
motokrosový závod jezdců do patnácti let
o Pohár prezidenta MK Austerlitz.
Mladí motokrosaři rozděleni do 4 kategorií
si to rozdali na výborně připravené trati LIKOS. V dopoledních trénincích a odpoledním závodě jelo na plný plyn jak sluníčko, tak mladí
borci v dramatických soubojích podporováni
diváky a svými zapálenými rodiči. Jezdec mí-

Prezident MK Austerlitz Jaroslav Marek
(vlevo) upřímně ocenil výkony všech jezdců

stního klubu Lukáš Michalčík předvedl dramatavců z Motoklubu, se rodiny mladých závodtickou a vynikající jízdu, která mu vynesla 2.
níků přimlouvaly za další možný ročník EBLA
místo v kategorii do 85 ccm, kde už bylo vidět
Cupu zde ve Slavkově. „Organizátorům patří
úžasné umění jezdců jako při špičkovém motomůj velký dík. Takových motokrosových akcí
krosu.
pro mladé jezdce se u nás zas tak moc nevidí.
Také při pohledu na nejmenší kategorii do 50
Trať byla technicky velmi dobře připravená.
ccm, kde je helma V˘sledky:
Byla sice náročná,
jezdce skoro větší
takže se na ní ukáTﬁída
do
50
ccm
Tﬁída
do
65
ccm
Tﬁída
do
85
ccm
než zbytek těla,
zalo, jak kdo umí
1. Dominik Schneider 1. Patrik ·ponar
bylo možné hádat, 1. ·imon Jo‰t
řídit, ale přesto byly
2. Luká‰ Michalãík všechny skoky bezkterý z těchto klu- 2. Jaroslav Michalãík 2. Lubomír HuÀka
3. Antonín Îelezn˘ pečné. Perfektní
činů se v budouc- 3. Vladislav Schwar 3. Erik Schneider
nosti prosadí ve světové konkurenci v tomto
byla celá organizace závodu,“ složil poklonu
sportu, v němž jsme kdysi byli velmi úspěšní.
pořadatelům Martin Schneider, táta vítěze kaDnes je ve světě populární adrenalinovou sportegorie do 65 ccm Dominika Schneidera.
tovní zábavou pro mládež. Díky takovým záA proč právě EBLA Cup? Michal Slezák, mavodům, jako byl u nás, dostávají tito mladíci
jitel firmy EBLA, strávil za pákami svého bagru
možnost trénovat a jezdit s konkurencí už od raletos na jaře mnoho hodin při přípravě skoků
ného věku, což je základem pro úspěchy v bua klopenek na trati, kde si dnes svoji zálibu mohou
doucnosti. Nejenom z tohoto důvodu, ale také
užívat mladí sportovci nejenom z našeho regionu.
kvůli perfektnímu organizačnímu zajištění obě(LM)
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 Zvlá‰tní „v˘bûrové ﬁízení” slavkovské radnice
Vážení občané města Slavkova, chci se s Vámi
podělit o své zkušenosti s podivným chováním
vaší rady města. Zastupuji Uměleckou agenturu
HISTORIA, která se podílela na organizaci úspěšných ročníků Napoleonských dnů v letech 2005
až 2006 a Vzpomínkových akcí 2006. Tyto ročníky byly ze strany veřejnosti a ze strany zúčastněných vojáků hodnoceny jako velmi vydařené.
Naše agentura zařadila do programu novinky,
které předtím ve Slavkově nebyly. Rovněž nové
vedení města uznalo profesionalitu odvedené
práce viz. Slavkovský zpravodaj č.12/2006, ve
kterém mi místostarosta Ing. Doležel blahopřál
k úspěšnému zajištění akce, cituji: „Laťka je nasazená vysoko, těšíme se na další spolupráci
v příštím roce“.
Letos v únoru vyzvala Rada města k předložení
nabídky scénáře Napoleonských dnů, jeho variant
a cenových kalkulací mne a pana Jandoru - jednatele firmy DAVAY COMMUNICATIONS,
s.r.o. Na tom by ještě nebylo nic divného, ostatně
Rada sama má právo vyzvat a vybrat kohokoliv,
pominu-li fakt, že pan starosta i místostarosta
se v minulosti jako členové rady města několikrát oficiálně v prohlášení rady od výroků
a chování pana Jandory distancovali.
Nicméně další skutečnosti byly zarážející.
Výzva k předložení nabídky byla písemně limitována termínem 16. 3. 2007. Odevzdala jsem svou
nabídku a čekala. Protože jsem z rady města neobdržela žádnou odpověď, vyhledala jsem si na internetu usnesení rady, o tom, že se má nabídka odsouvá do další rady města. O nabídce pana Jandory
tam nebylo ani slovo. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem si po nějaké době opět na internetu
přečetla nové usnesení rady, kde vyzývá pana Jandoru k předložení nabídky do 23. 4. 2007! Z čehož
je zřejmé, že pan Jandora nesplnil podmínky výběrového řízení už tím, že v daném termínu žádnou
nabídku nedodal. V opravdovém výběrovém řízení
je běžné, že takovýto účastník je automaticky z výběrového řízení vyřazen. Nikoliv však ve Slavkově!
Rada města je natolik benevolentní, že vyvolenému
účastníku dá nejen druhou šanci, ale ještě jej znova

vyzve, aby svou nabídku laskavě předložil v prodlouženém termínu do 23. 4. 2007. Což je více než
o měsíc posunutý termín, tedy i zvýhodnění
pana Jandory! Celou tu dobu měla rada města
mou nabídku se splněnými podmínkami, které si
sama stanovila, což svádí k doměnce, že vše bylo
rozhodnuto předem. Proto mě (ne)překvapilo, že
v usnesení rady ze dne 2. 5. 2007 jsem byla vyrozuměna, že rada města Slavkova vybrala pro pořádání Napoleonských dnů 2007 ve „výběrovém“ řízení firmu pana Jandory. Toho pana Jandory,
o kterém všichni slavkovští vědí, že nezajistil tradiční večerní pochod vojáků při jubilejním 200. výročí bitvy tří císařů v roce 2005, a o kterém se bývalá Rada města (tudíž i současný starosta
a místostarosta) ve svém usnesení ze dne 5. 12.
2005 vyjádřila takto: „Časová prodleva v programu
po 19. hodině byla způsobena zřejmě vědomým
nesplněním závazků společnosti Davay Communications, s.r.o. s cílem hrubě poškodit dobré
jméno města Slavkova u Brna a Historického
muzea ve Slavkově u Brna. Radu města a Historické muzeum velmi mrzí nespokojenost některých
návštěvníků s touto částí programu, zapříčiněnou
neseriózním jednáním partnera.“
A jak to bude s dobrým jménem Slavkova
letos? A co další výběrová řízení, je již dnes znám
vítěz? A na kolik přijde takové vítězství?
Marcela Šlapanská
jednatelka Umělecké agentury HISTORIA

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

Ze vzpomínek na slavkovské ochotnické divadlo (I.)
Moje vzpomínky vyvolala otázka p. Petra
Matuštíka v jeho podnětném článku v SZ
č. 4/2007: „Proč Slavkov nemá jediný divadelní
spolek, když je mohou mít i mnohem menší obce,
a přitom má v této oblasti Slavkov bohatou ochottnickou historii?“
Skutečně bohatou ochotnickou historii dokladuje především publikace Kulturní život ve
Slavkově u Brna v letech 1867–1986, kterou
v r. 1987 vydala Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem a HM ve Slavkově. Jedním z autorů
více než 150stránkové brožury byl náš občan
Jaroslav Vlach st., tiskárenský typograf, který bydlel v Jiráskově ul. Právě v letošním roce uplyne
140 let od založení a činnosti prvního divadelního
spolku – Družstva divadelních ochotníků ve
Slavkově. Toto posléze odstartovalo bohatou divadelní činnost dalších vznikajících spolků a divadelních kůžků, na jejímž konci je divadelní
odbor Městského kulturního střediska. Publikace
popisuje celý vývoj kulturního života ve městě,
obsahuje přehledný repertoár inscenací divadelních her, jmenný seznam ochotníků a fotogalerii
významných kulturních pracovníků a hostů.
Z publikace, která byla vydaná v roce 750. výročí
první písemné zmínky o Slavkově, lehce čerpá

letos vydaná kniha autorů Jiřího Pernese, Karla
Sáčka a Lubomíry Kropáčkové Slavkov u Brna –
Austeritz, město nejen se slavnou minulostí.
A proč nemá Slavkov nyní divadelní spolek?
To pozorný čtenář jistě vycítí z mých vzpomínek
a z významu slova „ochotník“.
Ve Slavkově žiji od r. 1955. Mohu tudíž podat
prožité svědectví o poválečném ochotnickém divadle ve městě od r. 1956. To mne pozval do místního
kolektivu amatérského divadla pan učitel Miroslav
Koňorza. Považoval za samozřejmost poslání
učitele působit ve svém volném čase a bezplatně
v místní osvětové činnosti a získávat pro ni další
nadšence. V té době provozovaly ochotnické divadlo dva soubory. Soubor divadelních ochotníků
osvětového domu ve Slavkově, soustředěný kolem
výborného režiséra a herce Miroslava Koňorzy,
a divadelní odbor Rudého koutku podniků místního
hospodářství, reprezentovaný hlavně hudebníkem
a orchestrálním dirigentem Břetislavem Rozsypalem, režiséry Bohumilem Šujanem a Rudolfem
Jeřelou, vesměs zaměstnanci těchto podniků. Mezi
výrazné osobnosti slavkovského ochotnického divadla té doby, patřila také paní Růžena Krejčí,
vzpomenutý Jaroslav Vlach st., Josef Kašpárek, Jan
Šimoník, Karel Häring, učitel.
(Pokračování v příštím čísle zpravodaje)
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
GHOST RIDER. NICOLAS CAGE. Na motivy komiksové pﬁedlohy.
Ohniv˘ motorkáﬁ – jeho prokletí se stalo jeho silou.
DREAM GIRLS. EDDIE MURPHY, JENNIFER HUDSON, BEYONCE KNOWLES, JAMIE FOX. Sláva pﬁichází a odchází, hvûzdy
stoupají a padají, ale sny zÛstávají navÏdy.
STÍN ZABIJÁKA. CUBA GOODING, JR., HELEN MIRREN. Dûsiv˘
a emocemi nabit˘ film, kter˘ proniká hluboko do drsného
prostﬁedí organizovaného zloãinu a v plné ‰íﬁi odhaluje Ïivoty
dvou cviãen˘ch zabijákÛ.
ZÁPISKY O SKANDÁLU. JUDI DENCH, CATE BLANCHETT. Pﬁíbûh
dvou uãitelek – jedna v roli Ïeny zneuÏívající morálního poklesku
své kolegynû, druhá jako obûÈ své vlastní nebezpeãné touhy.
KREV JAKO âOKOLÁDA. OLIVIER MARTINEZ, AGNES BRUCKNER, HUGH DANCY. Prodavaãka ãokolády se v noci stává vlkodlakem. Zamiluje se, ale vÛdce smeãky chce novou obûÈ. Zvítûzí
láska nad zvíﬁecími pudy?
HLAS SMRTI 2: SVùTLO. MuÏ po témûﬁ úspû‰ném pokusu o sebevraÏdu zaÏije klinickou smrt. Získá tak schopnost pﬁedvídat
smrt ãlovûka. Pokou‰í se odvracet lidi od jejich osudu, ale jakou
cenu za to zaplatí?
SMRTÍCÍ NENÁVIST 2. JENNIFER BEALS, AMBER TAMBLIN,
SARAH MICHELLE GELLAR. KdyÏ nûkdo zemﬁe v záchvatu
zlosti, zÛstane po nûm stín, kter˘ se ‰íﬁí na dal‰í obûti. Nadpﬁirozené síly spojí dohromady nûkolik lidí, kteﬁí se snaÏí odhalit
tajemství. DokáÏe nûkdo zastavit kletbu?
SEXY PARTY 2. Taj pﬁijíÏdí z Indie do Anglie na prestiÏní universitu, ale není pﬁijat do exkluzivního bratrstva Li‰ek a ChrtÛ.
ZaloÏí vlastní bratrstvo KohoutÛ a B˘kÛ. Kohouti a B˘ci se
rozhodnou zúãastnit se univerzitní soutûÏe proti Li‰kám
a ChrtÛm. Jeho mise zaãíná…
MONSTRUM. FOREST WHITAKER. Genetick˘ inÏen˘r provádí
pokusy na sériovém vrahovi. Prodûlaná kÛra má zloãince zmûnit
v osobu bez zabijáck˘ch instinktÛ.
VINCI. âtyﬁi pﬁátelé rozjíÏdûjí nebezpeãnou hru, která mÛÏe skonãit
buì obrovsk˘m bohatstvím nebo totálním krachem. Podaﬁí se
podvodníkovi, policajtovi, padûlateli a mistrovi uskuteãnit
umûleck˘ zloãin století?
CHCI TO! Dva studenti chtûjí prorazit ve filmu. Aby dosáhli svého
musí pro hlavní roli získat svûtovou porno- star ãíslo 1…
ZTRACENI V DIVOâINù. Vzru‰ující pﬁíbûh mladé dvojice a jednoho na pohled pﬁátelského cizince, jeÏ se odehrává ve sluneãní
v˘hni nebezpeãnû krásné australské pﬁírody.
NIKOMU TO NE¤ÍKEJ. Film o pocitech a vnitﬁní krizi ãlovûka
vtaÏeného do záhadného svûta polopravd, kter˘ mu v‰ak neustále
uniká. NedokáÏe se vymanit z idylick˘ch vzpomínek na ‰´tastnou
minulost. MoÏná právû v nich je ukryt klíã k tajemství…
POSLEDNÍ POLIBEK. V‰ichni máme na v˘bûr. A co vy?
Tragikomedie o vztazích, které nejsou takové, jak by se na první
pohled mohlo zdát.
TEMNÁ BOU¤E. Na utajované vojenské základnû skupina vûdcÛ
objeví novou zbraÀ podobnou atomové bombû. ZbraÀ se dostane
do nepovolan˘ch rukou a nastává nebezpeãí, Ïe její síla zaãne
mûnit poãasí a tím pádem ovlivní cel˘ svût.
OPERACE CORNED BEEF. JEAN RENO, CHRISTIAN CLAVIER.
·pionáÏní komedie, ve které manÏelské závazky ustupují vy‰‰ím
zájmÛm.
VRAÎDA PRVNÍHO STUPNù. CHRISTIAN SLATER, KEVIN
BACON, GARY OLDMAN.Po propu‰tûní z Alcatrazu se Henry
dopustí vraÏdy a hrozí mu trest smrti. Nese odpovûdnost za svÛj
ãin nebo vûznûní v Alcatrazu by k ‰ílenství dohnalo kaÏdého?
MODLITBA ZA MRTVÉ. PHILIPPE NOIRET. KdyÏ nosí poji‰Èovák
zbraÀ, nemÛÏe to dopadnout dobﬁe… Rozhodne se se v‰ím
skoncovat. Osud mu ale ne a ne dovolit zemﬁít.
·ËASTNÉ A VESELÉ. DIANE KRUGER, DANIEL BRUHL, MICHEL
SERRAULT. Bûhem 1. svûtové války, na ·tûdr˘ den 1914 na základû tiché dohody, vojáci vystoupili ze sv˘ch zákopÛ, odloÏili
zbranû a podali si ruce se sv˘mi nepﬁáteli.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

DIVOČÁCI

31. 7. úterý
1. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

99 min.
Znuděni a zmoženi depresí každodennosti na předměstí se čtyři postarší kamarádi vypraví do světa. S potěšením si přitom hrají
na motorkáře, dokud… Dobrodružná komedie USA.
Vstupné: 68, 70 Kč
Mládeži přístupno

4. 8. sobota
5. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

109 min.
Ambiciózní novinářka se pokouší objasnit vraždu své přítelkyně, a nechá se proto zaměstnat mužem, jehož podezírá.
Jak daleko jsou lidé schopni zajít, aby udrželi tajemství? Thriller USA.
Vstupné: 68, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

7. 8. úterý
8. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

97 min.
Iška, Vendula a Karolína odmaturovaly a míří do Holandska – nejen za brigádou. Jejich cesta ale povede nakonec úplně jinudy…
Nový český film Karin Babinské. Hrají: M. Doležalová, S. Nováková, P. Nesvačilová, O. Hajlich a další.
Vstupné: 70, 72 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

11. 8. sobota
12. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

145 min.
Příběh o muži, který v cestě za dokonalostí ztratil duši. Patřil k nejgeniálnějším postavám 18. století. Je příběhem vůní,
osamělosti a touhy po lásce. Koprodukční film Fr./Šp./SRN.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

14. 8. úterý
15. 8. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

90 min.
Animovaný zelený zlobr z bažiny znovu na výpravě za novými dobrodružstvími. A chybět u toho nebude ani kocour v botách!
Film USA v české verzi!
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

18. 8. sobota
19. 8. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

21. 8. úterý
22. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Střetnutí vikingských válečníků a amerických indiánů. S pomocí indiánského šamana se mladý hrdina vydává na ostrý souboj
s přesilou, aby ochránil svou rodinu. Dobrodružný film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

25. 8. sobota
26. 8. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

102 min.
Animovaná disneyovka vypráví o dvanáctiletém vynálezci, jehož objev „skeneru vzpomínek“ spustí sled dobrodružných událostí.
Film USA – český dabing.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

28. 8. úterý
29. 8. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

96 min.
Pětačtyřicetiletá Julie se rozhodne koupit piano a v putování za jeho získáním prožije den, který jí změní život. Nový český film.
Režie: Alice Nellis. Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, M. Issová aj.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

1. 9. sobota
2. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Bruce Willis navléká propocený hrdinský nátělník coby drsný policajt John McClane, aby zjednal pořádek a spravedlnost
ve městě. Akční film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

4. 9. úterý
5. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Kamarádi z mládí si dali slib, že až jejich děti dospějí, že se vezmou. Po letech se jedou podívat za nevěstou, ale jejich cesta se
stane sledem komických situací. Nový český film. Režie: J. Vejdělek. V hlavních rolích Bolek Polívka a Marián Labuda.
Mládeži přístupno

8. 9. sobota
9. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

146 min.
Pohled na druhou světovou válku z pohledu protřelé ženy, která využije základní instinkty, jíž nacisté zabijí rodiče a pronikne až do
hlavního sídla nacistů a získává důležité informace. koprodukční film Hol./Bel./VB/SRN
Mládeži nepřístupno

11. 9. úterý
12. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

121 min.
Zdálo se, že jde o idylické městečko, ale kdesi pod povrchem číhá veliké zlo, zastavit jej může jen jeden muž. Kriminální film VB.
Mládeži nepřístupno

15. 9. sobota
16. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
Učitel Tkaloun se nehodlá smířit s pozicí důchodce. Komedie o loučení, vítání a jiných pěkných manželských chvilkách. Režie: Jan
Svěrák. Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček a další. Nový velmi úspěšný český film.
Mládeži přístupno

NEZNÁMÝ SVŮDCE

PUSINKY

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA

SHREK TŘETÍ

PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI SVĚTA

168 min.

Úspěšná pirátská série řeší ožehavý problém zmrtvýchvstání Jacka Sparrowa a zavést celou společnost starých přátel
až na Dálný východ… Dobrodružný film USA.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

CESTA BOJOVNÍKA

ROBINSONOVI

TAJNOSTI

SMRTONOSNÁ PAST 4.0

ROMING

ČERNÁ KNIHA

JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
VRATNÉ LAHVE

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