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víkendu 12. a 13. srpna se v na‰em mûstû
konaly jiÏ XIV. napoleonské dny. Poﬁadatelem bylo Mûsto Slavkov u Brna a Historické
muzeum za spolupráce ¤editelství v˘cviku
a doktrín, podpory Jihomoravského kraje a zá‰tity
hejtmana JmK Ing. Stanislava Juránka.
UÏ páteãní veãer Napoleonské dny zahájil pÛsobiv˘ pochodÀov˘ prÛvod
francouzsk˘ch i spojeneck˘ch
vojsk mûstem. Vojáci vytvoﬁili
táborová leÏení vãetnû polní
kuchynû v zámeckém parku.
Víkendov˘ program se vydaﬁil, a tak mohli náv‰tûvníci
nakupovat na jarmarku, nav‰tívit obû leÏení historick˘ch
vojsk, zastavit se u nûkteré
z ãetn˘ch ukázek souãasné
armády, nav‰tívit zámek
s nûkolika prohlídkov˘mi trasami, vybrat si ze sedmi v˘stav, které nabízel.
V parku probíhal bohat˘ program, kter˘ mimo jiné aktivnû
po cel˘ den zapojil dûti do kreativních a dovednostních soutûÏí o pûkné ceny. Pro v‰echny byly
pﬁichystány bitevní ukázky, pﬁedstavení jednotliv˘ch armád, ãestné salvy, pochody parkem
a mûstem. Polní kuchynû staãila zásobovat nejen
„historické vojáky“, ale zvládala i vojáky „souãasné“ a náv‰tûvníky. Program doplnila Armáda âR,
která si pﬁipravila tolik zajímavostí, Ïe nûkteré rodiny oÏelely polední pauzu a strávily na zámku
cel˘ den. VÏdyÈ moÏnost vidût bojov˘ vrtulník,
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v˘sadky para‰utistÛ, vojenské psy nebo si vyzkou‰et obratnost v lanovém
centru se nenajde kaÏd˘ den.
Sobotní program tak naru‰il pouze odpolední dé‰È, proto musely b˘t nûkteré z aktivit (krájení a rozdávání narozeninového dortu, pochod vojsk
a Posádkové hudby Tábor a cimbálová muzika Donava) pﬁesunuty do nádvoﬁí a salla terreny zámku a císaﬁská letní noc se nekonala.
Závûreãn˘ ohÀostroj a svûtelná vodní fontána udûlaly dÛstojnou teãku
za sobotním programem. Ten pokraãoval i v nedûli, na námûstí vystﬁídal
promenádní koncert Posádkové hudby pochod historick˘ch vojsk, které
zhlédl i ministr kultury Vítûzslav Jandák, kter˘ poté vojáky osobnû pozdravil a vypálil ãestnou salvu z dûla.
Mgr. Jana Omar, Mgr. Jiﬁí BlaÏek

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VE SLAVKOVĚ U BRNA

71. schůze Rady města – 17. 7. 2006
1. RM bere na vědomí informace o projektu výstavy
vín – Chvála vínu, podporuje realizaci tohoto projektu
a přebírá nad ním záštitu. RM schvaluje podání žádosti
o finanční podporu projektu výstavy vín – Chvála vínu.
2. RM bere na vědomí informace Historického muzea ve Slavkově u Brna o komerčních pronájmech za
1. pololetí 2006.
3. RM bere na vědomí program Napoleonských dní
ve Slavkově u Brna ve dnech 11.–13. 8. 2006.
4. RM ukládá MěÚ připravit podklady pro realizaci
projektu vycházející ze žádosti předané panem Pavlem
Zieglerem dne 5. 7. 2006 – záměr na vybudování jezdeckého areálu.
5. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi části pozemku parc. č. 360/1 zahrada o výměře cca 140 m2
a části pozemku parc. č. 357/3 zahrada o výměře cca
180 m2 z vlastnictví Ing. Jiřího Tesáka ze Slavkova
u Brna do vlastnictví Města Slavkov u Brna. Přesná
výměra vykupovaných pozemků bude určena geometrickým plánem, který bude vypracován ještě před
jednáním ZM. Kupní cena ve výši 300 Kč/m2 bude
uhrazena do 15 dnů ode dne doručení smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického práva do KN. RM současně doporučuje ZM dát souhlas ke koupi části pozemku parc. č. 360/2 zahrada o výměře cca 140 m2
z vlastnictví manželů Františka a Věry Tesákových ze
Slavkova u Brna do vlastnictví Města Slavkov u Brna.
Přesná výměra vykupovaného pozemku bude určena
geometrickým plánem, který bude vypracován ještě
před jednáním ZM. Kupní cena ve výši 300 Kč/m2
bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení smlouvy
s vyznačením vkladu vlastnického práva do KN.
V obou případech náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí kupující. Na úhradu kupní ceny
budou použity prostředky z položky rozpočtu „výkupy
pozemků“ na rok 2006.
6. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemků parc. č. 389/1 orná půda o výměře 274 m2
a parc. č. 389/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
133 m2 se stavbou skladu v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna
do vlastnictví Města Slavkov u Brna, a to ve výši
odhadní ceny staveb (433 085 Kč) a ceny za pozemky
ve výši 300 Kč/m2, tj. 122 100 Kč, celkem tedy
555 185 Kč. Kupní cena bude splatná ve dvou splátkách. První splátka ve výši do 200 000 Kč bude uhrazena do 15 dnů ode dne doručení smlouvy s vyznačením vkladu vlastnického práva do KN. Zbývají část
kupní ceny bude uhrazena do 30. 5. 2007. Náklady
spojené s prodejem (správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město. Na úhradu kupní
ceny budou použity prostředky z Fondu pro výkupy
pozemků.
7. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí části pozemku parc. č. 357/1 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 620 m2 z vlastnictví České republiky –
Pozemkového fondu ČR formou bezúplatného převodu podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
8. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 296/6
v k.ú. Slavkov u Brna v přiloženém znění.
9. RM po projednání zprávy „Návrh na uzavření
smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a obchodní

společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. – navýšení základního kapitálu“ souhlasí s uzavřením Dohody o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., se
sídlem Brněnská 13, Vyškov, PSČ: 682 01, IČ:
49454587 v předloženém znění, které je součástí uvedené zprávy.
10. RM bere na vědomí zprávu o Přípravě projektu
likvidace biologicky rozložitelného odpadu na okrese
Vyškov a souhlasí s pokračováním spolupráce mezi
Městem Slavkov u Brna a společností RESPONO, a.s.
na projektu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v regionu Vyškov.
11. RM dává souhlas k ukončení nájmu 60 m2 pozemku p. č. 1784/87 – ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna k datu 30. 9. 2006 uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 5. 2006 uzavřené s Pavlem
Čáslavou, podnikajícím pod obchodní firmou Pavel
Čáslava – Čáslava-Stav, Masarykova 31, 602 00 Brno,
IČ 15240720.
12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Rekonstruktiva spol. s r.o., Mírové náměstí č.p.
18, Hodonín, IČ: 649 709 32 na akci: „Slavkov u Brna,
Zámek (hl. budova), postupná obnova fasád aj.“ za
cenu 3 444 234 Kč vč. DPH 19 %.
13. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor určených pro provozování občerstvení, o celkové ploše 24,31 m2 za cenu
637,50 Kč/m2/rok s účinností od 1. srpna 2006, s panem Oldřichem Svobodou, Němčany 259, 684 01, IČ:
15240762. RM současně souhlasí s uzavřením dodatku
č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 2/2000 ze dne 8. 2. 2000
ve znění pozdějších dodatků s firmou EYES OPTIK,
s.r.o., Havlíčkova 3/13, PSČ: 682 01, Vyškov, IČ:
25576682 s účinností od 1. 8. 2006.
14. RM schvaluje změnu čerpání rezervního fondu
takto ZŠ Tyršova: do výše 100 000 Kč na vícepráce při
rekonstrukci podlah v tělocvičně a do výše 100 000 Kč
na pořízení softwaru.
15. RM souhlasí s otištěním článku do Slavkovského zpravodaje k problematice hluku z pořádání veřejných hudebních produkcí.
16. Pan Tomáš Valehrach informoval členy RM
o předpokládaném harmonogramu realizace výstavby
a zprovoznění recyklačního centra s tím, že by toto
centrum bylo otevřeno do konce měsíce září 2006.
17. RM vyhovuje žádosti o povolení stanování na
městském stadionu při akci Grand Prix d’Austerlitz –
pétanque.
18. RM souhlasí s uspořádáním závodů Mistrovství
ČR v dálkovém a zimním plavání dne 14. 10. 2006 ve
Slavkově u Brna a se zapůjčením areálu koupaliště pro
tuto akci. RM ve Slavkově u Brna přebírá záštitu nad
pořádáním závodů v dálkovém a zimním plavání dne
14. 10. 2006, které jsou součástí seriálu Mistrovství ČR.
19. Starosta města informoval členy RM o průběhu
a výsledcích služební cesty do lotyšského města Césis.
20. RM vyslechla informaci o problémech s mládeží, která obtěžuje návštěvníky zahrádky u Společenského centra Bonaparte jízdou na kolech po schodech.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internetové služby za 30 Kč/hod.
- faxové služby
Otevírací doba IRC Austerlitz:
září, říjen úterý–neděle
9–17 hod.
Kontakt:
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I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Upozornění
Upozorňujeme občany, že se blíží volby
do zastupitelstva města Slavkov u Brna,
a proto je nutné, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů. Volby proběhnou v termínu 20. a 21. 10. 2006. Občané, kteří při vstupu do volební místnosti
předloží neplatný občanský průkaz, nebudou
připuštěni k hlasování. Jde zejména o propadlé občanské průkazy a občanské průkazy,
které byly zákonem prohlášeny za neplatné
k 31. 12. 2005 (OP typu knížka, OP růžová
karta – bez omezení vydané do 31. 12. 1994
– kromě občanů starších 70 let).
Dne 31. 12. 2008 končí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelné zóny
(typ knížka, růžová karta). Proto by měli mít
všichni občané, mimo občanů starších 70
let, k tomuto datu nové občanské průkazy
(zelené karty).
Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

www stránky Slavkova
Vážení občané, město Slavkov u Brna připravuje novou podobu oficiálních internetových stránek města (www.slavkov.cz) a v této
souvislosti si vás dovolujeme oslovit – veškeré instituce, malé i velké, známé i méně známé, zájmové organizace, sdružení, školy,
podnikatelské subjekty i širokou veřejnost
a nabízíme vám možnost prezentace informací o vaší činnosti na stránkách města
Slavkova u Brna.
Využijte ZDARMA možnost zveřejnění
vámi připravované akce, ať už kulturní, společenské, sportovní, církevní či jiné, zveřejnění
jakéhokoliv veřejného setkání, vašich potřeb
či nabídky vůči široké veřejnosti, např. dny
otevřených dveří, oznámení zákazníkům, slevy, apod.
Kromě zmiňovaného připravujeme internetovou databázi veškerých podnikatelských
subjektů ve městě a okolí, a prosíme tedy
všechny firmy, které chtějí být zveřejněny
o poskytnutí následujících údajů:
- název a přesná adresa firmy
- tel. a faxové číslo, e-mailovou adresu, webovou stránku firmy
- stručný popis činnosti
- příp. další doplňující údaje, které hodláte
zveřejnit necháváme na vašem zvážení.
Informace můžete zasílat na e-mailové
adresy: redakce@meuslavkov.cz nebo
info.austerlitz@infos.cz, příp. můžete podklady doručit na adresu infocentra: IRC Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov
u Brna.
Děkujeme za spolupráci a doufáme, že se
nám společně podaří přispět ke zkvalitnění
nabídky informačního portálu města Slavkova u Brna.
Poznámka

8/2006

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 18.
září. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

4

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

8/2006

Výchovně rekreační tábor pro děti v roce 2006
V době od 29. 7. do 5. 8. se konal, tak jako
již každoročně, letní výchovně rekreační tábor
pro děti pod záštitou Městského úřadu Slavkov
u Brna a Městského úřadu Bučovice, za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Ubytování bylo zajištěno
v chatkách rekreačního střediska Prudká na
Tišnovsku. Tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí
ve věku od 7–15 let, které byly rozděleny do
čtyř oddílů. Program tábora zajišťovali čtyři oddíloví vedoucí.
Pobyt na táboře provázela celotáborová hra.
Každý oddíl si vyrobil tzv. létací stroj, pomocí
něhož se účastníci tábora každý večer přesouvali v čase do různých zemí v jednotlivých světadílech. Každý den pak probíhal v duchu dané
země. V den věnovaný Japonsku si jednotlivé
oddíly postavily japonské domky, které byly určeny k jejich tajným poradám. V indiánský den
si děti vyrobily pomůcky pro turnaj v lakrosu.
Další indiánské výrobky – štíty a kopí byly nezbytným vybavením na cestu „mladého bojovníka“. V den Egypta soutěžily děti např. ve stavbě
pyramidy, odpoledne pak proběhla soutěž v hledání ztracených egyptských princezen. Jeden
den probíhal v duchu mezinárodního festivalu,
kdy si jednotlivé oddíly vyrobily vlajky dané
země, kostýmy a soutěžní automobily určené
pro závod. Proběhl také celodenní výlet, během
kterého děti plnily různé soutěžní úkoly a jehož
vyvrcholením byla prohlídka hradu Pernštejna.
V letošním roce nám počasí celkem přálo.
Když bylo teplo, koupaly se děti nejraději v řece
Změna režimu na registru vozidel
Od 18. 9. 2006 dochází k zásadní změně režimu na registru vozidel našeho úřadu. Přestože jsme od 16. 5. 2006 rozšířili tzv. úřední dny
i na úterý, i nadále je často více žadatelů, než
kolik jsme schopni za stávajícího systému objednávkové knihy efektivně vyřídit. Objednávková kniha splnila svou roli v prvních letech
fungování registru vozidel na
našem úřadě, je třeba však řešit
stávající situaci tak, aby se odstranily občas až nedůstojné fronty před úřadem. Pokud nechceme navyšovat počet úředníků, měl by být řešením obdobný systém, jaký
funguje na některých jiných úřadech. Znamená
to, že dnem 18. 9. 2006 rušíme objednávkovou
knihu a klienti budou vyřizování v pořadí, v jakém přijdou. V první fázi jim budou vydávány
pořadové karty, takže každý klient bude vědět,
kolik dalších klientů je v řadě před ním. Díky
tomuto opatření by mělo dojít k zefektivnění
režimu a zejména by byl pokryt celý úřední
den možností vyřizovat potřebné záležitosti
průběžně, nikoliv jako doposud, kdy při naplnění objednávkové knihy bylo většinou již problematické později příchozí obsloužit. Dalším
krokem (pokud se jej podaří prosadit do rozpočtu města) by měla být instalace vyvolávacího
systému, který by byl používán i pro agendy řidičských průkazů, cestovních dokladů a občanských průkazů. Součástí tohoto systému by
měla být i možnost objednávky po internetu
s přednostním právem vyřízení.
Rozšíření úředních hodin
Z důvodu narůstajícího množství agend a jejich administrativní, a tím i časové náročnosti
(např. cestovní doklady, řidičské průkazy, atd.,

Svratce, která rekreačním střediskem protéká.
Ve volném čase děti řešily různé vědomostní
úkoly, učily se skládat origami apod. Každý den
byl využit beze zbytku. Do programu byla zařazena také beseda cestovatelky Evy Obořilové
o Keni, návštěva Dětského domova v Předklášteří a prohlídka klášterního muzea. Nechyběl ani
táborák a dětmi oblíbené diskotéky.
V průběhu a především na konci tábora byly

děti odměňovány za své každodenní zápolení
cenami, které nám poskytli sponzoři. Touto
cestou bychom chtěli za dary poděkovat firmám: E-COM s.r.o, Slavkov u Brna, FenStar
s.r.o., Hodějice, Protisk s.r.o, Slavkov u Brna,
Smíšené zboží Svoboda, Slavkov u Brna a Karlovi Otevřelovi z Vyškova.
Další fotografie z tábora jsou ke zhlédnutí na
webových stránkách města: www.slavkov.cz.

kdy rostoucí technické zabezpečení před zneužitím osobních údajů s sebou nese větší časovou náročnost na zpracování) se od 4. 9. 2006
mění režim úředních hodin na úřadě. Úřad sice
již nyní byl otevřen od 7 h a na každém odboru byli přítomni pracovníci, nyní však budou
úřední hodiny v pondělí a ve středu od 7.30 h
pro všechny pracovníky úřadu. Důvodem je,

me mezi menší úřady typu obcí s rozšířenou
působností, disponujeme pouze omezenou
možností plnohodnotného záskoku na agendách. Znamená to, že v době dovolené nebo
nemoci jednoho z pracovníků výše uvedený
záskok nemusí být vždy realizovatelný. V drtivé většině roku však bude popsaný režim
funkční. Zároveň je však třeba z organizačních
důvodů (byly popsány zhruba
před rokem ve zpravodaji) respektovat tyto tzv. úřední dny
a své záležitosti vyřizovat přednostně v těchto
dnech.
Webové stránky města
V tomto čísle zpravodaje na str. 3 naleznete
dopis, který vyzývá k využití možnosti pro nejrůznější subjekty, ale i jedince uveřejňovat informace na webových stránkách města (osloveny budou i obce regionu Slavkovska).
Hlavním cílem této aktivity je oživit webové
stránky města. Stávající webové stránky města
jsou sice dostatečným zdrojem informací
o činnosti úřadu (naleznete zde usnesení rady
města, zápisy zasedání zastupitelstva města,
kontakty na úředníky, formuláře žádostí, texty
vyhlášek města, návody jak postupovat při vyřizování záležitostí atd.), ale k dalším činnostem a aktivitám ve městě (akce, upoutávky, aktuality) je informací občas méně. Dalším
důvodem této aktivity je získat kompletní databázi firem a živnostníků. Chceme tedy docílit
toho, aby organizace, sdružení atd. měly možnost zveřejňovat na webu města upoutávky,
články ke svým akcím, informace o sobě atd.
Věříme, že se některé subjekty poté stanou pravidelnými přispěvateli.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Důležité informace z radnice
aby byl vytvořen větší prostor pro zvládání náročnějších úkonů, a tím i pro občany, kteří si
své záležitosti potřebují vyřídit dříve. Již v minulosti byla stanovena povinnost přítomnosti
pracovníků odboru v časnějších hodinách, nedávná právní úprava zákoníku práce však
s ohledem na povinné přestávky v práci komplikovala efektivní realizaci těchto opatření.
Nyní však právě s ohledem na výše uvedená
fakta a i v souvislosti s tím, že končí období
čerpání dovolených, kdy se agendy nakumulovaly, bude toto opatření znamenat, že nejpozději v tuto dobu budou naprosto všichni úředníci k dispozici občanům-klientům. Dalším
souvisejícím krokem je to, že i v době polední
přestávky budou zabezpečeny základní agendy
(matrika, dávky soc. péče, živnostenský úřad,
občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské
průkazy, evidence motorových vozidel, pokladna) tak, aby občan-klient v pondělí a ve
středu nalezl odborného pracovníka úřadu
dané agendy na pracovišti v kterékoliv době,
tedy i v době dřívější polední přestávky. Na
každém dalším odboru bude vždy alespoň jeden pracovník, který bude schopen podat základní informace. Vzhledem k tomu, že patří-
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Výstavy na zámku v měsíci září
Měsíc září na slavkovském zámku je ve znamení výstav. Od prvního
týdne naleznou návštěvníci v galerii
v přízemí (naproti kavárně) výstavu
fotografií Ligy za práva vozíčkářů
nazvanou Život nejen na kolech. Výstava fotografií byla sestavena z vítězných prací všech uplynulých ročníků
stejnojmenné soutěže, které se od
roku 1997 zúčastňovali autoři s postižením i bez něj.
Námětem všech fotografií jsou životní okamžiky lidí, nesoucích handicap zdravotního postižení. Skrz optiku aparátu můžeme společně s autory
sledovat pozitivní i negativní emoce

a běžné životní chvíle lidí, kteří se od
nepostižené většiny populace viditelně
odlišují svým nepřehlédnutelným handicapem, a přitom jsou zmíněné většině tak velmi podobní ve svých reakcích, představách, emocích i snech.
Iniciátoři výstavy doufají, že se podaří
prostřednictvím okamžiků zachycených na fotografickém papíře obrátit
vaši pozornost k problémům, které nesou na svých bedrech vaši bližní se
zdravotním postižením.
•
V podzemí zámku se po celý měsíc
koná výstava keramických objektů
Květy Makovské. Autorka (* 1942)

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ DDM Slavkov, ‰kolní rok 2006/2007
Název krouÏku

PRO DùTI
Basketbalové hrátky (dívky+ho‰i)
Basketbal pﬁípravka (dívky +ho‰i)
Basketbal dívky
Basketbal star‰í Ïáci (soutûÏ OP)
Aerobik pro mlad‰í
Aerobik pro star‰í
Gymnastika
Sportovní hry pro mlad‰í (dívky+ho‰i)
Sportovní hry pro star‰í (dívky+ho‰i)
Florbal ho‰i mlad‰í
Florbal ho‰i star‰í
Cviãení pro dûti overbally, gymbaly
Volejbal pro mlad‰í
Házená
Kung-fu pro zaãáteãníky
Stolní tenis
Rytmik (taneãní dovádûní)
·achov˘ klub pro dûti
Rybáﬁsk˘ krouÏek
V˘tvarn˘ krouÏek pro nejmen‰í
V˘tvarn˘ krouÏek pro mlad‰í
V˘tvarn˘ krouÏek pro star‰í
·ikovné ruce
Malá ‰koliãka vaﬁení
·koliãka vaﬁení
Odpolední hrátky
Angliãtina pro nejmen‰í
Angliãtina pro dûti
Hra na kytaru pro mlad‰í
Hra na kytaru pro star‰í
Hra na flétnu pro mlad‰í
Hra na flétnu pro star‰í
PRO MLÁDEÎ A DOSPùLÉ
Basketbal pro mládeÏ
Zdravotní preventivní cviãení
Kondiãní cviãení overball, gymball
Aerobik
·achov˘ klub pro mládeÏ a dospûlé
Baby klub pro maminky s dûtmi
Cviãení rodiãÛ s dûtmi

Vedoucí

Vûkové omezení

Mgr. J. Kla‰ková
1.-3. tﬁída Z·
S. Ondru‰ková
pokraãují
Mgr. J. Kla‰ková
pokraãují
Ing. P. Brulík, r. 1991 a mlad‰í, pokraãují
S. Ondru‰ková
1.-4. tﬁída Z·
S. Ondru‰ková
5.–9. tﬁída Z·
S. Ondru‰ková
1.–4. tﬁída Z·
S. Ondru‰ková
1.-4. tﬁída Z·
T. Uhlíﬁová
5.-9. tﬁída Z·
S. Ondru‰ková
1.-5. tﬁída Z·
T. Uhlíﬁová
6.-9. tﬁída Z·
P. Martinková
od 3. tﬁ. Z·
T. Uhlíﬁová
1.-4. tﬁ. Z·
T. Uhlíﬁová
5.-9. tﬁ. Z·
Z. Marada
od 3. tﬁ. Z·
P. Martinková
dle zájmu
T. Uhlíﬁová
od 2. tﬁ. Z·
Ing. M. Merta
od 3. tﬁ. Z·
L. ·ed˘
2.-9. tﬁ. Z·
P. Martinková
1.-3. tﬁ Z·
P. Martinková
4.-6. tﬁ. Z·
P. Martinková
7.-9. tﬁ. Z·
P. Martinková
4.-9. tﬁ. Z·
P. Martinková
1.-4. tﬁ. Z·
P. Martinková
5.-9. tﬁ. Z·
P. Martinková
1.-5. tﬁ.
E. Janková
1.-3. tﬁ. Z·
E. Janková
4.-5. tﬁ. Z·
T. Moric
3.-5. tﬁ. Z·
T. Moric
6.-9. tﬁ. Z·
Mgr. Z. Rusnáková
1.-3. tﬁ. Z·
Mgr. Z. Rusnáková
4.-6. tﬁ. Z·

Pololetní
poplatek

âetnost
schÛzek

300,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
500,2x t˘dnû
750,- 3x t˘dnû+zápasy
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
70,- (na rok) 1x mûs.
300,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
250,1x t˘dnû
200,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
300,1x t˘dnû
350,1x t˘dnû
350,1x t˘dnû
350,1x t˘dnû
350,1x t˘dnû

Mgr. J. Kla‰ková
studenti S·
500,Mgr. T. Floriánová
300,- nebo 30,- Kã jednotl. vstup
Mgr. H. Charvátová
300,- nebo 30,- Kã jednotl. vstup
Mgr. I. Majárková, 7.-9. tﬁ. Z·, dívky S·, Ïeny 30,- Kã jedn. vstup
Ing. M. Merta
200,P. Martinková, T. Uhlíﬁová 300,- nebo 30,- Kã 1x t˘dnû
jednotl. vstup
dopoledne
T. Uhlíﬁová, dûti od 2-5 let, 350,- nebo 30,-Kã1x t˘dnû
I. Olejníková
jednotl. vstup

se ve své tvorbě věnuje širokému spektru námětů. Inspiraci hledá v dávných kulturách pravěku a starověku. Proto své objekty zdobí nejraději engobami, barevnými pigmenty, rytím,
otisky, sgrafitem. Někdy je leští kamínkem, patinuje glazurou, retušuje různými hladítky. Objekty vytáčí na hrnčířském kruhu, skládá je lepením, nebo jen modeluje, či kombinuje obojí.
Tvůrčí nápady se volně prolínají, narůstají, jedno započaté téma je začátkem druhého. Z keramických hmot preferuje keramickou hlínu ostřenou šamotem.
Návštěvníci výstavy, která je prodejní, budou moci zhlédnout ručně vytvářené malé keramické objekty, závěsné plastiky, akční, světelné, užité keramické objekty, stejně jako
figurální plastiku v životní velikosti.
•
Kromě výstavy keramických objektů mají
návštěvníci podzemí možnost navštívit expozici Z historie města Slavkova a jeho řemesel
s množstvím figurín v historických kostýmech,
trojrozměrnými dekoracemi, součástí prohlídky je také zámecká pekárna, pomocná kuchyně, dále mučírna a také lapidárium.
•
V sobotu 23. září se v zámeckém parku
uskuteční již tradiční řemeslný Václavský jarmark. Vstup do areálu bude zdarma.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

1x t˘dnû
1x t˘dnû
1x t˘dnû
1x t˘dnû
1x t˘dnû

Tû‰í se na vás. Dal‰í informace v DDM Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708, pondûlí, stﬁeda
8–17 h, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz, ostatní dny – 8–16 h. Pozor, bûhem záﬁí moÏnost zmûny podle poãtu pﬁihlá‰en˘ch. Stál˘ rozvrh bude k dispozici od 25. záﬁí 2006!

Rozpis cviãebních hodin TJ Sokol Slavkov u Brna, oddíl v‰estrannosti pro ‰kolní rok 2006/2007
Oddíl žen a zdravotní cvičení (vedoucí cvičení L. Krahulová)
cvičíme v pondělí a čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. – ženy
od 19.30 do 20.30 hod. – zdravotní cvičení
září a červen, stará tělocvična ZŠ Komenského; říjen až květen, gymnastický sál ZŠ Komenského

Z vystoupení luhačovického souboru Campanulla, který dobovými tanci zpestřil prohlídky
podzemí v sobotu 26. srpna.
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Soutěž v kreslení – děti v akci.

Předávání cen v soutěži o nejdokonalejší historický kostým.

Soutěže na Napoleonském dnu
Stalo se již tradicí, že součástí programu Napoleonského dne jsou rovněž zajímavé soutěže.
V letošním roce se rozrostl jak počet účastníků,
tak počet cen. Soutěžilo se ve dvou tematických
skupinách, a to:
• Soutěž o nejzdařilejší dětské výtvarné dílo
s napoleonskou tematikou
• Soutěž o nejdokonalejší historický kostým.
Děti nám udělaly opravdu radost. Celkem
bylo nakresleno 55 obrázků, které návštěvníci
napoleonských dní mohli zhlédnout v prostorách
salla terreny. Bylo uděleno celkem 15 cen. Pátá
cena, kterou si její výherce nevyzvednul – krabice cukroví z cukrářství „U Martiny“, byla rozdána dětským účastníkům losování. Kostýmovaných účastníků se pro náročnost výroby kostýmů
zúčastnilo méně. Kostýmy však byly pěkné
a všichni tito soutěžící měli vstup na Napoleonský den zdarma. Nevyzvednuté ceny byly soutěžícím zaslány. Vylosováni byli tito soutěžící:
1. Soutěž o nejzdařilejší výtvarné dílo s napoleonskou tematikou:
1. místo: Jakub Patloka, Boskovice, 6 let
2. místo: Jan Hošek, Brno, 9 let
3. místo: Marek Hintenaus, Dobroutov, 6 let
4. místo: Gábina Badrová, Hustopeče, 7 let
5. místo: cukroví rozděleno přítomným dětem
– nedalo se poslat ocenění: Kryštof Dohnal,
Brno, 3,5 let; Anna Dohnalová, Brno, 3,5 let;
Marek Ivančo, Rousínov, 4 roky; Sabinka Kohoutková, Bučovice, 4,5 let; Linda Červinková,
Slavkov u Brna, 3 roky; Václav Pruch, Slavkov
u Brna, 5 let; Maruška Schubertová, Brno, 4
roky; Marcus Weinzimer, Mokrá, 4 roky; Markétka Vojtková, Slavkov u Brna, 4 roky; Julinka
Richterová, Zastávka, 3 roky.
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2. Soutěž o nejdokonalejší historický kostým:
1/1. místo: Drahomíra Kyjovská, Brno
1/2. místo: Silvie Holubová, Brno
2. místo: Radko Bohdálek, Křenovice
3/1. místo: Vláďa Vaňásek, Karviná
3/2. místo: Magda Petrášová, Kovalovice
ocenění: Alena Bartošková, Křenovice
Na závěr byly slosovány vstupenky. První cenou byl dvoudenní pobyt v luxusním *****
Grand hotelu v Praze. Rovněž ostatní ceny byly
velmi atraktivní a přes nepřízeň počasí v závěru
losování zúčastnění určitě nelitovali, že vyčkali
až do konce losování.
Věříme, že soutěže opět obohatily program
Napoleonských dnů 2006 a svůj úspěch zopakují i v příštím roce.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Rozdávání cukroví dětem.

Napoleonské dny 2006 –
podûkování sponzorÛm a partnerÛm
Děkujeme našim sponzorům a partnerům, kteří se jakýmkoli způsobem zúčastnili letošních Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna. Patří mezi ně: Jihomoravský
kraj, hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek,
zastupitelé Slavkova u Brna, E-ON, Ředitelství výcviku a doktrin Armády České republiky, Kluby vojenské historie, Agentura
Historia, DKS Štvanci, Posádková hudba
Tábor, AV Technika Brno, Grandhotel
Brno, Pivovar Černá Hora, ZŠ Komenského
Slavkov u Brna, ZŠ Tyršova Slavkov
u Brna, Zámecká Černá kuchyně, Zámecká
kavárna, prodejna čaje a kávy Zelený list,
Cukrářství „U Martiny“, mediální partneři
Rádio Kiss Hády a deník Rovnost, Technické služby města Slavkova u Brna, Jiří Křenek – G.D.K., TUPA spol. s r.o. Kardašova
Řečice – a všichni další příznivci, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu Napoleonských dnů.
Mgr. Jana Omar, Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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H

istorické muzeum pořádalo v neděli 13. srpna
v
chrámu
Vzkříšení
Páně
varhanní koncert
Kateřiny Chrobokové. Zazněly na
něm skladby od J.
S. Bacha až po
současné autory
a potěšitelná byla
velká účast posluchačů, kteří mohli
obdivovat špičkový
výkon interpretky.

Varhanní koncert Kateřiny Chrobokové

The King of Thailand

ORBIS 2006 na slavkovském zámku
Ve dnech 31. 7.–4. 8. navštívilo
zámecký areál téměř 1400 účastníků mezinárodního skautského setkání Jamboree, které se konalo
v Brně. Děti z mnoha evropských
zemí (např. ze Slovenska, Polska,
Velké Británie, Francie, Řecka apod.) si nejprve prohlédly historické sály zámku a také
nově zpřístupněné podzemí. Poté je v zámecké zahradě čekalo seznámení s problematikou
bitvy u Slavkova očima vojáků všech zúčastněných stran. Následovala šermířská ukázka,
výklad o vývoji chladných i palných zbraní
a také střelnice.
Součástí programu bylo i roztavení olověné
kulky, její odlití do formy ve tvaru písmene
a následné začlenění do textu poselství tohoto „výtvarného díla“. Toto dílo a fotografie ze
skautské akce, která probíhala v Brně a zejména záběrů z výletu do Slavkova, si budete
moci prohlédnout v průběhu měsíce září
v Salla terreně slavkovského zámku.
Aktivity, které pro nás Historické muzeum

ve Slavkově u Brna (ve spolupráci
s agenturou Tomík dětem a DKS Štvanci) připravilo, byly jedinečné, přiměřené věku a zájmu účastníků. Spokojenost dětí s nabízenými službami
byla stoprocentní. Účastníci považovali program na zámku a v parku za jeden
z nejlepších a nejpoutavějších. Zejména nás
zaujala prohlídka mučírny a střelba z děla.
Praktické ukázky a možnost vyzkoušet si většinu aktivit vlastníma rukama byly tou nejlepší formou prezentace historie jak pro české, tak pro zahraniční účastníky.
Výtvarné dílo, které účastníci v rámci jedné z aktivit na zámku vytvářeli, bylo rovněž
velkou atrakcí, jelikož málokterý účastník
měl někdy šanci si odlít z válečné kulky písmeno. Hotové poselství má jedinečnou podobu. Za celý team organizátorů i účastníků Orbis 2006 děkuji za vstřícnost, spolupráci
a koordinaci programu na slavkovském zámku.
Za přípravný tým Orbis 2006
Bc. Alena Hauptmanová

Historické muzeum ve Slavkově u Brna
a velvyslanectví Thajského království
v Praze vás srdečně zvou na výstavu k šedesátému výročí korunovace Jeho Veličenstva thajského krále Bhumibola Adulyadeje „The King of Thailand“. Uvidíte
fotografie z králova života (některé dosud
nepublikované), z oslav k šedesátému výročí korunovace za účasti vládnoucích královských rodin z celého světa, unikátní fotografie z návštěvy thajského krále
v prvorepublikovém Československu a další zajímavosti z této pro nás exotické země.
V následujících dnech bude možné navštívit přednášku Petra Hlásenského o životě a cestování v Thajsku a ve spolupráci
s ISŠ Slavkov se přihlásit do kurzu thajské
kuchyně.
Výstava bude zahájena v sobotu 30. září
v 15 h na slavkovském zámku za účasti velvyslance Thajského království.
HM+ps

Ze setkání skautského setkání Jamboree v zámeckém parku ve Slavkově.
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Poklady nejen z depozitářů (42)
Pohlednice (pokračování)
KŘENOVICE
Obec ležící cca 3 km jihozápadně od Slavkova
u Brna. Svůj název získaly
od osobního jména Chřen
(v listinách jsou rovněž
označovány Chřenovice či
německy Křenowitz). Nejstarší písemné prameny, které se týkají Křenovic, pocházejí až
z počátku 14. století. Archeologické nálezy
však dokládají osídlení v podstatně dřívějším
období.
Již v roce 1305 patřily Křenovice společně
s nynějšími obcemi Vážany nad Litavou
a Hrušky ke svobodnému majetku pánů z Deblína. Již v této době v Křenovicích existoval
gotický kostel sv. Vavřince, jehož základy by
mohly být i staršího původu. Jako majitelé zde
vystupují Hartleb starší, později Hartleb mladší a Vítek a jejich matka – vdova Budiše. Oba
bratři pocházeli z významné moravské šlechty,
která zastávala důležité správní funkce.
Další písemná zpráva spadá až do roku
1382, kdy se Křenovice objevují v účetních
knihách česko-moravské provincie řádu německých rytířů. V Křenovicích v tuto dobu žijí
dva řádoví bratři. Není bez zajímavosti, že křenovická komenda nespadala pod jednu z největších komend řádu německých rytířů ve
Slavkově, ale působila samostatně.
Samosprávu představoval v Křenovicích
rychtář, který stál v čele obce, měl i nižší soudní pravomoc. Je zde rovněž zastoupena funkce
šafáře – hospodářského správce.
V období husitských nepokojů drželi Slavkov společně s Křenovicemi v zástavě páni ze
Šternberka, 1423 pak Hašek z Valdštejna –
představitel husitské šlechty. V r. 1460 je získal Protivec ze Zástřizl. V roce 1497 se Křenovice dostávají do rukou Žofie z Valdštejna.
Nechal je na ni, společně se slavkovským panstvím, přepsat Petr hrabě od sv. Jiří a z Pezinku, a to včetně kostelního patronátu. Po roce
1531 připadly Křenovice rodu Kouniců, který
v této době již definitivně vlastnil slavkovské
panství.
V Křenovicích se při panském dvoře nacházel mlýn. Panský dvůr byl obnoven a rozšířen
za Oldřich VI. z Kounic v průběhu konce 16.
a poč. 17. století. Na počátku 17. století patřily Křenovice s 61 usedlostmi ve slavkovském
panství k největším vesnicím. V období třicetileté války (1618–1648) byly však i Křenovice postiženy významným úbytkem obyvatel-

Křenovice po r. 1908

stva. Svou stopu zde zanechaly rovněž napoleonské války. Ve Spáčilově statku č.p. 65 se
nacházel hlavní stan velitele spojené rusko-rakouské armády Michaila Illarionoviče Kutuzova. Drobné památky na bitvu u Slavkova
z 2. prosince 1805 jsou dodnes nacházeny
v okolní krajině.
K nejvýznamnějším památkám obce patří
Farní kostel sv. Vavřince – původně postaven
v gotickém slohu. V letech 1860–1861 byl obnoven, 1874 pak byla přistavena zákristie, která byla do té doby umístěna pod věží. V r. 1885
byla prodloužena chrámová loď. Rovněž se
zde nachází kamenná křtitelnice z r. 1684.
Nejstarší zmínka o školní výuce v Křenovicích spadá do roku 1617. V roce 1793 byla
u kostela postavena nová školní budova naproti kostelu sv. Vavřince. Nová, jednopatrová budova školy, pak byla dostavěna v r. 1856. Škola se v obci nachází dodnes.
Neštěstí se nevyhnula ani Křenovicím. 1866
obec postihla epidemie cholery, v r. 1888 pak
přišlo zničující krupobití. V letech 1850, 1851
a 1888 obec zachvátil požár, v letech 1888
a 1897 zde byla povodeň.
K zajímavostem patří dvě vlaková nádraží
v této obci. Horní nádraží, které leží na bývalé
Severní dráze císaře Ferdinanda a Dolní nádraží na dráze Brno–Vlárský průsmyk.
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nachází 16 pohlednic Křenovic. Z toho jsou 4 dopisnice z počátku
20. století. Tři černobílé dopisnice představují
kombinované záběry na zajímavá místa v obci
s použitím secesních rámečků. Dopisnice
z r. 1908 se záběry na kostel, školu a dálkové
pohledy na obec je kolorovaná. Další dvě pohlednice spadají do období 1910–1915. 19.
12. 1924 byla odeslána černobílá pohlednice
se záběrem na Brněnskou ulici, Spolkový dům,
náves a kostel sv. Vavřince. Do 20. – 30. let
pak spadá většina ostatních pohlednic, které
zachycují významné budovy obce. Nejmladší
pohlednice je z 60. let 20. století.
KŘIŽANOVICE
Obec Křižanovice se nachází asi 5 km východně od
Slavkova. Název je odvozen
od osobního jména Křižan.
Křižanovice patřily k olomouckému biskupství. To je jako léno propůjčovalo dalším osobám. Kolem r. 1378 toto léno přebírá po kroměřížském proboštovi Albertovi Aleš z Manic.

Křižanovice 1931
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V r. 1408 je jako leník zmiňován Archléb z Říčan společně s bratrem Pročkem. Po dlouholetých sporech získává Křižanovice syn Anežky
z Milonic Mikuláš, a to od r. 1436. V roce
1461 byly Křižanovice přiděleny Mikuláši
z Nevojic. Díky mnohým sporům se nájemci
Křižanovic střídali poměrně často. Ze 16. století je znám Tas z Ojnic a na Bučovicích, který Křižanovice získal v r. 1523, z r. 1534 pak
Tasův zeť Václav z Boskovic a na Letonicích.
Po něm léno zdědili jeho synové Albert Černohorský z Boskovic a později Jan Šembera
z Boskovic. Po dalších výměnách Křižanovice
získává v r. 1720 Maxmilián z Kounic. Jako
lenní statek zůstaly Křižanovice při slavkovském panství až do r. 1848, kdy po smrti bezdětného Aloise z Kounic slavkovské panství
přechází Michalem Karlem na českou větev
rodu Kouniců. Křižanovice však získává zpět
kroměřížský arcibiskup. Zákonem z 15. května
1869 byla zrušena veškerá léna na Moravě.
Duchovní správa se v Křižanovicích připomíná již k r. 1260. K památkám patří barokní
kostel Nanebevzetí P. Marie ze 17. století.
Od r. 1890 byl postupně opravován, následně
byla přistavěna boční kaple. V r. 1708 zde byla
postavena nová budova faray. Na věži kostela
je umístěno pět zvonů. Zvon čtyř svatých
evangelistů z roku 1541 je nejstarší na okrese
Vyškov. Byl nalezen při archeologických
vykopávkách zaniklé středověké vesnice Konůvky.
Děti se učily nejprve v některých domech.
Školní budova byla postavena v roce 1881
(stavba zahájena 1. dubna a 13. listopadu dokončena!). Svěcení základního kamene provedl místní farář P. Jan hrabě Krakowský z Kolowrat. Jako učitelé nejdéle v obci působili:
Josef Bernard 51 let, Josef Ambrož 41 let,
Konstantin Hill 36 let.
Ve sbírkách HM se nachází devět černobílých pohlednic. Nejstarší, ještě dopisnice
z r. 1902, představuje nejvýznamnější budovy
obce – kostel, faru, školu, nádraží a obchod
Josefa Janíčka – vše v rámečcích se secesním
motivem. Další dopisnice, odeslaná po r. 1908,
ukazuje dálkový pohled na Křižanovice.
V r. 1923 byla odeslána pohlednice s náhrobkem Leopolda Kolíska. Významné budovy jsou
rovněž na pohlednicích z r. 1931, 1933, 1936,
1949 a z 50. a 60. let 20. století.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr. Jaromír Pytela,
Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Semináﬁe pro podnikatele

Poutníci

Vážení přátelé dobrého folku a country,
dovolte mi úvodem poděkovat všem obětavým fanouškům, kteří přišli na 8. ročník přehlídky Folk a country na zámku, jež se konala
4. srpna v prostředí slavkovského zámku. Počasí vypadalo zle a vůbec nám nepřálo, ale nakonec od 17 do 23 h nepršelo a hlavní hvězdy
festivalu Honza Vyčítal s Greenhorny, Wabi
Daněk s Milošem Dvořáčkem a skupinou Vabank Unit a s diváky byli v suchu. Nejvíce počasí „odskákali“ domácí Poutníci a Osada, ne-

boť během jejich hraní pršelo. Ještě jednou dík
všem co přišli a zůstali. A ti, co nepřišli, mohou
jen litovat, bylo to podle mě moc a moc fajn.
Doufám za nás za všechny, co máme rádi hudbu ve stylu country nebo folku, že Historické
muzeum ve Slavkově u Brna spolu s Městským
úřadem nám i nadále zůstanou nakloněny. Jestli ano, tak příští rok na 9. ročníku Folk a country na zámku na shledanou.
Váš Jiří Karas Pola

Informační místo pro podnikatele (InMP) ve Slavkově
u Brna pořádá ve spolupráci
s městem Slavkov u Brna pro majitele a pracovníky firem v průběhu září 2006 dva semináře.
První proběhne ve čtvrtek dne 7. září 2006
a bude se týkat aktuálních změn v oblasti silničního provozu, tak jak je přináší nová legislativa České republiky, ale i Evropské unie.
Lektorem bude pracovník Centra dopravního
výzkumu v Brně Ing. Vratislav Kelnar. Na něj
naváží svými poznatky z bodového systému
pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna.
Druhý seminář je věnován aktuálním novinkám z daní z příjmu a z přidané hodnoty se
zvláštní pozorností na DPH u staveb. Bude se
konat ve čtvrtek dne 21. září 2006 a přednášet
bude člen prezídia daňových poradců
Ing. Petr Buchníček.
Semináře se konají v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 65, zahájení bude vždy v 9.00 hod.
Bližší informace vám podá InMP – MěÚ
Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel.
544 121 180, mobil 737 260 436, e-mail: rmslavkovubrna@inmp.cz, kde je možné obdržet
přihlášky.
Pozvánky s přihláškami jsou také na internetových stránkách Obchodní a hospodářské
komory Brno na adrese www.ohkbrno.cz,
v sekci vzdělávací akce.
Účast pro podnikatele je hrazena z projektu InMP a je zdarma. Termíny pro přihlášení
buď v elektronické nebo písemné podobě jsou
do 5. září respektive do 19. září 2006.
JK

Svoje pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na adresu
Miloš Dvořáček a Wabi Daněk.

M. Kocman a J. Vyčítal – Greenhorns.

Nové knihy
Skarlantová, Jana – Vechová, Marie: Textilní výtvarné techniky – autorky zaměřily svou pozornost zvláště na širokou paletu možností dekorování tkanin (batikování, textilní tisky,
malování na textil atd.), a to se záměrem zpřístupnit nejširší veřejnosti poznávání lidových
tradic našich předků. Didakticky pojatý text je
doplněn množství fotografií s ukázkami výtvarných prací a dokumentací pracovních postupů.
Brezina, Thomas: Totálně ulítlé prázdniny to snad ne! Nudné stanování u jezera místo
prázdninové cesty do Ameriky? Je naprosto jasné, že léto nebude stát za nic! A aby toho nebylo málo, hned po příjezdu do kempu se ukáže, že
vedle Lissi a Tinky bydlí ten nejotravnější a nejprotivnější kluk na světě, který jim dělá samé naschvály. A to ještě zdaleka není poslední překvapení ... Nedá se nic dělat, tady pomohou jedině
kouzla a čáry! Klukům vstup zakázán!
Ganeri, Aneta: Vyprahlé pouště – zeměpis
nejsou jen slepé mapy a nezáživná fakta! Máte
už plné zuby protivných map, horských masivů
a nemožných místních názvů? Zamávejte nudným hodinám zeměpisu na rozloučenou a vypravte se prozkoumat nejvyprahlejší místa naší
planety. A pokud se neradi myjete, zaručujeme
vám, že tady se s vodou jen tak nepotkáte... Kniha z ediční řady Děsivý zeměpis.

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Konsalik, Heinz G.: Doktor z Hongkongu –
záhadný příběh s detektivní a milostnou zápletkou těží z tajemné atmosféry Hongkongu, kde se
střetává moderní život s orientálními tradicemi.
Řeháčková, Věra: Chlapec se srdcem mého
syna – Libor, bývalý úspěšný hokejista, vede
svého syna Jakuba ve svých šlépějích do okamžiku, kdy lékař zjistí chlapci zhoubný nádor,
kterému bohužel podléhá. Po dlouhém váhání
Libor přistoupí na návrh lékaře – darovat synovo
srdce těžce nemocnému chlapci Ríšovi. Chce
však obdarovaného poznat. Rodina podmínku
přijímá. Začíná peklo pro obě strany. Libor vidí
v uzdravujícím se chlapci svého syna…
Winter-Neprakta, Jiří – Švandrlík, Miloslav: Nepraktycká historie – další část cyklu „Z
archivů krále humoru“ dává příležitost posoudit,
jak se Mistr kresleného humoru dokázal vypořádat s životem pravěkého člověka, starými Řeky,
Římany i Čechy, s gotikou, renesancí i s tajnostmi salónů a ložnic našich předků. Zkrátka
z pleistocénu až po Rakousko-Uhersko.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

info@bmtypo.cz

Město nabízí k pronájmu
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu nebytové prostory
• v objektu Palackého náměstí 126, Bonaparte, Slavkov u Brna, III. NP (bývalá restaurace „Josefína“) o celkové výměře 226,80 m2
(zadávací podmínky na www.slavkov.cz),
• v budově na Koláčkově náměstí č. p. 727
(bývalý Agroklas), Slavkov u Brna, místnosti –
kanceláře ve II. NP (o ploše 17 m2 a 50 m2)
a vytápěné prostory v technickém podlaží,
vhodné k využití jako archiv nebo pro skladování zboží malých rozměrů, případně po provedení změny užívání k poskytování různých služeb,
• prostory kuchyně a jídelny v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna,
o celkové ploše 204,35 m2 nebo po provedení
změny užívání prostory o ploše cca 120 m2
i k jiným účelům, podle požadavků nájemce.
Podrobnější informace a další podklady lze
získat telefonicky (422 121 124) nebo osobně,
v úřední dny pondělí a středa, s možností prohlídky na místě samém, na Městskému úřadu
Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného
hospodářství.
Ing. Jarmila Pechová,
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství
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Stanovisko rady mûsta
V poslední době se objevily informace
o tom, že město Slavkov u Brna a Historické
muzeum ve Slavkově u Brna při realizaci tzv.
Virtuální bitvy u Slavkova, která je součástí
I. etapy nové napoleonské expozice ve slavkovském zámku, porušili zákon o zadávání
veřejných zakázek, za což jim byla každému
uložena pokuta ve výši 15 000 Kč. Vedení
města ani Historického muzea s takovým rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) nesouhlasí, a připravujeme
proti němu soudní žalobu. Nemůžeme akceptovat výrok úřadu, podle něhož došlo k rozdělení jedné veřejné zakázky na dvě, jež nedosahují tehdy platného zákonného limitu
dvou milionů korun tak, abychom se vyhnuli
povinnosti vést zadávací řízení. Jsme přesvědčeni, že celá záležitost byla naprosto nesprávně posouzena, rozhodnutí se nevypořádalo s argumenty města ani muzea a opírá se
o nesprávné závěry. Proto rada města předpokládá, že zastupitelstvo města vyjádří na
svém nejbližším zasedání vůli jej u soudu napadnout.
Napoleonskou expozicí se už od stadia přípravy několikrát zabývalo zastupitelstvo města, které schválilo obsah expozice a způsob
zadání její realizace, na jeho rozhodnutí pak
navazovala usnesení rady města o konkrétních úkonech města jako investora a objednatele, mimo jiné i o schválení smluv s jednotlivými dodavateli, které zajišťovaly městu
nejlepší možné podmínky jak finanční, tak
technické (rychlost dodávky, záruka, servis
atd.). Z tohoto pohledu nám dává za pravdu

Vstupní prostor expozice před projekční místností.
i vyjádření radního Jihomoravského kraje
Ing. Letochy, z jehož televizního vystoupení
nevyplývá, že by při použití krajské dotace na
Virtuální bitvu u Slavkova bylo shledáno
v postupu ze strany města nebo muzea pochybení.
Je paradoxní, že ÚOHS rozhodoval ve věci
nyní, kdy by podle aktuální právní úpravy,
která hranici veřejné zakázky stanoví na šest
milionů korun, toto rozhodnutí již vůbec vydat nemohl.
rada města

Pozvánka
Vážení spoluobčané, aby si každý z vás
mohl objektivně vytvořit vlastní názor na první fázi napoleonské expozice s Virtuální bitvou 1805, nabízíme vám ve dnech 8.–10. září
zvýhodněné vstupné do těchto prostor, a to
25 Kč (plné vstupné činí 70 Kč).
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Delegáti z družebních měst Slavkova nešetřili
v zaslaných dopisech uznáním.

Ohlas na leto‰ní Napoleonské dny

Koncert Chinaski ve Slavkově
Poslední srpnovou sobotu opět
praskal zámecký park ve švech. Důvodem byl koncert skupiny Chinaski.
Koncert začínal v 19 hodin a rozehřát obecenstvo se pokusily skupiny
Temperamento a slovenští Cirkus,
kteří nahradili zaniklou skupinu Ready Kirken. Už za tmy a za bouřlivého
jásotu nastoupily hlavní hvězdy večera – členové skupiny Chinaski, kteří
představili více než dvou tisícovkám
nadšených diváků výběr ze svého hity
nabitého repertoáru.
red.

Mnozí lidé kritizovali oslavy 200. výročí
bitvy u Slavkova v prosinci m. r. Mladé vedení Historického muzea ve Slavkově se z toho
poučilo a pro letošní Napoleonské dny připravilo skutečně pestrý program pro děti i dospělé. Také propagace všech akcí byla dostatečná.
Dokonce i vstupné do parku v sobotu bylo
přijatelné a v neděli byl vstup zdarma. Právě
v neděli, kdy byl připraven hodnotný program, se ho zúčastnilo jen málo diváků. Myslím, že bychom měli podpořit snahu těch
všech dobrovolníků, kteří program vytvářeli
a měli bychom projevit více zájmu o kulturní
a společenské akce v našem městě. Vždyť
jméno Austerlitz je známé v celé Evropě.
Bohužel všechny akce se neuskutečnily
v plném rozsahu, protože nám nepřálo počasí. Ale přesto si myslím, že poděkování patří
všem, kteří se na těchto oslavách podíleli.
Vyslechla jsem spokojené návštěvníky i ze
zahraničí a byla jsem hrdá na to, jak je naše
město zaujalo.
Marie Miškolczyová
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Práce na zahradû v srpnu, objednávky stromkÛ
Pranostika: Září fouká mírně, dokud ovoce
není ve spižírně.
V září začíná podzim – je to typické období pro
sklizeň švestek a stolních hroznů. Z méně běžných
druhů je to sběr lískových oříšků, rakytníku, bezu
černého, dřínu, ale hlavně podzimních a raně zimních odrůd jablek a hrušek ve správné sklizňové zralosti. Zkontrolujeme a připravíme prostory pro
uskladnění ovoce. Včas vydezinfikujeme a vybílíme
sklepy. K dezinfekci použijeme 1% roztok chloraminu nebo vodu s přídavkem přípravku Savo.
Sklad by měl být chladný, dobře větraný a nemělo
by v něm být příliš sucho. Pro skladování vybíráme
jen kvalitní ovoce, které se nemá uschovávat v sousedství brambor, řepy, ale ani s cibulí, celerem, pórem, česnekem a podobnou zeleninou s výraznou
vůní, protože jablka mohou tyto pachy přijímat.
Po sklizni ovoce hnojíme draselnými a fosforečnými hnojivy, pokud nebyla půda těmito hnojivy předzásobena dříve. Řídíme se výsledky půdních rozborů, aby nedošlo k přehnojení. Pokud
objevíme na stromech zasychající nebo suché

V˘stava ovoce
a zahrádkáﬁsk˘ch v˘pûstkÛ
Základní organizace ČZS Slavkov u Brna
a Územní rada ČZS Vyškov na Moravě pořádají OBLASTNÍ VÝSTAVU OVOCE
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ
s vyhlášením Jablka roku 2006. Výstava bude
uspořádána v sobotu 23. září a v neděli 24.
září 2006 ve velkém sále Kulturního domu ve
Slavkově u Brna vždy od 9 do 17 hodin. Na
výstavě budou vystavovat též včelaři,
ÚKZUZ Želešice a organizace ČZS bývalého
okresu Vyškov.
Návštěvníci si budou moci zakoupit jablečný mošt, švestková povidla, med a vyhrát
některou z cen ve velké tombole.
Srdečně zvou pořádající organizace

a polámané větve, odřízneme je. Trvale kontrolujeme spodní část kmene, zda nedochází k okusu
hraboši, zejména u mladších stromů, které mají
ještě hladkou kůru. Zjistíme-li přítomnost hrabošů, uvolníme spodní část kmene, a tím zabráníme
těmto hlodavcům hledat tu možnost úkrytu. Odstraníme zbytky po mulčování půdy pod stromy.
Koncem měsíce upevňujeme na kmeny stromů
a kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Dbáme, aby byly pásy pevně přivázány ke
kmenům či kůlům a neponechávaly volná místa,
kudy by mohly housenky proniknout. Dokončujeme ošetření proti hořké pihovitosti. Rozhodující je
poslední postřik 14 dnů před sklizní, a to 1% roztokem KALKOSOLU 25 nebo 1% roztokem ledku vápenatého. U plodů jádrovin můžeme učinit
opatření k omezení skládkových hnilob a sazovitosti jablek. U odrůd určených ke skladování, postřikem stromů přípravkem HATTRICK (35 dnů
před sklizní) a poté přípravkem EURAPEN
MULTI (10 dnů před sklizní).
Potom si již připravíme pozemek, vykopeme
jámy a zatlučeme kůly pro podzimní výsadbu.
Naše organizace bude opět zajišťovat výsadbový materiál z uznaných ovocných školek pro podzimní výsadbu. Nezapomeňte si proto objednat
ovocné keře a stromky vhozením objednávky do
schránky v domě zahrádkářů Čs. armády 252 do
30. září 2006. Informace jsou na vývěsce za oknem a každou středu od 17 hod. do 18 hod. bude
poradenská služba tamtéž.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz
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okénko
Chtěla bych poděkovat vedení Technických služeb a pracovníkům letního koupaliště ve Slavkově,
že nám umožnili cvičení a plavání v období prázdnin. Poděkování patří také Mgr. Janě Sekerkové,
která se nám věnovala celý červenec.
Opravte si datum další zajímavé přednášky
MUDr. Anny Zemanové o léčbě akupunkturou
a akupresurou. Tentokrát se bude konat v pondělí
25. září 2006 ve 14 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově.
Na 24. října 2006 připravujeme v rámci Světového dne diabetu ve Společenském domě Bonaparte
už tradiční výstavu DIA výrobků a potřeb pro diabetiky. Všem zájemcům zdarma změříme tlak krve
a glykémii a také množství tuku. Budete si také
moci zakoupit vystavované pomůcky pro diabetiky
a produkty zdravé výživy.
Dne 4. listopadu t. r. uskutečníme zdarma zájezd
do Kongresového centra v Brně na výstaviště, kde
se uskuteční DEN DIABETU. Budou zde lékaři
a sestry DIA centra nemocnice u sv. Anny, kteří poskytnou cenné rady všem zájemcům. Farmaceutické
firmy nabídnou se slevou různé přípravky, glukometry, testovací proužky, zdravotní pomůcky. Odpoledne zabezpečíme kulturní program. Přihlášky
v naší kanceláři do 15. 10. 2006. Dne 14. listopadu
je Světový den diabetu, kdy proběhne „Pochod proti diabetu“. Ministři zdravotnictví členských zemí
Evropské unie přijali dokument zavazující jednotlivé země k prevenci a osvětě u diabetiků a k větší
propagaci zdravého životního stylu. Očekáváme
lepší přístup Ministerstva zdravotnictví ČR a také
státní správy. Tato akce proběhne i v našem městě
a budeme vás informoval
Ještě několik informací ke změnám v léčbě diabetiků: od 1. 8. t. r. vstoupila v platnost už třetí letošní nová léková vyhláška, stanovující úhrady a doplatky za léky. Bohužel dochází k větším doplatkům
za zásobní vložky do inzulinových per a u dlouhodobě působících analogů typu Lantus a Levemir.
Zvýšené doplatky jsou také u antidiabetik v tabletách, u léků na snížení tlaku krve a dalších. Menší
doplatky jsou v nemocničních lékárnách.
Nezapomeňte se už v září přihlásit u svého lékaře k očkování proti chřipce, které by mělo být
i u diabetiků s inzulinovým režimem bezplatné.
Závěrem alespoň dvě dobré zprávy: ministr práce
a sociálních věcí podepsal novelu vyhlášky, kterou
se od 1. 7. zvyšuje příspěvek na dietní stravování,
který poskytuje sociálně potřebným občanům sociální odbor MÚ ve Slavkově. U diety pankreatické
či nízkocholesterolové vzroste životní minimum až
o 900 Kč. Diabetici by měli mít minimální částku na
výživu vyšší o 1000 Kč (dosud to bylo 800 Kč). Pacienti s fenylketosurií mohou získat 2000 Kč a nemocní s celiakií výši částky na dietní stravování až
do výše 2400 Kč měsíčně. Výška těchto dávek se
odvíjí od životního minima a je potřebné doložit posudek odborného lékaře (u diabetických dětí je ŽM
násobeno 2,40). Houslový virtuos Pavel Šporcl se
stal patronem Svazu diabetiků ČR a už letos v rámci Světového dne diabetu podpoří humanitární akce,
které se budou při této příležitosti konat.
Z jídelníčku diabetika si připravte letní rýži:
150 g rýže, 5 g oleje, 10 g cibule, 10 g česneku,
50 g uzené drůbeží šunky, 20 g mražené kukuřice,
100 g rajčat, sůl, pepř. Dáme vařit rýži, na oleji zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli a česnek. Přidáme
nakrájenou šunku s kukuřicí a orestujeme. Hotovou
směs smícháme s uvařenou rýží a pokrájenými rajčaty. Dochutíme solí a pepřem. Energet. hodnota:
1822 kJ, 20g bílkovin, 8 g tuků, 70 g sacharidů na
1 porci. Obměna: místo kukuřice a šunky přidejte
sterilované žampiony, olivy a 1 bílý jogurt
Marie Miškolczyová
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Fotbal v září

Ze Slavkova do Kanady
Ovšem ne na svém stroji ze dřeva, ale letadlem, jako normální cestující. Drezíny, dřevěného předchůdce dnešních jízdních kol, si užil Ivan
Křivánek dost při závodech historických kol ve
městě Waterloo kanadské provincie Ontario.
Kvalitní jarní přípravu si prověřil Ivan Křivánek na květnových závodech v Pardubicích,
když zajel na drezíně 21 km průměrnou rychlostí 17 km za hodinu. Do Kanady přijel
s úmyslem obhájit titul mistra světa ve své disciplíně, který získal v roce 2004 z rakouském
Podersdorfu v závodě na anglickou míli.
Vzhledem k nevyhovujícím povrchu závodní
dráhy proběhlo na kanadském mistrovství klání ve sprintu na 300 m, kde byl Ivan Křivánek
suverénně nejlepší.
Den před samotným závodem šokoval
všechny účastníky, organizátory a diváky neuvěřitelným výkonem, když na dřevěném kole
bez pedálů ujel v prudkém dešti 30 mil (50 km)
za 3 hodiny 55 minut. Za svůj výkon obdržel
od představitelů města Waterloo zvláštní plaketu. Dokázal i sám sobě, že jeho forma je skutečně vynikající.
Součástí doprovodného programu MS byla
přehlídka strojů a dobových kostýmů. Zaslouženou pozornost účastníků z různých zemí
sklidil Ivan Křivánek rovněž v uniformě napoleonského vojáka s doprovodem Aleny Staré
v krásném lidovém kroji z Újezdu u Brna.

----

POZOR! FECHTLY JEDOU DÁL----

AUSTERLICZ FECHTL CUP
Š.E.S.T.I.H.O.D.I.N.O. "F".K
K.A
Šestihodinový off-road maraton, aneb, bahna není nikdy dost!

ěeditelství:
Zachi Production GmbH
07:00
08:00 –
09:00
09:00 –
10:30 –
11:00 –
12:30 –
13:00 –
15:30
16:30
18:00

09:00
10:30
11:00
12:30
13:00
15:00

30.9.2006
AREÁL SPOLEýNOSTI LIKO-S
START v 9,00 HODIN

OtevĜení areálu LIKO-S
Volné tréninky
Start
I. etapa závodu ACZFC
Prostor pro sponzora
II. etapa závodu ACZFC
Divácká soutČž
III. etapa závodu ACZFC
Exhibiþní jízda námČstím
Vyhlášení výsledkĤ závodu
Ukonþení závodu

PoĜadatel:
Motoklub MK Austerlitz

Orientaþní bČh Kryšpína Toulavého
Vzpomínání na alegorické vozy-

Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Krajané v Kanadě přijali malou delegaci
z Moravy s nadšením a srdečně. Obdivovali
výkony, kroje i bodrost Moraváků. Místním rádiem zněly bojové písně od Slavkova a všem
zářily oči při vzpomínkách na rodnou zem.
Byla navázána spousta krásných přátelství a
spousta dalších sportovních kontaktů do celého
světa. Nabídky na sportovní účast v soutěžení
na drezíně nabídly kluby v americkém Bostonu
a jihoafrickém Kapském Městě. Čas ukáže, jak
hluboce se zapsala do podvědomí krásná Morava se svými kulturními a sportovními možnostmi. Určitě seménko bylo zaseto a Kanada
je blíž srdci Moravy.
red.

i

A mužstvo – I. B tř. JmKFS
So 2. 9. SK Slavkov–SK Líšeň B, zač. v 16.30 h.
So 16. 9. SK Slavkov–AFK Letovice, zač. v 16.00 h.
So 30. 9. SK Slavkov–TJ Dražovice, zač. v 15.30 h.
Dorost – I. tř. JmKFS
So 2. 9. SK Slavkov–So Dambořice, zač. ve 14.00 h.
Ne 17. 9. SK Slavkov–ZEMAS Hovorany, zač. ve
13.00 h.
So 30. 9. SK Slavkov–SK Vacenovice, zač. ve
13.00 h.
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 9. 9. SK Slavkov–TJ Velké Bílovice, zač.
v 9.00, 10.45 h.
So 23. 9. SK Slavkov–FK Šardice, zač. v 9.00,
10.45 h.
Čt 28. 9. SK Slavkov–So Lanžhot, zač. v 9.00,
10.45 h.
B mužstvo – IV. tř. OFS Vyškov
Ne 10. 9. SK Slavkov–So Milešovice, zač.
v 16.30 h.
Ne 24. 9. SK Slavkov–So Lovčičky, zač. v 16.00 h.
Přípravka – OP OFS Vyškov
So 9. 9. SK Slavkov–TJ Letonice, zač. ve 14.00 h.
So 23. 9. SK Slavkov–TJ Slavíkovice, zač. ve
14.00 h.
rs

Trapné kuriozity naší doby
Mnozí lidé celý život dělají vše pro to, aby
zemřeli bohatí. Zapomínají, že bohatý není ten,
kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně,
a že nejcennější není to, co v životě mají, ale
koho vedle sebe mají.
Žijeme, jako bychom nikdy neměli umřít,
a umíráme jako bychom nikdy nežili.
Ztrácíme zdraví, abychom vydělali peníze,
a pak utrácíme peníze za to, abychom si své
zdraví dali do pořádku.
Máme dokonalejší medicínu, ale žijeme
méně zdravým životem; máme hodně jídla, ale
méně zdravé výživy.
Lidé se natolik strachují o budoucnost, že
zapomínají na přítomnost; a tak vlastně nežijí
ani pro přítomnost, ani pro budoucnost.
Máme větší domy, ale menší rodiny v nich;
domy jsou kvalitnější, ale je mnoho rozpadlých
domovů.
Znásobili jsme svůj majetek, ale zredukovali jsme své hodnoty; máme vyšší příjmy, ale
nižší morálku.
Máme hlubší vědomosti, ale méně úsudku.
Podrobili jsme si vnější svět, ale ne své nitro. Doletěli jsme na Měsíc a zpět, ale je pro nás
těžké přejít ulici a navštívit souseda.
JUDr. Miloslav Honek
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Připravujeme nové vydání ročenky. Pokud v minulém vydání Informací Vaše
firma v seznamu podnikatelů chyběla a chcete, aby o Vás ostatní věděli,
máte možnost bezplatně se zaregistrovat na internetové adrese

www.bmtypo.cz
Máte-li zájem o velmi účinnou inzerci v ročence, kterou se listuje celý rok,
napište na info@bmtypo.cz nebo volejte na tel. 605 742 853. Podmínky pro
inzerci a ceník najdete na adrese www.bmtypo.cz
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Litava, Slavkov u Brna – zvýšení kapacity koryta

– úpravy Litavy
– inundace před úpravou
– inundace po úpravách
V červenci letošního roku byla zahájena investorem, Povodím Moravy, s. p. Brno, stavba
„LITAVA – Zvýšení kapacity koryta“ v délce
2429 m na území města Slavkov u Brna.
Dodavatelem stavby jsou EKOSTAVBY
Brno, a. s. Stavba byla zahájena přípravnými
pracemi, a to likvidací keřového porostu a stromů, které na ochranných hrázích z hlediska stability a bezpečnosti hrází nesmí být osázeny.
Rovněž byla zahájena skrývka zeminy z prostor
rozšíření koryta a přeložky Prostředníčka. Část
zeminy byla odvážena na biologickou rekultivaci městské skládky. Zbývající bude uložena na
deponii pro opětovné využití na stavbě.
Součástí stavby je i rekonstrukce jezu Šestisplav a vybudování oddálené pravobřežní povodňové zemní hráze v délce 425 m, k zajištění

ochrany zástavby v lokalitě Polní a stávající zástavby města. Pro odlehčení kulminačních průtoků z Litavy bude vybudován zpevněný přeliv
do Velkého rybníka tak, aby nemusela být zvyšována levobřežní hráz mezi Litavou a rybníkem
a tím likvidována stávající zeleň. Pro odtok velkých vod z rybníka bude upraveno koryto
od bezpečnostního přelivu Velkého rybníka do
Litavy.
Koryto Prostředníčka v prostoru Bažantnice
bude vyčištěno a hráz Litavy bude zvýšena na
úroveň ochrany na Q20 (dvacetiletou vodu).
V současnosti je hráz schopna ochránit území
v lokalitě Bažantnice na desetiletou vodu. I tato
lokalita by mohla být ochráněna na stejnou úroveň jako město Slavkov, pokud by nemuselo dojít ke změně projektu. Důvodem byl nesouhlas

 Zkapacitnění koryta řeky Litavy
První etapa protipovodňových opatření uvažuje mj. s vytvořením inundačního území a retenční nádrže v prostoru Bažantnice. Bude vystavěna hráz, která uzavře tuto oblast v případě
velké vody. V tomto prostoru mám dům, ve kterém mám trvalé bydliště. Projekt z r. 2003 uvažoval se stejným rozšířením koryta Litavy, s posunutím Prostředníčku k mému domu,
s výkupem pozemku cca 1500 m2 za cenu Kč
191 m2 a úhradou po skončení akce, tj. do tří let.
Protože před řadou let to byl právě Prostředníček, který nás zaplavil, nesouhlasila jsem s odprodejem pozemku k realizaci tohoto opatření.
Tím by nebyl také ochráněn můj dům, jak se mi
snažili vysvětlit pracovníci stavebního odboru,
dala jsem však souhlas s vyčištěním Prostředníčku, který už není potůčkem, ale džunglí.
Souhlas s výkupem pozemků nedala řada
majitelů, ale v souvislosti s novým pojetím

ochrany lokality Zelnice se dovídám z ústního
podání řadových občanů, že já jsem nechtěla
prodat pozemek, a proto bylo přistoupeno k řešení, které zcela jednoznačně znamená likvidaci domu v případě, že dojde k přelití Litavy ať
už do Ligar nebo Bažantnice. Nikdy jsem nenamítala nic proti výkupní ceně pozemku ani proti termínu úhrady, jak tomu bylo u řady ostatních vyzvaných. Nikdo z nich nemá
v uvažované trati nic víc než pozemek.
Proč o tom píši? Proto, že při rozšiřování takových informací si každý musí říct, dobře jí
tak, jak mi řekl občan, od kterého jsem se o řešení dověděla: „Co chceš, nechtělas prodat tak,
tě vytopí“. A také proto, aby mi, pokud dojde
k takovéto povodni, při níž bude v Bažantnici
zadrženo několik metrů vody, třeba někdo
z těch, pro něž se to staví, přistrčil aspoň necky.
ing. Jitka Drbalová

některých vlastníků pozemků k jejich odkoupení
pro přeložku Prostředníčka. Vyprojektováním
a vybudování oddálené hráze je ochrana města
zajištěna.
Úpravami Litavy dojde ke zlepšení odtokových
poměrů v korytě, s cílem zajištění dostatečné
ochrany území města Slavkov u Brna před nepříznivým a ničivým vlivem velkých vod.
Ing. Jiřina Ševčíková
vodoprávní úřad MěÚ Slavkov u Brna

Stanovisko Povodí Moravy
a Mûsta Slavkova u Brna k dopisu
paní Ing. Jitky Drbalové
Protipovodňovou ochranu města Slavkov
u Brna připravuje Povodí Moravy, s.p. společně
s Městem Slavkov u Brna již od roku 2003.
Protipovodňová ochrana byla v roce 2003 navržena včetně ochrany všech nemovitostí. Podmínkou však bylo přeložení potoka Prostředníček na všechny dotčené pozemky, aby mohla
být realizována zvýšená hráz podél řeky Litavy.
Toto řešení, které by zajistilo také ochranu
zbývající části dotčených pozemků a obytného
domu ing. J. Drbalové, na jednání u starosty
města za účasti dalších odborných pracovníků
jmenovaná opakovaně odmítla s tím, že její nemovitost je prodaná a ochrana ostatní ohrožené
zástavby ji nezajímá.
Jelikož povinností města je ochránit svůj majetek a majetek svých občanů a ing. Drbalová
ochranu své nemovitosti odmítla, bylo navrženo jiné řešení ochrany ohrožené části města, při
kterém nedojde k záboru pozemků. Navrženým
opatřením dojde ke zkapacitnění toku a zvýšení
ochrany nemovitostí ze současné desetileté
vody na dvacetiletou vodu. Naopak vyšší průtoky kolem stoleté vody mohou způsobit vyšší
škody na všech nemovitostech včetně nemovitosti paní Ing. Jitky Drbalové.
Vzhledem k tomu, že nesouhlasila s tímto
stavem, bude Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Městem Slavkov u Brna a projektantem hledat technické řešení k zajištění ochrany jejího
rodinného domu. Povodí Moravy nevylučuje
ani možnost odkoupení uvedené nemovitosti.
Vše vyplyne s možností technického řešení
a ceny nemovitosti, neboť finanční zdroje na navýšení celkových nákladů jsou omezené.
O dalším postupu bude Povodí Moravy informovat.
Povodí Moravy a Město Slavkov u Brna

Foto: repro iDnes

Loupež 80 milionů korun
v serpentinách u Slavkova
Speciální policejní tým pátrá už čtvrtý týden po lupičích, kteří ve
Slavkově u Brna ukradli z dodávky bezpečnostní agentury Brink’s asi
80 milionů korun. V klikatých serpentinách směrem na Rousínov tu
pachatelé převlečení za policisty zatarasili cestu a donutili lidi z dodávky, aby vydali peníze.
Tři zaměstnanci ve věku 51, 29 a 24 let policistům sdělili, že když
je lupiči zastavovali, nepojali žádné podezření, že jsou falešní. Podle
jejich výpovědí se vše jevilo jako běžná silniční kontrola.
Lupiči zastavili bílou dodávku v černých uniformách s nápisem
POLICIE a s kuklami na hlavách, proto je zaměstnanci agentury nemohli blíže popsat. Nelze tedy vypracovat portrét zločinců. Pracovníci si však zapamatovali a naťukali do mobilu registrační značku stříbrné mazdy, i když je pravděpodobné, že vozidla lupičů byla kradená.
Informaci o přepadení dostala policie osudný den kolem osmé ráno
nejen od přepadených zaměstnanců, ale i od náhodného svědka, který projížděl kolem a situace se mu zdála podezřelá.
Policie ani firma Brink’s nechtějí prozradit cíl cesty ani důvod,
proč zvolil řidič okresní cestu místo hlavní silnice. „Nebudeme přece vyzrazovat, jak plánujeme trasu. To by byl návod pro zločince,“
řekl ředitel Brinksu v Česku Aleš Křeček.
Řidiči dodávek převážejících peníze
nemají žádné zvláštní oprávnění. Policistům musí zastavit stejně jako jakýkoliv jiný řidič. Zbraň mohou použít,
pouze jsou-li v ohrožení.
Policie provedla výslech všech tří
členů osádky. Zjišťuje, zda byla správně zvolena trasa vzhledem k určenému
cíli zásilky, i eventuální pochybení
osádky. Jedna z vyšetřovacích verzí
dokonce je, že měli lupiči mezi členy osádky komplice.
Bezpečnostní agentura Brink’s, jejíž dva vozy přepadli v polovině
srpna v Kladně a u Slavkova neznámí lupiči, vypsala na jejich dopadení odměnu 700 tisíc korun. Policejní vyšetřování zatím žádné výsledky nepřineslo. Obě loupeže se staly během týdne. U Slavkova posádka vozu s penězi z neznámého důvodu změnila trasu jízdy a poté
zastavila mužům převlečeným za policisty.
Tři dny nato v Kladně lupiči přepadli pracovníky agentury při doplňování peněz do bankomatu a zmizeli s šesti miliony.
Převzato z iDnes
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 1. září 2006 se dožil 60 let pan

JAROSLAV VLACH
ze Slavkova u Brna
Venku svítí sluníčko, my posíláme přáníčko. I když se to nechce zdát, bude
Ti, Jardo, šedesát. Proto hodně zdraví, štěstí, lásky do té další šedesátky.
To Ti ze srdce přejí dcery Martina a Šárka, vnoučata Petra, Šarlota a Filip.
Vzpomínka
Co k narozeninám Ti, tatínku, můžeme dát,
jen kytičku květů a s láskou vzpomínat.
Dne 19. srpna 2006 by se dožil 54 roků pan

JAN PEČÍNKA
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Letos uplyne již 20 smutných roků, kdy od nás tragicky odešel
náš milovaný táta, dědeček, strejda a kamarád, pan

OLDŘICH HAŠKA
ze Slavkova u Brna
* 17. 7. 1936 † 19. 9. 1986
Vzpomeňte s námi na dobrého člověka. Rodina Haškova.
Vzpomínka
V životě se loučíme mnohokrát, s tatínkem jen jednou,
kdybychom si oči vyplakali, jeho se již neohlédnou.
Dne 28. srpna 2006 uplynulo 5 let, co nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

LADISLAV SÁČEK
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcera Silvie, syn Ladislav
s manželkou a vnoučata Katka, Jakub a Honzík.
Vzpomínka
Tvůj odchod stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 28. srpna 2006 uplynulo 5 roků, kdy nás navždy opustil náš milý
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 4. září 2006 vzpomeneme 85 roků od úmrtí pana

J O S E FA Š E R É H O
Byl zakladatelem hudební školy ve Slavkově u Brna a ředitelem kůru slavkovského chrámu. Byl také zakládajícím členem Cyrilské jednoty, obětavým dirigentem
a milovníkem divadla. Cyrilská jednota pod jeho vedením pořádala pěveckohudební koncerty ve prospěch Ústřední matice školské, dále ve prospěch Národního
divadla v Brně, Červeného kříže a na další dobročinné účely. Vzpomeňte s námi.
Silva Olbrichtová – vnučka s rodinou.
Vzpomínka
Dne 5. září 2006 vzpomínáme 5. výročí úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky, paní

FRANTIŠKY BAYEROVÉ
Dne 17. září by se dožila 83 let.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Dne 11. září 2006 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý, pan

JAN HAVRÁNEK
rodák ze Snovídek
Stále vzpomínají manželka, dcera Jana s rodinou a syn Vladislav.

Opustili nás
Oldřich Ostrožlík (56)
Božena Možná (75)

18. 7.
19. 7.

INZERCE
KOUPÍM ve Slavkově u Brna sad-zahradu
s chatkou 500–1000 m2 nebo pozemek vhodný
ke stavbě zahradní chatky. Tel. 728 163 014.
KOUPÍM BYT na Polní. Tel.: 737 824 718.
POTŘEBUJETE VOZÍK písku, štěrku, oblázků? Rádi Vám ho dovezeme. Tel.:
606 317 530 – Michal Vaněk.
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na
plastová a eurookna. Tel. 604 863 437, 544
220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PRODEJ RD 2+KK v Rousínově, možnost
půdní vestavby, pozemek 151 m2, průjezd
s možností parkování. Tel.: 774 500 107.
PRODÁM bezpečnostní dveře 80 cm levé
(světlý buk) i s kováním. Krátce používané sleva. Cena 9000 Kč.
KOUPÍM byt na Polní nebo domek ve Slavkově. Tel.: 728 520 458.
PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz
HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz
HLEDÁME STUDENTA nebo studentku
na vyúku angličtiny pro 2 malé děti (4,5
a 3 roky) 1x nebo 2x týdně hodinu. Na
všem se dohodneme :-) kontakt:
ola.s@seznam.cz, mob.: 608 44 20 04.
PRODEJ nových kreditních karet VISA. Velmi dobré podmínky. Možnost spolupráce.
Tel. 603 792 179.
KOUPÍM byt ve Slavkově, rychlé jednání.
Tel. 776 124 800.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
HLEDÁM FIRMU, event. skupinu řemeslníků pro jednotlivé profese pro realizaci
půdní vestavby (2 byty) a sportbaru ve
Slavkově u Brna v zimních měsících. Informace na telefonu 732 810 779.

Oznámení
Výbor Svazu tělesně postižených ve Slavkově u Brna oznamuje zájemcům zájezdů do
Polského Těšína termíny pro podzimní sezonu 2006: 6. září středa, 7. října sobota, 25.
října středa, 22. listopadu středa.
Přihlášky na zájezdy v kanceláři organizace každou středu od 9 do 11 hodin.
Výbor STP ZO Slavkov

Svícafest IV. aneb
Slavkovské vinobraní
Lenka Dusilová, Jiří Schmitzer, Rangers,
Debustrol, Ultrazvuk, Cocotte Minute, Diamonion, Dark Gamballe, Forrest Jump, Soul Invention. Na tato jména zve areál Slafpark
(slavkovská střelnice) na 16. září příznivce
dobré zábavy.
Oficiální zahájení je v 15 hodin, od 16 h vystoupení kapely Rangers. Nedočkavé návštěvníky čeká prvních 300 piv zdarma! Přespání je
možné ve stanech přímo v areálu.
Vstupné na místě: 180,- Kč, v předprodeji
99,- Kč. Při zakoupení pěti lístků je šestý zdarma! Předprodej ve Slavkově: Trafika Walterová, Palackého 70; Kavárna u Templu.
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 19.00 (od října bude večerní mše
sv. v 18 h), úterý v 18 h bohoslužba pro děti,
čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek 7. a 8. 9.
dopoledne
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 7.9. v 8.00 h
Pouť na Lutrštéku, bohoslužby v pátek 15. 9.
v 18.30 a v neděli 17. 9. v 8.00, 9.00 a 10.30
Slavnost sv. Václava, středa 28. 9. v 18 h mše sv.
Poutní zájezd na Národní svatováclavskou
pouť do Staré Boleslavi, čtvrtek 28. 9. (odjezd
bude upřesněn, přihlášky v kostele).

Foto: rodina Blahákova

Rozloučení s P. Vladimírem Novotným
V sobotu 5. srpna 2006 jsme se rozloučili
v našem farním kostele s knězem P. Vladimírem Novotným. Nápis „Na shledanou v zemi
živých“ na věnci před rakví nás povzbudil k živé
víře ve vzkříšení mrtvých.
Pohřební liturgii vedl brněnský děkan, kanovník Václav Slouk, u oltáře se při mši svaté modlilo dalších dvacet kněží. Otec Václav uvedl pohřeb jako slavnost díkůvzdání za život kněze
P. Vladimíra. „Když se loučíme s knězem, který
svůj život zasvětil Bohu, máme se spíše radovat,
že došel do cíle svého života“. Otec Vladimír se
narodil 2. června 1924 v Bohdalově, byl vysvěcen 16. dubna 1950 za dramatických okolností
ve dnech, kdy komunistická moc likvidovala

Kdo je Duch svatý?
Nemusíte přečíst mnoho stran bible, abyste se
dočetli o Duchu svatém. Najdete jej hned na začátku: „Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch
Boží.“ (Gn 1,2). Duch sv. však není jen nějakou
neosobní silou, která vychází z Boha. Boží slovo
mu připisuje konání, které dokazuje, že jde o osobu (hovoří, dává příkazy apod.). Představuje nám
Ducha sv. jako osobnost s inteligencí, vůlí a citovými postoji: „ Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu
a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (Jan
14,26); „...když mu Duch řekl: „Jsou tu tři muži
a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi
jdi, neboť já jsem je poslal.“ (Sk 10,19-20); „...
Duch Ježíšův jim to nedovolil.“ (Sk 16,7); „A nezarmucujte svatého Ducha Božího...“ (Efez 4,30);
„...Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak
sám chce..“ (1. Kor 12,11); „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme,
jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Řím 8,26).
Duch sv. je právě tak jako Otec a Syn jednou ze
tří osob božské Trojice. „Proto vám pravím, že
každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale
rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.
I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude
odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani
v budoucím.“ (Mat 12,31-32) Z toho je patrné, že
Duch svatý nemůže být nikdo menší než Bůh. Je
dobré vědět, že Bůh-Duch sv. působí osobně a je
nám v našich životech velmi blízko.
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám. Začínáme
v 9.00 hodin společným studiem Božího slova
a od 10.30 následuje kázání. V září vás zveme na
soboty 16. a 23.9. na naši adresu: Lidická č. 307.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) www.casd.cz.

církev v naší zemi. Svěcení proběhlo tajně brzy
ráno v biskupské kapli na Petrově. Primiční mši
svatou slavil ve slavkovském kostele. Potom působil v několika farnostech – jeden rok v Třebíči, po deseti letech Brně-Tuřanech a ve Šlapanicích a 25 roků v Bučovicích. Odtud spravoval
farnost Nevojice a dojížděl do kostelů v okolních obcích. Od roku 1995 žil v Blažovicích
a ve Slavkově u Brna. Pokud mohl, vypomáhal
při bohoslužbách, později býval přítomen na
mši svaté na vozíčku. Zemřel dne 1. srpna 2006
ve věku 82 roků v Rajhradě. Nejen Slavkovští,
ale také věřící a žáci z bývalých farností se s ním
přišli rozloučit. Děkujeme mu za jeho celoživotní kněžskou službu.
P. Milan Vavro

Vyuãování náboÏenství
Milí rodiče, zveme vaše děti na hodiny křesťanské nauky. Přihlášku si můžete vyzvednout
v kostele u vchodu a odevzdat ji v sakristii nebo
na faře do schránky. Vyučování začne od pondělí
18. září na faře ve Slavkově. V pondělí: 1. roč.
13.00, 2. roč. 14.00, 3. roč. 15.00, 4. roč. 15.00.
Ve středu: 5. roč. 13.00, 6. roč. 14.00, 7. a 8. roč.
15.00. Bude se také vyučovat na ZŠ Malinovského. Školské sestry budou vést náboženství pro
předškoláčky - každé pondělí, děti od tří let ve
13.00 a od 4.do 5. let ve 14.00 h.
Další aktivity pro děti: Chlapci jsou zváni do
skupiny ministrantů (služba při bohoslužbách
a schůzky), děvčata i chlapci se mohou zapojit
zpěvem nebo hraním ve schole (v úterý a v neděli). Mše svaté pro děti budou v úterý v 18.00 ve
farní kapli (vstup od věže).
mv

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 12. září 2006 by se dožil 66 let

Ing. MIROSLAV CHARVÁT
Přestože od jeho úmrtí uplynulo 8. června 2006 již dlouhých 25 let,
s láskou a úctou v srdci stále vzpomínají
synové Miroslav a Ivan s rodinami, rodiny Charvátova a Zittova.
Vzpomínka
Moře lásky s sebou vzal, hory bolesti zanechal. Prázdná místa jsou tu,
kde zazníval Tvůj hlas, však vzpomínka na Tebe zůstane navždy v nás.
Dne 6. září 2006 vzpomeneme nedožitých 81 let milovaného a dobrého člověka

FRANTIŠKA SLANINY
ze Slavkova u Brna
V našich srdcích stále žije, vzpomeňte s námi s láskou.
Manželka Jiřina, dcera Eva, syn František s rodinami.
Vzpomínka
Já tak rád byl mezi Vámi, nebyl však čas rozloučit se s Vámi,
prosím, vzpomínejte na mě rádi.
Dne 8. září uplyne 10 smutných let, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

TO M Á Š DVO Ř Á K
ze Slavkova u Brna
S láskou a bolestí v srdcí stále vzpomínají manželka, synové Tomáš,
Rostislav a Pavel s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 9. září uplynou 2 roky, kdy nás opustila naše drahá maminka,
babička, prababička, sestra, teta a švagrová, paní

L U D M I L A F L O R I Á N OVÁ
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.

8/2006

VÏdy mû zajímaly pravdivé osudy m˘ch postav
říká Oldřich Klobas, autor literatury faktu,
při křtu své poslední knihy Sekáč Murat (červenec 2005) na slavkovském zámku. Člen
KALF (Klub autorů literatury faktu), Obce spisovatelů.
Dne 7. září uplyne rok od jeho odchodu „za
velké zrcadlo času“. Měl mnoho plánů, jejichž
realizaci mu nedovolila zákeřná nemoc.
Jako vysokoškolák se zúčastnil v 50. letech
protikomunistického odboje ve skautské a studentské skupině SODAN. Po odsouzení poznal
v různých táborech a věznicích odvrácenou tvář
socialismu. Ničivé záření uranu v důsledku
způsobilo těžké onemocnění.
Byl osobnost přemýšlivá, fakta prověřoval
velmi pečlivě. Shromažďování fakt a psaní bylo
jeho velkou radostí. Tomu se věnoval již od
studentských let. Literární činnost spočívala
v mnoha novinářských příspěvcích, publikoval
v Ostravském večerníku, brněnské Rovnosti,
Vyškovských novinách. S ostravskou televizí
natočil jeden díl z cyklu Cesty za poznáním
(A. Musil).
Vydal celkem deset knih. Cenou E. E. Kische v r. 1997 byl oceněno autobiografické
zpracování pobytu na jáchymovském Nikolaji.
Dílo Alois Musil zvaný Músa ar Rueili bylo
poctěno cenou Miroslava Ivanova v r. 2004.
Důvěrně znal také II. odboj, o kterém pojednávají mnohé novinové články, knihy. K jeho
koníčkům kromě historie patřilo i výtvarné

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

umění. Na slavkovském zámku také organizoval výstavy mnoha malířů.
Oldřich Klobas měl rád život, dobré lidi.
Jeho přátelé věděli, že po publicitě nikdy netoužil. Vážili si ho pro zásadovost, skromnost.
Jeho myšlenky budou žít v jeho knihách, vzpomínka na něj bude žít v našich srdcích.
red.

Fotografií se vracíme na start loňského BTF ve Slavkově u Brna.

14. roãník Bûhu Terryho Foxe v na‰em mûstû
Již pevně zakořeněnou tradici Běhu Terryho
Foxe v České republice chceme podpořit a pozvat vás, občany Slavkova a okolí, k účasti v úterý 5. září 2006. Start a cíl se uskuteční jako
v předchozích ročnících na Palackého náměstí
před budovou městského úřadu ve 13 hodin.
Běh Terryho Foxe je celosvětová humanitární akce pořádaná ve více než 50 zemích. Jejím
cílem je oslovit co nejvíce účastníků a příznivců tohoto běhu za zdravím, přispět k rozšíření
myšlenky Terryho Foxe a účastí morálně podpořit nemocné.
Česká republika se již dlouhodobě počtem
běhů a počtem účastníku v rámci mezinárodního srovnání řadí mezi první na světě. V loň-
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ském roce se uskutečnilo v České republice 206
běhů za účasti 66 800 běžců.
Tato mezinárodní humanitární akce je v souladu se zákonem vyhlášena jako veřejná sbírka
na podporu výzkumu rakoviny. V loňském roce
262 účastníků BTF ve Slavkově přispělo částkou 8321 Kč do celkové částky finančních příspěvků 2 025 035 Kč v celé České republice. Finanční příspěvek byl přidělen specializovaným
pracovištím na nákup 2 přístrojů pro výzkum
rakoviny.
Přistupujte aktivně k životu – zúčastněte se
Běhu Terryho Foxe! Přispějete ke svému zdraví, pomůžete nemocným!
TJ Sokol Slavkov u Brna

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2. SHARON STONE, DAVID MORRISSEY. Krásná autorka nejprodávanûj‰ích krimi bestsellerÛ, jejichÏ hrÛzu nahánûjící smy‰lené
zloãiny se aÏ záhadnû shodují s tûmi skuteãn˘mi, opût spﬁádá pavuãiny lÏí
a poku‰ení.
UNDERWORLD EVOLUTION. KATE BECKINSALE, SCOTT SPEEDMAN. Hvûzdy snimku se vracejí v dal‰í variaci na téma odvûkého sporu mezi upíry a vlkodlaky. Krvelaãné hody! Zapovûzená láska! Velkolepá pomsta!
FINTY DICKA A JANE. JIM CARREY, TÉA LEONI. Nûkolik mûsícÛ bez práce,
bezv˘chodná situace a rostoucí hnûv zpÛsobí Ïe se manÏelé Dick a Jane pou‰tûjí do nejrychleji se rozvíjejícího oboru na trhu – do ozbrojen˘ch loupeÏí.
A tak je z nich rázem dvojit˘ nóbl Robin Hood z pﬁedmûstí, kter˘ bere bohat˘m a dává chud˘m....tedy sobû!
OBCHODNÍK SE SMRTÍ. NICOLAS CAGE. I v tûch nejnebezpeãnûj‰ích váleãn˘ch zónách se daﬁí svûtem protﬁelému obchodníku se zbranûmí Yuri Orlovovi b˘t stále krok pﬁed neúprosn˘m agentem Interpolu, konkurenty v obchodû a dokonce i pﬁed zákazníky, mezi nimiÏ jsou ti nejznámûj‰í svûtoví
diktátoﬁi. Ale nejvût‰ím soupeﬁem se nakonec stane jeho vlastní svûdomí.
Natoãeno podle skuteãného pﬁíbûhu!
EXPERTI. KRY·TOV HÁDEK, MICHAEL FORET, TOMÁ· LOBL. Bizardní situace v ãeské komedii o mlad˘ch. Sek.sem.sexem!
RÒÎOV¯ PANTER. STEVE MARTIN, JEAN RENO, KEVIN KLINE, BEYONCÉ
KNOWLES. Ztratil se diamant RÛÏov˘ panter... A nejzmatenûj‰í detektiv svûta
se ho snaÏí najit. Kde se objeví inspektor Clouseau, tam není nic nemoÏné.
SPOJENEC. DENZEL WASHINGTON, CLIVE OWEN a JODIE FOSTER se pﬁedstavují v hlavních rolích akãního, kriminálního thrilleru. Drsn˘ policajt, ‰ikovn˘ bankovní lupiã a vlivná právniãka rozehrávají nebezpeãnou hru koãky
s my‰í plnou tajn˘ch úmluv a neãekan˘ch pﬁekvapení.
DOMINO. MICKEY ROURKE, KEIRA KNIGHTLEY. Domino se narodila do svûta
luxusu a milovala nade v‰e svobodu a nezávislost. Opustila kariéru modelky
a stala se ãlenkou komanda zab˘vajícího se chytáním uprchlíkÛ. Zaãala tak
kariéru lovkynû lidí. film je natoãen podle skuteãné události.
PANIC JE NANIC Aneb jak si uÏít... ·ÁRKA VA≈KOVÁ, DAVID VOBO¤IL,
MICHAL HRU·KA. Pﬁíbûh tﬁí ‰estnáctilet˘ch kamarádÛ, kteﬁí spolu na prázdninách proÏijí spoustu neuvûﬁiteln˘ch a ztﬁe‰tûn˘ch pﬁíhod.
Va‰e UNIVERZÁLNÍ UKLIZEâKA. ROWAN ATKINSON, KRISTIN SCOTT
THOMAS, PATRICK SWAYZEMAGGIE SMITH. Uklidím dÛm - uklidím zahradu - odklidím souseda - zabiji psa - jsem okouzlující, diskrétní hospodynû
s osobit˘m receptem na vedení domácnosti a mám velmi neobvyklé zpÛsoby
ﬁe‰ení problémÛ...
LINIE OBRANY. Hvûzda asijské kinematografie JET LI ve filmu plném dramatické akce a propracovan˘ch bojov˘ch scén.
SÁM V TEMNOTù. Bitva o pﬁeÏití na‰í civilizace zaãíná. Film byl natoãen podle známé poãítaãové hry ALONE IN THE DARK.
ZBOHATNI A CHCÍPNI. Jeden z nejuznávanûj‰ích raperÛ na svûtû, CURTIS
„50CENT“JACKSON, je hlavním hrdinou. Zhrzen˘ chlápek, se kter˘m se Ïivot nemazlil, se vrhne na dráhu drogového dealera a zaãne si uÏívat Ïivota.
DETONÁTOR. WESLWY SNIPES. Tajn˘ agent CIA a krásná Ruska odhalí nebezpeãného pﬁekupníka zbraní. âeká je smrtící boj s krut˘m protivníkem, ve
kterém musí zachránit nejen sebe, ale cel˘ svût!
MATADOR. PIERCE BROSNAN, GREG KINNEAR, HOPE DAVIS. Náhodné setkání obchodního cestujícído a osamûlého zabijáka stojí na poãátku neobvyklého a hlubokého vztahu, ve kterém oba jednají jinak neÏ by si kdy dokázali pﬁedstavit.
MARI≈ÁK. Pﬁíbûh mlad˘ch mariÀákÛ z období války v zálivu. Vojáci vycviãení
k zabíjení se ocitají uprostﬁed nelítostn˘ch podmínek, bojují ve válce, které
nerozumí, z dÛvodÛ, které nechápou.
DR. DOOLITLE 3. KYLA PRATT. Maya zdûdila tatínkovu schopnost rozumût
zvíﬁatÛm. Ale její dovednosti jsou ãasto dÛvodem sporu s rodiãi a navíc tím
‰tve své pﬁátele!
AEONFLUX. CHARLIZE THERON. Rebelka Aeon je poslední nadûjí na svrÏení
útlaku dokonalé spoleãnosti. Zatímco pracuje na její likvidaci, odkryje síÈ
pﬁekvapiv˘ch tajemství, které by mohly úplnû zmûnit budoucnost zemû.
CRY-WOLF. LháﬁÛm nikdo nevûﬁí, ani kdyÏ ﬁíkají pravdu. V okamÏiku, kdy zaãnou mizet osoby, nikdo neví, kde konãí Pravda a zaãíná leÏ.
SNADN¯ TERâ. GARY BUSEY, DON „The Dragon“ WILSON. Co se stane, kdyÏ
krásnou call girl zaãne ohroÏovat na Ïivotû banda zabijákÛ spoleãnû se zkorumpovan˘m policistou? No pﬁece: objeví se dva charakterní policejní detektivové, kteﬁí nasadí vlastní Ïivoty, aby atraktivní Ïenu zachránili!
VE STÍNU PRAVDY. SAMUEL L. JACKSON ve své nejlep‰í filmové roli... Pravda je ukrytá tam, kam se nikdo neodváÏí podívat.
ZÁKLAD RODINY. CLAIRE DANES, DIANE KEATON, SARAH JESSICA
PARKER, LUKE WILSON. Okouzlující romantick˘ film, bûhem kterého se nepﬁestanete smát!
PRVNÍ PO BOHU. Finsko 1944, tajná ruská ponorková základna. Film vypráví
historii kapitána Marinina, velitele severní námoﬁní flotily. Je to pﬁíbûh o pﬁátelství, zradû, hrdinství a lidech, kteﬁí vyhráli válku. Co ãeká vojáky v boji
s nepﬁáteli a vlastním osudem?
DÒKAZ. ANTHONY HOPKINS, GWYNETH PALTROW, JAKE GYLLENHALL.
Mladá Ïena pátrá po tajemství svého otce, hledá skuteãného autora geniální
matematické formule. Bojuje v‰ak s vlastními pochybnostmi a vzpomínkami.
JEPTI·KA. ANITA BRIEM, BELÉN BLANCO. V internátní ‰kole je ‰est dívek t˘ráno jepti‰kou. Po zákroku pﬁátel jepti‰ka zmizí a ‰kola je zavﬁena. Po 17 letech v‰ak du‰e zemﬁelé zatouÏí po pomstû.
ST¤ELN¯ PRACH. YURI BELYAYEV, SVETLANA BRAGARNIK, VADIM
MAKAROVSKI. Film byl natoãen podle skuteãn˘ch událostí odehrávajících se
pﬁi obrane Leningradu v roce 1941. Malá skupinka odváÏn˘ch vojákÛ pﬁiváÏí velkou zásobu stﬁelného prachu skrz nepﬁátelskou liniii do Leningradu.
TORPÉDOVÉ BOMBARDÉRY. RADION NAHAPETOV, TATYANA KRAVCHENKO, ALEKSEI ZHARKOV. Drsná v˘povûì o posádkách bombardérÛ za
druhé svûtové války. Kdykoliv mÛÏe pﬁijít povel k útoku… KaÏd˘ útok mÛÏe
b˘t poslední.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Kalendář akcí – září 2006
Datum

hod.

druh

1. 9.
2. 9.
3. 9.
7. 9.
7.–9. 9.

sport.
9.00–16.00 sport.
sport.
sport.
v˘st.

8. 9.
9. 9.
9. 9.
10. 9.
12. 9.
15. 9.
16. 9.

sport.
sport.
10.00–16.00 sport.
sport.
sport.
sport.
od 15.00 spol.

16. 9.
16. a 17. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
23. 9.
23. a 24. 9.
25. 9.
26. 9.
30. 9.
30. 9.–1. 10.
V˘stavy
do 8. 10.
do 10. 12.
do 10. 12.
do konce sezony
do konce sezony
stálá expozice

sport.
sport.
sport.
sport.
9.00–15.00 spol.
9.00–17.00 v˘st.
14.00 spol.
17.00 spol.
sport.
sport.

akce

místo konání

Kovintrade
golfové hﬁi‰tû
Podnikatelsk˘ mû‰ec – stﬁelecká soutûÏ
Zámecká stﬁelnice
Pilsner Urquell Golf Cup 2006
golfové hﬁi‰tû
Podzimní Slavkovská jamka
golfové hﬁi‰tû
Îivot nejen na kolech. V˘stava fotografií, námûtem jsou Ïivotní okamÏiky lidí nesoucích handicap
galerie v pﬁízemí zámku
zdravotního postiÏení, v˘stava fotografií byla sestavena z vítûzn˘ch prací v‰ech uplynul˘ch roãníkÛ stejnojmenné soutûÏe
âeská poji‰Èovna
golfové hﬁi‰tû
Komerãní turnaj
golfové hﬁi‰tû
Podzimní setkání mládeÏe
Zámecká stﬁelnice
GCA klubov˘ turnaj
golfové hﬁi‰tû
VETROPACK CUP 2006
golfové hﬁi‰tû
Golf Open 2006 – Finále regionu
golfové hﬁi‰tû
Festival Svícafest. Vystoupí: Rangers, Jiﬁí Schmitzer, Lenka Dusilová, Cocote Minute, Debustrol,
areál Stﬁelnice pod Oborou
Dark Gambale, Forest Jump, Soul Invention a Diamonion
President Masters CGAT 2006
golfové hﬁi‰tû
5. závod Eko, F1 a Cestovní vozy
areál Auto RC Slavkov
Max Golf Tour 2006
golfové hﬁi‰tû
Mistrovství klubu ve hﬁe na rány
golfové hﬁi‰tû
Václavsk˘ jarmark. Vstup voln˘
zámeck˘ park
Podzimní setkání seniorÛ
Zámecká stﬁelnice
Oblastní v˘stava ovoce a zahrádkáﬁsk˘ch v˘pûstkÛ s vyhlá‰ením jablka roku 2006
sál Spol. centra Bonaparte
Pﬁedná‰ka MUDr. Anny Zemanové o léãbû akupunkturou a akupresurou
zasedací místnost MûÚ
Fresky Andrea Lanzaniho na zámku ve Slavkovû u Brna. Pﬁedná‰ka Mgr. Radky Miltové
Zámek Slavkov
z Filozofické fakulty MU v Brnû, pﬁedná‰ka pﬁímo v expozici zámku s v˘kladem k jednotliv˘m freskám
SAS
golfové hﬁi‰tû
6. závod Eko, F1 a Cestovní vozy
areál Auto RC Slavkov
V˘stava Adolf Borna „Kouzelné sluchátko“
V˘stava keramick˘ch objektÛ Kvûty Machovské
potrvá do 10. 12. s krátkou pﬁestávkou na floristickou v˘stavu Chvála podzimu
V˘stava fotografií „Slavkov dﬁíve a dnes“
Zbranû a zbroj 16.–18. století
v˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
Stﬁípky z odívání. V˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pﬁístupné
Virtuální bitva 1805. otevﬁeno soubûÏnû s provozem zámku

poﬁadatel

GIA
SSK 0750 E-com Slavkov
GIA
GIA
Historické muzeum
GIA
GIA
SSK 0750 E-com Slavkov
GCA
GIA
GIA
www.slafpark.cz
GIA
www.arcslavkov.cz
GIA
GCA
Historické muzeum
SSK 0750 E-com Slavkov
ZO âZS Slavkov
ÚO Svazu diabetikÛ âR
Historické muzeum ve Slavkovû
GIA
www.arcslavkov.cz

Galerie OK
podzemí zámku

Historické muzeum
Historické muzeum

Divadelní sál zámku
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum

salla terrena
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v krajním případě psané strojem. Toto opatření
neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
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Víš, kde bydlíš?
Junák Slavkov pořádá
v sobotu 2. září již tradiční
zábavné odpoledne spojené
s náborem nových členů. Srdečně zváni jsou kluci a holky ve věku od 7 do 15 let a samozřejmě i jejich rodiče.
Sraz bude ve 14.30 hod. u ZUŠ Františka
France. Od 15 do 17 hod. bude probíhat dobrodružná městská hra s názvem „Víš kde bydlíš?“
Poté se spolu budeme bát v podzemí slavkovského zámku, kde bude přichystáno strašidelné
překvapení. Celé odpoledne vyvrcholí TÁBORÁKEM, který bude probíhat od 18 hod.
Během celé akce bude rodičům stávajících
i potenciálních budoucích členů k dispozici informační stánek, ve kterém si budou moci prohlédnout prezentaci a fotografie z činnosti orga-

nizace a budou moci pohovořit s vedoucími oddílů. Neváhejte prožít sobotní odpoledne naplno,
přijďte si zahrát, pobavit se a dozvědět se něco
nového! Špekáčky s sebou!
Tábory Junáka
V červenci se uskutečnily dva tábory Junáka.
První a druhý oddíl tábořil v Jasenici na Vysočině od 1. do 16. července, čtvrtý oddíl navštívil
Habří v termínu 15. až 29. července.
Jasenice
Jasenický tábor tvořilo 25 dětí a 6 vedoucích.
Hlavní téma – celotáborová hra – se letos jmenovala „Hvězdná brána“ a mladší účastníci tábora
v jejím průběhu procházeli napříč vesmírem a úspěšně se pokoušeli zdolat nebezpečí ohrožující
jejich civilizaci. Starší obyvatelé tábora se ve
svém programu řídili radami knihy „Stopařův
průvodce po galaxii“. Kvůli tomuto tématu se

Hip hop weekend party ve Sport clubu Jinlong
Dne 1. 7. a 29. 7. proběhly první dva projekty ve spolupráci se Slávkem P. na podporu
mládeže, aktivně se zabývající hip hopem,
break dance, beat. box a free style. Na první
party vystupovali: D.W.A (Slavkov) OWB
(Brno) EurotuneLL (Brno) DJ’s: Smith, Fakeass, Tuor, Wazo Na druhé party: Azil Crew
(Blansko) Lyricommunity (Blansko) FORMA
(Vyškov) D.W.A. DJ’s: Smith, Alyaz, Wazo,
které přišlo pokaždé podpořit více jak 200 návštěvníků. Velký ohlas získala i slavkovská
crew – hip hopová skupina D.W.A, která byla

založena v roce 2002 s nejznámější skladbou
„Žádná změna“.
Další projekt proběhne 23. září ve Sport
clubu Jinlong, a to formou Battlu (hudební
souboj). Získávají tak možnost i nové skupiny, které neměli možnost veřejně vystoupit.
Nejlepší skupina ohodnocena od publika získává peněžní odměnu a ostatní skupiny obdrží věcné ceny. Více informací na www.hopec.kvalitne.cz
Přijdi podpořit všechny odvážné nebo svého favorita!
H&H
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naši „R+R“ nejednou vydali poznat míst vzdálená pár desítek kilometrů od tábora.
Skauti, skautky i menší děti trávili táborový
čas nejen v táboře a jeho blízkém okolí. Slunečné červencové počasí nám umožnilo několikeré
výlety na koupání do nedalekého Čikova a k rybníku Bělizna, společně jsme byli také na výšlapech v Náměšti nad Oslavou a v Budišově (zoologická expozice Moravského zemského muzea).
Každodenní výlety Hvězdnou bránou za dobrodružstvím skončily cestou plnou nástrah a úkolů.
Více i méně úspěšné týmy SG1, SG2 a SG3 nakonec dokázaly zachránit civilizaci a vymanit
sebe i ostatní ze spárů mocného „Ra“.
I letos o pohodu nás všech postarala kuchyň
„U dvou hrnců“. Neberte tento název doslovně,
dvojice kuchařek Hela a Hela nám dopřála příjemně strávené chvilky v jídelně. Děkujeme!
Habří
V Habří tábořilo 23 dětí a 10 vedoucích. Celotáborová hra zavedla všechny hráče mezi zlatokopy. Na tábořišti i jinde v údolí zlatonosné Bobrůvky se odehrával program podobný drsnému
životu na americkém Severu – rýžovalo se zlato,
holky a kluci se zúčastnili „barevné přestřelky“,
vyzkoušeli si rodeo a jiné kovbojské dovednosti.
Možnost utratit zlato i jiné cenné kovy se našla
nejen na táborové riviéře, ale také při návštěvě
westernového městečka Šiklův mlýn.
Na slunečné dny v údolí říčky Jasinky i nedaleko vísky Habří na Vysočině budeme ještě dlouho vzpomínat. Děkujeme všem rodičům, přátelům i bývalým členům oddílů za pomoc se
stavbou i průběhem obou táborů.
Vedoucí oddílů Junáka Slavkov
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 Veřejný pořádek
bezbranný, je reálný stav. Je mi celkem pragmaticky jedno, jaké cesty obec použije k zachování pokojného stavu, ale ať není nečinná,
což dovedně dokazuje. A neblahý stav dokazuje i dopravní situace na Palackého náměstí,
parkováním počínaje. A třeba chybějícími
účinnými obecně závaznými vyhláškami regulujícími nevyhovující stav konče. Pochopitelně neexistuje kompetencemi vybavená
kontrola.
Poměřování efektivity zřízení městské policie ekonomickými ukazateli, je proti převážně kvalitativním parametrům pokojného stavu. Ale to je na samostatný článek. Když jsem
před léty dělal starostu jedné z obcí na Olomoucku, obdobné diskuse jsem absolvoval.
Chápu samosprávu, byť jsem teď „na druhé
straně“. Je tu však objektivní problém a ten je
třeba řešit. Diskuse na stránkách zpravodaje
sice může ukázat různé pohledy, ale řešením
nejsou. A nemůžu si pomoci, na tahu je městské zastupitelstvo i městský úřad.
RNDr. Zdeněk Krátký

Komunální politika je často konfliktní řešení problémů z očí do očí. Hledání kompromisů mezi někdy i protichůdnými zájmy a požadavky občanů, cíly a taktickými zájmy
samosprávy i právními normami.
V minulém zpravodaji městská rada i zástupce starosty považovali za potřebné vyjádřit se k veřejnému pořádku. Dedukuji, že zřejmě už jde o problém, jehož velikost z pohledu
města nemohu posoudit.
Ale jako občan bydlící na Brněnské ulici
jej považuji za velký. Dokonce do té míry, že
mám připravený text petice a zvažujeme vytvoření petičního výboru.
Z pohledu práva samozřejmě hovoří oba
články městské správy o veřejném pořádku
pravdu. A já samozřejmě mohu namítat,
a v připravené petici namítám, narušování pokojného stavu podle občanského zákoníku či
povinnosti obce podle zákona o obcích.
Ale tady nejde o právní normy, ale reálný
stav. Že v Brněnské ulici takřka každou noc
pořvávají opilci a běžný občan je proti tomu
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Kvalitně zpracujeme
Vaše tiskoviny

 Pozemek v majetku mûsta aneb „Nejsou lidi”
navštívili jsme ředitele TS s požadavkem
o zabezpečení rozhodnutí Rady. Jaké bylo
naše překvapení, když nám ředitel oznámil,
že on takové usnesení nezná (ofotil si to naše)
a i kdyby ho znal, nemůže ho plnit, protože
„nemá lidi“. Tento oblíbený argument obecně
platný již v minulosti jsme odmítli akceptovat
a já nabídl řediteli, že když nám TS zapůjčí
sekačku, o pozemek se budu starat i nadále.
Ředitel použil další obecně platný argument
„to nejde“. Osobně nevím, proč by TS nemohly zapůjčit občanům nářadí pro péči o pozemek města. Od té doby TS asi 2x ročně pozemek posekly a my i nadále trávník
vyhrabávali. V letošním roce ovšem kromě
jednoho posečení námi (použití kosy) pozemek zůstal neposečený. Protože tráva dosahovala spolu s kopřivami značné výše a navíc
jsme čekali návštěvu z USA, opět jsem požádal ředitele o nápravu. Opět jsem neuspěl a na
moji námitku, že některé pozemky i na ulici
Polní TS sečou, mi bylo odpovězeno, že to
jsou kamarádi starosty. Protože znám pana
starostu osobně, považuji tento argument
pana ředitele TS za nepravděpodobný a musím se spokojit s tím, že zkrátka i dnes platí
„nejsou lidi“ a nebo je to všechno jinak?
RSDr. Zdeněk Uhlíř

Od roku 1982 bydlím v družstevním bytě
na ulici Polní 1200. Stejně tak dlouho společně s ostatními obyvateli jsme se starali o pozemek v okolí domu. Vysadili stromky, vyhrabovali a sekali trávu, čistili obrubníky od
trávy a podobně. Dělali jsme to rádi, byli
jsme tak naučeni (pamětníci si jistě vzpomenou na akce z NF, soutěž o nejhezčí ulici
a podobně), ale hlavně jsme měli a máme rádi
pěkně upravené bydliště. Na oplátku nám
město umožňovalo bezplatně užívat kousek
zahrádky v areálu sídliště. Tato nepsaná dohoda byla později ze strany města vypovězena a užívání zahrádek zpoplatněno. Přesto
jsme se starali o okolí domu i nadále. A věřte,
vzhledem k tomu, že náš dům stojí na kraji
ulice, pozemek je to rozsáhlý, cca 250 m2 zatravněné plochy. Za tu dobu jsme „zlikvidovali“ dvě sekačky, spotřebovali nepočítaně
elektrické energie i lidské práce. Když nám
asi v roce 2003 dosloužila i druhá sekačka
a vzhledem k věku většiny obyvatel domu
byla péče o pozemek fyzicky stále náročnější,
obrátili jsme se na MěÚ, aby se o svůj pozemek začal starat sám. Toto MěÚ akceptoval
a rozhodnutím Rady ze dne 29. 8. 2003 uložil
řediteli TS zajistit údržbu těchto ploch.
Vzhledem k tomu, že se situace nezměnila,

Petr Anto‰
NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654
mobil: 602 587 465
evaantos@seznam.cz

nový pneuservis
Dal‰í sluÏby:
●
●
●

veškeré klempířské a mechanické práce
příprava a provádění STK
lakýrnické práce

Opravdu „Klamavá
reklama“?
V červnu tohoto roku převzala naše společnost Jinlong s.r.o provoz Sport baru a sportovišť na Palackého nám. 126. Nyní označujeme tuto provozovnu: Sport club Jinlong. Po
předešlém provozovateli jsme až donedávna
odstraňovali technické nedostatky. V současné době řešíme poslední záležitost s pivovarem Černá Hora, a to pivní výčep, který byl
technicky nevhodně řešen a z tohoto důvodu
byla delší čekací doba na pivo.
Chtěli bychom reagovat na článek pana
Jana Žateckého „Klamavá reklama?“, otištěný
v 7. čísle Slavkovského zpravodaje. Pan Žatecký se neobtěžoval kontaktovat žádnou pověřenou osobu naší společnosti, a proto dodnes neznáme žádné přesnější informace
(den, čas a jméno personálu). Pravděpodobně
se jednalo o den, kdy je nahlášena veřejná
akce a očekává se více návštěvníků. Z tohoto
důvodu se na tyto akce zavádí barová obsluha,
která se běžně používá na diskotéky, nebo obdobné společenské akce (tzn. zákazník si objedná a platí ihned u baru), tímto se zvyšuje
efektivita a rychlost obsluhy. Tento režim je
většinou zaveden v pátek a v sobotu od 20
hod., výjimečně i v jiné dny, na tuto skutečnost se snažíme vždy upozornit letáčky na stolech, nápisem na informačních cedulích v provozovně, atd. V tomto případě nelze zavádět
výjimky pro jednoho člověka či jeden stůl!
Nebráníme se konkrétní a věcné kritice,
snažíme se nedostatky a stížnosti řešit ihned,
a to vždy slušnou formou. Proto žádáme naše
zákazníky, aby se v případě nejasností, ale
i návrhů, dotazů, atd. obraceli na e-mail:
info@jinlong-club.cz, nebo na tel. číslo
+420 775 734 605. Seznam akcí a další informace jsou i na www.jinlong-club.cz.
Majitelé společnosti Jinlong s.r.o.
Hlaváč Petr a Hošek Jaroslav
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Zvítězili Rotrekl s Kufou a Tobiášová s Nakládalovou
Dvojice Pavel Rotrekl a Robert Kufa se stala
vítězem čtvrtého turnaje Sony Ericsson Cupu,
který se konal o víkendu 5. a 6. srpna v beachvolejbalovém areálu na koupališti ve Slavkově
za účasti domácí špičky a přední rakouské dvojice Mario Schlögel a Hannes Steinöcker (nakonec obsadili páté místo). Dvojice Rotrekl–Kufa
ve finále porazila naše juniorské reprezentanty
Koláře a Tichého 2:0 (21, 18). O třetí místo se
utkali Stejskal–Chromý a Klapal–Provazník 2:0
(17, 13).
Semifinálové výsledky:
Rotrekl, Kufa–Stejskal, Chromý 2:0 (13, 16);
Tichý, Kolář–Klapal, Provazník 2:1 (14, -14, 11).
Zatímco turnaj mužů, kterého se ve dvou
dnech zúčastnilo šestnáct nejlepších domácích
dvojic (chyběli pouze bratři Benešové, kteří se
účastní turnaje evropské série ve švýcarském
Lausanne a dvojice Kubala–Bíza účastnící se turanje světové série v rakouském Klagenfurtu)
a v páteční kvalifikaci bojovalo dalších patnáct
dvojic o čtyři postupová místa. O den dříve (od
čtvrtka 3. do soboty 5. srpna) se ve Slavkově
představilo šestnáct nejlepších domácích ženských dvojic včetně australského páru. Chyběly

pouze Háječková s Novotnou, které nás reprezentují na turnaji evropské série v Lausanne
a Klapalová s Petrovou, které dosáhly svého
nejlepšího úspěchu na turnaji světové série
v Klagenfurtu.
Ve finále zvítězily Tereza Tobiášová s Šárkou
Nakládalovou nad sestrami Tychnovými 2:0 (9,
17). O třetí místo se utkaly Haragová–Bláhová
a Šotkovská–Zelinková 2:0 (10, 16).
Semifinálové výsledky:
Tobiášová, Nakládalová – Šotkovská, Zelinková 2:0 (12, 16); sestry Tychnovy – Haragová,
Bláhová 2:0 (16, 17).
Konečné pořadí mužů:
1. Rotrekl–Kufa, 2. Tichý–Kolář, 3. Stejskal–Chromý, 4. Klapal–Provazník, 5.–6. Svoboda–Gottwald, Schlögel–Steinöcker, 7.–8. Dumek–Pak, Plaga–Smékal.
Konečné pořadí žen:
1. Tobiášová–Nakládalová, 2. sestry Tychnovy, 3. Haragová–Bláhová, 4. Šotkovská–Zelinková, 5.–6. Opravilová–Korhoňová, Šmídová–Pokorná, 7.–8. Elblová Holystová, Ryšavá–Těknědžjanová
Lubomír Kuchta, Jan Biječek

AUSTERLITZ CUP – tradiční setkání silných lodí ve Slavkově
V sobotu 12. srpna se konal pátý ročník již
tradičního skupinového závodu rádiem řízených
modelů lodí s nejsilnější kubaturou do 35 cm3.
Tento závod byl pořádán jako mistrovství republiky. První tři ročníky byly uspořádány vždy
v zářijovém termínu, kdy nebývá dostatečně vysoká hladina vody, loni jsme zvolili termín na začátku prázdnin – to bylo vody mnoho a museli
jsme upravovat startoviště, proto letos jsme zvo-

lili termín na Napoleonské dny, což by se do budoucna mohlo stát tradicí.
Tato třída má označení podle pravidel Naviga
FSR O 35 a jedná se o modely rychlostních člunů s poloponořeným šroubem a benzinovými
motory s obsahem do 35 ccm se zapalováním jiskřivou svíčkou. Jejich jízda je proto s gejzírem
vody za nimi i divácky velmi atraktivní. V podstatě se jedná o modelářsky zpracované poloma-

kety člunů, s kterými se závodí na mořských pobřežích. Při letošním ročníku se sešlo na startu 5
modelů a jako nováček se představil s novou lodí
KAJMAN člen našeho klubu Martin Shikora.
Současně s tímto dvoukolovým závodem, který
se jezdí na oválné trati o délce 100 m a šířce
30 m byla vypsaná i hodinovka klasických člunů
FSR V s obsahem do 15 cm a národní třída pro
začátečníky FSR V-6,5.
Po dopoledním tréninku a polední přestávce s občerstvením bylo
odpoledne vyplněno velice zajímavými jízdami, které přinášely řadu
zajímavých předjížděcích manévrů,
které diváci oceňovali i potleskem
na otevřené scéně. Zajímavé fotomomentky je možné zhlédnout na
internetových stránkách klubu adresa www.rc-offshore.org
Těšíme se již na příští ročník
2007. Za Klub lodních modelářů
Slavkov
Luděk Mátl
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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

·IFRA MISTRA LEONARDA

2. 9. sobota
3. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

149 min.
Adaptace bestselleru Dana Browna o dobrodruÏném pátrání harvardského profesora symbolologie a kryptoloÏky po tajemství katolické církve.
Film USA. Vstupné: 70, 72 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

5. 9. úter˘
6. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

90 min.
s vû‰ákem, plácaãkou a ãepicí. Souãasná filmová tragikomedie o Ïivotû na nádraÏí. Na pozadí místa obdaﬁeného „duchem“ ﬁe‰í nebo
spí‰e neﬁe‰í své problémy. Nov˘ ãesk˘ film. Hrají: J. Du‰ek. ReÏie: P. Göbl.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

9. 9. sobota
10. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

91 min.
Pﬁíbûh lásky bílého indiána a romské dívky. PﬁekáÏkou jejich vztahu ale není jen lidská nesná‰enlivost, ale i jejich citová nezralost. Nov˘
ãesk˘ film. Hrají: T. Masopust, D. Demeterová aj. ReÏie: Dan Wlodarczyk.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

12. 9. úter˘
13. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

126 min.
V˘pravn˘ historick˘ velkofilm o vá‰nivém milostném vztahu mezi vzne‰en˘m rytíﬁem a budoucí královnou Anglie. Koprodukãní film
SRN/VB/USA. Romantick˘ pﬁíbûh.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

16. 9. sobota
17. 9. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

116 min.
Auta „Ze lhoty“ ukáÏí, Ïe na svûtû existují i dÛleÏitûj‰í vûci neÏ trofeje, sláva a sponzoﬁi. Animovan˘ film USA v ãeském znûní! Mluví: V.
Zawadská, P. Trávníãek, J. Lábus, L. Sobota aj. Rodinná komedie.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno

19. 9. úter˘
20. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

134 min.
·ílená pﬁíruãka pro zaãínající producenty. Sekretáﬁka a dramatik chtûjí získat velké mnoÏství penûz, zrealizují filmov˘ muzikál, kter˘ se
pﬁekvapivû stane hitem celého mûsta. Komedie – muzikál USA. ReÏie: S. Stroman
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

23. 9. sobota
24. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
Obﬁí vlna pﬁevrhla luxusní v˘letní loì a ty, kteﬁí pﬁeÏili, ãeká cesta peklem. Pﬁíbûh o katastrofû známého zaoceánského parníku. Film USA.
ReÏie: W. Petersen.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

26. 9. úter˘
27. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

109 min.
Adaptace muzikálové parodie dnes jiÏ klasického osvûtového filmu proti uÏívání marihuany z roku 1936. Zapadl˘m mûsteãkem obchází
zloãineck˘ gang, kter˘ nabízí dûtem marihuanu. Komedie USA/SRN
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

30. 9. sobota
1. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

154 min.
MuÏ z oceli je zpût a i pﬁes astronomick˘ rozpoãet je to poﬁád ten star˘ dobr˘ superman, kterého jsme si oblíbili pﬁed dvaceti lety, coÏ je
pravdûpodobnû dobﬁe. Sci-fi USA/Austrálie.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

3. 10. úter˘
4. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Stárnoucí newyorsk˘ policista pﬁed dÛchodem nasazuje Ïivot za jednoho vydû‰eného ãernocha, kter˘ má svûdãit proti zkorumpovan˘m
kolegÛm. Krimithriller SRN/USA. V hlavní roli: Bruce Willis
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

7. 10. sobota
8. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

10. 10. úter˘
11. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

151 min.
Kapitán Jack Sparrow se vrací a s ním celá ﬁada nov˘ch i dobﬁe znám˘ch postav. Kapitán se upsal krví legendárnímu vládci oceánsk˘ch
hlubin a kapitánu lodû Bludn˘ Holanìan. DobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi pﬁístupno

14. 10. sobota
15. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

113 min.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupina cestujících, které ãeká ﬁada komick˘ch, ale i absurdních situací. Komedie
podle bestselleru Michala Viewegha. Velmi úspû‰n˘ nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pﬁístupno

JE·Tù ÎIJU S Vù·ÁKEM, PLÁCAâKOU A âEPICÍ

INDIÁN A SEST¤IâKA

TRISTAN A ISOLDA

AUTA

PRODUCENTI

POSEIDON

TRÁVA

SUPERMAN SE VRACÍ

16 BLOKÒ

BESTIE KARLA

98 min.

Pﬁíbûh vraÏedkynû ãeského pÛvodu Karly Homolky a jejího manÏela, kteﬁí mají na svûdomí brutální smrt nûkolika mlad˘ch dívek.
Na motivy skuteãné události. Thriller USA.
MládeÏi nepﬁístupno

PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUÎE

ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
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