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Od doby, kdy se započalo s nátěrem fasá-
dy, se rovněž mezi veřejností začaly vést po-
lemiky o její barevnosti. Tímto článkem by-
chom tedy chtěli objasnit důvody, které vedly
ke stanovení současné barevnosti fasády.
Původní barevnost byla zjištěna z nalezených

původních omítkových vrstev s fragmenty
barevných úprav. Na těchto vzorcích byla
v laboratoři provedena tzv. stratigrafie povr-
chových úprav se zaměřením na prvotní po-
vrchovou úpravu. Průzkum prokázal, že fasá-
da objektu prošla minimálně jednou radikální
a několika dílčími stavebními úpravami.
Původní vápenný nátěr byl proveden ve dvojí
barevnosti. Na plastických článcích byl nale-
zen žlutě okrový nátěr a na pasivních plo-
chách pak nátěr v odstínu lomené bílé. Když
vyšla najevo tato barevnost, která se výrazně
lišila od stávající barevnosti fasády zámku,
byl obdobný průzkum omítek proveden i na
fasádě hlavní budovy zámku. Výsledkem
bylo zjištění, že původní barevnost zámku
i předzámčí byla shodná s původním nátěrem
předzámčí. Na základě těchto, v dnešní době
nejmodernějších způsobů stanovování pů-
vodní barevnosti fasád, rozhodl Národní pa-
mátkový ústav v Brně o barevnosti v kombi-
naci žlutá – bílá.

Dlužno konstatovat, že při generální opra-
vě v roce 1951 nedošlo jen ke změně barev-
nosti za nevhodný terakotový nátěr. Bohužel
došlo k velkému úbytku primárních omítko-
vých vrstev a jejich nahrazení omítkami no-
vými – nerespektujícími jak povrchovou
úpravu, tak místy i původní plasticitu a profi-
laci barokního dekoru.

Doufejme, že se nám v dalších letech po-
daří získat finanční prostředky na opravu
zbývajících fasád, abychom mohli barevnost
zámku i předzámčí sjednotit. Tímto získáme
pohled na zámek očima našich předků, kteří
jej mohli v této podobě obdivovat v době jeho
vzniku. odbor IR

198. VÝROČÍ BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ

PROGRAM
Historického muzea ve Slavkovû u Brna

SOBOTA 29. LISTOPADU 
9.00–19.00 zámeck˘ park – jarmark s progra-

mem: dûdeãkÛv dvoreãek (fiemesla,
domácí zvífiata), kejklífiská vystou-
pení pro dûti i dospûlé, dobová hud-
ba, pohádky pro dûti

10.00 pfiíjezd Napoleona z námûstí na
zámek a vystoupení vojákÛ

10.30–17.00 kost˘mované prohlídky zámku
s Napoleonem

18.30–19.00 pochodÀov˘ prÛvod
19.00 OH≈OSTROJ – zámeck˘ park

9.00–21.00 prohlídky zámku 
9.00–18.00 v˘stava Napoleonské války a ãeské

zemû
9.00–18.00 v˘stava Betlémy – galerie O. K.

NEDùLE 30. LISTOPADU
9.00–16.00 prohlídky zámku
9.00–16.00 v˘stava Napoleonské války a ãeské

zemû
9.00–16.00 v˘stava Betlémy – gallerie O. K.

Vstupné:
park (sobota): 20 Kã dûti, 40 Kã dospûlí
prohlídky zámku: 40 Kã dûti, 50 Kã dÛchodci,

60 Kã dospûlí
Kontakt: HM ve Slavkovû u Brna

tel./fax: 544 221 685, 544 221 204
e-mail: zamek-slavkov@email.cz

(Podrobn˘ program vzpomínkov˘ch akcí v celém regionu
pfiiná‰íme na stranû 6) HM

Fasáda pfiedzámãí je dokonãena
Dne 12. listopadu byly řádně v termínu dokončeny práce na fasádě jižní části

předzámčí, o jejichž náročnosti nelze pochybovat.

Byly tady dávno před námi. Díky nim dý-
cháme. Bez nadsázky lze říci, že jsou

plícemi planety. Mají schopnost absorbovat
oxid uhličitý a měnit ho na kyslík. Zadržují
prach a snižují hlučnost. V době vegetace
odpaří do ovzduší až 300 litrů vody denně.

Kvetoucí stromy šíří příjemnou vůni, jsou
domovem ptáků a dalších živých tvorů.
Jejich funkce zvláště ve městech je nena-
hraditelná. 

Mají ovšem jednu nepěknou vlastnost – to-
tiž na podzim z nich padá listí. Najednou se
stávají našimi nepřáteli. Co s tím? Vykácet?
Bohužel, i takové jsou některé návrhy.

Mnohem lepší řešení je listí shrabat.
Pohyb nám jen prospěje a můžeme se těšit,
že na jaře nás stromy zase potěší svou
vůní, stínem a ptačím zpěvem z jejich ko-
run. (mab)

Zářivě čistě svítí nová fasáda předzámčí.
Foto: R. Lánský

Stromy

www.bmtypo.czSlavkovský 
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Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

nabízí

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

1. RM schvaluje program své 19. řádné schůze
a volí ověřovatele zápisu.

2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
přijatých RM na svých dřívějších schůzích z minu-
lých volebních období i z volebního období
2002–2006. 

3. RM za osobní účasti Jarmily Olejníkové, ve-
doucí finančního odboru Městského úřadu ve
Slavkově u Brna projednala „Návrh dílčího účtu
hospodaření Města Slavkova u Brna za 3. Q. 2003“,
bere obsah této zprávy na vědomí a doporučuje ZM
schválit:

a) rozbory hospodaření Města Slavkova u Brna za
3. Q. 2003

b) převod finančních prostředků z podnikatelské
činnosti města do hlavního rozpočtu města ve výši
1721000 Kč formou vnitřní půjčky ke krytí části in-
vestičních výdajů souvisejících s výstavbou nových
BD v ulici Litavská alternativou za uvažované dofi-
nancování této akce přijetím bankovního úvěru.

4. RM po projednání zprávy „Rozbor hospodaře-
ní příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna
za 3. Q. 2003“ bere její obsah na vědomí a doporu-
čuje ZM předložit návrhy rozborů hospodaření ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ, Zvláštní školy,
DDM, MŠ Zvídálek, Historického muzea a TSMS
za hodnocené období ke schválení.

5. RM po projednání „Návrhu rozpočtového opat-
ření RO č. 20/2003 – Neinvestiční příspěvek na po-
řízení světelného ukazatele času do nové tělocvičny
při ZŠ Komenského“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje ZM schválit:

a) snížení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce č.15
– účelový neinvestiční příspěvek pro ZUŠ o 43000
Kč z důvodu jeho nečerpání. 

b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce č.9
– účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠ Komen-
ského ve výši 43000 Kč na pořízení časomíry.

6. RM po projednání zprávy „Vyjádření finanční-
ho odboru MěÚ“ k žádosti Speciálních škol Slavkov
u Brna k čerpání fondu investičního majetku a fondu
rezervního bere její obsah na vědomí a toto účelové
čerpání schvaluje.

7. RM po projednání návrhu rozpočtové úpravy
schváleného rozpočtu TSMS pro rok 2003 RO –
TSMS č. 1/2003 – vyvolaná oprava veřejného osvět-
lení v ul. Tyršova schvaluje zvýšení výdajové položky
oprava a údržba v organizaci VO o 39000 Kč s pou-
žitím rezervního fond této PO v částce 39000 Kč.

8. RM po projednání zprávy o havárii v kotelně
správní budovy TSMS:

a) dává souhlas TSMS k odprodeji nepotřebného
kotle Viadrus G 25 (r. v. 1993) za cenu 2000 Kč (na ná-
hradní díly) dle odborného vyřazovacího protokolu.

b) souhlasí s rozpočtovým opatřením RO - TSMS
č.02/2003 a dává souhlas k použití rezervního fondu

TS ve výši 87000  Kč na pokrytí finanční potřeby na
opravu kotelny na TSMS.

c) ukládá řediteli TSMS prověřit odbornou firmou
podmínky pro provoz tohoto kotle (plyn, voda, spa-
liny).

9. RM po projednání návrhu rozpočtového opatře-
ní RO – TSMS č. 3/2003 – rekonstrukce sociálního
zařízení mužů na městském koupališti bere obsah
předloženého návrhu na vědomí a:

a) schvaluje v rozpočtu této PO v organizaci měst-
ské koupaliště snížit položku oprava a údržba
o 140000 Kč při současném povýšení položky v or-
ganizaci městské koupaliště v položkách materiál
o 55000 Kč, voda 70000 Kč a služby 15000  Kč. 

b) současně souhlasí s uvolněním 475000 Kč
z překročených příjmů na koupališti na částečné fi-
nancování rekonstrukce sociálního zařízení mužů
v 2. NP tohoto zařízení.

c) ukládá řediteli TSMS zajistit dofinancování
chybějící částky ve výši 545000 Kč na tuto investič-
ní akci uvedenou pod bodem b) z vlastního rozpočtu
TSMS pro rok 2004, resp. z vlastních mimorozpo-
čtových zdrojů TSMS.

d) souhlasí s uvolněním částky 25000 Kč z pře-
kročených příjmů na koupališti na posílení mzdové-
ho fondu včetně odvodů v téže kapitole.

10. RM po projednání zprávy „Odpisy z majetku
u ZŠ Komenského – vyjádření finančního odboru‘‘
bere její obsah na vědomí a:

a) nevyhovuje žádosti ZŠ Komenského o zrušení
povinnosti odvodů z odpisů pro rok 2003.

b) schvaluje zrušení odvodů ze stávajících odpisů
movitého majetku s platností od 1. 1. 2004.

11. RM po projednání zprávy „Projekty v rámci
programů Evropské komise pro roky 2004-2005“
bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá
MěÚ neprodleně vyhotovit podklady pro podání žá-
dosti na uvedené projekty.

12. RM po projednání návrhu „Koncepce budou-
cího fungování TSMS“ předloženého místostaro-
stou města Ing. Ivanem Charvátem bere obsah této
zprávy na vědomí a doporučuje řediteli TSMS po-
stupně aplikovat závěry a doporučení uvedená v této
zprávě.

13. RM po projednání zprávy o aktualizaci
„Programu regenerace městské památkové zóny ve
Slavkově u Brna“ doporučuje ZM schválit tento ná-
vrh zpracovaný Ing. arch. Jaroslavem Klenovským
v říjnu 2003.

14. RM po projednání zprávy „Návrh na provozo-
vání pečovatelské služby“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje ZM schválit zřízení organizační složky
Města Slavkova u Brna pro zajištění pečovatelských
služeb.

15. RM po projednání návrhu na věcný záměr no-
vely obecně závazné vyhlášky města č. 38 o míst-
ních poplatcích bere materiál na vědomí a předkládá
jej ZM k vyjádření.

16. RM po projednání zprávy o zmapování dět-
ských hřišť a pískovišť ve městě:

a) bere výše uvedenou zprávu na vědomí,
b) ukládá TSMS zajišťovat 1x ročně bakteriální

rozbory výše navrhnutých pískovišť.
c) ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu města

na rok 2004 náklady ve výši 300000 Kč na další vy-
bavení a zlepšení standardu dětských hřišť.

17. RM po projednání zprávy s návrhem přeložky
komunikace II/416 Slavkov u Brna–Křenovice včet-
ně sjezdu do průmyslové zóny U Splavu bere uvede-
nou zprávu na vědomí a:

a) doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu
Města Slavkova u Brna na rok 2004 částku 195000
Kč jako jmenovitou položku pro zajištění DÚR akce
„Přeložka II/416 Slavkov u Brna–Křenovice–část
sjezdu do průmyslové zóny U Splavu“.

b) v případě schválení zařazení položky do uvede-
ného návrhu rozpočtu ZM ukládá odboru investic
a rozvoje objednat PD pro územní rozhodnutí akce
„Přeložka komunikace II/416 Slavkov u Brna–Kře-
novice–část sjezdu do průmyslové zóny U Splavu“
včetně napojení na I/50 u Dopravoprojektu Brno
a. s., Kounicova 13, 658 30 Brno.

18. RM po projednání zprávy „Úprava komunika-
ce podél zámecké aleje“ bere její obsah na vědomí
a ukládá MěÚ zapracovat záměr na úpravu komuni-
kace – polní cesty podél zámecké aleje v úseku od
stadionu k výjezdu na silniční komunikaci I/50 do
návrhu rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok
2004.

19. RM po projednání návrhu na pronájem části
volných nebytových prostor na městské poliklinice
souhlasí se změnou termínu platnosti uzavření do-
datku k nájemní smlouvě s MUDr. Kleinovou z Brna
od 1. 11. 2003 a ukládá odboru BTH zajistit uzavře-
ní tohoto dodatku v návaznosti na schválené pod-
mínky v souladu s usnesením k bodu 4. 6. ze 17.
schůze RM konané dne 6. 10.

20. RM po projednání dopisu zaslaného jednate-
lem obchodní společnosti Rozvojová společnost
Slavkov, spol. s r.o. bere obsah dopisu na vědomí.

21. RM po projednání zprávy se záměrem rekon-
strukce zasedací místnosti MěÚ tuto bere na vědomí a:

a) souhlasí s řešením rekonstrukce zasedací míst-
nosti ve stávajících plošných dispozicích, tj. bez vy-
užití stávajících prostor toalet v budově radnice na
Palackého nám. č.p. 65.

b) doporučuje ZM schválení dokončení záměru
rekonstrukce zasedací místnosti v roce 2004 a zařa-
zení této položky v příslušné výši do rozpočtu roku
2004. 

22. RM schvaluje program 3. mimořádného zase-
dání ZM v předloženém znění s doplněním přísluš-
ných bodů projednaných na schůzi RM.

23. RM schvaluje předložený návrh nájemní
smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a TJ SOKOL
Slavkov u Brna a pověřuje starostu města projedná-
ním jejího konečného znění a jejím následným pod-
pisem.

24. Dále v rámci různého:
- RM nevyhovuje žádosti pana Čeňka Berouska

na pořádání trhů v centru města.
- Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval

o své účasti na jednání ministra obrany se starosty
dotčených obcí o záměru na vybudování vojenského
radaru v blízkosti Mohyly míru.

- Ing. Jiří Doležel upozornil na špatný stav omítek
na budovách Palackého nám. č.p. 89, 123. 64 a 65.

19. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 30. 10. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna

(dále jen RM) na své 19. řádné schůzi dne 30. 10. 2003 projednala mimo jiných 24 níže uve-
dených bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
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1. ZM schvaluje program svého 3. mimořádného
zasedání a volí ověřovatele zápisu.

2. ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení při-
jatých ZM na svých dřívějších schůzích z minulých
volebních období i z volebního období 2002-2006. 

3. ZM se po předchozí fyzické obhlídce staveniště
na rekonstrukci budovy Palackého náměstí 126 (spo-
lečenský dům Bonapart) za účasti jednatele obchodní
společnosti PRELAX, spol. s r.o. Ing. Daniela Fuska
seznámilo s aktuálním stavem rozpracovanosti této
investiční akce, stavem jejího financování, důvody
časového prodlení postupů stavebních prací, předpo-
kládaným termínem otevření části restauračních pro-
vozů, zajištěním průběhu plesové sezony, atd.

4. ZM po projednání zprávy „Návrh dílčího účtu
hospodaření Města Slavkova u Brna za 3.Q.2003“
bere její obsah na vědomí a schvaluje:

a) rozbory hospodaření Města Slavkova u Brna za
3.Q.2003,

b) převod finančních prostředků z podnikatelské
činnosti města do hlavního rozpočtu města ve výši
1721000 Kč formou vnitřní půjčky ke krytí části in-
vestičních výdajů souvisejících s výstavbou nových
BD v ulici Litavská alternativou za uvažované dofi-
nancování této akce přijetím bankovního úvěru.

5. ZM po projednání zprávy „Rozbory hospodaření
příspěvkových organizací města za 3.Q. 2003“ bere
její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaře-
ní PO v předloženém znění.

6. ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace
městské památkové zóny zpracovanou Ing. arch.
Jaroslavem Klenovským v říjnu 2003. 

7. ZM dává souhlas k nabytí pozemků p. č.350
o výměře 5320 m2, 351/1 o výměře 150 m2 a 351/3
o výměře 1914 m2 z vlastnictví Jihomoravského kra-
je do majetku Města Slavkova u Brna.

8. ZM po projednání „Návrhu na provozování pečo-
vatelské služby“ bere jeho obsah na vědomí a schva-
luje záměr zřízení organizační složky Města Slavkova
u Brna pro zajištění pečovatelských služeb. ZM sou-
časně s tímto doporučuje RM zřídit zdravotní komisi.

9. ZM za osobní účasti akademického sochaře
André Víchy z Uherského Hradiště se seznámilo s vý-
znamem insignií, jejich rozdělení, pravidly nošení,
motivy na jednotlivých článcích řetězu a razidel.

V. mimofiádná schÛze Rady mûsta
ve Slavkovû u Brna – 4. 11. 2003

Na základě předložených a projednaných mate-
riálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen
RM) na své V. mimořádné schůzi dne 4. 11. 2003
projednala celkem 5 bodů schváleného programu
s přijetím následujících usnesení:

1. RM schvaluje program své V. mimořádné schů-
ze a volí ověřovatele zápisu. 

2. RM se za osobní účasti JUDr. Blanky Nerudové
a Mgr. Alice Danielové z obchodní společnosti
MITA THOR International, spol. s r.o. zabývající se
personálním poradenstvím seznámila se závěrečnou
zprávou z personálního auditu realizovaného touto
odbornou firmou v příspěvkové organizaci
Historické muzeum ve Slavkově u Brna.

3. RM schvaluje služební cestu Bc. Lucie
Trokanové do Bruselu ve dnech 13.–17. 11. 2003 za
účelem předložení projektu EU Evropské komisi.

4. RM schvaluje pořádání ohňostroje u příležitosti
vzpomínkových akcí v prostorách zámeckého parku.

5. RM schvaluje text dopisu jednateli Rozvojové
společnosti Slavkov, spol. s r. o. Ing. Milanu
Florianovi v předloženém znění.

10. ZM po projednání „Návrhu rozpočtového opat-
ření č.17/2003 – školská zařízení“ bere jeho obsah na
vědomí a schvaluje:

a) v příjmové části schváleného rozpočtu zvýšení
dotací na přímé náklady na vzdělání obce a státní in-
formační politiku o částku 408000 Kč na příslušných
odd. § a položkách s označením UZ dle přípisu KÚ
JMK.

c) ve výdajové části schváleného rozpočtu zvýšení
výdajové stránky schváleného rozpočtu na přímé ná-
klady na vzdělání obce a státní informační politiku
o celkovou částku 408000 Kč na příslušných odd. §
a položkách s označením UZ dle přípisu KÚ JMK
s rozpisem na jednotlivá zařízení:

- ZŠ Tyršova – zvýšení o částku  105000 Kč
- ZŠ Komenského – zvýšení o částku 214000 Kč
- Zvláštní škola – zvýšení o částku 127000 Kč
- Základní umělecká škola – zvýšení o částku

25000 Kč
- Dům dětí a mládeže – snížení o částku 122000 Kč
- Mateřská škola Zvídálek – zvýšení o částku

59000 Kč
11. ZM projednání „Návrhu rozpočtového opatření

č.18/2003 – referendum“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje:

a) v příjmové části schváleného rozpočtu zvýšení
dotací na položce 4111 – neinvestiční dotace přijaté
z všeobecné pokladní správy s účelovým znakem
98290 o částku 135000 Kč.

b) ve výdajové části schváleného rozpočtu zvýšení
v odd. § 6114 – volby do parlamentu ČR s označením
UZ 98290 na příslušných položkách dle platné rozpo-
čtové skladby a závazného přípisu z KÚ JMK o část-
ku 135000 Kč.

12. ZM po projednání této zprávy „Návrhu rozpo-
čtového opatření č. 20/2003 – neinvestiční příspěvek
na pořízení časomíry“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje:

a) snížení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce č.  15
– neinvestiční příspěvek ZUŠ o 43 000 Kč z důvodu
jejího nečerpání,

b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce č. 9 –
Základní škola Komenského ve výši 43000 Kč, úče-
lový příspěvek k pořízení časomíry.

13. ZM po projednání zprávy se záměrem rekon-
strukce zasedací místnosti MěÚ bere její obsah na vě-
domí a schvaluje dokončení záměru rekonstrukce za-
sedací místnosti v roce 2004 a zařazení této položky
v příslušné výši do rozpočtu roku 2004. 

14. ZM po projednání záměru realizace přeložky
komunikace II/416 Slavkov u Brna–Křenovice včet-
ně sjezdu do průmyslové zóny U Splavu bere výše
uvedenou zprávu na vědomí a schvaluje zařadit do
návrhu rozpočtu města na  rok 2004  částku 195000
Kč jako jmenovitou položku pro zajištění DÚR akce
„Přeložka II/416 Slavkov u Brna–Křenovice–část
sjezdu do průmyslové zóny U Splavu“.

15. ZM dává souhlas ke koupi pozemku p.č.
1031/3 (PK) v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 244 m2

z vlastnictví ing. Josefa Hýbnera z Luhačovic do ma-
jetku Města Slavkova u Brna z rozpočtové výdajové
položky č. 78 – výkupy pozemků k řešení protipo-
vodňových opatření. Náklady spojené s převodem
uhradí město.

16. ZM dává souhlas k prodeji pozemků p.č. 782/2,
794/2, 794/5, 794/6, 2701/3, 2701/4, 2703/7, 2703/8
vše v katastrálním území Slavkov u Brna, zastavě-
ných stavbou silnice I/50 – obchvat Slavkova o celko-
vé výměře 3613 m2 z majetku Města Slavkova u Brna
do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit

3. mimofiádné zasedání Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna – 10. 11. 2003
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za odhadní cenu,
která dle znaleckého posudku ing. Čecha č.
2471/2003 ze dne 22. 10. 2003 činí 154 528 Kč. 30%
prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.

17. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o prů-

běžném kladném výsledku hospodaření LSPP.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o tom,

že Mohyla míru, o.p.s. podnikla aktivity směřované
k soudu, čímž se zastavila správní řízení vedená v této
věci a znemožní další výstavbu radaru, až do usnese-
ní soudu.

- Mgr. Vladimír Soukop upozornil na zastupitel-
stvem schválený záměr zrušení PO Speciální školy,
přičemž zastupitelstvo JMK schválilo převzetí zřizo-
vací funkce až 1. 7. 2004. 

- Mgr. Vladimír Soukop dále upozornil v návaznos-
ti na víkendové parkování na Zlaté Hoře (řidiči stojí
na trávníku), na volný pozemek, který by po zpevně-
ní povrchu mohl sloužit pro kolmé stání a navrhl za-
pracovat tento záměr do koncepce parkování ve měs-
tě. Při této příležitosti starosta města informoval
o vzniku skupiny pro řešení dopravní situace ve měs-
tě a řekl, že parkoviště by mohly zrealizovat TSMS.

- Mgr. Petr Šafář poukázal na proluku pana Rudolfa
vedle Bonapartu a zeptal se, zda by se nemohl nechat
zpracovat návrh na zaplachtování (příp. s reklamou).
V této souvislosti starosta města Mgr. Petr Kostík in-
formoval, že pan Rudolf st. se již s Ing. Fuskem sešel.
Na tomto setkání pan Rudolf st. sdělil, že trvá jeho zá-
měr postavit zde hotel. Nato pan Jaromír Seifert na-
vrhl, zda by se majiteli nemovitosti mohla poslat žá-
dost, aby ji odprodal, když nemá finanční prostředky
na její realizaci. ZM pověřilo tajemníka MěÚ Ing.
Pavla Dvořáka zasláním pozvánky manželům
Rudolfovým ze Slavkova u Brna a panu Jaroslavu
Fajtovi z Brna k jednání na V. řádné zasedání ZM,
které se bude konat dne 22. 12. 2003, ohledně stavu
jejich nemovitostí.

- Mgr. Petr Šafář řekl, že nachystá návrh na spor-
tovní akci za účasti známých osobností u příležitosti
vstupu ČR do EU (1. května 2004).

- pan Jaromír Seifert navrhl přemístit kontejnery
pod zámkem na jiné ne tak viditelné místo.

- Ing. Jiří Tesák upozornil na umístění cedule
„Prodej okurků“ před čerpací stanicí PH Tenryu. Dále
sdělil domněnku, že na registru vozidel na odboru
DSH na MěÚ ve Slavkově u Brna není zcela ideální
systém organizace objednávek a ptá se proč se neza-
vede plánovací kalendář. K tomuto tajemník MěÚ
řekl, že ví o situaci na registru vozidel na odboru do-
pravy a silničního hospodářství. Dále vysvětlil výho-
dy a nevýhody různých systémů objednávek. V prů-
běhu příštího roku budou na registru vozidel 4
pracovníci (ušetřena jedna pracovní síla na ŽÚ), čímž
by v provázanosti na objednávkový systém měly pro-
blémy v zásadě vymizet. Starosta města k tomuto do-
plnil vyjádření s názorem, že pracovníci na DSH jsou
vytíženi více než ve Vyškově nebo v Bučovicích.

- starosta města Mgr. Petr Kostík oznámil, že příští
zasedání ZM se bude z důvodu rekonstrukce zaseda-
cí místnosti MěÚ konat v náhradních prostorách

- pan Jaromír Seifert vznesl dotaz, co udělá Město
Slavkov u Brna jako významný akcionář obchodní
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. pro
to, aby opět tekla dobrá voda ve městě (myšleno ko-
jenecká voda před kotelnou na sídlišti ZH)?“
Místostarosta Ing. Ivan Charvát přislíbil, že prověří
zaslané stanovisko uvedené společnosti k dané věci.

- pan Jaromír Seifert navrhl usnesení: „Pan Evžen
Pohle se zasloužil o Města Slavkov u Brna.“ K tomu-
to návrhu starosta města Mgr. Petr Kostík odpověděl,
že ZM se k této záležitosti vrátí po prověření mož-
nosti takového ocenění.

Na základě předložených a projednaných materiálů Zastupitelstvo města ve Slavkově
u Brna (dále jen ZM) na svém 3. mimořádném zasedání dne 30. 10. 2003 projednalo cel-
kem 17 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU4 11/2003

Mûstské organizace

TSMS je příspěvkovou or-
ganizací s právní subjektivi-
tou zřízenou městem Slavkov
u Brna. Hlavním účelem
a předmětem činnosti je pro-
vádění veřejně prospěšných
služeb pro město včetně sprá-

vy svěřeného majetku.
Jedná se především o:

– čistotu města
– správu, údržbu a opravu veřejného osvětlení,

dopravní a světelné signalizace, propagační-
ho zařízení města

– správu a čištění uličních dešťových vpustí
– správu, údržbu a opravu místních komunika-

cí, chodníků a dopravního značení
– správu a provoz letního koupaliště
– nakládání s odpady (včetně úklidu černých

skládek)
– distribuci známek na odpadové nádoby obča-

nů města
– správu a provoz hřbitova
– zajištění rekultivace bývalé skládky (včetně

fakturace za ukládaný inertní materiál)
– autodopravu (pro potřeby města)
– správu a provozování veřejného WC
– správu a údržbu městských hodin (na kostele)
– správu zookoutku
– technickou pomoc organizacím města.

Statutárním zástupcem je ředitel organizace
Radoslav Lánský. Veškeré administrativní práce
dále zajišťují dvě administrativní síly, ekonom-
ka a referentka. Dále má organizace TSMS dvě
pracovnice na veřejném WC na zkrácený pra-
covní úvazek. Jeden pracovník zajišťuje ukládá-
ní inertního materiálu na skládce. Provoz kou-
paliště zajišťují tři pracovníci. V sezoně pak dva
plavčíci a dva pokladní. Hlavní činnost zajišťuje
především 6 pracovníků-řidičů a jeden dělník.
Nemalou měrou nám účinně pomáhá pět pra-
covníků ve výkonu civilní služby (náhradní vo-

jenská základní služba) ve smyslu zákona číslo
18/1992 Sb. o civilní službě.

Dále nám více či méně pomáhají plnit úkoly
pracovníci s výkonem alternativního trestu
obecně prospěšných prací, které ukládají soudy
v rozsahu 50 až 400 hod. veřejně prospěšných
prací. Ve většině případů se jedná o práce v mi-
mopracovní době. Odsouzený je povinen ve
svém volném čase odpracovat tzv. výchovný
trest. Lhůta pro odpracování trestu OPP je je-
den rok od data nařízení. Každé dvě hodiny ne-
vykonaného trestu OPP se počítají za jeden den
vězení. Od roku 2000 bylo u TSMS nařízeno
vykonat trest 26 osobám (mužům i ženám)
v úhrnu 4810 hodin. K 31. 12. 2002 trest vyko-
nalo pouze 7 osob a odpracovalo 1070 hodin.
V roce 2003 to bylo 6 osob, kterým byl nařízen
tento výchovný trest v celkovém rozsahu 1010
hodin.

Jak se nám dařilo plnit veřejně prospěšné
práce bude obsahem Zprávy o činnosti TSMS
za rok 2003 předkládané Radě města. Výtah
z této zprávy bude následně obsahem článku na
začátku příštího roku ve Slavkovském zpravo-
daji. Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Známky na popelnice
Na základě smlouvy mezi městem

Slavkovem u Brna a Responem a. s. Vyškov
jsou Technické služby Města Slavkova
u Brna pověřeny prodejem známek na „po-
pelnice“ na 1. pololetí 2004 pro domácnosti.

Prodej známek bude zahájen v budově
Technických služeb, Špitálská 733.
po 29. l2. 2003 8.00–11.30 12.30–16.45
út 30. 12. 2003 8.00–11.30 12.30–14.00
po 5. 1. 2004 8.00–11.30 12.30–16.45
st 7. 1. 2004 8.00–11.30 12.30–16.45

a dále každé pondělí a středu ve výše uve-
dené pokladní hodiny do 25. 2. 2004.

Pozor! Do 25. února 2004 bude prováděn
svoz ještě podle zakoupených známek z II.
pololetí 2003!

Od 26. 2. 2004 bude firma Respono, a. s.
Vyškov vyvážet pouze „popelnice“ označe-
né známkou platnou pro l. pol. 2004.
Poplatek za svoz bude upřesněn po projed-
nání v ZM dne 22. 12. 2003.

Děkujeme všem občanům za ekologický
přistup při likvidaci tuhého komunálního od-
padu. Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Technické sluÏby mûsta Slavkova u Brna

Podle sledování emisi výfukových plynů v sil-
niční dopravě za poslední léta vyplývá, že

počátkem devadesátých let došlo ke krátkodobé-
mu poklesu znečištění, které však od té doby
opět výrazně roste. S nastalým růstem automo-
bilové dopravy u nás lze očekávat další znečišťo-
váni ovzduší, podobně jako je tomu v okolních
průmyslových zemích. Ke znečištění dochází
vlivem nedokonalého spalování při
spalovacím procesu v motorech. Do
ovzduší jsou emitovány:

Oxidy dusíku – limity těchto sloučenin jsou
v ovzduší překračovány nejčastěji. Při vdecho-
vání dochází ke zvýšené pravděpodobnosti one-
mocnění dýchacích cest. Opakovaná onemocně-
ní mohou mít rizikové následky v podobě
onemocnění plic v dospělosti, narušení imunit-
ních reakcí, zhoršené dýchání. Oxidy dusíku se
podílí na okyselení dešťových srážek.

Oxid uhelnatý je toxický plyn, je lehký, z dý-
chací zóny stoupá nahoru, nebezpečný je v uza-
vřených prostorách. Rychle přechází do krve, blo-
kuje její okysličování. Příznaky jsou bolesti hlavy
a závratě. Nebezpečný může být na frekventova-
ných ulicích, kde vázne výměna vzduchu.

Aromatické uhlovodíky. Na jejich tvorbě se
podílí více zplodiny dieselových motorů.

Existují stovky druhů těchto látek a mnohé jsou
považovány za rakovinotvorné.

Oxidy síry a prachové částice vznikají spolu
také především u naftových motorů. Emise se
omezují snižováním obsahu síry v naftě a pomo-
cí katalyzátorů. Ale nárůstem dopravy je účin-
nost katalyzátorů prakticky eliminována; zvláště
ve městech při nedokonale zahřátém motoru.

Katalyzátory se ukazují jako řešení polovičaté,
nedostačující. Obě tyto složky ve spalinách jsou
spojeny se vzrůstem nemocností a omezením
plicních funkcí. S prachem se dostávají do plic
různorodé nebezpečné látky, těžké kovy, uhlo-
vodíky, kyselé aerosoly. Některé pronikají až do
tkání.

Aldehydy pocházejí také převážně z motorů
naftových. Dráždí oči a sliznice, formaldehyd je
klasifikován jako původce alergie, rakoviny plic,
močového měchýře a leukémie.

Přízemní ozón. V době vyšší koncentrace
ozónu, což je ve městech s hustší dopravou v po-
ledních a odpoledních hodinách. V tuto dobu
může způsobovat astmatické záchvaty a vyšší
počet dýchacích onemocnění.

Je známo, že nečistoty ovzduší jsou vynášeny
vysoko do atmosféry a transponovány na dlouhé
vzdálenosti. Mohou padat dolů se sporami, py-
lem nebo sazemi, způsobují sazovitost u rostlin,
listů a plodů. Uhlíkové prostředí spalin podporu-
je rozvoj houbovitých chorob na listech a ovoci.
Ovocnáři znají černý povlak na švestkách nebo
některých odrůdách jablek apod. I z tohoto dů-

vodu je problematické pořádat v nej-
bližším okolí města a přes zahrádkář-
skou osadu automobilové závody

v době sklizně ovoce. Ke škodlivosti provozu
automobilů se řadí i hlučnost, která zvláště u dětí
a osob starších přispívá ke zvýšení civilizačních
chorob a je faktorem stresujícím.

Zastupitelstvo města má možnost zvážit situ-
aci a rozhodnout. V rámci naplňování zájmů EU
se u nás začíná rozmáhat zájem o akce „Zdravé
město“, tvoří se programy různých ekologicky
zaměřených aktivit. Nutno stále hledat soulad
mezi rozvojem města, potřebami obyvatel, neza-
pomínat na dialog místních úřadů s občany.

Informace jsou čerpány z materiálů ekologic-
kých organizací podle závěrů mezinárodních
konferencí o znečišťování prostředí za podpory
Ministerstva životního prostředí ČR.

Komise pro životní prostředí rady města

Víme, co dýcháme?

V měsíci říjnu 2003 provedl Městský úřad
Slavkov u Brna, odbor životního prostředí,
kontrolu placení poplatků za svoz komunální-
ho odpadu. Bylo zjištěno 55 domácností, kte-
ré neměly zakoupeny známky na svoz komu-
nálního odpadu.  Těmto domácnostem byla
doručena  výzva, aby buď prokázaly,  jak od-
pady zneškodňují nebo se zapojily do systé-
mu obce a zakoupily si svozové známky.

Z celkového počtu obeslaných domácností
je asi 35 % domluveno se sousedy. Většinou
jsou to důchodci a lidé, kteří žijí sami, takže

mají dvě domácnosti zaplacen týdenní či čtr-
náctidenní svoz. Zhruba 25% obeslaných do-
mácností si známky zakoupila. 15% prokáza-
lo, že odpad buď ve Slavkově u Brna
neprodukují, např. tím, že zde mají sice trvalé
bydliště, ale prokazatelně zde nebydlí, nebo
mají podnikatelskou popelnici, případně  vý-
zvu nepřevzali a pošta ji vrátila po úložní lhů-
tě zpět.  Zbývajících 25% domácností vůbec
na výzvu nereagovalo. S těmito domácnostmi
zahájí městský úřad přestupkové řízení  a ulo-
ží pokutu. Odbor životního prostředí

Kontrola poplatků za komunální odpad

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 8.
prosince. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)Po

zn
ám

ka
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Nutnost celoživotního vzdělání je neoddisku-
tovatelná v celé řadě oborů lidské činnosti.
Učitelství patří mezi ně. Každý pedagog musí
celý život vstřebávat nové poznatky, aby je mohl
předávat dále svým svěřencům. 

Na podporu jazykového vzdělávání učitelů na
základní škole navrhlo mi-
nisterstvo školství program
jazykové a metodické přípravy (JAME). Jde
o zcela nový typ jazykového a metodického kur-
zu, který je zpracován na základě zkušeností zís-
kaných při realizaci dřívějších projektů a na zá-
kladě nových pohledů na didaktiku jazyků.
Zpracovatelem tohoto programu jsou členové
asociace AMATE (asociace metodiků), zkušení
metodice školitelé cizích jazyků všech typů na-
šich škol, kteří mají zkušenosti s vedením kurzů
a seminářů pro učitele jazyků. V našem vyškov-
ském regionu pracují čtyři kurzy, dva pro anglič-
tinu a dva pro němčinu, z čehož jeden němčino-
vý kurz pro Slavkov a okolí sídlí přímo na ZŠ

Komenského a navštěvuje jej 10 vyučujících ze
ZŠ Komenského a několik dalších z jiných škol.
V rámci kurzu zlepšují jednak své jazykové
schopnosti, ale též zvládají základní přístupy
a metody výuky pro různé věkové kategorie, vě-
nují se nácviku řečových dovedností, což jsou

např. poslech s porozumě-
ním, psaný a mluvený pro-

jev. Nesmíme opomenout ani výuku jazykových
prostředků (gramatika, fonetika a nácvik vý-
slovnosti, organizace výuky, testování a klasifi-
kace).

Jednoznačným cílem těchto kurzů je zkvalit-
nění výuky cizích jazyků na základních školách.
Popřejeme tedy frekventantům hodně píle, trpě-
livost a pedagogických úspěchů!

PhDr. Hana Sokoltová

Uãitelé se vzdûlávají stále

Z· Komenského informuje

• V tomto školním roce jsme
v první třídě, vybavené díky
sponzorskému příspěvku firmy

Teepak novým nábytkem, přivítali celkem sedm-
náct žáků. Školní prostředí jim nebylo neznámé,
protože společně se svými rodiči navštěvovali již
vloni tzv. „nultý ročník“, kde se seznamovali se
základními návyky a dovednostmi důležitými
pro zahájení školní docházky. Rodiče projevili
zájem pokračovat v této činnosti, a proto se jed-
nou za čtrnáct dní v odpoledních hodinách schá-
zejí společně s dětmi s vyučující první třídy p.
uč. Majárkovou. Hravou a zábavnou formou si
žáci procvičují učivo, rodiče se inspirují, jak do-
hlížet na přípravu dítěte do školy, případně kon-
zultují různé výukové problémy.  

• Zatímco prvňáčci školní prostředí stále ještě
poznávají, žáci osmých a hlavně devátých roční-
ků již přemýšlejí, na které střední škole či učiliš-
ti budou pokračovat po skončení povinné školní
docházky. Aby získali co největší přehled o mož-
nostech studia i případném dalším uplatnění na
trhu práce, navštěvují žáci nejvyšších ročníků
pravidelně na podzim Informační a poradenské

středisko při Úřadu práce ve Vyškově a také
Burzu středních škol, která letos proběhla ve
dnech 11.–12. listopadu. Podzimní rodičovské
schůzky se účastnili zástupci okolních středních
škol (Gymnázia a OA Bučovice, ISŠ Slavkov,
SOU Rousínov) a informovali rodiče o přijíma-
cím řízení.        

• V naší škole pracuje Klub malých debrujárů.
Sdružuje děti, které mají zájem o vědu a techni-
ku. Provádějí zajímavé a zábavné pokusy, využí-
vají jednoduché pomůcky. V květnu letošního
roku se děti účastnily finále ekologické soutěže
s názvem Rafan, které proběhlo v Brně. Minulý
měsíc, v říjnu, se skupina dětí společně se svou
vedoucí vydala na jednodenní zájezd do
Bratislavy, kde mj. navštívily trojrozměrné kino
a expozici na Bratislavském hradě. Vedoucí
Klubu p. uč. Zehnálková navštívila s Asociací
malých debrujárů ČR kolébku tohoto hnutí,
Francii, a v jejím hlavním městě Palác objevů
a Muzeum umění a řemesel, ve městě Poitiérs
komplex kinosálů Futuroscope. Pro děti se po-
dobný  poznávací zájezd do Paříže připravuje na
jaro příštího roku.       

• K doplnění výuky organizujeme pro žáky za-
jímavé exkurze. Pravidelně to bývá veletrh infor-
mačních technologií Invex. Přínosem byla také
exkurze v Moravském muzeu a v brněnském pla-
netáriu, kde byl pro žáky připraven výukový pro-
gram Vesmírné divadlo. Zájemci o kulturu mají
možnost účastnit se zájezdů na divadelní před-
stavení. To zatím poslední, hru Přelet nad kukač-
čím hnízdem, jsme zhlédli na počátku listopadu
v Městském divadle v Brně.

• Jsme velmi rádi, že jsme opět navázali spo-
lupráci s Historickým muzeem ve Slavkově. Žáci
jednotlivých ročníků na druhém stupni tak
v rámci vyučování dějepisu absolvují dvě hodiny
výuky přímo v prostorách  muzea, kde si rozšíří
své znalosti z regionálních dějin.   

• Od letošního školního roku trénuje p. M.
Florian v naší základní škole volejbalové druž-
stvo dívek. Mají za sebou již tři zápasy podzimní
části okresního přeboru a zatím jsou na 2. místě
tabulky. Nedávno se dívky úspěšně účastnily vo-
lejbalového turnaje pořádaného Křenovským ob-
čanským sdružením, kde obsadily 1. místo.     

• A co připravujeme? V nejbližší době to bude
především Den otevřených dveří v 1. třídě, který
se uskuteční počátkem prosince. Na poslední vy-
učovací týden letošního roku chystáme školní
akademii nazvanou „Vánoce s Tyršovkou“. (vd)

Den otevfien˘ch dvefií
Ředitelství ZŠ Slavkov u Brna, Komenského

nám., pořádá ve čtvrtek 18. prosince v areálu tě-
locvičen a nové budovy Den otevřených dveří.
Na programu, který začne v 15 hod., bude ukáz-
ka výuky jazyků, informatiky a keramiky v ná-
stavbě nové budovy. V 16 hod. v novém gymna-
stickém sále vystoupí pěvecký sbor, nejmladší
gymnastky školy, skupina country tanců a skupi-
na Glitter Stars. K prohlídce budou připraveny
i nové prostory DDM. Na vaši návštěvu se těší
všichni účinkující a pedagogický sbor školy.

Mgr. Jaromír Pytela, ředitel školy

I. hudební večer
Základní umělecká škola ve

Slavkově u Brna pořádala dne 13.
listopadu 2003 svůj I. hudební ve-

čer. Koncert žáků byl zahájen v 17 hod. v sále
školy. Před dosti početným obecenstvem vy-
stoupili žáci z hudebního oboru, kteří svou in-
terpretací nabídli posluchačům široký výběr
klasické i moderní hudby. Každý z přítomných
měl tak příležitost  zaposlouchat se do tónů kla-
víru, trubky, kytary, keyboardu, a v opomenutí
nezůstal ani sólový zpěv a zvuk zobcové flétny. 

Výkony mladých umělců měly adekvátní
úroveň a podtrhly viditelnou přípravu jak ze
strany žáka, tak i učitele. Přesto, že někde bylo
slyšet nepatrné klopýtnutí, každý z účinkujících
byl náležitě oceněn aplausem publika. Celkově
lze konstatovat spokojenost nad zdařilou hudeb-
ní akcí ZUŠ ve Slavkově. J. Handrla

Ze Z· Tyr‰ova v prvním ãtvrtletí leto‰ního ‰kolního roku

V pátek 12. prosince v 17.30 hod. uskuteční
základní umělecká škola Františka France ve
svém sále na Komenského náměstí svůj tradič-
ní vánoční koncert. V jeho programu vystoupí
žáci, komorní soubory a pěvecký sbor s pás-
mem vánočně laděné klasické hudby, zpěvů
a známých i méně známých lidových koled.
Udělejte si v předvánočním shonu chvilku čas
a přijďte si zavzpomínat i nasát tu správnou at-
mosféru nadcházejících nejkrásnějších svátků
v roce.

Před koncertem si vám dovolím představit
publikaci Kapitoly z hudební minulosti měs-
ta Slavkova, kterou vydal Městský úřad ve
Slavkově u Brna. V jejím textu najdete infor-
mace o městských kulturních spolcích od roku
1860, historii dvou nejvýznamnějších slavkov-
ských těles 20. století – Pěveckého sdružení
a Orchestrálního sdružení, vývoji hudebního
školství, dechové i taneční hudby. Před vámi
ožijí znovu známé postavy slavkovské hudební
kultury, jakými byli František Bílek, Ladislav
Vykoupil, František Franc, Bedřich Krapek či
Břetislav Rozsypal a mnozí další. Obálku

ztvárnila Alena Slezáková, text je doplněn foto-
grafiemi a kresbami na slavkovské motivy
Bedřicha Krapka. Pro zájemce se tato publika-
ce může stát i vhodným dárkem pod stromeček.

Jiří Majer

P.S.: Publikaci je možno zakoupit v obou
slavkovských knihkupectvích.

Pozvánka na vánoční koncert

Adventní koncert na zámku
Druhou adventní neděli 7. prosince můžete

prožít v zámecké kapli sv. Kříže od 16 hodin
koncert Zámeckého žesťového kvinteta. Malé
zastavení při hudbě starých mistrů jistě přispě-
je k příjemné atmosféře nedělního odpoledne.

Vstupné 60 a 40 Kč. HM
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V˘stava na zámku
Adventní doba byla vždy dobou příprav na nej-

krásnější svátky – Vánoce. Naši předkové nejen
pořizovali dárky pro své blízké (mimochodem
mnohem skromnější než my dnes), nacvičovali
koledy, pekli perníčky, ale také stavěli betlémy.
Historické muzeum pro vás připravilo ve dnech
20. 11.–31. 12. v galerii O.K. výstavu BETLÉ-
MY ze sbírek Třebechovického muzea betlémů
a Městského muzea v České Třebové. Věříme, že
vám přinese vánoční náladu a zklidní předvánoč-
ní shon. Výstava bude otevřena v listopadu den-
ně mimo pondělí, v prosinci 13.–14., 20.–21.
a 27.–31. vždy od 9 do 16 hodin. HM

Poklady nejen z depozitáfiÛ (13)
NÁBYTEK (pokračování)

Sbírka nábytku tvoří poměrně rozsáhlý fond
Historického muzea ve Slavkově u Brna. Je slo-
žena jak ze zámeckých, tak z muzejních před-
mětů. Nejstarší předměty, které zastupují obdo-
bí pozdní renesance, pocházejí ze zámeckého
svozového mobiliáře. Patří k nim dva konzolové
stolky s bohatými řezbami, čtyři intarzované
židle se sedákem čalouněným hadí kůží a jedna
truhlice s architektonicky ztvárněným průčelím. 

Nejvíce zastoupeným obdobím 18. století je
baroko. Dominantními předměty, které toto ob-
dobí zastupují, jsou bezesporu sekretáře. Jde
o důmyslný nábytek s variabilním využitím.
Spodní – zásuvková část – sloužila k ukládání
listin či oděvů – podle toho, kde byl sekretář
umístěn. Střední část s výklopným víkem a ma-
lými zásuvkami byla používána jako psací stůl.
Zajímavá je horní zásuvková část. Zde se ucho-
vávaly zpravidla ty nejdůležitější listiny. Pomocí
důmyslných táhel či kovových per mohly být zá-

suvky blokovány, a tak zabezpečeny před nepo-
volanými návštěvami. Téměř každý sekretář
rovněž obsahuje jednu nebo více tajných schrá-
nek. Spíše ke kuriozitám patří sekretář s bambu-
sovou roletou místo dvířek, který byl někdy v 1.
polovině 20. století elektrifikován a jeho střední
a horní část obsahuje několik objímek se žárov-
kami zn. Philips. 

K dalším předmětům, které spadají do období
baroka, patří dvě mohutné skříně, z nichž jedna
je zdobena květinovou malbou, dále pak tři vel-
ké truhly na ukládání šatů, několik čalouněných
židlí, křeslo a stůl s nohami vyřezanými do po-
doby zlacených lvích tlap a rovněž bohatě zlace-
ný konzolový stolek s dřevěnou deskou, jejíž ná-
těr imituje mramor. 

Hojně zastoupeným obdobím je rokoko.
Bohatě řezbovaný a několika druhy dřev do ša-
chovnice intarzovaný sekretář patří k nejvý-
znamnějším zámeckým předmětům. Do tohoto
období dále patří dva bohatě vyřezávané a zlace-
né stoly a rovněž bohatě vyřezávaná komoda
a čtyři křesla s modrým čalouněním s jemnými
kytičkami. Z pozůstalosti po JUDr. Václavu
Kounicovi, která se do HM dostala v roce 1961,
pochází z období rokoka dvě vyřezávaná křesla,
která jsou čalouněna původním vlněným gobelí-
nem s květinovým vzorem. K zajímavým expo-
nátům patří dva taburety se silně zlacenými řez-
bovanými nohami a čalouněním zdobeným
zlatou a stříbrnou výšivkou.  Dvě podlahová zr-
cadla, která jsou rovněž bohatě zdobena zlace-
nými řezbami, mají zajímavý tvar a jejich nohy
v podobě lvích tlap jsou připevněny k vyššímu
dřevěnému podstavci.

Období klasicismu je zastoupeno pouze ma-
lou komodou, jedním stolem se zlacenými, jem-
ně řezbovanými nohami, a dvěma křesly čalou-
něnými hedvábným gobelínem. 

O nábytku z 19. století, který se nachází ve
sbírkách HM, si povíme příště. HM

Program vzpomínkov˘ch akcí k 198. v˘roãí Bitvy tfií císafiÛ u Slavkova
Pátek 28. listopadu
07.00–12.00 Bojov˘ pfiesun s koÀmi a povozy smûrem na Slavkov
17.00–18.00 Slavkov u Brna obsazení mûsta Slavkova vojsky FrancouzÛ a SpojencÛ
18.00–19.00 ·lapanice Pietní akt na hfibitovû
19.30–20.30 ÎuráÀ Jifiíkovické ohnû
21.00–22.00 Slavkov u Brna PochodÀov˘ prÛvod Rakouské armády mûstem, pietní akt u hrobu kancléfie Kounice
Sobota 29. listopadu
08.00–12.00 ·lapanice Burza militárií
09.00– 9.30 Slavkov u Brna Slavnostní nástup v‰ech vojsk zakonãen˘ vojenskou pfiehlídkou na námûstí
09.00–19.00 Slavkov u Brna Jarmark s programem v zámeckém parku
10.00 Jifiíkovice Pietní akt – poloÏení vûnce u pomníku na cestû ke TvaroÏné
10.00–13.00 TvaroÏná Lokální pfiestfielky – pochod z Velatic – obsazení obce TvaroÏná
11.00–13.00 TvaroÏná Polní leÏení na návsi ve TvaroÏné
13.00–14.30 TvaroÏná pod Santonem – REKONSTRUKCE „BITVY TŘI CÍSAŘŮ“

Cena vstupenky 99 Kã, dûti do 120 cm mají vstup zdarma
17.00–1800 Slavkov u Brna Zámek, Sala Terena – autogramiáda spisovatele Jifiího Kovafiíka
18.30–19.00 Slavkov u Brna PochodÀov˘ prÛvod
19.00 Slavkov u Brna OhÀostroj
Nedûle 30. listopadu
09.00–17.00 ·lapanice Historick˘ jarmark na námûstí
10.00–11.00 Prace-Mohyla míru Pietní akt – pocta obûtem a slavnostní nástup v‰ech vojsk

27. a 28. listopadu
9.30–19.40 Slavkov u Brna Mezinárodní konference – Evropská politika poãátkem 19. století a bitva u Slavkova

28.–30. listopadu
dennû: Pozofiice (Stará po‰ta) Vojenské leÏení, muzeum, po‰tovna
09.00–17.00 Prace-Mohyla míru V˘stava Napoleonské války a ãeské zemû
09.00–16.00 Slavkov u Brna Prohlídky zámku; v˘stava Napoleonské války a ãeské zemû

v˘stava Tfiebechovick˘ betlém.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna ve
spolupráci se ZUŠ F. France a DDM ve
Slavkově u Brna pořádají v měsíci prosinci
v prostorách zámeckých interiérů

Vánoce na zámku
Návštěvníky očekávají vyzdobené reprezen-

tační prostory zámku vánočními stromy, vá-
nočními dekoracemi s ukázkami lidové tvoři-
vosti z kroužků Domu dětí a mládeže
a programem s kostýmovanými postavami zá-
meckých pánů a tanečního oboru ZUŠ ve
Slavkově u Brna. Prohlídky budou doplněny
o ukázky různých řemesel s možností jejich za-
koupení. Na programový blok Vánoce na zám-
ku navazuje výstava Betlémů v galerii O. K.

Pokud chcete strávit příjemné chvíle v před-
vánočním čase, těšíme se na Vaši návštěvu.

Prohlídky:
13. prosince – sobota 10.00 a 14.00 hodin
14. prosince – neděle 10.00 a 14.00 hodin
20. prosince – sobota 10.00 a 14.00 hodin
21. prosince – neděle 10.00 a 14.00 hodin

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč.
Rezervace na tel. a fax. čísle: 544 221 685.

Současně bude otevřena zámecká galerie
HOLLAR, kde si můžete zakoupit vánoční
dárky – grafiky, obrázky, historické sklo, šper-
ky, malované hedvábí. HM

Adventní koncert
Brněnský pěvecký sbor Mladost si vás dovo-

luje pozvat na adventní koncert, který se koná
v sobotu 20. prosince 2003 v 16 hodin v koste-
le Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Na pro-
gramu budou duchovní a adventní skladby od
různých skladatelů. Pěvecký sbor se od 6.–9. li-
stopadu zúčastnil mezinárodní pěvecké soutěže
ve Vlachově Březí, kde získal Čestné uznání
poroty za provedení  skladby, kterou si můžete
poslechnout i na našem koncertě. Zajímavostí
jistě je i to, že jednou z členek našeho sboru je
paní Ilona Zyková, která je pracovnicí
Historického muzea ve vašem městě. 

Věříme, že se nám podaří v uspěchané před-
vánoční době navodit vánoční atmosféru, nála-
du klidu a pohody blížících se vánočních svát-
ků. Těšíme se na společně prožité sváteční
odpoledne.

dirigenti PhDr. Jaroslav Dostalík, MgA Jitka
Kaplová-Plánská a členové sboru Mladost

Pohled do depozitáře sekretářů. Ze sbírek 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 (redaktor), 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.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 8. prosince 2003
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka

Utichlo srdce a odešla jsi nám. Kdo Tě měl rád, nezapomíná.

Dne 1. prosince vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní

RŮŽENY HALAMKOVÉ

Vzpomínají syn a dcery Zdeňka a Dagmar s rodinou.

Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na toho,

kdo rád žil a měl nás rád. Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 6. prosince uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
s panem

EUGENEM POHLEM

Současně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a synové s rodinami.

Opustili nás
Milouš Marešovský (71) 22. 10.
Robert Mezník (79) 25. 10.
Stanislava Hamadová (91) 9. 11.
Libuše Šolcová (81) 17. 11.

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. V. P. Borovička: Hříšní papežové – jeden
z nejčtenějších českých spisovatelů odhaluje až
neuvěřitelné kriminální případy z činnosti Vati-
kánu v průběhu celé jeho historie. Padělání ostatků
svatých, krásné kurtizány, orgie, homosexualita,
vraždy nepohodlných a další skandály.

2. David Dun: Na hraně – v omšelém baru se
scházejí dva právníci, Dan a Maria, aby uzavřeli
tajnou dohodu a předali si kufřík s půl milionem
dolarů. Kufřík jim je však ukraden. Pronásledují
zloděje do lesů v Kalifornii a tam zjistí, že na ost-
ře střeženém pozemku se děje cosi podivného.

3. Lenka Lanczová: Deváté nebe – Zuzana,
sedmnáctiletá studentka, odejde za dramatických
událostí z domova a zkouší žít na vlastní pěst.
Nenadálá svoboda a volnost je fajn, ale… Zuzka
brzy zjišťuje, že to vůbec není tak jednoduché, jak
si představovala.

4. Nora Robertsová: Tři osudy – Sullivanovi
po generace opatrují sošku Klóthó, jednu ze tří su-
diček, zděděnou po předkovi, který ji ukradl na
lodi Lusitania krátce před jejím ztroskotáním. Tři

sourozenci se rozhodnou získat svůj majetek zpět
a vypátrat další dvě sošky sudiček, protože ty mají
mimořádnou cenu a moc jen ve trojici. 

5. Peter Watt: Ve stínu kletby – do Queens-
landu připlouvá bývalý žoldák, který se vrací pod
změněným jménem, protože chce uniknout faleš-
nému obvinění z vraždy Proto se ani jeho rodina
nesmí dozvědět, že žije a je opět v Austrálii.

6. Jackie Gaffová – Clare Oliverová: Svět
umění XX. století (od postmodernismu po digi-
tal art) – průvodce labyrintem stylů a průkopnic-
kých osobností. Vše doplněno bohatým obrazo-
vým materiálem. 

7. Enid Blytonová: Tajemství podivných
vzkazů – strážmistr Goon dostává podivné ano-
nymní vzkazy a požádá synovce Erna o pomoc.
Pátrání však zahájil také Špekoun s přáteli. Kdo
odhalí pisatele záhadných vzkazů dřív? 

8. Meg Cabotová: Hrdinkou snadno a rychle
– lehce ironický dívčí román. Co všechno se ve va-
šem životě změní, když zabráníte psychopatické-
mu vrahovi zabít amerického prezidenta…? HM

centrála
Újezd u Brna
544 224 435

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003

• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246

• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO,
Ka‰tanová 72 (naproti Makra)
545 229 800 prodej v sobotu
i v nedûli od 9.30 do 20 h

ZDARMA kalendář
Ke každému nákupu nad 300,- Kč (i akčního zboží, do vyčerpání zásob)

Slavkovský zpravodaj
e-mailová adresa
info@bmtypo.cz

Silnice I/50 otevřena
20. listopadu byla opět zprovozněna silnice

I/50 mezi Slavkovem a Střílkami. Uzavřena
byla od poloviny března. Investice si vyžádala
náklady 320 mil. Kč. Bylo zde zrušeno a zno-
vu postaveno šest mostů a cca 20 km vozovky
dostalo nový koberec. Zvýšený provoz po ob-
jízdných trasách se dotkl částečně i Slavkova
na výjezdu z obchvatu a na ul. ČSA.

První dny po otevření na této křižovatce měli
problémy někteří řidiči, kteří zde jezdili popa-
měti a nerespektovali dopravní značení. (red.)

Křižovatka u bývalého cukrovaru. Foto: mab

Slavkovský farní kostel Vzkříšení Páně dostal
minulý týden nové venkovní osvětlení. Sami
můžete posoudit výsledek. Foto: mab



Nastává doba adventní a blízkost Vánoc na-
vozuje atmosféru lásky, pokoje a dárečků.
Darovat potřebným svou krev je nejcennější
dar, který může člověk bližnímu poskytnout.
Transfúzní oddělení vyškovské nemocnice evi-
duje na 1500 pravidelných dárců krve a ročně
provede kolem 5000 odběrů krve. Potěšitelné
je, že v současné době roste počet nových dár-
ců, kteří jsou připraveni darovat krev pravidel-
ně. Český červený kříž každoročně odměňuje
pravidelné dárce krve bronzovými, stříbrnými
a zlatými plaketami MUDr. Jánského. Téměř
polovina všech dárců jsou pojištěnci VZP ČR.
Všechny zdravotní pojišťovny se snaží dárce
krve za jejich příkladný a nezištný přístup
ocenit. 

Dárci krve, kteří jsou pojištěnci VZP ČR, ob-

drží při každém bezplatném od-
běru vitaminy, pravidelní dárci
krve a nositelé Jánského plaket získají zdarma
cestovní zdravotní připojištění na cesty do za-
hraničí v rozsahu 35 kalendářních dnů v roce
a rovněž se pravidelně zúčastňujeme slavnostní-
ho předání Zlatých Jánského plaket, kdy dár-
cům, kteří dosáhli 40 bezplatných odběrů krve,
předáváme vitaminové balíčky. 

Náš dík a uznání patří každému dárci, který
daroval krev byť třeba jen jedenkrát v životě či
zasloužilému rekordmanovi v registru transfúz-
ního oddělení vyškovské nemocnice, který má
za sebou již 161 bezplatných odběrů. Všem dár-
cům přejeme šťastné Vánoce, pokojné prožití
posledního měsíce roku 2003 a hodně zdraví
a dalších odběrů v roce 2004.

KdyÏ se fiekne VZP

okénko
V rámci Světového dne diabetů se dne 13. li-

stopadu t. r. uskutečnila i v našem městě celo-
státní sbírka ve prospěch diabetiků, spojená
s prodejem Modré píšťalky. Šestnáct děvčat
z ISŠ Slavkov s bílými čepicemi a taštičkami na-
bízelo našim občanům ke koupi za symbolic-
kých 20 Kč modré dia píšťalky. Sbírka pokraču-
je až do konce měsíce listopadu, ale již
v prvních dnech se prodalo 400 ks. Děkujeme
všem, kteří přispěli na podporu edukačních pro-
gramů pro diabetiky a diabetické děti.

Vážení přátelé, ani jsme se nenadáli a je tu ko-
nec roku. Naši členové spolu s diabetickými dět-
mi se sejdou dne 17. prosince ve 14 hod. v res-
tauraci GÓL na Zlaté Hoře na posezení
s názvem Vánoce s diabetem. Vstupenku za 30
Kč si ještě můžete koupit v úterý 2. prosince do-
poledne v naší klubovně na poliklinice.

Diabetik musí stále dodržovat určitá pravidla,
týkající se jeho stravování, tedy i o Vánocích,
kdy je na svátečně prostřených stolech množství
pokrmů a také tradiční vánoční cukroví.
O Štědrém dnu by měl dát přednost zelenině, tě-
stovinám, luštěninám a houbám. Večer si může
dát porci kapra s bramborovým salátem, v němž
bude více zeleniny a majonézu nahradíme bílým
jogurtem. O svátcích si také odpustíme tučné
vepřové pečínky a smažené řízky, ale dopřejeme
si třeba šunkovou rolku s křenem, kuřecí nebo
krůtí prsíčka se zeleninovou přílohou. Vánoční
cukroví je jen zpestřením jídelníčku, ani dia pe-
čivo nemůžeme konzumovat v libovolném
množství, ale musíme ho započítat do povolené-
ho množství sacharidů. Na místo něj se doporu-
čuje ovocný pohár, upřednostňujeme grepy,
kiwi, jablka, citron. Z nápojů čaje, minerálky,
výjimečně po jídle 1-2 dl přírodního vína, nedo-
poručují se sladké likéry ani slivovice. Sladkosti
přenechejme ostatním členům rodiny, vždyť jsou
i jiná potěšení, nežli hojnost jídla. Neměli by-
chom zapomenout alespoň na hodinovou pro-
cházku, ale nechodit sami, dobře se obléct
a obout a mít s sebou sušenky a teplý čaj.

Děkujeme všem sponzorům: Městskému úřa-
du Slavkov, VZP, okr. pojišťovně Vyškov, fir-
mám Novo Nordisk Praha, Abbot Laboratories
Praha, MTE Brno, JME Brno. Děkujeme všem
vám, kteří nás podporujete a i v budoucím roce
připravujeme pro diabetiky a naše příznivce dal-
ší zajímavé akce. Přejeme vám hodně zdraví,
pohody, radosti, štěstí a optimismu do všech dní
v roce 2004! Marie Miškolczyová

Slavkovský zpravodaj
na internetu
www.bmtypo.cz

skupina Poutníci 12. 11. 2003 v Českých
Budějovicích poprvé pokřtila svůj nový CD no-
sič s názvem ,,Pláč a smích“. V pořadí již 11.díl-
ko naší skupiny obsahuje 10 písní, jednu or-
chestrální skladbu od W. A. Mozarta, a sice
Rondo alla Turca, a dvě mezihry z dílny našeho
kytaristy Jana Mácy. Celkově jsme se snažili
o změnu zvuku a o návrat k melodickým písnič-
kám, z nichž je sedm úplných novinek, na kte-
rých se podíleli Jiří Pola, Jiří Smrž, Aleš Skuhra,
Josef Prudil. Tři zbylé písničky patří mezi starší
poutnické songy na tomto nosiči lehce pozmě-
něné. Hotel Hillary a Osmiramenný svícen od
mé maličkosti a Josefa Prudila a Pojďme se napít
od Roberta Křesťana. Kromě Aleše Skuhry se na
CD podíleli další občané našeho města, a to
Bedřich a Pavel Malečkovi svým návrhem a pro-
vedením obalu. 

Naši placku, jak se mezi muzikanty říká, bu-
deme křtít na všech našich koncertech až do
Vánoc (viz www.poutnici.cz). K dostání bude
ve videopůjčovně na Brněnské ulici. Jinak pro
naše fanoušky ve Slavkově u Brna připravujeme

jako vždy dvě akce na příští rok. Country bál
s předběžným termínem 27. 2. 2004 a přehlídku
Folk a country na zámku s předběžným termí-
nem 6. 8. 2004. O podrobnostech vás budeme
včas informovat.  Příjemný zbytek roku, napří-
klad s naším novým CD, vám za Poutníky přeje

Jiří Karas Pola.

Vážení přátelé dobré country a folku,

Děvčata z ISŠ Slavkov nabízely občanům ke
koupi modré dia píšťalky. Foto: archiv ÚOSD

Havlíčkova 1298, Slavkov u Brna, tel./fax: 544 221 585
Zborovská 41, Slavkov u Brna, tel./fax: 544 221 120

AKCE ✵ SPLÁTKY ✵ ROZVOZ

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE 
chladničky • mrazničky • pračky •
myčky • vařiče • sporáky • mikrovlnné
trouby • odsavače par • vysavače •
kuchyňské roboty • vysoušeče vlasů 

VYBAVENÍ KOUPELEN
sprchové kouty • vany • baterie • kou-
pelnový nábytek • koupelnové doplňky

TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA
kotle • ohřívače vody • krbová kamna
• krbové vložky • radiátory • čerpadla
• pokojové termostaty k regulátory 

INSTALAČNÍ MATERIÁL
kulové kohouty • trubky a tvarovky •
černé, pozinkované, měděné, plastové
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Adventní doba není pouze časem horečných
nákupů. Má však především svůj duchovní ob-
sah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá
nás k setkávání se s Kristem v našem každoden-
ním životě a připravuje nás na jeho slavný dru-
hý příchod. Tuto dobu charakterizují „adventní
věnec“ a „adventní písně - roráty“.

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství
a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci
jako o projevu úcty, radosti a vítězství.
Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očeká-
ván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako
král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího
Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť
on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo

věrně a s láskou očekává příchod Páně, bude
předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec
života.

Obsah adventní doby rovněž výstižně vyjad-
řují staré české adventní písně – „roráty“, sesta-
vené podle biblických textů, převážně proroc-
kých. Název „roráty“ má původ z nejznámější
latinské adventní písně pocházející z 16. století
z Francie: „Rorate coeli de super…“ – „Rosu
dejte nebesa shůry… dejte spasitele…“. Roráty
připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí
a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění
o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré pís-
ně nás spojují s vírou našich předků. Byla to
víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy
i slova písní překlenují celé generace. Dávají
nám zakusit společenství církve, které je roz-
prostřeno přes celá staletí. 

Prožít plodně adventní dobu znamená nově
se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný ži-
vot a orientaci pro životní cestu. Přijmout výzvu
adventu znamená vycházet mu v ústrety, obra-
cet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit
se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazo-
vat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám
znemožňuje jít po jeho cestách.

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká
Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší
můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst
u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho
srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je
ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme
otevřít jen my.

Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna ThDr. P. Petr Mareček, farní vikář

Advent a my

Adventní program
římskokatolické farnosti

29. 11. sobota, Žehnání adventních věn-
ců, adventní program dětí „Miriam“, farní
kostel, 17.00 h

4. 12. čtvrtek, Setkání seniorů, Irsko – dia-
pozitivy s výkladem, farní sál, 17.00 h

6. 12. sobota, Duchovní obnova farnosti
„Advent se sv. Janem Křtitelem“, 15.00 -
18.30 h, sál budovy školky naproti fary, mod-
litba, písně, přednášky, mše sv., setkání při
agapé. 

20. 12. sobota, Adventní koncert, Pěvecký
sbor MLADOST z Brna, kostel, 16.00 h

22. 12. pondělí a 23. 12. úterý, Svátost smí-
ření, kostel, 17–19 h, zpovídá několik kněží

24. 12. Štědrý den, Štědrovečerní mše sv.
pro rodiny s dětmi, farní kaple 15.30 h

Půlnoční mše sv., farní kostel, 23 hod.
(v okolních obcích: Heršpice 19.30 h,
Němčany 20.30 h, Nížkovice 21 h, Hodějice
22 hodin)

Pravidelné bohoslužby ve farním koste-
le: neděle v 8 a 18 h, úterý v 18 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7 h, pátek v 18 h, sobota
v 7.30 hodin.

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
7. 12. Obnovujme ducha obûtavosti

14. 12. Máte na Ïivot stejn˘ názor jako BÛh?
21. 12. VÏdy jednejme poctivû
28. 12. Îárlivost – vhodná – nevhodná?
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

DINOTOPIE. Vítejte ve svûtû dinosaurÛ a lidí, vítejte v nejvût‰ím dobro-
druÏství, jaké mÛÏete proÏít! 

X-MEN 2. PATRICK STEWART, HALLE BERRY, FAMKE,JANSEN. Nová ge-
nerace X-menÛ se pfiedstavuje. Pfii‰el ãas, kdy se odli‰ní musí spojit.

NEZVRATN¯ OSUD 2. Smrt nemÛÏe‰ dvakrát obelstít. ZaÏijete nervové vy-
pûtí – nic pro slab‰í povahy.

HULK. ERIC BANA, JENNIFER CONNELLY. Skvûl˘ v˘zkumn˘ vûdec skr˘vá
tajemnou minulost. Nehoda odhalí jeho vnitfiní démony. Stane se nejsil-
nûj‰ím tvorem na zemi. Super hrdinou a monstrem. 

RYCHLE A ZBùSILE 2. PAUL WALKER, TYRESE EVA MENDES. Ulice
Miami jsou plné rychl˘ch aut, ‰pinav˘ch penûz a zloãinu. B˘val˘ policis-
ta pfii vy‰etfiování svého posledního pfiípadu selhal. Teì musí platit…

HELENA TROJSKÁ. SIENNA GUILLORY, MATTHEW MARSDEN, RUFUS
SEWELL. Jeden z nejv˘pravnûj‰ích dobrodruÏn˘ch klasick˘ch pfiíbûhÛ
vypráví o legendární bitvû, která se rozpoutala kvÛli lásce.

CHARLIEHO ANDÍLCI. DREW BARRYMORE, CAMERON DIAZ, LUCY LIU,
DEMI MOORE. Na pln˘ pecky a extrémnû nebezpeãné! Akãnûj‰í, zábav-
nûj‰í, nadupanûj‰í. 

PEKLO. JEAN-CLAUDE VAN DAMM proÏívá peklo v bizarním svûtû ruské-
ho vûzení, kde proti sobû bojují vûzni pro pobavení bachafiÛ.

ZABIJÁK. STEVEN SEGAL, COREY JOHNSON. Mistr bojového umûní likvi-
duje nemilosrdnû ãínskou mafii ve svém nejnovûj‰ím akãním thrilleru.

JAK ZTRATIT KLUKA V 10 DNECH. MATTHEW McCONAUGHEY, KATE
HUDSON. Jeden z nich lÏe, ale vÏdy je to ten druh˘.Bájeãnû osvûÏující
a dokonale zábavná bitva pohlaví.

JOHANKA Z ARKU. LUCIE BÍLÁ, PETR KOLÁ¤, PETR MUK,JAN APOLE-
NÁ¤. Muzikál –záznam pfiedstavení divadla Ta Fantastika. 

STOPA¤ 2. C.THOMAS HOWELL se vrací v dûsivém pokraãování jednoho
z nejnapínavûj‰ích thrillerÛ v‰ech dob. 

RYTÍ¤I ZE ·ANGHAJE. JACKIE CHAN, OWEN WILSON. Star˘ svût se set-
kává s Divok˘m západem ve veselém pokraãování neskuteãnû úspû‰né
komedie Poledne v ·anghaji.

BOHOVÉ A GENERÁLOVÉ. JEFF DANIELS, STEPHEN LANG, ROBERT DU-
VALL. Nezapomenuteln˘ pfiíbûh obãanské války.    

POLICAJTI NA BATERKY. MARTIN LAWRENCE, STEVE ZAHN. Líbili se
vám Mizerové? Policajti na baterky vás dostanou!  

ÎIVOT NEBO NùCO TAKOVÉHO. ANGELINA JOLIE, EDWARD BURNS.
Krásná reportérka se setká s ãlovûkem, kter˘ ji pfiedpoví budoucnost a její
pfiedstavy o svûtû se v jediném okamÏiku hroutí.

NICHOLAS NICKLEBY. CHARLIE HUNNAM, STELLA GONET, ANNE HAT-
HAWAY.Po smrti otce se rodina rozpadne a mlad˘ Nick uteãe ze ‰koly, aby
rodinu znovu sjednotil.

IGBY. KIERA CULKIN, CLAIRE DANES, JEFF GOLDBLUM. Igby – mlad˘,
vtipn˘ a talentovan˘. Nic ho na kolena nedostane.    

SANTA CLAUSE 2. TIM ALLEN. Tento film pln˘ citu, vfielosti, veselé a do-
brodruÏství naplnûn˘ atmosférou Vánoc je perfektním rodinn˘m filmem
pro sváteãní dny.

DÒM NARUBY. STEVE MARTIN, QUEEN LATIFAH. V‰echno, co on potfie-
boval vûdût o Ïivotû, se ona nauãila ve vûzení.  

ACH TY ÎENY. HEATHER GRAHAM, COLIN FIRTH, MINNIE DRIVER.
Problém, o kterém sní kaÏd˘ muÏ – moÏnost volby. Rozko‰ná a poutavá
komedie o ‰tûstí nalezeném v okamÏiku, kdy to nejménû oãekáváme.

VYVOLENÉ. Nejnebezpeãnûj‰í zbraÀ je ta, kterou tasí krásná Ïena. Autor
bojov˘ch scén . JackieChan.   

PODRAZ. GASTON PAULS, TOMAS FONZI. Dva nejlep‰í podvodníci spojí
své schopnosti pfii krádeÏi vzácn˘ch známek. T˘mová práce se rychle
mûní na souboj, ve kterém vítûzí ten ‰ikovnûj‰í…

TICH¯ AMERIâAN. MICHAEL CAINE, BRENDAN FRASER. Dva muÏi upro-
stfied války bojují o svobodu jedné zemû a lásku jedné Ïeny.  

GINOSTRA. HARVEY KEITEL,ANDIE MACDOWELL. Svûdectví malého
chlapce mÛÏe b˘t klíãem k vy‰etfiení vraÏdy, která souvisí s mafií. 

HRDINA. JET LI, ZHANG ZIVI, DONNIE YEN. Historická váleãná superpro-
dukce o sjednocování âíny. 

SEXUÁLNÍ REKONSTRUKCE. PAUL RUDD, RACHEL WEISZ, FRED WEL-
LER. Pfiíbûh neprÛbojného mladíka a krásné dívky. Svádûní je umûní.  

UKRADENÉ LÉTO. BEN AFFLECK, MATT DAMON,CHRIS MOORE. Pfii po-
Ïáru domu zachrání hasiã malého chlapce. Ten se spfiátelí s jeho synem
a hledají odpovûì na otázku, zda je moÏno získat lístek do nebe.

LOVEC DÉMONÒ. BILL PAXTON, MATTHEW McCONAUGHEY. Vzru‰ující pfií-
bûh ‰ílenství a zla, kter˘ vás nechá v nejistotû do posledního okamÏiku.

BLÁZNIVEJ SEJF. ALICIA SILVERSTONE, RACHAEL LEIGH COOK, WOODY
HARELSON. Malá banka. V ní sejf pln˘ penûz. Tfii noví zamûstnanci se roz-
hodnou, Ïe ji o víkendu vykradou, aÏ na to, Ïe jeden neví o plánech druhého.    

AKTA PENTAGON. JAMES SPADER, CLAIRE FORLANI. Supertajná zpráva
o skuteãné americké úãasti ve válce ve Vietnamu. 

JACKASS 3. Dal‰í spontánní, zábavné a nebezpeãné kousky z oblíbené
bláznivé show.  

ANATOMIE 2. BARNABY METSCHURAT, FRANKA POTENTE, HERBERT
KNAUP. Ve v˘zkumném oddûlení berlínské kliniky jedná tajná spoleãnost
proti v‰em pravidlÛm lékafiské vûdy i proti zákonÛm pfiírody. 

KODEX. SAMI NACERI, EDITH SCOB. Ve svûtû násilí a moci je v‰echno
jednoduché. Na kterou stranu zákona se postaví b˘val˘ policista? 

PUTOVÁNÍ S PRAVùK¯MI LIDMI. Tato unikátní série vypráví pfiíbûh
o zvlá‰tních okolnostech a urãujících rysech ovlivÀujících zvífie, které pfii-
‰lo ovládnout svût. Jde samozfiejmû o Homo sapiens. 

MLÁDÍ V TRAPU. LUKE WILSON, WILL FERRELL, VINCE VAUGHN.
Prvotfiídní zábava v komediálním hitu.

KRVAVÉ ÎNù. Je ãas skliznû. Farma potfiebuje jen trochu nové
krve…Spojení nervydrásajícího hororu a rokenrolu. 

FIMFÁRUM. Hlas a jedineãné vypravûãské umûní Jana Wericha doprovází
tento celoveãerní loutkov˘ film.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Ve čtvrtek 20. listopadu se v prostorách slavkovského zámku uskutečnila mezinárodní konferen-
ce na podporu podnikání v regionech ČR a EU, jíž se mj. zúčastnil i ministr financí B. Sobotka.

Foto: P. Lokaj
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Policie informuje

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

2. 12. odjezd od kostela 16.30 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM 
6. 12. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
7. 12. 16.00 kult. Adventní koncert Zámeckého ÏesÈového kvinteta. Vstupné: 60 a 40 Kã Kaple sv. KfiíÏe HM
11. 12. 13.30 spol. SoutûÏ ve zpûvu koled ·D pfii Z· Komenského vychovatelky ·D
12. 12. 17.30 kult. Vánoãní koncert sál ZU· ZU·
13. 12. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
13. a 14. 12. 10.00 a 14.00 spol. Vánoce na zámku. Vánoãní dekorace s ukázkami lidové tvofiivosti, prohlídky budou doplnûny Zámek Slavkov DDM, HM
20. a 21. 12. o ukázky rÛzn˘ch fiemesel s moÏností jejich zakoupení. Vystoupí taneãní obor ZU· Fr. France.

Rezervace na tel.: 544 221 685
14. 12. 13.30 spol. Turnaj ve vybíjené ·D pfii Z· Komenského vychovatelky ·D
14. 12. odjezd od kostela 14.00 kult. Zájezd do divadla na pohádku Princezna a loupeÏníci. Cena: 70 Kã (vstupné + doprava) Divadlo „V“ Brno, DDM
16. 12. 16.30 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM 
17. 12. 15.00–18.00 spol. Vánoãní diskotéka pro dûti Z·. Vstupné: 10 Kã DDM DDM
18. 12. 13.00–16.00 spol. Peãeme vánoãní cukroví. Pro dûti Z·, vstupné: 40 Kã DDM DDM
20. 12. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká soutûÏ mládeÏe Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.

do 31. 12. 9.00–16.00 v˘st. Tfiebechovick˘ betlém Galerie OK HM
V˘stava bude otevfiena 13. a 14. 12., 20. a 21. 12., 27.–31. 12. 2003

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Křivka obecná

Pro svůj překřížený konec zobáku  je křivka
obecná (Loxia curvirostra) zvaná také křivonos-
ka nebo papoušek našich lesů pro její zbarvení
i chování, které papoušky připomíná. Tito po
mnoha stránkách zajímaví ptáci přeletují po kra-
jině a hledají šišky smrků a modřínů. Jsou to stá-
lí a potulní ptáci,
v době úrody šišek
přeletují často v hej-
nech po krajině, často
až invazivně.
Domovem jsou jim
jehličnaté lesy
Evropy, Asie, horské
lesy Alp i severo-
africký Atlas, v jiho-
východní Asii
Himálaj. Protože má
rozšíření holarktické,
doslova po celé se-
verní polokouli, jejím
domovem je i Severní
Amerika od Aljašky
po tropy Střední
Ameriky. Hejna kři-
vek usedají do korun
smrků, šplhají po vět-
vích, zavěšují se často i hlavou dolů na šišky, od-
kud vybírají semena. Sameček křivky je červený
s tmavými křídly a ocasem, samička je žlutoze-
lená. Ornitologové v hejnech křivek hledají se-
verskou křivku bělokřídlou, je nápadná zvláště
za letu bílými pruhy na křídlech.

Protože smrkové lesy v krajině plodí zpravidla
jednou za čtyři až pět let, v tom roce se objevují
ve větších hejnech, přeletují i do nížin na jednot-
livé stromy ověšené šiškami i okrasných smrků
pichlavých ve městech. Je zajímavé pozorovat
jejich akrobatické kousky v koruně smrku, radu-

jí se z dostatku potravy a rozverně uštipují šišky
i větvičky smrků a mají z toho užitek ptáci i hlo-
davci, kteří hledají potravu na zemi. Tato podíva-
ná se naskýtá jednou za více let, v době jejich in-
vaze. Své potulky po krajině začínají koncem
léta, kdy dozrávají semena smrků pichlavých,
v parcích to mohou být i jedlové šišky, které se
brzy po dozrání na stromech rozpadávají. Z na-

šich lesních smrků
ztepilých semena
v šiškách dozrávají
přes zimu, v předjaří
jsou úplně vyzrálá
a uvolněná. Proto
v tomto nevlídném
období v zimě křivky
i hnízdí. Zpravidla
uprostřed zimy, ně-
kdy již od listopadu
i za velkých mrazů sa-
mečci vysedávají na
vrcholcích stromů,
otáčí se na všechny
strany a zpěvem při-
volávají samičky.
Jejich zpěv je směsí
trylků a švitoření, po-
dobá se zpěvu našeho
zvonka. Křivky se

hlučně ozývají a upozorňují na sebe i za letu.
Hnízdo v koruně smrku si staví samička. Je to
důkladná pevná stavba, kotlinka hnízda je zatep-
lená rostlinnou i živočišnou vlnou a peřím, aby
nepronikl do hnízda mráz. Samička si nemůže
dovolit opustit zateplená vajíčka, proto jí same-
ček na hnízdě krmí. V době krmení mláďata na
hnízdě zahřívá hlavně sameček. V předjaří, kdy
se za teplých dnů šišky otvírají a semena vypa-
dávají, rodinky křivek sbírají semena i na zemi,
na stromech vybírají semena modřínů, která vy-
padávají později. Rodinky se sdružují ve větší
hejna, potulují se po krajině, sbírají semena, duž-
naté plody i hmyz.

U nás kroužkované křivky směřovaly převáž-
ně do Alp, ale i opačným směrem, na daleký se-
verovýchod, do tajgy v povodí Severní Dviny.

V minulosti byly křivky i vyhledávanými kle-
čovými ptáky, kde ochotně přijímají slunečnico-
vá semena, v prostorných klecích a voliérách
předvádí své akrobatické kreace.

Milan Hrabovský

Slavkovský zpravodaj
e-mailová adresa
info@bmtypo.cz

Alkohol. Ve Slavkově na ulici Špitálské dne
7. listopadu po půlnoci policisté při silniční kon-
trole zjistili u řidiče (1979) motorového vozidla
VW Transportér požití alkoholu předjízdou.
Dechovou zkouškou bylo u něj zjištěno 1,91
g/kg alkoholu.

Dne 16. listopadu v nočních hodinách na síd-
lišti Zlatá hora ve Slavkově, slavkovští policisté
zjistili u řidiče (1982) osobního vozidla Š 120
L požití alkoholu. Dechovou zkouškou bylo
u něj naměřeno 1,10 g/kg alkoholu v krvi.

Maření výkonu. Slavkovští policisté zadrželi
24. října hledanou osobu. Při silniční kontrole
zjistili, že řidič (1981) osobního vozidla řídil po
předchozím požití alkoholických nápojů. Decho-
vou zkouškou bylo u něj zjištěno 0,45 g/kg alko-
holu. Vozidlo řídil v době, kdy má Magistrátem
města Brna vysloven zákaz řízení motorových
vozidel do 24. 4. 2004. Vzhledem k tomu, že po
něm bylo vyhlášeno pátrání, byl předán k další-
mu opatření brněnským policistům.

Vloupání. Do nákupního střediska v Kře-
novicích se vloupal z 10. na 11. listopadu nezná-
mý pachatel. Z kanceláře vedoucího odcizil kar-
tony cigaret a mobilní telefon. Dále z prodejny
Drogerie odciziul kosmetiku, šampony, sprcho-
vé gely, pánské holicí strojky a další drogistické
zboží. Způsobená škoda je 46 000 Kč. Dveře při
vloupání poškodil za 2 000 Kč.

Policejní rada dne 18. listopadu zahájil trestní
stíhání pro trestný čin krádeže, porušování do-
movní svobody, ublížením na zdraví a neopráv-
něné držení platební karty proti 17letému pacha-
teli. V průběhu listopadu se dopouštěl různé
trestné činnosti v Holubicích – od vloupání do
zaparkovaných vozidel, krádeže jízdního kola
z kůlny rodinného domu až po několikerou krá-
dež pečiva z místního smíšeného zboží. Poslední
jeho trestná činnost se stala dne 18. 11. kolem
17. hod. ve Slavkově u Brna, kdy jel na kole po
chodníku, pokusil se strhnout a odcizit ženě ka-
belku, což se mu nepodařilo, ale při útoku žena
upadla a utrpěla dvojitou zlomeninu pánevní
kosti. Z místa ujel a následně byl vypátrán
Policií ČR. (ag)PŘÍJEM INZERCE:

tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.
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Pod tímto nadpisem přinesl Slavkovský
zpravodaj v listopadu loňského roku zprávu
o úmrtí slavkovského rodáka MUDr. Otmara
Stracha. Článek se stručně zmínil o bohatém
životě tohoto oblíbeného lékaře-gynekologa.
Nezmínil se však o méně šťastném období
jeho života.

V 70. letech minulého století jsem se zají-
mala o osudy slavkovských Židů, kteří proži-
li holocaust a měli to štěstí, že přežili a vráti-
li se domů. MUDr. Stracha jsem několikrát
navštívila v Holubicích, kde žil na odpočinku
se svou druhou manželkou Pavlou. Jeho prv-
ní žena Marie (rozená Klírová) zemřela v r.
1961 na následky infekční žloutenky.

V krátké vzpomínce nelze do hloubky roz-
vádět podrobnosti o zvůli nacistů, o níž mi na
moji prosbu vyprávěl. O tom, jak rodina pro-
pásla příležitost uprchnout do Kanady i ná-
sledném spádu chmurných událostí.
Propuštění ze zaměstnání v nemocnici, život
v otcově domě ve Slavkově, kde rodina žila
v prvním poschodí společně se sedmi další-
mi židovskými rodinami z Vyškova, zatímco
v přízemí se usadil německý správce majetku
„Treuhänder“ Michl. Hrůzu, jakou všichni
prožívali, když poté, co od nich na Slovensko
uprchl mladý chlapec, známý u nich ubyto-
vané rodiny Polakových, a po překročení slo-
venské hranice byl podle anonymní zprávy
zatčen. U Strachů se totiž před útěkem ukrý-
val 14 dní, protože byl zapojen do sabotáže,
která byla příčinou výbuchu v muniční továr-
ně v Semtíně.

V r. 1942 odešel s transportem otec dr.

Stracha a zmizel beze stopy v nějakém vy-
hlazovacím táboře v Polsku. Manželka
Marie, která byla podle tehdejších zákonů
„arijkou“, vykonávala neplacenou praxi na
zubní klinice v Brně.

Aby částečně přispěl do rodinného rozpo-
čtu (měli 2 děti), našel si dr. Strach práci
v zahradnictví p. Tesáka, kde pracoval téměř
3 roky. Pak byl nasazen na nucené práce po-
stupně na velkostatku v Hruškách, jako dře-
vorubec v lese v Pozořicích a se skupinou
Židů ze smíšených manželství do Kohnovy
cihelny v Brně. Práce byla těžká, plat nízký,
příděl potravin minimální. Do práce do Brna
jezdil na kole.

Po půlroce práce v cihelně dostal povolá-
vací rozkaz do sběrného tábora Hagibor
v Praze. Muži zde budovali dřevěné baráky.
Občas se někomu podařilo vyjít z areálu,
když ho samospráva pověřila např. donáškou
pošty. Této příležitosti využil dr. Strach, aby
se v rodině známých sešel s manželkou. Při
návratu se však zpozdil a poněvadž brána
byla již zavřená, nezbylo mu, než přeskočit
plot. Skočil rovnou do náruče velitele tábora.
Po krátkém výslechu očekával trest.
Kupodivu osobně potrestán nebyl. Byly jen
zakázány veškeré pochůzky vně tábora
a brzy byli všichni internovaní odtransporto-
váni do Terezína. To však bylo již v lednu
1945 a vědělo se, že fronta je blízko.

V Terezíně byla dr. Strachovi přidělena
pryčna, kde ho přivítaly houfy hladových
štěnic. Spát se zde nedalo, proto se vydal na
bludnou cestu ghetem. Opět mu přála šťastná

náhoda. Bývalý přítel z Kohnovy cihelny ho
vzal na svoji pryčnu v jiném baráku. Brzy
nato se dostal jako lékař do táborové nemoc-
nice. Pracoval na chirurgii s primářem
Springrem z Prahy.

Otřesný zážitek čekal lékaře, když před
příchodem fronty byli povoláni na nádraží,
kam přijel vlak s takzvaným transportem
smrti. Ve vagónech byly bytosti nepodobné
lidem, někteří šílení a mnoho mrtvých.
Velmi pilno bylo na ošetřovně i při příchodu
fronty, pracovalo se za zvuků dělostřelecké
palby a rachotu tanků. Byli přiváženi ranění,
operovalo se při světle svíček. Nebylo kdy
přesvědčovat se, co se děje venku. Teprve
ráno pochopili unavení lékaři, že pro ně vál-
ka skončila. Neskončilo však ještě utrpení.
Je známo, že poslední transporty zavlekly
do Terezína skvrnitý tyfus. Hodně škod na-
páchali také prchající nacisté, kteří stříleli
do lidí.

Po osvobození se dr. Strach vydal pěšky
do Prahy, odtud vlakem do Adamova. Tam
byla trať přerušena, proto sebral kolo nějaké-
mu Němci a na tom dojel do Slavkova. S ro-
dinou se šťastně shledal u babičky Klírové na
Bučovické ulici.

O neradostném úseku svého života vyprá-
věl dr. Strach s nadhledem a bez emocí.
Některé situace, které byly velmi blízko tra-
gickému řešení, dokonce odlehčoval humo-
rem. V žádném případě nepřipouštěl etablo-
vat se do role člověka ukřivděného životem.
Je málo lidí, kteří dokáží projít špínou ústrků
a ponižování s hlavou vztyčenou. Dr. Otmar
Strach k nim patřil.

L. Kropáčková, kronikářka

Ode‰el dobr˘ ãlovûk

Jaký byl letošní zahrádkářský rok?
Pranostika: Když prosinec bystří, po

Vánocích jiskří.
Poslední letošní a první zimní měsíc je tady,

průměrné teploty se pohybují těsně nud nulou
a budou se stále snižovat. Atmosférické srážky,
ponejvíce sněhové, jsou v nížinách kolem 36
mm. Se slunečním svitem obloha nehazarduje
a ta 2% z celoročního úhrnu nás moc nepotěší.
Převážnou většinu jsme si vybrali v letošním
létě. Příroda již odpočívá, někde i pod sněho-
vou peřinou. Práce na zahradě ustala a přenesla
se do sklepů, kde často kontrolujeme usklad-
něné ovoce a zeleninu. Vinaři pozorují dozrá-
vání vín, která je nutno správně ošetřit.
Zahrádkářům nastává období bilancování
s uplynulým rokem, aby se v příštím roce vy-
varovali chyb a omylů, které mohou sami
ovlivnit.

I my se ohlédneme za letošním rokem, jaký
byl v našem regionu: zima mnoho sněhu nena-
dělila a silné holomrazy zničily většinu ozimů.
Stromům však kupodivu moc neuškodily. Ty
tak bohatě odkvetly, že byla někde nutná pro-
bírka plodů. Přišlo však suché léto a nedosta-
tek srážek udělal své. (Pro zajímavost: ve
Slavkově je roční průměr asi 600 mm. Od dub-
na do konce října napršelo jen 310 mm.)
Brambory dobře nasadily, nať zdravá i vysoká,
ale sucho zastavilo růst a při sklizni jsme se ne-
stačili divit různě znetvořeným hlízám. Pokud
zelenina nebyla zavlažována, tak strádala su-
chem a úroda byla mizivá. Ovoce nenarosilo

do průměrné velikosti, ale zvýšil se objem cuk-
ru. Toho využily vosy a nadělaly dost škody
nabodáním plodu. Spokojeni byli vinaři, kde
cukernatost hroznů dosahovala až 21° i více.
Suché a horké letní počasí nepřálo houbovým
chorobám, a tak jsme se prakticky nesetkali
s moniliozou peckovin a hnědým americkým
padlím u angreštů. Neobjevila se strupovitost,
ale přemnožily se obaleči, kteří narušili plody
a ty pak hnily již na stromech.

I v životě slavkovských zahrádkářů došlo
k veliké změně, a to tím, že se sloučily obě
organizace. Nastala lepší komunikace mezi za-
hrádkáři, došlo k zlepšení a většímu objemu
služeb a taktéž ke kulturnímu vyžití členů.
Uspořádali jsme zahrádkářský věneček, večí-
rek na ukončení sezony, velmi úspěšnou výsta-
vu ovoce a zeleniny a pěkný zájezd na Baťův
kanál a Slovácko. Při zajišťování bramborové
sadby a školkařských výpěstků došlo díky vel-
kému zájmu k nárůstu prodeje. Zpracovna ovo-
ce pro dostatek ovoce měla i hodně zájemců
a odvedla kvalitní práci. Pro propagaci naší or-
ganizace a celého zahrádkářského svazu publi-
kujeme ve Slavkovském zpravodaji, čtvrtletní-
ku Zahrady a zahrádky i Vyškovských
novinách a časopisu Zahrádkář. V naší práci
hodláme i pro příští roky pokračovat a vyzývá-
me členy-zahrádkáře k větší aktivitě; vždyť po-
hyb na zahrádkách prospívá zdraví a přináší
užitek! Bohatou úrodu a radost ze zahrady pře-
jí Zahrádkáři ZO-ČZS Slavkov u Brna

NNeeddûûllnníí  ppfifiííbbûûhh
Před nedávnem se objevila v knihkupectví

útlá knížka Nedělní příběh. Je to již druhá sbírka
básní, jejichž autorem je slavkovský občan Jan
Morav. První knížka s názvem Petrocel, která
vyšla v loňském roce, je již rozebrána. Sváteční
příběh nedělního dne se odehrává ve Slavkově.
Poeticky popisuje jeden den jedné rodiny.

Knihu je možno zakoupit v Knihkupectví
Skaličková–Pokorná nebo na faře. (red.)

Zmûna v˘pÛjãní doby
Upozorňujeme čtenáře městské knihovny na

změnu ve výpůjčních hodinách. Od ledna 2004
bude knihovna otevřena následovně:
Pondělí zavřeno
Úterý 9–11.30 hod. 12.30–17 hod.
Středa 9–11.30 hod. 12.30–17 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9–11.30 hod 12.30–17 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
V tomto roce bude knihovna naposledy otev-

řena ve čtvrtek 18. prosince (12.30–17 h). HM



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ12 11/2003

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna,
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov u Brna, tel.: 604 707 517. Pfiíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo
e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz

2. 12. úter˘ 19.30 hod. LIGA VÝJIMEČNÝCH 108 min.

4. 12. ãtvrtek 19.30 hod. Lovec. Vûdec. ·pion. Upírka. Nesmrteln˘. Netvor. Neviditeln˘. Sedm mocn˘ch se spojí v jednu ligu. Svûtu hrozí zánik. Smrtící nepfiítel uÏ
je v akci. Kdo jej zachrání? DobrodruÏn˘ akãní film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

6. 12. sobota 19.30 hod. LETUŠKA 1. TŘÍDY 87 min.

7. 12. nedûle 19.30 hod. Jejím snem se stává vzlétnout za ‰tûstím na palubû mezinárodního letadla coby letu‰ka. Cestu ke kariéfie ambiciózní dívce komplikují
nabídka k sÀatku a záludn˘ ‰kolitel. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

9. 12. úter˘ 19.30 hod. NEPRŮSTŘELNÝ MNICH 99 min.

Chow Yun-Fat jako neohroÏen˘ bojovník opatruje magick˘ svitek, kter˘ by v nepovolan˘ch rukou mohl zniãit svût. Akãní dobrodruÏná
komedie. Hraje mj. Karel Roden. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

11. 12. ãtvrtek 19.30 hod. CO TA HOLKA CHCE? 105 min.

Co se stane, kdyÏ se osmnáctiletá dívka rozhodne najít svého otce? Lord Dashwood rozjíÏdí svou politickou kariéru a pra‰tûná dcera mu
dûlá jen problémy. Komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

13. 12. sobota 19.30 hod. HLEDÁ SE NEMO 101 min.

14. 12. nedûle 16.30 hod. I s malou rybiãkou mohou b˘t velké starosti. Nejnovûj‰í a nejúspû‰nûj‰í animovan˘ film v‰ech dob! Film USA v ãeské verzi. (I. Trojan,
B. Munzarová, J. Macháãek aj.)
Vstupné: 53, 55 Kã MládeÏi pfiístupno

16. 12. úter˘ 19.30 hod. LÍBÁNKY 91 min.

18. 12. ãtvrtek 19.30 hod. Byly to krásné líbánky, dokud to nezaãalo… Komedie o zaãátku souÏití mladého páru, které neb˘vá povût‰inou lehké. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

20. 12. sobota 19.30 hod. MIZEROVÉ II 145 min.

21. 12. nedûle 19.30 hod. Detektivové se vracejí. Protivníky hrdinÛ jsou tentokrát narkomafiáni, ktefií mezi sebou zaãnou vést stále otevfienûj‰í válku o ovládnutí
drogového trhu ve mûstû. Akãní komedie USA.
Vstupné: 58, 60 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

3. 1. sobota 19.30 hod. MATRIX REVOLUTIONS 140 min.

4. 1. nedûle 19.30 hod. Matrix zÛstává stále stejnû tajemn˘ a nedosaÏiteln˘. Svût lidí se potácí na pokraji zkázy, ale stále je‰tû zb˘vá poslední nadûje… Akãní
sci-fi USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 1. úter˘ 19.30 hod. LOUPEŽ PO ITALSKU 110 min.

8. 1. ãtvrtek 19.30 hod. Kriminální komedie o zlodûjském kousku party profíkÛ, kter˘m se staví do cesty nejrÛznûj‰í zapeklité pfiekáÏky. Film USA.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

10. 1. sobota 19.30 hod. JEDNA RUKA NETLESKÁ 100 min.

11. 1. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh o náhodách, nehodách a osudov˘ch pfiitaÏlivostech se nehrdin‰tí hrdinové spoleãnû pokou‰ejí pfiebít skuteãnost, Ïe si navzájem
pfiiná‰ejí smÛlu. Nov˘ úspû‰n˘ film reÏiséra Davida Ondfiíãka. V hlavních rolích J. Macháãek, I. Trojan. Zhlédnutí filmu si nenechte ujít!

MládeÏi nepfiístupno

13. 1. úter˘ 19.30 hod. KAŠLU NA LÁSKU 100 min.

Pfiíbûh emancipované spisovatelky, která pfiijíÏdí dob˘t New York. Do cesty se jí v‰ak pfiiplete redaktorská hvûzda pánského ãasopisu.
Konverzaãní komedie o souboji pohlaví z pfielomu 50. a 60. let. Film USA

MládeÏi pfiístupno

15. 1. ãtvrtek 19.30 hod. STRACH A CHVĚNÍ 107 min.

Coby nejpodfiízenûj‰í z podfiízen˘ch má kfiehká Belgiãanka moÏnost poznat pravdu o japonské povaze a kultufie. Francouzská komedie
podle skuteãného pfiíbûhu. MládeÏi pfiístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

PROSINEC 2003 – LEDEN 2004

Všem příznivcům a návštěvníkům kina přejeme radostné Vánoce
a úspěšný nový rok 2004!



Zhruba 30 let sloužila dřevěná tribuna na sta-
dioně slavkovským divákům ať při fotbalo-

vých utkáních, atletických závodech, nebo kul-
turních akcích. Zub času se podepsal a chátrající
objekt již nevyhovoval bezpečnostním podmín-
kam. Proto se výbor Sportovního klubu rozhodl
zažádat o dotaci na rekonstrukci tribuny. Po
schválení a přiznání dotace, vyřízení písemné
dokumentace bylo vypsáno výběrové řízení.
Z pěti kandidátů vyšla vítězně slavkovská sta-
vební firma ing. Jana Reichla. Před zahájením
stavebních prací došlo na bourací práce, které si
prováděli členové klubu spolu s příznivci slav-
kovské kopané. Stavební část zahájila firma ing.
Reichla 5. července. Musela se vyrovnat s netra-
dičním způsobem pokládání betonových prefab-
rikátů, které jsou hlavní částí stavby, a využitím
stávajících inženýrských sítí. Termín dokončení
byl stanoven k 31. 10. 2003. Převzetí stavby od
majitele firmy ing. Reichla a předání rekonstru-
ované tribuny týden před stanoveným termínem
se uskutečnilo v sobotu 25. října. Stavba byla
předána bez závad a v příkladné kvalitě.

Slavnostní otevřeni pro veřejnost bylo prove-
deno v sobotu 1. listopadu. Přestřihnutí pásky
spolu provedli starosta města Mgr. Petr Kostík
a ing. Jan Reichl. Slavnosti se dále zúčastnili
místostarosta ing. Ivan Charvát, projektantka
ing. Zdena Šobrová z brněnské projekční kan-
celáře, stavební dozor ing. Miroslav Rys a čle-
nové výkonného výboru SK.

Celkový pohled na rekonstruovanou tribunu.
Vlevo: přestřihnutí pásky provedli spolu sta-
rosta města Mgr. Petr Kostík a ing. Jan
Reichl. Foto: R. Lánský

Fotbalisté divákÛmFotbalisté divákÛm

Tradiãní v˘stava králíkÛ,
holubÛ a drÛbeÏe

Ve dnech 14. a 15. listopadu se
v hale chovatelů na Polní ulici ko-
nala tradiční Okresní soutěžní výsta-
va králíků, holubů a drůbeže, rozšířená o spe-
ciální kluby chovatelů králíků v ČR. Tato
výstava patří mezi největší a nejprestižnější
akce tohoto druhu v regionu. Přilákala proto
milovníky zvířat i chovatele z celé republiky.
Na výstavní ploše bylo možno spatřit téměř
700 králíků, l56 holubů a různá plemena drů-
beže v 42 voliérách. 

Nejvíce návštěvníky zajímala zakrslá ple-
mena králíků, kteří se stávají často domácími
mazlíčky, dále pak slepičky zdrobnělé drůbe-
že a okrasní bažanti ve venkovních volié-
rách. Jejich chov je poměrně náročný. Mezi
návštěvníky bylo v pátek mnoho dětí, které
ten den měly volný vstup.

Na výstavě také probíhaly soutěže chova-
telů z celé republiky, kteří dosahují ve svém
oboru špičkových výsledků. Nejlepší chova-
telé se přijeli pochlubit svými šampióny, kte-
ří budili zasloužený obdiv veřejnosti, jako
například devítikilogramový králík plemena
belgický obr nebo ani ne kiloví zakrslí krá-
líčci. (red.)

POZOR!
Uzávûrka pfií‰tího ãísla

je jiÏ 8. prosince.

Před novým bytovým domem se dokončují te-
rénní úpravy. Foto: mab

Stavba bytového domu označeného jako
blok „C“ se 17 byty je v závěrečné etapě sta-
vebního finiše před dokončením. Naše město,
jeho bytový fond, se tedy rozroste o 5 bytů ka-
tegorie 3+1,  11 bytů kategorie 2+1 a jednu
garsonku. Předání bytů do osobního vlastnic-
tví  občanům proběhne do konce měsíce pro-
since tohoto roku. 

Pro velký zájem občanů o tento druh vý-
stavby se rozhodla firma Čáslava-stav, která

bytovky postavila, uspořádat v ní den otevře-
ných dveří. Občanům, kteří mají zájem o zís-
kání bytu v další plánované výstavbě, která
začne v roce 2004, tak bude umožněna pro-
hlídka dokončených bytů.

Den otevřených dveří se uskuteční v neděli
7. prosince 2003 od 10.30 hodin do 15.30 ho-
din. Podrobnější informace budou poskytnuty
firmou Čáslava-stav na tel. čísle 542221552.

(hl)

Byty na Zlaté Hofie pfied dokonãením

Chtěl bych touto cestou poděkovat za nezišt-
nou pomoc ministru financí Mgr. Bohuslavu
Sobotkovi, starostovi města Mgr. Petru
Kostíkovi, kolektivu odboru investic a rozvoje
ing. Jiřího Černého, projektantce ing. Zdeně
Šobrové, stavebnímu dozoru ing. Miroslavu
Rysovi a všem, kteří se větší nebo menší mírou
podíleli na stavbě a hlavně děkuji ing. Janu
Reichlovi za příkladné provedení stavební části,
vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Radek Májek, předseda klubu
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