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Návštěva byla přijata v 9 hodin na radnici
představiteli města, se kterými ministři pro-
jednávali finanční problematiku a rozvojové
záměry s dopadem na průmyslové organizace.
Především se jednalo o oblast spoluúčasti
měst při získávání dotačních titulů vyhlašova-
ných ministerstvy ČR s návazností na připra-
vované dotace z Evropské unie. V průběhu
jednání navštívili i Kontaktní a informační
místo Obchodní a hospodářské komory Brno,
umístěné v prostorech slavkovské radnice
(více na str. 5 Zpravodaje). Při jednání s před-
staviteli města a OHK Brno byla zdůrazněna
nutnost zvýšení organizovatelnosti podnika-
telských subjektů v jejich samosprávných or-

ganizacích z důvodu konkurenceschopnosti
vůči zahraničním řetězcům. 

Ministři podle vlastního výběru navštívili
slavkovskou firmu PEGAS-GONDA, s. r. o.
sídlící na ulici Čs. armády. V průběhu pro-
hlídky byli majitelem rodinné firmy seznáme-
ni s výrobním programem, který si taktéž celý
prohlédli. Společnost je zaměřena na vlastní
vývoj a realizaci pásových a kotoučových pil
na kov, které vyváží do celé Evropy.
Samostatný výrobní program tvoří pilové
pásy a kotouče. V prostorech slavkovského
závodu je zaměstnáno více jak šedesát za-
městnanců. 

Následně měla delegace zájem porovnat
bytovou výstavbu v našem městě s ostatními
regiony Navštívila ulici Litavskou, kde si
prohlédla byty. Další samostatnou zastávkou
byla návštěva základní školy a jednotlivých
učeben a zařízení. Naše město je známé kul-
turními a sportovními zařízeními. O prohlíd-
ku  projevil zájem ministr průmyslu, který byl
překvapen kompletním areálem stadionu
a nafukovací tenisovou halou. Pozornosti ne-
ušel ani rozsáhlý areál golfového hřiště, ale
především ho zaujalo středisko beach-volej-
balového vrcholového sportu mládeže umís-
těného v nafukovací hale na koupališti.

Před polednem návštěva pokračovala do
Vyškova. Mgr. Petr Kostík

Náv‰tûva ministrÛ ve Slavkovû
Ing. Milan Urban a Mgr. Bohuslav Sobotka na slavkovské radnici. Foto: Z. Pavlík

Dne 2. února 2004 navštívil město Slavkov u Brna při svém výjezdu do regionů ministr
financí Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban.

Jistě jste si všimli, že na našem náměstí probí-
há rozsáhlá rekonstrukce bývalého kulturního
domu, který dosud nesl název Bonapart. Je zná-
mo, že rekonstrukci objektu si vyžádal jeho ha-
varijní stav. Jen pro osvěžení – v objektu mimo
již působící pobočky KB, a. s. (od 20. 10. 2003 je
v provozu) bude opět restaurace, společenský sál
a nové prostory pro sportovní vyžití.

Firma Prelax, s.r.o., která se stala spolumaji-
telkou objektu a která rekonstrukci provádí, si

dovoluje požádat o váš návrh názvu zrekonstru-
ovaného objektu. Odborná komise obdržené
návrhy posoudí a navrhovatel vybraného názvu
bude odměněn sudem dobrého pivního moku.

Vyplněný anketní lístek vhoďte, prosím, do
konce měsíce března do schránky městského
úřadu na Palackého náměstí č. 65 nebo zašlete
poštou na stejnou adresu.

Vybraný název a jméno výherce bude ozná-
meno v dubnovém čísle našeho zpravodaje. (hl)

Anketa • Anketa • Anketa 

Navrhovaný název objektu (Palackého nám. 126):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Navrhovatel – jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

Již déle než rok se vám snažím zprostředková-
vat prostřednictvím Slavkovského zpravoda-

je závěry vyplývající z usnesení přijatých vole-
nými orgány města Slavkova u Brna, tj. rady
města i zastupitelstva města. Prioritou je při-
tom ucelený výčet veškerých těchto usnesení,
který však ve zkrácené podobě, bez doprovod-
ných informací a znalosti problematiky, ne vždy
musí být pro vás srozumitelný. Přestože tento
způsob sdělování základních informací z jedná-
ní RM i ZM je vámi převážně pozitivně vnímán,
názory prezentované při osobním setkání s ně-

kterými z vás mě nutí zabývat se myšlenkou
stávající formu přehodnotit a zvážit možnost ji-
ného způsobu zveřejňování závěrů z projedná-
vaných zpráv, např. plnějším rozsahem informa-
cí k zásadnějším zprávám, koncepčním záměrů
atd., třeba i na úkor informací tykajících se roz-
hodování ve věcech tzv. běžných, každodenních.
Většina rozhodnutí, závěrů či doporučení vesměs
vychází z méně či více rozsáhlé zprávy, podkla-
dového materiálu zpracovaného jednotlivými
odbory MÚ ve Slavkově, resp. dalšími složkami
města Slavkova u Brna (příspěvkové organizace,
organizační složky, komise RM, výbory ZM).
Rád bych vás tímto vyzval k diskusi o formě
a hodnotě vypovídací schopnosti stávajícího
způsobu předávání uvedených informování
k přijatým rozhodnutím, popřípadě k námětům
na změnu či korekci této podoby. Tyto vaše názo-
ry a náměty budou mít velký význam pro naše
další rozhodování, jaké informace a v jakém roz-
sahu a podobě vás nejvíce zajímají. Vaše postře-
hy se přitom nemusí dotýkat pouze okruhu infor-
mací z jednání RM a ZM, ale samozřejmě
podoby tohoto periodika jako celku. Své názory,
podměty či doporučení můžete předat osobně
prostřednictvím podatelny MěÚ, dále poštou na
adresu Městský úřad ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 65, PSČ 684 01, faxem: 544 121
173, e-mailem: mistostarosta@meuslavkov.cz.

Ing. Ivan Charvát, místostarosta města

Vážení spoluobčané

www.bmtypo.czSlavkovský 
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

možnost využití faxových a interneto-
vých služeb

Otevírací doba v měsíci březnu:
Pondělí–pátek 9.00–16.00 hodin
Sobota, neděle zavřeno

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

vám nabízí

1. RM schválila program 24. schůze a ověřovatele
zápisu.

2. RM vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení při-
jatých RM na svých dřívějších schůzích. 

3. RM projednala za osobní účasti paní Jitky
Linhartové, vedoucí odboru BTH, zprávu o zdravotnic-
kých službách na poliklinice ve Slavkově u Brna, vyu-
žití nebytových prostor v budově a vzala předložené in-
formace na vědomí.

4. RM projednala za osobní účasti paní Jitky
Linhartové, vedoucí odboru BTH a pana Jiřího
Pospíšila, jednatele obchodní společnosti TERMO,
spol. s r.o. zprávu s návrhem na pronájem objektu bý-
valé kotelny Nádražní čp. 1311 včetně realizace a ná-
sledné umořování stavebních prací novým nájemcem.
RM vzala předloženou zprávu na vědomí, odsouhlasila
realizaci stavebních úprav pronajímané části tohoto ob-
jektu dle předloženého soupisu prací a odsouhlasila ná-
sledné umořování vynaložených nákladů do výše

300000 Kč na opravu tohoto objektu. Doba skutečné
doby pronájmu bude stanovena po vyúčtování skutečně
vynaložených nákladů.

5. RM projednala zprávu bytové komise s návrhem na
obsazení bytů, vzala tuto na vědomí a přidělila byt č. 5,
Bučovická 187, Slavkov u Brna, paní Vladislavě
Havránkové ze Slavkova u Brna s tím, že nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2004 do 31. 1.
2005 a nájemné bude stanoveno smluvní ve výši dvojná-
sobku základního měsíčního nájemného. Současně RM
přidělila byt č. 5, Nádražní 1153, Slavkov, paní Jaroslavě
Jeřábkové ze Slavkova u Brna s tím, že nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2004 do 31. 1.
2005 a bude podepsána až po odevzdání bytu č. 2,
Husova 63, jehož je nyní paní Jeřábková uživatelkou.
Nájemné i v tomto případě bude stanoveno smluvní ve
výši dvojnásobku základního měsíčního nájemného. 

6. RM schválila žádost pana Leoše Kratochvíla ze
Slavkova u Brna o přechod nájmu při opuštění společ-

1. Jediným bodem jednání tohoto zasedání mělo být
projednávání zprávy o postupu rekonstrukce Spole-
čenského domu (Bonapart) s hodnocením finančního
a termínového plnění a projednávání přednesené žádosti
obchodní společnosti PRELAX, spol. s r.o., spoluvlast-
níka uvedené nemovitosti a současně investora staveb-
ních prací (rekonstrukce a přístavby), které na tomto ob-
jektu v současné době probíhají, o vyslovení souhlasu
ZM na zajištění na zajištění úvěru určeného k dokončení
rekonstrukce Společenského domu pro obchodní společ-
nost PRELAX, spol. s r.o. formou zástavy celé nemovi-
tosti. Jednání byly přítomni Ing. Daniel Fusek a Ing.
Libor Urbánek, jednatelé obchodní společnosti PRE-
LAX, spol. s r.o. a Ing. Lubomír Maťák, ředitel oblastní
pobočky Komerční banky, a.s. pro Brno-venkov. Ing.
Fusek podrobně vysvětlil důvody potřeby přijetí bankov-
ního úvěru k dofinancování realizace celého podnikatel-
ského záměru, včetně důvodů zajištění tohoto bankovní-
ho úvěru formou zástavy nemovitostí Společenského
domu. Ing. Maťák vysvětlil, že pokud Komerční banka,
a.s. poskytuje úvěr, je předmětem zástavy dotčená nemo-
vitost a také prostředky z úvěru plynou účelově do této
nemovitosti. Dále se zmínil o filozofii banky při posky-
tování úvěrů vzhledem k podnikatelskému záměru.
Podotkl, že firma Prelax, spol. s r.o. je spolehlivá a seri-
ozní firma a KB, a.s. neměla a nemá problémy s plněním
závazků ze strany tohoto svého klienta. Ing. Urbánek
sdělil, že úvěr nebude zajištěn pouze Společenským do-
mem, ale bude zde ještě jištění prostřednictvím
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a také
osobním ručením Ing. Fuska staršího i mladšího. Dále
zástupci Prelaxu, spol. s r.o. i KB, a.s. odpovídali na čet-
né dotazy členů ZM týkajících se použití úvěru, termíny
otevření jednotlivých provozoven, důvody zpoždění rea-
lizace stavebních prací, vazba na plánovanou výstavbu
obchodního centra, vazba úvěru na příjmy z tohoto ob-
chodního centra, nasazení stavebních firem na stavbě,
práce přes vánoční svátky, možnost směnování na stavbě,
mimořádný kontrolní den.

Z této diskuse vyplynuly následující závěry: 
1. ZM dokončení záměru jednoznačně podporuje, ale

požaduje do 22. 12. 2003 předložení časového harmo-
nogramu tak, aby byl známý skutečně reálný termín do-
končení. 

2. ZM požaduje umožnění zvýšené kontroly nad prů-
během realizace celé investiční akce.

3. ZM požaduje možnost kontroly již vynaložených
prostředků.

4. ZM požaduje nastavit smluvní vztahy tak, aby se
mohl řešit způsob zápočtu vzájemných pohledávek
a závazků.

Na základě projednané, výše uvedené, problematiky
ZM odsouhlasilo uzavření zástavní smlouvy k nemovitos-
tem – pozemek parcela číslo 966 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 1779 m2, budova č.p. 126 na parcele 966,
to vše zapsáno na LV 4409 v katastrálním území Slavkov
u Brna, které jsou v podílovém spoluvlastnictví Města
Slavkov u Brna (id. 1/2) a PRELAX spol. s r.o., Přerov(id.
1/2), k zajištění investičního úvěru ve výši 17000000 Kč
se splatností 10 let, poskytnutého Komerční bankou, a.s.,
společnosti PRELAX spol. s r.o., Přerov na rekonstrukci
a vybavení uvedené nemovitosti. ZM zmocňuje starostu
Města Slavkova u Brna k uzavření a podpisu výše uvede-
né zástavní smlouvy k nemovitostem.

2. V průběhu jednání ZM starosta města Mgr. Petr
Kostík vyzval občana JUDr. Miloslava Honka k před-
nesení požadavku na ZM. JUDr. Honek se dotazoval
Ing. Daniela Fuska na způsob řešení vyvážení odpadků
z objektu Společenského domu, zmínil platnou vyhláš-
ku Města Slavkova u Brna, která toto mj. upravuje
a dále upozornil na vyhlášku ohledně památkové zóny
a estetické hledisko. Ing. Daniel Fusek vysvětlil způsob
nakládání s odpadem a ubezpečil JUDr. Honka, že od-
padové nádoby budou uvnitř objektu, nebudou vidět
a vyváženy budou tak, jak uvedená vyhláška stanovuje.

3. Původní program jednání ZM byl rozšířen o zprá-
vu s návrhem rozpočtového opatření RO č. 31/2003 –
Dotace z JMK na realizaci projektu „Slavkov u Brna – I.

etapa – příprava budování kongresového centra“. Důvo-
dem byla potřeba vyslovení souhlasu ZM k přijetí úče-
lové dotace z rozpočtu JMK k možnosti uzavření smlou-
vy o jejím poskytnutí pro Město Slavkov u Brna. ZM
schválilo:

a) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realiza-
ci projektu „Slavkov u Brna – I. etapa – příprava budo-
vání kongresového centra“ mezi Městem Slavkov
u Brna a Jihomoravským krajem

b) Přijetí dotace v celkové výši 1480000 Kč z JMK
na realizaci projektu Slavkov u Brna – I. etapa – přípra-
va budování kongresového centra“.

c) Zvýšení příjmové stránky rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 v souladu s bodem a) a b)
tohoto usnesení o 1480000 Kč.

d) Zvýšení výdajové stránky rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 převodem částky
1480000 Kč do fondu rezerv a rozvoje. Částka bude za-
pracována do rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok
2004 k financování části projektu „Slavkov u Brna – I.
etapa – příprava budování kongresového centra“ za úče-
lem zpracování projektové a technické dokumentace
a realizace rekonstrukce části objektu zámku ve
Slavkově u Brna – sanace předzámčí (odstranění vlh-
kosti z objektů konírny a kočárovny).

4. Dále v rámci různého:
- Mgr. Petr Šafář řekl, že se na něj obrátili obchodní-

ci a ptali se, jaký je systém výprodejů. Dle jeho názoru
jsme poslední baštou, která to povoluje, nedá se tu kva-
litně podnikat, jelikož výprodeje v kině likvidují místní
podnikatele. K tomuto starosta města Mgr. Petr Kostík
sdělil, že pronájem provádí Historické muzeum, od kte-
rého si necháme předložit, jaké jsou zisky z těchto pro-
nájmů a podle toho rozhodneme.

- Ing. Jiří Tesák se zeptal tajemníka MěÚ Ing. Pavla
Dvořáka, proč není na odboru dopravy zaveden objed-
návkový systém. K této věci Ing. Pavel Dvořák znovu
vysvětlil důvody pro a proti uvedeného systému i opat-
ření, která by měla problém řešit.

4. mimofiádné zasedání ZM ve Slavkovû u Brna – 11. 12. 2003

24. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 2. 2. 2004
né domácnosti nájemcem bytu a ukládá odboru BTH
zajistit s ním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8,
Nádražní 1155, Slavkov u Brna, na dobu neurčitou
s platností od 1. 2. 2004.

7. RM po seznámení se s vyjádřením jednotlivých
odborů MěÚ k žádosti o spoluúčasti na úhradě za pro-
jektovou dokumentaci stavby: „Stavební úpravy a opra-
va pracoviště RTG v budově polikliniky ve Slavkově
u Brna“ nevyhovuje předložené žádosti a nesouhlasí se
spoluúčastí města na této úhradě.

8. RM po projednání zprávy s návrhem na úpravy
prostor bývalé rehabilitace na základě prověření tech-
nického stavu uvedených prostor ukládá odboru BTH
zahájit realizaci opravy a následného rozdělení nebyto-
vých prostor – bývalé rehabilitace v objektu polikliniky,
Tyršova čp. 324, Slavkov u Brna (stará budova).

9. RM za osobní přítomnosti Mgr. Jany Omar, ředi-
telky Historického muzea ve Slavkově u Brna diskuto-
vala možnosti budoucího provozování Informačního
centra (IRC).

10. RM po projednání zprávy s návrhem zahájení
výběru dodavatele stavby „Oprava povrchu ulice
Husova“ stanovila okruh firem, které budou vyzvány
k podání nabídky této stavby a jmenovala členy přísluš-
né výběrové komise. 

11. RM po projednání zprávy s návrhem na ustano-
vení komise a firem pro akci: „Obnova fasády severní
části předzámčí“ a „Oprava opěrné zídky jižní rampy
zámku“ schválila okruh firem, které budou vyzvány
k podání nabídek a jmenovala členy komise pro výběr
dodavatele této stavby.

12. RM vzala na vědomí zprávu komise RM pro vý-
stavbu města a uložila MěÚ připravit záměr rekonstruk-
ce vyústění cesty ze Svojsíkova parku na ulici Tyršovu

Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna
(dále jen RM) na své 24. schůzi dne 2. 2. 2004 projednala celkem 23 bodů schváleného pro-
gramu s přijetím následujících usnesení:

(Pokračování na str. 3)



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 32/2004

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpra-
coval Ing. Ivan Charvát

24. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 2. 2. 2004

1. RM schválila program 25.schůze a ověřovatele
zápisu.

2. RM vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení při-
jatých RM na svých dřívějších schůzích. 

3. RM za osobní účasti ředitelky Historického muzea
ve Slavkově u Brna Mgr. Jany Omar a zástupkyně ředi-
telky Heleny Hrabálkové projednala zprávu o činnosti
této příspěvkové organizace za rok 2003 a připravenost
na rok 2004. RM vzala obsah této zprávy na vědomí
a odsouhlasila předložení návrhu koncepce
Historického muzea do konce dubna 2004.

4. RM projednala návrh na dofinancování rekon-
strukce na městském koupališti, vzala její obsah na vě-
domí a schválila stavební úpravy ve výši 545000 Kč
částečně finančně pokrýt z výsledku hospodaření TSMS
za rok 2003 ve výši 250000 Kč a zbývající část dokrýt
navýšením rozpočtovaných příjmů na koupališti pro rok
2004 o částku 295000 Kč. Dále RM schválilo použití
rezervního fondu v případě, že TSMS nebudou moci
rozpočet splnit v navrhované výši.

5. RM projednala a schválila návrh časového harmo-
nogramu na předložení dílčích zpráv ve věci parkování
a zřízení městské policie. RM uložila MěÚ připravit ná-
vrh smlouvy na výkon hlídek s bezpečnostní agenturou
Jin long ze Slavkova u Brna, která je zastoupena fyzic-
kými osobami panem Hlaváčem Petrem a panem
Hoškem Jaroslavem, na výkon hlídek v katastru města.
Současně s tímto RM ukládá MěÚ připravit návrh roz-
počtového opatření na financování smluvních podmínek
s touto bezpečnostní agenturou.

6. RM vyslovila souhlas s organizováním okresního
kola národní soutěže hudebních oborů ZUŠ, které se
uskuteční 19. 2. 2004 v prostorách školy ZUŠ Františka
France.

7. RM doporučila ZM schválit prodloužení lhůty pro
zahájení stavby hasičské stanice v čl. VI odst. 2
Darovací smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a HZS
okresu Vyškov ze dne 25. 2. 2000 do 25. 2. 2008. Jedná
se o část pozemků v areálu kotelny na sídl. Zlatá Hora.

8. RM projednala za osobní účast Radoslava
Lánského, ředitele TSMS zprávu o činnosti této PO
v roce 2003 a připravenost na rok 2004 a vzala obsah
zprávy týkající se činnosti TSMS v roce 2003 na vědo-
mí. RM požádala ředitele TSMS, aby jednotlivé záměry
a úkoly v rámci jednotlivých činností předložil v plánu
roku 2004.

9. RM se setkala se skupinou mladých příznivců ska-
teboardového sportu, se kterými došlo k dohodě o umís-
tění skateparku na území Města Slavkova u Brna na par-
cele p.č. 340/1 (pozemek v sousedství dráhy pro
modeláře v blízkosti autobusového nádraží). Došlo ke
shodě, že jako vhodný povrch se jeví asfalt s tím, že jakost
by se dohodla s odborníky. Vhodný je asfalt stejné jakos-
ti, jako má výše uvedená dráha pro modeláře. RM očeká-
vá od zájmové skupiny návrh optimální velikosti plochy
s tím, že bude ohraničena obrubníky a návrh překážek.

10. RM se za osobní účasti jednatele obchodní spo-
lečnosti PRELAX, spol. s r.o. Ing. Daniela Fuska a před-
sedy komise RM pro výstavbu pana Jana Hudce po-
drobně zabývala postupem prací na Společenském
domě (Bonapart). RM byla detailně seznámena s pro-
blematikou rekonstrukce, na základě čehož vyzvala fir-
mu Prelax, spol. s r.o. k provedení průzkumu stavu kon-
strukce podlahy velkého i malého sálu Společenského
domu a k dodání návrhu řešení včetně financování jed-
notlivých variant řešení.

11. RM dala souhlas k pronájmu pozemků p.č. PK
4500 – část o výměře 739 m2, PK 3863 o výměře 2334
m2, PK 4501 o výměře 182 m2 a PK 4502 o výměře 410
m2,všechny v katastrálním území Slavkov u Brna,
Jezdeckému sportovnímu klubu ve Slavkově u Brna
s nájemným stanoveným v celkové výši 461 Kč ročně.

12. RM projednala komplexní zprávu se záměrem
2.etapy směn a výkupů pozemků v lokalitě Zlatá Hora
v katastrálním území Slavkov u Brna a doporučila ZM
dát souhlas k realizaci navrhovaného záměru. Jedná se
o pozemky určené v dané lokalitě územním plánem
k zástavě RD. Na úhradu kupní ceny a finanční dorov-

25. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 16. 2. 2004
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své

25.schůzi dne 16. 2. 2004 projednala celkem 22 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
nání budou použity prostředky z rozpočtu Města
Slavkova u Brna, rozpočtové položky č. 76 – výkupy
pozemků. Kupní cena a finanční dorovnání jsou splatné
do 15 dnů ode dne doručení smlouvy s doložkou o po-
volení vkladu práva od katastrálního úřadu. Náklady
spojené s převodem (geometrický plán, správní poplat-
ky) uhradí Město Slavkov u Brna. 

13. RM odsouhlasila výši školného na MŠ Zvídálek,
Koláčkovo nám. č. 107 pro rok 2004 v hodnotě 265 Kč
na jedno dítě a jeden kalendářní měsíc. Oproti roku
2003 tímto dochází ke snížení tohoto příspěvku rodičů
na úhradu neinvestičních výdajů souvisejících s provo-
zem tohoto předškolního zařízení o 5 Kč.

14. RM odložila projednání zprávy o stavu bytového
fondu v majetku Města Slavkově u Brna s návrhem kon-
cepčního řešení na příští schůzi RM dne 8. 3. 2004.

15. RM schválila poskytnutí dotací z rozpočtu Města
Slavkova u Brna Svazu diabetiků – územní organizaci
Slavkov u Brna v celkové výši 11500 Kč na uspořádání
DIA výstavy, přednáškovou činnost a částečnou úhradu
nákladů na dopravu našich spoluobčanů na týdenní pre-
ventivní pobyt v Luhačovicích a panu Miloši Derkovi,
našemu tělesně postiženému spoluobčanovi, ve výši
5000 Kč na jeho sportovní aktivity. RM dále schválila
možnost poskytování příspěvku pro jednu organizaci
v jednom roce k podpoře dětí a zdravotně postižených
osob do výše 1000 Kč do celkové výše 10000 Kč. Za
přiznání příspěvku odpovídá Ing. Jana Šolcová, vedoucí
odboru sociálního.

16. RM byla seznámena se zprávou a právním názo-
rem na stavby hyzdící vzhled města, vzala její obsah na
vědomí a předkládá ji k projednání do ZM.

17. RM projednala návrh zateplení objektu suterénu
Litavská č.p. 1496, 1497, 1498 a nainstalování sněho-
vých zábran na jižní stranu těchto domů a ukládá ve-
doucí BTH zajistit realizaci a financování těchto akcí.

18. RM odsouhlasila uvolnění finanční částky 15000
Kč pro činnost Gardy města Slavkova u Brna z rozpo-
čtové položky propagace města.

19. RM odsouhlasila pořádání tří automobilových
závodů do vrchu v trati Slavkov u Brna–Rousínov (ser-
pentiny) pro Občanské sdružení Federace motoristické-
ho sportu (FMS) z Lanškrouna v termínu 15. a 16. 5.
2004 a pana Václava Kuneše z Dobrochova v termínech
1. a 2. 5. 2004 a 18. a 19. 9. 2004.

20. RM odsouhlasila vypsání výběrových řízení na
poskytnutí úvěrů s účelovým financováním těchto inves-
tičních akcí:

a) ve výši 13,5 mil. Kč na „Rekonstrukci střech měst-
ského zámku ve Slavkově u Brna“.

b) ve výši 11,5 mil. Kč na „Rekonstrukci ulice
Husova“ a „Rekonstrukci části náměstí Palackého v oko-
lí Společenského domu před jižním nástupem na zámek“.

c) ve výši 5,0 mil. Kč na „Opravu městského koupa-
liště a rozšíření sportovních ploch v jeho areálu“.

Současně RM odsouhlasila oslovení těchto bankov-
ních ústavů k podání nabídek na poskytnutí uvedených
úvěrů:

a) Komerční banka, a.s.
b) ČMHB, a.s.
c) ČSOB, a.s.
d) Česká spořitelna, a.s.
21. RM schválila vystavení objednávky na dodání

1000 kusů pohlednic ve variantě puzzle s motivem vý-
znamných kulturních historických památek našeho měs-
ta (zámek, radnice, kostel).

22. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jedná-

ním s MUDr. Justanem ohledně prostor pro rozšíření
zdravotnické záchranné služby.

- starosta města Mgr. Petr Kostík seznámil členy RM
s kladným závěrečným vyhodnocením naplnění podmí-
nek SFRB.

- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o žádos-
ti Centra pro zdravotně postižené.

- tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o vy-
hlášení výběrového řízení na obsazení místa správce
sítě-informatik.

(Dokončení ze str. 3)
(vyznačit přechod na jižní část ul. Čelakovského, s tím
spojená úprava chodníkového tělesa v pásu zeleně).

13. RM projednala návrh na pojmenování ulice v ka-
tastrálním území Slavkov u Brna a doporučila ZM ke
schválení názvy ulic „Na golfovém hřišti“ ve Slavkově
u Brna v úseku od severní strany zámecké aleje, podél
západní strany stadionu a pozemku p. č. 1085/9
a „U Stadiónu“ podél jižní strany areálu stadionu.

14. RM po projednání žádosti Ing. Františka Fialy
z Kostelce nad Orlicí o povolení provozování prodej-
ních trhů ve Slavkově u Brna této nevyhovuje. 

15. RM dává souhlas k uzavření dohody o zřízení
věcného břemene na vedení veřejné telekomunikační
sítě na ulici Litavská.

16. RM souhlasí s bezúplatným ukládáním stabilizo-
vaných kalů z ČOV Slavkov společnosti VaK Vyškov, a.s.
v prostoru skládky v trati Písky pro potřeby její biologic-
ké rekultivace. Podmínkou je, že kaly budou svým slože-
ním odpovídat ustanovením § 33 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech (zapracování kalů do půdy). Po ukončení bio-
logické rekultivace pozbývá tento souhlas platnosti. 

17. RM projednala zprávu předloženou Ing. Janou
Šolcovou, vedoucí odboru sociálního s návrhem na po-
skytování finančních dotací z rozpočtu Města Slavkova
u Brna v roce 2004.

18. RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu gará-
že s panem Pešicou Janem pro potřeby pečovatelské
služby.

19. RM projednala zprávu a doporučení komise pro
školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže na vědomí
a ukládá funkcionářům města zainteresovat Policii ČR
k nárazovým obchůzkám inkriminovaných míst ve
Slavkově u Brna.

20. RM schválila návrh na jmenování členů pra-
covní skupiny pro přípravu akce plánované na den 30.
4. 2004 v centru města při oslavách vstupu ČR do EU.

21. RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
s obchodní společností SILNICE BRNO, spol. s r.o.
na přijetí daru ve výši 25 000 Kč na částečnou úhradu
kulturně společenského večera dne 31. 12. 2003.

22. RM ukládá MěÚ připravit návrh novely OZV
2/2003 tak, aby vyhověla výzvě krajského úřadu JmK
a mohla být předložena na nejbližším zasedání ZM.

23. Dále v rámci různého:
- RM projednala vzkaz vyznavačů skateboardového

sportu.
- RM projednala dopis od členů oddílu volejbalu

a žádá výbor TJ Sokol Slavkov o stanovisko k uvede-
nému materiálu.

- RM se seznámila s výsledkem hospodaření Města
Slavkova u Brna za rok 2003.

- RM se seznámila s dopisem pana Josefa Žemly
(Sokolský dům) a ukládá ředitelce HM spojit se s pro-
vozovatelem hotelu Sokolský dům.

- RM se seznámila s kalkulací opravy parket v ma-
lém a velkém sále společenském domu předloženou
firmou Prelax, spol. s r.o.

- RM vzala na vědomí informaci o přidělení státní
dotace na zakoupení cisterny pro Sbor dobrovolných
hasičů ve Slavkově u Brna.

- RM vzala na vědomí informaci zájemců o pořádá-
ní závodů do vrchu.
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Při setkáních s řadou z vás vím, že se velmi
živě zajímáte o postup komplexní rekonstrukce
a rozšíření (přístavby) Společenského domu
(Bonapart) na Palackého náměstí čp. 126, kte-
rou realizuje v současné době spoluvlastník
této nemovitosti, obchodní společnost Prelax,
spol. s r.o. z Přerova. Též volené orgány města
vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu
ze zásadních investic realizovaných na majet-
ku města v posledních letech, se touto investič-
ní akcí podrobněji zabývají, což dosvědčují
i závěry a usnesení přijatá RM i ZM prezento-
vaná pravidelně na stránkách tohoto periodika.
Současný stav postupu prací na tomto objektu
směřuje k tomu, že restaurační prostory (pivni-
ce v 1. NP i restaurace ve 2. NP) i sportoviště
ve dvorní přístavbě by měly být uvedeny do
provozu 30. dubna 2004, kdy Město Slavkov
u Brna připravuje v centru města akci souvise-
jící s oslavou vstupu ČR do EU. Prodloužení
původně uvažované délky rekonstrukce této
nemovitosti souvisí mimo jiné se špatným sta-

vebně-technickým stavem celé budovy. Tato
skutečnost se v plné míře projevila při pracích
na úpravách společenského sálu (malý i velký
sál), kde po vzniku škodní události muselo do-
jít ke stržení parket a následné diskusi, jakým
způsobem postupovat při úpravě podlah. RM
dne 16. 2. 2004 tudíž rozhodla o provedení
průzkumu stavu konstrukce podlahy (nosnost,
izolace, atd.) velkého i malého sálu a k předlo-
žení návrhu řešení včetně financování jednotli-
vých variant řešení. Pokud toto odborné po-
souzení doporučí realizaci úplného odstranění
stávající podlahy (podkladu) a vybudování
podlahy zcela nové, z hlediska dodržení tech-
nologických procesů dojde logicky k prodlou-
žení původně plánované délky rekonstrukce
těchto prostor a k jejich pozdějšímu uvedení
do užívání. Bližší termín bude možné stanovit
po vyhodnocení zadaného průzkumu, zvolené
variantě řešení a formě financování její realiza-
ce, o čemž vás budeme informovat.

Ing. Ivan Charvát, místostarosta města

Stavební práce v prostorách Společenského domu jsou v plném proudu. Foto na této straně: mab

Za Společenským domem se už tyčí hala pro
squash. 

Rekonstrukce Spoleãenského domu 

@
Motto letošního (již sedmého) ročníku

Března – měsíce Internetu zůstává: „Do kni-
hovny na Internet, po Internetu do kni-
hovny“. Jak je jistě mnohým návštěvníkům
známo, je Měsíc Internetu náhradou za
Měsíc knihy. Od 1. března odstartují akce,
které připravují pro veřejnost knihovny po
celé republice. 

Naše knihovna se také zapojuje do projek-
tu Březen – měsíc Internetu a v jeho rámci
bude poskytovat připojení na Internet za
zvýhodněný poplatek. Po celý březen bude
tedy cena této služby v městské knihovně 20

MùSTO SLAVKOV U BRNA VYHLA·UJE

v˘bûrové fiízení na místo

správce sítû-informatik
Druh práce: správce sítû-informatik
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna,

Palackého nám. 65, 684 01 
PoÏadované pfiedpoklady: vzdûlání minimálnû S·

s maturitou
- znalost základÛ správy elektronické po‰ty
- znalost správy sítû Windows NT
- znalost OS Windows
- znalost HW
- odpovûdn˘ pfiístup a dobr˘ vztah k práci
- pfiíjemné vystupování, komunikativnost
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
- základní znalost angliãtiny
- bezúhonnost

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- datum a podpis uchazeãe
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- telefonick˘ a e-mailov˘ kontakt 
Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ ihned po skonãe-

ní v˘bûrového fiízení
Platové zafiazení: tfiída 9–10

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 8. 3. 2004
do 12. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
Slavkov u Brna, 684 01

Pozn.: Po skonãení v˘bûrového fiízení budou osobní materiály
uchazeãÛm vráceny.

Kč za celou hodinu nebo 10 Kč za půl hodi-
ny. Kromě toho jsme připraveni zajistit:

• Kvalifikovanou podporu uživatelů při se-
známení se s Internetem a jeho využívání
v knihovnách 

• Zpřístupnění služeb knihoven prostřed-
nictvím webových stránek.

Prosíme všechny čtenáře i další uživatele,
aby se v případě zájmu raději předem ohlásili
a zamluvili si den a hodinu na telefonním čís-
le 544 221 582. Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Bfiezen – mûsíc Internetu v mûstské knihovnû
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Jedná se o celoroční projekt propagace
a prezentace firem, spojený s přípravou
firem na změněné podmínky jednotného
trhu před a po vstupu do EU a s cíleným
komplexním vyhledáváním vhodných ob-
chodních partnerů k navázání spolupráce.
Projekt, který navazuje na tři předchozí ús-
pěšné ročníky, zdůrazňuje zařazení
Jihomoravského kraje do nového středoev-
ropského regionu – spolu se západním
Slovenskem, severozápadem Maďarska,
Dolním Slezskem, Dolním Rakouskem
a Vídní, což jsou současně takzvané hostitel-
ské regiony. K nim se přidali partneři z mno-
ha dalších evropských zemí, např. Bulharsko,
Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko,
Rusko, Slovinsko, Srbsko, Velká Británie
a Ukrajina.

Projekt je přednostně zaměřen na výrobní
firmy z oborů strojírenství a kovovýroba,
elektrotechnika, elektronika, subdodávky pro
automobilový průmysl a technologie pro
ochranu životního prostředí.

Přihlášeným firmám nabízí OHK
Brno již od března řadu vzdělávacích
akcí, prezentaci na CD ROM, internetu
a katalogu v tuzemsku i v zahraničí, vy-

hledání vhodných partnerů a pomoc formou
konzultaci a asistence odborníků, snadné zís-
káni marketingových informací, účast na zá-
věrečném setkání na brněnském výstavišti
dne 25. 11. 2004 ve vlastním prezentačním
stánku a mnoho dalšího.

Pro bližší informace – včetně cen za účast –
vám nabízíme internetové stránky brněnské
komory na adrese wvw.ohkbmo.cz nebo kon-
takt na InMP – MěÚ Slavkov u Brna,
Palackého nám. 64, tel. 544 121 180, e-mail:
imp@meuslavkov.cz. Termín pro přihlášky
buď v elektronické nebo písemné podobě je
do 1. března 2004.

Informační místo pro podnikatele umístěné
na Městském úřadě ve Slavkově u Brna vstou-
pilo do druhého roku svého působení. Znovu
jenom připomínáme, že cílem zřízeného in-
formačního střediska, které je součástí pro-

Ministr nav‰tívil Informaãní místo pro podnikatele

Návštěva ministrů Bohuslava Sobotky a Milana Urbana ve Slavkově. Vlevo prohlídka bytů na Litavské, uprostřed v ZŠ Komenského a vpravo
v podniku Pegas Gonda na ul. ČSA. Foto: Z. Pavlík

Dne 2. února v rámci plánované cesty do regionu navštívil Informační místo pro podni-
katele (InMP) ve Slavkově ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, kterého přivítal ře-
ditel Obchodní a hospodářské komory (OHK) Brno Petr Bajer. V delším rozhovoru se mi-
nistr zajímal o cíle a výsledky InMP a celé OHK Brno. Ředitel OHK Brno jej seznámil
nejen s uplynulým obdobím od vzniku systému InMP, fungováním brněnské komory, ale
i s nově připravovanými akcemi, především se zajímavým projektem Kontakt-Kontrakt
2004. S tímto projektem vás chceme seznámit i my.

jektu Hospodářské komory ČR „Informační
místa pro podnikatele“, je zajištění informač-
ního zázemí především malým a středním
podnikatelům, poskytování informací k pro-
blematice EU a pomoc firmám s přípravou na
vstup na jednotný trh EU. Tato informační
místa by měla být také přínosem pro zinten-
zivnění a zkvalitnění každodenní obousměrné
komunikace mezi veřejnou správou a podni-
kateli. Konzultační a vzdělávací zázemí pro
vás zajistí OHK Brno, vvww.ohkbmo.cz. JK

Upozornění občanům
Příslušný správní orgán (tj. městský úřad)

je oprávněn uložit sankci, pokud provozuje
právnická nebo fyzická osoba vozidlo bez
pojištění odpovědnosti (povinné ručení), ač-
koliv musí být tato odpovědnost pojištěna ze
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Jedná se o případ, kdy nebyla ve lhůtě 7 dnů
od zániku pojištění odpovědnosti uzavřena
nová pojistná smlouva týkající se téhož vozid-
la, anebo vlastník ve stejné lhůtě neodevzdal
státní poznávací značku a osvědčení o tech-
nickém průkazu tohoto vozidla příslušnému
orgánu evidence (tj. Městský úřad Slavkov
u Brna, odbor dopravy a silničního hospodář-
ství). Odbor dopravy a SH

Rekonstrukce Husovy ulice 
V návaznosti na plnění programu rozvoje

města a schválený rozpočet na rok 2004 zahájí
město Slavkov u Brna koncem měsíce března re-
konstrukci vozovky a chodníků v Husově ulici.
Bude provedena rekonstrukce povrchů, veřejné-
ho osvětlení, místního rozhlasu. Současně bu-
dou správci jednotlivých inženýrských sítí pro-
vádět rekonstrukce, event. pokládky nových
rozvodů. VaK Vyškov položí nový kanalizační
řad, JME provede kabelizaci rozvodů elektro.
Vlastníkům jednotlivých nemovitostí bude
umožněno provést opravy případně nově vybu-
dovat kanalizační přípojky včetně dešťových
svodů k jednotlivým domům. Povrch komunika-
ce i chodníků bude v souladu s požadavky orgá-
nů Památkové péče proveden ve stejném histori-
zujícím typu zádlažby jako Palackého náměstí.

Upozorňujeme obyvatele, že rekonstrukce
ulice bude probíhat za úplné dopravní uzavírky,
která potrvá až do dokončení akce v měsíci li-
stopadu 2004. 

odbor IR MěÚ Slavkov u Brna Husova ulice. Foto: mab
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Organizátorem a hostitelem okresního kola
základních uměleckých škol, které se konalo 19.
února, byla tentokrát slavkovská ZUŠ. MŠMT
ČR pro školní rok 2003/2004 vyhlásilo soutěž
v komorní hře dechových dřevěných, žesťových
a smyčcových souborů. Tohoto soutěžního klání
se zúčastnilo 62 žáků ze čtyř ZUŠ okresu
Vyškov. Všechny přítomné přišel pozdravit i sta-
rosta města Mgr. Petr Kostík.

ZUŠ Slavkov reprezentovaly čtyři soubory
a všechny obstály velmi dobře. 1. místo s postu-
pem do krajského kola patří smyčcovému triu ve
složení Jana Kužnárová, Karel Flössler a Jiří
Slovák ze třídy Miloslava Strejčka. 1. místo s po-

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

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 15. bfiezna 2004

1. Peter Clement: Experiment – mladá lékař-
ka Kathleen Sullivanová je postižena mozkovou
příhodou. Uchovává si sice možnost vnímat
a uvažovat, ale její tělo je téměř neschopno pohy-
bu. Při jednom z četných vyšetření zaslechne roz-
hovor věhlasného neurochirurga Hamlina s radio-
logem, a navzdory neobvykle rychle se
zlepšujícímu stavu se jí zmocní podezření, že její
operace neproběhla standardně.

2. Iva Hercíková: Pět holek na krku po tři-
ceti letech – po třiceti letech se znova setkává pě-
tice kamarádek ze známého bestselleru Pět holek
na krku. Svěřují se, co je v životě potkalo, snaží
se odčinit staré i nové křivdy, navázat tam, kde
kdysi skončily. Napínavý děj románu se odehrává
v necelých 48 hodinách, ale zachycuje události
uběhlých třiceti let. 

3. Val McDermidová: Drát v srdci – již něja-
kou dobu jsou na různých místech v zemi pohře-
šovány nezletilé dívky, které mizí za záhadných
okolností. Ztrácejí se beze stopy a už nikdy se ne-
objeví. Jednotlivé případy nic navzájem nespoju-
je – jen osoba vraha, jehož okouzlující zevnějšek
skrývá pokřivenou mysl.

4. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek varu-

jí: Politika škodí zdraví – tímto varováním ne-
chtějí autoři způsobit žádnou paniku, pouze dáva-
jí najevo, že mají rádi své spoluobčany. V této
knize se nabízejí řešení, jak brát politiku s humo-
rem, jak se dívat dál a také jinam, než kam nám
politici ukazují…

5. Ivan Hričovský: Jabloně a hrušně, kdou-
loně, mišpule (praktický rádce) – posláním pub-
likace je vzbudit zájem pěstitelů o pěstování uve-
dených jádrovin a pomoci zejména začínajícím
zahrádkářům při dosahování pravidelných úrod.

6. Alan Dowds: Supermotocykly (Super-
bike) – příručka obsahuje přehled více než 200
motocyklů s barevnými fotografiemi, technický-
mi daty, historií a detaily o konstrukci. 

7. Jacqueline Wilsonová: Narozeniny – na-
rozky jsou bezva! Zvlášť, když se můžou slavit
s nejlepšími kamarádkami a když ty kamarádky
u vás můžou přespat. Jenomže Daisy má pro-
blém: pokud uspořádá oslavu, zjistí její kamarád-
ky, jakou má sestru… 

8. Tajemství Atlantidy – knižní vydání oblí-
bených komiksových příběhů Čtyřlístku, které
čtou nejen děti!

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Do Slavkova přicházím po několikaletém
působení v PR a reklamě. Vystudovala jsem
historii, dějiny uměni a také dva semestry ar-
chivnictví. Ještě za studia jsem se začala zají-
mat o obor, který jsem do té doby znala jen ze
zahraničí – public relations. Zjednodušeně se
dá říci, že tato disciplína navrhuje po důklad-
ných analýzách firmám, jak zlepšit svoji ima-
ge. Public relations jsem se začala věnovat
profesionálně, nicméně jsem cítila dluh
k oborům, které jsem studovala. Jsem proto
ráda, že se k nim vracím a přináším si zkuše-
nosti z řízení firem a realizací projektů
z mnoha oblastí.

V posledních letech jsem Slavkov několi-
krát navštívila se svými klienty i zahraničními
partnery a ti se shodují v tom, že město ještě
v plné šíři neuchopilo turistický potenciál, kte-
rý má díky své historii. Není to však jen otáz-
ka zámku nebo muzea, ale komplexní nabídky
a přístupu. Je možné, že někteří obyvatelé
Slavkova si ještě plně neuvědomují nebo ne-
dokáží představit, co vše tento potenciál může
zahrnovat a jak mohou být sami jeho součástí.

SOUTùÎ! • SOUTùÎ! • SOUTùÎ!

Získejte volné vstupenky!
Vážení občané, dříve než vás v nové sezoně

pozveme do historických prostor slavkovské-
ho zámku, máme pro vás zajímavý úkol: VY-
MYSLET VHODNÝ NÁZEV PRO GALE-
RII „HOLLAR“. Tento název, přestože je již
10 let ve Slavkově zabydlený, nemůžeme dále
používat, neboť je zaregistrován na Úřadu prů-
myslového vlastnictví jako ochranná známka.

Vy, kteří znáte prostory galerie i nabízené
předměty, máte nyní příležitost vyjádřit své
přání, jak by se galerie mohla jmenovat. Jako
odměnu pro 3 nejvhodnější návrhy nabízíme
volnou vstupenku pro dvě osoby buď do
zámku, nebo na některou z akcí Historického
muzea a vítězný návrh bude odměněn origi-
nální grafikou. 

Náměty můžete předávat písemně na adre-
su: Historické muzeum ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
nebo e-mailem: zamek-slavkov@email.cz,
telefonicky 544 221 685 či osobně ve 2. po-
schodí zámku, případně v Městské knihovně.
Věřím, že vás tato výzva zaujme a že budeme
mít od vás mnoho zajímavých návrhů.

Helena Hrabálková, Historické muzeum Čeká nás teď doba intenzivních příprav na
významné výročí a já věřím, že tuto událost
můžeme v budoucnosti zhodnotit a také z ní
čerpat. K tomu je však nezbytné vidět věci
v širším měřítku a především uvažovat a plá-
novat dlouho dopředu.

Prioritou v mém novém působení je vytvo-
ření dlouhodobé strategie Historického mu-
zea. Ta bude v mnoha bodech provázaná s ak-
tivitami města a bude počítat i s partnerstvím
místních organizací – komerčních i nezisko-
vých. Chci se soustředit na zpětnou vazbu
a začít analyzovat ty, kteří naše služby využí-
vají – turisté místní i zahraniční, náhodní ná-
vštěvníci spolu s dalšími skupinami klientů
a vyhodnocovat jejich očekávání a následnou
realitu. I tento průzkum nám pomůže v roz-
poznání toho, kde jsme teď a kde budeme
chtít být za dalších pět let, co náš vývoj
urychlí, nebo naopak co se může stát jeho
překážkou.

Mezi primární cíle bude patřit prezentace
směrem do zahraničí, spolupráce se strategic-
kými partnery, pokračování v atraktivních
kulturních akcích a programech pro děti.

Jednu z priorit budou tvořit mediální vzta-
hy pro větší zviditelnění naší práce – nejen
zámku a muzea jako celku, ale také cíleně za-
měřenou prezentací jednotlivých akcí. Pro to,
abychom v muzeu pracovali s maximálním
efektem, potřebujeme i vás. Zmínila jsem
zpětnou vazbu, která je pro naši práci nezbyt-
ná. Přivítám proto vaše podněty a připomín-
ky, které mi můžete zasílat na e-mailovou ad-
resu jana.omar@austerlitz2005.com.

V příštím čísle Slavkovského zpravodaje
se vám představí celý tým Historického mu-
zea, který vám bude prezentovat své rozsáhlé
aktivity.

Přeji nám všem hodně úspěchů při spolu-
vytváření Slavkova – přátelského a aktivního
města jak pro své obyvatele, tak pro stále po-
četnější návštěvníky. Jana Omar

¤editelka Historického muzea se pfiedstavuje
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má od 21. ledna letošního roku nové vedení.

Městská rada jmenovala do funkce Mgr. Janu Omar. Poprosili jsme ji o představení se
čtenářům Slavkovského zpravodaje.

Ředitelka HM Mgr. Jana Omar.

Úspěch v okresní soutěži
stupem do krajského kola bylo uděleno i komor-
nímu souboru zobcových fléten, jehož repertoár
nacvičil Josef Handrla. Účinkovali: Daniela
Šimperová, Nikola Boková, Klára Holoubková,
Soňa Sawczýnová, Martin Čapek, klavír Lenka
Šprtová. Smyčcové duo Ludmila Šujanová
a Martin Jedlička získalo 1. místo a smyčcové
duo Martina Gecová, Veronika Kubálková obdr-
želo 2. místo. Oba soubory připravila Miluše
Letecká. 

Účinkujícím i pedagogům patří blahopřání
a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Postupujícím souborům budeme držet palce v sil-
né krajské konkurenci. Jana Jelínková
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (16)
NÁBYTEK (dokončení)

Přelom 19. a 20. století je charakterizován
posledním z univerzálních stylů – secesí.
Secese usilovala o překonání historizujících
slohů druhé poloviny 19.
století. Hlavními znaky
jsou ornamentálnost, která
čerpá především z přírod-
ních motivů s podtržením
motivů rostlinných. Vy-
užívá efektu jemných lome-
ných barev a množství de-
korativních materiálů. 

Historické muzeum ve
Slavkově u Brna získalo
v roce 1986 do svých sbírek
secesní soupravu nábytku
vyrobenou v prvním deseti-
letí 20. století. Jde o komplet-
ní zařízení měšťanského
pokoje, které se skládá z po-
stele, nočního stolku, šatní
a prádelní skříně, skleníku,
sekretáře, psychy se zrcadlem
a rozkládacího stolu se čtyřmi
židlemi. Nábytek je na čelních
plochách vyzdoben jemnou
dřevořezbou s rostlinnými mo-
tivy. Kování je mosazné a horní plochy skří-
něk kryje mramorová deska. K secesnímu ná-
bytku ještě patří menší sekretář s tmavými
řezbami a rozložitá pohovka s vysokým opěra-
dlem a zeleným plyšovým čalouněním se se-
cesními motivy. Z pozůstalosti po Václavu
a Josefíně Kounicových se v roce 1961 do mu-

zejních sbírek dostala souprava šesti kožených
židlí s dekorativními ornamentálními motivy
vtlačenými do koženého čalounění. K těmto
židlím pak náleží velký rozkládací stůl a men-

ší odkládací stolek oválného
tvaru na čtyřech sloupcích
místo noh.

Na počátku 20. století byl
zhotoven nízký obchodní pult
se 16. zásuvkami.

Z období první republiky
pochází několik kusů z vyba-
vení měšťanské domácnosti,
a to skleník a dvě menší skříně
z ořechového dřeva. Z další

domácnosti pochází prostá
dvoudílná kredenc a mís-

ník. 
Z 30. let 20. století pochá-

zí nábytek – vybavení holič-
ské oficíny. Jde o dvě dřevě-
ná otočná křesla, židli, stolek
s vyklápěcím zrcadlem a dva
pultíky s nástavci na ukládá-
ní holičských potřeb. 

A jedna zajímavost na zá-
věr. V muzejních sbírkách se
nachází menší stůl, v jehož

spodní části je umístěna hluboká zásuvka.
V první polovině 20. století v chudých rodi-
nách, které neměly dostatek místa na bydlení
ani odpovídající nábytek, spávaly v této zá-
suvce malé děti.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Historické muzeum

Vážení čtenáři, jistě jste při návštěvách měst-
ské knihovny postrádali pravidelné dodávání
svých oblíbených časopisů. Tato neradostná
skutečnost je však již minulostí.
Od letošního měsíce března se
nám podařilo zajistit odběr něko-
lika časopisů a je pravděpodobné, že se tato na-
bídka ještě rozšíří.

Do knihovny se tak vrátily tolik žádané týde-
níky Květy, Vlasta, Story nebo Ring, které
snad ani není třeba blíže představovat a v nichž
si své najdou všechny věkové skupiny čtenářů.
Zejména naše čtenářky potěší další tituly:
Překvapení a Báječná neděle s Překvapením. 

Televizní a filmový časopis TV Duel &
Film s nejobsáhlejším programem televizí
a kin vám bude dvakrát měsíčně nabízet aktu-
ální a komentovaný televizní program.

Měsíčník Puls má ve svém podtitulu –
Půvab, zdraví, vitalita: vše o zdravém životním
stylu a je rovněž určen především ženám. Jako
protějšek Pulsu bychom mohli označit časopis
Men’s Health – Časopis pro náročného muže,
jenž čtivě, srozumitelně a bez zábran ukáže ce-
stu, jak zvládnout věci, které muži dělají nera-

di, tak, aby měli více času na věci, které dělají
rádi). Přítelkyně pro volný čas, to je Praktická
žena, moderní, rozvíjející se periodikum inspi-

rující ženy ke kreativnímu vy-
užívání volného času a k pozitiv-
ním změnám životního stylu.

National Geographic přináší populárně vě-
decký náhled do přírodních, technických, kul-
turních a etnických tajů tohoto světa. Jeho re-
portáže jsou doprovázeny fotografiemi
výjimečné kvality. Mapové přílohy jsou sou-
částí obsahu časopisu několikrát za rok.

Living – měsíčník o bydlení a životním sty-
lu. Je zaměřen nejen na čtenáře, kteří se ocit-
nou před rozhodováním o způsobu vlastního
bydlení a jeho dosažení (stavba, rekonstrukce,
dílčí stavební úpravy, vylepšení interiéru), ale
i na ty, kteří pravidelně sledují domácí i zahra-
niční trendy i novinky ve stavebnictví a desig-
nu. Je zdrojem inspirace i poradcem v konkrét-
ních otázkách tvorby vlastního domova a jeho
okolí. V rámci časopisu Living jsou vydávány
tzv. „speciály“: Living Kuchyně – čtvrtletník
o všem, co souvisí s přípravou dobrého jídla
v moderní kuchyni a Living Koupelna –
dvouměsíčník nejen o koupelnách, ale i o očis-
tě těla i duše. 

Všechny tituly vydává společnost Sanoma
Magazines Praha, s.r.o., která naší knihovně
poskytla bezplatné předplatné. Děkujeme i za
vás a těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Časopisy? V knihovně!
VYNIKAJÍCÍ  START DO NOVÉHO ROKU

Secesní sekretář s ozdobnou
dřevořezbou. Ze sbírek HM

Je za námi polovina školního roku 2003-
2004, pololetní vysvědčení byla již dávno roz-
dána a každodenní školní práce pokračuje. 

• Vždy na začátku druhého pololetí měří žáci
své schopnosti s dětmi z ostatních škol vyškov-
ského okresu v různých olympiádách a soutě-
žích. Velmi úspěšně nás reprezentovaly žákyně
9.B Veronika Roučková a Žaneta Ševčíková
v okresním kole dějepisné olympiády, kde mezi
třiceti čtyřmi soutěžícími obsadily 6. a 10. mís-
to. Za sebou nechaly i své vrstevníky z řad
gymnazistů. Tématem soutěže byl vývoj měst
od Velkomoravské říše po renesanci.

• Proběhlo také okresní kolo matematické
olympiády, ve které nás reprezentoval žák
9.B Jan Matyáš. Umístil se na 3. místě ze 14
žáků sedmi škol.

• Již několik let zjišťujeme znalosti našich
žáků z devátého ročníku v matematice a čes-
kém jazyce v testu KALIBRO a porovnáváme
je s několika desítkami škol z celé ČR.
Vědomostní a dovedností testy psali žáci na po-
čátku února. Předběžné výsledky nám byly
oznámeny v den uzávěrky. Hodnoty v nich
uvedené ukazují, že naši žáci jsou více než rov-
nocennými partnery žákům z gymnázií, a tak
při pečlivé přípravě si řada z nich nemusí dělat
vrásky z nadcházejících přijímacích zkoušek.

• V úterý 3. února proběhl zápis dětí do 1.
třídy. Budoucí prvňáky slavnostně přivítaly
svým vystoupením děti ze školního pěveckého
sboru a ředitel školy Mgr. V. Soukop. Pod ve-
dením vyučujících z prvního stupně potom děti
předváděly základní znalosti, které by si měly
do první třídy přinést. Kreslily postavu, pozná-
valy barvy a geometrické tvary, pojmenovávaly
zvířata a jejich mláďata, zpívaly písničku, reci-
tovaly apod. Celkem bylo do první třídy pro
školní rok 2004-2005 zapsáno 18 dětí. (vs) 

Zpráviãky ze Z· Tyr‰ova

Mûsíãní plán DDM – bfiezen
16. a 30. 3. 2004 – ZÁJEZD NA PLAVÁNÍ

DO KRYTÉHO BAZÉNU VE VYŠKO-
VĚ“ (od 16.30 do 19.30 hod.). Určeno pro
plavce a rodiče s dětmi. Cena: děti do 6 let 40
Kč, děti od 7 let a dospělí 70 Kč, pojištěnci
Metal-Aliance 35 Kč.

18. 3. 2004 – SOUBOJE BEYBLADŮ (od 14
do 16 hod.) v DDM Slavkov. Vezměte si s se-
bou vlastí beyblad.

21. 3. 2004 – ZÁJEZD DO DIVADLA RA-
DOST V BRNĚ na pohádku O Popelce (od-
jezd od kostela 13.30 hod.). Cena: 70 Kč na
osobu (doprava + vstupné).

28. 3. 2004 – DISKOTÉKA V MASKÁCH“
v DDM Slavkov (od 14 do 18 hod.). Vstupné:
10 Kč, občerstvení zajištěno.

DDM, Komenského 525, Slavkov u Brna,
tel.: 544 221 708. (so)

Důležité upozornění
Dům dětí a mládeže Slavkov je od 8.

března 2004 přemístěn do prostor na ZŠ
Komenského.Vstup je ze strany nové budo-
vy, naproti tělocvičny ISŠ. (so)
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Po necelých třech letech se objevil v Praze
nadšenec, který se rozhodl, že se na filmy nebu-
de jen dívat, ale že sám bude filmy natáčet.
Pražský fotograf-amatér, architekt Jan
Kříženecký, roku 1898 zakoupil a použil
Lumiérův přístroj, několik hotových filmů a fil-
movou surovinu. Při příležitosti Jubilejní náro-

dopisné výstavy nejen promítal, ale natočil prv-
ní tři hrané české filmy: Překažené
dostaveníčko, Pláč a smích a Výstavní párkař
a lepič plakátů. S těmito filmy, ale i s dalšími,
které průběžně pořizoval, putoval po všech kou-
tech země.

O provozování „kinematografu“ v našem
městě je písemná zpráva v kronice města
Slavkova z roku 1922, která uvádí, že
v Sokolském domě č.p. 75 – spolkové místnos-
ti ve dvoraně pro divadlo – se promítají filmy.
Byly němé a promítalo se za doprovodu klavíru.
Tyto produkce se těšily velkému zájmu.

Jiří Majer ve své knize Kapitoly z hudební
minulosti města Slavkova píše, že „…bezpro-
středně po vzniku ČSR se novou součástí slav-

kovské kultury stala i pravidelná činnost filmo-
vá. Licenci kina Sokol obdržela tělocvičná jed-
nota již v roce 1921, od počátku se hrálo
v Sokolském domě, v roce 1927 následovalo
udělení licence Cyrilské jednotě, která provozo-
vala své kino Charita, později přejmenované na
Orel, v Lidovém domě.“

Návštěva kinematografic-
kých představení se stále zvy-
šovala. Jediné kino v So-
kolském domě muselo být
v roce 1925 účelněji uprave-
no a rozšířeno na 240 míst.

O rok později kronika uvá-
dí, že návštěvnost zdejšího
sokolského kina stále stoupá.
Podnik se dobře vyplácí.
O koncesi požádala také
Dělnicko-řemeslnická bese-
da. Její kino by bylo
v Orlovně. Městská rada kon-
cesi nedoporučila, ale rozvoj
kinematografie a bohaté zá-
sobení novými filmy si vynu-
tila provozování dvou kin ve
Slavkově. Ve třicátých letech
přicházejí do kin zvukové fil-

my, o které zájem nepolevuje. Těsně před dru-
hou světovou válkou je promítán první barevný
film, kreslená pohádka Sněhurka a sedm trpas-
líků z dílny Walta Disneye.

V době okupace byly zábavy a další kulturní
činnost zakázána a zůstaly pouze návštěvy kin,
která občané hojně navštěvovali, ale na předsta-
vení docházeli až po zprávách z bojiště.
O prázdninách roku 1947 byl spolu s restaurací
Sokolský dům poškozen dělostřeleckým graná-
tem i průchod na nádvoří a do sálu tělocvičny,
kde se promítalo kino. Osmého prosince 1948
byl ve Slavkově zřízen Okresní národní výbor.
Tím byl částečně pozvednut význam kina pro
město, které mimo zábavné filmy promítalo
v rámci Lidové univerzity poučné filmy. V roce

Z historie kina ve Slavkovû u Brna�
O Vánocích roku 1895 v podzemí pařížské kavárny Grand Café na bulváru Kapucínů se

diváci seznamují s oživenými fotografickými obrazy světa a lidí kolem nás – s kinemato-
grafem bratří Lumiérů. Kouzlo filmového zážitku si získalo diváky na celém světě.

1954 v rámci zestátnění filmu zůstává ve
Slavkově pouze jedno kino OKO, které hraje
4x týdně. Návštěvnost je v průměru 66,6 %, tj.
asi 150 diváků na představení. Návštěva filmů je
poměrně velká, menší je na sovětské filmy.

V roce 1959 je kino přemístěno do domu
Osvěty – Palackého 126. V akci „Z“ byla nákla-
dem 730 000 Kčs provedena přestavba kina.
Budova kina byla prodloužena, interiér přebu-
dován, jednotlivé řady stupňovitě převýšeny.
Jak svým interiérem, tak i svým technickým za-
řízením na promítání širokoúhlého filmu se za-
řadilo mezi nejmodernější kina Jihomoravského
kraje. Zmodernizované kino mělo vliv na zvý-
šení návštěvnosti.

V letech 1960 a 1961 bylo ročně odehráno
kolem 600 představení, která navštívilo téměř
100 000 diváků a tržby činily 330 000 Kčs. Od
roku 1941 byl vedoucím kina pan Jiří Šilhánek,

„Báječný muž s klikou“ aneb pan Kohoutek v promítací kabině kina Jas.

Pan Kliment Kohoutek při svém vyprávění o historii slavkovského
kina. Foto na této straně: P. Maleček

a to plných 30 let. V šedesátých letech byly po-
řádány filmové festivaly, na kterých byly promí-
tány nové a atraktivní filmy, což přispělo k zvý-
šení zájmu a návštěvnosti.

V letech 1974–1976 nákladem částky 740000
Kčs byl proveden nový interiér kinosálu, přísálí
a vstupní haly. Problematické vytápění kina
vzduchotechnikou a lehkým topným olejem
bylo v roce 1983 nahrazeno elektrickým vytápě-
ním akumulačními kamny. V roce 1988 byla
provedena generální oprava promítacích přístro-
jů. Lampové skříně byly dodány z modernějších
strojů Meopta V, čímž došlo ke zlepšení obrazu.

V roce 1993 byl snížen hrací profil kina na
čtyři představení týdně. Uvedení 2. programu
v televizi a provozováním videopřehrávačů
s půjčováním kazet došlo i k snížení návštěv-
nosti. V letech 1996–2000 bylo odehráno v prů-
měru 199 představení, která navštívilo 45 148
diváků. Průměr na představení byl 45 diváků.
Roční tržby dosáhly 307 000 Kč. Návštěvnost
kina chceme udržet tím, že budou naprogramo-
vány atraktivní filmy, jejichž sledování v kině
na širokoúhlém velkém plátně je pohodlnější
než na ploše malé obrazovky televizoru. Vedení
kina usiluje o zlepšení kvality zvuku. Nové
technologie záznamu zvuku, ale i jeho snímání
snímání starší technikou někdy snižují poslech
mluveného slova a hudby a narušují kvalitní
prožitek z filmového představení.

Kliment Kohoutek
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Opustili nás
Eliška Brzobohatá (73) 24. 1.
Anna Kolečková (95) 14. 2.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

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

Dne 26. února uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila naše milá
maminka a babička, paní

VĚRA DVOŘÁKOVÁ

Všem, kteří si vzpomněli s námi,
děkují synové Ivo a Milan s rodinami a syn Jan.

Vzpomínka

Utichlo srdce, zůstal jen žal. Kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 15. března 2004 vzpomeneme 10. výročí úmrtí, kdy nás navždy

opustil můj milovaný manžel, náš tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV HÄRING

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 13. ledna 2004 uplynulo 43 roků, kdy tragicky zemřel
můj první manžel, pan

JAROSLAV KOVAŘÍK
z Němčan

18. února 2004 by se dožil 67 let.
Věnujeme tichou vzpomínku. Anna Häringová, syn Jaroslav Kovařík

s rodinou a rodina Kovaříkova z Němčan.

Vzpomínka

Dne 7. března uplyne 1 rok, co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, sestra, švagrová, teta, tchyně, paní

HELENA ŠVEJDOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají syn Ondřej,
dcera Vendula s rodinou, sestra Marie s rodinou a bratr František s rodinou

Blahopřání
Dne 28. února slaví naše maminka a babička, paní

ANDĚLA ZEMANOVÁ
65. narozeniny

Žlutých květů plnou náruč k Tvým narozeninám chceme Ti dát,
moře zdraví, štěstí a lásky k tomu přát.

Manžel Karel, dcery Darja a Renata, syn Jiří, vnoučata Mirek, Roman a Marek

Pololetní prázdniny mohli slavkovští kluci
a holky prožít různě. Jednu akci uspořádali
také odrostlejší členové Junáka – pro čle-
ny slavkovských oddílů a ostatní děti
z našeho města připravili hru Na hrad-
by! Hra byla volně motivována dobývá-
ním hradebního opevnění.

Všichni hráči i vedoucí se sešli před dru-
hou hodinou u slavkovské kašny. Soutěžící,
rozdělení do sedmi herních týmů, dostali po-
třebné instrukce pro začátek hry, vyluštili

úvodní šifru, a vyrazili pro herní plánek. Ten
našli v Městské knihovně, odkud se rozeběhli

na různá místa v centru Slavkova plnit za-
dané úkoly. Témata úkolů byla někdy
více, jindy méně blízká motivu dobývá-
ní městských hradeb – hráči tak během

hry potkali tučňáka, lyžaře, pana banké-
ře, zkusili objevit tajemný strom

Tkaničkovník, zdolat lanovou stezku a další
disciplíny.

Přesně v 16.30 h hra skončila a všichni
účastníci se sešli před vývěskou Junáka na
Komenského náměstí. Všechny týmy dosáhly
velmi vyrovnaných výsledků, první místo ob-
sadila skupina slavkovských Světlušek. Každý
tým dostal podle svého umístění alespoň ma-
lou odměnu. Průběh celé hry zpestřily některé
úkoly, při jejichž provedení nám pomohli za-
městanci GE Capital Bank, Městské knihovny
a obchodu s obuví paní Volgemutové.
Děkujeme za jejich vstřícnost a ochotu.

Potěšila nás také účast nečlenů Junáka, kteří
si tak mohli vyzkoušet, jak to v Junáku chodí.
Těšíme se na shledanou na příští akci pořádané
pro veřejnost! Junák Slavkov

Na hradby! Junáci pro dûti

Obě fotografie jsou z junácké hry Na hradby!
Foto: H. Charvát

Poslední veãefie
Co tato Poslední večeře vlastně je a jaký má vý-

znam v 21. století? V encyklopediích a naučných
slovnících se dočteme, že je to jídlo, které založil
a jedl Pán Ježíš Kristus se svými apoštoly večer
před svou obětní smrtí. V průběhu staletí obětova-
lo život mnoho lidí kvůli něčemu, co považovali
za hodnotné. V některých případech jejich smrt
přinesla někomu jistý dočasný užitek. Jejich sebe-
obětování ale ve srovnání se smrtí Ježíše Krista se
nedá vůbec srovnat. Pánova večeře pomáhá udr-
žovat věčnou vzpomínku na Ježíšovu obětavou
lásku.

Jak vznikla? Večer 14. nisanu roku 33 n. l. se
Ježíš a jeho 12 apoštolů sešli v horní místnosti
jednoho domu v Jeruzalémě, aby společně uspo-
řádali výroční oslavu Pasach. Když jídlo Pasach
ukončili, proradný Jidáš opustil místnost a šel
Ježíše zradit (Jan 13:21 26-30). Pro zbývajících
11 apoštolů zavedl Ježíš „Panovu večeři“ (1. Kor.
11:20). Ježíš svým následovníkům přikázal: „To
čiňte na muz památku“ (1. Kor. 11:24 EP).

Je to jediná událost, o které dal Ježíš Kristus
příkaz, aby si ji křesťané připomínali. Jak často?
To Ježíš výslovně neřekl. Pánovu večeři však
ustanovil 14. nisanu, v ten večer, kdy Izraelité
každoročně slavili Passach. 

Z toho vyplývá, že Ježíšovým záměrem bylo,
aby se Památná slavnost slavila také tak. Zatímco
Izraelité každoročně slavili své osvobození z ot-
roctví v Egyptě, křesťané si každoročně připomí-
nají své osvobození z otroctví hříchu a smrti. Je
zajímavé, že po dobu několika století byli mnozí
lidé, kteří se hlásili ke křesťanství, nazýváni kvar-
todecimáni, což znamená „čtrnáctníci“, protože si
Ježíšovu smrt připomínali jednou za rok, a to 14.
nisanu. Svědkové Jehovovi si tuto událost připo-
mínají rovněž jednou ročně. Vzpomínka proběhne
4. dubna 2004 v 19.30 hod v sále, Slavkov
u Brna, Úzká 675. Jste všichni srdečně zváni.
Přístup veřejnosti, vstup volný.

Stanislav Vaněk

Slavkovský zpravodaj
e-mailová adresa
info@bmtypo.cz
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„Pojď dál“, řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou
chtěl udělat interview?“

„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věč-

nost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě
vlastně chceš zeptat?“

„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi,

a tak pospíchají, aby byli dospělí, a když jsou do-
spělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že
ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utráce-
jí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví.
Překvapuje mě, že se natolik strachují o budouc-
nost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně
nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost.
Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli
umřít, a že umírají, jako by nikdy nežili.“

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak
jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit
své děti?“

Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby pozna-
li, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval.
Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci,
aby poznali, že nejcennější není to, co v životě
mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, že není
dobré porovnávat se s druhými. Každý bude sou-
zen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší

než jiní. Chci, aby poznali, že bohatý není ten,
kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně.
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit
lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá
mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chci,
aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.
Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi mi-
lují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci,
aby věděli, že za peníze si mohou koupit všech-
no kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový
přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má
rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby
jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí od-
pouštět.“

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnos-
ti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal
čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne
a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: „Kdykoli.
Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej
a já ti odpovím.“

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapome-
nou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak
se vedle vás cítili.

P.S. Předej tento dopis někomu, na kom ti v ži-
votě záleží.

Připravil P. ThDr. Petr Mareček,
farní vikář římskokatolické farnosti

Interview s Bohem Program fiímskokatolické
farnosti v bfieznu
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.00 a 18.00, úterý v 18.00 boho-
služba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.

Modlitba křížové cesty, každou neděli
v březnu v 17.00 farní kostel

Setkání rodin, neděle 29. 2. v 15.00 farní sál

Staroslovanská bohoslužba, neděle 6. 3.
v 9.30 farní kaple, zpívá Moravský cheru-
bínský sbor 

Svátost smíření, čtvrtek 11. 3. od 18.00 do
20.00 farní kostel

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 11. 3. v 8.00 

Slavnost sv. Josefa, mše sv., pátek 19. 3.
v 18.00 farní kostel

Slavnost Zvěstování Páně, mše sv., čtvrtek
25. 3. v 18.00 farní kostel

Postní duchovní obnova nejen pro manže-
le, sobota 27.3. 16.00 – 19.00 sál v budově
sester naproti fary

Setkání rodin, neděle 28. 3. v 15.00 farní sál.

Ve své vítězné práci, kterou vybrala odbor-
ná porota České Hlavy, se zabývá projekto-
vým financováním se zaměřením na spoluprá-
ci soukromého a veřejného sektoru. L.
Sekerka o této spolupráci tvrdí, že zatím ne-
patří mezi běžné formy financování a její pří-
ležitosti se začínají teprve objevovat. „Jedná
se o sblížení zájmů privátního a veřejného
sektoru, čímž se dosáhne kvalitnějších služeb,
efektivnějšího využívání veřejných prostředků,
rozložení rizik, ale třeba i vyšší možnosti čer-
paní prostředků ze strukturálních a kohezních
fondů EU,“ vysvětluje ve zkratce výhody této
spolupráce L. Sekerka. Vzápětí dokládá svoje
slova i příklady ze zahraničí, kde je tato koo-
perace běžně využívána v oblasti infrastruktu-
ry, služeb, vzdělávacích institucí, ale i třeba
věznic a úřadů veřejné správy. Konkrétními
případy by mohly být silnice v Portugalsku,
školy v Austrálii, věznice ve Velké Británii
a další. 

Podle slov L. Sekerky však myšlenka spo-
lupráce veřejného a soukromého sektoru čás-
tečně předběhla svou dobu a v České republi-
ce pro ni zatím není dostatečně připraveno
právní prostředí, kde je třeba změnit legislati-
vu v oblasti zadávání veřejných zakázek, udě-
lování koncesí, výběru poplatků nebo v oblas-
ti nakládání s majetkem státu. 

Ing. Sekerka nadále tuto oblast partnerství
sleduje a věří, že v ČR je šance při spolupráci

privátního kapitálu a státního sektoru např. ve
vzdělávání, zdravotnictví či v životním pro-
středí. zpracovala K. Malečková

PS: Za celou redakci Slavkovského zpravo-
daje gratulujeme a přejeme hodně invence
a dalších pracovních i osobních úspěchů. 

Představujeme vám…
Mladý absolvent Podnikatelské fakulty VUT v Brně, vítěz soutěže TOP Student (2002), kte-

rý si o rok později odnáší první cenu ze soutěží Pojďte s námi do budoucnosti a také Evropské
soutěže Euroweek v Řecku. Je laureátem ceny Gaudeamus Appian Group 2003 v rámci 2. roč-
níku projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká Hlava (více na www.ceskahla-
va.cz). Ano, je řeč o slavkovském rodáku Ing. Ladislavu Sekerkovi (23). 

Ladislav Sekerka s Arnoštem Lustigem při
slavnostním předávání ceny, které přenášela
Česká televize. Foto: archiv LS
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okénkoZajímavá chráněná území (2)
ŠEVY II

V prvním z článků vyzývajících vás k toul-
kám, při nichž se můžete na stránkách
Slavkovského zpravodaje přiblížit k chráněné
přírodě, jsem v minulém čísle zamířil do státní
přírodní rezervace Šévy. Setrvejme zde ještě
chvíli déle a vraťme se do její historie. K pestros-
ti květeny na tamních stráních přispěla v minu-
losti též činnost člověka. Také dnes najdeme
v rezervaci Šévy několik málo ovocných stromů,
které zde lidé dříve pěstovali. Extenzivním způ-
sobem zde byla prováděna pastva hospodářských
zvířat, pravděpodobně nejvíce koz. Ty jak známo
mají mlsný jazýček a při získávání potravy jsou
vybíravé. Okusují lýko mladých výhonků dřevin
a tak mohou účinně zabraňovat zarůstání strání
křovinami. Možná také proto zde mohla vzkvétat
stepní travino-bylinná společenstva. Podobný
způsob managementu by byl vhodný i dnes, ale
není v současnosti bohužel vy-užíván. 

S tím, jak vypadaly tyto stepní stráně v třicá-
tých letech minulého století, se můžeme sezná-
mit v práci Lesostep na jižním okraji Hané, která
vyšla roce 1928. Antonín Kudrmann v ní velice
podrobně zachytil stav rostlinných společenstev,
která se zde v té době vyskytovala. Ze Šév je též
znám výskyt velmi vzácného křížence dvou dru-
hů orchidejí. Je jím vstavač bez českého druho-
vého jména Orchis canuti, což je kříženec vsta-
vače trojzubého (Orchis tridentata) a vstavače
vojenského (Orchis militaris). Tři rostliny tohoto
křížence zde v roce 1921 utrhl a uložil v herbáři
profesor Masarykovy university v Brně Josef
Podpěra. 

Na začátku osmdesátých let minulého století

jsem zde prováděl inventarizační průzkum. Mohl
jsem posuzovat změny, které zde od roku 1928
proběhly a navrhnout režim, jenž by měl být
v území dodržován. Slavkovská organizace
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) nutné
zásahy provedla v devadesátých letech.
Nejdůležitějším z nich bylo vykácení porostů
křovin a stromových porostů akátů. Trnovník
akát (Robinia pseudoacacia) je strom, který byl
do Evropy introdukován a rozšířen především
v souvislosti s výstavbou železnice a dále péčí
okrašlovacích spolků. Tento medonosný strom
má nápadné bílé hrozny omamně vonných bílých
květů rozkvétajících v červnu. Proč bylo třeba
jeho porosty z rezervace odstranit. Tento strom
svými kořeny vylučuje do půdy jedovaté látky
a obohacuje ji dusíkem. Jen některé odolné dru-
hy bylin jsou schopny v akátových hájcích růst.
Můžeme zde najít kopřivu dvoudomou (Urtica
dioica), kakost smrdutý (Geranium
robertianum), vlaštovičník větší (Chelidonium
majus), bez černý (Sambucus nigra) a další rude-
rální druhy.

Zlikvidovat porosty akátu není jednoduchou
záležitostí. Po vykácení má tento druh schopnost
regenerovat kořenovými odnožemi. Tuto schop-
nost lze omezit tak, že uřežeme kmen v prsní výš-
ce. Tímto způsobem se akátový hájek v rezervaci
podařilo Šévy zlikvidovat. 

Jak takový podstatně rozsáhlejší akátový háj
vypadá se můžete přesvědčit severně od obce
Marefy na jižně exponovaných stráních u státní
silnice na lokalitě označované na starších ma-
pách jako „Katovina“. 

RNDr. Ivan Novotný

Členská schůze územní organizace Svazu diabe-
tiků ČR ve Slavkově se uskuteční ve středu dne 3.
března ve 14 hod. v restauraci GÓL na Zlaté Hoře.
Mimo zprávy o činnosti za uplynulý rok a progra-
mu na rok letošní se můžete dozvědět podrobnosti
o připravovaném edukačně preventivním pobytu
v Luhačovicích a ozdravném pobytu v Chorvatsku.
V programu vystoupí také paní Jarmila Havlasová,
vedoucí prodejny zdravotních pomůcek C-DIANA
z Brna, která bude prezentovat nejnovější pomůcky
pro diabetiky a seniory. Vysvětlí jejich funkčnost
a úhrady pojištoven. Pomůcky si také budete moci
zakoupit na místě. Mohou také přijít zájemci
o členství v naší organizaci.

Již nyní přijímáme přihlášky na týdenní edukač-
ně preventivní pobyt do lázní Luhačovice, který se
uskuteční v termínu 26. 4.–3. 5. 2004. Poplatek
pro diabetiky činí 2300 Kč včetně ubytování v LD
Dagmar, celodenním stravování ve Společenském
domě, cestovného, pojištění, lázeňských procedur
a lázeňského poplatku, plavání apod. Rodinní pří-
slušníci-nediabetici zaplatí 3800 Kč.

Již nyní se můžete přihlásit na ozdravný pobyt,
který pořádáme ve spolupráci s CK For-Line Tour
Brno. Tentokráte pojedeme do Chorvatska a po-
budeme v přímořském letovisku VODICE v době
10.–20. 9. 2004. Základní cena zájezdu je 2850
Kč a zahrnuje 7x ubytování v apartmánech, cestu
autobusem, služby delegáta CK.

Edukačně motivační program považujeme za
nejdůležitější z oblasti zdravotně výchovné čin-
nosti. Diabetes mellitus je onemocnění nevyléči-
telné, sice nebolestivé, ale horší jsou důsledky
špatné kompenzace. Zde záleží na každém pacien-
tovi jak je motivován k dodržování léčebného reži-
mu. 30. března ve 14 hod. v zasedací místnosti MÚ
ve Slavkově, Palackého nám. 65 se uskuteční před-
náška MUDr. Jany Nevrlé na téma: Plnohodnotný
život s diabetem.

Cvičení pokračuje v tělocvičně ISŠ každé pon-
dělí od 16 hodin. Zájezd na plavání do Aquaparku
Vyškov uskutečníme v úterý dne 16. března.
Odjezd v 17 hod. z parkoviště B. Němcové, do-
spělí zaplatí 42 Kč, děti do 10 let zdarma.

Ve Zdravotnických potřebách MTE Brno,
Štefánikova 44 si už teď můžete zakoupit nej-
modernější glukometry OneTouch a SmartScan za
cenu pouhých 1990 Kč s kompletním vybavením.
Pravidelné měření glykémie v domácím prostředí je
pro diabetika nezbytností a zde se vám nabízí jedi-
nečná možnost koupi glukometru za nejnižší cenu.

Bližší informace na členské schůzi, nebo každé
úterý dopoledne v naší kanceláři č. 142 na polikli-
nice. Marie Miškolczyová

Sportovní ãinnost TJ Sokol Slavkov u Brna
Tento projekt, jehož první etapa byla započa-

ta, navazuje na dlouholetou koncepci návrhů,
studií a projektů, které byly postupně uskuteč-
ňovány a prováděny. Nejasností a nedostatečná
dokumentace v rámci vydání majetku od teh-
dejšího ČSTV pro Českou obec sokolskou při-
měly obě strany po deseti letech jednání k po-
měrnému rozdělení majetku dle potřeb
Sportovního klubu kopaná a TJ Sokol Slavkov
pro vlastní tělovýchovnou činnost. Po tomto
rozdělení Česká obec sokolská vlastní spodní
část stadiónu. K této části náleží tři tenisové

kurty, dva volejbalové kurty s umělým povr-
chem a tři nohejbalová antuková hřiště. Dále
pak zpevněné plochy, zeď pro trénink tenisu, zá-
mečnickou dílnu, lesopark s klidovou zónou.
Jako zázemí pro tato zařízené slouží dřevěná
bouda z r. 1947 pořízena jako zázemí staveniště
v době zahájení výstavby. TJ Sokol Slavkov
v současné době nevlastní žádnou zděnou halu
s pevným zázemím pro svoji sportovní činnost
s odpovídající úrovní. TJ Sokol je odkázána na
pronájem školních tělocvičen a hal pro svoje
oddíly hlavně v zimním období.

Taktéž v areálu TJ nemá žádnou budovu
s řádným zázemím odpovídajícím dnešním po-
žadavkům a důstojným sociálním zařízením. Na
základě těchto skutečností se výbor TJ Sokol
Slavkov rozhodl v roce 2003 navázat na výše
vzpomínané projekty a dokončit tento záměr,
který se neuskutečnil z různých důvodů té doby.
Tento projekt bude v budoucnosti vytvářet fi-
nanční rezervu pro celoroční údržbu a chod
sportovního zařízení. V současné době byla
v rámci první etapy výstavby zprovozněna na-
fukovací hala a rekonstrukce šaten pro tento
provoz. Tato hala je v provozu druhou sezonu
a vytváří finanční zdroje z provozu na úhradu
nákladů a splátek pořizovací ceny.

Přiložený nákres je druhá etapa výstavby,
která započne na jaře 2004 a vytvoří celek pro
jednotlivé sportovní oddíly v tomto areálu. Třetí
etapa v roce 2005/2006 plánuje vybudování no-
vých šaten, soc. zařízení na místě stávající dře-
věné budovy a vytvořit požadované důstojné zá-
zemí pro chod tohoto areálu.

výbor TJ Sokol Slavkov u Brna

Dostavba a v˘stavba sportovního zafiízení a zázemí

ATNY

VSTUP VS
TU

P

TENISOVÉ KURTY

TENISOVÉ KURTY

NOHEJBAL

ODBÍJENÁ

Pfiedná‰ky v sále Království
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
7. 3. Kdy skonãí sténání lidstva? (1)

14. 3. Sjezd v Bludovicích
21. 3. Vybírejte si svou spoleãnost moudfie
28. 3. Kdy skonãí sténání lidstva? (2)

Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Slavkovský zpravodaj
na internetu
www.bmtypo.cz
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Práce v březnu – choroby a škůdci zahrad
VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA

doporučuje
MIZEROVÉ 2. WILL SMITH, MARTIN LAWRENCE. Bezkonkurenãní

akãní komedie! Kulky létají, auta se pfievrací na stfiechu a o zábavu je
postaráno. Dva ‰ílení poldové pronásledují drogového krále z ulic
Miami aÏ na Kubu.

VELKÉ RIZIKO 2. SHU QI, ANDREW LIN. Tfii mistfii bojov˘ch umûní
se musí spojit, aby bojovali s nejvraÏednûj‰ími teroristy na svûtû.
Nejhledanûj‰í zloãinci Japonska totiÏ chtûjí ovládnout jeden z fiktiv-
ních státÛ b˘valého Sovûtského svazu!

PRAVÁ BLOND¯NKA 2. RESSE WITHERSPOON je lep‰í, odváÏnûj‰í,
blonìatûj‰í. Elle zjistí, Ïe máma milovného pejska je nemilosrdnû za-
vfiená ve zvífiecím testovacím zafiízení. OdloÏí svou nadûjnou kariéru
právniãky. pfieru‰í plánování svatby a zahájí kampaÀ za práva zvífiat.

LIGA V¯JIMEâN¯CH SEAN CONERY. Sedm mocn˘ch se spojí v jed-
nu ligu. Smrtící nepfiítel uÏ je v akci. Svûtu hrozí zánik. Jedin˘ kdo ho
mÛÏe zachránit je lovec a jeho záchranná liga. Kdo k ní patfií? Vûdec,
upírka, ‰pion, nesmrteln˘, neviditeln˘ a netvor. Jsou sice spoleãen-
sk˘mi odpadlíky, ale mají mimofiádné schopnosti! Na Záchranu
Benátek zb˘vá jen 96 hodin!

PRCI, PRCI, PRCIâKY 3. SVATBA Jim a Michelle se budou
brát….Stifler plánuje louãení se svobodou a samozfiejmû je po ruce
JimÛv otec se sv˘mi fantastick˘mi otcovsk˘mi radami…

OSAMùL̄  MSTITEL VIN DIESEL. KdyÏ mu vzali jeho lásku… vzali
mu tím i jeho Ïivot. Nyní se to chystá získat zpût.

ITALIAN JOB MICHAEL CAINE, NOEL COWARD. Milovníci klasic-
k˘ch kriminálek budou nad‰eni. Spolu s novodob˘m Italsk˘m
Jobem pfiichází i originál, kter˘ mu byl pfiedlohou.

·ERIF vy‰etfiuje neobvyklou vraÏdu transsexuála. Pomáhá mu man-
Ïelka obûti, striptérka,která umoÏní proniknout do bizarního erotické-
ho podsvûtí…

AGENTI DEMENTI Jeden blbec, druh˘ idiot… smrtící kombinace!
âesk˘ dabing: JI¤Í LÁBUS & JI¤Í KRAMPOL. Natoãeno podle nej-
prodávanûj‰ího komiksu na svûtû.

ZABIJ SYSTÉM Digitální trikové scény. Virtuální svût. Nová realita.
Systém, kter˘ fiídí my‰lenky a programuje emoce. Jednou do nûj
vkroãí‰ a nemÛÏe‰ ven. NemÛÏe‰ utéct, nemÛÏe‰ se vzbudit. Aby ses
zachránil, musí‰ zabít. Zabít systém! 

BOEING 747 LANCE HENRIKSEN, LORENZO LAMAS. Velká vlaková
loupeÏ v oblacích! To tu je‰tû nebylo!

KAEMA Zaãíná dobrodruÏná 3D fantasy. Stromová zemû Axis na pla-
netû Astria je v ohroÏení. Mladá rebelka Kaema se vydává na její zá-
chranu. Vûfií, Ïe za hranicemi Axis existuje je‰tû zcela jin˘ svût…

MOTORKÁ¤I V undergroundovém svûtû motorkáfisk˘ch gangÛ je
Smoke neporaziteln˘m králem. Jeho pozici ale ohroÏuje Kid, kter˘
má pro svrÏení krále i své osobní dÛvody. Extrémní, akãní a dobro-
druÏná jízda roku! PfieÏije ten nejrychlej‰í.

HODINY MERYL STREEP, NICOLE KIDMAN, JULIANNE MOORE.
Spojeny v ãase a vá‰ni. Oscarem a Zlat˘m globem ocenûn˘ film!

LETU·KA GWYNETH PALTROW v romantické komedii. Nepfiestávej,
dokud nedosáhne‰ vrcholu! Neváhej ani okamÏik a vyraz dob˘t svût.

EVIL CULT JET-LI. Legenda praví: kdo se zmocní dvou magick˘ch
meãÛ, stane se vládcem v‰ech bojov˘ch umûní. Sedm sekt. Dva
meãe. Jeden hrdina.

ÎIVOT DAVIDA GALEA KEVIN SPACEY, KATE WINSLET, LAURA LIN-
NEY. Zloãin je jasn˘ a honba za pravdou zaãíná… Strhující thriller.

BRATRSVO TICHA GÉRARD DEPARDIEU, ÉLODIE BOUCHEZ. Knûz
Joachim se pou‰tí do soukromého vy‰etfiování. KaÏdé tajemství má
dvû tváfie. Mystick˘ thriller.

CO VTIP, TO MRTVOLA JOSE GARCIA, ISABELLE DOVALL, LAU-
RENT LUCAS. Produkce: LUC BESSON. Vincent má úÏasn˘ dar. Je
vtipn˘, zábavn˘ a má smysl pro recesi. Pfiichází s ním smích a dob-
rá nálada. Ale co kdyÏ jednoho dne zaãnou hosté v dobré náladû od-
cházet na druh˘ bfieh?

ZLODùJI CHOW YUN-FAT. ReÏisér John Woo vám ukáÏe, Ïe dobfie
stfiílet mÛÏete i z invalidního vozíku, s v˘bu‰ninou se dá hrát kopaná
a mlãením zabíjet lidi.

SLADK¯CH 17 ELIAH WOOD v komedii o bájeãném Ïivotû plném dí-
vek a mejdanÛ…  

SINDIBÁD Legenda sedmi mofií. Napínavé pohádkové dobrodruÏství!
PUSTINA 2104: zniãen˘ svût je pln˘ chaosu. Pár odváÏn˘ch musí bo-

jovat za svobodu.
TIMECOP 2 Akãní dobrodruÏství o cestování v ãase. NepfietrÏitá akce,

speciální efekty a strhující bojové scény.
BOD ZVRATU Evoluce se net˘ká jen lidí.Originální sci-fi thriller!
UPRCHLÍCI JOHNNY LEE MILLER. KdyÏ se nûkomu chcete pomstít

brutálnû,musíte si vymyslet plán. Komerãní pilot Denis dÛvod k po-
mstû má!

UKRADNI CO MÒÎE·! Americk˘ voják – jak to zní hrdû,alespoÀ do té
doby,neÏ se ukáÏe,Ïe zmínûn˘ voják je bastard.

ARÉNA SMRTI 2 Gladiátorská aréna smrti dychtí po dal‰í
krvi…..Brutální!Krvavé!Nezákonné!

SEMANA SANTA Bolest,utrpení… smrt.Takhle si svátky urãitû ne-
pfiedstavujete.Evropská hororová scéna se doãkala svého vfiískotu.

MÒJ ÎIVOT BEZE MNE „Mám nádor na obou vajeãnících a umfiu.“
¤íkal to doktor… Velmi nekonvenãní vyprávûní o posledních dnech
ãlovûka.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

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

Tato nabídka platí
do 10. 3. 2004

9.9999.999
15.990.-

ušetříte 5.991 Kč

Pranostika: V březnu prach a v dubnu blá-
to - sedlákovi roste zlato. 

Březen představuje pro zahrádkáře po klid-
ném zimním období opět zvýšenou aktivitu.
Jakmile to zem dovolí (oschne a nelepí se)
začínáme s přípravou půdy. Na zeleninových
záhonech, na kterých budeme pěstovat košťá-
lovou zeleninu, rozhodíme dusíkaté vápno
(100g na 1 m2) jako prevenci proti nádorovi-
tosti kořenů. Tato aplikace musí být provede-
na nejméně 3 týdny před plánovanou výsad-
bou. Velmi brzy vyséváme mrkev, petržel,
černý kořen a mák. Spadané listí a suchou
trávu poprášíme dusíkatým nebo páleným
vápnem a kompostujeme. Jako ochranu proti
houbomilce česnekové přikryjeme záhon
česneku netkanou textilií. Na kmeny pecko-
vin připevníme lepové pásy a na kmeny jab-
loní připevníme pásy z vlnité lepenky k nalá-
kání housenek obaleče jablečného. Velké
zkracování větví u jádrovin vede k trvalému
bujení neplodných vlků. 

KADEŘAVOST BROSKVONÍ – původ-
cem je vřeckatá houba Taphirina deformans,
která přezimuje na pupenech i na ostatních
částech korun stromů. Na počátku rašení do-
chází k průniku blanospor do pupenů, na ne-
vyvinuté listy a pak k deformacím listů a čer-
stvých výhonů. V červnu pak pozorujeme, že
postižené zkadeřené listy usychají a opadáva-
jí. K infekci dochází od počátku rašení listo-
vých pupenů do ukončení kvetení při ovlhče-
ní rostlinných částí (rosou, deštěm) za teploty
od 6–26 °C. Základní opatření: první ošetření
v polovině listopadu řádně ošetříme korunu
stromu a spadané listí KUPRIKOLEM 50

nebo CHAMPIONEM 50WP 0,6%. Další
ošetření ve druhé polovině února nebo těsně
před květem. Zde si vybereme z přípravků:
KUPRIKOL 50, CHAMPION 50 WP, DIT-
HANE DG nebo M45, NOVOZIR-MN80,
DELAN-750SC, SYLLIT-65. Korunu stromů
ošetříme důkladně, tj. do počátku stékání ka-
paliny ze stromů. 

STRUPOVITOST JÁDROVIN – zárod-
ky strupovitosti přezimují na opadaných lis-
tech a zde se již na podzim zakládají pohlav-
ní stadia – peritecia. Na jaře, při počátku
rašení jabloně, při teplotách nad 10 °C po-
stupně tyto plodnice dozrávají a v nich ve
vřeckách askospory, jež jsou vystřelovány do
okolí od fáze růžového poupěte až asi 14 dnů
po odkvětu a napadají listy a plody. Plody
jsou po dozrání těžko skladovatelné.
Prevence: na podzim shrabat listí, postříkat
5% roztokem močoviny a můžeme zkompo-
stovat. Při výsadbě upřednostnit tolerantní
a rezistentní odrůdy (Rubinola, Topaz,
Angold, Aneta.) Vlastní ochrana: ošetřovat
především před květem a 2x po odkvětu.
Další ošetření dle infekčního tlaku opakovat.
Z mnoha přípravků je možno si vybrat. Např.
DITHANE M45 nebo DG, NOVOZIR-
MN80, DISCUS, ZATO-50WG, SYLLIT-65,
BAYCOR-25, HATTRIK, TOPAS-C50WP,
EURAPEN MULTI.

Je poslední možnost na objednávku sadbo-
vých brambor, stromků broskvoní pro jarní
výsadbu. Od počátku března budou v domě
zahrádkářů prodávána hnojiva, a to v sobotu
od 8 do 9.30 hod. Bohatou úrodu a radost ze
zahrady přejí zahrádkáři. 

Od června 2003 probíhají ve všech koste-
lech farností 8 evropských zemí Středo-
evropské katolické dny s heslem „Kristus – na-
děje Evropy“ jako vyjádření křesťanů za
jednotnou Evropu. Každý měsíc se modlíme
za jednu ze zúčastněných zemí, která je před-
stavena svými křesťanskými dějinami a místní-
mi svatými. Akce vyvrcholí poutí národů 22.
května 2004 v Mariazell. V programu, který
bude probíhat na letišti v blízkosti poutního
místa, se budou střídat jednotlivé národy se
svými písněmi, modlitbami i kulturními vy-
stoupeními. Vrcholem bude průvod s Pannou
Marií Celskou a mše svatá, které se podle

zdravotního stavu zúčastní i papež Jan Pavel II.
Každý poutník dostane rádio, kde bude vysí-

lán český překlad, upomínku z pouti a teplý
oběd. Na pouť vypravíme autobus i ze
Slavkova, odjezd je v pátek 21. 5. ve 23 h od
kostela. Cena pouti je 500 Kč (100 Kč organi-
zační poplatek, 400 Kč doprava). Platný ce-
stovní pas je nutný! Zájemci se mohou hlásit
v sakristii kostela nejpozději do neděle 7. břez-
na 2004. V souvislosti se vstupem České re-
publiky do Evropské unie je tato pouť vyjádře-
ním naší prosby o Boží požehnání pro
budoucnost Evropy. 

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Pozvání na pouÈ národÛ do Mariazell
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Cena Petra Parléře pro Slavkov
Dne 28. ledna letošního roku se v Praze v kos-

tele u sv. Jakuba na Starém Městě konal slav-
nostní ceremoniál vyhlášení výsledků architek-
tonické soutěže Cena Petra Parléře British
American Tobacco 2003. Celá soutěž začala
v měsíci květnu, kdy bylo osloveno na 200 měst
v České republice, aby podala své náměty, které
by mohly být předmětem architektonické soutě-
že. Přihlášeno bylo 31 námětů, z nichž do druhé-
ho kola bylo vybráno 11. Patřil mezi ně i námět
Slavkova u Brna, který do soutěže přihlásil návrh
řešení Koláčkova náměstí. Na těchto vybraných
11 námětů vyhlásila firma BAT architektonickou
soutěž, které se mohli zúčastnit všichni architek-
ti, mající o soutěž zájem. Celkem soutěžilo 27
tvůrců (architektů). Na průběhu celé soutěže
bylo zajímavé, že účastníci do poslední chvíle
nevěděli, kolik jich o stejný záměr soutěží.
O Slavkov se zajímali dva mladí architekti Jan

Kratochvíl a Petr Šmídek, s nimiž jsme se popr-
vé setkali při předávání potřebných podkladů
k vypracování studie a podruhé až při slavnost-
ním předávání cen. V měsíci říjnu se sešla hod-
notitelská komise, která posoudila předložené ar-
chitektonické studie. Architektonická studie
zástavby Koláčkova námětí se v silné konkuren-
ci vedle Děčína, Písku, Českého Krumlova a dal-
ších umístila na pěkném 3. místě.

Vyhlašovací ceremoniál moderoval ing. arch.
Petr Nárožný, který je znám především jako he-
rec. Úvodní slovo pronesli ředitel firmy BAT
a předsedkyně hodnotitelské komise ing. arch.
Hana Zachová. Za zúčastněná města promluvil
místostarosta Českého Krumlova. Po slavnost-
ním vyhlášení jsme přešli k instalovaným studi-
ím, kde jsme měli možnost si je poprvé prohléd-
nout. U vystavené studie Slavkova jsme se
setkali s jejími tvůrci a zeptali jsme se jich, jak

Architekti Jan Kratochvíl a Petr Šmídek

Zaãíná fotbalové jaro
Po zimní přípravě všech mužstev v tělocvič-

nách i venku (halové turnaje, účast „A“ muž-
stva na zimním turnaji v Rousínově) bude již
v polovině března zahájena jarní část soutěžní-
ho ročníku 2003/2004 dvěma zápasy „A“ druž-
stva na domácím hřišti.
Slavkov „A“ – KP JmKFS
So 13. 3. v 15 hod. – Sokol Luna Hrušky
So 20. 3. v 15 hod. – SK Mogul Vacenovice

V sobotu 27. 3. zajíždí do Ratíškovic na
15.00 hod.

„B“ mužstvo a dorost hrají svá první jarní
mistrovská utkání venku až v neděli 28. 3.
v Rousínově s „B“ v 10.15 hod., respektive
v Bohdalicích ve 12.45 v sobotu.

Žáci a obě přípravky začínají až v dubnu.
Zveme všechny naše příznivce, aby v hoj-

ném počtu přišli povzbudit všechna slavkovská
mužstva. Na stadionu je jim k dispozici krásná
nová tribuna! (rs)

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  bbřřeezzeenn  22000044
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

6. 3. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
13. 3. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM s.r.o. 
16. 3.  16.30 sport Zájezd na plavání Aquapark Vy‰kov, DDM 

Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
18. 3. 16.30 sport Souboje BeybladÛ – vezmûte si s sebou vlastí beyblad DDM  DDM
20. 3. sport Josefské stfiílení stfielnice Nad Oborou MS KozoroÏec
21. 3. 13.30 spol. Zájezd do divadla na pohádku O Popelce. Cena: 70 Kã na osobu (doprava+ vstupné) Divadlo Radost Brno DDM
25. 3. 17.30 kult. Violoncellov˘ recitál Pavly Cápíkové sál ZU· ZU· Fr. France
28. 3. 10.00–16.00 sport Finále Zimní stfielecké ligy Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
28. 3.   14.00–18.00 spol. Diskotéka v maskách. Vstupné 10 Kã, obãerstvení zaji‰tûno DDM DDM
28. 3. 17.00 kult. Koncert duchovní hudby. Giovanni Battista Pergolesi: chrám Vzkfií‰ení Pánû ¤ímskokatolická

triová sonáta ã. 10 Es dur „Stabat Mater“. Vstupné dobrovolné Slavkov u Brna farnost Slavkov
30. 3. 14.00 spol. Plnohodnotn˘ Ïivot s diabetem. Pfiedná‰ka MUDr. Jany Nevrlé zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ
30. 3. 16.30–19.30 sport Zájezd na plavání Aquapark Vy‰kov, DDM 

Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
30. 3. 17.30 kult. Koncert. Olga Lu‰tincová – klarinet a Eva Drábiková – klavír sál ZU· ZU· Fr. France

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Mlynařík dlouhoocasý

Z čeledě ptáků sýkorovitých se tak trochu
vymyká svým hedvábným opeřením, svým tva-
rem i stavbou hnízda. Působí jako
okřídlený bělavý chomáček vaty
s dlouhým ocáskem. Svými osmi
až devíti gramy patří mezi naše ne-
jmenší ptáky. V našich zemích žijí
dvě rasy mlynaříků, liší se zbarve-
ním hlavy. Severská rasa s čistě bí-
lou hlavičkou a středoevropská
s černým proužkem přes oko. Obě
se mezi sebou kříží a vytváří pře-
chodové formy. Nehnízdí v dutinách jako větši-
na sýkor. Buduje si uzavřené hnízdo, shora kry-
té ve tvaru stojatého vajíčka s kulatým otvorem
po straně. Je to pevná stavba v rozsoše nebo
v koruně stromu, často i v keřích. Hnízdo, 20
cm vysoké a 10 cm široké, bývá dobře masko-
vané, často ho i v blízkém okolí přehlédneme.
Je maskováno kousky kůry, větviček nebo me-
chem. Vzácnou a zajímavou podívanou je bu-
dování hnízda. Na jeho stavbě se podílí oba ro-
diče. Sameček však jen přináší materiál
a samička jej ukládá sama. Při stavbě hnízda
i krmení mláďat nejsou plaší, dají se dobře po-
zorovat. Běžně hnízdí i dvakrát v roce. První
snůška bývá početnější, jak je u sýkor zvykem,
samička snáší až 12 vajec. Je to pro ni obdivu-
hodný výkon. Každý den snese jedno vajíčko

a celková váha vajec přesahuje její hmotnost.
Často bylo pozorováno, že mláďata v hnízdě
krmí mimo rodiče i jiní mlynaříci. Jsou to zpra-
vidla ptáci, kterým se nepodařilo založit rodi-

nu, při druhém hnízdění to bývají
zpravidla mláďata z prvního hníz-
dění. Bylo pozorováno až 6 ptáků
při krmení mláďat v jednom hníz-
dě. 

Mlynaříci jsou ptáci velmi družní
a společenští. Po opuštění hnízda
zůstává celá rodinka pospolu.
Společně nocují, v úkrytu sedí na
větvi v řadě vedle sebe a vzájemně

se zahřívají. Ptáci, kteří přečkají zimu se spoju-
jí s jinými rodinkami a již v předjaří se vytváří
nové páry. 

Hlavní složku potravy mlynaříků tvoří vý-
hradně hmyz ve všech stadiích vývoje, na roz-
díl od jiných druhů sýkor, které se živí i potra-
vou rostlinnou. Potravu hledají i na těch
nejtenčích větvičkách, při sběru mšic nebo va-
jíček drobných škůdců často zavěšeni jen jed-
nou nohou. 

U nás mlynaříci oživují nejen lesy, zahrady
a parky, na zimních procházkách můžeme hejn-
ka mlynaříků spatřit i uprostřed města. Všichni
ptáci se neustále ozývají na svých potulkách
příjemně cvrčivým voláním. Když se některý
z hejnka ocitne v nebezpečí, ostatní mu hned
spěchají na pomoc. Milan Hrabovský 

se vyrovnali s daným námětem vyřešit využití
plochy Koláčkova náměstí, která vznikla demo-
licí původní zástavby. Odpověděli nám, že navr-
hovanou zástavbu pojali jako zónu pro využití
volného času, kam umístili středisko se zájmo-
vými kroužky pro děti a mládež, restauraci s ka-
várnou a cukrárnou. Na tyto objekty by navazo-
valy venkovní plochy, které by dispozičně
rozšiřovaly jejich využití, jako například letní
zahrádka, dětské hřiště, venkovní plocha pro zá-
jmové kroužky apod. Ing. P. Lokaj



2. 3. úter˘ 19.30 hod. KDYSI DÁVNO V MEXIKU 102 min.

4. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh o m˘tickém hrdinovi s kytarou. Poznamenán tragédií Ïije v ústraní. KdyÏ je donucen opustit svÛj úkryt, vydává se vstfiíc nov˘m
dobrodruÏstvím. Film USA.
Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi pfiístupno

6. 3. sobota 19.30 hod. ZELENÉ PEKLO 94 min.

7. 3. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh speciální jednotky v obtíÏn˘ch podmínkách panamského de‰tného pralesa. âtyfii jsou zabiti, jeden zranûn a ‰est˘ je hlavní podezfiel˘.
Proã? ¤e‰ení je v nedohlednu! Akãní thriller USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

9. 3. úter˘ 19.30 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU – PROKLETÍ ČERNÉ PERLY 140 min.

11. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Pod pirátskou vlajkou vzhÛru za dobrodruÏstvím. OdváÏní korzáfii, pÛvabné dámy, spousta rumu a velk˘ poklad AztékÛ. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

13. 3. sobota 19.30 hod. PIKOVÁ TROJKA 118 min.

14. 3. nedûle 19.30 hod. Myslíte, Ïe víte o touze v‰echno, ale je to jinak! Moderní kriminální pfiíbûh, odehrávající se na Dolním Manhattanu podle bestselleru
Susanny Moore. Film USA.
Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi do 18 let nepfiístupn˘

16. 3. úter˘ 19.30 hod. NESNESITELNÁ KRUTOST 98 min.

18. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh úspû‰ného rozvodového advokáta z Los Angeles, kter˘ se sám zaplete do její rozvodové hry a pfiinese neãekan˘ závûr. Romantická
komedie USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

20. 3. sobota 19.30 hod. NUDA V BRNĚ 103 min.

21. 3. nedûle 19.30 hod. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra V. Morávka nominovan˘ na âeského lva za rok 2003. Komedie navzdory osudu podle povídky P. Boìury. Hraje
fiada oblíben˘ch hercÛ. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 3. úter˘ 19.30 hod. AGENTI DEMENTI 105 min.

25. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Nûkdo ukradl nebezpeãn˘ vynález profesora Bakterie. Agenti Mortadel a Filemon fie‰í pfiípad na vlastní pûst. Jeden je blbec, druh˘ idiot…
Zachrání svût? ·panûlská bláznivá komedie, ãesk˘ dabing!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

27. 3. sobota 19.30 hod. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI 120 min.

28. 3. nedûle 16.30 hod. Básníci Du‰ana Kleina a Ladislava Pecháãka trochu zestárli, ale zÛstal jim smysl pro humor, sny a na‰tûstí i dÛvod k Ïivotu. Dal‰í 
a 19.30 hod. pokraãování nové ãeské komedie.

Vstupné: 70, 72 Kã MládeÏi pfiístupno

30. 3. úter˘ 19.30 hod. SNOWBOARDISTA 110 min.

1. 4. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh dvou snowboardov˘ch kaskadérÛ. To, co pfiedvádûjí, je skuteãné bez pouÏití filmov˘ch trikÛ, ale nedoporuãují nikomu, aby to zkou‰el.
Ostrá ledová plocha na hranici Ïivota. Akãní film Francie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

3. 4. sobota 19.30 hod. SKY KIDS 3D – GAME OVER 89 min.

4. 4. nedûle 16.30 hod. Poprvé 3D v kaÏdém kinû. Nasaì si br˘le 3D. Tajní agenti jsou opût zpátky. Bûhem cesty virtuálním svûtem videohry musí bojovat 
a 19.30 hod. ve vy‰‰ích a tûÏ‰ích úrovních. Sci-fi komedie USA.

MládeÏi pfiístupno

6. 4. úter˘ 19.30 hod. JEEPERS CREEPERS 2 94 min.

8. 4. ãtvrtek 19.30 hod. ZrÛdné netop˘fií monstrum laãné krve opût pfiichází. Plánuje stra‰idelnou hostinu. Ovládne autobus. Na‰tûstí se najde nûkdo, kdo pfií‰eru
zniãí. Horor USA. MládeÏi do 15 let nepfiístupno

10. 4. sobota 19.30 hod. ÚSMĚV MONY LISY 115 min.

11. 4. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh Ïeny, která mûla velké srdce a tvrdou hlavu. SnaÏila se studenty myslet samostatnû a nezávisle na svûtû. Osud zmûní Ïivotní kurs
i jí samotné. V hlavní roli Julia Roberts. Romantick˘ pfiíbûh. Film USA.

MládeÏi pfiístupno

13. 4. úter˘ 19.30 hod. ŽELARY 150 min.

15. 4. ãtvrtek 19.30 hod. Romantick˘ pfiíbûh odehrávající se v temné dobû okupace. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Ondfieje Trojana nominovan˘ na udûlení âeského lva
za rok 2003. V hlavní roli AÀa Geislerová.

MládeÏi pfiístupno

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
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