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Příští číslo vyjde 23. října

Přestože nepatřím k milovníkům pěnivého
moku a přílišné konzumace alkoholu,

běh Slavkovské pípy mi každoročně vyloudí
úsměv na rtech. Letos se 4. září sešlo na
startovní čáře zhruba čtyřicet osob (z toho
tři ženy), které si chtěly poměřit svou fyzic-
kou kondici spojenou s pitím piva. 

Na trati o délce jedenácti kilometrů se ob-
jevili jak trénovaní sportovci, tak i lidé, kte-
ří mají rádi recesi a chtějí se prostě jen po-
bavit. Někteří pojali vtipně i oblečení; na
startu se mimo jiné objevila trojice závodní-
ků převlečených za mimina.

Každý účastník závodu byl viditelně ozna-
čený, na krku se mu totiž pohupoval pivní tá-
cek. Na ten mu hospodští dávali za každé vy-
pité pivo razítko. K pravidlům hry patřilo
vypití minimálně čtyř piv a doběhnutí do cíle
ve stanoveném limitu. Horní hranice v pití
piv stanovena nebyla, čehož mnozí účastníci
také rádi využili.

Slavkovská pípa má svou historii. V jed-
nom roce se závodu zúčastnilo téměř 170 lidí,
jindy, v době totality, však po zákazu konání
z „vyšších míst“ se na startu sešlo pouhých
třicet závodníků. Ti museli v určených hospo-
dách dělat, že přišli na pivo náhodou. 

Slavkovská pípa člověku asi na zdraví
příliš nepřidá, spíše naopak, ale podle mého
mínění se jedná o soutěž milou. Je mnohem
lepší, když si člověk jednou za čas zasoutěží
a přitom vypije i pár piv, než když sedí den
co den v hospodě, a jen nadává na politiku,
na sousedy, na úředníky… Co říkáte, sejde-
me se příště i my na startovní čáře? 

Petra Janošíková

Pípa pro radost

Dne 13. září 1999 projednalo městské za-
stupitelstvo zprávu o výstavbě obecních bytů
v lokalitě Polní a stanovilo cenu finanční spo-
luúčasti zájemců o tento typ výstavby. Tato
spoluúčast u jednotlivých typů bude odvislá
od m3 obestavěného prostoru a vychází násle-
dovně: (viz tabulka na straně 2).

Další položkou, kterou se případný zájem-
ce bude podílet na výstavbě je částka 50 000

Kč za provedení přípojky energií, tj. vody,
plynu, kanalizace a elektrické energie.

Úhrada finanční spoluúčasti bude probí-
hat ve třech splátkách, a to následovně:

1. splátka – 50 % z ceny při podpisu
smlouvy

2. splátka – 30 % z ceny do tří měsíců od
podpisu smlouvy

3. splátka – 20 % z ceny do 14 dnů po na-
bytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
avšak nejpozději před předáním klíčů od
bytu.

V dalších bodech byly projednány zásady
budoucí smlouvy mezi městem a žadatelem,
kritéria pro přidělení bytu s finanční spolu -
účastí apod.

Další podrobnější informace Vám budou
opět poskynuty v úředních dnech na
Městském úřadu Slavkov u Brna - odbor by-
tového a tepelného hospodářství (ing.
Benda). Zde si taktéž bude možno vyzved-
nout příslušný formulář s již závaznou při-
hláškou a dotazníkem. Termín pro podání při-
hlášky je stanoven do 1. 10. 1999. (bth)

Nové informace o obecních bytech

Stavba obecních bytů na Polní roste rychlým tempem. V současné době, po dokončení věnců
prvního podlaží, se začíná na jižní straně již se stavbou druhého patra Foto: R. Lánský

V posledních letech nás však silně znepo-
kojuje její neutěšený stav – borovice ve stáří
140–150 let se nacházejí na hranici své život-
nosti, jsou napadeny škůdci a postupně odumí-
rají. Na volných místech se rozrůstají náletové
dřeviny a neprostupné křoviny. Snad všichni
milovníci přírody cítí, že současný stav obory
je neudržitelný. Na řešení této problematiky
panuje ve Slavkově několik názorů: stávající
porost vymýtit a vysázet nový les, vybudovat
lesopark nebo příměstský les, nezasahovat do
obory a nechat volný průběh přirozenému
zmlazování lesa.

Situace je komplikovaná skutečností, že ve
vlastnictví města je pouze malá část obory – pů-
vodní prodloužení aleje z ulice Kounicova, dnes
zarostlé dřevinami. Zbývající část obory je ve
vlastnictví Lesů ČR a za její obhospodařování

zodpovídá Lesní správa Bučovice, která má již
několik let ve svých plánech zahájení těžby.

Osud obory není lhostejný ani představite-
lům města. Po konzultacích s komisí životního
prostředí jsme prověřili možnost převodu obo-
ry na město. V úvahu však přichází pouze od-
koupení obory, které by zatížilo rozpočet měs-
ta částkou asi 2 mil. Kč. Následná péče o les,
vybudování lesoparku a údržba by město přišlo
asi na 10 mil. Kč. Takováto vydání jsou pro
město nepřijatelná, proto jsme vstoupili v jed-
nání s Lesní správou Bučovice.

Plánovaná úprava obory bude zahájena již
v měsíci říjnu, kdy dojde k vymýcení křovin
v západní části obory. Komise životního pro-
středí ve spolupráci s členy mysliveckého
sdružení označí některé vzácné keře a vzrostlé

Slavkovská obora získá novou tváfi
Slavkovská obora dotváří již po mnoho desetiletí neodmyslitelně

vzhled našeho města. Přes svou malou rozlohu (asi 12 ha) se na ni sou-
střeďuje zájem řady slavkovských občanů.

V minulém zpravodaji byli občané informováni o výstavbě obecních bytů v lo-
kalitě Polní. Nyní přinášíme informace další, a to především o finanční otázce.

(Pokračování na straně 2)
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Stejně jako loni, i letos se na římse zámku
usídlily dvě poštolky, které zde vyvedly svá
mláďata. Poštolky plní nezastupitelnou roli
při regulaci počtu holubů, jež svým trusem
ničí památky Foto: H. Nováková

Na základě projednaných materiálů MěR
projednala a

1. Schvaluje
– výměnu stávajícího zděného plotu u MŠ

Pohádka za dřevěný s podmínkou, že úprava
bude financována MŠ Pohádka

– pronájem nebytového prostoru – garáž na
poliklinice ve Slavkově – p. Červinkovi za úče-
lem garážování soukromého sanitního vozidla

– pronájem nebytového prostoru po ultra-
zvuku na poliklinice ve Slavkově panu
Sedláčkovi za účelem provozování oční optiky

– zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku města část pozemku par. č. 2708 o vý-
měře cca 60 m2 se stavbou sklepa v ulici ČSA 

– zahájení řízení o záměru města pronajmout
č. p. 664 s parcelou č. 574 na Koláčkově nám.

– program IV. řádného zastupitelstva
2. Bere na vědomí
– zprávu ze schůze finanční komise
– zprávu o koncepci řešení problematiky

slavkovské obory a doporučuje  předložení
zprávy MěZ

– zprávu o parkování vozidel na Palackého nám.
– zprávu o výstavbě obecních bytů a dopo-

ručuje její předložení MěZ
– předání systému polních cest v okolí gol-

fového hřiště pozemkovým úřadem městu
Slavkov u Brna

– zprávu o způsobu likvidace ROS, s. r. o.
– zprávu o využívání finančních prostředků

získaných za akcie JME
– informaci o Slavkovské iniciativě smíření
– informaci o plánovaném obnovení „Urban -

ských hodů“ v roce 2000 (po čtyřiceti letech)
3. Doporučuje
– schválit rozbory hospodaření příspěvko-

vých organizací
– schválit pozastavení čerpání neinvestič-

ních výdajů ve výši 5 % u organizací zřízených
městem (s právní subjektivitou) do projednání
rozboru hospodaření ze III. čtvrtletí

– schválit rozpočtová opatření
– na úhradu rekonstrukce elektroinstalace

ZŠ Komenského 
– na prodej vozidla IFA
– na úpis akcií České spořitelny, a. s.

– schválit prodej pozemku par. čís. 660/3
o výměře 2 m2 v ulici Lomená

4. Pověřuje
– tajemníka MěÚ konkretizací nákladů na

jednotlivé prvky městských hodin, které byly
umístěny na chrámu Vzkříšení Páně a zpraco-
váním harmonogramu prací tak, aby dílo bylo
dokončeno a slavnostně odhaleno 31. 12. 2000

– starostu města, aby na valné hromadě
TENRYU, s. r. o., uplatnil požadavek na prodej
obch. podílu společnosti ROS ostatním společ-
níkům, nebo souhlas s převodem tohoto podílu
na město Slavkov u Brna

– ing. Charváta a ing. Matyáše jednáním
s IPB o možnosti předčasného splacení úvěrů

5. Ukládá
– řediteli TSMS provést pokos v okolí kaple

sv. Urbana a hromadného hrobu na Frédách
– řediteli TSMS zpracovat na rok 2000 har-

monogram prací (zejména v letních měsících –
údržba zelených ploch)

– úseku tajemníka MěÚ připravit návrh
způsobu ukončení nájemního vztahu s nájem-
níkem MVDr. Suchým v prostorech bývalé res-
taurace Bonapart

– úseku tajemníka MěÚ připravit návrh vy-
hlášky o parkování v historické části města

– úseku tajemníka MěÚ předložit návrh trž-
ního řádu města

6. Jmenuje
– ing. Zavadila členem povodňové komise.

16. schůze městské rady – 30. 8. 1999

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěZ

1. Schvaluje
– rozbory hospodaření města a jeho organiza-

cí za l. pololetí 1999
– rozpočtová opatření doporučená ke schvá-

lení MěR
– doporučení MěR o využití volných pro-

středků získaných za akcie JME, a. s.
– prodej pozemku o výměře 2 m2 v ulici

Lomená
– koupě pozemku o výměře 53 m2 v sídlišti

Nádražní
– koupě pozemku o výměře 908 m2 v ulici

ČSA
– bezúplatný převod nepotřebného DHM

Občanskému sdružení Diakonie Úpice, které ho
použije pro sociálně potřebné občany a dětské
domovy

– doplnění pravidel na poskytování příspěvku
na práci s mládeží o pojem fyzická osoba

– prodej domu č. p. 79 a č. p. 278 za nově sta-
novených smluvních podmínek

– zrušení s likvidací  společnosti  ROS, s. r. o.
2. Bere na vědomí
– zprávu o problematice slavkovské obory
– zprávu o náročnosti zřízení městské policie

a ukládá starostovi města vejít v jednání s veli-
telem Policie České republiky ve Slavkově ve
smyslu zvýšení kontroly provozu 

– informaci o stavu rekonstrukčních prací
v objektu bývalé restaurace Bonapart a ukládá
MěR vypovědět nájemní vztah s MVDr. Suchým

po 30. 9. 1999, pokud v uvedeném termínu vý-
znamně nepokročí stavební práce  – po vypově-
zení náj. vztahu bude vypsáno výběrové řízení

– zprávu o výstavbě obecních bytů a stanovu-
je cenu bytů podle m3 obestavěného prostoru

3. Ukládá
– MěR předložit MěZ pořadník k přidělení

bytů a návrhy smluv do 29. 10. 1999 
– MěR předložit návrh vyhlášky o pravidlech

prodeje a převodu bytů z majetku města na nej-
bližším zasedání MěZ

4. Ruší
– vyhlášku města č. 22/96 o pravidlech pro-

deje domů, bytů, nebytových prostor v těchto
domech z vlastnictví města do vlastnictví práv-
nických a fyzických osob.

IV. fiádné zasedání mûstského zastupitelstva - 13. 9. 1999

Typ bytu Plocha Obestavěný prostor Cena bytu
A 36,00 m2 92,00 m3 243 877 Kč
B 48,33 m2 125,70 m3 455 120 Kč
C 41,90 m2 108,90 m3 346 689 Kč
D 55,21 m2 143,50 m3 558 471 Kč
E 86,19 m2 205,20 m3 935 719 Kč
F 41,90 m2 96,30 m3 269 090 Kč
G 55,21 m2 113,70 m3 375 856 Kč

Tabulka k článku Nové informace o obecních bytech

stromy, které mají být zachovány. V zimních
měsících proběhne pruhová těžba západní čás-
ti obory – pruhy budou mít rozlohu maximálně
1 ha a široké budou jako výška dvou vzrost-
lých stromů. Mezi jednotlivými vytěženými
místy zůstane lesní porost v šířce jako výška
jednoho vzrostlého stromu. Po zalesnění bude
probíhat ošetření porostu ve spolupráci Lesní
správy Bučovice s mysliveckým sdružením.
Vzhledem k této dohodě nebude obora rozdě-
lena na několik částí oplocenkami.

Ve východní části obory proběhne probírka
mladého lesního porostu a těžba zasáhne jen
určitá místa.

Podstatně se změní zastoupení jednotlivých
druhů stromů v oboře. K borovicím přibudou
duby, modříny a lípy.

K druhé etapě těžby a následnému zalesně-
ní se přistoupí až v době, kdy nově vysázené
stromky budou již vzrostlé. Tímto způsobem
se zamezí vzniku holin a les se dočká postupné
obnovy, která je nezbytná pro zachování obory
do dalších desetiletí.

O postupu prací a chystaných zásazích
v oboře budeme občany na stránkách našeho
tisku aktuálně informovat.

Mgr. Věra Křivánková

Slavkovská obora získá …
(Dokončení ze strany 1)

Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpraco-
vala Mgr. Věra Křivánková
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První z nich má název OK a vznikla již
v roce 1989. „Za vedení J. Pernese jsme do-
šli k poznání, že muzeum by mělo zprostřed-
kovávat širší pole poznání, než je pouhá pre-
zentace předmětů v historických sbírkách.
Tato myšlenka se začala prosazovat již  zhru-
ba od roku 1984, kdy se začaly pořádat bese-
dy se spisovateli a také pravidelná setkání
autorů literatury faktu,“ řekl kulturní pracov-
ník Historického muzea ve Slavkově Oldřich
Klobas. Později začali pracovníci muzea
klást důraz na výtvarné výstavy a do
Slavkova přijížděli prezentovat svá díla nej-
lepší výtvarníci z celé republiky. „Myšlenka
založit druhou galerii přišla zhruba
v roce 1993 a k zakladatelům galerie Hollar
patří mj. výtvarníci Karel Zeman a Karel
Toman. Po vystěhování místnosti technické-
ho ústředí knihoven, kde se řezaly balíky pa-
píru, k tomu vzniklo velmi příhodné místo.
Galerie Hollar je zaměřena na prezentaci
grafiky umělců sdružených ve stejnojmen-
ném spolku,“ upozornil O. Klobas. 

Četnost vernisáží je různá. V galerii Hollar
se obvykle konají tři výstavy do roka, re-
spektive v sezóně, která je od června do září.
Oproti tomu v galerii OK bývá zhruba šest
výstav (z toho jedna až dvě bývají spojené
s muzejní tematikou – krajky, pohlednice,
betlémy). Každý druhý rok zde také pravi-
delně vystavuje Základní umělecká škola.

Slavkovské galerie již dosáhly takového
ohlasu, že se výtvarníci sami hlásí a chtějí
u nás prezentovat svá díla. Kdo a kdy zde
bude vystavovat, se rozhoduje zhruba dva
roky dopředu. Jak dlouho pak výstava potrvá
záleží na dohodě muzea s konkrétním vý-
tvarníkem, obvykle však trvá tři až pět týdnů.
„Aby výstavy viděl co největší počet lidí,
byla už předloni upravena trasa zámku tak,
aby vedla okolo galerie OK. Průvodci také
návštěvníky upozorňují na možnost zhlédnu-
tí právě probíhající výstavy,“ dodal O.
Klobas. Největšímu zájmu se těšily vernisá-
že děl Zábranského, Mikulky, J. Kristoforiho
nebo A. Borna. Výstavy – až na výjimky –

V galeriích OK a Hollar pfiedstavují svá díla uznávaní umûlci

V galerii OK prezentují svou tvorbu nejen významní umělci, ale také žáci místní základní umě-
lecké školy Foto: Hana Nováková

Lidé, kteří si nedokáží představit svůj život bez nějakého kulturní-
ho vyžití, mohou být, co se týká výstav v našem městě, určitě spoko-
jeni. Nacházejí se zde totiž hned dvě galerie. 

jsou prodejné. „Obrazů se prodává vcelku
dost, ne vždy jsou však kupujícími obyvatelé
Slavkova. Velký zájem byl například o obra-
zy Zábranského. Za plátna umělců zvučných
jmen jsou lidé často ochotni zaplatit nesrov-
natelně více peněz, než za díla méně zná-
mých autorů,“ podotkl Oldřich Kobas. 

Do obou galerií je vstup volný. Návštěvní
doba je v souladu s návštěvní dobou muzea,
ovšem v galerii Hollar bývá sezóna obvykle
zkrácena. 

O tom, kdy a jaká výstava se koná, dávají
pracovníci muzea znát hned několika způso-
by. „Lidem, kteří chodí na vernisáže pravidel-
ně, rozesíláme obvykle pozvánky. Dále pak
umisťujeme na různá místa poutače s upozor-
něním o konání výstavy a také dáváme ozná-
mení o vernisáži do různých sdělovacích pro-
středků. U většiny výstav bývá relace také
v Českém rozhlase,“ podotkl O. Klobas. 

V roce 2000 by měla v galeriích představit
svá díla řada špičkových umělců. Mezi již
naplánované výtvarníky paří například tako-
ví mistři výtvarného umění jako Kristofori,
Zábranský, Mikulka (ten ovšem bude tento-
krát vystavovat grafiku) či Born. „V jednání
jsme také s P. Skalníkem, který působil  pře-
devším v Kanadě. Rád bych, aby zde
v roce 2000 vystavoval Karel Zeman, gra-
fik a medailér, který letos oslaví své padesá-
té narozeniny. Právě posledně jmenovaný
umělec vytvořil několik medailí s tematikou
Slavkovské bitvy,“ upozornil O. Klobas. 

Je škoda, že jmenované akce nenavštěvuje
více Slavkovanů. Pořádání výstav má značný
význam pro naše město a jeho propagaci. Je
potěšující, že Slavkov díky zdejším iniciati-
vám znají i výtvarníci žijící v Praze. Velikou
poctou pro naše město je skutečnost, že
umělci zvučných jmen osobně již několikrát
představili ve Slavkově svá díla.

Petra Janošíková

Ve slavkov-
ském zámeckém
mobiliáři je beze-
sporu jedním
z nejcennějších
předmětů rene-

sanční gobelín bruselské provenience pochá-
zející pravděpodobně z roku 1570. Tento ná-
stěnný koberec je ovšem vlivem dlouhodobě
opomíjené údržby ve velmi špatném stavu
a hrozilo již vážné nebezpečí jeho totálního
rozpadu.

Díky iniciativě odborné pracovnice
Historického muzea ve Slavkově u Brna, his-
toričky PhDr. Vladimíry Zichové, se muzeu
podařilo získat na jeho opravu grantovou sub-

venci Ministerstva kultury ČR. V rámci pro-
gramu „Restaurování movitých kulturních pa-
mátek“ bylo možné vypsat konkurzní výběro-
vé řízení na odborné zrestaurování a dnes je
již gobelín v péči vybrané restaurátorské díl-
ny v Jindřichově Hradci.

Náročnost obnovy rozměrného gobelínu
vyžaduje určitý čas, a tak až teprve v roce
2003 bude moci návštěvník spatřit na slav-
kovském zámku v celé kráse mytologické vý-
jevy vzácné bruselské tapiserie.

Podařilo se tak na poslední chvíli zachránit
nenahraditelnou mnohamilionovou hodnotu,
která jako součást motivého kulturního dědic-
tví bude dotvářet stylové interiéry našeho
slavkovského zámku. (hm)

Záchrana unikátní památky

Redakãní rada
Tomá‰ Drá pal, Tyr‰ova 1099, PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057,
Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Oldfiich Cho -
choláã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav
Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370,
Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro ãasopis na‰eho mûsta ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 11. 9. 1999
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Junácké odpoledne na Z· Komenského
V pátek 10. září uspořádali slavkovští ju-

náci na naší škole zábavné odpoledne pro
děti. Tuto zábavu pojali opravdu velkolepě.

Vyskytuje se ve Vašem okolí nějaká technic-
ká památka? Parní stroje, turbíny, stabilní moto-
ry (plynové, benzinové a naftové), parní loko-
motivy (oračky), parní válce, buchary apod.?

Pokud ano, budeme Vám vděčni za každou in-
formaci, včetně kontaktu na současného vlastní-
ka nebo na někoho, kdo by poskytl informaci
nebo poradil. Naše aktivita se opírá o Doporučení
rady Evropy č. 872 o ochraně a zachování prů-

myslového, technického a stavebního dědictví.
Cílem je pořídit filmovou a fotografickou doku-
mentaci výše uvedených objektů a strojních zaří-
zení, event. exponáty zachránit před likvidací.
Z jednotlivých dokumentací bude vytvořena pub-
likace, ve které bude zdůrazněn význam a jména
lidí, kteří se této akci podíleli.

Další objekty našeho zájmu jsou cihelny,
cukrovary (lihovary), mlýny, doly, zemědělské
usedlosti, továrničky, kovárny atd.

Děkujeme za ochotu a věříme, že naši snahu
podpoříte. Společnost přátel staré techniky

Pařížská 2151, 272 01 Kladno

Nemáte doma turbínu?

Jistě není občana Slavkova u Brna, který
by neznal Košvicovu cukrárnu na Palackého
náměstí č. 73. Široký sortiment zákusků
a ochotná obsluha velmi dobře reprezentují
toto zařízení na veřejnosti. Proto jistě každé-
ho potěšila prováděná oprava interiéru i exte-
riéru domu, v němž cukrárna sídlí. Po de-
montáži lešení však většina slavkovských
občanů zažívala šok z fasády, která by se jis-
tě velmi efektně vyjímala ve funkcionalistic-
kém prostředí, jež ale v historickém jádru pa-
mátkové zóny našeho města působí naprostro
disharmonicky.

Nejsem sice vystudovaný inženýr architekt
abych mohla fundovaně zdůvodnit, proč tato
fasáda nezapadá mezi ostatní uliční architek-
turu, jedno však vím zcela jistě. Není to tak
dlouho, co byl na celé náměstí zpracováván
dr. Eliášem stavebně historický průzkum do-
movní zástavby. Pro tento materiál dodalo
muzeum řadu dnes již historických fotografií
včetně náměstí a domu č. p. 73. Ve stavebně
historickém rozboru, který stál kolem sta tisí-
ce korun a který platilo město, jsou jasně za-
kotveny zásady obnovy jednotlivých objektů,
které historický prostor města rámují.

Není mi tedy jasné, proč se vůbec staveb-
ně historický průzkum musel dělat, když ani
sám Památkový ústav v Brně jej nerespektuje
a historické náměstí dotváří super moderními
novotvary. Jistě by takovýto objekt mohl dělat
parádu na slavkovském předměstí, na náměs-
tí s historizujícími artefakty se však v žádném

případě nehodí! Naopak mne velmi překvapu-
je, že například při schvalování opravy pova-
lových stropů na zámku byl památkáři strikt-
ně vnesen požadavek na hnědé zbarvení dřeva
podstřešních trámů, neboť stavební firma do-
dala dřevo v barvě nazelenalé. Přestože se
jednalo o zabarvení způsobené chemickou
impregnací, které dle ujištění odborníků do
roka zmizí, nebyly tyto námitky akceptovány.
Takže na půdu, kam nikdo nechodí, musí být
trámy stylové, zatímco na náměstí, jež je na
očích široké veřejnosti, lze v památkové zóně
udělat cokoliv.

Nejsem bohužel jediná, které vadí necitli-
vý přístup k dotváření image našeho města.
Obracím se proto na jeho odpovědné pracov-
níky, aby již další neadekvátní stavební zása-
hy do tvářnosti Slavkova u Brna nedopustili,
neboť nám i budoucím generacím by měl trva-
le připomínat bohatou historii, která jej tak
úspěšně proslavila po celém světě.

Marie Langová

Cukrárna a památková zóna

O Běhu Terryho Foxe
Ve středu 8. září, v krásném zářijovém od-

poledni, se ve Slavkově konal Běh Terryho
Foxe. Po loňském silně navštíveném nultém
ročníku se letos účast opět zvýšila. Na trať vy-
razilo 665 účastníků. Úsek dlouhý 1950 m zdo-
lávali na bicyklech, kolečkových bruslích, bě-
hem, chůzí, aby vyjádřili radost z pohybu
a snahu svým způsobem pomoci v boji proti
zkeřné chorobě – rakovině.

Organizátor akce Cyklo klub Slavkov ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže, Městem
Slavkov a jeho organizacemi touto cestou dě-
kují všem přispěvatelům na konto Běhu
Terryho Foxe. Stejný dík a pochvalu zaslouží
další firmy a organizace, které se finančně, ma-
teriálně nebo organizačně podílely na úspěš-
ném průběhu této humanitární akce: Rauscher
Slavkov, Inteko Slavkov, Arktida Brno,
Potraviny Svoboda, SÚS Slavkov, Policie ČR
Slavkov, Dopravní inspektorát Vyškov, CO
pluk Bučovice a řada dobrovolníků. Na konto
Běhu Terryho Foxe byla tak odeslána částka 27
278 Kč, která bude využita na výzkum rakovi-
ny v ČR. Loni se vybralo v ČR celkem 2 321
000 Kč. Petr Navrátil

Již dopoledne mohli žáci pátých
tříd vyslechnout zasvěcený výklad
o skautském životě doprovázený vide-
ozáznamy a diapozitivy. Odpoledne si
všechno vyzkoušeli prakticky.

Na travnatém školním dvoře junáci
postavili velký indiánský stan. Uvnitř
tee-pee byly připraveny pro žáky různé
junácké aktivity – navlékání korálků,
zkouška čichu, řešení různých hlavola-
mů, … Před stanem si mohli zájemci -
možná budoucí skauti - vyzkoušet dal-
ší z oblíbených skautských her – baži-
nu, pavouka, snášení vajec, …

Děkujeme slavkovským junákům
za toto krásné a zábavné odpoledne.
Přejeme jim, aby se jejich řady rozšíři-
ly o další členy z žáků naší školy.
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Po delší době jsem opět navštívil Slavkov.
A protože mám rád dobrodružství, přijel jsem
vlakem.

Nádraží je pořád stejné, jen oproti mé mi-
nulé návštěvě chyběly hodiny. Jak jsem zjistil,
veřejné hodiny (kromě autobusového nádraží)
nejsou ve Slavkově žádné.

Hotel Soult vypadá moc hezky – škoda, že
je z náměstí trochu z ruky. Všechno vynahradí
milá a rychlá obsluha a výborná kuchyně.

Přejdu po mostě a vidím nový obchvat, kte-
rý zapadl pěkně do krajiny. Po pravé straně se
staví, jdu se tam podívat. Nová ulice, vedle
penzion a ještě dál supermarket. Něco bych si
potřeboval koupit. Je sobota dopoledne, špič-
ka a obchod je prázdný. Vlastně není – asi 30
lidí stojí ve dvou dlouhých frontách u pokla-
den, přičemž další dvě pokladny jsou prázdné.
Mohly by zaskočit prodavačky vyskládávající
zboží do regálů, ale v tuto chvíli je zřejmě dů-
ležitější regál plný chipsů.

Náměstí je krásné a čisté. Jen škoda, že stro-
my v kontejnerech čeká pravděpodobně zkáza.
A navíc – kontejnery příliš náměstí nezdobí.
Zdálky vidím kašnu a těším se jak se osvěžím ne-
jen pohledem na ni. Ale co to je za výtvor?
Kašnu „to“ připomínalo opravdu jen zdálky.

Z přístupové cesty k zámku je pěkný výhled
na renesanční dům s radnicí a celé náměstí.
Hned vedle stojí orientační plán města. Je
nový a úplný. Ale je nanic, protože se k němu
nedá dojít. Potřebal bych buď schůdky nebo
dalekohled, abych si ho prohlédl. 

Blíží se poledne – doba oběda. Restaurace
Bonapart už léta nefunguje, tak se vydám do
restaurace Sokolský dům, která svou hezkou
fasádou vévodí náměstí. Ale proč se na mě
číšníci tak mračí? Brzy jsem se uklidnil –
mračí se na každého. Džus mně přinesli v pěk-
né sklenici, avšak bez označení množství.
Doufám, že se neošidili. Jídlo bylo dobré, ale
zase nějaká novinka – tatarskou omáčku dá-
vají do šálku na preso. 

Na náměstí se opravuje a staví, ale jak
jsem zjistil, prý to trvá nějak dlouho. Lidé jsou
asi moc netrpěliví, všechno by chtěli hned.

V opravené Košvicově cukrárně jsem si dal
vynikající kávu a velmi dobrý zákusek. Slyšel
jsem nějaké kritiky na její fasádu, ale nezdálo
se mi, že by nějak rušila. Na náměstí je mno-
hem víc fasád zasluhujících si kritiku.

Tím můj krátký výlet skončil. Za nějakou
dobu se do Slavkova podívám znovu. A těším
se, že zase něco napíšu do vašeho zpravodaje.

Zpátky pojedu autobusem. Dobrodružství
jsem si užil dost. Josef Pocestný

Procházka Slavkovem✎

NÁTÛRY KOUPELOV˘CH VAN
Cena: 1400 Kã

Informace na tel.: 05/44 21 49 74
http://come.to/renovan

• Výrobní firma s dětským textilem
hledá dealera. Tel.: 05/44 22 09 18,
mobil: 0602/532 737.

Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Slavkov u Brna
sděluje, že přijímá objednávky na
ovocné stromky a keře pro podzim-
ní výsadbu r. 1999 a také na sadbo-
vé brambory na jaro r. 2000.
Písemné nebo osobní objednávky
přijímá Miroslav Rys st., ul. ČSA 253,
a to nejpozději do 5. října 1999.

Výbor ZO ČZS Slavkov

I N Z E R C E

Určitě ho ve Slavkově potkáte i Vy.
Pravidelně dvakrát denně ve slav -
kovských ulicích a přilehlých alejích i na
koupališti se na závody připravuje jeden
ze špičkových triatlonistů.

Už zhruba tři mě-
síce bydlí u známého
„železného muže“, p.
Ivana Křivánka, díky
jehož podpoře může
svůj sport aktivně
provozovat. Jmenuje
se Andrej Krem -
lovskij, je občanem
Ruské republiky.
Rozhovor s tímto

sportovcem Vám přinášíme.
• Jak ses vlastně dostal k triatlonu a jaké

byly tvoje začátky?
V osmnácti jsem začal závodně plavat za

ruskou armádu. Pak jsem byl šampionem rus-
ké armády v trojboji a teprve v roce 1993 jsem
začal s triatlonem.

• Kromě triatlonu máš i nějaké další ko -
níčky?

Jsem sportovně i pracovně vytížený, takže
mi na další aktivity čas nezbývá. Jediný můj
koníček je triatlon a vše, co k němu patří, ale
občas rád rybařím.

• A co úspěchy? Kterého si nejvíc ceníš?
To je těžké, ale nejvíc si asi cením úspěchu

z ruského šampionátu v triatlonu, kde jsem byl
na prvním místě. Taky jsem uspěl na meziná-
rodním triatlonu ve Španělsku (10. místo). Na
loňském mistrovství ČR ve sprint triatlonu
(poloviční tratě olympijského triatlonu)
v Sadské jsem obsadil třetí příčku a na letoš-
ním MČR jsem byl pátý.

• Jaké jsou tvoje plány do budoucna?

Příští rok bych rád závodil za oddíl triatlo-
nu Dr. Svitavák Kepák Sokol Slavkov u Brna.

• Jak odpočíváš, čím se nejlépe odreaguješ
a načerpáš nové síly?

Piju pivo (smích). No, zkrátka na odpoči-
nek moc času nezbývá, protože denně trénuji
šest až sedm hodin. Nejraději spím.

• Máš nějaké motto, kterým se řídíš?
Lepší dělat míň a dobře, než víc a špatně.
• Děkuji ti za rozhovor a přeji mnoho

sportovních i osobních úspěchů.
Lucie Florianová

Nová posila slavkovského triatlonu
A. Kremlovskij: Rád bych závodil za Slavkov

Při kontrole nadřízených orgánů o využí-
vání půdního fondu v r. 1973 bylo zjištěno, že
v trati Vinohrady pod Urbanem je hodně ne-
obdělané půdy. Šlo hlavně o pozemky starých
občanů, kteří neměli možnost se o pole starat.
Pozemky se nemohly dělit na menší díly ani
prodat. MěstNV a Státní statek dostaly za
úkol tuto půdu řádně obdělávat. Pro statek to
bylo nevhodné. Řešení se našlo. Bude-li toto
území prohlášeno za rekreační, bude možné
pozemky dělit na menší parcely a prodávat.
O to byl mezi občany dost velký zájem.
Počítalo se s tím, že stávající organizace za-
hrádkářů se ujme této akce. Dělit větší celky
a přidělovat je budoucím zahrádkářům. Když
tato organizace tuto věc odmítla, bylo nutné
založit spolek nový.

Na 8. února 1974 svolala zemědělská ko-
mise MNV schůzku vybraných zájemců o za-
hrádky za účelem založení nové organizace.
Zúčastnilo se jí 10 budoucích činovníků. Byla
ustavena Zahrádková osada Českého svazu
zahrádkářů. Hned na této schůzi byli zvoleni
hlavní funkcionáři: předseda M. Marek, jed-
natel F. Pršík a pokladník J. Relich. Hned se
pustili do práce. I další funkcionáři, každý na
svém místě, začali intenzívně pracovat. Na
konci roku 1974 jsme mohli vidět výsledky –

měli jsme 80 členů, 15 schůzí výboru, 2 celo-
večerní přednášky odborníků, bylo přiděleno
30 zahrádek, přivezli jsme 620 stromků a keřů
k výsadbě a nová cestní síť umožnila přístup
ke všem zahrádkám.

V dalších letech se činnost stále rozšiřo-
vala. Pro rok 1975 byl výbor organizace po-
změněn a rozšířen. Předsedou se stal B.
Fiala, jednatel M. Marek, hospodář J. Blahák
a revizor účtů J. Novotný. Rozvíjela se další
činnost – pochůzky po sadech, upravování
cest, školení funkcionářů, praktické ukázky
řezu v terénu. V r. 1976 už bylo 163 členů.
Jednatelem se stal M. Šmíd, pokladníkem M.
Marek. Začalo se s budováním chat. Pro zin-
tenzívnění práce byly ustaveny komise –
hospodářská, kulturní, stavební a mechani-
zační. Rok nato byla získána budova pro
zpracovnu ovoce u synagogy. Byl zakoupen
traktor z STS Bučovice. Vedoucí mechani-
zační komise byl ing. D. Kmeť. Pro členy
byly zajišťovány sadbové brambory, hnojiva
a stromky k výsadbě. Bylo započato se zpev-
ňováním cest. V r. 1978 začal pracovat s trak-
torem S. Žemla. Intenzívně se začala vyba-
vovat zpracovna ovoce. Ostatní komise
pokračovaly ve své činnosti.

(Dokončení v příštím čísle)

25 let trvání ZO âZS - Zahrádková osada ve Slavkovû u Brna

Rozná‰ka do v‰ech domácností do dvou dnÛ

Tel. 05/44 22 10 05

Martina Ruská

ve Slavkovû u Brna
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KfiÍÏOVKA O CENY s pfiíslovím
Citát Aristotela: Zku‰enost na … dokonãení v tajence.
Tajenku za‰lete do 15. fiíjna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od firmy AUTOKOSMETIKA Karel Medek
v˘hru – vyle‰tûní a konzervaci laku auta – a dal‰í dva knihu z prodejny
Knihy-dárky. Jméno v˘herce zvefiejníme v pfií‰tím ãísle, které vyjde 23. 10.
1999. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Vlaìka
Anderlová, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna. 1. cenu - vyle‰tûní a konzer-
vaci laku auta - si mÛÏe telefonicky domluvit pfiímo s panem K. Medkem.
Druhou cenu (knihu) získává Josef Májek, NádraÏní 1181, Slavkov, tfietí
cenu (knihu) Tomá‰ Pavéska, Topolová 1316, Slavkov. Knihy si mohou
vyzvednout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

684 01 Hodějice 30
tel. 05/44 22 08 40
mobil 0606 835 595

• kompletní sluÏba ruãního
mytí a ãi‰tûní automobilÛ
(interiér + exteriér)

• renovace, le‰tûní
a konzervace laku

• o‰etfiení plastov˘ch
a gumov˘ch ãástí

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

KONTRABAND Jean-Claude Van Damme. Velk˘ návrat akãní-
ho hrdiny.

Blade Wesley Snipes, tentokrát sám proti armádû nesmrteln˘ch.
„Ultrabrutální, ultrastylizované, ultra‰okující“! Film, kter˘ vás
uchvátí a nepustí ze spárÛ po pfií‰tí dvû hodiny.

BYL JEDNOU JEDEN POLDA III Major Maisner a tanãící
drak! L. Potmû‰il potfietí… a naposled!

Z PEKLA ‰TÛSTÍ M. Kuklová, M. ·imÛnek, D. HÛlka v klasic-
ké ãeské pohádce ZdeÀka Tro‰ky.

PRINC EGYPTSK˘ Animovan˘, hudební velkofilm. Biblick˘
pfiíbûh, kter˘ zaujme dûti i dospûlé.

STAV OBLEÏENÍ Denzel Washington, Bruce Willis…
Vzru‰ení, napûtí a skvûle zvládnuté akce. Neviditeln˘ nepfií-
tel, národ v ohroÏení, krize.

TAJEMSTVÍ LOÀSKÉHO LÉTA II Nûkterá tajemství tû budou
pronásledovat navÏdy. „Jestli vás první film pfiitahoval, ten -
hle vás zniãí!“

RONIN Robert de Niro, Jean Reno. Vysokooktanov˘ thriller,
nadupan˘ non-stop akcemi. NezapomeÀte se pfiipoutat!
„Opravdov˘ akãní ohÀostroj“.

JOHANKA Z ARKU USA/âR 1999. Historick˘ film 183 min.
Její Ïivot se stal legendou. Pfiíbûh Johanky z Arku byl cel˘
natáãen v âeské republice.

LOLITA Tragick˘ pfiíbûh o vztahu star‰ího muÏe a nezletilé dív-
ky. Filmové zpracování skandálního románu U. U. Nabokova.

ÎLUTÁ PONORKA The Beatles. „Originální! Vynalézavé!
Pastva pro oãi!

BOUfiE Luke Pery, Martin Sheen. Hurikán Andrew pfierÛstá
v nejvût‰í pfiírodní katastrofu. Niãivé následky se zdají b˘t
neodvratné.

HLÍDAÃ MRTV˘CH Policie jej obvinila z nûkolika vraÏd a teì je
mu v patách. Skuteãn˘ vrah bohuÏel také…

MUMIE Adaptace románu slavného Brama Stokera ve stylu
slavn˘ch hororÛ

ATOMOV˘ VLAK Rychlost smrtonosného vlaku se kaÏdou se-
kundu mnohonásobnû zvût‰uje!

PSYCHO Nejvût‰í horor v‰echo dob se vrací v novém zpracování.
GANG POLICAJTÛ James Belushi. Dva zabijáci se ukr˘vají

tam, kde je nikdo nenajde… Za sv˘mi odznaky!
PÁN BOUfiE Peter Fonda – hluboko v srdci baÏin legendy oÏí-

vají a nepfiátelé hynou. Dokonalé zvlá‰tní efekty.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

bytÛ, kanceláfií, klavírÛ, trezorÛ
i vût‰í zakázky.

Náklad poji‰tûn

Za zprostfiedkování zakázky
poskytujeme provizi

Tel.: 05/47 21 21 76,  47 21 23 96,
0603/49 44 39

DOPRAVADOPRAVA

STÛHOVÁNÍSTùHOVÁNÍ
tuzemská a zahraniãní

SANITÁRNÍ KERAMIKA, BATERIE, 
OHŘÍVAČE, VODÁRNY,
SPRCHOVACÍ KOUTY,
PLASTOVÉ VANY,
PRAČKY,
MYČKY

Slavkov u Brna

PRODEJ I NA SPLÁTKY  • • • DOPRAVA
Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20

MIMOŘÁDNÉ SLEVY

Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

SPORÁKY,
ODSÁVAČE PAR,

CHLADNIČKY, MRAZNIČKY,
RADIÁTORY, TERMOSTATY,

PLYNOVÉ KOTLE, KOTLE NA
PEVNÁ PALIVA, TOPIDLA A OHŘÍVAČE
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SLAVKOVSKÁ PÍPA patfií k velmi
oblíbenému závodu, kter˘ rok od roku
získává stále nové pfiíznivce, a to
i u pfiespolních. V˘voj závodu si mÛ -
Ïete prohlédnout a také zavzpomínat
nad dnes jiÏ historick˘mi fotografiemi
z archívu J. Rozsypala.

11997777

11998811

11998822

11998833

11998844

11998866

11999988

11999999

Václav
Eliá‰

Široký sortiment židlí a křesel
Bohatý výběr potahových materiálů
Specializovaná prodejna je součástí čalounické provozovny

ŽIDLE ✦ KŘESLA
VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

BRNĚNSKÁ 117

684 01
SLAVKOV
U BRNA

tel./fax:
05/44 22 02 30

Skvělým triumfem domá-
cí dvojice Chromý–Luska
skončilo poslední srpnový
týden na slavkovském zám-

ku Mistrovství České republiky v beach-
volleyballu. Slavkováci jsou mistři repub-
liky pro rok 1999.

1999 diváků - dle od-
hadu moderátora
Tondy Kaly z rádia
Krokodýl - kteří se
zaslouží „1*“. Vždyť
i poražení finalisté si
v televizním zázna-
mu posteskli, že v ta-
kovém prostředí jsou
Slavkováci neporazi-
telní.

Sportovní úspěch
podtrhly i další dvo-
jice domácího SK BV Slavkov. Kuchta
s Biječkem obsadili 7. a Bartoň se Šafářem
14. místo.

Celému podniku však předcházel několi-
kadenní maraton příprav. Tady je třeba podě-
kovat všem, kteří se podíleli na přípravách
a samotném turnaji: Městu Slavkov a měst-
skému úřadu, Technickým službám, ISŠ
Slavkov a hlavně 74. záchranné a výcvikové
základně CO v Bučovicích. 

Slavkováci, máme mistry! Díky vám!
Za SK Beachvolleyball P. Šafář

Slavkovský beach opět mistrovský

Závody 3. kola slavkovské ligy žactva
horských kol se konaly za krásného počasí
11. září v Oboře. Nejmladší žáci jeli okruh
dlouhý 350 m dvakrát, mladší žáci třikrát.
Starší žáci museli zdolat 850 m okruh pět-
krát, kadeti a příchozí desetkrát. Mimo sou-
těž v rámci přípravy na MS ve Švédsku se
závodu zúčastnil i Pavel Boudný.

Za podporu, krásné ceny pro vítěze a cel-
kově pěkný průběh závodů děkují pořadatelé
CK a DDM Slavkov těmto firmám: Jonas
Tour, Duoplast Slavkov, Obuv, Ovoce, zeleni-
na Kudová, Knihy, dárky Skaličková,
Drogerie Hlásenský, Zámecká lékárna,

Květiny Pospíšilová, Protisk, Potraviny
Vaverka a Sport Růžička Rousínov.

VÝSLEDKY: Ml. žáci: 1. Sekerka J., nej-
ml. žačky: Beránková V., nejml. žáci: Je -
řábek M., starší žáci: Drbal V., kadeti:
Navrátil J., příchozí: Netopil V. (pn)

Již počtvrté v řadě potvrdili i slavkovští po-
řadatelé, že Slavkov nemá konkurenci v pořa-
datelství a diváckém zájmu. Beachvolejbalová
asociace znovu přidělila turnaj MR do správ-
ných rukou. Neopakovatelnou atmosféru slav-
kovského „zámeckého kurtu“ podtrhlo zhruba

Horská kola v Obofie
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2. 10. sobota 19.30 hod. PELÍ‰KY 115 min.

3. 10. neděle 16.30 hod. Příběh z jedné košířské vilky na sklonku 60. let. Nová úspěšná česká komedie režiséra J. Hřebejka.
a 19.30 hod. Hrají: M. Donutil, J. Kodet, B. Polívka, S. Zázvorková a další

Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno

5. 10. úterý 19.30 hod. PfiEBER SI TO! 100 min.

7. 10. čtvrtek 19.30 hod. Jaké rady dát člověku, který své problémy řeší pistolí nebo pytlem cementu? Filmová komedie USA
Vstupné: 41, 43 Mládeži přístupno od 12 let

9. 10. sobota 19.30 hod. MATRIX 131 min.

10. 10. neděle 19.30 hod. Zapomeňte na vše, co znáte a co jste viděli. Uvěříte neuvěřitelnému. Sci-fi film USA
Vstupné: 39, 41 Kč Mládeži přístupno od 12 let

12. 10. úterý 19.30 hod. ÏIVELNÁ POHROMA 102 min.

14. 10. čtvrtek 19.30 hod. Větru, dešti a citům neporučíš aneb dva mladí lidé v zajetí přírodních katastrof. Romantická komedie USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

16. 10. sobota 19.30 hod. WILD WILD WEST 106 min.

17. 10. neděle 19.30 hod. Divoký západ jak ho ještě neznáte. Strojočlověk vyzbrojený armádou šílených vynálezů se rozhodl pomstít  lidstvu.
Westernová komedie USA
Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno od 12 let

19. 10. úterý 19.30 hod. NÁVRAT ZTRACENÉHO RÁJE 111 min.

21. 10. čtvrtek 19.30 hod. O nevyzpytatelnosti osudu, lásce, toleranci a odpuštění. Nový český film režiséra Vojtěcha Jasného.
Hrají: Vl. Pucholt, I. Timková a další
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

23. 10. sobota 19.30 hod. DESET DÛVODÛ, PROÃ TÛ NENÁVIDÍM 97 min.

24. 10. neděle 19.30 hod. Zkrocení zlé ženy na americké střední škole aneb Kdyby se toho byl Shakespeare dožil… Zfilmovaná komedie USA
Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno

26. 10. úterý 19.30 hod. JINÁ LÁSKA 129 min.

28. 10. čtvrtek 19.30 hod. Příběh mladé ženy, která přes mentální postižení chce v životě lásku i starosti „obyčejného“ života. Romantická
komedie USA. Vstupné: 42, 44 Kč Mládeži přístupno

30. 10. sobota 19.30 hod. NEPOLÍBENÁ 107 min.

31. 10. neděle 19.30 hod. Nikdy nevynikala, nebyla okouzlující ani oblíbená, až jednou… Komedie USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

2. 11. úterý 19.30 hod. SAMETOVÁ EXTÁZE 120 min.

4. 11. čtvrtek 19.30 hod. Příběh novináře pátrajícího po kdysi slavné hvězdě glam rocku Brianu Sladeovi. Rocková fantazie. Film VB
Mládeži přístupno

6. 11. sobota 19.30 hod. OSCAR WILDE 117 min.

7. 11. neděle 19.30 hod. Příběh Ira, který zvítězil na obou stranách Atlantiku. Příběh spisovatele a dramatika, který výrazně poznamenal
svoji i naši dobu. Film VB/SRN/USA Mládeži do 15 let přístupno

8. 11. pondělí 19.30 hod. MUMIE 125 min.

9. 11. úterý 19.30 hod. V pouštním městě mrtvých dřímá hrůza. Dobrodružný příběh o hledání zlatého pokladu a vzácných rukopisů.
10. 11. středa 16.30 hod. Hororová komedie USA
11. 11. čtvrtek 19.30 hod. Mládeži přístupno

13. 11. sobota 19.30 hod. TAXI 85 min.

14. 11. neděle 19.30 hod. Adrenalin, testosteron a speed… Prostě pořádná jízda. Žádná rychlost není dost velká. Francouzská kriminální
komedie Mládeži přístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

¤ÍJEN - LISTOPAD 1999

Datum hod. akce místo konání druh pořadatel

2. 10. od 14.00 Drakiáda na Střelnici - soutěž o nejkrásnějšího draha a nejlepšího drakovodiče Střelnice sport DDM Slavkov u Brna
9. 10. 8.30 Hrad Bouzov a Sovinec - poznávací zájezd (přihlášky v DDM) kult. DDM Slavkov u Brna
9. 10. 10.00 Slavkovský pohár horských kol - 4. závod Obora sport CK a DDM Slavkov u Brna
9. 10. 17.00 Pěvecký koncer Evy Hřízgové-Jirušové sál ZUŠ koncert ZUŠ Slavkov u Brna

14. 10. 16.30 Zájezd na plavání Vyškov sport DDM Slavkov u Brna
21. 10. Burza dětských hraček, knih, sportovních potřeb a hudebních nástrojů spol. DDM Slavkov u Brna
21. 10. 17.00 I. hudební večer žáků sál ZUŠ koncert ZUŠ Slavkov u Brna
23. 10. CROSS - závěr sezóny - golfový turnaj GCA sport GCA Austerlitz
27. a 28. 10. 8.00–15.00 Podzimní dvoudenní příměstský tábor pro děti ZŠ DDM sport DDM Slavkov u Brna
31. 10. 13.30 Sněhurka a sedm permoníků - zájezd do divadla Radost Brno kult. DDM Slavkov u Brna

pondělí a čtvrtek 18.00 Cvičení žáků tělocvična ZŠ Kom. sport TJ Sokol Slavkov u Brna
pondělí a čtvrtek 18.00 Jazzgymnastika pro ženy tělocvična ZŠ Kom. sport TJ Sokol Slavkov u Brna
do  3. 10. „Svět loutek“ - ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi zámek – severní křídlo výst. HM–CKS Slavkov u Brna
do 17. 10. Jan Krejčí - Obrazy galerie OK kult. HM–CKS Slavkov u Brna

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  11999999  
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D O  N A Š E H O  P R O V O Z U  V E  S L A V K O V Ě
P Ř I J M E M E  T Y T O  S P O L U P R A C O V N Í K Y :

mistr výroby svařovaných konstrukcí
(Pož. SŠ nebo VŠ strojní, praxi v oboru min. 3 roky)

technik obchodního oddělení montovaných dělicích příček
a stropních podhledů

(Pož. SŠ nebo VŠ stavební, znalost NJ nebo A)

mistr lehké zámečnické výroby
(Pož. SŠ nebo VŠ strojní)

Pracovníci firmy LIKO-S mají dobré platové ohodnocení, firemní výhody, perspektivu,
možnost dalšího vzdělání a profesního růstu.

Informace: LIKO-S, spol. s r. o., U Splavu 1419, Slavkov u Brna,
tel. č. 05/44 22 11 11 - Jana Musilová

KVĚTEN 1999…

SRPEN 1999…

S TAV Ě L I  J S M E  N O V É  S Í D L O  N A Š Í  F I R M Y …
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Zhotovíme barevné kapesní

KALENDÁŘE
na rok 2000

velikost 8,5x5,5 cm, oboustranné, laminované

Na přední straně
LOGO NEBO OBRÁZEK
PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Cena: 300 ks – 420 Kč

600 ks – 600 Kč
900 ks – 810 Kč

Bedřich Maleček
Polní 1337
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 05/44 22 06 61
e-mail: bmtypo@sky.cz

Po–Pá 8–17 h  •  So 8–12 h
Slavkov u Brna, Buãovická 325 • tel./fax: 05/44 22 71 77

Vítr fouká ze strnišť…
Už máte pořezané dřevo na zimu?

RENÁTA RUMPOVÁ

Pfii koupi motorové pily
pfiidáme jako dárek zavírací nÛÏ

¤ÍJEN ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7, 068/541 79 76

PRODEJ NA SPLÁTKY I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA 0800 13 72 35  Po–Pá 8–17 h

KRÁLOVSTVÍ PLNÉ ELEKTRA

A Hlavní hráz Vážanského rybníka, po které
nyní vede silnice z Vážan do Hrušek. Mlýn
pod hrází je připomínán již v 16. století.

B Vážanský rybník. Hráze rybníka a mlýnský
náhon začíná u slavkovského Šestisplavu.
Rybník nyní dělí železniční trať. V r. 1516 byl
společným majetkem sester řádu Herburg
v Brně a majitele slavkovského panství.
Rozloha činila 189 jiter (108 ha).

C Vodní příhon z r. 1547 od bývalého křenovic-
kého splavu pod mostem do Vážanského ryb-
níka. Litava v době sucha nestačila obrovité
rybniční plochy napájet a pohánět mlýn, proto
byla svedena voda z Rakovce. Příhon je nyní
zasypán.

D Kóta č. 249 – popraviště, šibeniční vrch nad
oběma rybníky pro výstrahu pytlákům, lokali-
ta Pod spravedlností.

E Pomocný rybníček
v pro storu nynějšího
(býv. panského) Dvora
Rybník. V r. 1597 sloužil
Špitálským za pastvisko.

F Hlavní hráz Slavkov -
ského rybníka, nazýva-
ného též Tazus(?), po
které nyní vede cesta
okolo statku Dvůr
Rybník k vlakovému
nádraží. Okolo r. 1600
byla postavena pod hrází
vodou poháněná valcha
a šlejfírna (brusírna).

Hráz zadržovala vodu nad nivelitu 203 m n.
m. o předpokládané rozloze 140 ha.

G Slavkovský rybník o délce 1,8 km. Měl rozsáh-
lé mělčiny severně od Křenovické aleje a v pro-
storu dnešního rybníka. Vznikl před r. 1497
a váže se k němu povinnost roboty k opravám
tarasu hráze. Plochou se rozléval až ke mlýnu.

H Vodní mlýn s náhonem od Hodějic z Litavy
a Něm čanského potoka. Pod ním panský po-
plužní dvůr a níže vodojem městského vodo-
vodu z r. 1614.

I Pomocný rybníček nade mlýnem. V r. 1593
pronajat Novokřtěncům majitelem panství.

J Němčanský rybník. Po jeho hrázi vedla cesta
na východ. V r. 1543 je zapsán jeho převod na
Markétu a Václava z Kounic a v r. 1656 pře-
chází do majetku města Slavkova. J. Seifert

Rybniční soustava na Slavkovsku (II)

Znázornění na mapě
provedené v r. 1912
Císařsko-královským
Válečným zeměměřič-
ským ústavem ve Vídni.

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – srpen, září
Matěj Kořínek, ČSA 1070
Michal Žemla, Polní 1330
Nikola Sedláčková, ČSA 1162

SŇATKY – srpen, září
Ing. Chromý Zdeněk, Rousínov
Ing. Poláchová Ludmila, Drysice
Hrabovský Milan, Slavkov u Brna
Wasserburgerová Leona, Slavkov u Brna
Jelínek Petr, Otnice
Krejčířová Denisa, Vážany nad Litavou 
Kolofík Jan, Nové Hvězdlice
Bauerová Radka, Slavkov u Brna
Krejčí Jiří, Nížkovice
Macháčková Lenka, Brno
Lažek Ladislav, Slavkov u Brna
Kocourková Miroslava, Slavkov u Brna
Mixa Zdeněk, Hrušky
Novotná Ivana, Vážany nad Litavou
Novák Zdeněk, Brno
Moudrá Zdislava, Slavkov, ř.-k. farní úřad
Polášek Martin, Hrušky
Prokešová Olga, Slavkov u Brna
Svozil Jiří, Kralice na Hané
Prokešová Hana, Slavkov, ř.-k. farní úřad
Ing. Leitner Štěpán, Slavkov u Brna
Farmačková Iveta, Slavkov u Brna
ZEMŘELI – srpen
Stanislav Matuštík, Tyršova 1110, 69 let
Pavlína Dvořáková, Jiráskova 1220, 85 let
Stanislav Pikola, Slovákova 1272, 51 let


