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Jeden pořádný dárek

V

ážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám popřáli příjemné a klidné prožití
svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku.

PF 2003

Konec kalendářního roku s sebou vždy přináší příležitost i potřebu zhodnotit, jaký ten
právě končící rok byl, co nám přinesl i vzal. Z těchto pocitů se většinou rodí předsevzetí,
se kterými hodláme vstoupit do prvních dnů roku nastávajícího. Přejeme Vám, aby
v těchto Vašich předsevzetích nechybělo mimo přání zdraví a štěstí sobě a svým nejbližším také snaha o pochopení, úctu a toleranci mezi námi navzájem, ve svých rodinách, na
svých pracovištích i mezi spoluobčany.
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím
kalendářním roce.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta města

Foto na této straně: mab

„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky a prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč.
Teď už moc práce nenaděláme.“ Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu
máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce.“
„Ještě že jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se, že
se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na rodinu tak
málo času. Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas
si popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby ode mne dostal pořádný
dárek. Jenomže… kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích
nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se:
„Víte, že vaše příkazy vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“
„Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou mu nemůžu
koupit? Ukažte mi ten seznam!“
Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý
tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne každý
den (nebo skoro každý den) našel půlhodinku času. Nic jiného nechci.
Tvůj František.“
Milí přátelé, předpokládám, že mnozí z nás se v tomto příběhu najdeme a že nám to pomůže k prožití svátků dvojím směrem – ve vztazích
k lidem a k Bohu. Každý z nás máme zkušenost, co to znamená být někomu blízko, sdílet s druhým člověkem život. V množství práce a starostí se nám stává, že nemáme čas věnovat se právě těm nejbližším a navzájem se sdílet. Vánoce jsou dobou, kdy k tomu máme příležitost a kdy
to od sebe navzájem také očekáváme.
Pokud jsme věřící, nepatří Bůh také mezi ty, kteří čekají na náš osobní vztah? Pokud se na něj obracíme jen s prosbou o pomoc, radu, útěchu
nebo ochranu, touží určitě po něčem podobném, jak to vyjádřil malý
František v příběhu otázkou: „najdi si na mne také trochu času“. Když
si o Vánocích připomínáme, co vše Bůh vykonal v Ježíši pro nás, není to
výzva, učinit také něco pro něho?
Nové a radostné prožití těchto vztahů o svátcích vánočních vám přeje
P. Milan Vavro, farář

Pozvánka na ohÀostroj
Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na slavnostní ohňostroj, který se
bude konat ve středu 31. prosince 2003
ve 20 hodin nad opravenými konírnami
městského zámku (pohled z náměstí) při příležitosti společné oslavy vstupu do nového
kalendářního roku.
Slavnostní podvečer nám od 17 hodin
zpříjemní vystoupení slavkovské kapely pod
vedením Milana Hrazdílka, které se uskuteční v prostorách před budovou radnice.
Chybět by nemělo po celou dobu akce také
občerstvení.
vedení města

Oznámení k provozu MûÚ
Městský úřad ve Slavkově u Brna sděluje, že ve středu 31. prosince 2003 bude úřad
pro veřejnost otevřen z technických důvodů pouze do 13 hod.
MěÚ

Z OBSAHU:
Program kina Jas
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 30. ledna 2004

13

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

2

12/2003

20. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 17. 11. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna
(dále jen RM) na své 20. schůzi dne 17. 11. 2003 projednala celkem 23 bodů schváleného
programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program 20. schůze a ověřovatele
zápisu.
2. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
usnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.
RM ukládá řediteli TSMS informovat na nejbližší
schůzi RM o plnění úkolů uložených na dřívějších
schůzích RM.
3. RM projednala návrh rozpočtu Města Slavkova
u Brna na rok 2004.
4. RM o projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 21/2003 – převody z vlastních fondů“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit
v příjmové části schváleného rozpočtu zrušení položky č. 78 – přijetí hypotečního úvěru – Litavská II. ve
výši 1 721 000 Kč a současně zařazení nové položky
– převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
(půjčka) ve výši 1 721 000 Kč
5. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 22/2003 – Snížení dotací na sociální
dávky“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM
schválit:
a) snížení příjmové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 na položce 4112
– neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu o 24 000 Kč,
b) snížení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 4175
– dávky sociální péče pro rodinu a děti a položka
5410 – sociální dávky s účelovým znakem UZ 98072
– účelová dotace na sociální dávky o 24 000 Kč.
6. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 23/2003 – Dotace ze SR na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon
státní správy „ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) v příjmech navýšení položky č. 58 – příspěvek
ze SR obcím s rozšířenou působností o částku 29 000
Kč pod UZ 98250.
b) ve výdajích navýšení položky č. 77 – rekonstrukce Palackého nám. 260 včetně vnitřního vybavení o částku 29 000 Kč pod UZ 98250.
7. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 24/2003 – budova polikliniky“ bere
její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) v příjmech zrušení položky č. 66 – převod
sdružených prostředků od lékařů na poliklinice
o 200000 Kč.
b) ve výdajích snížení položky č. 85 – rekonstrukce městské polikliniky o částku 200 000 Kč.
8. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 25/2003 – příspěvek pro ZŠ
Komenského“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) v příjmech zvýšení položky č. 38 – odvody příspěvkových organizací o částku 463 000 Kč.
b) ve výdajích zvýšení položky č. 9 – příspěvek
pro ZŠ Komenského o částku 463 000 Kč.
9. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 26/2003 – sběrný dvůr“ bere její obsah
na vědomí a doporučuje ZM schválit :
a) v příjmech navýšení položky č. 36 – prodej známek na popelnice o částku 80 000 Kč
b) ve výdajích navýšení položky č. 73 – sběrný
dvůr o částku 80 000 Kč.
10. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtové-

ho opatření RO č. 27/2003 – lesní hospodářství“ bere
její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) v příjmové části schváleného rozpočtu zařazení
nové položky 4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 29008 v částce 16 000
Kč a současně zařazení nové položky 4116 – ostatní
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod
UZ 29004 v částce 16 000 Kč.
b) ve výdajové části schváleného rozpočtu zařazení nové položky v odd. § 1036 – správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných položkách
dle platné rozpočtové skladby v částce 16 000 Kč
a současně zařazení nové položky v odd.§ 1037 – celospolečenské funkce lesů pod UZ 29004 na příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 16 000 Kč.
11. RM po projednání zprávy „Návrhu rozpočtového opatření č. 28 /2003 – Slavkov u Brna, Dům
dětí a mládeže“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM:
a) zvýšení příjmové stránky rozpočtu Města
Slavkov u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky Systémová dotace ze státního rozpočtu na akci
jmenovitě uvedenou ,,Slavkov u Brna, Dům dětí
a mládeže“ ve výši 9 000 000 Kč.
b) zvýšení výdajové stránky rozpočtu města ve
Slavkově u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky Dům dětí a mládeže v celkové výši 9 000 000 Kč.
12. RM po projednání žádosti Historického muzea
ve Slavkově u Brna o schválení dodatku k odpisovému plánu na rok 2003 doložené vyjádřením finančního odboru MěÚ bere obsah žádosti na vědomí, žádosti vyhovuje a předmětný dodatek schvaluje.
13. RM po projednání zprávy „Ukládání volných
finančních zdrojů města“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje ZM ke schválení záměr průběžně ukládat volné finanční zdroje k budoucímu investování do
Fondu IKS - peněžní trh prostřednictvím IKS KB a do
Fondu peněžního trhu prostřednictvím ČP Invest a. s.
14. RM odkládá zprávu o koncepci parkování ve
městě na příští schůzi RM.
15. RM po projednání návrhu pravidel pro povolování zpevněných ploch a vjezdů na městských pozemcích ukládá MěÚ zpracovat záměr kategorizace
jednotlivých ulic z hlediska parkovacích kapacit
a z hlediska případného povolování zpevněných
ploch a vjezdů na městských pozemcích z pohledu
zákona o pozemních komunikacích.
16. RM po projednání zprávy s návrhem na zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu a návrh na
změnu vyhlášky o poplatcích za svoz navrhuje zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu v roce 2004
dle varianty ve výši poloviny navržené maximální
částky. Dále ukládá odboru ŽP vypracovat novelizaci
vyhlášky č. 43, kterou se stanovuje poplatek za svoz
komunálního odpadu a předložit ji ke schválení na
příští jednání rady města.
17. RM po projednání zprávy o kontrole placení
poplatků za svoz komunálního odpadu bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
18. RM po projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele opravy střechy zámku
stanovuje okruh firem pro podání nabídky do výběrového řízení a jmenuje členy výběrové komise. RM
současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si vás dovoluje pozvat
na prezentaci města Slavkova v rámci
veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2004, který bude probíhat od 8. do 11.
1. 2004 na výstavišti v Brně.
I.R.C. Austerlitz bude z tohoto důvodu ve
dnech 9. až 13. 1. 2003 zavřeno.

Kontakt:

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

s vybraným dodavatelem s odkládací podmínkou, že
v případě nepřiznání státní dotace a nepřijetí bankovního úvěru smlouva nenabude účinnosti.
19. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku parc.č.1974 (PK) orná půda o výměře 2315 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Barbory
Hrazdílkové z Kyjova do majetku Města Slavkova
u Brna za cenu 20 Kč/m2, tj. celkem 46 300 Kč. Na
úhradu pozemku budou použity finanční prostředky
z Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav. Náklady spojené s převodem uhradí
město.
20. RM po projednání stanoviska odboru sociálních věci MěÚ k návrhu územní organizace Svazu
diabetiků ČR Slavkov u Brna:
a) RM bere na vědomí stanovisko OSV k návrhu
územní organizace Svazu diabetiků ČR Slavkov
u Brna ke zlepšení místa pro společný život u zdravotně postižených osob.
b) RM ukládá MěÚ informovat Klub důchodů,
Svaz tělesně postižených a Svaz diabetiků o záměru
zřídit zdravotní komisi RM.
c) RM ukládá MěÚ oslovit tyto organizace s žádostí o předložení námětu na náplň činnosti zdravotní
komise.
d) RM žádá pana Fajta o specifikaci jeho daru pro
Klub důchodců.
21. RM po projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku územní organizaci Svazu diabetiků ČR schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 4000 Kč Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna na počítačové vybavení kanceláře.
22. RM doporučuje ZM vyhlásit výběrová řízení
na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ podle vyhlášky města č. 42/2002, kterou se mění vyhláška města č. 17, o vytvoření účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města, a to 1. kolo
dnem 2. 1. 2004 a 2. kolo dnem 1. 4. 2004.
23. RM po projednání zprávy „Příprava obnovy
zámeckého parku“ dává souhlas k zadání zpracování
projektové dokumentace Ing. Kamile Krejčiříkové
z Lednice na Moravě za cenu do 35 000 Kč. Dále
ukládá MěÚ zajistit finanční krytí ještě v roce 2003.
24. Dále v rámci různého :
- RM projednala návrh pana Stanislava Stejskala.
- RM schvaluje prezentaci města Slavkova u Brna
v družebním městě Darney (Francie).
- RM schvaluje podání žádosti na KrÚ JmK o dotační titul „Podpora zpracování rozvojových dokumentů a projektů mikroregionů v Jihomoravském
kraji.“
- RM byla seznámena se stanoviskem Ministerstva
kultury ČR k vyjádření MěÚ Slavkov u Brna ohledně
záměru vybudovat radar poblíž Mohyly míru.
- RM bere na vědomí informaci o zpracované dokumentaci na víceúčelové hřiště v prostoru TJ Sokola
v návaznosti na schválení znění nájemní smlouvy
s TJ Sokol.
- RM projednala žádost pana Milana Vostřela, faráře Církve československé husitské ve Slavkově
u Brna.
- RM byla seznámena s návrhem smlouvy na pořádání koncertu v rámci festivalu Concentus
Moraviae.
- RM se seznámila s dopisem Ing. Řezáče, starosty
obce Vážany nad Litavou, starostovi města ohledně
platby za žáky navštěvující slavkovské školy.
- RM ukládá Historickému muzeu ve Slavkově
u Brna organizačně zajistit pořádání konference
„Podpora podnikání v regionech ČR a EU“ dne 20.
11. 2003.
- RM ukládá Historickému muzeu ve Slavkově
u BRna organizačně zajistit pořádání Slavkovské
konference a vzpomínkových akcí k výročí Bitvy tří
císařů ve dnech 27.–29. 11. 2003 podle schváleného
programu.
- RM ukládá funkcionářům města uplatňovat požadavky na získávání finančních prostředků ze všech
dostupných titulů.
Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

12/2003

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

3

21. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 1. 12. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna
(dále jen RM) na své 21. schůzi dne 1. 12. 2003 projednala celkem 41 bodů schváleného
programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program 21.schůze a ověřovatele zápisu.
2. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
usnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.
3. RM za osobní účasti předsedy stavební komise RM
pana Jana Hudce projednala zprávu o činnosti této komise
a bere uvedenou zprávu na vědomí.
4. RM za osobní účasti paní Jarmily Olejníkové, vedoucí finančního odboru MěÚ projednala návrh rozpočtu
Města Slavkova u Brna na rok 2004 a:
a) bere obsah uvedené zprávy na vědomí.
b) doporučuje ZM schválit rozpočet Města Slavkova
u Brna pro rok 2004 s celkovou výší příjmů a výdajů
105545500 Kč a plán doplňkové podnikatelské činnosti
(VHČ) s celkovou výší výnosů 17 035000 Kč a nákladů
15044000 Kč.
c) doporučuje ZM schválit delegování pravomoci na
RM související s možností přijímat rozpočtová opatření
v rámci celého rozpočtu při dodržení jeho limitu celkových příjmů i výdajů.
d) doporučuje ZM schválit možnost použití zdrojů rezervního fondu města v případě nutnosti krytí časového
nesouladu mezi plněním rozpočtových příjmů a potřeb
u čerpání rozpočtových výdajů.
e) doporučuje ZM schválit pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do výše schválené rozpočtem Města
Slavkova u Brna pro rok 2004, tj. do výše 270 000 Kč.
f) ukládá odboru BTH provést ověření stavu balkonů
na sídlišti Zlatá Hora a předložit návrh řešení.
5. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO č. 29/2003 – převody do rezervního fondu“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu zařazením nové položky - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze
zahraničí ve výši 696 081,82 Kč a zařazením nové položky – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí ve výši
32360,30 Kč.
b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu zařazením nové položky - převody vlastním rozpočtovým
účtům ve výši 1 362116,82 Kč.
c) ve výdajové části schváleného rozpočtu snížení položky č. 84 - revitalizace městské skládky ve výši 525 000
Kč, položky č. 78 - výkupy pozemků ve výši 150 000 Kč
a zvýšením položky č. 36 – propagace města o částku
41325,30 Kč.
6. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového opatření RO č. 30/2003 – rekonstrukce zasedací místnosti“ bere
její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit ve výdajové části schváleného rozpočtu zařazení nové položky – rekonstrukce zasedací místnosti ve výši 593000 Kč při současném snížení položek č. 77 – rekonstrukce Palackého
nám. č. 260 včetně vnitřního vybavení ve výši 140000 Kč,
části položky obsažené v rozpočtu MěÚ – oprava a údržba
účelová ve výši 373000 Kč a položky č. 62 – Centrum služeb pro silniční dopravu ve výši 80000 Kč.
7. RM projednala žádost ZŠ Komenského o navýšení
rozpočtu pro rok 2003, bere její obsah na vědomí a souhlasí se zapracováním požadavku po vyhodnocení hospodaření města za rok 2003.
8. RM projednala žádost ZŠ Komenského o posílení
rozpočtu v položce odpisy (školní jídelna), bere obsah žádosti na vědomí a konstatuje zapracování částky do návrhu rozpočtu na rok 2004.
9. RM projednala žádost ZŠ Komenského o dodatečné
čerpání FRIM (stravenkový systém + plechy do konvektomatu) a povoluje dodatečné čerpání z FRIM 14 136 Kč.
10. RM projednala návrh na změnu usnesení 16. schůze RM konané dne 1. 9. 2003 – zrušení Speciální školy,
bere její obsah na vědomí a zprávu o časovém posunu termínu 31. 12. 2003 zrušení příspěvkové organizace
Speciální školy Slavkov u Brna, okres Vyškov, na 30. 6.
2004 a doporučuje ZM změnit usnesení k bodu 4. 10. – IV.
řádného zasedání konaného dne 22. 9. 2003.
11. RM doporučuje ZM přijmout přiložený návrh
obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna, kterou se
mění obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č.
38/2002 o místních poplatcích ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 44/2002.
12. RM schvaluje uzavření přiloženého návrhu rámcové smlouvy o provádění exekucí a určení zálohy na nákla-

dy exekučního řízení s JUDr. Robertem Pazákem, soudním exekutorem ve Žďáru nad Sázavou.
13. RM projednala informativní zprávu o možnostech
ocenění občanů obce, obsah zprávy bere na vědomí a doporučuje ZM přijmout usnesení ve znění: „Pan Eugen
Pohle se zasloužil o město Slavkov u Brna“. Současně
RM žádá pana Jaromíra Seiferta, člena ZM, aby doplnil
tuto zprávu odůvodňovacím návrhem.
14. RM po projednání návrhu na zřízení Pečovatelské
služby jako organizační složky Města Slavkova u Brna:
a) doporučuje ZM schválit zřízení Pečovatelské služby
– organizační složky Města Slavkova u Brna.
b) doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Pečovatelské služby – organizační složky Města Slavkova u Brna
c) RM ukládá MěÚ zajistit vyjádření auditorky města.
15. RM schvaluje zpracování dokumentace objektové
bezpečnosti a v případě výskytu utajovaných skutečností
zabezpečit místnost č. 1 v budově č. 65 podle zpracované
dokumentace.
16. RM za osobní účasti Ing. Daniela Fuska, Ing. Jiřího
Fuska, Ing. Libora Urbánka (Prelax, spol. s r.o.), Ing.
Lubomíra Maťáka a Ing. Marcely Vintrové (Komerční
banka, a. s.) diskutovala o pokračující rekonstrukci objektu Palackého náměstí čp. 126 (Bonapart) a případném zajištění bankovního úvěru touto nemovitostí. RM pověřuje
starostu města Mgr. Petra Kostíka svoláním mimořádného
zasedání ZM na 11. 12. 2003 v 18 hodin.
17. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků p.č. 758/1, 792, 790, 787, 785, 784 na nabyvatele
obch. spol. Prelax, spol. s r.o. z Přerova za cenu obvyklou.
18. RM projednala zprávu o průběžném plnění programu rozvoje Města Slavkova u Brna pro rok 2003, bere
uvedenou zprávu na vědomí a doporučuje ji po úpravách
předložit do zasedání ZM.
19. RM doporučuje návrh programu rozvoje města na
rok 2004 předložit do zasedání ZM a doporučuje ZM zabezpečit rozpracování do termínů.
20. RM odkládá na příští schůzi projednání informativní zprávy TSMS o plnění úkolů z dřívějších schůzích RM.
21. RM odkládá na příští schůzi projednání zprávy HM
s informací o přípravě napoleonské výstavy v roce 2005.
22. RM odkládá na příští schůzi projednání zprávy
o návrhu koncepce parkování v centru města.
23. RM schvaluje záměr rekonstrukce plynové kotelny
v budově Speciální školy Malinovského 280 ve Slavkově
u Brna formou sdružené investice a souhlasí se zajištěním
dofinancování uvedené investiční akce ve výši 519 000 Kč
z důvodu bezplatného nájmu MŠ Zvídálek.
24. RM doporučuje ZM dát souhlas ke změně názvu
Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových
náprav na Fond pro výkupy pozemků a pravidel pro tvorbu a použití Fondu pro výkupy pozemků v písm. e) takto:
Čerpání fondu bude možné pouze na úhradu veškerých
nákladů souvisejících s výkupy pozemků, tj.úhradu vlastní kupní ceny, platby poplatků, znaleckých posudků, geometrických plánů a daně z převodu nemovitostí.
25. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
dle EN parc. č. 1397/3 o výměře 16 m2 v k.ú Slavkov u Brna,
který je zastavěn garáží ve vlastnictví SBD Žuráň, z majetku města do vlastnictví SBD Žuráň Slavkov u Brna za cenu
10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem za podmínky předložení usnesení představenstva, v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené pozemky za cenu vyšší, než je
cena kupní. Cena ve výši 160 Kč + náklady spojené s prodejem bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
26. RM po projednání žádosti pana Jiřího Šebečka na
rozšíření polní cesty v ulici Sadová ve Slavkově u Brna
bere uvedenou zprávu na vědomí a doporučuje ji předložit
ZM k projednání a rozhodnutí.
27. RM po projednání informativní zprávy hospodaření souvisejícím s provozováním objektu budovy polikliniky (výnosy a náklady od roku 1998) bere předloženou
zprávu na vědomí.
28. RM schvaluje záměr pronajmout objekt bývalé kotelny Nádražní čp.1311 o celkové ploše 115,39 m2 nejvyšší nabídce na dobu určitou 2 roky.
29. RM po projednání zprávy s návrhem na zvýšení
poplatků za svoz komunálního odpadu navrhuje zastupitelstvu města schválit zvýšení poplatků za svoz komunál-

ního odpadu v roce 2004 dle varianty B. Zároveň doporučuje schválit novelu vyhlášky města č. 43 o poplatcích za
svoz komunálního odpadu.
30. RM po projednání zprávy s informací o nakládání
s odpadem ze zeleně a stavební suti na území města vrací
materiál k přepracování.
31. RM po projednání návrhu na umístění kontejnerů
na separovaný sběr na ulici Kounicova:
a) RM souhlasí s ponecháním sběrného místa na ulici
Kounicova.
b) RM ukládá TSMS vybudovat zpevněnou plochu
v okolí parkoviště pro kontejnery separovaného odpadu
a kontejner pro TDO.
c) ukládá TSMS v roce 2004 upravit plochy na umístění kontejnerů v části Zlaté Hory a na ulici Čelakovského
(rozšířit prostor pro umístění).
32. RM bere na vědomí vyjádření odboru ŽP k žádosti
farního úřadu Církve československé husitské ve
Slavkově u Brna a předkládá ji ZM.
33. RM po projednání záměru na financování přípravných prací souvisejících s budoucí obnovou zámeckého
parku dává souhlas k financování záměru – vypracování
projektové dokumentace „Dosadba zámeckého parku“ ve
výši 35.000,-Kč z položky č. 48 – ostatní činnost místní
správy do konce letošního roku.
34. RM odkládá projednání zprávy „Zeleň v sídlišti
Polní“ na 15. 12. 2003.
35. RM ukládá starostovi podepsat smlouvu na zabezpečení LSPP za podmínky schválení nákladů na její finanční
krytí v rozpočtu města pro r. 2004 zastupitelstvem města.
36. RM projednala nabídku Moravského zemského archivu na zhotovení „Reprezentativní monografie“.
37. RM vyslovila poděkování ředitelce umělecké školy
paní Evě Cupákové za vyhotovení výstavy družebního
města Darney ve městě Slavkov u Brna a dále za koncepční návrh prezentace města Slavkova u Brna v Darney
a významnou podporu města při společenských akcích.
38. RM schvaluje program V. řádného zasedání ZM
v předloženém znění s úpravami.
39. RM bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města z minulých volebních období a z volebního období 2002–2006 a doporučuje tento matewriál
předložit ZM k projednání.
40. RM schvaluje Speciální škole ve Slavkově u Brna
čerpání fondu odměn v souladu s předloženou žádostí.
41. Dále v rámci různého:
- RM se zabývala vyhodnocením vzpomínkových akcí
u příležitosti 198. výročí Bitvy tří císařů ve dnech 27.–30.
11. 2003.
- RM projednala dopis pana Boekhevena, starosty města Zeist a doporučuje doplnit zástupce komise pro zahraniční vztahy.
- RM se seznámila s dopisem Českého beachvolleybalového svazu ohledně turnaje evropské úrovně pořádaného v termínu 5.–8. 8. 2004 a přebírá spoluzáštitu nad jeho
pořádáním.
- RM schvaluje uhrazení dokumentace zabezpečení
kompletnosti žádosti o podporu v rámci národního programu Phare 2003 – část II. pro projekt „Nový přístup do
podnikatelské zóny Jihozápad“ na základě Smlouvy o dílo
ze dne 29. 8. 2003.
- RM schvaluje distribuční prodejní cenu publikace
PhDr. Jiřího Majera „Kapitoly z hudební minulosti města
Slavkova u Brna“ ve výši 70 Kč. Doporučená prodejní
cena na obchodních místech činí 90 Kč (knihkupectví,
IRC, pokladna HM).
- RM ukládá MěÚ předložit ZM návrh rozpočtového
opatření na poskytnutí příspěvku Svazu skautů a skautek ČR
Junák ve výši 50000 Kč na stavební úpravy jejich budovy.
- RM projednala dotaz manželů Rysových na umístění
klimatizace a odpadových nádob v rekonstruovaném objektu bývalého Společenského domu a požádala Ing.
Daniela Fuska, jednatele investora firmy Prelax, spol.
s r.o. o vyjádření.
- RM projednala žádost pana Milana Hrazdílka a souhlasí s tím, že v roce 2004 bude požadavku vyhověno.
- RM schvaluje nabytí panelu PS 29 naučné stezky
„Bitva tří císařů“ do vlastnictví města a uzavření příslušné
smlouvy s obcí Tvarožná.
- RM, vzhledem k mimořádnému významu a vzhledem
k spolupořádání akce, souhlasí s výjimečnou výší za pronájem Historického sálu zámku za účelem konference
„Podpora podnikání v regionech ČR a EU“ konané dne
20. 11. 2003 ve výši 15 000 Kč.
- RM schvaluje nákup odvlhčovače z prostředků VHČ.
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V˘stavba mûsta
Odbor investic a rozvoje na tomto místě průběžně informoval prostřednictvím Slavkovského zpravodaje občany o investičních akcích, které město připravuje a realizuje.
S blížícím se koncem roku, jako rekapitulaci, předkládáme výčet akcí, které byly v průběhu roku 2003 dokončeny a jejichž objem činil téměř 53 milionů Kč. Většina těchto finančních
prostředků pocházela z dotačních fondů, které se podařilo vedení města zajistit u ústředních
orgánů, především u Ministerstva financí a Ministerstva kultury ČR. Jsou to:

- ZŠ Komenského – zateplení spojovacího krčku, částečná rekonstrukce šaten (dokončeno
v březnu 2003).
- Zpevněná plocha před ZŠ Komenského včetně kanalizační přípojky, VO a sadových úprav
(dokončeno v dubnu 2003).

- 3 bytové domy (18 b. j.) v ulici Litavská včetně zpevněných ploch a sadových úprav (dokončeno v září 2003).

- Vybudování přístupové rampy pro osoby ZTP
do budovy Polikliniky.

- Autobusová čekárna na Malinovského náměstí – naproti polikliniky (září 2003).
- Oprava fasády jižního předzámčí zámku
Slavkov u Brna (dokončeno v listopadu 2003)
- Částečná rekonstrukce městského rozhlasu.

- Stavební úpravy bývalé židovské školy na
Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna za účelem zřízení židovské expozice.

- Oplocení stávajícího hřiště na sídlišti Zlatá
Hora ve Slavkově u Brna (září 2003).
V měsíci prosinci 2003 budou dále dokončeny akce:
- Rekonstrukce uliceÚzká ve Slavkově u Brna,
včetně nového veřejného osvětlení.
- Dům dětí a mládeže na ZŠ Komenského ve
Slavkově u Brna.
- Přístavba nářaďovny a zastřešení tělocvičny
na ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna.

- Rekonstrukce stravovacího pavilonu na ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna (dokončeno
v září 2003).

- Oplocení a vybavení dětského pískoviště na
ul. Litavská ve Slavkově u Brna (říjen 2003).

- Plynofikace bytového domu čp. 1191 v sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna (dokončeno
v září 2003).

- Veřejné osvětlení v ulici Čs. armády, Lidická
a Topolová.

Dále byly zpracovány a jsou připravovány
projektové dokumentace na akce, které město
plánuje realizovat v příštím období.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že akcí, které se
podařilo v roce 2003 realizovat vzhledem
k velikosti a možnostem města, není málo.
Jejich vybudování jistě přispělo ke zlepšení
vzhledu našeho města a ke zvýšení životní
úrovně občanů.
Doufejme společně, že i v příštím roce budeme stejně úspěšní a za pomoci získaných dotačních prostředků se podaří vylepšit další části města.
odbor investic a rozvoje MěÚ
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Ceny vodného a stoãného v roce 2004

Bez danû (Kã/m3) S daní (Kã/m3)

Vodné
24,76
26,00
Stoãné
16,19
17,00
Celkem vodné a stoãné 40,95
43,00
Dovolujeme si našim odběratelům současně
připomenout možnost využít zálohových plateb

Slavkov se pﬁipravuje na budování
protipovodÀov˘ch opatﬁení
Slavkovská radnice se připravuje na budování
protipovodňových opatření. Město čeká především rekonstrukce břehu tamního toku Litavy
a vytvoření mokřadů, řekl Zpravodaji starosta
Petr Kostík. Na preventivních opatřeních bude
Slavkov spolupracovat s Povodím Moravy.
Hlavní stavební práce začnou nejdříve koncem
příštího roku.
Město už zpracovalo projektovou dokumentaci, na jaře příštího roku se musí projednat územní rozhodnutí, které je klíčové pro zahájení rekonstrukce toku a jeho okolí, poznamenal
starosta. Zásadní změny se dočká koryto Litavy.
Plánuje se posunutí jejího pravého břehu v úseku od silničního obchvatu silnice z Brna do
Bučovic až po lokalitu Šestisplavu. Aby byl
i Prostředníček schopen účinně reagovat na případnou velkou vodu, musí se vybudovat jeho
přeložka. Preventivní charakter pak mají mokřady. Na ty se přemění území mezi Litavou a lokalitou Zelnice. Mokřady mají sloužit k zachycení
vody například při přívalových deštích.
Z bezpečnostních důvodů však má město připravený evakuační plán v zátopové území, na
němž nyní bydlí asi 620 lidí. V případě krizového stavu by byli přemístěni například do škol,
hotelů a penzionů. Výhodou těchto evakuačních
středisek je podle starosty jejich blízkost a především to, že jsou situovány ve výškově příznivějších lokalitách. Cena rekonstrukce vodních
toků a dalších protipovodňových opatření se odhaduje na více než 130 milionů korun.
zn

trvalým příkazem přímo ze svého účtu. V případě zájmu je možné nás kontaktovat a podrobnosti dohodnout na telefonním čísle 517 348
144 nebo elektronickou poštou na adrese:
mbox@vak.vyskov.cz. Samozřejmostí pro naše
zákazníky je přijímání plateb v hotovosti bez
poplatku na pokladně společnosti ve Vyškově,
Brněnská 13 nebo na pokladnách provozních
středisek v Bučovicích a ve Slavkově u Brna
v pracovní dny od 7 do 14 hodin. Vaší včasné
úhrady si velmi vážíme a děkujeme Vám, že tak
přispíváte ke snižování nákladů, tedy i cen vodného a stočného!
Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré
obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám
pěkné vánoce a těšíme se na spolupráci v roce
2004.
Ing. Vladimír Kramář
místopředseda představenstva a ředitel společnosti

Známky na popelnice
Prodej známek na „popelnice“ na 1. pololetí r. 2004 pro domácnosti bude zahájen
v budově Technických služeb, Špitálská 733.
po 29. l2. 2003 8.00–11.30 12.30–16.45
út 30. 12. 2003 8.00–11.30 12.30–14.00
po 5. 1. 2004
8.00–11.30 12.30–16.45
st 7. 1. 2004
8.00–11.30 12.30–16.45
a dále každé pondělí a středu ve výše uvedené pokladní hodiny do 25. 2. 2004.
Pozor! Do 25. února 2004 bude prováděn
svoz ještě podle zakoupených známek z II.
pololetí 2003!
Od 26. 2. 2004 bude firma Respono, a. s.
Vyškov vyvážet pouze „popelnice“ označené známkou platnou pro l. pol. 2004.
Poplatek za svoz bude upřesněn po projednání v ZM dne 22. 12. 2003.
Děkujeme všem občanům za ekologický
přistup při likvidaci tuhého komunálního odpadu.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Celníci s novou kompetencí
Dne 24. 10. 2003 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Byla tak splněna jedna z podmínek vstupu
České republiky do Evropského společenství.
Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů
a tabákových výrobků (dále jen „vybrané výrobky“) spotřebními daněmi a způsob značení
a prodeje tabákových výrobků. Jednotlivá ustanovení již odpovídají požadavkům Evropského
společenství, pouze u výše sazeb spotřební daně
z cigaret bylo poskytnuto České republice přechodné období a u lihu vyráběného v pěstitelských pálenicích nám byla poskytnuta trvalá výjimka.
Až dosud byl legislativní proces většinou sdělovacích prostředků a jejich prostřednictvím
i občany vnímán převážně z pozice konečných
spotřebitelů výrobků podléhajících spotřební
dani a nárůstu cen. Ten bude odrazem změny některých sazeb spotřební daně. Výše sazeb daně
však není jedinou podstatnou změnou. Mezi stávajícím a novým zákonem o spotřebních daních
existují tři základní rozdíly:
- Nový zákon zavádí vyšší sazby z lihu, tabáku a některých minerálních olejů (pro uhlovodíková paliva a maziva zavádí nový pojem minerální oleje).
- S účinností od 1. 1. 2004 se správci daně namísto stávajících územních finančních orgánů
stávají celní orgány. Téměř ve všech stávajících
členských státech vykonávají správu spotřebních daní celní orgány, totéž platí i pro kandidátské země. Je proto logické převzetí správy
spotřebních daní celními orgány i v ČR.
- Nejpodstatnější změnou je přesun povinnosti
daň přiznat a zaplatit od současného výrobce případně dovozce co nejblíže ke spotřebiteli.
Výrobek podléhající dani je zdaněn v členském
státu, kde se spotřebuje bez ohledu na to, v kterém
členském státě byl vyroben. To předpokládá velký
důraz na kontrolu odvádění spotřebních daní.
Nový zákon vymezuje a pracuje s některými
dosud neznámými kategoriemi, jako např. užiPoznámka

Měsíc prosinec je obdobím svátečním spojeným s přípravami na Vánoce, nicméně je to také
doba bilancování minulého a plánování budoucího. Tak jako každý rok přicházíme s informací týkající se nových cen vodného a stočného
pro rok 2004.
Naší snahou je zvyšovat ceny méně než je
obvyklé v našem okolí a ve srovnatelných společnostech VaK, a dlouhodobé porovnání vývoje cen vodného a stočného potvrzuje, že se nám
to daří. Reagovat na vývoj ekonomického prostředí však musíme.
Jednou z hlavních příčin cenového nárůstu je
poplatek za odběr podzemní vody. Byl zaveden
poprvé pro rok 2002 ve výši 0,70 Kč/m3, v roce
2003 narostl na 1,40 Kč/m3 a pro rok 2004 se
opět zvyšuje na 2 Kč/m3. Další příčinou je
zdražení nakupované povrchové vody a v cenách se samozřejmě projeví i nové investice.
Dokončena byla stavba „Intenzifikace ČOV
Vyškov“ v hodnotě cca 120 milionů korun a ve
fázi výstavby je „Rozšíření skupinového vodovodu Vyškov – Nesovická větev“ v hodnotě
bezmála 60 milionů korun. Po zvážení všech
okolností rozhodlo představenstvo společnosti
o cenách pro rok 2004 takto:
Ceny platné od 1. 1. 2004

5

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 19.
ledna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články za(red)
slané e-mailem, popř. dodané na disketě.

vatel vybraných výrobků osvobozených od daně
(je to daňový subjekt bez povinnosti se registrovat), daňový sklad, oprávněný příjemce, režim
podmíněného osvobození od daně a další.
Do tří rovin je rozdělena i účinnost nového
zákona o spotřebních daních. Zatímco ustanovení zákona, která se týkají oprávněných příjemců
nabudou účinnosti až dnem vstupu ČR do
Evropského společenství, provozovatelem daňového skladu se může stát právnická nebo fyzická osoba od 1. 1. 2004 na základě povolení,
které jim vydá po splnění zákonem stanovených
podmínek příslušné celní ředitelství. Takovou
podmínkou je např. zajištění daně, které slouží
jako ochrana státu před daňovými úniky.
Naopak, nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení nového zákona o spotřebních daních musí daňový subjekt, pokud chce přijímat, vyrábět,
skladovat, zpracovávat nebo odesílat vybrané
výrobky v režimu podmíněného osvobození od
daně (případně osvobozené od daně) kontinuálně po 1. 1. 2004, podat žádost o vydání příslušného povolení prostřednictvím celního úřadu
celnímu ředitelství.
Nelze opomenout zdůraznit, že plátci daně se
mohou registrovat k jednotlivým spotřebním daním jako plátce daně u svého místně příslušného
celního úřadu už nyní (nejpozději do dne vzniku
první povinnosti daň přiznat a zaplatit).
Nový zákon o spotřebních daních nelze na
tomto místě představit detailněji, nicméně bližší
a konkrétní informace lze získat u místně příslušného celního úřadu a na Celním ředitelství Brno.
JUDr. Jaroslav Moravec v. r.
tiskový mluvčí CŘ Brno

Svoz odpadu o svátcích
RESPONO, a.s. oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude dne 24. prosince beze změny,
svoz za čtvrtek 25. 12. bude proveden v pátek
26. 12. a svoz za pátek 26. 12. bude proveden
v sobotu 27. prosince. Svoz za čtvrtek 1. 1. 2004
bude proveden v pátek 2. 1. a svoz za pátek bude
uskutečněn v sobotu 3. 1. 2004.
Žádáme vás o vyhlášení místním rozhlasem.
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Pavel Horáček, Respono, a. s.
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (14)
NÁBYTEK (pokračování)
Nejvýraznějším nábytkem z 19. století, který
se nachází ve sbírkách Historického muzea ve
Slavkově u Brna, je bezesporu nábytkový soubor
zhotovený ve stylu Charlese Boulla. Nábytek pochází z pozůstalosti po JUDr. Václavu Kounicovi
a do muzea se dostal v roce 1961. Soubor se skládá z vysokých podlahových hodin, jídelního stolu, psacího stolu se zásuvkovým nástavcem, dvou
vyšších zásuvkových skříněk, tří různě vysokých
skříněk s dvířky, dvou skříněk rohových a jednoho koše na odkládání papíru. Pohledové části jsou
vykládány želvovinou a zlaceným bronzem, horní desky skříněk tvoří bílo-šedý mramor. Ostatní
plochy jsou černě lakovány. Tento výrazný styl
vytvořil již v 17. století dvorní truhlář francouzského krále Ludvíka XIV. André Charles Boulle
(1642–1732). Nábytek zaujme nejenom svou výrazností. Párové kusy byly vytvářeny systémem
pozitiv – negativ. Tzn. to, co je na jedné skříňce
intarzováno želvovinou, to je na druhé vytvořeno
ze zlaceného bronzu. Tato souprava patří v naší
zemi k největším. Není bez zajímavosti, že nábytek nebyl určen k běžnému používání, ale pouze
na reprezentaci. Proto vlastně neexistují sedací
kusy – ne proto, že by se nedochovaly, ale proto,
že nebyly vůbec zhotovovány.
Empírový nábytek z první třetiny 19. století
je v HM zastoupen pouze několika kusy. Jde zejména o soubor dvou rozdílně velkých skříní
s postelí, dále dvě střídmě zdobené manželské
postele a malý oválný stoleček se subtilními nohami a intarzovanou horní deskou.
Kolem poloviny 19. století se rozšířil měšťanský sloh biedermeier. Tento pohodlný nábytek
oblých tvarů je poměrně hojně zastoupen. V zá-

mecké expozici a v depozitářích se nacházejí
dvě pohovky – jedna doplněná dvěma křesly,
druhá šesti židlemi. Obě soupravy jsou čalouněny dekorační látkou s typickým biedermeierským vzorem – pruhy doplněnými jemnými
květinami. Dále se ve sbírkách nachází jedna
menší pohovka čalouněná černou koženkou, jejíž okraje jsou připevněny ozdobnými hřebíčky
s velkou skleněnou hlavičkou, pět židlí ze světlého kořenicového dřeva, pět židlí ze dřeva tmavě mořeného. Tyto židle nemají stejnou výšku,
protože byly přizpůsobovány potřebám jejich
uživatelů. Nezbytným doplňkem byly velké kulaté stoly a malé stolečky. Ty sloužily jednak
jako odkládací, jednak jako šicí stolečky. Mají
různé tvary a jsou důmyslně vybavené.
A na závěr jedna zajímavost. V zámecké expozici se nachází tzv. „napoleonská“ postel, která
má zajímavou historii. Traduje se, že v ní po bitvě u Slavkova přespal sám císař Napoleon.
Napoleon na slavkovském zámku skutečně přespal. Avšak své polní lůžko si vozil všude s sebou. Jenom na našem zámku jsou udávána nejméně dvě místa, kde císař Napoleon přespal.
Dále se traduje, že postel byla rozbita poté, co
byl Napoleon definitivně poražen a upadl v nemilost. Později však byla postel rekonstruována
jeho obdivovateli. Díly, které chyběly byly prostě
nahrazeny jinými, a to ber, kde ber. Jednotlivé
části postele tedy pocházejí z 18. – 19. století, některé byly doplněny až ve století dvacátém. Při
restaurování postele v roce 1995 byl v pravém
předním sloupku nalezen tento nápis: S pomocí
Boží bylo toto postelové zařízení znovu dohotoveno dne 26. července 1865 Johanem a Petrem
Petrovičem.
HM

Nové knihy
1. Nora Roberts: Smrtící věrnost –
Sympatická policistka Eva Dallasová v boji proti nelítostným teroristům. Další pokračování stále oblíbenější řady Smrtící… Jako všechny příběhy z této napínavé detektivní řady se i tento
odehrává v polovině 21. století v kulisách kypícího přetechnizovaného New Yorku. Kromě neohrožené Evy se i tentokrát setkáme s jejím manželem, meziplanetárním podnikatelem Roarkem.
2. Valerio Massimo Manfredi: Poslední legie – rozsáhlá románová epopej italského autora
zavádí čtenáře do složitého období rozpadu římské říše kolem roku 476, kdy se vlády nad západořímskou říší zmocnil germánský král Odoaker.
3. Paul Doherty: Před tváří Amonovou –
barvitý příběh o vražedném spiknutí proti vládě
nového faraona, záhadná úmrtí, jež musí vyřešit
nejvyšší egyptský soudce Amerotke. První pokračování „staroegyptské“ série.
4. Ivan Hiawatha Makásek: Kluci z Dakoty
(příběhy z období ilegálního skautingu
1957–1968) – kniha je zabydlena skauty, trampy,
woodcraftery, foglarovci a dalšími, kterým učarovala příroda, smysl pro přátelství a čestnost,
vůle žít ve svobodné zemi. Vzpomínkové svědectví vypráví autor v sugestivních příbězích plných romantiky, krásných i pravdivě tvrdých
osudů lidí od táborových ohňů.
5. Tim Saunders: Pekelná dálnice (Operace
„Market Garden“) – další svazek knižnice
Bojiště Evropy je věnován úloze, kterou ve velkém tažení v září 1944 v Holandsku sehrála americká 101. vzdušná výsadková divize a britský

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

XXX. sbor. V operaci MARKET GARDEN měly
tři parašutistické divize a jedna polská parašutistická brigáda seskočit v Holandsku v týlu Němců,
zmocnit se mostů a obsadit silnici od holandskoněmeckých hranic až po město Arnhem…
6. Dieta a ozdravná hladovka – chcete po
Novém roce hubnout? Nebo raději hned? Tato
příručka poradí, jak zvolit správnou dietu, jak ji
provádět, jakých podpůrných prostředků využívat. Přináší také informace k tématu diet a hladovek v souvislosti s jejich správným výběrem.
7. Miranda MacQuitty: Žraloci a jiná děsivá mořská stvoření – bohatě ilustrovaná kniha
o žralocích je určena zejména pro mladší čtenáře. Přináší veškeré informace o tomto živočišném druhu, včetně odkazů na webové stránky.
8. Anne-Marie Pol: Taneční střevíčky – 1.
a 2. část. 1. část: Nina – vycházející hvězda:
Nina nade vše miluje tanec a chce se stát tanečnicí. Její otec však pro toto přání nemá příliš pochopení. Scházejí mu finanční prostředky. Nina se
však nehodlá svého snu vzdát, úspěšně složí přijímací zkoušky a stojí před problémem, jak dál.
2. část: Chci tančit: Nina má pocit, že se jí
hroutí svět. Její otec odchází za prací do ciziny
a není ochoten připustit, že by mohl dceru nechat
doma samostatnou. Nina si stojí pevně zas svým
rozhodnutím za žádných okolností nezanechat
studia tance. Konečně se jí podařilo dostat se do
baletní školy Camargo. Najednou může protančit
celý den a trávit čas s kamarádkami. Budou však
její odhodlání a vzdor stačit k tomu, aby Ninin
otec změnil svůj názor?
HM

Tzv. „napoleonská postel“.

Ze sbírek HM

Dovolená od DDM
DDM Slavkov u Brna nabízí mládeži,
dospělým a rodičům pobyt v Chorvatsku
v termínu od 18. 6. do 27. 6. 2004. Místo pobytu: ostrov Rab – Banjol. Krásné lázeňské
místo pro alergiky a astmatiky. Cena: 3000
Kč/osoba. Cena zahrnuje: dopravu autobusem
(ze Slavkova), ubytování ve vybavených stanech pro 4–6 osob asi 80 m od písčité pláže
s pozvolným vstupem. V ceně není zahrnuta
strava, tu je možné vzít vlastní, nebo dokoupit
formou polopenze v místní restauraci (1600
Kč/osoba).
Předběžnou rezervaci je nutno nahlásit do
10. února 2004. Přihlášky a informace
v DDM na tel.: 544 221 708.
(so)

pf
2004
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
děkuje všem příznivcům za podporu, účast
na kulturních a společenských akcích.
Přejeme vám v novém roce 2004 hodně
osobní pohody, pracovních úspěchů a zdraví.

Zmûna v˘pÛjãní doby v Mûstské
knihovnû ve Slavkovû u Brna
Upozorňujeme čtenáře městské knihovny
na změnu ve výpůjčních hodinách. Od ledna 2004 bude knihovna otevřena následovně:
Pondělí zavřeno
Úterý
9–11.30 hod. 12.30–17 hod.
Středa
9–11.30 hod. 12.30–17 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek
9–11.30 hod. 12.30–17 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
všem čtenářům příjemné prožití vánočních
svátků a dobrý vstup do dalšího roku.
V roce 2004 bude knihovna poprvé otevřena v úterý 6. ledna (od 9 hod).
HM
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Setkání pﬁedstavitelÛ Evropské sítû mûst historick˘ch událostí
Zástupci měst sdružených v Evropské síti
měst historických událostí, jejíž členem je
i Slavkov u Brna, se sešli na své každoroční
valné hromadě, kde hodnotili dosavadní činnost a diskutovali o společných aktivitách
v následujícím roce.

Město Slavkov u Brna převzalo pro rok
2004 viceprezidentství, prezidentem společnosti se stává italské Arezzo. Společné setkání bylo naplánováno na dobu konání
Vzpomínkových akcí, aby stávající i noví členové Sítě měli možnost zhlédnout průběh

Slavkov chce vybudovat kongresové centrum

akce a seznámit se s životem a aktivitami
města Slavkova. V současné době Síť tvoří jedenáct měst z osmi evropských zemí – Česká
republika, Řecko, Itálie, Belgie, Španělsko,
Německo, Nizozemí a Lotyšsko.
L. Trokanová

Tﬁíkrálová sbírka
Během své existence se stala Tříkrálová sbírka mostem mezi potřebnými „u cest a plotů“
a mezi těmi, kteří by mohli pomoci. Nabízí
každému, kdo má alespoň trochu citlivé svědomí, překonat tolik rozšířenou apatii, neschopnost vnímat utrpení druhých a přispět ke zmírnění tolikeré bídy.
Sbírka je povolena Ministerstvem vnitra ČR
a podléhá řádnému vyúčtování. V našem městě
se uskuteční v sobotu 3. ledna 2004 v době od
9–15 hodin. Pořádá ji místní charita. Akce bude
provázena celostátní propagací v tisku, rozhlase a televizi. Před začátkem sbírky budou zapečetěny pokladničky na městském úřadě.
Vedoucí skupinek koledníků jsou povinni na
požádání občanů prokázat se průkazkami se
znakem charity.
Charita Slavkov

Zrekonstruovat chátrající předzámčí a vytvořit v něm kongresové centrum chce v horizontu několika let vedení slavkovské radnice. Město v poslední době hostilo řadu významných konferencí, seminářů a kulturních akcí, pro které je třeba do budoucna vytvořit odpovídající důstojné zázemí, řekl Zpravodaji starosta Petr Kostík.
Už letos se podařilo opravit východní část
Snaha města vybudovat kongresové centrum
předzámčí. Příští rok se podle Kostíka musí odse řadě obyvatel Slavkova jeví jako odvážný
krýt od některých křídel areálu zemina a stěny
projekt. „To pojmenování možná vzbudilo rozbudovy izolovat a vysušit. Současně dojde na
ruch, ale nejedná se o nic víc nebo méně než
opravu fasády. Později je nutné provést stavebo to, aby jsme upravili historické prostory slavní práce uvnitř budovy a sladit zájmy památkákovského předzámčí,“ tvrdí starosta. Město se
řů s úmyslem vybudovat moderní kongresové
dlouho snaží chátrající historický objekt, který
středisko. Kvůli náročnosti prací i výše odhadopřiléhá k tamnímu zámku, opravit. Stěny jsou
vaných nákladů je podle starosty možné, že
podmáčené, neizolované a fasáda poškozená.
kongresové centrum by mohlo být hotové do
Nevyužít atraktivní historické budovy ve
deseti let, záležet bude na aktuálního stavu fistředu města ke kongresové činnosti by bylo
nančních prostředků.
zn
podle Kostíka chybné. Město těží ze své napoleonské a Kounicovské minulosti a láká stále
více organizátorů společenských setkání, kongresů a kulturních podniků. Některé akce sice
lze uspořádat v rozlehlé zámecké zahradě, jiné
se však venku konat nemohou, doplnil starosta.
Zatím Slavkov k seminářům a jiným setkáním
využívá prostor zámku, od podzimu do jara je
však vytápění rozlehlé památky časově i finančně náročné.
Vedení města tak chce účastníkům kongresů
z řad státní správy a samosprávy, různých spolků nebo firem nabídnout odpovídající zázemí zasedací místnost s ozvučením a další technikou, pracovny pro překladatele, sociální zařízení a podobně. Významné akce město zviditelňují a časem mu mohou přinést i finanční
prospěch.
Snahy Slavkova podporuje také vedení
Jihomoravského kraje. Na rekonstrukci předzámčí městu přispělo 1,5 milionem korun.
Podle hejtmanství je Slavkov u Brna díky své
tradici i blízkosti u krajského města vhodným
místem ke kongresové činnosti. Městu pomáhá
dotací i ministerstvo kultury, kterému záleží na
historické hodnotě předzámčí. Samozřejmostí
je, že část peněz na celou akci pochází z rozpoV průběhu konání letošních Vzpomínkových akcí měli občané a návštěvníci města možnost
čtu města. Odhady na opravu budovy a její přezhlédnout
v prostorách radnice prezentaci našeho družebního města Darney, která představiměnu v kongresové centrum činí asi 70 milionů
la aktivity místních škol, zájmových spolků a místních firem.
korun.

Francouzské Darney ve Slavkovû

Vzpomínkové akce
sobota 29. listopadu 2003
Slavkov u Brna Foto: R. Lánský + mab
Bohatého jarmarku v zámeckém parku se zúčastnilo 160 stánkařů
a v průběhu celého dne přišlo cca 7000 návštěvníků. Večerní ohňostroj,
který byl vyvrcholením celého dne, zhlédlo cca 10 000 diváků.
HM
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Opustili nás

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Jaroslav Chaloupka (67)

25. 11.

Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 14. ledna 2004 vzpomeneme 1. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina
a synové Jiří a Ivo s rodinami.

Koncerty v kostele
20. 12. sobota, Adventní koncert, Pěvecký
sbor MLADOST z Brna, kostel, 16.00 h
28. 12. neděle, Vánoční koncert, Komorní
pěvecký sbor DANIELIS z Rousínova, kostel,
16.00 hodin.

Slavkovský
Vzpomínka

e-mailová adresa

Dne 15. ledna uplyne 20 let, kdy nás náhle bez rozloučení
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

info@bmtypo.cz

BOHUMIL PETŘÍK
ze Slavkova u Brna

PŘÍJEM INZERCE:

Všem, kteří si vzpomněli s námi,
děkují manželka a dcery Zdena a Dana s rodinami

tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.

Srdečně blahopřejeme k významnému jubileu
Dne 31. prosince 2003 oslaví
kulaté narozeniny paní učitelka
Lubomíra
Kropáčková,
dlouholetá kronikářka
města
Slavkova u Brna.
Vážená paní,
přijměte
naše
upřímné blahopřání. Chceme Vám za Vaši
dosavadní práci poděkovat a popřát ještě dostatek sil k tomu, abyste prostřednictvím
pečlivě vedené kroniky uchovávala vše důležité v našem městě pro příští generace.
Za město Slavkov u Brna Mgr. Petr
Kostík, starosta, za klub školských pracovníků-důchodců Světla Häringová.


Poblahopřát paní L. Kropáčkové k jejím narozeninám přišli i zástupci města.
Foto: P. Lokaj




SLEVA –15%
(z pÛvodních cen mimo akãní modely, mobilní telefony a Miele)

+ navíc doprava po celé Moravû ZDARMA
(platí na v‰echny objemné v˘robky i akãní nad 6000 Kã)

Tato sleva platí do 31. 12. 2003 pﬁi pﬁedloÏení tohoto inzerátu!!!
• 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



Redakce Slavkovského
zpravodaje přeje všem
čtenářům do nového roku
hodně úspěchů, pohody
a zdraví.

Kupon na všechno



PF
2004

Újezd u Brna
544 224 435
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Co nám sdělují přísloví
Je známá věc, že více radosti je v dávání. Proto si občas vzpomeneme na naše drahé
blízké a uděláme radost sobě i jim malým dárkem.
boť původně znělo velmi pozitivně. „Co chceš
Nedávno se mi dostala do ruky malá kniha.
aby lidé činili tobě, to i ty dělej jim.“ Cítíme
Útlá malá knížečka plná slov o přátelství.
z toho to pozitivní smýšlení minulých geneNěkteré citáty jsou založeny na životních zkurací?
šenostech, jiné na praktické moudrosti, která je
Každá doba přináší své. Dnes asi není čas na
obsažena v přísloví. Jedna encyklopedie říká,
vymýšlení nových přísloví. Jsou tu ale přísloví
že přísloví je moudrý výrok. Něco na tom
stará, která pokrývají široký okruh lidského
bude. Vždyť kdo by neznal, že sdílená radost je
snažení. Ta mohou být základem pro poskytdvojnásobná, a sdílená starost je poloviční.
nutí mnoha praktických rad a vybídnutí. „Kdo
Přísloví nám poskytují návod, jak máme jedpracuje nedbalou rukou, bude mít málo pronat a co nemáme dělat. A tak nepůjdeme kopat
středků, ale ruka pilného, ta ho obohatí.“ I přes
jinému jámu, abychom pak do ní sami nespadvšechny naše možné zkušenosti s nepoctivci
li. Do lesa nebudeme volat, raději tam půjdeme
platí toto přísloví i v dnešní době.
na houby.
Jak stará mohou být některá přísloví? Sto,
Staří mistři štětce vystihli bravurními tahy
dvě stě, tisíc let? Říká se: „Jsi chytrý jako
krásu krajiny nebo zátiší. Přísloví nám ale také
Šalomoun.“ A byl to právě on, který zapsal kopopisují skutečnost. Obrazem této skutečnosti
lem tří tisíc přísloví, a to takřka před třemi tisíje pak moudrost zaznamenaná našimi předky.
ci lety. To je opravdu dávno, a jejich moudrost
Malíř svým jemnocitem dokáže přenést i ty
platí i dnes. Po staletí byla překládána a nyní si
nejjemnější detaily originálu na plátno. Pak je
ji můžeme přečíst v jedné sice staré, avšak stáobraz skutečnosti úplný. Některá přísloví také
le aktuální knize, v Bibli. Bible je vlastně knidetailně vyjadřují postoje lidí nebo jejich chohovnou složenou z šedesáti šesti knih. Biblická
vání v určitých situacích.
kniha Přísloví je v ní dvacátá v pořadí.
„Co nechceš, aby lidé dělali tobě, to ani ty
Kvalitním a dostupným překladem Bible v monečiň jim.“ Toto přísloví je charakteristické
derní češtině je například Svaté Písmo –
pro dnešní dobu plnou negativních zpráv.
Překlad nového světa, který vydali svědkové
Trochu jsme si však toto přísloví obrátili, neJehovovi. Jedno z přísloví, které tam můžeme
číst, říká: „O kolik lepší je získat moudrost než
zlato! A získat porozumění, to se má vyvolit
spíše než stříbro.“ Přísloví jsou moudré výroky.
Církev adventistů s. d. se schází ve
Můžeme čerpat ze studnice poznání lidí,
Slavkově u Brna dvakrát až třikrát v měsíci
kteří žili v dávných dobách. Chceme?
k sobotním bohoslužbám, které se skládají
Najdeme si na to v dnešní uspěchané době čas?
vždy ze dvou částí. V 9 hodin je studium Bible
Záleží na každém z nás. Vždyť co můžeš uděa v 10.30 h kázání. V lednu 2004 vás zveme na
lat dnes, neodkládej na zítřek. A protože více
soboty 3. a 17. 1. v domě Církve husitské
radosti je v dávání, podívejme se kolem sebe
(CČSH) na Jiráskově ulici č. 959 (vedle
a zkusme někoho obdarovat nějakým moudHasičské zbrojnice). Vždy v úterý vás zveme
rým příslovím.
Stanislav Vaněk
na pokračování studia Bible s data projekcí.
Budeme přemýšlet nad tématy jako např.: Proč
je na zemi zlo? Jaký má život vůbec smysl?
Pﬁedná‰ky v sále Království
Existuje život po životě? Co je evangelium
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
apod. Opět v domě CČSH v 18 hodin.
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
Pokud chcete prožít příjemný večer, s ně4. 1. Máte na Ïivot stejn˘ názor jako BÛh?
kým novým se seznámit, nebo jen získat nové
11. 1. JeÏí‰ Kristus – nov˘ vládce Zemû
obzory, jste srdečně zváni. Rádi vás uvidíme.
18. 1. Jak vás ovlivÀuje BoÏí Království?
Bližší informace na tel.: 737 112 425, (kazatel
Martin Žůrek), email: zurdin@raz-dva.cz,
25. 1. Rodiãe, stavíte z ohnivzdorn˘ch materiálÛ?
http:// www.casd.cz.
(mž)
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Z Církve adventistÛ sedmého dne

 Což takhle dát si pizzu?

Chtěli bychom reagovat na článek paní
Kolibové uveřejněný ve Slavkovském zpravodaji dne 26. 9. 2003. Naše reakce nebyla pravda nejrychlejší, ale o to víc doufáme, že provedená opatření vzbudí nejen v paní Kolibové
touhu přeci jen ochutnat slavkovskou pizzu.
Kritická slova článku se nesla firmou jako
lavina až noviny skončily na stole „nejvyšším“. Začátek – paráda, spokojený zákazník
ocenil dobrý nápad i, jak sám říká, perfektní
výzdobu, problémem bylo, že článek pokračoval a ne zrovna lichotivě…
Na každotýdenní schůzi provozních bylo
slyšet, že je vše v pořádku, že každý začátek je
těžký, že si zaměstnanci musejí zvyknout na
nové požadavky nového majitele, ale že vše je
na dobré cestě a podnik se prima rozjíždí.
Podobně mluvil i provozní z další nově převzaté provozovny v Hodoníně. A tak dostal maji-

tel na tuhle pizzu chuť. Po cestě ještě pořád
doufal, že slova článku byla zbytečně příkrá.
Přijel, posadil se a … probudil se.
Stalo se, že obě provozovny dostaly nové
provozní i nové zaměstnance. Zůstala zvenčí
lákává fasáda, zevnitř perfektní výzdoba a i ten
pekař na stěně pořád zve na horkou pizzu.
Obsluha má jiné tváře (i účesy) a určitě slušnější oděv i chování.
Někdy je možná potřebná facka, aby věci
dostaly spád. Za tuhle „facku“ paní Kolibové
děkujeme, protože dnes může přestat snít
o tom jak ta slavkovská pizza vlastně chutná
a zkusit dát šanci znovu nám i sobě, protože
nejen jí s čistým svědomím nabízíme jak v pizzerii ve Slavkově, tak i v Hodoníně příjemné
prostředí, milou obsluhu a báječnou pizzu.
Takže, což takhle dát si pizzu?
Barbora Svobodová
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PRO GRAM
římskokatolické farnosti
20. 12. sobota
Adventní koncert, Pěvecký sbor MLADOST z Brna, kostel, 16.00 h
22. 12. pondělí a 23.12. úterý
Svátost smíření, kostel, 17.00 - 19.00
h zpovídá více kněží
24. 12. Štědrý den
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi,
farní kaple 15.30 h
Půlnoční mše sv., farní kostel, 23.00 h
(v okolních obcích: Heršpice 19.30 h,
Němčany 20.30 h, Nížkovice 21.00 h,
Hodějice 22.00 hodin)
25. 12. Narození Páně
Slavná mše sv. v 9.30 h a 18.00 h, Te Deum
a požehnání v 17.30 h
26. 12. sv. Štěpán
Mše sv. jen v 9.30 h
Koledy u Betléma s dechovou hudbou a recitativ dětí „Stalo se v Betlémě“ , 17 h kostel
28. 12. neděle, svátek Sv. Rodiny
Mše sv. s obnovou manželských slibů
v 8.00 h a 18.00 h
Vánoční koncert, Komorní pěvecký sbor
DANIELIS z Rousínova, 16.00 h kostel
31. 12. sv. Silvestra
Prohlídka kostelních hodin 14.00–16.00 h
Děkovná bohoslužba v 16.00 h
1. 1. 2004 Nový rok
Mše sv. v 9.30 a 18.00 h
3. 1. sobota
Tříkrálová sbírka České katolické charity,
zajišťuje Farní charita
4. 1. neděle
Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla
v 8.00 a 18.00 h
Staroslověnská bohoslužba v 9.30 h, zpívá
sbor Proglas.
Tříkrálový program dětí „Herodes“ a koledy u Betléma, farní kostel, 17.00 hodin.

NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ

ve farním kostele a u sester v klášteře na
Zahradní ulici:
Štědrý den 24. prosince
Sv. Silvestr 31. prosince
v době 14–16 hodin
Narození Páně 25. prosince
Sv. Štěpán 26. prosince
Nový rok 1. ledna
neděle 4. ledna
v době 10.30–11.30 a 14–16 hodin.

VáÏené sestry a bratﬁi v Kristu,
přijměte, prosím, naše pozvání na vánoční
bohoslužby: „Půlnoční“ 24. prosince ve 22
hodin, 26. prosince (na Štěpána) v 9 hodin
a bohoslužbu novoroční 1. ledna 2004 v 9
hodin. Během roku můžete přijít na bohoslužby každou první, třetí nebo pátou neděli
v měsíci.
Všechna setkání budou v modlitebně na
faře Církve čsl. husitské (CČSH), Jiráskova
959 ve Slavkově u Brna.
Upřímně vás zve Milan Vostřel, nově ustanovený farář CČSH ve Slavkově u Brna (tel.
544 220 889).
(mv)
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Brambory a jejich sadba
Pranostika: Leden jasný, roček krásný.
Většina prací na zahrádce je již hotová a blížící zimu prozrazuje i ptactvo, které stále častěji nalétá k lidským obydlím. Nezapomeňte jim
vyvěsit krmítko a přikrmovat. Oni vám to
v příštím roce bohatě vrátí. Prostory s uskladněným ovocem často větrejte, skladované ovoce často kontrolujte a poškozené likvidujte. Od
poloviny měsíce se již mohou řezat rouby pro
jarní přeroubování.
Brambory jsou plodinou, která má na zahrádce trvalé místo. Od konce 18. století jsou
stálou součástí našeho jídelníčku. Rychlé rozšíření a jejich obliba přispěly ke zdraví celých
generací a mnohde byly i záchranou před hladem. Praxe potvrdila vhodnost jejich složení
pro zdravou lidskou výživu. Brambory lze řadit
mezi potraviny nízkokalorické, protože mají
toto složení: voda 75 %, škrob asi 15 %, dusíkaté látky 2,5 %, cukr 0,5 %, minerální látky
asi 2,5 % z toho 21 % železa, 10 % fosforu, 3
% vápníku, 75 % draslíku, 0,12 % tuků, vitaminy C, A, B, hrubou vlákninu, organické kyseliny, enzymy a rostlinné barvivo, ale i nepříznivou látku solanin v silně naklíčených hlízách.
Pro jarní výsadbu budeme zajišťovat následující bramborovou sadbu:
COLLETE – velmi raná, varný typ B-A.
Průměrný počet hlíz pod trsem 12, výnos střední, odolná nemocem. Hlízy oválné, větší, žluté.

IMPALA – velmi raná, varný typ B, počet
hlíz 10, výnos střední středně odolná nemocem, hlízy dlouze oválné, velké, žluté.
DALI – raná, varný typ B-A, hlízy oválné,
žluté, středně odolná nemocem, počet hlíz 12.
FILEA – poloraná, varný typ B-A, hlízy
dlouze oválné, tmavě žluté, počet hlíz 16, výnos nižší, středně odolná nemocem.
LENKA – poloraná, varný typ A-B, hlízy
dlouze oválné, žluté, počet hlíz 14, výnos střední, středně odolná nemocem.
SOLARA – poloraná, varný typ B, hlízy
oválné, žluté, počet hlíz 13, výnos střední,
středně odolná nemocem,
Rozdělení podle varných typů:
A – vhodné do salátů, vaření ve slupce, jako
příloha
B – univerzální přílohové, do salátů, gulášů,
polévek na roštování
C – pro přípravu kaší a těsta, hranolků,
bramboráků, hlízy ve varu moučnatí a rozsypávají se
D – na průmyslové zpracování.
Objednávky odevzdávejte do 29. února 2004
do schránky v domě zahrádkářů na ulici ČSA
252, kde jsou i podrobnější informace.
Do roku 2004 všem pevné zdraví, štěstí, pohodu, splnění všech přání, bohatou úrodu a ještě větší radost ze zahrady přejí
Zahrádkáři ZO-ČZS Slavkov u Brna

Vánoční koncert v ZUŠ

Dne 12. 12 se v sále Základní umělecké
školy Františka France uskutečnil vánoční
koncert. Dříve, než se zcela zaplněný sál zaposlouchal do tónů hudby, čekala posluchače
malá slavnost.
„Málokterá obec či město se může pochlubit tím, aby o něm byla napsána kniha.
Slavkovu se takové cti dostalo, byť se jedná
o publikaci, která mapuje jen určitou oblast
života města. Zabývá se totiž hudební minulostí.“ Tato slova zazněla v úvodu z úst řed.
školy Evy Cupákové. Zároveň přivítala přítomné hosty – zástupce města starostu Mgr.
Petra Kostíka, tajemníka ing. Pavla Dvořáka
a autora knihy Dr. Jiřího Majera.
Poté se ujal slova starosta Mgr. Petr Kostík.
Ocenil myšlenku Dr. Majera napsat knihu
o slavkovském kulturním životě a vyjádřil
uznání a obdiv dílu, které bylo úspěšně dokončeno a představeno na místě nejvhodnějším, a to v základní umělecké škole, kde jsou
vychováváni pokračovatelé kulturních tradic
města. Pan starosta také využil slavnostní příležitosti a poděkoval jménem Rady města
Slavkova u Brna ředitelce školy Evě
Cupákové za obětavou dlouholetou práci pro
město. Poděkoval i ostatním učitelům, kteří se
na kulturních akcích města podílejí.
Následovalo krátké vystoupení osoby nejpovolanější, Dr. Majera, který krátce pohovořil o své knize a poděkoval všem, kteří mu při
vzniku knihy pomáhali a umožnili mu tak
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zpracování dané tematiky.
Po slavnostním úvodu začal samotný vánoční koncert, ve kterém zazněly skladby
koncertantní i vánočně laděné v podání sólistů, komorních souborů a pěveckého sboru.
Věříme, že se nám podařilo v předvánočním shonu na chvíli pozastavit čas a libostí
hudby zapomenout na vše nepříjemné.
Za kolektiv všech pracovníků ZUŠ
Františka France přeji všem našim příznivcům a nejen jim klidné a šťastné Vánoce, hodně zdraví a radosti v roce 2004.
Mgr. Jana Jelínková, zástupkyně ředitelky

Titul publikace Kapitoly z hudební minulosti
Slavkova autora Jiřího Majera
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 19. ledna 2004

TERMINÁTOR 3 VZPOURA STROJÒ SCHWARZENEGGER. Terminátora a Johna Connora ãekají mnohem tvrd‰í a chytﬁej‰í nepﬁátelé.
SkyNet vysílá nového androida, Ïenského terminátora – Terminatrix.
Je krásná a Ïivotu nebezpeãná.
IDENTITA JOHN CUSACK, RAY LIOTTA. Deset neznám˘ch lidí se setká
jen díky prudkému lijáku. V‰ichni najdou útoãi‰tû v osamûlém motelu.
Úlevu ale rychle stﬁídá strach, kdyÏ jeden po druhém zaãnou umírat.
28 DNÍ POTÉ Z laboratoﬁe unikl smrtící virus, kter˘ z lidí bûhem okamÏiku uãiní krvelaãná vraÏdící monstra. Jen skupinka pﬁeÏije a zoufale hledá záchranu.
·TVANEC TOMMY LEE JONES, JONES, BENICIO DEL TORO. Poruãík ve
v˘sluÏbû se snaÏí zapomenout na dobu, kdy uãil vojáky zabíjet. KdyÏ mu
ale agentka FBI ukáÏe fotografie obûtí tajemného zabijáka, pochopí, Ïe
svého nejlep‰ího Ïáka mÛÏe vypátrat jen on sám.
PLNOU PAROU VZAD!! CUBA GOODING jr. Vzru‰ující t˘den pln˘ pﬁekvapení mÛÏe zaãít!
SAMOURAIS V zemi samurajÛ vládne démon… Komisaﬁ Morio je na
stopû zdánlivû nesmrtelného nepﬁítele. Stal se velmi nebezpeãn˘m
v oblasti bojov˘ch videoher a Morio má podezﬁení, Ïe poslední z nich
pouÏije jako zbraÀ…
SÁM DOMA 4 Trávit vánoce s otcem a jeho novou pﬁítelkyní je ãím dál
nesnesitelnûj‰í, pﬁesto Ïe má Kevin kolem sebe hraãky a techniku,
o které si kaÏdé dítû mÛÏe nechat jen zdát.
OD KOLÉBKY DO HROBU D M X a JET LI dostali akãní filmy na zcela
novou úroveÀ! Akce, pÛvab i legrace: to v‰e vám pﬁiná‰í tento nonstop
akãní thriler.
EVELYN PIERCE BROSNAN, AIDAN QUINN. Pﬁíbûh podle skuteãné
události, pojednává o otcovské lásce, která zmûnila cel˘ národ.
OKO Jako malá oslepla. Transplantace zraku vrátila ztracen˘ smysl. Vidí
ale vûci, které nezaÏila a poznává lidi, které nepotkala. Aby se démonÛ
cizí minulosti zbavila, musí dokonãit co jiní nestihli.
KEN PARK – to je pﬁíbûh 4 pﬁátel. KaÏd˘ z nich je ne‰Èastn˘ jin˘m zpÛsobem. Není vhodné pro slab‰í nátury. Film vykresluje bez obalu Ïivot
mládeÏe, jejich Ïivotní plány a zklamání, ale také nudu, kterou zabíjí
sexem. NECENZUROVÁNO!
800 KULEK Utekl do nehostinné pou‰tû, aby hledal dobrodruÏství…
a na‰el je. ëábel je m˘m svûdkem, Ïe je na‰el!
ZBùSILÁ NOC Tempo jedné noci mÛÏe zmûnit cel˘ tvÛj Ïivot.
OSUD SVùTA 2084. Po letech tûÏk˘ch bojÛ jsou mimozemské síly blízko ke zniãení v‰eho, co na zemi je‰tû zÛstalo. Bojovnice Milly spoléhá uÏ jen na cestování v ãase.
ZKURVENÁ EXISTENCE Billy je mlad˘ a talentovan˘, ale nikdo ho nebere. A tak se díky okolnostem dostává do lond˘nského podsvûtí, nebezpeãného svûta vraÏd, zlodûjÛ a tajn˘ch agentÛ.
POLICAJTI Kde není kriminalita, není potﬁeba policista. A tak potﬁebn˘
poãet kriminálních ãinÛ si policajti sami opatﬁí…
ROGER DODGER Pﬁíjemná lehká komedie, která zbaví mnoho muÏÛ
mindrákÛ!
GINOSTRA Mafie nespí, pouze nemluví.
TICH¯ AMERIâAN MICHAEL CAINE, BRENDAN FRASER. Dva muÏi
uprostﬁed války, bojující o svobodu zemû - a lásku jedné Ïeny.
EXPEDICE SMRTI Katastrofick˘ thriller z úchvatného prostﬁedí himalájsk˘ch velikánÛ nabízí v‰e, co od tohoto Ïánru oãekáváte.
DOKONALÁ BOU¤E SE VRACÍ. PÛsobivé drama o nezdolné vÛli pﬁeÏít
je siln˘m pﬁíbûhem natoãen˘m podle skuteãné události.
KLEOPATRA Královna muzikálové sezony! Mimoﬁádnû úspû‰n˘ pÛvodní ãesk˘ muzikál o vládkyni Egypta. M. ABSOLONOVÁ.
T¤I ESA Svûtoví fotbalisté jako filmoví komparzisté! To tu je‰tû nebylo!
Skvûlé!
BOU¤E Nad oceánem se vytvoﬁila bouﬁka, která vzniká jednou za 300 let.
âlovûk nemÛÏe mûnit poãasí. Jeden muÏ se o to pokusí.
DOKONALÁ LOUPEÎ Bratﬁi drÏí spolu i kdyÏ je jeden z nich sráã!
HUNTER Pes a ãlovûk v jednom tûle.
JAK JE DÒLEÎITÉ MÍTI FILIPA ÚÏasná komedie o zámûnách, lÏích
a Ïensk˘ch vnadách, pro které jsou muÏi schopni v‰eho!
LÍBAT JESSICU KdyÏ láska pﬁichází, nedokáÏe pﬁem˘‰let.
EQUILIBRIUM Chladn˘ svût budoucnosti, Ïádné emoce, Ïádná svoboda. Jak nedodrÏí‰ pravidla jsi mimo zákon. Neobyãejnû temná postkatastrofická sci-fi ze svûta klasick˘ch literárních dystopií…
POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ V New Yorku se otevﬁela brána do pohádkové ﬁí‰e. Pohádkové pﬁí‰erky se zaãnou procházet po mûstû a odhalují pro nû nové a záhadné vûci. Pohádky se náhle zaãínají mûnit…
Arabela byla jen zaãátek. Vítejte v kouzelném království.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pﬁejeme v‰em sv˘m
zákazníkÛm do nového
roku hodnû dobré zábavy
s kazetami od nás.
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Junáci pﬁivítali Mikulá‰e

Co je sledge hokej?
Sledge hokej jako přímý následník ledního hokeje upravený pro podmínky tělesně postižených vznikl počátkem 60. let minulého století ve Švédsku a od roku 1994 patří mezi
paralympijské sporty. Na mezinárodní scéně v současnosti dominují především celky
USA, Norska, Švédska, ale i Estonska.
rovský Český pohár. Čeští hráči měli rovněž
Ve sledge hokeji (z angl. „sledge“ – sáňky)
možnost poměřit své síly s hráči zahraničních
se při hře sedí na sáňkách, které mají místo
týmů (Anglie, Švédsko, Německo, Estonsko)
skluznic nože z bruslí. Hráči jsou na nich pevna turnajích u nás i v zahraničí. Zkušenosti
ně připoutáni a ke hře i k pohybu používají dvě
z těchto turnajů zpočátku poukazovaly na nutzkrácené hokejky s hroty na jednom konci
nost lepšího technického zázemí a zkvalitnění
k odrážení od ledu. Pravidla sledge hokeje se
tréninkové přípravy, dnes však již před některé
v zásadě neliší od pravidel hokeje, počet hráčů
ze zahraničních týmů předstupuje český sledge
i hrací plocha jsou shodné. Specificky je uprahokej jako kvalitní soupeř.
vena otázka výzbroje a výstroje nebo hry do
Sledge hokej bohužel zatím, stejně jako
těla. Hokejisté povinně nosí celoobličejový
ostatní sporty tělesně postižených, není příliš
kryt. Hrací doba se podle zdatnosti hráčů upramedializovaný a stadiony obvykle nevyprodávuje v rozmezí 3–12 až 3–20 minut a utkání
vá, přestože o osobní kontakty i oku lahodící
řídí dva rozhodčí.
akce rozhodně není nouze. I tak dokáže
V České republice se sledge hokej rozvíjí
skromnější návštěva nadšených diváků vytvoteprve třetím rokem a počátky proběhly ve
řit báječnou atmosféru a dodat aktérům na
znamení hledání – hráčů, sponzorů, zimních
ledě více chuti do hry. Tímto bych chtěl poděstadionů a volných časů na nich, výrobců spekovat stávajícím slavkovským fanouškům za
ciálních sáněk a hokejek, ale i soupeřů.
účast a podporu na zápasech olomouckých
Historicky nejstarším českým sledgehokejoKohoutů. Závěrem bych chtěl rovněž vyslovým týmem je zlínský klub Sedících medvědů,
vit upřímné poděkování zástupcům Města
který se poprvé představil veřejnosti počátkem
Slavkov u Brna za poskytnutí finančního
roku 2000. Teprve sezona 2002-2003 byla díky
příspěvku na podporu sportovních aktivit
práci mnoha nadšenců a podpoře tělovýchovspojených s mým členstvím v klubu oloných svazů významná postupným vytvářením
mouckých Kohoutů a v reprezentačním
nových klubů - v Olomouci, Kolíně, Praze, Č.
družstvu ČR ve sledge hokeji.
Budějovicích a K.Varech. Mohl být ustanoven
Miloš Derka
národní reprezentační tým a odstartován mist-

Pátý prosincový večer navštívil
mnoho rodin Mikuláš společně s čertem a andělem. Den poté se slavkovští Junáci společně s rodiči, prarodiči
i kamarády sešli na tradiční Mikulášské
besídce v salonku restaurace „Gól“.
Krátce po 14. hodině začal program, který si
připravili všechny slavkovské oddíly. Úvodní
písničky vystřídal pestrý program: vánoční písničky v podání skautských muzikantů, scénka
„Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“,
taneční vystoupení „Mambo Nr. 5“ světlušek, vlčácká pohádka „O Otesánkovi“. Mezi některými
čísly programu si všichni v sále zazpívali a občas
i protáhli těla při Radimových písničkách.
Program ale ještě zdaleka nekončil. Na řadu přišel muzikál světlušek a několik dalších scének.
Pomalu se venku začínalo šeřit, když do salonku vtrhli dva čerti, aby všechny vystrašili
a odnesli si jednoho neposedu v ranci…
Následovaly slavnostní fanfáry a příchod
Mikuláše a anděla. Jak se tato vzácná návštěva
dozvěděla, všichni přítomní byli celý rok hodní.
Každý pokukoval po velkém koši plném balíčků… dárky však nešlo získat jen tak, proto se
první odvážlivci vytáhli s básničkou a písničkami. Nakonec se ke známému „Není nutno, není
nutno, aby bylo přímo veselo…“ přidal téměř
každý v sále, takže Mikuláš mohl společně se
svými pomocníky nadělit dárečky většině dětí
v sále. Návštěva Mikuláše ukončila celý program
besídky. Za rok zase na shledanou!
Chtěli bychom poděkovat vedení i personálu
restaurace „Gól“ za umožnění uspořádání a bezproblémový průběh Mikulášské besídky.
Fotky z této i dalších akcí slavkovského střediska Junáka si lze prohlédnout ve vývěsce
Junáka umístěné na Komenského náměstí. (hch)

V˘stava na zámku
Poslední letošní příležitostí k návštěvě zámku je výstava BETLÉMY ze sbírek
Třebechovického muzea betlémů a Městského muzea
v České Třebové. Vánoční
atmosféru Vám i Vašim dětem jistě doplní příjemná
procházka zklidněným městem a prohlídka výstavy
v galerii O. K., která je otevřená ještě ve dnech 27. až
31. prosince vždy od 9 do
16 hodin.
HM

Kalendář akcí – leden 2004
Datum

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

3. 1.
10.00–16.00
8.–11. 1.
10. 1.
10.00–16.00
13. 1. odj. od kostela 16.30

hod.

sport
spol.
sport
sport

Zámecká stﬁelnice
Brno, V˘stavi‰tû, (pavilon B)
Zámecká stﬁelnice

E-COM, s.r.o.
Mûsto Slavkov, I.R.C.A.
E-COM, s.r.o.

17. 1.
22. 1.
24. 1.

10.00–16.00
14.00–16.00
6.30

sport
sport
sport

Aquapark Vy‰kov
Zámecká stﬁelnice
DDM
odjezd v od kostela

DDM
E-COM, s.r.o.
DDM
DDM

25. 1.

14.00

kult.

divadlo „V“ Brno

DDM

27. 1.

16.30

sport

27. 1.
30. 1.

17.00
13.00–17.00

kult.
spol.

Novoroãní stﬁílení
Prezentace mûsta Slavkova na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2004
Zimní stﬁelecká liga
Zájezd na plavání
Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
Zimní stﬁelecká liga
Novoroãní stﬁeleck˘ ãtyﬁboj pro Ïáky Z·
Jednodenní zájezd na hory
Cena: 190 Kã na osobu (doprava), místo urãení dle snûhov˘ch podmínek
Zájezd do divadla na pohádku NEZBEDNÉ POHÁDKY
Odjezd od kostela, cena: 70 Kã (vstupné + doprava)
Zájezd na plavání.
Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
II. hudební veãer ÏákÛ
Prázdninová diskotéka pro dûti Z·. Vstupné: 10 Kã

Aquapark Vy‰kov
sál ZU·
DDM

DDM
ZU·
DDM
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LEDEN – ÚNOR 2004

Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

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

3. 1. sobota

19.30 hod.

4. 1. nedûle

19.30 hod.

6. 1. úter˘

19.30 hod.

8. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

10. 1. sobota

19.30 hod.

11. 1. nedûle

19.30 hod.

13. 1. úter˘

19.30 hod.

kina.365dni.cz

MATRIX REVOLUTIONS

140 min.

Matrix zÛstává stále stejnû tajemn˘ a nedosaÏiteln˘. Svût lidí se potácí na pokraji zkázy, ale stále je‰tû zb˘vá poslední nadûje… Akãní
sci-fi USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

LOUPEŽ PO ITALSKU

110 min.

Kriminální komedie o zlodûjském kousku party profíkÛ, kter˘m se staví do cesty nejrÛznûj‰í zapeklité pﬁekáÏky. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

JEDNA RUKA NETLESKÁ

100 min.

Pﬁíbûh o náhodách, nehodách a osudov˘ch pﬁitaÏlivostech se nehrdin‰tí hrdinové spoleãnû pokou‰ejí pﬁebít skuteãnost, Ïe si navzájem
pﬁiná‰ejí smÛlu. Nov˘ úspû‰n˘ film reÏiséra Davida Ondﬁíãka. V hlavních rolích J. Macháãek, I. Trojan. Zhlédnutí filmu si nenechte ujít!
Vstupné: 70, 72 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

KAŠLU NA LÁSKU

100 min.

Pﬁíbûh emancipované spisovatelky, která pﬁijíÏdí dob˘t New York. Do cesty se jí v‰ak pﬁiplete redaktorská hvûzda pánského ãasopisu.
Konverzaãní komedie o souboji pohlaví z pﬁelomu 50. a 60. let. Film USA
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno
15. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

STRACH A CHVĚNÍ

107 min.

Coby nejpodﬁízenûj‰í z podﬁízen˘ch má kﬁehká Belgiãanka moÏnost poznat pravdu o japonské povaze a kultuﬁe. Francouzská komedie
podle skuteãného pﬁíbûhu.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
17. 1. sobota

19.30 hod.

18. 1. nedûle

19.30 hod.

20. 1. úter˘

19.30 hod.

BOŽSKÝ BRUCE
Kdybys mohl b˘t na jeden t˘den Bohem, co bys dûlal? Jim Carrey v hlavní roli americké komedie.
Vstupné: 58, 60 Kã

101 min.
MládeÏi pﬁístupno

STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ A MODRÝ

90 min.

Romantická komedie s pﬁíchutí muzikálu o nev‰edních strastech a slastech jedné dánské nevûsty. B˘val˘ milenec pomáhá nevûstû hledat
ãtveﬁici vûcí, které má mít u sebe kaÏdá správná nevûsta. Dánsk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
22. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

KUKUŠKA

100 min.

V karelské tajze svedla ve váleãném roce 1944 dohromady finského „fa‰istu“, ruského kapitána Ivana a Laponku Annu, která je váleãnou
vdovou. DokáÏí spolu Ïít pﬁes nepﬁízeÀ osudu?
Vstupné: 58, 60 Kã
MládeÏi nepﬁístupno
24. 1. sobota

19.30 hod.

25. 1. nedûle

19.30 hod.

27. 1. úter˘

19.30 hod.

29. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

31. 1. sobota

19.30 hod.

1. 2. nedûle

16.30 hod.

3. 2. úter˘

19.30 hod.

5. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

7. 2. sobota

19.30 hod.

8. 2. nedûle

19.30 hod.

10. 2. úter˘

19.30 hod.

12. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

ČTYŘI PÍRKA, ZKOUŠKA CTI

131 min.

Svoboda. Vlast. âest. Vá‰eÀ. Aby zachránil svého nejlep‰ího pﬁítele, musí riskovat v‰e, na ãem mu záleÏí. DobrodruÏn˘ velkofilm USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

PRCI, PRCI, PRCIČKY – SVATBA

92 min.

Puberta je definitivnû v trapu. Ov‰em i cesta do chomoutu je lemována trapasy a humorem. Nebojte se dal‰ího hrÛzyplného
teenagerovského ﬁádûní.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

TRIO Z BELLEVILLE

75 min.

Okouzlující pﬁíbûh v rytmu hudby, cyklistické posedlosti a nekoneãné psí oddanosti. Animovan˘ pﬁíbûh pro celou rodinu. Komedie, která
se obejde bez dialogÛ. Film Fr./Kanada.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

LÁSKA NEBESKÁ

129 min.

Pﬁíbûh skládající se z mnoha nadhern˘ch milostn˘ch historek. Îádná nepostrádá svÛj osobit˘ humor s komick˘mi dÛsledky pro v‰echny
zúãastnûné. Romantická komedie V. Británie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

MEZI NÁMI DĚVČATY

93 min.

Tak dlouho si matka s dcerou na sebe stûÏovaly, aÏ je osud vysly‰el a ony si vymûnily tûla. Teì se ukáÏe, zda matka zvládne ‰kolní
lásky a dcera matãiny pacienty. Rodinná komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

S.W.A.T. – JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ

117 min.

Je jich ‰est a jako elitní jednotka S.W.A.T. bojují podle hesla: nepﬁátel se nelekejte, na mnoÏství nehleìte! Jsou nejlep‰í a nebezpeãní.
Akãní thriller USA.
MládeÏi pﬁístupno

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