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Vesele i váÏnû do Evropy

Záměr obnovy zámeckého parku byl schválen orgány státní památkové péče a práce spočívající ve vykácení dřevin zužujících průhled na zámek a nepatřících do kompozice výsadby parku byly zahájeny v první polovině března.
Foto: mab

VernisáÏ renesanãního gobelínu
Do slavkovského zámku se v závěru roku
2003 vrátil po 5 letech náročných restaurátorských prací renesanční gobelín z přelomu 16.
a 17. století. Toto více než 400 let staré dílo
mělo velmi pohnutý osud a za vydatné finanční
podpory ministerstva kultury bylo zachráněno
doslova „z popela“ (více na str. 5 zpravodaje).
Pracovníci Historického muzea si uvědomují
velký význam záchrany kulturního dědictví našich předků a připravili pro všechny zájemce na
17. hodinu ve čtvrtek 1. dubna vernisáž nově
vystaveného renesančního gobelínu v zámecké
expozici, při níž se můžete dovědět mnoho zajímavostí.
(HM)

V předvečer našeho vstupu do EU – 30.
dubna 2004 – bude ve Slavkově připraven
celodenní sportovně zábavný program, který
pro vás připravilo vedení města spolu
s Historickým muzeem a dalšími partnery. Na
náměstí proběhnou ukázky cyklotrialu, aerobiku, malé kopané a plážového volejbalu a večer
bude slavnostně otevřena část Společenského domu za účasti ministra financí
Bohuslava Sobotky. Už v dopoledne však můžete navštívit sportovní a restaurační část nově
zrekonstruované budovy Společenského
domu. Na náměstí bude zajištěno občerstvení
spolu s poslechovou hudbou, program bude
provázet známý sportovní moderátor. Vedení
města připravilo atraktivní program, do kterého se mohou zapojit opravdu všichni. Od dětí,
které už od dopoledních hodin budou soutěžit
v minikopané, až po dospělé. Pro všechny je
večer připraveno velké hudební překvapení.
Celodenní program na náměstí zakončí
slavnostní ohňostroj. Příští číslo Slavkovského zpravodaje vám přinese podrobný program celého významného dne.
(HM)

Volíme do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny prezidentem republiky na pátek 11. 6.
2004 od 14 do 22 hod. a sobotu 12. 6. 2004 od 8 do 14 hodin.
Občan, který je zapsán v seznamu voličů
bude hlasovat ve volbách do Evropského pardo Evropského parlamentu na příslušném
lamentu pouze na území České republiky.
obecním úřadu a ví, že v době konání voleb
Upozorňujeme, že volič , který není zapsán
se nebude zdržovat na tomto místě,
ve výpisu ze seznamu pro volby do
může až do 27. května 2004 požádat
Evropského parlamentu, okrsková voo vydání voličského průkazu, a to pílební komise hlasování neumožní.
semnou formou. Pokud tuto žádost za voliče
Proto v případě jakýchkoliv pochybností se
doručí na obecní úřad jiná osoba, nebo ji pošmohou voliči přesvědčit, zda jsou vedeni
le poštou, musí být podpis úředně ověřen.
v seznamu, a to u příslušného obecního úřadu
Voličské průkazy bude obecní úřad vydávat
od 3. 5. 2004 (ve Slavkově u Brna na
od 27. 5. 2004, a to buď osobně voliči, nebo
Městském úřadě, Palackého nám. 260, kanc.
zasláním do vlastních rukou. Voličský průkaz
vedoucí odboru vnitřních věcí).
opravňuje voliče ve dnech voleb do
Současně také chceme upozornit všechny
Evropského parlamentu k hlasování v jakémvoliče, aby si zkontrolovali platnost svých
koliv volebním okrsku na území České reobčanských průkazů. V případě, že se okrpubliky.
skové volební komisi prokáží neplatným obObčan jiného členského státu Evropské
čanským průkazem, nebude jim umožněno
unie, který chce hlasovat na území ČR, musí
hlasování.
být nejpozději od 27. dubna 2004 veden
Bc. Hana Řezáčová
v evidenci obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb.
vedoucí odboru vnitřních věcí
o evidenci obyvatel a rodných číslech. Po splnění výše uvedené podmínky může nejpozději do 2. 5. 2004 do 16.00 hod. podat na příV sobotu 3. dubna proběhne Sběr železnéslušném obecním úřadě žádost o zápis do
ho šrotu. Prosíme občany o vynesení odpadu
seznamu voličů pro volby do Evropského
v pátek večer nebo sobotu ráno (z důvodu kažparlamentu. K žádosti musí být přiložena kodoročních krádeží).
Junák Slavkov
pie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel a zároveň čestné prohlášení
žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušZ OBSAHU:
nost, místo pobytu, adresu volebního obvodu,
Program kina Jas
17
kde byl dosud pro volby do Evropského parPﬁí‰tí
ãíslo
vyjde
23.
dubna
2004
lamentu veden ve volební evidenci, a to, že

Sbûr Ïelezného ‰rotu

Umírající Herkules – ústřední postava renesančního gobelínu (detail).
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26. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 8. 3. 2004
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna
(dále jen RM) na své 26. schůzi dne 8. 3. 2004 projednala celkem 34 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
podíl k dotaci z Programu regenerace MPZ
RM schválila program 26. schůze a ověřovaa MPR na opravu hřbitovní kaple sv. Jana
tele zápisu.
Křtitele se špitálem v ulici Špitálská ve
RM vzala na vědomí zprávu o plnění usneseSlavkově u Brna.
ní přijatých RM na svých dřívějších schůzích.
RM projednala zprávu o stavu separovaného
RM za osobní účasti Mgr. Jany Omar, ředisběru odpadů – nakládání s odpadem ze zeleně
telky Historického muzea ve Slavkově u Brna,
a stavebním odpadem na území města a uložila:
projednala zprávu „Návrh nové Napoleonské
- odboru ŽP projednat se zástupci společnosexpozice“, schválila záměr zajištění vypracoti Respono otázku osvěty a propagace v oblasti
vání scénáře a projektu této budoucí stálé exposeparace odpadů, projednat otázku provozu
zice dokumentující Bitvy u Slavkova v roce
sběrného dvora a pořádku při svozu,
1805 k realizaci v letech 2004-2005, včetně ná- odboru ŽP provádět osvětu ve Slavkovvrhu finančního krytí. RM odsouhlasila finanském zpravodaji,
cování I. etapy záměru v částce do 90 000 Kč
- odboru ŽP a TSMS pravidelně informovat
(scénář výstavy a režie ke scénáři).
orgány obce o dalším postupu v přípravě a vyRM projednala a schválila odpisový plán
budování kompostárny.
dlouhodobého hmotného majetku odpisované- TSMS ukládá zpevnění ploch pro stání
ho v rámci podnikatelské činnosti Města
kontejnerů na ulici Polní, Čelakovského,
Slavkova u Brna pro rok 2004.
Havlíčkova, Příční a na sídlišti Nádražní.
RM projednala a schválila odpisové plány
RM projednala předloženou informaci o čledlouhodobého hmotného majetku příspěvkonění vinařských oblastí do podoblastí a doporuvých organizací Města Slavkova u Brna.
čila tuto informaci předložit ke schválení ZM.
RM projednala za osobní účast Jarmily
RM schválila požadavek SDH Slavkov na
Olejníkové, vedoucí finančního odboru MěÚ,
nákup mobilní požární techniky a ukládá staronávrh závěrečného účtu hospodaření Města
stovi města podat žádost o dotaci z rozpočtu
Slavkova u Brna za rok 2003 a doporučila ZM
JmK na rok 2004 ve výši 540 000 Kč.
hospodaření města za rok 2003 schválit bez výRM schvaluje uzavření nájemní smlouvy pro
hrad.
zabezpečení odvodního řízení.
RM projednala návrh závěrečného účtu hosRM po projednání žádosti o odsouhlasení
podaření příspěvkových organizací města za
záměru města pronajmout nebytové prostory ve
rok 2003 a doporučila ZM schválit hospodařeSlavkově u Brna na pozemku p. č. 343/3 na auní DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova,
tobusovém nádraží o výměře 1,80 m × 3,10 m –
Speciálních škol, Mateřské školy Zvídálek,
celkem 5,60 m2 dává souhlas k zahájení řízení
Historického muzea a TSMS za rok 2003. RM
doporučila ZM schválit příděly hospodářských
o záměru tohoto pronájmu.
výsledků uvedených PO do jejich rezervních
RM doporučila ZM dát souhlas k prodeji pofondů.
zemku dle KN parc. č. 2690/33 o výměře 44 m2
RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtov k. ú. Slavkov u Brna, který je zastavěn garáží
vého opatření – doplnění rozpočtu města pro
ve vlastnictví SBD Žuráň, z majetku města do
rok 2004“ doporučilo ZM schválit změnu
vlastnictví SBD Žuráň, Slavkov u Brna.
schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna
RM ustanovila výběrovou komisi a okruh
pro rok 2003 v příjmech a výdajích.
oslovených firem, které budou vyzvány k podáRM za osobní účasti Ing. Milana Hrabovní nabídky investičních akcí „Dokončení reviského, předsedy komise RM pro životní protalizace Palackého náměstí ve Slavkově
středí projednala zprávu o činnosti komise pro
u Brna“, „Rekonstrukce ZŠ Komenského“.
životní prostředí a vyslovila poděkování předRM odložila projednávání zprávy „Termosedovi i všem členům za celoroční aktivní příhlavice u topení a energetické audity v budostup k řešení problémů.
vách patřících městu“ na příští schůzi RM.
RM projednala zprávu předloženou Ing.
RM po projednání zprávy „Služba rychlé léPavlem Dvořákem, tajemníkem MěÚ o činnoskařské pomoci“ vzala předloženou zprávu na
ti Městského úřadu ve Slavkově u Brna za rok
vědomí a současně schválila ukončení nájmu
2003 včetně plánu na rok 2004 a vzala její obna městské poliklinice s MUDr. Honzátkovou,
sah na vědomí.
MUDr. Tučem, MUDr. Hanákem a MUDr.
RM po projednání návrhu na rozdělení přiHochmanem s tím, že nájmy budou ukončeny
slíbené státní dotace z Programu MPZ pro rok
dohodou. RM uložila odboru BTH zajistit uza2004 doporučuje ZM sát souhlas s poskytnutím
vření nových nájemních smluv na poliklinice
příspěvku z rozpočtu města ve výši 310 000 Kč
se všemi uvedenými lékaři v nově upravených
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna jako
prostorách za stávajících podmínek. RM uloži-

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
upozorňuje
na změnu otevírací doby
Otevírací doba v dubnu a květnu:
úterý–sobota
9.00–16.00 hodin
neděle, pondělí zavřeno
Kontakt:

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

la odboru BTH zajistit uzavření smlouvy o dílo
na provedení oprav nebytových prostor pro
provoz rychlé lékařské pomoci a s termínem
dokončení nejpozději do 15. 4. 2004. RM uložila odboru BTH, aby ve spolupráci s odborem
IR zajistil instalaci šikmé plošiny pro bezbariérový přístup.
RM schválila ukončení nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 152,80 m2 v budově Palackého nám. 89,
Slavkov u Brna, mezi Městem Slavkov u Brna
a Městem Vyškov ke dni 31. 3. 2004. RM současně schválila uzavření nájemní smlouvy na
tyto nebytové prostory s Úřadem práce ve
Vyškově od 1. 4. 2004 pro zajištění výkonu
správních činností kontaktního místa státní sociální podpory a uložila odboru BTH zajistit
uzavření nájemní smlouvy za stávajících podmínek.
RM schválila pronájem 1,5 m2 chodbového
prostoru v budově městské polikliniky (stará
budova) panu Romanu Salcburgerovi z Brna,
za účelem prezentace a prodeje léčebných potravinových doplňků výživy a včelích produktů
za měsíční paušální poplatek 500 Kč a uložila
odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy.
RM odložila projednání zprávy „Stav bytového fondu v majetku města - návrh koncepčního řešení“ na příští schůzi RM.
RM po projednání zprávy „Změna zřizovací
listiny Mateřská škola Zvídálek, Koláčkovo
nám. 107, Slavkov u Brna“ vzala její obsah na
vědomí a doporučila ZM změnu zřizovací listiny schválit.
RM po projednání zprávy „Změna zřizovací
listiny Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna“
vzala její obsah na vědomí a doporučila ZM
změnu zřizovací listiny schválit.
RM neschválila zřízení zdravotní komise
RM.
RM po projednání zprávy k záměru účast
Města Slavkova u Brna v projektu „Zdravá
města ČR“ konstatovala, že k dnešnímu dni
nemá dostatek informací o nutných podmínkách naplňování projektu.
RM schválila program VI. řádného zasedání
ZM dne 29. 3. 2004.
RM projednala a schválila návrh plnění
usnesení ze ZM z minulých volebních období
a z volebního období 2002–2006.
RM projednala nabídku MF Dnes na navázaní bližší spolupráce v oblasti informovanosti o dění a pořádání akcí ve městě Slavkov
u Brna.
RM byla seznámena s poděkováním pana
Karla Hanuše členkám Sboru pro občanské
záležitosti.
RM ukládá odboru BTH připravit kvalifikovanou odpověď na žádost MUDr. Petra Vaďury
a informovat RM o dalším postupu řešení této
žádosti.
RM se seznámila se žádostí o příspěvek na
úhradu části neinvestičních výdajů souvisejících s provozováním dopravního hřiště ve
Vyškově.
RM projednala stížnost na hluk vycházející
z provozovny hotelu Victoria a uložila starostovi města zaslat provozovateli upozorňující
dopis.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát
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ODBOR DOPRAVY A SILNIâNÍHO HOSPODÁ¤STVÍ INFORMUJE

Potﬁebné doklady na registr vozidel
První registrace nového vozidla
- Technický průkaz, občanský průkaz, zákonné pojištění, registrační značku papírovou (převozní), doklad o nabytí (faktura), leasingovou
smlouvu (je-li uzavřena), živnostenský list (máli vozidlo sloužit při podnikatelské činnosti),
velká žádost (dvoulist), doklad o povolení pobytu v ČR (cizinci).
Převod v rámci registračního místa
(Slavkov a okolí)
- Přítomni původní i nový držitel – technický
průkaz, občanský průkaz, osvědčení o registraci
vozidla, platné zákonné pojištění původního
i nového držitele, malá žádost (původní držitel),
velká žádost (nový držitel), 2 ks registrační
značky (pokud je VY – pouze zadní), platná

V˘zva politick˘m stranám
S ohledem na blížící se volby do Evropského
parlamentu a tím i právo politických stran, politických hnutí a koalic, jejíž kandidátní listina
pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové volební komise, žádáme zmocněnce politických stran, aby při vybírání členů do okrskových volebních komisí přihlíželi k jejich jazykovým schopnostem. Bylo
by vhodné, aby alespoň jeden z navrhovaných
členů do okrskových volebních komisí ve městě Slavkov u Brna (5 komisí) ovládal některý
z pracovních jazyků Evropské unie (angličtina,
francouzština, němčina).
Dále sdělujeme, že volby probíhají ve dnech
11. 6. – 12. 6. 2004, kdy se ve 14.00 hod. uzavřou volební místnosti. Sčítání hlasů ovšem započne až v okamžiku, kdy se uzavře poslední
volební místnost na území Evropské unie. Dle
současných předpokladů by to mělo být v neděli 13. 6. 2004 ve 22.00 hod.
Bližší informace sdělí zmocněncům jednotlivých stran Bc. Hana Řezáčová, tel.
544 121 157. Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

technická kontrola (STK), evidenční kontrola
z STK znějící na jméno nového držitele, leasingová smlouva (je-li), živnostenský list (je-li),
doklad povolení k pobytu v ČR (cizinci).
Převod z jiného registračního místa (např.
z Brna do Slavkova)
- Technický průkaz, občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, zákonné pojištění na
nového držitele, platná technická kontrola,
leasingová smlouva (je-li), živnostenský list
(je-li), evidenční kontrola z STK na jméno nového držitele, 2 ks registrační značky, velká žádost
(dvoulist), doklad povolení pobytu v ČR (cizinec).
Zápis zástavního práva – leasingu
- Doklad o zástavním právu-leasingu (originál), technický průkaz, občanský průkaz,
osvědčení o registraci vozidla, zákonné pojištění na držitele vozidla, malá žádost.
Při přestěhování
Z jiného registračního místa nebo v rámci registru není nutná evidenční kontrola, pokud se
nemění vlastník vozidla.
Veškeré změny provádí vlastník (držitel)
vozidla nebo osoba vybavená ověřenou plnou
mocí.
Pavel Lasovský, vedoucí odboru DSH
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Îivnostensk˘ úﬁad
informuje podnikatele
Dopravci,kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5
tuny, s výjimkou speciálních vozidel, na základě koncese, jsou povinni nejpozději do
31. 7. 2004 prokázat finanční způsobilost
před příslušným dopravním úřadem a potvrzení o finanční způsobilosti předložit živnostenskému úřadu,který vydal koncesi k provozování silniční dopravy. Nepředloží-li
dopravce potvrzení o finanční způsobilosti,
pozbývá vydaná koncese uplynutím této
lhůty platnost.
Povinnost ostatních dopravců, kteří finanční způsobilost dokládali již v uplynulých letech, zůstává nedotčena (tj. nejpozději do 31.
7. každého roku).
Upozornění pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku!
Změny související s údaji uváděnými
v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi,
které jsou zapisovány do obchodního rejstříku, je nutno oznámit rovněž příslušnému
živnostenskému úřadu (zejm. změny osob
jednatelů a jejich osobních údajů, sídlo firmy).
(žú)

Semináﬁ k novému zákonu o DPH
Informační místo pro podnikatele
(InMP) ve Slavkově u Brna pořádá v pátek
23. 4. 2004 seminář na téma Nový zákon
o dani z přidané hodnoty.
Tento zákon by měl být účinný již od data
vstupu České republiky do Evropské unie, tj.
od 1. 5. 2004. Se vším, co přináší pro české
podnikatele nového, právě i v souvislosti se
vstupem do EU, vás seznámí špičkový lektor,
odborný daňový, účetní a ekonomický poradce, Ing. Petr Buchníček. Seminář se koná
v nově zrestaurované zasedací místnosti
Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64.

Bližší informace Vám podá InMP –
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám.
64, tel. 544 121 180, e-mail: imp@meuslavkov.cz, kde můžete obdržet písemné přihlášky. Pozvánky s přihláškami jsou
také na internetových stránkách brněnské obchodní komory na adrese www.ohkbrno.cz
Termín pro přihlášení buď v elektronické
nebo písemné podobě je do 18. dubna 2004.
JK

Oprava fasády ZUŠ

Veﬁejná prostranství jsou na‰í vizitkou
Je všeobecně známo, že kultura národa se pozná nejlépe podle úrovně toalet a úklidu veřejných
prostranství. Ne všichni si však tento fakt uvědomujeme a právě tímto krátkým článkem chceme
apelovat na všechny, kteří jakýmkoliv způsobem znečišťují veřejné prostranství v našem městě.
Jedním z velmi nepřího přítele opravdu rád, ta
jemných zdrojů znečisťonejmenší služba. Pokud si
vání jsou psí exkrementy
tuto skutečnost všichni uvěna náměstí, chodnících,
domíme a vezmeme k srdci,
ulicích, zelených plochách
nebudeme muset po choda dětských hřištích. Tento
nících chodit se sklopenými
problém není problémem
hlavami, a potají spílat majenom našeho města, ale
jitelům psů.
potýkají se s ním i v jiných
Současně chceme ještě
městech. Způsobů, jako ho vyřešit, bylo již
upozornit, že volné pobíhání psa bez náhubku
v minulosti navrhováno několik. Ovšem neja vodítka je v rozporu s vyhláškou města č. 20
levnější a rozhodně nejúčinnější, je sebrání
o veřejných prostranstvích a její porušení je
„psího hovínka“ majitelem psa. V civilizovastíháno jako přestupek proti veřejnému pořádném světe, ke kterému se také řadíme, je toto
ku podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přepovinnost. Pro majitele psa by neměl být prostupcích.
blém, aby v případě vykonání potřeby svého
Závěrem tohoto článku žádáme všechny
pejska na veřejném prostranství, toto okamžimajitele psů, aby se nad tímto krátkým člántě sebral. Mít u sebe sáček, ubrousek nebo
kem zamysleli a naše město tak bude v nadjiný papír, by mělo být v tomto případě samocházejícím jarním období mnohem hezčí.
zřejmostí a pro toho, kdo má svého čtyřnohéOdbor životního prostředí MěÚ

První týden v březnu začala oprava fasády
na budově ZUŠ Františka France. Budova
ztratí svůj břizolitový plášť a oděje se do
nové štukové omítky. Soklové teracové desky se odstraní a nahradí sanační omítkou.
Barevnost fasády bude upřesněna NPÚ
Brno.
Foto: P. Lokaj
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Historické muzeum se představuje
Pokud se na činnost Historického muzea ve Slavkově dívá
běžný návštěvník nebo občan Slavkova, bude ji pravděpodobně vnímat ve dvou rovinách. Tou první je odborná historická činnost, která se však zdaleka nezaměřuje pouze na muzejní práci. Druhá rovina,
zdánlivě po celý rok viditelnější, se dá shrnout pod pojem kulturně-společenská.
Přiblížíme vám proto podrobněji, jak naše muzeum funguje.
Odborné historické oddělení uchovává, ošetřuje a eviduje sbírky, které jsou v depozitářích
a expozicích. Ti z vás, kteří depozitáře navštívili
(například v rámci prohlídek pro veřejnost) si jistě dokáží představit, kolik práce tato činnost zabírá. Oddělení dále zajišťuje zápůjčky, konzultace a spolupráci s badateli a se studenty, jeho
pracovníci se starají o prohlídkovou trasu zámku
po odborné stránce – tak, aby byla pro návštěvníky stále zajímavější. Kromě toho dohlíží na
kvalitu práce průvodců. Projekt spolupráce se
školami, zpracovaný a realizovaný v minulém

ky, komponované programy na zámku i v parku
při různých kulturních událostech (Napoleonský
den, Výročí bitvy, vstup do EU, Den evropského
kulturního dědictví, Vánoce na zámku, Dětské
dny pro MŠ i oba stupně základních škol). Ve
spolupráci se zkušenými firmami nabízíme populární akce, jakými jsou například festival populárních písní Slavkov 2004 nebo setkání automobilů veteránů Oldtimer festival. V duchovní
rovině se odehrává ekumenické setkání církví
a široké veřejnosti při Slavkovských dnech smíření. Často využíváme vstřícné spolupráce se

Pracovní porada. Zleva: Vladimíra Zichová. Ilona Zyková, Helena Hrabálková, Jana Omar,
Hana Famfrlová a Hana Lokajová.
Foto na této straně: mab
roce, pokračuje úspěšně i letos – jednotlivé třídy
absolvují atraktivní výuku historie přímo v prostorách historického muzea.
Jeden z nejdůležitějších úkolů, který právě
stojí nejen před odborníky-historiky, ale před celým muzeem, je příprava nové expozice k 200.
výročí bitvy u Slavkova. Chceme, aby tato expozice byla divácky atraktivní, zcela v duchu 21.
století. Tomu budou odpovídat i nové technologie, jejichž použití ve výstavnictví bude mít
možná svoji premiéru právě ve Slavkově.
Společenské a kulturní využití zajišťují pracovníci programového oddělení. Kromě běžného provozu zámku, prohlídkové trasy jeho interiérů a výstavy Napoleonské války a české země,
prodeje suvenýrů a další činnosti připravují
atraktivní programy. Patří mezi ně kostýmované
prohlídky se scénkami v zámku, výtvarné výstavy, výstavy květin, vernisáže, koncerty, jarmar-

Věra Marková

ZUŠ, DDM a Junákem.
Zámek je s oblibou využíván pro svatební obřady, mezi snoubenci je stále větší zájem o sňatek v zámecké kapli nebo Rubensově sále, v mimořádných případech i s hostinou v Historickém
sále.
Ve výčtu činností nesmí chybět ani komerční
využití historických prostor. V minulosti prošlo
slavkovským zámkem mnoho osobností z různých oblastí. Historicky první setkání měl na
zámku v roce 1990 tehdejší prezident Václav
Havel s představiteli významných politických
stran. Uskutečnilo se zde setkání NATO, probíhaly prezentace velkých automobilových firem,
se svými partnery se setkávají významné české
i zahraniční společnosti, pravidelné jsou specializované semináře farmaceutických firem a lékařů. Stále častěji spolupracujeme s Vojenskou
akademií ve Vyškově při různých mezinárod-

Helena Šolcová a Nasťa Přibylová

Jiří Blažek

Práce na odstranění náletových dřevin.
ních vojenských cvičeních a vrcholných setkáních. V zámku se zakončila i některá sportovní
utkání – exhibiční vystoupení světových tenistek, MR v beachvolleybalu.
Slavkovský zámek je atraktivní lokalitou pro
filmovou produkci. V posledních letech se zde
natáčel Červený bedrník, Napoleon a soutěž
O poklad Anežky české.
V uplynulém roce jsme navázali spolupráci se
starožitníky a poskytli jsme prostory pro aukce
starožitností.
Ve výčtu všech zájemců o zámecké prostory
nechceme zapomenout na slavkovské pořadatele výstav – například Svaz diabetiků
a Myslivecké sdružení Kozorožec. Pro všechny
akce zajišťujeme propagaci ve formě pozvánek,
letáků, plakátů, rozesíláme tiskové zprávy, aktualizujeme webové stránky.
Pochopitelně, že k tomu, aby muzeum správně a bezproblémově fungovalo, je zapotřebí ekonomické a technické zázemí. To poskytují oddělení ekonomické a oddělení správy majetku.
Zámek mimo sezonu neusíná – naopak, provádí
se v něm velký úklid – od vysávání štuků, napouštění nábytku voskem a jeho leštění, čištění
parket, mytí lustrů… Tato práce je velmi titěrná
a nedá se urychlit. Stačí, když si představíte salla terrenu, štuková schodiště vedoucí
k Historickému sálu nebo dlouhou chodbu v severním křídle a dokážete si udělat představu
o objemu i náročnosti těchto prací. V letošním
roce začaly práce na obnově zámeckého parku,
v těchto dnech se odstraňují náletové dřeviny
a práce budou pokračovat dosadbou stromů.
Historické muzeum spravuje i městskou
knihovnu a kino, o jejichž činnostech vás pravidelně informujeme na stránkách Sl. zpravodaje.
A náš tip na závěr? Kromě vernisáže unikátního gobelínu jsme připravili v tomto roce prvomájový Majáles, a to nejen pro mladé, ale pro
všechny, kdo se chtějí dobře bavit.
Věříme, že si v programu Historického muzea
vyberete vždy zajímavý a kvalitní program a že
jeho aktivity doporučíte i svým známým. A protože měřítkem úspěšnosti naší práce je vaše spokojenost, prosíme vás o náměty, hodnocení
a připomínky. Můžete je předat osobně, nebo
psát na e-mail zamek-slavkov@email.cz, telefonní spojení je 544 221 204.
Kolektiv Historického muzea

Jarní práce v zámeckém parku
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (17)
RENESANČNÍ GOBELÍN
Dominantním exponátem zámku ve
Slavkově u Brna je gobelín z přelomu 16. a 17.
století o rozměrech 346 x 322 cm. Jeho námětem je významné téma – život a hrdinské skutky mytologického hrdiny Herkula.
Celá kompozice je orámována širokou bordurou s množstvím alegorických postav doplněných květinovým pozadím. Uprostřed každé
strany bordury se nachází medailon, který
představuje čtyři z prací, jež musel Herkules
vykonat pro krále Eurysthea.
1. Pravý medailon představuje zápas s nemejským lvem: Herkules dostal za úkol donést
kůži nemejského lva. Tento lev však byl nezranitelný, proto s ním nemohl bojovat obvyklými
zbraněmi. Herkules však lstí lva chytil v jeskyni a vlastníma rukama jej uškrtil. Poté jej přinesl králi Eurystheovi.
2. V horním medailonu je znázorněn další
úkol. Herkules měl chytit kerynejskou laň. Ta
žila na vrchu Kyrenei a byla zasvěcena bohyni
Artemidě. Měla zlaté parohy a kovové nohy.
Protože ji měl donést živou, trvalo celý rok, než
laň ulovil a zmocnil se jí.
3. Levý medailon představuje boj se stymfalskými ptáky. Velké hejno těchto dravých
ptáků bylo usazeno v okolí arkadského jezera
Stymfalu. Měli kovové drápy, kovová křídla,
zobáky a peří. Kovová pera metali jako šípy.
Herkulovi se podařilo zahnat je klapačkou, kterou mu věnovala bohyně Athéna.
4. Poslední – dolní medailon ukazuje boj
s lernskou hydrou. Hydra žila v lernské bažině a pustošila celé okolí. Měla devět hlav, z nichž jedna byla nesmrtelná. Herkules jí hlavy
V E L K Á

Z P R Á V A

Z

postupně utínal, avšak pokaždé hlavy opět narostly. Herkules tedy povolal na pomoc Iolaa.
S jeho pomocí hydře hlavy postupně upalovali.
Na nesmrtelnou hlavu pak Herkules svalil velkou skálu.
Středová část gobelínu představuje množství
děje zobrazeného v několika plánech. V popředí se nacházejí tři velké postavy. Postava sedící
v pravém dolním rohu je Herkules s otráveným
pláštěm na ramenou. Ten mu poslala dcera krále Oinea Deianeira, o niž se Herkules ucházel.
Deianeira v domnění, že si krví napuštěným
pláštěm zajistí Herkulovu lásku, byla vlastně
příčinou jeho smrti. Herkules se v nesnesitelných mukách způsobených otráveným pláštěm
rozhodl zemřít na hořící hranici. Když však
hranice vzplála, byl odtud odnesen na Olymp.
Ve druhém plánu převažují bojovníci na koních, na horizontu je pak vykreslena fantastická krajina.
Gobelín byl restaurován v letech 1999–2003.
Tuto náročnou práci provedly restaurátorky
Helena Gregorová a Hana Korandová
z Jindřichova Hradce. Restaurování proběhlo
za přispění Ministerstva kultury České republiky, na financování se podílelo rovněž
Historické muzeum ve Slavkově u Brna z příspěvku města Slavkov u Brna. Sponzorské dary
poskytly Nadace zámek Slavkov a Česká spořitelna a.s. Všem zúčastněným patří poděkovaní
za záchranu této ojedinělé kulturní památky.
Veřejnosti bude obnovená expozice slavkovského zámku slavnostně zpřístupněna 1. dubna 2004 vernisáží v 17 hod. a dále v následujících dnech v otevírací době zámku.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM
M A L É

K N I H O V N Y

Časopisy: Pokračujeme!
Vážení čtenáři, pokud jste se při četbě únorového zpravodaje zaradovali nad skutečností, že
se do knihovny vrátily časopisy, nyní máte důvod k radosti ještě větší. Pokračovali jsme
v oslovování jednotlivých vydavatelských
domů a podařilo se nám zajistit dodávání dalších periodik.
Jedním z oslovených se stalo vydavatelství
AXEL SPRINGER PRAHA, a.s., které vydává čtyři motoristické časopisy s různou periodicitou: týdeník Svět motorů, čtrnáctideník
Auto Tip, měsíčník Auto Profi a konečně
čtvrtletník Auto Tip Extra.
Dalšími časopisy Axel Springer Praha, a.s.
jsou dva tituly pro mládež – Popcorn s převážně hudební tematikou a Top dívky, který se zaměřuje na problémy dospívajících dívek.
Playboy. Co více dodávat. Snad tolik – nabízí originální, decentní a vybrané čtení pro náročné a úspěšné muže. Posledním z časopisů
Axel Springer je téměř nový čtrnáctideník Svět
počítačů. Nejedná se o nic menšího než o českou mutaci nejprodávanějšího evropského časopisu se zaměřením na informační a komunikační technologie Computer Bild.
Druhým osloveným bylo nakladatelství a vydavatelství MLADÁ FRONTA, a.s., které nám
pomohlo zaplnit mezeru v časopisech pro dětské čtenáře. Sluníčko a Mateřídouška provázejí životem již nejednu generaci malých čtenářů a není třeba je blíže představovat. V roce
1947 byl založen populární vědeckotechnický

magazín s dnešním názvem VTM Science.
Během své existence získal mezi čtenáři značnou autoritu jako seriózní zdroj informací.
Naopak pro čtenáře s bohatou fantazií je určen
časopis Ikarie se zaměřením na science fiction
(sci-fi) a fantasy. Rovněž další titul má dlouho
tradici. Je to zeměpisný a cestopisný měsíčník
Lidé a Země, obsahující původní reportáže
a originální fotografie.
„To nejlepší v životě ženy“ – takový je podtitul časopisu Maminka. Díky svému zaměření
je zcela ojedinělým titulem na našem trhu.
Snaží se oslovit maminku jako ženu, která se
chce líbit, znát módní trendy a novinky ze světa kosmetiky a nechce brát těhotenství a mateřství jako povinnost, která ji izoluje v domácím
prostředí.
Nakupovací mánie, lidské příběhy, módní šílenství, inspirující kosmetika, nekončící zábava
a nakonec klidný domov, toto vše je Juicy –
mnohem víc než ženský časopis. Posledním
dnes představeným časopisem je Mladá fronta
Plus (MF Plus), týdeník, který se na fakta dívá
z jiné perspektivy. Děkujeme oběma vydavatelům a těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 13. dubna 2004
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Pozvánky Historického muzea
Historické muzeum ve Slavkově u Brna po
zimní údržbě zámku připravilo pro všechny zájemce na novou sezonu pestrou paletu programů. Nabízíme vám informace o těch, které budou probíhat v měsících dubnu a květnu 2004.
1. duben je mezi vtipálky a recesisty známý jako
příležitost pro nejapné žerty, správci památkových objektů však obvykle otevírají brány naleštěných zámků pro veřejnost (a není to apríl!).
Čtvrtek 1. dubna 17 hodin
Vernisáž – renesanční gobelín
Podrobněji o této akci na straně 1 a ve vedlejším článku (Poklady…) tohoto zpravodaje.
Čtvrtek 1. dubna 17 hodin
Vernisáž výstavy Václav Antonín Kounic
Václav Antonín Kounic (1711–1794) byl nejvýznamnější osobností rodu Kouniců, vlastníků
slavkovského zámku. Byl uznávaným diplomatem, jehož schopností a služeb využívalo několik panovníků včetně Marie-Terezie. 210. výročí jeho úmrtí je vhodnou příležitostí
k uspořádání výstavky, která bude volně přístupná v přízemí zámku po celou sezonu. Ve
čtvrtek 1. dubna v 17 hodin se společně s celým
zámkem otevírá i tato sezonní výstava.
Pátek 2. dubna 19.30 hodin
Koncert – Kyjovský komorní orchestr
Koncertní sezonu slavkovského zámku tradičně zahájí Kyjovský komorní orchestr se
svým novým repertoárem. Orchestr složený ze
studentů a absolventů základních uměleckých
škol vede Ing. Jan Sáraz. Je potěšující, že
v dnešní době jsou zapálení mladí lidé, kteří
svůj volný čas věnují tak ušlechtilým aktivitám
jako je klasická hudba, a tou rozdávají radost
druhým.
Čtvrtek 15. dubna 17 hodin
Vernisáž výstavy Ex libris
První letošní výtvarnou výstavou v zámecké
galerii O. K. budou Ex libris. Tento zvláštní
a dosti rozšířený formát grafických dílek si zaslouží samostatné představení. Ve spolupráci
s Klubem přátel výtvarného umění v Prostějově
jsme pro vás připravili výstavu ex libris od 146
autorů. Výstavu můžete navštívit denně mimo
pondělí od 9 do 16 hodin až do 23. května.
Pátek 30. dubna 15.00 hodin
Vernisáž výstavy ZUŠ Evropa ve Slavkově,
Slavkov v Evropě
V pravidelném dvouletém intervalu představuje Základní umělecká škola F. France ve
Slavkově u Brna dovednost svých žáků výtvarného oboru. Pro letošní výstavu si zvolili aktuální téma, které souvisí se vstupem ČR do
Evropské unie. ZUŠ vždy překvapí nápaditým
zpracováním daného tématu. Výstava bude přístupná v otevírací době zámku do 18. 7.
Sobota 1. května 13–21 hod.
Majáles, koncert The Beatles Revival
Návrat ke studentské tradici svátku MAJÁLES chceme letos poprvé nabídnout zejména
studentské mládeži ve Slavkově a okolí. V zámeckém parku připravujeme program pro mladou i střední generaci, zejména koncert skupiny
The Beatles Revival (15–17 h). Odpoledne se
ponese v duchu hippies, všichni, kdo mají smysl pro recesi, ať přijdou v oděvech „květinových
dětí“, budou mít slevu na vstupném. Po hlavním
koncertu se představí některé slavkovské kapely. Občerstvení bude zajištěno, součástí zábavy
bude i možnost projížděk na koních v zámeckém parku. Předpokládané vstupné 150 a 80 Kč.
Bližší informace na www.zamek-slavkov.cz
a tel. 544 221 685. Helena Hrabálková, HM
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Miroslav Ivanov – 75. výročí narození
Slavkov u Brna a Miroslav Ivanov, pro nezasvěcené dvě zdánlivě
nesouvisející jména města a spisovatele. Ve skutečnosti jsou však nerozlučně spjata. Miroslav Ivanov zanechal ve Slavkově hluboký
otisk svých šlépějí, především v srdcích mnoha jeho obyvatel. Jistě
i proto mu bylo v roce 1999 uděleno čestné občanství města.
V nejednom případě
Miroslav Ivanov se narodil 10. dubna roku
zboural uznávané
1929 v Josefově nad Metují. Jeho otec se jmemýty, kladl otázky
noval Antonín Job a žil – stejně jako jeho předtam, kde se dosud nikové – v Čechách. Až v ruském zajetí v I. svěkdo na nic neptal. Ale
tové válce přijal příjmení Ivanov, které nosil
naznačoval i moži jeho jediný syn Miroslav. U toho se touha po
nosti, nabízel vysvětdobrodružství, hledání a objevování nového,
lení, která svou nekonvenčností často překvaponepoznaného zrodila už v dětství. S oblibou
vala, ba na některých místech zatajovala dech.
prolézal podzemní josefovské pevnosti a zakreI proto byla některá jeho díla přijímána polemicsloval je do vlastnoručně vyrobených map.
ky. On však svoje tvrzení pokaždé postavil na
Tragickou událostí, která natrvalo poznamedůkladné znalostí faktů, reálií, jednoduše nic nenala jeho život, byla nacistická okupace. Jeho
ponechal náhodě. Jeho mottem bylo: „Nežádám
otec byl v době heydrichiády popravený a matod vás, abyste s mými názory souhlasili, postačí
ka následkem manželova uvěznění ochrnula.
mi, když o nich budete přemýšlet.“
V té chvíli Mirkovi skončil bezstarostný dětský
Zanedbatelná není ani jeho rozhlasová a teleživot. I proto není náhodou, že mezi jeho nejvizní tvorba, jako i tvorba pro děti, ke které se
významnější dílo patří kniha Nejen černé univždy s určitou pravidelností vracel.
formy, která v pozdějších vydáních dostala
Miroslav Ivanov se intenzivně zaobíral rozkonkrétnější název Atentát na Reinharda
vojem literatury faktu. Při své práci na knize
Heydricha.
Novosvětská ho badatelské zaujetí přivedlo do
K spisovatelské práci Miroslav Ivanov přiSlavkova, kde později (v roce 1985) založil
stoupil vyzbrojen studiem historie a češtiny na
s několika dalšími přáteli Klub autorů literatury
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, potom
faktu a který pak pravidelně navštěvoval nejen
sedm roků působil jako odborný asistent na kau příležitosti konání každoročním Setkání autotedře české a slovenské literatury a v roce 1960
rů literatury faktu. Z jeho iniciativy také vznikpřešel do redakce časopisu Hlas revoluce.
la Cena E. E. Kische, která se udílí za nejlepší
Postupně začal vydávat jednu knihu za druhou.
práce v oboru literatury faktu.
Celkově mu vyšlo ke 40 titulům, které byly
Česká literatura faktu měla a má mnoho dopřeložené snad do všech světových jazyků. Jeho
brých autorů, ale Miroslav Ivanov byl jediný.
jméno se i za bývalého režimu pravidelně objeNeopakovatelný, svérázný. Nadevše lidský
vovalo ve světových encyklopediích a literára přátelský. Ale i pokorný. Ano, byl pokorný
ních slovnících. Velkým tématem, kterému
před sebou, před svou tvorbou, před svými čteIvanov zasvětil roky svého života, bylo tajemnáři. Jeho charisma, lidské i spisovatelské, neství Rukopisu královédvorského a zelenohornechávalo známé i neznámé lhostejnými, nutilo
ského. Díky politickému uvolnění na konci 60.
zamyslet se nad sebou a nad tím, co děláme.
let dosáhl, že rukopisy byly poprvé prozkoumaSnad nebude nadnesené, když řekneme, že
né moderními metodami. Bohužel, s nastupujíIvanov byl člověk se srdcem na dlani. I proto ho
cí normalizací státní bezpečnost některé analýmnozí obdivovali a měli upřímně rádi.
zy utajila, což mohl Ivanov objasnit až v roce
K nedožitým 75. narozeninám Miroslava
1994 v knize Utajené protokoly aneb Geniální
Ivanova natočila Česká televize Ostrava dokupodvod. I z tohoto krátkého výčtu je vidět, že
mentární snímek v rámci cyklu Soukromé živojeho velkou láskou byly záhady, či lépe řečeno
ty, který se bude vysílat 7. dubna na programu
faktograficky sporná, anebo zamlžená místa
ČT 1 přibližně ve 21.30 hod.
v dějinách českého národa.
Zpracoval: Mgr. Jiří Blažek – Historické
Pro Miroslava Ivanova bylo typické, že se
muzeum ve Slavkově u Brna
nespokojoval studiem archivních dokumentů
Při zpracování byl použito textu Jozefa
a hledáním pamětníků. Svou tvorbou nutil odLeikerta u příležitosti předávání Ceny Vojtěcha
borníky, aby jeho hypotézy ověřovali a přeZamarovského pro českého spisovatele literatury
zkoumávali nejen v terénu, ale také v laboratofaktu na Slovensku (s laskavým svolením autora)
řích, či v jiných výzkumných pracovištích.

Z· Komenského informuje
V okresním kole Matematické olympiády 9. tříd potvrdili naši žáci širokou základnu výborných matematiků na škole.
Dosáhli těchto výsledků: 3. místo Jiří Kříž,
4. místo Bronislav Čapek a 7. místo Martin
Vrba.
V okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce reprezentovala ve Vyškově naši
školu Lucie Kopuletá z 9.A, která se umístila
v polovině startovního pole. Při rozhovoru
s porotou prokázala pohotovost i znalosti, takže se se svou jazykovou výbavou ve světě rozhodně neztratí.
3. února proběhl na naší škole zápis dětí do

1. třídy. Budoucí prvňáčci přišli se svými
rodiči, aby nás přesvědčili, že jsou dobře
připraveni a mohou zasednout do školních
lavic, 1. září se na vás těšíme!
Dne 18. února proběhlo v DDM Vyškov
okresní kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce, které prověřilo schopnost žáku základních škol používat cizí jazyk. Letos se soutěže
zúčastnilo 39 žáků z 13 škol. Výsledky hodnotila odborná porota. V mladší kategorii obsadili 7.
a 8. místo žáci Matěj Horáček a Richard Pěnčík.
V kategorii starších získal krásné 5. místo žák
9.A Dalibor Šícha a 8. místo Lucie Lovasová.
Blahopřejeme.
Vedení ZŠ
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Pomozte nám hledat
nejoblíbenûj‰í knihu!
Přesvědčte členy své rodiny, své známé
a spolupracovníky, aby přemýšleli o nejoblíbenější knize svého života a odevzdali pro
ni svůj hlas na www.mojekniha.cz
Nemáte-li možnost vstoupit na výše uvedenou internetovou stránku nebo neumíte na internetu pracovat, přijďte do Městské knihovny ve Slavkově u Brna, rádi vám pomůžeme
a poradíme.
Proč hledáme nejoblíbenější knihu?
Četba je jednou z nejpopulárnějších forem
společenské a kulturní zábavy, ale také jedním
z nejdůležitějších nástrojů získávání informací a poznání. V souvislosti s rozvojem nových
médií a dlouhodobým trendem vizualizace
mezilidské komunikace se v populaci stále silněji projevuje druhotná negramotnost. Jedná
se o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout
základy psaní a čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně získávat a vyhodnocovat
informace a proměňovat je ve znalosti. Akce
„MOJE KNIHA“, organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP), je zaměřena na všechny skupiny obyvatel.
Kdy bude oznámena nejoblíbenější kniha? Nejoblíbenější kniha je zjišťována pomocí krátké ankety, která byla vyhlášena prvního
března 2004 a potrvá do začátku října 2004.
Podpořte, prosím, tuto anketu a hlasujte pro
svoji nejoblíbenější knihu.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Zpráviãky ze Z· Tyr‰ova
• V měsících únoru a březnu zpravidla probíhají okresní kola soutěží a olympiád, kterých se
účastní také žáci naší školy. Již jsme vás informovali o úspěchu Jana Matyáše z 9.B, který
v Matematické olympiádě skončil na třetím místě. Tentýž žák byl úspěšný také v Olympiádě
z českého jazyka, jíž se zúčastnilo celkem 29
žáků ze základních škol a víceletých gymnázií.
V této konkurenci obsadil 1. místo a postupuje
do krajského kola, které se uskuteční v Brně.
Olympiáda má dvě části, soutěžící musí prokázat své znalosti z mluvnice a také v daném čase
napsat slohovou práci, jejíž téma předem neznají. Věříme, že Honza své vědomosti uplatní
a také úkoly v krajském kole vyřeší co nejlépe.
• Radost jsme měli také z vynikajícího umístění naších žáků v Konverzaci v anglickém jazyce. V jedné z kategorií, v níž soutěžilo celkem
12 žáků, se Jiří Klaška a Kristýna Nosková
z 9.C umístili na pěkném třetím a šestém místě.
• V okresním kole recitační soutěže dětí
z prvního stupně základních škol ocenila porota
čestným uznáním žákyni 4. třídy Martinu
Křivánkovou.
• Okresní kolo v basketbalu chlapců mezi základními školami okresu Vyškov se uskutečnilo
v úterý 16. března. Turnaje se zúčastnilo 11
družstev. Zástupci naší školy úspěšně prošli celou soutěží. Umístili se na prvním místě a postupují do krajského kola.
(vs)

Slavkovský zpravodaj

www.bmtypo.cz
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Úﬁední dny
Již na konci roku 2002 v souvislosti s reformou veřejné správy jsem krátce popisoval režim provozu úřadu v tzv. úředních dnech. Jak je
známo, těmito úředními dny jsou pondělí
a středa. Zásadní význam těchto dní je, že
v tyto dny má občan záruku, že do 17. hodiny
mu bude příslušný úředník k dispozici. Přesto
nebo spíše právě proto bych však chtěl znovu
apelovat, aby veřejnost využívala pro vyřizování svých záležitostí právě tyto tzv. úřední dny.
Základní důvody, kromě toho, že v ostatní dny
není zaručena přítomnost úředníků odboru,
jsou zejména tyto:
- v těchto „neúředních“ dnech se zpracovávají žádosti občanů, právě zde leží těžiště administrativních postupů předepsaných legislativou, uskutečňují se schůzky s jinými úřady
a institucemi, probíhá kontrolní činnost, provádějí se místní šetření, připravují se správní rozhodnutí, pracuje se s finanční hotovostí, probíhají porady, školení apod.
- v poslední době nabývá stále více na významu ochrana osobních údajů, Úřad pro
ochranu osobních údajů provádí kontroly na
úřadech, kdy při nedodržení dostatečné ochrany údajů mohou následovat citelné sankce;
z těchto důvodů, kdy úřad právě s těmito citlivými údaji pracuje (právě většinou při zpraco-

 Nové

1. Zadie Smithová: Bílé zuby – sága o dvou
přátelích, kteří se seznámili za druhé světové
války a spojuje je i místo bydliště.
2. Irena Fuchsová: Když se žena topí – co se
stane, když se čtyřicetiletá Martina začne topit
v pocitech vlastní zbytečnosti a v depresích?
3. Waris Dirie: Svítání na poušti – krásná
žena dokáže dobýt svět jako topmodelka způsobem, jenž nemá v historii modelingu obdoby.
4. Peter L. Bergen: Svatá válka – autentické
svědectví o tajemném světě Usámy bin Ládina.
5. Miloš Hubáček: Boj o Středomoří (prv-

DÛleÏité oznámení

vávání žádostí apod.), je třeba dodržovat stanovený režim tak, aby v neúřední dny mohli pracovníci nerušeně pracovat mj. i s osobními údaji-nelze pracovat s rozloženými dokumenty
tohoto charakteru na stole a současně vyřizovat
záležitosti jiného občana
- není zcela korektní oproti ostatním občanům, kteří dodržují pravidla a respektují tyto
dny pro veřejnost, když jiní občané toto nectí
a občas tak mají snahu získat výhodu na úkor
těch, kteří mají pochopení pro organizaci chodu úřadu
Rozhodně ani nyní nebudeme úřadem, který
v jiné dny nekomunikuje s veřejností, přesto
však tedy žádáme občany, aby si své záležitosti vyřizovali pokud možno výhradně v úřední
dny. Budovy úřadu však budou samozřejmě veřejnosti přístupné i nadále každý pracovní den.
Pro organizaci chodu úřadu a jednotlivých odborů je však nezbytné dodržení výše popsaných rámcových pravidel. Samozřejmě na základě dohody s konkrétním pracovníkem
a v mimořádných případech ochotně vyhovíme
i mimo tzv. úřední den. Naší snahou je a nadále i bude, aby zabezpečení úředních dnů z naší
strany bylo takové, aby se zvládala kapacita veřejnosti při zajištění přiměřeného komfortu.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

knihy

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

ních devět měsíců) – dramatický zápas o ovládnutí středozemní oblasti sváděný Brity a Italy
od vypuknutí druhé světové války.
6. Tomáš Panfil: Evropská unie (vše, co bychom měli vědět) – souhrn informací o EU.
7. Renata Štulcová: Nemetonburk aneb
Tajemství ve skále – dvojčata Tom a Áňa vás
provedou starobylým labyrintem pod hradem.
8. Jeremy Daldry: Nebuď takovej balvan
(Příručka mladého gentlemana). Nebuď takovej
balvan je především knížka pro kluky o holkách.
Mgr. Jiří Blažek, Městská knihovna

DÛm dûtí a mládeÏe v nov˘ch prostorách
Dům dětí a mládeže Slavkov má od 8.
března nové působiště. Byl přemístěn do prostor na ZŠ Komenského. Vstup je ze strany
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nové budovy, naproti tělocvičny ISŠ. Z nových prostor vám přinášíme několik fotografií
P. Lokaje.
(so)

Zdravotnická záchranná služba Vyškov
oznamuje, že od 1. března 2004 byla ve
Slavkově uvedena do provozu Rychlá lékařská pomoc – RLP. Tato Rychlá lékařská pomoc bude zajišťována nepřetržitě na tísňové
bezplatné lince 155. Občaně volající tísňovou
linku 155 z mobilních telefonů se dovolají na
tísňovou linku 155 do Brna, odkud bude jejich
výzva přesměrována na dispečink Zdravotnické záchranné služby Vyškov. ZZS Vyškov

Pozvánka na pﬁehlídku
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí ve spolupráci s odbory životního
prostředí Městských úřadů Bučovice a Vyškov
a Českomoravskou mysliveckou jednotou –
Okresním mysliveckým spolkem ve Vyškově
uspořádá ve dnech 17. a 18. dubna 2004 chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené
v lovecké sezoně 2003/2004 v honitbách bývalého okresu Vyškov. Přehlídka se uskuteční
v přední části výstavní haly ČSCH ve Slavkově
u Brna na ulici Polní (vedle Penzionu). Expozice
bude otevřena v sobotu 17. dubna od 8 do 17
hod. a v neděli 18. dubna od 8 do 12 hodin.
Chovatelská přehlídka trofejí je historicky
první akcí svého druhu ve Slavkově u Brna. Její
uspořádání v našem městě je výsledkem dohody městských úřadů Slavkov u Brna, Bučovic
a Vyškova po zániku okresu Vyškov. Vystaveny
budou především srnčí trofeje v počtu cca
250–300 kusů, dále trofeje jelenů, případně
i jiné druhy (muflon, daněk, liška – podle zájmu
vystavovatelů). Cílem přehlídky je umožnit široké veřejnosti seznámit se s úrovní chovu
v jednotlivých honitbách. Po celou dobu přehlídky bude hodnotitelská komise zajišťovat
kompletní informační servis. Přehlídka bude
zpestřena prodejem mysliveckých potřeb, doplňků, šperků, oděvů a obuvi. Po oba dny je zajištěno občerstvení.
Navíc v sobotu bude ve stejném objektu přístupna prodejní výstava nábytku, koberců a záclon. V chovatelském areálu mohou návštěvníci
zhlédnout expozici živých bažantů – především
exotických druhů. Vstup zdarma.
Odbor životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna
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Práce na rekonstrukci Spoleãenského domu

❸
❶

❷

❶ Pokládka nové podlahy v sále a oprava
orchestřiště.
❷ Hala je připravena
pro vestavbu dvou
squashových hřišť.
❸ Výstavba dobového
baru pivnice.
❹ Prostory budoucích
dvou bowlingových
drah.
❺ Místnosti kuchyně
jsou nachystány pro
vestavění kuchyňského zařízení.
❻ Nové povrchy a vybavení sociálního zařízení.
Foto: Petr Lokaj

❹

❺

ProtipovodÀová ochrana mûsta
V souvislosti s návrhem nové výstavby
v lokalitě Polní a Zelnice, dle územního plánu
města Slavkova u Brna, byl na počátku letošního roku posouzen průběh povodňových
průtoků stávajícím korytem řeky Litavy.
Výsledkem bylo zjištění, že za současného
stavu nejenže není možné rozšiřovat zástavbu
města v tomto prostoru, ale že průchodem povodňových průtoků je ohrožena významná
část stávající zástavby města, včetně související infrastruktury v tomto území. Bylo zjištěno, že při tomto stavu koryta jsou ohrožené
prostory města chráněny pouze na tzv. desetiletou vodu. Na základě uvedených zjištění
bylo rozhodnuto orgány města zpracovat projektovou dokumentaci pro zkapacitnění koryta řeky Litavy pro dostatečnou povodňovou
ochranu města. Zástupci města vstoupili
v jednání se správcem toku státním podnikem
Povodí Moravy. Po úspěšných jednáních bylo

dohodnuto, že město Slavkov u Brna připraví
projektovou dokumentaci pro územní řízení
a Povodí Moravy, s.p. zařadí akci do svého
plánu na léta 2004 a 2005. V současné době je
již zpracovaná PD pro územní řízení, probíhá
jednání o výkupech pozemků. V nejbližší
době bude podána žádost o vydání územního
rozhodnutí. Dle zpracované dokumentace
bude provedena rekonstrukce Litavy, spočívající ve vytvoření lichoběžníkového profilu
s šířkou ve dně 6 m a sklony svahu 1 : 2 při
výšce pravobřežní hráze 4 m. Tímto dojde
k rozšíření koryta a posunutí pravobřežní hráze. Povodí Moravy, s.p., jako první krok přípravy stavby a zajištění alespoň minimální
protipovodňové ochrany města, provádí
v předstihu odstranění všech porostů v průtočném profilu koryta, tak jak to správci toku
ukládá zákon o vodách.
Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru ŽP

❻
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 24. března 2004 oslavila 80. narozeniny paní

IRENA LOKOSOVÁ
Do dalších let hodně zdraví a štěstí přejí
dcery Irena, Marcela a syn s rodinou.

JIŘINA SLANINOVÁ
75. narozeniny
Nemůžeme najít správné věty a snad proto Ti teď dáváme květy. Jako by
mohly za nás říct, že vážíme si Tě čím dál víc. Za to, co jsi pro nás udělala,
za všechno, co jsi dokázala. Proto Ti chceme blahopřát: Ať štěstí na každém
Tvém kroku číhá, ať neustále ve Tvé tváři štěstí, smích a radost září,
ať splní se Ti všechna přání a Tvé sny, ať prožíváš jen krásné dny.

Ze srdce Ti nejvíc hodně zdraví přeje dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Dne 25. února 2004 jsme vzpomněli šestého smutného výročí, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní
ze Slavkova
Kdo jste ji znali, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery s rodinami a syn.
Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 21. března 2004 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

BOHUMÍR HRABOVSKÝ
Všichni, kdo ho znali, vzpomeňte s námi,
vzpomínají manželka a děti s rodinami.
prožít příjemné odpoledne v kruhu svých vrstevníků, uvařit si vlastní čaj nebo kávu.
POZVÁNKA
Klub důchodců pořádá v úterý 6. dubna

Klub důchodců
2004 ve 14 hodin ve svých prostorech
velikonoční odpoledne.
Občané si zde mohou z vlastního materiálu
vyrobit kraslice nebo uplést pomlázky a podělit se o své umění s ostatními.

Fotbal v dubnu
So 3. 4.,16.00 hod. – Spartak ČKD Blansko
So 17. 4.,16.30 hod. – FC Veselí nad Moravou

„B“ mužstvo

Ne 11. 4., 16.00 hod. – TJ Slovan Ivanovice na H.
Ne 25. 4., 16.30 hod. – TJ Vícemilice

dorost

Ne 11. 4., 13.45 hod. – FK Mutěnice
Ne 25. 4., 14.45 hod. – FC Bučovice

žáci

So 10. 4.,10.00 hod. – TJ Milešovice
So 17. 4.,10.00 hod. – TJ Sokol Lovčičky
St 21. 4.,17.00 hod. – TJ Šaratice

přípravky ml. a st. So 24. 4.,10.00 hod. – FC Bučovice.

1. 3.
3. 3.
7. 3.
10. 3.
10. 3.
14. 3.

BOŠOVICE
11. 4. Velikonoční posezení
18. 4. Slavnostní otevření hřiště SK
30. 4. Čarodějnice
HERŠPICE
30. 4. Pálení čarodějnic
LOVČIČKY
10. 4. Velikonoční zábava
NÍŽKOVICE
11. 4. Výstava vín s ochutnáváním
27. 4. Vzpomínka na osvobození obce
VÁŽANY NAD LITAVOU
24. 4. Soutěž v požárním sportu

Ve dnech 14. a 15. dubna 2004
proběhne
další
celostátní
Velikonoční sbírka humanitární organizace
ADRA
osvědčená
Magistrátem hl. města Prahy.
Letošní sbírka je určena na pomoc sociálně, ekonomicky a zdravotně postiženým lidem v ČR
a obětem přírodních katastrof a válečných konfliktů v zemích Evropy, Asie a Afriky. Jedna ze
zapečetěných pokladniček bude umístěna
v Zámecké lékárně na Husově ulici ve Slavkově
u Brna. I vy tak můžete v těchto dnech pomoci
lidem v krajní nouzi a říci: pomáhat může každý
– i já pomáhám. Děkujeme.
OS ADRA
Součástí odpoledne bude i výstavka velikonoční ozdob.
K svátku matek se uskuteční v Klubu důchodců vystoupení dětí z mateřské školy.
Termín bude včas oznámen na nástěnce
v KD i ve vstupní hale domu s pečovatelskou službou.
V některém z letních měsíců plánuje
klub důchodů uspořádat jednodenní zájezd.
Termín i cíl cesty bude upřesněn podle zájmu
občanů.
Těšíme se na vaši návštěvu v klubu důchodců!
(kd)

Újezd u Brna

544 224 435

Zveme všechny příznivce do nových ochozů našeho stadionu na mistrovská utkání:
„A“ mužstvo

Jan Červinka (58)
Anna Laštůvková (89)
Josef Štěpnička (84)
Vlasta Baráková (86)
Evžen Žilka (73)
Zdeněk Klement (47)

Pomáhat mÛÏe kaÏd˘

ANNA HLOŽKOVÁ

ěsto Slavkov u Brna provozuje Klub důchodců v Domě s pečovatelskou službou (DPS), na ulici Polní 1444, který je přístupný nejen občanům bydlícím v domě, ale
všem důchodcům města Slavkova u Brna.
Klub je otevřen denně od 14 do 17 hod.,
v případě zájmu občanů i déle. Dále je
možno s paní Zemanovou dohodnout podle potřeby otevření klubu i v jinou dobu.
V klubu je k dispozici denní tisk, je možno
zde sledovat televizi, číst knihy, zahrát si stolní hry a karty. Do budoucna se plánuje možnost práce na počítači. Občané zde mohou

Opustili nás

Akce v regionu

Blahopřání
Dne 11. dubna oslaví naše maminka, babička a prababička, paní

M

9

Tato nabídka
platí do 7. 4.
2004

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246

(rs)

• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO,
Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545229 800 prodej v sobotu i v nedûli
od 9.30 do 20 h
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Modlitba mûstem Slavkovem

Poznámka

Již potřetí se vydá večer na Velký pátek ulicemi Slavkova skupina křesťanů. Tento den
je připomínkou Ježíšova utrpení a smrti, přinesené Bohu Otci jako výkupná oběť za spásu světa a každého člověka. Ježíšova cesta s křížem je nadčasová, stává se cestou života
jednotlivců i celých národů, dotýká se tedy i nás a naší doby.
i za ostatní národy a dokázali za ně dělat dobV letošním roce vstoupí naše Česká repubré skutky a pokání. Služba bližním bývá dnes
lika do Evropské unie. Křesťanství dalo
nedoceněna, přesto jsme vybídnuti k vzájemEvropě základ a jejím obyvatelům vtisklo urné pomoci, která by měla být samozřejmostí.
čitý styl života. V dnešní době se mluví více
Podle tradice prožil Ježíš na cestě s křížem tři
o chybách, které se staly při hlásání křesťanpády. Autor modlitby uvádí skutečnosti, které
ské víry, zatímco se málo zveřejňují fakta
mohou Evropě přivodit pád: 1. nebezpečí uzao životě mnoha křesťanů, kteří se stali zářným
vřít se do svého bohatství a přehlížet bídu jipříkladem svatosti a neváhali podstoupit muných národů světa, 2. neochota národů odpusčednictví pro věrnost Bohu a dobro druhých.
tit si staré křivdy a zranění a 3. probouzení
Na Velký pátek se chceme při putování uliagresivních projevů v mezilidských vztazích.
cemi našeho města vydat s Kristovým křížem
Velkým křížem se stává úbytek dětí, na ktea přimlouvat se za Evropu a její budoucnost.
rém má podíl jednak lidské sobectví a neoZastavení budou nejen u církevních budov, ale
chota rodičů přijmout děti, ale také špatná rotaké úřadů státních institucí, škol, zábavních
dinná politika a malá důvěra v Boha. Závěrem
podniků a zdravotnických zařízení. Tato „zakřížové cesty je rozjímání nad Ježíšovým těstavení“ k modlitbě jsou totiž místa současnélem, uloženým do hrobu. Máme být lidmi třeho života lidí, kde probíhají důležitá rozhodotího tisíciletí, lidmi naděje, která nesmí být
vání a vytváří se nová tvář společnosti. Při
pohřbena. Vždyť Kristus vstal třetího dne
křížové cestě jsme my, Evropané, vyzváni,
z mrtvých. V tomto smyslu nás provází v tomabychom při sjednocování národů byli odhodto roce Středoevropských katolických dnů
láni vzít na sebe podle Kristova příkladu kříž
heslo „Kristus, naděje Evropy“.
Křesťanství utváří po staletí evropské dějiRedakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 13.
ny. S důvěrou svěřujeme náš kontinent Ježíši
dubna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
Kristu s prosbou: Náš Pane, spáso národů,
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
svým Duchem sjednoť Evropu!
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme článKřížová cesta Slavkovem začíná v pátek
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě.
(red)
9. dubna ve 21.00 h před kostelem.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Junáck˘ slunovrat aneb „Cesta vesmírem”

V sobotu 27. března se ve slavkovské oboře
uskuteční již počtrnácté Junácký slunovrat tradiční závod pro junácké oddíly z celé
Moravy. Letošní ročník je motivován cestou
nekonečným vesmírem. Účastníci zavítají nejen na všech devět planet naší sluneční soustavy, ale pokusí se o přečtení zprávy na Měsíci
a zdolání jiných překážek závodu. Hodně štěstí závodníkům přejí organizátoři z Junáku
Slavkov.
(hch)

Upozornûní Farní charity
Již několikrát jsme informovali ve
Slavkovském zpravodaji i v Urbánku, že věci
pro humanitární pomoc přijímáme v charitním skladu na poliklinice, a to každou sobotu od 9 do 10 hodin. Někteří občané nechávají věci u dveří kostela nebo fary. Pro
pracovnici skladu je velmi obtížné pytle a krabice přenášet. Znovu prosíme o pochopení.
Farní charita Slavkov u Brna

 Víte, co dýcháme?
Otázku kladu zcela adresně členů Rady města
Slavkova u Brna. Mám totiž před sebou
Slavkovský zpravodaj č. 11 z 27. 11. 2003, v němž
se vámi zřízená komise pro životní prostředí stejně
táže zřejmě každého z nás občanů. Pod nadpisem
„Víme, co dýcháme?“ informuje o souboru varovných mezinárodně ověřených poznatků o sledovaných účincích emisí výfukových plynů, které se
dostávají do ovzduší jako produkt silniční automobilové dopravy, a zamořují životní prostředí.
Jednotlivé druhy a skladby nečistot jsou věcně popsány, včetně jejich nebezpečných důsledků pro
zdraví člověka, ale i co do poškozování rostlin,
ovocných stromů a jejich plodů. Přitom nejde jen
o lokální znečišťování; cituji: „nečistoty ovzduší
jsou vynášeny vysoko do atmosféry a transponovány na dlouhé vzdálenosti.“ Z toho důvodu považuje komise za problematické pořádat v nejbližším
okolí města automobilové závody.
Uplynuly tři měsíce a občané Slavkova si mohou
přečíst ve Zpravodaji č. 2 z 27. 2. 2004, že rada
města odsouhlasila pořádání automobilových závodů do vrchu po serpentinách v trati Slavkov–Rousínov. Závody se mají konat ve víkendových dnech 1. a 2. 5., 15. a 16. 5., 18. a 19. 9. 2004

(viz 25. schůze RM ze dne 16. 2. 2004, usnesení
pod bodem 19.). Co si o takovém přístupu k ochraně životního prostředí, jeho dalším zatěžování
škodlivinami a k ochraně zdraví občanů myslet?
Nelze přece alibisticky poukazovat, že tudy stejně
denně projíždí automobily, jejichž řidiči si tak vesměs zkracují cestu mezi Slavkovem a Vyškovem.
Nelze-li dopravu s jejími nežádoucími účinky omezit v dané lokalitě, tak by se situace neměla alespoň
zhoršovat zvýšeným zatěžováním plyny a hlučností při automobilových závodech. Realizace usnesení RM právě takové důsledky bude mít.
„Nutno stále hledat soulad mezi rozvojem města, potřebami obyvatel, nezapomínat na dialog
místních úřadů s občany.“ Takový je závěr informace komise životního prostředí, kterou rada města zřejmě vůbec nevzala v úvahu. Nadto mám jisté
pochybnosti, zda si rada k rozhodování ve věci
samé předem vyžádala alespoň stanovisko odboru
životního prostředí MěÚ.
Využívám práva občana města a podávám tímto
zdejšímu zastupitelstvu města podnět k projednání
předmětné záležitosti s návrhem na zrušení dotčeného usnesení RM, pokud je RM nebude sama revokovat.
JUDr. Miroslav Honek
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Diecézní setkání mládeÏe s biskupem v Brnû,
sobota 3. 4.
Staroslovûnská bohosluÏba, nedûle 4. 4. v 9.30
farní kaple, zpívá Moravsk˘ cherubínsk˘ sbor
Kvûtná nedûle s Ïehnáním ratolestí, prÛvodem a pa‰ijemi, 4. 4. v 8.00 a v 18.00 h.
KﬁíÏová cesta na Urbánek, nedûle 4. 4. v 15.00
hod. od sochy sv. Jana.
Svátost smíﬁení, pondûlí 5. 4. a úter˘ 6. 4. vÏdy
17.00–19.00 hod.
Velikonoãní bohosluÏby v kostele:
Zelen˘ ãtvrtek, m‰e sv. na památku poslední veãeﬁe
Pánû, 8. 4. v 18.00 h.
Velk˘ pátek, obﬁady uctûní sv. KﬁíÏe, 9. 4. v 18.00 h.
KﬁíÏová cesta mûstem, Velk˘ pátek ve 21.00 od
kostela
Vigilie Vzkﬁí‰ení Pánû, slavnost svûtla, svûcení vody
a obnova kﬁtu, sobota 10. 4. ve 20.30 h (zpívá sbor).
Nedûle Zmrtv˘chvstání Pánû, titulární slavnost zasvûcení chrámu, 11. 4. v 8.00 h m‰e sv., 9.30 h m‰e
sv. s udílením kﬁtÛ (zpívá sbor), veãerní m‰e sv.
nebude!
Velikonoãní pondûlí, 12. 4. v 8.00 h m‰e sv.
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 15. 4. v 8.00 (7.30 h
svátost smíﬁení)
Setkání rodin, nedûle 25. 4. v 15.00 farní sál
BohosluÏba za Evropu pﬁi pﬁíleÏitosti vstupu âR do
Evropské unie, pátek 30. 4. v 18.00 h.
PouÈ rodin v rámci Roku rodiny, Lutr‰ték, 1. 5. od
15.00 hodin.

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově
u Brna dvakrát až třikrát v měsíci k sobotním
bohoslužbám, které se skládají vždy ze dvou
částí. V 9 hodin je studium Bible a v 10.30 kázání. V dubnu vás zveme na soboty 3., 10. a 24.
4. v domě Církve husitské (CČSH) na Jiráskově
ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice)
Dále pokračují úterní posezení u čaje (10.
a 24. 6. 2003) s názvem „Večery nad Biblí aneb
Může nás Bible oslovit ještě dnes?“ – studium
Matoušova evangelia na pokračování. Opět
v domě CČSH v 18 hodin.
Pokud chcete prožít příjemný večer, s někým
novým se seznámit, nebo jen získat nové obzory, jste srdečně zváni. Rádi vás uvidíme.
Bližší informace na tel.: 737 112 425, (kazatel Martin Žůrek), e-mail: zurdin@raz-dva.cz,
http:// www.casd.cz.
(mž)

Pﬁedná‰ky v sále Království
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
4. 4. Vzpomínka na JeÏí‰ovu smrt (zmûna ãasu 19.15 hod.)
11. 4. Úloha náboÏenství ve svûtov˘ch událostech
18. 4. Celosvûtová pﬁedná‰ka: Buìte odváÏní
a dÛvûﬁujte Jehovovi
25. 4. Ve spokojené rodinû je na prvním místû BÛh
2. 5. Pravé pﬁátelství s Bohem a bliÏními

Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Slavkovský
e-mailová adresa

info@bmtypo.cz
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Slavkov‰tí hasiãi hodnotili
23. ledna letošního roku proběhla výroční valná hromada slavkovských dobrovolných hasičů.
Mezi čestnými hosty byli starosta města Mgr. Kostík, zástupce OV Moravské hasičské jednoty
pan Žampach, za Prezídium MHJ pan Kříž a delegace dobrovolných hasičů z Křenovic.
tohoto problému vstřícný přístup, takže je snad
Úvodem zazněla zpráva o činnosti za uplynuvše na dobré cestě. Pan starosta ve svém diskulý rok, která konstatovala, že stanovené úkoly
sním příspěvku poděkoval všem aktivním člebyly plněny většinou velmi dobře. Ať už se jednům za jejich aktivitu a popřál jim vše nejlepší
nalo o činnost zásahové jednotky, jejíž členové
do další záslužné práce. Také osvětlil způsob fise ve svém volném čase účastní nejen zásahů, ale
nancování nákupu nové cisterny při využití státtaké pracují na udržení akceschopnosti požární
ní dotace a odpověděl na dotazy z pléna.
techniky nebo o práci sportovních družstev mužů
Jednotka SDH Slavkov zaznamenala v loňa dětí. O jejich aktivitách jsme vás informovali
ském roce 20 výjezdů, z toho 16 požárů. Může se
v průběhu loňského roku na stránkách tohoto lito zdát málo ve srovnání s 258 výjezdy slavkovstu. A ještě něco o sportovním družstvu mužů –
ských profesionálních hasičů, ale není tomu tak.
je tvořeno pouze z členů zásahové jednotky.
Je totiž povolávána k výjezdu operačním středisAle abychom se jen nechválili. Už vloni jsme
kem HZS dle poplachových plánů kraje.
konstatovali, že se nám nedaří obnovit činnost
Vzhledem k tomu, že ty byly v průběhu loňského
družstva žen. To bohužel stále trvá a bylo stanoroku upraveny a „akční rádius“ naší jednotky se
veno jako jeden z úkolů pro letošní rok. Dále
rozšířil, můžeme očekávat v letošním roce nárůst
také musíme získávat nové členy jak pro zásahopočtu výjezdů. Navíc dobrovolní hasiči zůstávají
vou jednotku, tak i pro družstvo žáků. Výchova
často jako záloha pro další výjezd na stanici.
vlastního dorostu je totiž nejlepší cestou, jak proNaším přáním je, aby výjezdů bylo co nejméně,
vádět obměnu a doplňování stavu jednotky.
ale bohužel rok od roku jejich počet stoupá a náJak jste již mnozí slyšeli, jednáme ve spolusledky ať u požárů či nehod jsou čím dál tragičpráci s MÚ Slavkov o zakoupení nového zásahotější. Nejnovějším případem je důchodkyně, ktevého vozidla. Stará ČAS na podvozku Š 706 už
rá zemřela při požáru rodinného domku ve
dosluhuje a mohlo by se stát, že jednou nedojede
Vážanech nad Litavou v noci na 31. ledna.
tam, kam má. A to by byla velice nepříjemná siTo mi připomíná ještě jednu věc. Blíží se jaro
tuace jak pro hasiče, tak pro občany čekající na
a zase budou suché trávy na mezích a v sadech.
jejich příjezd. Naštěstí má vedení města k řešení

 Stadion

Výroční valná hromada hasičů.
Vyzýváme všechny k maximální odpovědnosti
a opatrnosti při zacházení s otevřeným ohněm.
Věřte mi, že stačí jen malá chvilka nepozornosti
a z úhledného malého ohniště se začne rozrůstat
několikahektarový požár. Zvláště za větru je téměř neřešitelným problémem uhlídat hořící hromádku trávy, navíc, když jsou kolem suché meze.
A nejhorší je, když při takovém zbytečném požáru přijde někdo o život, jako se to stalo vloni
v Šaraticích. Pamatujte na to, než škrtnete v sadě
zápalkou, a raději zvažte jiné řešení. Když už se
něco takového stane a hromádka trávy se rozhoří
více, než je zdrávo, neváhejle a vytočte telefonní
číslo 150. Nejhorší následky totiž mívají požáry,
které jsou pozdě ohlášeny a stihnou se hodně rozšířit.
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov

Dr. Zyky a majetek Sokola v ohroÏení

Vážení bratři a sestry, spoluobčané, tento dopis
je otevřenou výzvou všem sokolům a občanům,
jimž není lhostejné nakládání s majetkem Sokola,
a tím i jeho budoucnosti. Vznikl jako reakce na
současný stav, který jak jsme zjistili, je kritický
a jež nemíní, přes naše veškerá varování, výbor
Sokola řešit.
Výbor Sokola svým nekompetentním jednáním
(zastavením majetku a ručitelským prohlášením)
v průběhu posledního desetiletí způsobil, že je po TJ
Sokol vymáhán dluh ve výši 33899912 Kč. Ten vznikl nezaplacením ani jedné koruny z úvěrů, jež si v letech 94–96 vypůjčil J. Žemla pro svůj podnikatelský
záměr – opravu Sokolského domu. Výbor se spokojuje, vědomě či nevědomě, se lžemi o splácení úvěru
(Žemla odmítá splátky dokladovat) a nevytváření zisku, přičemž se jej nikdo nezeptá, kde končí zisky jež
mají být použity na splácení úvěrů. Samozřejmě čím
déle se nesplácí a využívá bezplatně úvěru, tj.
Sokolského domu, tím více peněz se získá.
Dne 4. 2. jsme se zúčastnili jednání výboru TJ,
na němž byl přítomen JUDr. Nett (současně právník jednoty i společnosti Sokolský dům s.r.o.!),
a ten potvrdil před všemi přítomnými, že přibližně do jednoho roku přijde jednota o svůj veškerý
majetek (pokud nevyrovná níže zmiňovaný
dluh). I tato skutečnost nechává členy výboru poměrně klidnými.
Proto oslovujeme všechny – jak bývalé tak
současné členy Sokola včetně občanů, jimž není
lhostejné co se děje se sokolským majetkem, který vlastními silami a prostředky zbudovali, aby
podpořili společnou petici, ve které bude žádáno
odstoupení stávajícího výboru na Valné hromadě,
jež se uskuteční v úterý 30. března 2004. Tato petice bude na Valné hromadě prezentována.
Podpisová akce bude uskutečněna v neděli 28. 3.
2004 od 14 do 17 hod. a v pondělí 29. 3. od 16 do
19 hod. v klubovně u nafukovací haly na koupališti. Pokud vám však uvedený termín nevyhovuje a chcete se k dané záležitosti vyjádřit, zanechte

své názory v písemné formě na tomto místě v kterýkoliv den v době podvečerní a večerní.
Vzhledem k tomu, že k volebnímu hlasu na
Valné hromadě je zapotřebí mít zaplaceny
členské známky, je proto třeba na ni účasti
všech aktivních členů Sokola, kterým není
současný stav lhostejný.
Seznam členů výboru a vedoucích oddílů, kteří
byli o kauze informováni a z nichž se většina spolupodílela hlasováním na současném stavu majetku a u nichž můžete získat podrobné informace: J.
Žemla (tenis), M. Kostíková (místostarostka –
kond. kulturistika), K. Volgemutová (jednatelka –
kond. kulturistika), Z. Chudárková (všestrannost),
L. Sekerka (triatlon), R. Martínek (kond. kulturistika), P. Šiler (tenis), M. Valníček (nohejbal), I.
Hejdůšek (stolní tenis), V. Eliáš (badminton), P.
Svoboda (kulturistika), M. Florián (volejbal), J.
Dvořák (pétanque).
Chtěli bychom také upozornit na nejvíce zarážející skutečnosti, jež měly být přinejmenším
alarmující, a které se staly v době od roku 1992
do roku 2004.
V průběhu let 94–96 došlo výborem k zastavení majetku Sokola (pro úvěr společnosti
Sokolský dům s.r.o. – jednatelem J. Žemla, a to
podpisem několika Zástavních smluv
a Prohlášením ručitele) na částku celkem
25 000 000 Kč a přitom výbor dané záruky nepotvrdil smlouvou o možnosti kontroly splácení
úvěru. Nesplácením úvěru došlo k navýšení
o úroky na konečnou částku 33 899 912 Kč a následně k vyhlášení konkurzu, přičemž ten musí
vyhlašovat dva věřitelé a zde se objevuje jak KB,
tak Finanční úřad! Tato doba nese očividné znaky tunelování – nesplácení úvěru, dluhy na FÚ,
zakládání nových společností (Restaurant
Sokolský dům s.r.o., Hotel Sokolský dům s.r.o. –
jednatelkou p. Žemlová) a v neposlední řadě
Hotel M s jednatelkou p. Žemlovou (převod majetku ze společnosti Sokolský dům s.r.o. na ni

včetně upozornění správce konkurzní podstaty na
trestnost daného jednání!). A věda dané podezřelé skutečnosti, podepíše výbor novou
smlouvu se spol. M Hotel.
Také dochází k postoupení pohledávky, tj. dluhu společnosti Sokolský dům s.r.o. z KB na
Konsolidační banku, respektive Konsolidační
agenturu. Zde je vhodné připomenout, že v případě nesplácení úvěrů u KB (platí i u jiných bank,
kde měl majoritu stát) přechází tyto špatné úvěry
na Konsolidační banku, respektive Konsolidační
agenturu, přičemž je všechny zaplatil stát, a tedy
my všichni – daňoví poplatníci.
Pohledávku v celé výši dluhu, tj. 33 899 912
Kč zakoupila společnost AB-CREDIT, a.s. a požaduje po TJ Sokol Slavkov zaplacení dluhu
s tím, že disponuje všemi potřebnými dokumenty,
jež ji opravňují k tomuto vymáhání. Členové výborů si neuvědomují v jakých nelehkých dobách
naši předkové tento majetek vlastními silami zbudovali. Bohužel máme velice silný pocit, že nebyl
pochopen princip povinnosti správy majetku, který vytvořili naši dědové a jež máme předat nastupujícím generacím a současně spravovat majetek
v povinnosti dobrého hospodáře. Nepředpokládáme také, že by při zástavě svého majetku
postupovali také tak lehkovážně.
Sokol tedy přijde absolutně o všechno. Je až
s podivem, jaký je postoj některých funkcionářů
výboru. Ti zastávají názor, že ztráta Sokolského
domu a Stadionu nás nemusí vůbec mrzet, neboť
to není majetek náš, nýbrž majetek České obce
sokolské… Náš kamarád Lojza Zyka, jenž strávil
na stadionu vesměs celý svůj život, a všichni
ostatní sokolové se musejí v hrobě obracet.
Všechny skutečnosti uvedené v článku jsou
pravdivé a podklady byly předány Radě města.
slavkovští volejbalisté
PS: Redakce zpravodaje neměla možnost seznámit se s uvedenými skutečnostmi, proto nezodpovídá za obsah článku.
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Pﬁedstavujeme vám…
Dřina, vytrvalost, prohra, modřiny, radost, diváci, tráva, tribuny, kamarádství, vítězství, míč
a zase dřina a disciplina, tak to je fotbal. Hra, při jejímž sledování se zapálí všichni muži. Hra,
kterou hrají a milují snad všichni kluci. Nejeden z nich by na otázku „Čím bys chtěl být?“ bez
dechu odpověděl: „Fotbalistou!“ Ale realita je taková, že jen hrstka vyvolených se může fotbalem zabývat profesionálně. A jedním z nich je právě Slavkovák Filip Chlup (18).
„Skoro denně máme
Filip s fotbalem začal jako většina kluků
tréninky, zápasy se
už od malička, hrál jako mladší žák za SK
hrají minimálně čtySlavkov, a tak kromě školy musel zvládat
řikrát do měsíce,“ vyi tréninky. Časem se jeho sportovní nadápočítává Filip, který
ní skutečně potvrdilo a poslední dva roky
za svůj největší sporzákladní školy už odchodil v Brně na
tovní úspěch považuje
sportovně zaměřené škole.
reprezentační nominaci
V současné době se připravuje k mave výběru hráčů do
turitě na stavební průmyslovce. „Je to
osmnácti let. Jako středzatím v pohodě, učitelé mi vycházejí
ní záložník musí při hře
vstříc,“ komentuje Filip situaci ve škohlavně přemýšlet dopřele, kde má individuální studijní plán
du, rychle a mapovat situkvůli svým fotbalovým povinnostem.
aci na hřišti a šanci na
A že jich má jako jeden z osmnácti hráčů ligoútok, operativně připravovat nahrávky, aby
vého dorostu FC Brno požehnaně.
jeho spoluhráči dali co nejvíc gólů. Filip kromě těchto dovedností musí mít také perfektní fyzičku, kterou získává nejen na trénincích, ale i ve volném čase jízdou na kole,
plaváním a ostatními sporty.
A jaké má tento perspektivní hráč plány do
budoucna? „Chtěl bych se nadále živit fotbalem a prosadit se v lize mužů, kde je sice velká konkurence, ale já vím, že na to mám.
Čekám na šanci a příležitost postupovat dál.“
Tu by mu mohl zajistit i manažer Zdeněk
Nehoda, který zastupuje např. Pavla
Nedvěda. Ovšem tou největší oporou zůstávají stále Filipovi rodiče, kteří s ním stále
jezdí na všechny zápasy a maximálně ho
podporují, jak Filip s uznáním dodává.
Po setkání s tímto zdravě sebevědomým
sympatickým mladíkem jsem si jistá, že
o něm ještě hodně uslyšíme. Tak brzy nashle
někde na tribuně nebo u televizní obrazovky!
Filip Chlup s oceněním pro nejlepšího hráče na
Připravila Kateřina Malečková
Zlíncupu v roce 2002.
Foto: K. Malečková

Vítáme do Ïivota
Zdeněk-Theodor Novák
* 24. února 2004

Závody automobilÛ do vrchu
Dne 15. a 16. května se konají tradiční závody do vrchu ve Slavkovských serpentinách pořádané jako mistrovství České republiky FMS (pořadatel občanské sdružení
Federace motoristického sportu).
Časový harmonogram: 14. 5. od 17 h technické přejímky a registrace jezdců. Program
obou dnů závodů: 6–20 h uzavření trati,
7.30–8.30 h přejímka strojů a registrace, 8.30
h rozprava s jezdci, 9–12 h trénink, 13 h zahájení závodu, 17 h vyhodnocení a předání
cen.
P. Stuchlík

Slavkovský
pi‰te na adresu:

info@bmtypo.cz

Kalendář akcí – duben 2004
Datum

1. 4.
1. 4.
2. 4.
6. 4.
8. a 9. 4.
15. 4.
15. 4.
17. a 18. 4.
18. 4.
20. 4.
20. 4.
22. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.
30. 4.
30.4.
od 1.4.
od 1.4.
od 15.4.
od 30.4.

hod.

17.00
17.00
19.30
16.30
9.00–13.00
14.00–16.00
17.00
13.30
14.00
16.30
17.00
10.00–16.00
13.30
15,00
16.00-21.00

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

kult.
kult.
spol.
sport
spol.
sport
kult.
sport
kult.
spol.
sport
kult.
sport
sport
spol.
kult.
spol.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.

Renesanãní gobelín – vernisáÏ v˘stavy
Václav Antonín Kounic – vernisáÏ v˘stavy
Koncert Kyjovského komorního orchestru
Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
Velikonoãní prázdniny s DDM. Malování vajíãek a jiné v˘tvarné ãinnosti. Vstupné: 20 Kã na kaÏd˘ den.
Závody na koleãkov˘ch bruslích a kolobûÏkách pro dûti Z·
Ex libris – vernisáÏ v˘stavy
Nominaãní turnaj âeské golfové federace
O ·ípkové RÛÏence. Zájezd na pohádku. Cena: 70 Kã (v cenû vstupné + doprava)
Pﬁedná‰ka: Poskytování lékaﬁské záchranné sluÏby. První pomoc, neÏ pﬁijede sanitka
Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
3. hudební veãer ÏákÛ
Pohár „Osvobození Slavkova“
Slavkovsk˘ trojboj
Zazpívej slavíãku. Okrsková soutûÏ pro dûti ZÂ
Evropa ve Slavkovû, Slavkov v Evropû – vernisáÏ v˘stavy ÏákÛ ZU· Fr. France
Vesele i váÏnû do Evropy. Zábavn˘ pﬁedveãer pﬁi pﬁíleÏitosti vstupu do EU zakonãen˘ ohÀostrojem
Renesanãní gobelín
Václav Antonín Kounic. Volnû pﬁístupné v pﬁízemí zámku, v˘stava bude otevﬁena do konce sezony 2004
Ex libris – v˘stava potrvá do 23. 5. 2004
Evropa ve Slavkovû, Slavkov v Evropû. V˘stava ÏákÛ ZU· Fr. France – potrvá do 18. 7. 2004

Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Aquapark Vy‰kov, odj. od kostela
DDM
SvojsíkÛv park
Zámek Slavkov
golfové hﬁi‰tû
Divadlo Radost Brno
zasedací míst. MÚ
Aquapark Vy‰kov, odj. od kostela
sál ZU·
Zámecká stﬁelnice
stﬁelnice Nad Oborou
DDM
Zámek Slavkov
námûstí, zámek
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Galerie O.K.
Zámek Slavkov

HM
HM
HM
DDM
DDM
DDM
HM
GCA
DDM
Svaz diabetikÛ âR
DDM
ZU· Fr. France
E-COM s.r.o.
MS KozoroÏec
DDM
HM, ZU· Fr. France
HM
HM
HM
HM
HM, ZU· Fr. France
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Práce na zahrádce v dubnu – choroby a škůdci zahrad
Pranostika: Březen za kamna vlezem,
duben ještě tam budem.
Počasí nás v dubnu několikrát vyvede aprílem,
protože je nestálé. Den se výrazně prodlužuje
a vzhled zahrádky se zvláště v jeho druhé polovině mění každý den. Dokončujeme výsadbu ovocných stromků. Broskvoně, které sázíme výhradně na jaře, je dobré sázet do teplejší, sluncem
prohřáté půdy, kde se lépe ujímají. Starší ovocné
stromky je možné přeroubovat, jako nejúspěšnější se jeví způsob za kůru. Lepenkové pásy na zachycování květopase jabloňového často kontrolujeme. Stromy s bohatší násadou květních
pupenů je dobré přihnojit dusíkem, všechny
ovocné dřeviny pohnojíme superfosfátem a síranem draselným. Ve fázi myšího ouška až růžového poupěte se předjarním postřikem likvidují
přezimující škůdci (OLEOEKOL 1%). Celý
strom je důležité pokrýt jemnou mlhou postřikové kapaliny. Je-li tento měsíc chladný a vlhký,
ošetřujeme meruňky a višně v době jejich kvete-

okénko
Členské schůze naší organizace dne 3. 3. t. r.
schválila program na rok 2004, který budeme
postupné realizovat a prostřednictvím Dia
okénka vás o tom budeme informovat. V dubnu
končíme s jarním cyklem cvičení v tělocvičné
ISŠ. Dekuji všem, kteří pochopili, že cvičení
není jen zábava a příjemné ztrávení volného
času, ale že prospívá našemu zdraví. Zvyšuje
účinek inzulinu a dochází po něm ke snížení
glykémie. Pomáhá také při udržení dobré kondice do vysokého věku. Děkuji také Mgr. Janě
Sekerkové za vynikající vedení cvičení pro seniory. Další cvičení v tělocvičné se uskuteční
od října do prosince t. r.
Týdenní edukačně preventivní pobyt v lázních Luhačovice uspořádáme ve dnech 26.
4.–3. 5. 2004. Je určen pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky. O diabetů se zde dozvíte vše
potřebné, protože spolupracujeme s lékaři
a zdravotníky lázní, kteří léčí nově zjištěné diabetiky. Již nyní se těšíme na turnaj v pétanque,
který uspořádáme 1. května na prostranství
před kolonádou. Věříme, že se zase něco nového dozvíme, užijeme si léčebné procedury, zasportujeme si, naučíme se správnému stravování. Hlavně si užijeme zdravého ovzduší
a léčebných pramenů, proto se také do pěkného
prostředí lázní Luhačovic vracíme.
Ještě předtím, v úterý dne 20. dubna 2004 ve
14 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu,
Palackého nám. 65 uspořádáme přednášku
k aktuálním otázkám poskytování lékařské záchranné služby zde ve Slavkově. A také o tom,
jak poskytnout první pomoc, než přijede záchranka. Vstup volný. Ještě máme několik volných míst na ozdravný 10denní pobyt do
Chorvatska – přímořské letovisko Vodice, který
se uskuteční v termínu 10.–20. 9. 2004.
Přihlásit se můžete v naší kanceláři č. 142 na
poliklinice vždy v úterý 9–11 hod.
Přejeme vám pěkné prožití velikonočních
svátků, kterými přivítáme jaro. Budeme rádi,
když přijmete naše pozvání na akce, které pro
vás připravuje výbor územní organizace Svazu
diabetiků ČR ve Slavkově u Brna.
Marie Miškolczyová

ní proti moniliovému úžehu květu a větviček
(HORIZON 250 EW). Také u zeleniny je stále
více práce – přihnojování, kypření, odplevelování a okopávání. Na připravované záhony pro výsadbu zeleniny se rozhodí plná průmyslová hnojiva (NPK, CERERIT) a zapraví se mělce do
půdy. Proti dřepčíkům a plodomorce zelné je
dobré košťálovou zeleninu po výsadbě přikrýt
netkanou textilií. Před vyrašením oček révy vyvazujeme tažně, ramena i kmínky. U růží dokončujeme řez. Druhá polovina měsíce dubna je svými klimatickými podmínkami vhodná na výsev
travního semene. U intenzivně pěstovaného trávníku přichází během měsíce první seč. Koncem
měsíce se mohou sázet lilie a mečíky. Také je čas
na přesazování květin do větších nádob.
MONILIOVÁ SPÁLA PECKOVIN
Infekci způsobuje monilia laxa především u meruněk a višní. Houba přes zimu přetrvává v napadených větévkách a plodech, odkud z tohoto podhoubí pronikají odloučené konidie v době kvetení
přes blizny a okvětní plátky do stromu a poškozují
květy a větvičky, které jsou jakoby sežehnuté a odumírají. K infekci dochází zvláště tehdy, když
v době kvetení je pokles teploty pod 13 °C a objevují se opakovaně přeháňky se souvislým ovlhčením listů delším než 15 hodin. V době zrání peckovin je další napadení touto houbou v podobě
moniliové hniloby plodů. PREVENCE: Během
zimy odstraňujeme všechny napadené moniliozní
mumifikované plody a odumřelé větvičky. Řezem
vytváříme vzdušnost korun. OCHRANA: Provést
2x postřik, a to na začátku kvetení a pak při dokvétání (HORIZON 250 EW nebo SPORGON 50
WP). Pokud je při kvetení teplé a slunečné počasí,
stačí pouze jeden postřik. Proti hnilobě plodů jsou
povoleny pouze ROVRAL FLO 14 dnů před sklizní nebo HORIZON 250 EW, který má ochranou
lhůtu pouze 7 dnů.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ
V oblasti Slavkova se loni objevila štítenka
zhoubná na jabloních. Na plodech jsou patrné
drobné kruhovité nahnědlé štítky o průměru
1,5–2 mm, kolem nichž jsou drobné červené
skvrny. Stejné štítky jsou i na kůře jednotlivých
větviček. OCHRANA: Preventivně každé jaro
provést důkladně postřik přípravkem OLEOKOL
1%, tam kde jsme již výskyt zjistili je nutno použít za vegetace v době rozlézání larev (v polovině
června) INSEGAR 25 WP, RELDAN 40 EC
nebo ZOLONE 35 EC. Štítenku ničí i slunéčka.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí
zahrádkáři ZO Slavkov u Brna.

Upozornûní obãanÛm
Příslušný správní orgán (tj. městský úřad)
je oprávněn uložit sankci, pokud provozuje
právnická nebo fyzická osoba vozidlo bez
pojištění odpovědnosti (povinné ručení), ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna ze
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Jedná se o případ, kdy nebyla ve lhůtě 7 dnů
od zániku pojištění odpovědnosti uzavřena
nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla, anebo vlastník ve stejné lhůtě neodevzdal
státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému
orgánu evidence (tj. Městský úřad Slavkov
u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství).
Odbor dopravy a SH
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
DETEKTIVOVÉ Z HOLLYWOODU HARRISON FORD a JOSH HARTNETT
jsou správná policajtská dvojka. V tomto mûstû je kaÏd˘ zloãinec hvûzda. Pﬁipravte se na to, Ïe tito detektivové vás nenechají vydechnout!
ZELENÉ PEKLO JOHN TRAVOLTA, SAMUELL JACKSON, CONNIE NIELSEN. SerÏant West dostal za úkol trénovat v obtíÏn˘ch podmínkách de‰tného pralesa speciální jednotku. 4 vojáci jsou brutálnû zabiti, 1 zranûn
a ‰est˘ se stává hlavním podezﬁel˘m. Jak ke zloãinÛm do‰lo? A proã?
BOÎSK¯ BRUCE JIM CARREY, MORGAN FREEMAN, JENNIFER ANISTON. Z chlapíka od vedle se stal chlapík seshora.
UNDERWORLD Upíﬁi a vlkodlaci je‰tû nikdy nebyli rychlej‰í, akãnûj‰í
a brutálnûj‰í.
KA·LU NA LÁSKU EWAN Mc GREGOR, RENÉE ZELLWEGER. Vtipné hﬁíãky pronásledují ‰kádliv˘ a tak trochu muãiv˘ souboj pohlaví.
BLÁZNIVÁ ·KOLKA Co takhle zaloÏit novou ‰kolku? EDDIE MURPHY se
svou partou pobaví celou rodinu.
LÁSKA NEBESKÁ HUGH GRANT, LIAM NEESON, Nebesky romantická
komedie.
FANFÁN TULIPÁN VINCENT PEREZ, PENELOPE CRUZ. Má vtip, má
‰arm, má odvahu. Miláãek Ïen se vrací!
HLEDÁ SE NEMO WALT DISNEY Pictures. PromûÀte svoji televizi v akvárium. Ponoﬁte se pod moÏskou hladinu kde se odehrává napínav˘ animovan˘ pﬁíbûh.
LVÍ KRÁL 3. HAKUNA MATATA WALT DISNEY Pictures. Úplnû nov˘ pﬁíbûh nás tentokrát zavede velk˘ kus do historie pﬁed zaãátek Simbova
pﬁíbûhu... a je‰tû kousek dál.
CO TA HOLKA CHCE AMANDA BYNES, COLIN FIRTH. Moderní variace
na Popelku.
NEPRÒST¤ELN¯ MNICH CHOW YUN-FAT, JAIME KING, KAREL RODEN. Megamoc vyÏaduje megaodvahu. SvûÏí humor a rychlé bitky.
MEDAILON JACKIE CHAN, CLAIRE FORLANI. Akãní komedie která se
toãí okolo záhadného klenotu.
NEBEZPEâNÉ HRY 2 Nikdy neuhodne‰ co se skr˘vá pod povrchem.
Sexy pokraãování, které vám ukáÏe, jak daleko mohou 2 krásné dívky
zajít, kdyÏ mají dostat to, co chtûjí.
BEETHOVEN 5 Nejoblíbenûjsí Bernard˘n je opût tady. Tentokrát hledá legendární poklad!
MÒJ PES BUDDY 5 VOLEJBALISTA. Pokraãování dûtského videohitu.
YESTERDAY je Pát˘ element nového tisíciletí! Nûkdo kontroluje na‰e zapomenuté vzpomínky...
DEVIL Îivot je nebezpeãnûj‰í neÏ smrt... Ponurá atmosféra plná neãekan˘ch zvratÛ.
BRATRSTVO BOJOVNÍKÒ Francie 13. století. Îádné zákony, Ïádní ‰erifové prosazující právo, tentokrát platil jen jeden zákon, zákon silnûj‰ího.
CHLADNOKREVNù Proti králi podvodu a podrazu. DUSTIN HOFFMAN,
ANDY GARCIA, RACHEL WEISZ, EDWARD BURNS.Mistﬁi podrazÛ
v nejlep‰ím thrileru od doby „Podrazu“
PRAVIDLA VÁ·Nù Zaãíná divoká komedie kde láska nemá Ïádné pravidla a sex v‰echna poru‰uje. Film kter˘ nezná Ïádná tabu.
DETEKTIV MEL GIBSON jak ho neznáte. âlovûku, kter˘ dlouhé t˘dny leÏí
na nemocniãním lÛÏku, se toho zákonitû musí hodnû honit hlavou.
BLACKBALL Sportovní komedie je lep‰í neÏ sportovní pﬁenos, protoÏe
máte zaruku, Ïe ti va‰i vÏdycky vyhrají.
PROPUSTKA Mezi hrdinstvím a zradou vede jen tenká a ãasto nezﬁetelná linie a máloco je právû takové, jaké se zdá na první pohled. Váleãné drama.
V RUKOU NEP¤ÍTELE Zase tu máme jednu vzpomínku na druhou svûtovou válku s pomûrnû hustou atmosférou, podmínkami Ïivota na ponorce a moﬁsk˘mi proudy.
DALEKO DO NEBE JULIANNE MOOREOVÁ v melodramatu o v˘buchu rodinného krbu.
PÒLNOâNÍ MÍLE DUSTIN HOFFMAN, SUSAN SARANDON, HOLLY
HUNTER, JAKE GYLLENHAAL. V Ïivotû a lásce oãekávej neãekané.
STRACH.COM Jedin˘m pojítkem mezi tajemn˘mi zloãiny je náv‰tûva jedné morbidní webové stránky. Najít ‰íleného zabijáka znamená „pﬁihlásit
se“ na ni.
PROPAD DO TEMNOT Nevstupuj do temnoty! ...Dûsiv˘ napínav˘ pﬁíbûh...
OSUDOVÉ LÉTO Riskuj a uÏij si rychlosti! S pomocí kamarádek si odváÏná Anne troufne i na velkou surfaﬁskou soutûÏ a s nespoutanou vá‰ní naplÀuje ve vlnách své sny. Pak ale potká Matta a její vyrovnatost je tatam...
HLAVA STÁTU CHRIS ROCK, BERNIE MAC. Komedie o tom, jak obyãejn˘
kluk k presidentování pﬁi‰el! Vysoká politika je vlastnû veliká legrace!
H¤ÍCH GARY OLDMAN, VING RHAMES. Jeho sestra zmizela a detektiv na
penzi se vrhá zpátky do práce. Proniká stále hloubûji do svûta pornografie a drog...
ÎELEZN¯ DRÁP JET LI. Své Ïáky uãí bránit se, ale teì musí zaútoãit!
EXTÁZE Noãní Ïivot, drogy, sex. A moÏná vraÏda.
ROZVOD PO FRANCOUZSKU KATE HUDSON, NAOMI WATTS. Isabel
míﬁí do PaﬁíÏe, aby pomohla své sestﬁe v nesnázích. Opustil ji totiÏ její
francouzsk˘ manÏel. SvûÏí sexy komedie.
LÉâKA ZachraÀ superhvûzdu, uteã únoscÛm, najdi ztracenej meloun a to
v‰e za 12 hodin! Superrychlá komedie!
LIDI, CO ZNÁM AL PACINO, KIM BASINGER, TÉA LEONI. Nekoneãné
noci na Manhattanu skr˘vají kouzlo i velké riziko. A ten kdo moc vidí
a sly‰í, je neÏádoucí...

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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DUBEN – KVùTEN 2004

Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

30. 3. úter˘
1. 4. ãtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

3. 4. sobota

19.30 hod.

4. 4. nedûle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

6. 4. úter˘

19.30 hod.

8. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

10. 4. sobota

19.30 hod.

11. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

13. 4. úter˘

19.30 hod.

15. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

17. 4. sobota

19.30 hod.

18. 4. nedûle

19.30 hod.

22. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

SNOWBOARDISTA

kina.365dni.cz
110 min.

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

SKY KIDS 3D – GAME OVER

89 min.

Poprvé 3D v kaÏdém kinû. Nasaì si br˘le 3D. Tajní agenti jsou opût zpátky. Bûhem cesty virtuálním svûtem videohry musí bojovat
ve vy‰‰ích a tûÏ‰ích úrovních. Sci-fi komedie USA.
Vstupné: 70, 72 Kã
MládeÏi pﬁístupno

JEEPERS CREEPERS 2

94 min.

ZrÛdné netop˘ﬁí monstrum laãné krve opût pﬁichází. Plánuje stra‰idelnou hostinu. Ovládne autobus. Na‰tûstí se najde nûkdo, kdo pﬁí‰eru
zniãí. Horor USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi do 15 let nepﬁístupno

ÚSMùV MONY LISY

115 min.

Pﬁíbûh Ïeny, která mûla velké srdce a tvrdou hlavu. SnaÏila se studenty myslet samostatnû a nezávisle na svûtû. Osud zmûní Ïivotní kurs
i jí samotné. V hlavní roli Julia Roberts. Romantick˘ pﬁíbûh. Film USA.
Vstupné: 59, 61 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ÎELARY

150 min.

Romantick˘ pﬁíbûh odehrávající se v temné dobû okupace. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Ondﬁeje Trojana nominovan˘ na udûlení âeského lva
za rok 2003. V hlavní roli AÀa Geislerová.
Vstupné: 57, 59 Kã
MládeÏi pﬁístupno

POROTA

122 min.

V procesech jde o pﬁíli‰, neÏ aby byly manipulovány… Napínav˘ pﬁíbûh ze soudního prostﬁedí o nefungující spravedlnosti. Hrají: G. Hackman,
D. Hoffman aj. Kriminální film USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

CHTÍâ

115 min.

Erotick˘ pﬁíbûh po francouzsku, Dvû pÛvabné PaﬁíÏanky se rozhodnou, Ïe na spoleãenském Ïebﬁíãku vy‰plhají o pár pﬁíãek v˘‰. ·ikovn˘
plán prohlédne syn ‰éfa firmy a vyuÏije jej po svém. Francouzsk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno
24. 4. sobota

19.30 hod.

25. 4. nedûle

19.30 hod.

27. 4. úter˘

19.30 hod.

29. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

1. 5. sobota

19.30 hod.

2. 5. nedûle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

4. 5. úter˘

19.30 hod.

6. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

8. 5. sobota

19.30 hod.

9. 5. nedûle

19.30 hod.

11. 5. úter˘

19.30 hod.

12. 5. stﬁeda
13. 5. ãtvrtek

16.30 hod.
19.30 hod.

VÍTEJTE V DÎUNGLI

108 min.

Za dobrodruÏstvím do amazonské dÏungle. Její hrdina se pﬁijíÏdí, aby pﬁivedl domÛ k otci amatérského archeologa. Úkol zkomplikuje mocichtiv˘
zloduch. Akãní komedie USA. Vstupné: 59, 61 Kã
MládeÏi pﬁístupno

OKNO NAPROTI

106 min.

Pﬁíbûh o v˘voji vztahu dvou zcela odli‰n˘ch lidí. Mladé dûlnice na drÛbeÏí farmû, star‰ího muÏe se ztrátou pamûti. Romantick˘ film.
Vítûzn˘ film MFF Karlovy Vary 2003. Italsk˘ koprodukãní film.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

KAME≈ÁK 2

90 min.

Volná situaãní komedie na motivy více i ménû znám˘ch vtipÛ je okrajovû provázána pﬁíbûhem o vyschnutí pramene kapalné viagry.
Dal‰í díl Tro‰kova virtuálního prÛvodce svûtem anekdot. Nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pﬁístupno

KDO ZABIL PAMELU ROSE?

95 min.

Agenti FBI jsou zvyklí pracovat v tandemu. Co se ale stane, kdyÏ pragmatik z terénu a akcí nepoznamenan˘ pedagog mají vy‰etﬁit
striptérky. Francouzsk˘ kriminální komedie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

BAZÉN

108 min.

Pﬁíbûh Ïeny, vyrovnávající se se ztrátou manÏela. V luxusním sídle se stanou nepﬁedvídané vûci. Klamnû prÛzraãná hádanka o mnoha
odpovûdích. Kriminální thriller Francie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

POSLEDNÍ SAMURAJ

154 min.

Tom Cruise zasahuje v jednom z nejkritiãtûj‰ích momentÛ japonské historie a poznává cestu skuteãného bojovníka. Samurajové se rozhodli
se zbraní v ruce hájit své odvûké zásady. DobrodruÏn˘ velkofilm USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

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