Slavkovsk˘

ZDARMA

4 / 2000

Hodiny se vrátí na stﬁechu kostela
Městské hodiny by se ještě v letošním roce měly vrátit na své původní místo, tj. na střechu
kostela. Aby se tak skutečně stalo, podílí se finančně na jejich opravě město společně s církví.
Hodinový stroj, který přijde asi na dvě stě tiHodiny by se měly vrátit na kostel v poslední
síc korun, zaplatí město. Právě tato částka by
den tisíciletí (tj. 31. 12. 2000), kdy by v 15 homěla být zčásti uhrazena z darů místních občanů
din mělo proběhnout jejich slavnostní odhalení.
a podnikatelů. Podnikatelé si mohou v současOpravené a navrácené hodiny v posledním dni
nosti finanční dar nechat odepsat z daní jako dar
druhého tisíciletí budou symbolizovat přechod
na obnovu kulturního dědictví. K 31. 12. loňskédo tisíciletí nového.
ho roku bylo na opravu hodin od občanů
Hodiny, přestože jsou umístěny na církevní
Slavkovska a od místních podnikatelů vybráno
budově, v tomto případě na střeše kostela, patří
74 229 Kč. U hodin bude umístěna schránka se
městu. Byly totiž pořízeny z příspěvků občanů
jmény dárců, kteří na ně přispěli, novin a dalších
města za hraběte Kounice. Kamenné ostění, na
maličkostí připomínající dnešní dobu. O správu
které byly umístěny, však patří církvi.
hodin se bude s největší pravděpodobností opět
Hodiny byly demontovány při opravě střechy
starat město prostřednictvím TSMS.
v roce 1996, protože byly umístěny na vadném
O pokračujících pracích na hodinách a o výtrámu. Ostění, které si vyžádá nejvíce financí,
sledcích sbírky vás budeme na stránkách
bylo původně z pískovce, který však díky počaZpravodaje průběžně informovat.
sí velmi trpí. K problémům, které se při opravě
Petra Janošíková
hodin řeší, patří, zda zprovoznit původní stroj,
který by vyžadoval značné opravy, nebo zakoupit zcela nový.
Z rozpočtu města bylo letos na hodiny vyčleněno 400 tisíc korun, což však nestačí. Tyto peV měsíci květnu zahájí ve Slavkově u Brna
níze byly již převedeny církvi na nové ostění.
činnost informační centrum, které bude umísTo totiž bude stát zhruba 800 tisíc korun. O zbytěno v jižních prostorách předzámčí slavkovtek těchto financí se již postará církev. Podle
ského zámku (dříve prostory „Zeleniny“).
slavkovského kněze Milana Vavra bude chyběV informačním centru získáte všeobecné
jící část financí složena ze státního příspěvku,
informace o našem městě a regionu, o zámku
příspěvku od Okresního úřadu Vyškov a ze sbía jeho expozicích. Bude v něm umístěna
rek farníků. Církev však nehodlá zůstat jen
i směnárna, centrální předprodej vstupenek
u oprav hodin, chce, aby společně s opravenými
na nejrůznější akce pořádané ve Slavkově
hodinami bylo spraveno také celé průčelí kostea některé další služby.
la včetně fasády. Oprava celého kamenného
Bližší informace o poskytovaných službách
ostění a přední části kostela přijde zhruba na 1
250 tisíc korun.
získáte na tel. čísle 05/44 22 09 88.
(vk)

Informaãní centrum ve Slavkovû u Brna

Demontáž hodin v r. 1996

Foto: R. Lánský

M

nozí z nás doteď žili Velikonocemi.
Velikonočnímu pondělí u většiny z nás
předcházel hloubkový úklid domu i jeho okolí. Umyla se okna, pověsily čisté záclony,
„vyšmejdil“ se v domě každý koutek a vyhodily se nepotřebné věci. Správně před
Velikonocemi konali junáci sběr železného
šrotu, protože při předvelikonočním úklidu se
najde mnohdy spousta nepotřebného kovu v
garáži, dílně či v jiných prostorách domu.
Byla také vhodná doba na vyčištění trávníku od papírků, jež pohodí kolemjdoucí, které
krabička od cigaret či obal od čokoládové ty-

Velikonoční povídání
činky tíží tak, že je nemohou donést do nedalekého odpadkového koše, případně vyhodit
do koše doma.
Stejně tak, jak se snažíme uklidit domov
kde žijeme, měli bychom se snažit uklidit
i své nitro. Právě na Velikonoce je vhodný
čas ke smíření, jak sám se sebou, tak i se svými sousedy, příbuznými atd. Člověk by se měl
čas od času pozastavit a popřemýšlet nad
svým životem, zda-li směřuje skutečně tam,
kam původně chtěl.
Nedávno jsem byla v našem městě svědkem nepříjemné události, která začala neschopností domluvit se a skončila rozbitým
autem a vysvětlováním na policii. Myslím si,
že by se tomu dalo předejít, kdyby sousedé či
lidé, kteří se byť náhodou setkají, se snažili
vzájemně vyjít vstříc. Pak nám i v tom našem
pěkném městě jistě bude ještě lépe!
Petra Janošíková

Historické muzeum má finanãní problémy
V průběhu posledního čtvrtletí 1999 vznikl propad v hospodaření Historického muzea
(HM) ve výši 1,2 miliónu korun. Tato skutečnost
byla oznámena městskému úřadu teprve 7. 2.
2000 v materiálech pro MěR. Protože tak vysoký
deficit nebylo možné v plné výši pokrýt ani z rezervního fondu a vlastní příjmy se předpokládají
až ve druhém čtvrtletí, nachází se v současné
době HM v platební neschopnosti a mělo problémy s vyplácením mezd za měsíc únor. Po dohodě s odborovou organizací byly za uvedený měsíc vyplaceny nejdříve pouze zálohy a do konce
měsíce března byl doplacen zbytek základních
mezd - bez osobních hodnocení a příplatků.
V letošním rozpočtu byl HM schválen příspěvek na činnost ve výši 5 900 000 korun.
Organizace však bude moci samostatně hospodařit jen s částkou pět miliónů. Zbytek, tedy
900 tisíc korun, vytvoří rezervu pro mimořádné
situace. Tyto peníze bude možno čerpat pouze
se souhlasem městské rady.
O osudu Historického muzea jednalo na
svém březnovém zasedání také zastupitelstvo

města. Vzhledem k výsledku hospodaření,
špatné komunikaci mezi vedením organizace
a na základě dostupných informací o fungování
podobných organizací v jiných městech uložilo
zastupitelstvo vedení muzea připravit rozdělení
této organizace na dva samostatné subjekty Historické muzeum a Centrum kulturních služeb.
„Přípravou rozdělení muzea byl pověřen pan
Karel Vetchý jako zástupce ředitele (Ing. Špatný je dlouhodobě nemocen) a paní Hrabálková,
která dostala od Ing. Špatného plnou moc
k jeho zastupování. Oba jmenovaní však na daném úkolu nedokázali ani přes výzvy vedení
města spolupracovat. Připravili podklady pro
vznik nových organizací, avšak mnohé činnosti byly duplicitní. Pan Vetchý návrhy na společ(Pokračování na str. 3)
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27. schůze městské rady - 3. 4. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- navýšení cen jednorázového vstupného na
koupališti dle předloženého návrhu ředitele
TSMS (zvýhodněné vstupné se ponechává na
úrovni roku 1999)
- navýšení poplatků za dopravu u TSMS dle
předloženého návrhu ředitele TSMS
- harmonogram obecně prospěšných prací pro
výkon trestu na území města
- postup přípravy rekonstrukce a nástavby ZŠ
Komenského
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti finanční komise
- zprávu o činnosti kontrolní komise
3. Ukládá
- MěÚ rozpracovat variantu vybírání parkovného na Palackého nám. pověřeným pracovníkem
- vedoucímu odboru BTH připravit návrhy na zvýšení nájemného v pronajatých nebytových prostorách města

Telekomunikační stanice firmy Ericsson,
spol. s r. o., Praha 4 v lokalitě Polní

- řediteli TSMS připravit konkrétní návrh na
úpravu cen na hřbitově
- vedoucímu odboru ID nadále sledovat postup
činností týkajících se nemovitosti č. p. 126 a průběžně informovat MěR
- právníkovi města přepracovat návrh předložených smluv na pronájem a výpůjčku na koupališti
dle připomínek MěR
- řediteli TSMS vytipovat další vhodné prostory pro rozšíření nabídky služeb poskytovaných
v prostorách koupaliště
4. Odkládá
- problematiku řešení nové dislokace DDM na
IV. čtvrtletí 2000
5. Pověřuje
- starostu města jednáním se zástupci firmy
E-COM o možnosti a podmínkách provozování
informačního střediska ve Slavkově
6. Doporučuje
- nabízenou finanční podporu z Programu regenerace městské památkové zóny poskytnout na rekonstrukci římskokatolické fary ve Slavkově
u Brna (spoluúčast města 200 000 Kč)
7. Stanovuje
- ředitele TSMS kontaktní osobou pro výkon
trestu obecně prospěšných prací.
Zprávy zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková

Technické služby města děkují touto cestou
Hasičskému záchrannému sboru Vyškov za
pomoc při zmlazování, resp. snižování třinácti přerostlých topolů u hřiště na ul. Čs. armády. Stejně jako v loňském roce se TSMS s touto spoluprací podařilo podstatně snížit výšku
topolů, a tak prodloužit jejich životnost
Foto: R. Lánský

28. schůze městské rady - 17. 4. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- složení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na investiční akce města
- záměr zřízení expozice k historii zaniklé Židovské náboženské obce v 1. patře objektu bývalé židovské školy a pověřuje p. Seiferta přípravou
podkladů ke zřízení expozice a opravě domu
- užívání veřejného prostranství před provozovnou občerstvení Sportklubu Austerlitz na Palackého nám. za účelem umístění letního posezení
- pořádání trhů na Koláčkově náměstí po dobu
měsíců květen - červenec, vždy 1x v měsíci (následně bude vyhodnoceno)
- zahájení řízení města o záměru města pronajmout část pozemku v ulici Kollárova za účelem
vybudování odstavných ploch

Upozornûní obãanÛm
V měsíci březnu 2000 bylo společnosti
Ericsson, spol. s r. o., Praha 4 vydáno stavební povolení na stavbu „Základnová stanice telekomunikační sítě ve Slavkově u Brna“.
Jedná o základnovou stanici v rámci pokrytí celorepublikové sítě mobilních telefonů
Oskar. Místo na soukromém pozemku p. č.
2664 v lokalitě Polní bylo vytipováno společností Ericsson a vlastník pozemku dal k výstavbě souhlas.
Věž má výšku 40 m. Negativní vliv elektromagnetického záření je polohami antén
eliminován a dle hygienické zprávy nemůže
nepříznivě ovlivnit obytné zóny města.
Odbor ID MěÚ
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Oldﬁich Chocholáã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kﬁivánková, Dvoﬁákova
883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop,
Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 15. 5. 2000

Městský úřad ve Slavkově u Brna spolu s mysliveckým sdružením důrazně upozorňuje všechny
občany na povinnost plynoucí ze zákona o myslivosti. Jedná se o zákaz vypalování křovin, trávy,
plevele a suchého rákosu, jakož i mýcení a vyřezávání živých plotů a křovin na honebních pozemcích. Výjimky může povolit pouze orgán místní
samosprávy, kterým je v našem městě odbor rozvoje a životního prostředí Městského úřadu ve
Slavkově u Brna. Dále upozorňujeme majitele psů
a koček, že je zakázáno tyto nechat volně pobíhat
v honitbě. Volný pohyb zvířat je také mimo zákona o myslivosti i v rozporu s vyhláškou města č.
20/1996 o veřejných prostranstvích. Stejně tak
i vypalování travních porostů, kácení a poškozování stromů, keřů a jiné zeleně je v rozporu s vyhláškou č. 23/1996 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně. Porušení těchto povinností je přestupkem, za
který může být občanovi udělena pokuta v souladu
se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Odbor RŽP

- předložené návrhy smluv
- nájemní smlouva s manželi Durkovými
(koupaliště)
- smlouva o výpůjčce s SK beachvolleyball
(koupaliště)
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti živnostenského úřadu
3. Ukládá
- komisi pro školní a mimoškolní aktivní mládeže zabývat se znovu problematikou poskytování příspěvku na činnost s mládeží
- vedoucímu odboru BTH zveřejnit záměr města pronajmout na poliklinice prostory po rehabilitaci
- vedoucímu odboru ID pravidelně kontrolovat
stav terčů v objektu Bonapartu a o jejich stavu informovat MěR
- vedoucímu odboru BTH vyzvat p. Mátla, p.
Floriánovou a Stavební spořitelnu KB ke konkretizaci a rozpracování svých záměrů v domě č. p. 80
- právníkovi města zapracovat předložené připomínky a podmínku úhrady nájemného za rok
1999 do protinávrhu nájemní smlouvy s MVDr.
Suchým (Bonapart)
- řediteli TSMS a vedoucímu ID předložit společný kvalifikovaný návrh na řešení parkování na
Palackého náměstí
- starostovi města podepsat s firmou E-COM
smluvní vztah o činnosti informačního střediska
ve vztahu k městu (po dopracování projednaných
podmínek do mandátní smlouvy)
4. Odkládá
- na neurčito problematiku přijetí tržního řádu
5. Doporučuje
- řediteli HM vzhledem k předběžným výsledkům revize v městské knihovně (provedené pracovnicemi Okresní knihovny Vyškov) přijmout
opatření v oblasti personální a pracovně právní,
organizační a ekonomické
- řediteli HM vzhledem k současným personálním změnám v HM nabídnout stávajícím zaměstnancům uvolněná pracovní místa.
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Zemřel P. František Caha

Kdysi velmi známá restaurace Bonapart je již řadu let zavřená kvůli několik let se vlekoucí rekonstrukci. Místní občané, ale i zájezdy musí volit k posezení jinou než kdysi tak
oblíbenou restauraci. Jak to vypadá s opětovným zahájením jejího provozu jsme se zašli
zeptat místostarostky Slavkova Mgr. Věry Křivánkové.
„Dříve měl v pronájmu restauraci pan Peška,
který však po opakovaném zvyšování nájmu
a dalších nákladů restauraci opustil. Prostory
Bonapartu zůstaly bez nájemce,“ objasnila na
vysvětlenou místostarostka.
Mezi tehdejším městským kulturním střediskem byly následně uzavřeny dvě nájemní
smlouvy na prostory domu č. p. 126 – první na
restauraci Josefína a druhá na bývalou restauraci Bonapart včetně prostor v přízemí – obě
s MVDr. Suchým.
Nájemní smlouva na
„Bonapart“ byla podepsána v roce 1996 na
dobu 35 let – tedy do
roku 2031.
Záměry
MVDr.
Suchého byly následující: v přízemí se mělo
nacházet rychlé občerstvení a v prvním patře
restaurace, ovšem s určitými změnami - schodiště by se posunulo doleva (bývalý salonek)
a Bonapart by byl propojen s Josefínou. V uvolněném prostoru chtěl pan Suchý umístit výčep,
takže návštěvníci by měli možnost vidět obsluhu při čepování. Uvažovalo se i o nabídce závodního stravování a bylo příslíbeno umístění
informačního centra v přízemí budovy.
„První kámen úrazu zřejmě nastal, když pan
Suchý požádal banku o úvěr. Neměl totiž uzavřenu nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti, ale pouze s jejím správcem, což bylo pro banku nedostačující,“ uvedla místostarostka.
Rekonstrukce budovy se začala opožďovat
a restaurace není doposud přístupná. Vzhledem
ke skutečnosti, že v budově díky špatným zá-

Historické muzeum má…
(Dokončení ze strany 1)

ný postup odmítl“, uvedla místostarostka
Slavkova Věra Křivánková. Dalším problémem
byla skutečnost, že pan Vetchý je společníkem
firmy, která zajišťovala služby při komerčních
pronájmech zámku. Určité činnosti této firmy
se překrývaly s činností jeho zaměstnavatele.
K vykonávání této činnosti by musel mít pan
Vetchý od svého zaměstnavatele souhlas. Po
zvážení všech těchto skutečností městská rada
odvolala pana Vetchého z funkce zástupce ředitele HM a jmenovala zástupkyní ředitele paní
Helenu Hrabálkovou. Tímto rozhodnutím není
zpochybněn přínos pana Vetchého pro rozvoj
turistického ruchu ve Slavkově. I přes veškeré
problémy, které se vyskytly, dokázal zorganizovat významné akce mezinárodního charakteru a některé významné osobnosti, které
Slavkov navštívily, později zaslaly kladné ohlasy o průběhu té které akce.
Do vyřešení a zklidnění situace v muzeu byl
jmenován krizový štáb (Mgr. Křivánková, paní
Šimoníková a Ing. Charvát), se kterým bude vedení muzea projednávat vzniklé problémy, vystavování objednávek a placení faktur. O budoucí podobě muzea pravděpodobně rozhodne
zastupitelstvo na své mimořádné schůzi v průběhu května.
Petra Janošíková

kladům a stavebním pracím na vedlejší nemovitosti vznikly smykové trhliny, vyžádá si rekonstrukce větší objem finančních prostředků než
bylo původně plánováno.
Při jednání s MěR v březnu a červnu pan
Suchý opakovaně přislíbil, že v krátké době sežene potřebné finance a do dvou měsíců podnik
otevře. Tyto sliby se mu však nepodařilo splnit.
Na základě usnesení městského zastupitelstva
byla nájemní smlouva s MVDr. Suchým vypovězena. Právník MVDr.
Suchého však namítá,
že výpověď byla neopodstatněná a navrhuje
uzavření nové smlouvy,
v níž bude podmínka
uvedení restaurace do
provozu k 31. 12. 2000,
jinak nájemník vyklidí
prostory bez náhrady
provedených
prací.
Návrh smlouvy byl doručen na MěÚ dne 7. 4.
2000 a po projednání v MěR bude předložen zastupitelstvu, jehož usnesení je pro radu závazné.
„Všichni máme zájem na brzkém ukončení
rekonstrukce, současný stav budovy však nemůže nikoho z nás těšit. S panem Suchým
máme jinak dobré zkušenosti - pro významné
návštěvy města připravil mnohokrát velmi chutné občerstvení. Se studenty ISŠ ve Slavkově se
podílí na přípravě akcí na zámku a jeho tabule
jsou vždy reprezentativní jak na pohled, tak i na
chuť. Přivítáme, pokud se nešťastná situace
ohledně Bonapartu podaří vyřešit především ku
prospěchu města,“ dodala Věra Křivánková.
„Věříme, že se nám restauraci Bonapart do
konce letošního roku podaří otevřít,“ řekl nám
nájemce restaurace Vít Suchý. Podle svých slov
žádá o úvěr, za který ručí svým majetkem, tj.
pozemky a nemovitostmi.
„Když jsem v roce 1996 uzavřel smlouvu
o pronájmu, myslel jsem si, že úvěr dostanu bez
problémů, ale nestalo se tak, přestože jsem ho
měl přislíbený. Mezitím jsem do budovy investoval vlastní finance. Při jednání s radnicí jsem
uvedl, že v případě poskytnutí úvěru podnik do
dvou měsíců otevřu. Protože se mi ale úvěr nepodařilo sehnat, radnice smlouvu vypověděla.
Výpověď však byla podle mého právníka neoprávněná,“ řekl MVDr. V. Suchý.
Úvěr, na který pan Suchý čeká, využije na
stavební práce, plynofikaci, zavedení vody a odpadu. V budově bude kromě schodiště také výtah pro tělesně postižené. V přízemí při vstupu
do budovy se má podle plánů nacházet hala a
rychlé občerstvení formou snacku, dále zde
bude šatna, toalety (i pro vozíčkáře). V prvním
patře pak má být restaurace.
„Veškeré zařízení, tj. židle, přístroje do kuchyně a další potřebné věci, máme již zakoupeny. Doufáme, že je budeme moci co nejdříve
využít. Otevření Bonapartu má velký význam
i pro ISŠ, kde učím. Studenti z oboru hotelový
provoz by zde mohli vykonávat svou praxi a odpadlo by jim dojíždění nejen do Brna, ale i do
vzdálenějších měst jako například do Zlína,
Slušovic či Lednice,“ dodal V. Suchý.
Petra Janošíková

Pán života a smrti povolal na věčnost svého
věrného služebníka, vzácného kněze P.
Františka Cahu. Zemřel 18. března po dlouhé nemoci ve věku 76 let. Pohřben je
v Kamenici u Jihlavy. Byl velkým organizátorem obnovy slavkovské farnosti ve druhé
polovině šedesátých let, osobně velmi statečný, obdařen nesmírnou pílí a darem slova.
Za jeho působení dostal slavkovský kostel
novou fasádu, rovněž začaly práce na rekonstrukci fary, byla provedena přestavba kostela v Hodějicích, oprava kostela v Heršpicích,
na Lutrštéku a kaple na Urbánku. Po přeložení působil jako duchovní správce
v Hostěradicích.
Blahoslavení jsou mrtví, kteří v Pánu
umírají. A té chvíle, pravíc Duch, ať odpočinou od svých námah, neboť skutky jejich
jdou za nimi!
Zjevení sv. Jana 14,13

Informace ze Z· Tyr‰ova
Ve středu 22. března se zúčastnila krajského kola matematické olympiády v Brně naše
žákyně 9. ročníku Vendula Nováková. Do
Brna postoupila z 1. místa okresního kola konaného ve Vyškově. V krajském kole se sešlo
50 úspěšných řešitelů z celého Brněnského
kraje. V silné konkurenci žáků matematického gymnázia z Brna, kterých bylo více než
dvě třetiny, obsadila Vendula 10. místo
a s patnácti body se stala úspěšnou řešitelkou
krajského kola. Posledního zástupce v krajském kole matematické olympiády měla naše
škola před třemi lety. Byla jím žákyně
Markéta Paterová, která je v současné době ve
třetím ročníku matematického gymnázia.
Děkujeme, Vendulo.
V okresním kole turnaje ve vybíjené žákyň
4. a 5. tříd, které se konalo 12. dubna ve
Vyškově a zúčastnilo se ho celkem 9 družstev,
obsadilo družstvo dívek ze ZŠ Tyršova 1. místo. Tímto vítězstvím si děvčata zajistila postup do regionálního kola, které se bude konat
24. května v Brně.
Velkou radost nám opět udělala Martina
Krátká z 9.A, která obhájila v okresním kole
loňský úspěch v soutěži v recitaci a postoupila do regionálního kola v Třebíči.
Družstvo našich hochů, žáci 7. až 9. ročníku, s přehledem zvítězilo v okresním finále
basketbalu, které se konalo ve Vyškově a postoupilo do regionálního kola v Břeclavi, které se konalo ve čtvrtek 27. dubna.
Vladimír Soukop
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Svatourbanské hody ve Slavkově
Po 40 letech budou ve Slavkově Svatourbanské hody. Hody jsou pro celou obec slavností, ve které se spojuje oslava duchovní se společenskou. Smysl této oslavy vychází ze
zasvěcení kostela, tedy svátku světce, jehož jméno nese kostel nebo kaple. Latinsky „patrocinium“ znamená svátek patrona, ochránce obce.
vodně sváteční oblek, který se oblékal k nedělV případě Slavkova je to svatý Urban I., ktení bohoslužbě v kostele a k významným životrý byl papežem ve 3. století a stal se také patroním událostem. Oslava hodů se po bohoslužbě
nem vinařů. Slavení hodů vycházelo z víry
přenášela do rodin, shromážděných k obědu,
v přímluvu světce u Boha za obec a jejich obypotom na náves a trvala i několik dnů.
vatele. Hody bez duchovního pohledu se stávají pouze tradicí, v níž uniká obsah. Kroj je půSvatourbanské hody se obnovují v roce
Velkého Jubilea, kdy máme znovu nalézt to, co
dokázali naši předkové – společně oslavovat
Boha, radovat se z výsledků své práce a mít
povědomí odpovědnosti za obec, svět i buPo úspěšných postupech minižáků ze zádoucnost.
kladní do čtvrtfinálové a poté do semifinálové
Při této příležitosti prožije celá slavkovská
skupiny sehrálo družstvo minižáků DDM
farnost v neděli dopoledne při mši svaté
Slavkov dva finálové turnaje o 5.–8. místo v
Jubileum farnosti. V tento den bude výjimečně
oblastním přeboru. V prvním turnaji v Brně
otevřen boční vchod kostela jako symbol
sehráli tři utkání s těmito výsledky: DDM
Jubilejní brány. Překročení jejího prahu je výSlavkov–Sokol Brno 43:15, Kroměříž
zvou k odpovědnému vykročení do třetího tisíB 34:38, Kroměříž A 50:17. Ve druhém fináciletí. Pro věřící je v kostele připravena na
lovém turnaji v Kroměříži družstvo DDM
Jubileum farnosti od středy 24. 5. do pátku 26.
Slavkov zvítězilo ve všech zápasech – se
5. vždy od 18 h duchovní obnova.
Sokolem Brno 34:21, s Kroměříží B 47:18
P. Milan Vavro, farář
a Kroměříží A 47:14.
OZNÁMENÍ:
Oblastního přeboru Jihomoravského kraje
Rodiče mohou do průvodu Svatourbanských
se zúčastnilo celkem 24 družstev. Minižáci
hodů obléci své děti do krojů.
pod vedením trenérky Mgr. Jitky Klaškové sehráli 32 utkání, z nichž ve 25 zvítězili a celkově se umístili na krásném 5. místě. V závěru sezóny čeká basketbalisty soustředění
s družstvem Žďas Žďár v Chorvatsku a v době
Konečně jsme se dočkali.
prázdnin tréninkový kemp v Ruprechtově na
Je středa 22. března, svítí sluMaliné.
Ivana Olejníková
níčko, teplota vystoupila na 10
stupňů.
Jaro
je
tady!
Cestujeme z Vážan do Slavkova, tam se přidáváme ke školní družině a netrpělivě čekásěstákl divo ánkhivoanv elSvaokěvu B nr
me na příjezd autobusu. Vychovatelky ještě
aejz t cenhciýkhcd vůdo ůzuvaeřano d91
naposledy přepočítávají děti. Jedeme totiž na
..42 00 0žad odooválínF
výlet do Brna. V Pražákově paláci Moravské
galerie probíhá výstava kreseb Ondřeje
Sekory. Pan řidič přijíždí přesně a cesta ubíhá
velmi rychle. V galerii se nejdříve díváme na
dvě pohádky s Ferdou mravencem.
Dostáváme vstupenky ve formě leporela.
Postupně si prohlížíme čtyři místnosti, nejvíc
24. března se žákyně Petra Pospíšilová
se nám líbí ta s průlezkou ve tvaru mraveniša Iveta Plavinová zúčastnily oblastního kola
tě. Nakonec nás čeká zatemněná místnost
ve hře na saxofon, které se konalo v Brně.
s širokoúhlou projekcí – ocitáme se uprostřed
Dovezly si odtud pěkná 3. místa.
mraveniště.
Oblastní kolo ve hře na dechové nástroje
Výlet se nám všem moc líbil a už se těšía bicí proběhlo 30. března v Prostějově. I zde
me na další akce se školní družinou při ZŠ
naši žáci dokázali, že se se slavkovskou ZUŠ
Komenského. Budeme totiž malovat velikomusí v podobných kláních počítat. Marek
Pospíšil získal čestné uznání ve hře na trubku,
David Zástřešek 2. místo ve hře na baryton,
Šimon Trusina na bicí se může pyšnit tím, že
je nejlepší v kraji. Totéž platí o Michalu
Oujezdském, který rovněž získal 1. místo, ale
V pátek 12. května proběhne ve Slavkově
navíc bude se svým barytonem reprezentovat
celostátní akce „Květinový den“, jejímž proSlavkov v ústředním kole. Dosáhnout takostřednictvím může každý z nás podpořit boj
vých úspěchů dá hodně práce a odříkání ze
proti rakovině. Květinový den pořádá Liga
strany žáka i učitele, a proto si slova uznání
proti rakovině Praha ve spolupráci s dobrourčitě zaslouží.
Jana Večeřová
volníky a organizacemi z celé České republi-

Basketbal v DDM Slavkov
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SVATOURBANSKÉ HODY
ve Slavkovû po 40 letech
26.–28. kvûtna 2000
• PÁTEK 26. KVùTNA
17 h Ko‰t vína
20 h Cimbálová muzika
v zámecké âerné kuchyni
• SOBOTA 27. KVùTNA
10 h Stavûní máje na námûstí
20 h Pﬁedhodová zábava
v sále spoleãenského domu s pﬁedáním hodového práva
hraje Q-MUSIC z Letonic
• NEDùLE 28. KVùTNA
9.30 h PrÛvod stárkÛ
se sochou sv. Urbana od radnice do kostela
10.00 h Jubilejní m‰e svatá
ve farním kostele
13 h PrÛvod stárkÛ mûstem
s krojovanou muzikou Vacenovjáci
20 h Krojovaná hodová zábava
v sále Spoleãenského domu hrají
Vacenovjáci
Srdeãnû Vás zvou stárci
Pﬁedprodej lístkÛ na zábavy v Elektro Rudolf

Výlet za Ferdou mravencem

PUZOROÛNÍNM

…a je‰tû nûco
k soutûÏím ZU·

noční vajíčka, kreslit na chodníku a na závěr
roku budeme hrát přátelské utkání ve fotbalu
a hledat poklad na střelnici.
Žáci z klubu dětí Vážany

Hudební veãer ÏákÛ
V úterý 4. dubna 2000 se
v sále základní umělecké školy
uskutečnil již tradičně v pořadí
již třetí „Hudební večer“. Veřejnosti se představili žáci navštěvující výuku hudebního
oboru. Kromě lidových písní v umělecké
úpravě zazněla díla známých klasiků, jako
jsou např. W. A. Mozart, G. F. Händel, ale
i hudba skladatelů 20. století. Poslechli jsme
si také černošský spirituál a loutnovou tabulaturu. Mladí umělci si zazpívali a zahráli s velkou chutí. K celkově velmi příjemné atmosféře přispěli i žáci výtvarného oboru svými
pěknými pracemi na jarní motivy, vystavenými v prostorách školy.
M. Letecká
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Poznámka
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je 15. května. Přednostně budou zařazeny články
o rozsahu do půlstrany formátu A4 psané psacím strojem.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku.
(red)

ky. Letošního čtvrtého ročníku se rozhodli zúčastnit i členové slavkovského střediska
Junáka.
Liga proti rakovině je občanské hnutí, které
se soustřeďuje na zviditelnění možnosti prevence nemocných, poskytování poradenství a pomoci onkologickým pacientům, ale i zdravým
lidem a v neposlední řadě na podporu výzkumu

v oblasti prevence a léčení rakoviny. V rámci
svého programu pořádá Liga proti rakovině
řadu veřejných akcí, z nichž jsou nejznámější
Běh Terryho Foxe a Květinový den.
Jak Květinový den probíhá? Během dne
potkáte na slavkovském náměstí několik dvojic skautů, kteří vám nabídnou žlutou květinu
– měsíček lékařský. Na oplátku od vás přijmou finanční příspěvek, který bude použit na
podporu prevence a léčení rakoviny. Každý
dárce letos navíc obdrží i leták obsahující
rady pro správnou výživu. Věříme, že Slavkov
na Květinový den rozkvete žlutými kvítky.
Elves
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Farníci ze Slavkova byli v Římě Pohádkov˘ slunovrat

Slavkovští farníci v Římě
Na konci března odjel ze Slavkova autobus věřících na národní pouť do Říma. Byl jedním ze 140 autokarů věřících, vypravených pro tuto příležitost z České republiky.
gendy kráčel v Jeruzalémě Kristus k Pilátu
Poutníci navštívili druhou největší baziliku
Pontskému.
zvanou Svatý Pavel za hradbami. Zde byla také
zahájena pouť průvodem 180 kněží a 14 bisPouť dosáhla svého vrcholu 2. dubna mší svakupů. Obětní dary při mši svaté nesla krojovaná
tou v bazilice svatého Petra ve Vatikáně.
dvojice Otec Vít Rozkydal (pocházející
Původně byla postavena kaplička nad hrobem
z Němčan) a jeho sestra.
apoštola Petra. V roce 324 zde nechal císař
V sobotu poutníci časně odjeli z Ostie, kde
Konstantin postavit okázalou baziliku. Koncem
přenocovali, do Říma do Auly Pavla VI. Zde vy15. st. byla postavena bazilika nová. Poslední
slechli zajímavou přednášku o historii poutí
brána vpravo je slavná Porta Santa, která se otei o historii římských bazilik, kterou podal Dr.
vírá jednou za 25 let při zahájení Milostivého
Polc. Mši sv. zde celebroval otec arcibiskup
léta, jako i ostatní svaté brány. Byl zde korunoKarel Otčenášek. Po bohoslužbě následovalo
ván na císaře král Karel IV. a jeho syn Zikmund.
setkání se Svatým otcem, jehož příchod byl doJe tu oltář sv. Václava. K oltáři byly přidány moprovázen potleskem poutníků. Za slavkovskou
zaiky sv. Cyrila a Metoděje.
diecézi přistoupila k audienci paní Marie HošModlitbě při nedělní mši předcházel papežův
ková. Audience byla ukončena českou hymnou.
projev. Po zakončení českou hymnou se poutníci odebrali k prohlídce krypty a pomodlili se
Ještě ten den si poutníci prohlédli některé pau ostatků sv. Petra. Menší skupina poutníků ješmátky (Palatin, Andělský hrad, velkolepý patě stihla vyhlídku z kopule věže chrámu, odkud
mátník z bílého mramoru Viktora Emanuela II.,
byl překrásný pohled na celý Řím a Vatikán.
Koloseum a jiné). Pak se přesunuli do baziliky
Santa Maria Maggiore. Podle tradice nechal
Do organizace celonárodní poutě byl zapojen
tuto baziliku postavit papež Liberius na místě,
slavkovský kněz Milan Vavro. Poutníci se z Říkde v plném létě napadl, po zjevení Madony
ma vrátili do Slavkova 3. dubna.
(dra, pej)
sníh. Tento zázrak je zachycen na mozaice ze
13. století. Do Lateránské baziliky vede pět vysokých vstupních dveří. Poslední dveře vpravo
Jediná osoba ze Slavkova, která se na národní
se nazývají Porta Santa – Svatá brána. Na propouti v Římě osobně pozdravila se Svatým otcem
tější straně náměstí se nachází, v nenápadné buJanem Pavlem II., byla paní Marie Hošková.
dově, slavné Svaté schody, po nichž podle le„Byl to můj nejsilnější zážitek vůbec, který
jsem zažila při sobotní mši svaté 1. dubna,“ řekla paní Marie Hošková. Ze všech diecézí z České
republiky, které se pouti zúčastnily, bylo vybráno
pouze 46 osob, které se mohly osobně pozdravit
s papežem. „Svatý otec nás přivítal, pak mluvil
arcibiskup Graubner. Svatý otec vzpomínal na
své návštěvy v České republice. Promlouval k
nám v naší rodné řeči,“ popsala událost poutnice.
Podle jejích slov je setkání s papežem tváří
v tvář velmi silným zážitkem. Je to však nesdělitelný zážitek, který nosí ve svém srdci. „Ze
Svatého otce vyzařuje hluboká víra. Přestože byl
unavený a vyčerpaný, bylo vidět, že má ze setkání radost. Když jsem k němu předstoupila, měla
jsem připraveno, co bych mu chtěla říci. V tu
chvíli mi ale došla slova. Jen jsem mu dokázala
odpovědět na otázku, odkud jsem. Svatý otec mi
pak požehnal a dostala jsem růženec,“ popsala
událost paní Hošková a dodala, že hluboký zážitek ze setkání v ní doznívá postupně.
(pej)
Skupina věřících ze Slavkova na národní pouti

1. dubna 2000 se konal jako každý rok skautský závod – Junácký slunovrat. Letos byl již X.
ročník a jeho pojetí bylo vzhledem k výročí i datu
netradiční. Slavkovská obora se změnila v lesík
plný pohádkových bytostí, které dohlížely na
správné plnění jednotlivých úkolů. Mohli jste zde
potkat pavouka bdícího u své pavučiny, kterou
museli závodníci prolézt bez dotyku vláken, uhlíře, u kterého skautíci museli prakticky prokázat
znalosti druhů ohňů, babku kořenářku, která kontrolovala, jak děti znají rostliny a stromy. A na
dalších stanovištích byli švec Prťavec, ohnivé
ženy, zdravotní sestřička, Beruška s broukem
Pytlíkem, princezny, rybář, králíci Ušáci, dřevorubci a Kostějové nesmrtelní.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních
41 hlídek ze středisek Slavkov, Vyškov, VyškovHaná, Brno 10, Brno 43, Napajedla, Vranovice
a Praha. Závodilo se celkem v pěti kategoriích,
a to Světlušky, Vlčata, Skautky, Skauti a Zbytek
světa. Závodníci prokazovali své znalosti na 12
stanovištích. Museli závod dokončit v časovém
limitu, který byl pro menší 65 a pro starší 55 minut a celkem mohli získat 145 bodů. Závodníci
dali do soutěže vše, co mohli, a tak průměr výsledků všech hlídek činí 108,6 bodu. Např. v kategorii Skautů rozhodoval při shodném počtu
bodů čas závodu při obsazení prvních míst.
A kdo obsadil ta nejvyšší místa? V kategorii
Světlušek a Vlčat to byla děvčata a chlapci ze
Slavkova, u Skautek a Skautů první místo obsadili holky a kluci z Vranovic a ze Zbytku světa
byli nejlepší také Slavkováci.
Na závěr patří poděkování všem zúčastněným – jak závodníkům, tak jejich doprovodu, ale
zejména rozhodčím alias pohádkovým bytostem,
mezi nimiž byli přátelé, kamarádi i obětaví rodičové našich malých i větších slavkovských skautíků.
Zdeňka (4. oddíl Slavkov)

…setkala se v Římě s papežem

Přílet čápů do Slavkova
Již třetím rokem si jako své hnízdiště zvolil
pár čápů komín v areálu Agrozetu ve Slavkově
u Brna. Podle bedlivého pozorování manželů
Brunclíkových přiletěl první čáp 1. 4. v 10 hodin a druhý 5. 4. v 9 hodin. Předloni vyvedli dvě
mláďata a loni jedno.
Zajímavé je, že čápi se ze svých zimovišť vracejí na stejná místa, která opustili na podzim.
Čáp bílý nezpívá, ale klape zobákem a hlavu
má přitom zvrácenou dozadu. Jeho jídelníček
se skládá hlavně z hmyzu, žab, myší, hadů a jen
někdy ryb. Při letu drží krk přímo natažený narozdíl od volavek.
Foto: R. Lánský

VIDEOSTUDIO-PROFI
• pořizování videozáznamů SVATBY - RODINNÉ OSLAVY aj.
• digitální zpracování záznamu (obrazová a zvuková režie,
triková animace)
• přepis a zpracování
Jiří Májek, Němčany 240
amatérských videozáznamů
tel.: 0606/29 48 86
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KﬁÍÏOVKA O CENY s tajenkou
V prvním dílu tajenky je ukryto jméno architekta-stavitele zámecké kaple Svatého kﬁíÏe
a v druhém dílu je jméno slavkovského mû‰Èana-stavitele dne‰ní budovy po‰ty (1861/2).
• Správné znûní tajenky z minulého ãísla: 1 - Parnassius acco, 2 - Papilio blumei.
Tajenku za‰lete do 17. kvûtna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna. V˘herce získá kupón v hodnotû 500 Kã platn˘ do konce roku k libovolnému nákupu v prodejnû KOBERCE M, Palackého nám. 88 – a dal‰í dva pﬁekvapení z prodejny Knihy - papír - drogerie Hlásensk˘. Jméno v˘herce zveﬁejníme v pﬁí‰tím ãísle, které vyjde 27. 5. 2000. Ze
správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byl vylosována Jana âerníková, Palackého nám. 71,
Slavkov. 1. cenu - zdarma dva vstupy do víﬁivky pro 3 osoby - si mÛÏe telefonicky domluvit
na tel. ã. 44 22 74 85, a to nejpozdûji do 20. kvûtna. Druhou cenu získává Ivan Novotn˘,
NádraÏní 1161, Slavkov, tﬁetí cenu Marie Slezáková, Polní 1332, Slavkov. V˘hry si mohou
vyzvednout v prodejnû Knihy - papír - drogerie na Palackého nám. 74.

PRCI, PRCI, PRCIÃKY Panic maturant patﬁí mezi ohroÏené Ïivoãi‰né druhy. Kluci chtûj… holky chtûj… Jenom jim to zatím moc
nejde. Komedie o tom, jak pﬁijít o panictví.
UNIVERZÁLNÍ VOJÁK - ZPÛT V AKCI Van Damme. Vojáci nového
tisíciletí - témûﬁ dokonalí - témûﬁ lidé - témûﬁ… pod kontrolou.
Pﬁipravte se, je to boj ãlovûka proti stroji a vítûz je pánem budoucnosti! Akãní záÏitek roku! Start 5. kvûtna.
POSLEDNÍ HLÍDKA Dolph Lundgren. Je zákonem v této ztracené
zemi a její jedinou nadûjí. Je posledním záchrancem a toto je jeho
poslední hlídka.
AFÉRA THOMASE CROWNA Pierce Brosnan, Rene Russo. T.
Crown je znudûn˘ milionáﬁ a velk˘ milovník umûní. Proto se rozhodne vybudovat svou soukromou sbírku. Koupit si ji by ale nebylo tak vzru‰ující jako ji ukrást. Je‰tû radûji má hry a tak jednu rozehrá s pÛvabnou vy‰etﬁovatelku. Ale vyhrát mÛÏe jenom jeden.
BARVY MOCI John Travolta, Emma Thompsonová. Pr˘ se narodil,
aby vládl. Má srdce na pravém místû, ale co jiné ãásti tûla? Vzestup
jedné dvojice, která vám jistû bude nûco pﬁipomínat.
INSPEKTOR GADGET Záplava akãních scén, neuvûﬁitelné speciální
efekty a tuny humorn˘ch situací pﬁedurãily inspektora k tomu, aby
se stal absolutním favoritem pro v‰echny ãleny rodiny. S inspektorem Gadgetem a jeho tisíci hejblátky a technick˘mi vylep‰eními se
budete opravdu dobﬁe bavit.
U.S. SELS Zákony moﬁe jsou nemilosrdné a kdyÏ je nûkdo poru‰í,
musí poãítat s odplatou. Novodob˘m pirátÛm se ale mÛÏou postavit jen ti nejlep‰í z nejlep‰ích - Navy Seals!
OD SOUMRAKU DO ÚSVITU 3 DCERA OBÛ‰ENCE Od Quentina
Tarantina a Roberta Rodrigueze! Láká vás omamná chuÈ krve
a chcete vûdût, jak to bylo doopravdy? Odhalte tajemství legendy
baru Titty Twister v závûreãném dílu kultovní upírské trilogie.
ELITNÍ JEDNOTKA KaÏdá válka má své zrádce. Tím hÛﬁ, kdyÏ je to
b˘val˘ bratr ve zbrani. Teroristé rozpoutali skuteãnou válku v ulicích a postavit se jim mohou jen ti nejlep‰í. Válka z pou‰tû pronikla aÏ do ulic Atlanty.
KRIMINÁLNÍCI Tori Spelling. KdyÏ se díváte moc na televizi, napadne vás ptákovina jako tyhle tﬁi smolaﬁe. V˘kupné v nedohlednu
a s bláznivou Ïenskou na krku - tenhle únos je pro silné bránice.
KLEPÁNÍ NA NEBESKOU BRÁNU Rychlé auto, milion v kufru a poslední t˘den Ïivota.
DRUHÉ DOBYTÍ RÁJE Pﬁíbûh dvou kultur. Jedna se opírá o prokázaná fakta, druhá o spiristické rituály.
EXKURZE SMRTI Dne‰ní téma: Jak zlikvidovat fanatického teroristu? Jak si zachránit vlastní krk, kdyÏ se ‰kolní v˘let zmûní v nervy
drásající napínavou akci?
SLEÃNA NA HLÍDÁNÍ Romantická komedie o tom, jak se nedorozumûní mÛÏe v dobré obrátit. ·éfovy ratolesti usoudí, Ïe je lep‰í mladá vychovatelka neÏ ‰ílená macecha.
MLÃÍCÍ STﬁELEC Dudikoff. Nevûﬁ nikomu a niãemu. Ti, co uvûﬁili, uÏ
neÏijí!
MÛSTEÃKO SOUTH PARK Prvních ‰est epizod ze svûtovû proslulého a nyní jiÏ kultovního seriálu také na videu. Pﬁidejte se ke Stanovi,
Kyleovi, Cartmanovia a Kennymu, k tûmto ãtyﬁem animovan˘m
t˘pkÛm, kteﬁí jsou naprosto v˘stﬁední a ‰ílení. Start 3. kvûtna.
KNIHA DÏUNGLÍ Walt Disney. Nezapomenuteln˘ film, kter˘ patﬁí
mezi zlatou klasiku. Je posledním filmem, na kter˘ osobnû dohlíÏel
Walt Disney, zakladatel studia. Je hned po legendární Snûhurce
druh˘m nejúspû‰nûj‰ím filmem studia W. Disneye v‰ech dob!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Palackého nám. 74
Slavkov u Brna
tel./fax: 44 22 72 10
vypalování CD (80 Kã vãetnû média)
ãernobílé kopírování do formátu A3
v˘roba razítek • krouÏková vazba

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
http://www.elektro-spa-

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8
05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16
05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37
05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7
068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206
0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4
0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18
0508/33 37 10, kl. 25

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

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Království
plné elektra

RENOVACE KOUPELOV˘CH VAN
Cena: 1400 Kã
Informace na tel.: 05/44 21 49 74
http://www.renovan.zde.cz

sdružení JVcom
SOUKOP - PŮČEK
Jednodenní

kurzy na počítači

pro začátečníky a pokročilé
oW niodsw9 ,59
8 oM SoWdr– p asínt xeůto
SME cxle– t ovbr aatubel
k oI tnreen t aejohv uyižít
3 h za 300 Kč plus připojení na internet
Informace na tel.:
0602 590 886, 0602 590 887, 05/44 22 15 95
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KVùTEN – âERVEN 2000

Provozovatel Historické muzeum – Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna
MATRIX

2. 5. úterý
4. 5. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

131 min.
Zapomeňte na vše, co znáte a co jste viděli. Co dosud považoval za svůj osud je jen vírem dat několika tištěných
spojů. Sci-fi USA. Vstupné: 39, 41 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

6. 5. sobota
7. 5. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Vražda někdy není zločin. Kriminální příběh o předstírané vraždě a o tom, že pravda vždy vyjde najevo. Kriminální
film USA. Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

9. 5. úterý
10. 5. středa
11. 5. čtvrtek

19.30 hod.
16.30 hod.
19.30 hod.

128 min.
V sídle slavné společnosti je zavražděn magnát. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha. Vyrovná se
i s tímto nejzapeklitějším případem? Krimikomedie USA.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

13. 5. sobota
14. 5. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
Mladý fotograf Eli, neúnavný dobyvatel žen, natáčí všechno na videokameru. Osudy lidí se proplétají do nečekaného rozuzlení. Izraelský film v Karlových Varech získal Křišťálový globus.
Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži nepřístupno

16. 5. úterý
18. 5. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

DVOJÍ OBVINùNÍ

JEDEN SVùT NESTAâÍ

JANA A JEJÍ P¤ÁTELÉ

TRHÁK PANA BOWFINGERA
Budou lhát, šidit a krást, ale mile. E. Murphy a S. Martin v bláznivé komedii USA.
Vstupné: 41, 43 Kč

93 min.
Mládeži přístupno

PRAMEN ÏIVOTA

20. 5. sobota
21. 5. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Zamilovali se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Mladí lidé se setkávají za okupace, kdy vrcholí rasový
program. Nový český film. Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

23. 5. úterý
25. 5. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

94 min.
Co všechno se může odehrát v jednom všedním pavlačovém domě, jehož nájemníci prožívají své nevšední osudy.
Nová česká komedie ze života. Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

27. 5. sobota

hod.
hod.
hod.
hod.

31. 5. středa
1. 6. čtvrtek

16.30 hod.
19.30 hod.

3. 6. sobota
4. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.
a 16.30 hod.

6. 6. úterý
8. 6. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

10. 6. sobota
11. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

149 min.
Souboj kultur, národností i povah aneb anglická učitelka a absolutní vládce v Siamu v romanci, která romancí být
nesměla. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

13. 6. úterý
15. 6. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

104 min.
Utápí se v nebetyčných marnostech, drobných naschválech a vzpourách. Teprve když přijdou o to nejcennější,
poznávají opravdové hodnoty. Nový český film.
Mládeži přístupno

19.30
a 21.30
28. 5. neděle
19.30
29. 5. pondělí
19.30

POâETÍ MÉHO MLAD·ÍHO BRATRA
SAMOTÁ¤I

105 min.
Běžte se zasmát sami sobě. Komedie o mladých lidech, kteří se na konci 20. století uprostřed velkoměsta
snaží nalézt lásku. Nový český film režiséra D. Ondříčka
Vstupné: 50, 52 Kč
Mládeži nepřístupno

MY·ÁK STUART LITTLE

92 min.
Nejnovější člen rodiny je roztomilý, slušně vychovaný a má srdce na pravém místě. Animovaný film v české verzi.
Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži přístupno

MUSÍME SI POMÁHAT

120 min.
Nebojte se smát a nestyďte se myslet. Strhující příběh o českém národním charakteru (nejen) za protektorátu.
Nový český film J. Hřebejka (Pelíšky).
Mládeži přístupno

MILENCI

100 min.
Jedině láskou se dá vzdorovat chaosu tohoto světa. Příběh ohrožené lásky z jejího vnitřního pohledu. Franc. film.
Mládeži nepřístupno

ANNA A KRÁL
ENE BENE

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

Kalendář akcí – květen 2000
Datum
hod.
akce
místo konání
druh
pořadatel
1. 5.
Skokové závody stupně Zm-S
areál Jízdárny
sport. Jezdecký klub Slavkov u Brna
3. 5.
17.00
Kolem okolo synagogy - slavkovská liga žactva horských kol
sport DDM a CK Slavkov u Brna
4. 5.
14.00
Zazpívej slavíčku - 12. ročník pěvecké soutěže
DDM
kult.
DDM Slavkov u Brna
5. 5.
8.00–12.00
Den otevřených dveří - hasičská zbrojnice
hasičská zbrojnice
Sbor dobr. hasičů, Hasič. záchr. sbor,
5. 5.
13.00
Ukázka zásahu hasičského sboru (za kostelem)
požární stanice Slavkov u Brna
6. 5.
11.00–13.00
Veteran tour Napoleon - okružní jízda skútrů po slavkovském bojišti
sport Skútr klub Brno, HM Slavkov
11. 5.
13.00
Přehazovaná - okrsková soutěž pro děti 2.–4. tříd ZŠ
hala ISŠ
sport DDM Slavkov u Brna
13. 5.
9.00
O pohár starosty města Slavkova - 2. ročník basketbalového turnaje žákyň tělocvična ZŠ Komenského
sport ŠSK při ZŠ Komenského
16. a 18. 5.
8.00–14.00
Pohár rozhlasu - atletická soutěž pro děti ZŠ
stadion Vyškov
sport DDM Slavkov u Brna
16. 5.
15.30
Vystoupení ke Dni matek
sál Společenského domu kult.
MŠ Koláčkovo nám. Slavkov
19. 5.
16.30
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Slavkov u Brna
sál Společenského domu spol. ZUŠ Slavkov u Brna
20. 5.
VOEST ALPINE CUP - golfový turnaj
golfové hřiště GCA
sport GCA Slavkov u Brna
24. 5.
17.00
Absolventský koncert
sál ZUŠ
konc. ZUŠ Slavkov u Brna
25. 5.
19.30
Koncert amerického smíšeného sboru
Historický sál zámku
konc. HM Slavkov u Brna
25. a 26. 5.
8.30, 10.00
Vlnobití - pohádka - divadelní soubor dětí ZŠ Komenského (26. 5. též v 19.00)Společenský dům
kult.
ZŠ Komenského a HM Slavkov
26.–28. 5.
SVATOURBANSKÉ HODY po 40 letech
město a Spol. dům
spol.
27. 5.
9.00
Zájezd do ZOO Lešná - odjezd od kostela
Lešná
kultr. DDM Slavkov u Brna
27. 5.
9.00
Oddílové přebory v kung-fu - družstva Brno, Ostrava, Slavkov
tělocvična ZŠ Komenského sport DDM Slavkov u Brna
27. 5.
2. ročník Memoriálu Jana Poláčka ve střelbě
střelnice nad oborou
sport MS Kozorožec
do 26. 5.
Dostaveníčko s krajkou
sever. křídlo zámku
výst.
Ateliér Pavučina a HM Slavkov
UPOZORNĚNÍ: Od 2 do 24. května 2000 je zámecký areál ve Slavkově pro veřejnost uzavřen. Pouze 13. 5. se uskuteční v 15 hod. v Rubensově sále zámku vernisáž výstavy obrazů Pavla Skalníka „Obrazy – Bataille d’Austerlitz“
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Mercurius Hageland cup 2000 v Belgii
Dorost SK Slavkov u Brna oddílu kopané jede
reprezentovat naše město na mezinárodní fotbalový turnaj Mercurius Hageland cup, který se
koná od 28. dubna do 1. května 2000 ve městech
Wolfsdonk a Aarschot v Belgii.
Hageland cup je vynikající mezinárodní mládežnický turnaj s dlouholetou tradicí a vysokým
kreditem. Letos je to již 11. ročník turnaje.
Přihlášena jsou mužstva z Belgie, Holandska,
Anglie, Francie, Itálie, Dánska, České republiky,
Slovenska, Polska a Švédska. Turnaj získal titul
„Evropský turnaj juniorů č. 1“.
Cestu sponzoruje firma Čáslava-stav, vybavení hráčů a dresy pořídil p. Roman Benda - čerpací stanice Tenryu, pobyt si hradí chlapci sami. Je
třeba poděkovat oběma sponzorům za finanční
dary a přát si, aby takových sponzorů bylo více.
O výsledcích turnaje budeme informovat slavkovskou veřejnost v dalším čísle Zpravodaje.

Družstvo dorostenců v kopané - zleva stojící: Roman Benda (jeden ze sponzorů), trenér mužstva
Milan Májek, Michal Láznický, Tomáš Winter, Stanislav Polášek, Pavel Hloužek, Michal
Reichelt, Lukáš Picek, Antonín Matyáš, vedoucí mužstva Stanislav Ryšánek, člen výboru Martin
Láznický; dole: David Ryšánek, Martin Krejčí, Ondřej Vrána, Tomáš Benda, Tibor Götz, Martin
Hudec, Jaromír Šolc, Jiří Rozbořil a Jan Rotrekl.

Myslivci zahájili stﬁeleckou sezónu
Tradičním Josefským střílením
zahájilo myslivecké sdružení
Kozorožec ve Slavkově střeleckou
sezónu v brokové střelbě na asfaltové terče. Na střelnici Agroklasu nad
oborou se v sobotu 18. března za
mrazivého rána sjelo úctyhodné
množství 48 střelců, kteří si své
střelecké dovednosti vyzkoušeli na
střelišti Vysoké věže na 2x 20 terčů
a na Velké baterii 1x 20 terčů.
I přes velkou nepřízeň počasí při
studeném severním větru soutěžící
dokazovali, že opravdu umí. O tom
hovoří i dosažené výsledky.
První místo obsadil pan Karel Štrublík z Brna nástřelem 57 terčů ze
šedesáti možných. Na druhém a třetím místě skončili pánové Karel
Jemelka z Přerova a Ladislav Dufek
z Klobouček u Bučovic se shodným
počtem 56 zásahů. O umístění rozhodla až poslední chyba v položce
na Velké baterii.
Své střelecké kvality však prokázalo i mnoho dalších střelců, jejichž
výsledky až do dvacátého místa
byly velice vyrovnané. Velmi zdařilou a sportovně vedenou střeleckou
soutěž umocňuje i skutečnost, že
závod byl velmi kvalitně zabezpe-

čen jak po stránce organizační, tak i technické, za
což je potřeba poděkovat
všem zúčastněným členům mysliveckého sdružení, kteří se tohoto úkolu
se ctí zhostili.
Pro informovanost uvádíme termíny dalších střeleckých akcí, které budou
na střelnici nad oborou
v letošním roce pořádány.
15. 4. Slavkovský dvojboj
2x 20 LK,
1x 20 VV
29. 4. Velikonoční cena –
sériový závod na
střelišti Sluka na průseku
6. 5. Okresní přebor – 1x 20 LK,
1x 20 B, KTM
13. 5. Cena Agroklasu 1x 20 LK,
1x 20 B, 1x 20 VV, + Pouled
27. 5. II. ročník Memoriálu Jana
Poláčka 1x 20 LK, 1x 25 B,
1x 15 Sl.
2. 9. Litavský pohár 3x 20 LK, +
vlož. závod Sluka
16. 9. Moravský seriál - na Baterii
a KTM
14. 10. Podzimní cena - sériový závod na VV.
L. Peška

PﬁíleÏitost (nejen) pro maldé
zájemce o horská kola
Oddíl CK Slavkov zahajuje seriál závodů
Slavkovská liga horských kol (SL), který je
určen především pro mládež a neregistrované zájemce o tento atraktivní a náročný
sport. První závod se koná v sobotu 29. dubna v 10 hodin v oboře. Druhý závod SL nazvaný Kolem okolo synagogy bude mít start
ve středu 3. května na Koláčkově náměstí
v 17 hod. Třetí závod se pojede v rámci
Velké ceny České spořitelny 11. června se
startem v 10 hod. v zámeckém parku. Pro vítěze všech závodů budou připraveny pěkné
ceny. Pořadatelé požadují, aby se zájemci
hlásili minimálně hodinu před startem. (np)

STAVBY A PROJEKTY
Brnûnská 93, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 05 - 44 22 72 57

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
studie, projekty pro stavební povolení, realizaãní dokumentace vãetnû rozboru nebo i jednotlivé ãásti – stavební,
instalace zdravotechnické, topenáﬁské, plynoistalace aj.

e-mail: stavbyprojekty@volny.cz
Pondûlí aÏ pátek 7–15.30 hod., nebo dle dohody
divize Morava
přijme pro pracoviště SLAVKOV - BRNO

referenta jednatelství
Požadavky:
organizační schopnosti, flexibilita
samostatnost
komunikativnost
Písemné žádost zasílejte na adresu:
praxe v práci na PC
ZP METAL-ALIANCE
Dana Macková
Vzdělání:
ÚSO (ÚSV)
Kobližná 19, 601 00 Brno
tel.: 05/42 21 51 73–4
• smluvní plat, nástup dle dohody
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Na leteckém snímku je dobře vidět druhá část hřiště ve výstavbě. Na vloženém snímku ukazuje
L. Grúber na plánu postup prací II. etapy.
Foto: Mgr. František Maršálek a mab

Výstavba golfového hřiště
Areál golfového hřiště ve Slavkově u Brna leží
v území ekologické stability BIOCENTRA B14.
Celé hřiště, včetně zázemí, je výhradně soukromou investicí akciové společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, která je zároveň provozovatelem celého areálu. Současně s touto
společností vyvíjí své aktivity také GOLF CLUB
AUSTERLITZ, který se zabývá převážně sportovní činností.
Minulý rok byla dokončena I. etapa výstavby,
která obsahovala šest jamek v zámeckém parku
(1996), tři dlouhé jamky včetně tréninkových
ploch, příjezdové komunikace včetně parkoviště
a klubového zařízení tzv. „Spike bar“. Toto zařízení slouží členům klubu, hráčům a v neposlední

Svatební salon

Lucie

řadě také běžným návštěvníkům areálu.
Nabízíme zde široký sortiment alko i nealko nápojů, včetně čepovaného piva a samozřejmě také
několik druhů jídel.
Pokračuje výstavba II. etapy také na další lokalitě. Tato etapa zahrnuje výstavbu dalších šest
jamek a velké vodní plochy (1,5 ha). Hra na těchto jamkách bude umožněna hráčům již od září letošního roku. Po otevření budou jamky v zámeckém parku zpřístupněny všem zájemcům z řad
veřejnosti. V blízké budoucnosti chceme dobudovat celé mistrovské hřiště s 18 jamkami, jehož
součástí bude nadstandardní zázemí včetně hotelového zařízení + Golfová akademie v zámeckém parku (v roce 2002).

9
Po dobudování celého areálu se zařadíme
mezi přední golfové hřiště v naší republice
(dovolím si tvrdit, že budeme jedni z nejlepších), což může přinést našemu městu mnoho
pozitiv a další výrazné zviditelnění. I přes počáteční nedůvěru a skepsi některých lidí se zatím záměr daří realizovat a jsem přesvědčen,
že dobudování celého areálu neleží nic v cestě.
V našem klubu potřebujeme i sportovní mládež, která by mohla vyrůst v dobré golfisty. Pro
mladé zájemce o tento krásný sport máme připraveny různé zvýhodněné výukové programy.
Občany Slavkova budeme průběžně informovat
o výsledcích našich turnajů, kterých se zúčastňují také známé osobnosti. Budeme rádi, když se
areál golfového hřiště stane navštěvovaným místem na procházkách naším městem.
Informace Vám rádi podáme na tel. čísle:
05/44 22 08 06.
Luboš Grúber
Výsledky VELIKONOČNÍHO TURNAJE
GCA – Stableford 2x18 jamek, který se uskutečnil
22. a 23. dubna 2000. Hrálo se ve třech kategoriích:
Muži hcp 0-26.4: 1. Frank Petr st. (GCA), 2. Fiala
Josef (GC Brno), 3. Nebeský Tomáš (GCA). Muži
hcp 26.5-ZK: 1. Král Petr (GSCZ), 2. Růžička
Rostislav (GCO), 3. Rája Miroslav (GCA). Ženy
hcp 0-36: 1. Resová Olga (GCA), 2. Kovářová Jana
(GCA), 3. Prokopová Oldřiška (DGCS).

Foto: R. Lánský

Slavkov u Brna
Palackého nám. 74
1. patro
tel. 44 22 05 26 (salon)
44 22 01 19 (privát)

NABÍZÍME:
❦ svatební šaty
❦ závoje, ozdoby
❦ pelerýnky
❦ šaty do tanečních
❦ šaty pro družičky

U RICHARDA
Jiráskova 498

❦ šaty pro svaté

přijímání
❦ svatební oznámení
❦ snubní prstýnky
Otevřeno: Po, St
Út, Čt
Pá

10–12 h
13–17 h
11–16 h

13–17 h

Využijte našich služeb ❦ Těšíme se na Vaši návštěvu

Otevﬁeno dennû
17–23 h mimo nedûle

Tel.: 0603 213 582

poﬁádání spoleãensk˘ch akcí
s v˘hodnou cenou jídel
letní zahrádka s posezením u krbu
‰ i p k y, s t o l n í t e n i s
ãepujeme GAMBRINUS, KOZEL,
KOFOLU A GRENU
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V˘roãí slavkovsk˘ch známek
18. května uplyne 55 let
od vydání prvních slavkovských poštovních známek.
Známky v hodnotách 60
a 120 haléřů se rozhodl vydat na své schůzi 15. května
1945 Národní výbor ve
Slavkově pro obvod poštovního úřadu ve Slavkově u Brna. Předlohu pro
tisk vyryl do olova tiskárenský strojmistr Karel
Snášel. Sám je také vytiskl. Tisknout začal 17.
května ve 13 hodin v tiskárně Řetický
a Vencelides ve Slavkově a dne 18. 5. 1945
v 1 hodinu s tiskem skončil. Bylo vytištěno
omezené přesně neurčené množství těchto
dvou známek. Tímto pozbyly platnosti všechny
protektorátní známky.
Autorem námětu byl zřejmě malíř Karel

Kryl, který byl zetěm
Karla Snášela. Oba bydleli ve stejném domě na
Fügnerově ulici spolu
s panem Šilhánkem, který
potvrdil, že autorem námětu byl „s největší pravděpodobností K.
Kryl.“ Kryl byl umělec - malíř a hudebník, ale
velmi nepraktický člověk. Jeho žena se s ním
později rozvedla. Podle Bučovické jiskry z r.
1945 motiv farního chrámu nepochybně navrhoval člen Národního výboru farář P. Mrva.
Asi o týden později byl vydán také korespondenční lístek v zelené barvě s použitím
štočku 60 h a s nápisem „Dopisnice pouze pro
Slavkov a okolí - 1 Kč“. V levé horní polovině
je průčelí slavkovského zámku. Jeho autorem
je také K. Snášel.
(red)

Opisujeme ručně Bibli
Bible – kniha knih – žije po staletí v povědomí
lidstva celého světa. Pro křesťany je živým pramenem jejich víry. Také v dějinách českého lidu není
knihy, která by hlouběji zasáhla do jeho duše a pronikavěji ovlivnila jeho život, jako Bible. Již přes jedenáct století je spjata s jeho životem.
Letos, v jubilejním roce 2000, přichází Česká
biblická společnost v Praze se zajímavým projektem: zve zájemce ze všech církví i kulturní veřejnosti, aby se aktivně účastnili ručního opisování
Bible v českém ekumenickém překladu. Mezi společenství, která se k účasti na projektu přihlásila,
patří i farní katolická charita ve Slavkově. V rámci
ekumenické spolupráce se na akci podílí i sbor
Českobratrské církve evangelické. Cíle projektu
jsou: 1. Vzbudit zájem veřejnosti o Bibli, o její obsah a zvěst, upozornit na její aktuálnost i pro dnešní dobu. 2. Dát křesťanům ze všech církví možnost
spojit se v akci, která bude v tichosti manifestovat
touhu po jednotě křesťanů všech církví v naší zemi,
a současně v malém prožít, jak se Bible v dobách
před vynálezem knihtisku opisovala ručně. 3.
Každému opisujícímu dát příležitost podle možností finančně přispět na stavbu Domu Bible, který
bude sloužit nejen všem církvím, ale i veřejnosti.
Opisuje se z Bible na archy. Ty se pak soustředí
z celé republiky, svážou do šesti svazků, které budou vystaveny v novém Domu Bible v Praze. Na
zvláštní archy napíše každý z opisovatelů své jmého a adresu. Z adresáře se vytvoří sedmý svazek,

který bude tvořit přílohu ručně psané Bible.
Opisování se může zúčastnit každý bez ohledu
na věk a rukopis. Postačí opsat 5 až 10 veršů, při
účasti rodiny i jen jeden verš opsaný jednotlivým
členem rodiny. Podstatné je zúčastnit se.
Akce byla zahájena 13. 4. 2000 v Karolinu
Univerzity Karlovy za přítomnosti nejvyšších
představitelů církví. Ve Slavkově je pro opisování
Bible zajištěna společenská místnost na faře; pro
případ zvýšeného zájmu máme příslib použití dalších prostor v penzionu na Polní ulici a na radnici.
Opisování ve Slavkově hodláme ukončit do konce
května. Další potřebné informace včetně „opisovacích dnů“ sdělí zájemcům koordinátorka akce paní
Zdena Schneiderová, popř. pisatel tohoto příspěvku.
JUDr. Miloslav Honek

✉

Vyznění článku čtenáři připomíná, že veškerou práci v Technických službách města Slavkova
(TSMS) provádí ředitel p. Radoslav Lánský sám,
čímž svévolně opomněl ohodnotit poctivou práci
svých podřízených. Chci podotknout, že pan
Radoslav Lánský má z titulu své funkce za úkol
vzorně se starat o činnosti TSMS, které nám příkladně vyjmenoval ve svém článku.
Jeho článek se zabývá výčtem jednotlivých
činností TSMS, z kterých si občan města nemůže
udělat žádný celkový přehled o plnění zadaných
plánů a jejich realizací. Tímto mám na mysli to,
že ve zprávě pana ředitele nebyly uvedeny úkoly
a priority zadané Městským úřadem ve Slavkově
a tímto i jejich jednotlivé plnění. Proto si občan
našeho města nemohl sám zhodnotit, co bylo
TSMS zadáno a v jakém rozsahu plněno.

INZERCE
●

PRODÁM mladý ovocný sad v Kobeřicích s chatkou. Výměra 4000 m2. Cena
60 000 Kč. Tel. 05/49 24 26 19 večer.

Prosím, jen si zase pípněte

Ve 3. čísle Slavkovského zpravodaje, který
opět zaznamenal vzestupnou tendenci po stránce
obsahové i formální a stal se čtenějším časopisem, se paní Marii Koukalové nelíbí článek našeho poslance B. Sobotky, zveřejněný v čísle 2 pod
názvem „Radnice se změnila k lepšímu“.
V uvedeném článku je výčet i velmi náročných
akcí, které bude radnice v nastávajícím období plnit. Přitom se jedná o aktivity velmi smělé, pro
naše město po léta neřešitelné, vybočující z dnešního normálu budování obcí a měst, jako výstavba

✑ Reakce na článek ředitele TSMS pana Radoslava Lánského
Cílem je moderní mûsto?

okénko
Saintvincentská deklarace je evropský program péče o diabetiky. Česká republika přistoupila k tomuto programu již v roce 1992 a od r. 1995
pracuje Koordinační centrum pro realizaci závěrů
deklarace v ČR. Na posledním zasedání Koordinačního centra letos v dubnu v Luhačovicích byl
přijat závěr jednat s Ministerstvem zdravotnictví
v tom smyslu, že diabetes mellitus je onemocnění
trvalého charakteru, a proto by měly být všechny
léky včetně inzulínu plně hrazeny ze zdravotního
pojištění.
Dne 5. dubna se sešla i v našem okrese pracovní skupina k realizaci závěrů Saintvincentské
deklarace. Vedoucí zdravotního referátu MUDr.
Josef Kallus zdůraznil, že odbor je připraven řešit
cíle, stanovené v deklaraci. Také přítomní lékaři,
zástupci VZP, vojenské pojišťovny, Střední zdravotní školy, OHES a zástupci územních organizací Svazu diabetiků Slavkov a Vyškov vyjádřili odhodlání pracovat tak, abychom se i v našem
okrese přiblížili k evropskému standardu.
Nezapomeňte, že při procházce do jarní přírody si můžete nasbírat některé rostlinky, které se
přidávají do diabetických čajů a ovlivňují hladinu
glykémie, jako mladé výhonky kopřivy, listy
a květ pampelišky, lístky borůvky, jeřabinu,
mochnu, šťovík. Můžete už konzumovat ředkvičku, špenát, salát, rebarboru, pažitku, cibulku,
kopr, křen, řeřichu, topinambury a jinou zeleninu.
Přejeme Vám hodně zdraví a dobré nálady při
procházkách přírodou!
Marie Miškolczyová

Jelikož se v našem městě nacházejí stále nedostatky v oblasti služeb, které jsou občanům
denně na očích, např. chybějící chodník před plynoslužebnou na Husově ulici, stav chodníku a silnice v letní sezóně hojně navštěvované ulice
Příční, stav chodníků na ulicích Bezručova,
Havlíčkova, Slovákova a dalších, stav komunikací na ulicích Tylova, Čapkova, Mánesova a dalších, je původně vydaná zpráva ředitele TSMS
jako účelová „pohádka o růžových brýlích“, což
odůvodňuje domněnku přesvědčit občanskou veřejnost, že je vše v nejlepším pořádku a že nelze
na současném technickém stavu údržby města nic
zlepšovat.
Tímto doporučuji panu řediteli, aby v příštím
článku se nenechal unést „dětinskou sebechválou“ a občanům jasně a věcně označil rozsah plánu jeho činnosti a jeho následné procentuální plnění.
Zdeněk Pavlík

obecních bytů na Polní tolik potřebných pro mladé rodiny, dotace na opravy zámku (který je ve
správě města), městských hradeb, údržba a další
výstavba škol, znovuobnovení slavkovské obory
(víme, v jakém dezolátním stavu je) a další programy. Navíc, lidé, divte se, veškeré plánované
akce jsou podloženy i ekonomicky (dotacemi)!
O co pisatelce Koukalové při tomto zveřejnění šlo? Je proti tomuto prospěšnému budování našeho města, jak je nazývá „růžovou skutečností“,
nebo je to závist nad úspěchy dnešního vedení
města. Svědčí o tom její chabá argumentace týkající se působnosti dřívější radnice. Podle pisatelky radnice již dříve navrhla zrušení druhého místostarosty, snížení zastupitelů z 21 na 15. Proč
tedy i toto málo nebylo realizováno? Nemuselo
se připisovat k dobru dnešnímu zastupitelstvu.
Paní Koukalová! Zapomínáte na to, že veškeré vytvořené hodnoty hlavně u obecně prospěšných prací záleží na lidech, na jejich obětavosti
a patřičné zodpovědnosti. Stěžujete si v článku,
že jste si nemohla k veřejným problémům „pípnout“. Nyní je Vám to dovoleno a neznáme, co
z toho Vašeho „pípání“ pro naše město vzešlo?
„Pípala“ jste v celém Vašem okolí a možná nadarmo a k zlosti spoluobčanů.
Nakonec po skončení volebního období vyhodnotí dosažené úspěchy radnice všichni občané Slavkova. Naši zastupitelé však zasluhují plné
podpory voličů v jejich konání. Nazývat je lháři
a aroganty, tak jak to činíte Vy, je přinejmenším
sprosté a amorální.
Libuše Přerovská
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Předměstí Špitálka a její památky (II)
(Dokončení z minulého čísla)
Pravda je, že v 16. století byl vrchností kostelík věnován „Bratřím Boleslavským“ a svou nynější podobu získal roku 1743, když byl rozšířen Maxmiliánem Oldřichem hrabětem
z Kounic-Rietberku. Již tehdy měl tři oltáře:
hlavní sv. Jana Křtitele, jemuž je kostelík zasvěcen, v bočních kaplích P. Marie a Ukřižovaného
Spasitele. V roce 1882 byly obě boční kaple
opraveny a na jejich oltáře byly umístněny nové
sochy – Panny Marie Lurdské a kříž s tělem
ukřižovaného Krista. Před hlavním oltářem
byly umístněny cechovní postavníky - obuvníků, zámečníků a kovářů, kožišníků, stolařů, řezníků, krejčích, postřihačů, soukeníků, tesařů,
zedníků a bednářů.
Do vnější stěny sakristie byl zasazen náhrobní kámen 1,75 m vysoký a 80 cm široký – paní
Anny, manželky Gabriele Litenského z Kelče,
panského úředníka, přívržence „Bratří Bole-

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – březen
Ondřej Rygl, Topolová 1341
Lenka Zelinková, Slovákova 1283
Kristina Milinková, Špitálská 795
Martin Šenkyřík, Zborovská 1457
Nikola Valná, Zlatá Hora 1348
Marco Zangerle, Slovákova 1280
SŇATKY – březen
Radek Pospíšil, Dambořice
Renata Ševečková, Rašovice - ř.-k. farnost
Jaroslav Kohoutek, Slavkov u Brna
Jitka Nesnídalová, Znojmo
Radech Polach, Němčany
Lenka Nováčková, Křižanovice
Josef Blahovský, Nížkovice
Lenka Mulerová, Mikulov
Radek Vacula, Šaratice
Lenka Ognarová, Vážany n. Litavou
Dalibor Rymeš, Brno
Martina Kramářová, Praha - ř.-k. farnost
ZEMŘELI – březen
Věra Buchlová, Nádražní 1191, 56 let
Anna Mazalová, Nerudova 1133, 77 let

slavských“, s nápisem, který v úpravě zní asi
takto:
„Léta Páně 1616 dne 21. měsíce srpna o páté
hodině z poledne Pán Bůh všemohoucí prostředkem smrti časné povolati jest ráčil z tohoto bídného světa poctivou a šlechetnou ženu Paní
Annu, manželku slovutného pána Gabriele
Litenského z Kelče, měšťana slavkovského, jehožto tělo v tomto místě pochované blahoslaveného vzkříšení očekává.“ Na spodním poli náhrobku je vytesána postava se sepnutýma
rukama. Po její pravé ruce je nápis: „Dnes
mnie“, po levé: „Zejtra Tobie“.
U vchodu do sakristie je zasazen náhrobek,
který postavil sobě a své manželce Magdaléně
Matouš Roztrkal. Nápis na náhrobku, pořízený
ještě za jeho života, nebyl po jeho smrti doplněn
o rok jeho smrti. Nápis na náhrobku, dnes takřka nečitelný, zní takto:
„LETA. PANIE . SLAWAVTNEHO. PANA .
MATAVSS . ROZTRKALA . ZIWOT . SWVG . A .
TVTO . W . PANV. BOHV .
LETA . PANIE . 1.6.1.5. TEN PONDIELI . PO
. S: ALZBIETE . PRZEDE . DNEM . MEZZ . TRZETI . A . CZTWRTAV . HODINAV . DOKONALA . ZIWOT . SWVG . W . PANV . PANI . MANDALENA . PANA . MATAVSS . ROZTRKALA .
TELO.“
HŘBITOV u kostelíku byl používán od roku
1659. Hřbitovní brána je jednou z mála dochovaných klasicistních hřbitovních portálů. Před
ní se nachází jednoduchý kříž z dílny blanenských železáren, datovaný rokem 1855.
KRYPTA rodu Kouniců pod kostelíkem byla
zřízena roku 1795 od knížete Arnošta z KounicRietberku. Dne 7. srpna 1795 do ní byla převezena těla Kouniců, uložená před tím v kryptě
u zámku. Jako první zde byl pochován říšský
kancléř Václav Antonín Kounic, který zesnul ve
Vídni 17. června 1794. Po jeho boku spočinuly
i tělesné ostatky jeho synů Arnošta Kryštofa
(1797) a jeho manželky Marie Leopoldiny
(1795), Dominika Ondřeje (1812), Františka
Václava (1825) i příbuzných z české větve rodu
Karla Viléma (1888) a Albrechta (1897).
Pohřbívání v hrobce bylo ukončeno počátkem
20. století uložením těla Václava Kounice
(1913) zakladatele Studentských kolejí v Brně.
Oldřich Chocholáč ml.

Rychlá pÛjãka
Krátkodobé pÛjãky k jakémukoliv úãelu
aÏ do v˘‰e 30 000 Kã
Doba splácení je 14–50 t˘dnÛ
Do 2 dnÛ doruãíme peníze aÏ domÛ
NepoÏadujeme ruãitele

om
aÏ d

PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 89A, BUDOVA INTERSPAR
639 00 BRNO, TEL.: 05/43 24 64 12-3
VOLEJTE ZDARMA

0800 141 141

Û

Náhrobek, který postavil sobě a své manželce
Magdaléně Matouš Roztrkal Foto: O. Chocholáč

Nejčastější infekce koček
Říká se, že kočka má devět životů a ze všeho
se vylíže. Z mnoha věcí určitě ano, ovšem ne ze
všeho. Řada infekčních onemocnění koček je
bohužel neléčitelná. Při ochraně před nimi platí,
že nejdůležitější jsou preventivní opatření, a to
především vakcinace. Již v raném věku mohou
koťata přijít do styku s jednou z nejzávažnějších
chorob, a to panleukopenií. Projevuje se úpornými průjmy a zvracením, přičemž dochází k dehydrataci organismu a často bohužel k úhynu.
Klíčovou roli v ochraně koťat sehrává do 6.–7.
týdne imunita navozená protilátkami z mateřského kolostra. Později je možné imunitu navodit pouze vakcinací, a to od osmého týdne věku
s následnou revakcinací.
Dalším onemocněním nejmladších věkových
kategorií je tzv. syndrom „kočičí chřipky“. Na
jeho vzniku se podílí několik virových původců,
a to v různém stupni klinické manifestace. Ta se
projevuje buď slabším výtokem z nosu a zánětem spojivek, v silnějších projevech napadá dolní cesty dýchací a postihuje celý organismus.
Před tímto syndromem můžeme kočky rovněž
chránit vakcinací už od osmého týdne věku.
Jednou z neléčitelných chorob je infekční zánět
pobřišnice. Postižena bývají koťata i dospělé
kočky, které jsou častým zdrojem infekce pro
koťata. Projevuje se dlouhodobým nechutenstvím, horečkami a často zvětšením bříška naplněným tekutinou. Prognóza je nepříznivá.
Jedinou možností ochrany je vakcinace, a to od
šestnáctého týdne věku.
I další choroby jsou bohužel těžko zvládnutelné. Jde o kočičí leukémii a kočičí imunodeficienci. V podstatě při nich dochází k selhání
imunity a k úhynu na jiný infekční podnět.
Terapie může mít dočasný úspěch jen v počátečních stadiích onemocnění. Určité procento koček nakažených virem leukémie může infekci
eliminovat, ale jsou nebezpečným šiřitelem viru
do prostředí. Proti kočičí leukémii je možné
kočky chránit vakcinací od osmého týdne věku.
Samozřejmě, že existuje celá řada dalších infekčních onemocnění. Zde jsem uvedl jen ty nejdůležitější, před nimiž se může kočka ochránit
vakcinací (vyjma kočičí imunodeficience).
Závěrem bych neměl opomenout vakcinaci proti vzteklině, která je možná už od 3 měsíce věku.
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