Slavkovsk˘

ZDARMA

4 / 1999

ávštěvnickou sezónu slavkovského zámku zahájily ve středu 31. března vernisáže tří výstav, kterých se zúčastnil i samotný
autor jedné z nich – Anatolij Ključinský, dále
zástupce kazašské ambasády, představitelé
okresního úřadu a starosta města společně
s místostarostkou V. Křivánkovou.
První z akcí – tvorbu rusko-kazašského
malíře Anatolije Ključinského představila
výstava s názvem Můj svět. Téma svých děl
čerpá Ključinský jak z historie, tak i ze sou-
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Tři výstavy zahájily
návštěvnickou sezonu
časnosti. Na výstavě můžeme obdivovat jak
obrazy s biblickými motivy z Nového zákona, např. Navštívení Panny Marie, tak i motivy z literatury, např. Puškin a jeho
Kapitánská dcerka. Milovníci přírody si zase
přijdou na své díky akvarelové tvorbě
Ključinského, kde se malíř věnuje především
krajinám s chalupami či s jezdci na koních.
Další zahájenou výstavou byly ukázky
historických pohlednic a fotografií
Slavkova. Návštěvník zámku si díky fotografiím připomene nejen nedávnou minulost,
seznámí se však i se vzhledem Slavkova
zhruba před sto lety. Setká se zde i s prezidentem T. G. Masarykem či E. Benešem při
návštěvě našeho města.

Anatolij Ključinský s jedním ze svých děl
Foto: H. Nováková
Poslední z trojice výstav byla výstava historických a současných loutek, kde si návštěvníci zámku mohli prohlédnout více než
dvě stovky loutek z dílny řady českých tvůrců a které zapůjčilo muzeum loutkářských
kultur v Chrudimi.
Výstava Anatolije Ključinského potrvá do
19. září 1999, loutky si mohou návštěvníci
prohlédnout až do 3. října. Výstava pohlednic a fotografií bude ukončena nejdříve, a to
9. května.
Petra Janošíková

Čištění slavkovské aleje Foto: R. Lánský

âerné skládky hyzdí mûsto
O krásný a čistý vzhled našeho města se již po řadu let starají Technické
služby (TS) města Slavkova. O tom, co je třeba ve městě udělat a s jakými problémy se pracovníci Technických služeb potýkají, jsme hovořili s ředitelem TS Radoslavem Lánským.
Mezi hlavní úkoly Technických služeb mimo jiné patří čištění města, rekultivace
skládky, údržba veřejné zeleně
a dopravní a světelné signalizace, údržba místních komunikací, správa hřbitova, provoz letního koupaliště či nakládání s odpady.
„Chtěl bych vyzdvihnout osoby, které se
pečlivě starají o veřejnou zeleň před svými
domy a tato prostranství se tak díky nim stávají
určitou ozdobou města. Těchto občanů si vážíme a snažíme se jim v jejich úsilí vyjít vstříc,“
řekl R. Lánský. Po domluvě jim TS například
při obnově trávníku poskytne travní semeno,
hlínu a je-li to možné i vhodný strom. „Lidé si
však musí uvědomit, že i při obnově zelené plochy před domem musí respektovat veškeré inženýrské sítě, což může v některých případech
způsobit určité problémy,“ upozornil ředitel
a dodal, že veškeré úpravy by měly být prováděny se souhlasem města.
Za velký problém považuje R. Lánský neustálé zakládání černých skládek. „Když nalezneme černou skládku, snažíme se vypátrat, kdo
ji založil. Pokud zjistíme původce skládky, pak
tuto osobu předvoláme a vysvětlíme jí, že se dopustila přestupku a že je povinna skládku legálním způsobem zlikvidovat,“ řekl ředitel TS.
Dodal, že v některých případech ukládají za založení černé skládky blokové pokuty, které mohou dosáhnout až tisícovou částku. Pokud se
však s původcem skládky nelze nijak dohodnout, celá záležitost se dostane k projednání
k městské přestupkové komisi.
Technické služby mají také na starost péči
o stromoví ve městě. Dřevo ze stromů, které je
nutno pokácet, se mj. využívá pro kotelnu zámeckého zahradníka, do krbu na zámku, na

ohně při prosincových vzpomínkových akcích
na náměstí k výročí bitvy tří císařů. Kmeny
stromů, které jsou v dobrém stavu, pak s bezplatnou pomocí firmy Jonsered pracovníci TS
rozřežou na hranoly, z kterých pak vyrábějí lavičky. „V současnosti je v našem městě zhruba
25 těchto laviček, například u rybníka, na ulici
Polní u supermarketu, u zookoutku, na Urbánku
a na dalších místech. Předpokládáme, že i v budoucnu budeme s jejich výrobou pokračovat,“
uvedl ředitel.
Ze zprávy za loňský rok vyplývá, že
Technické služby opravily v uplynulém roce
celkem 700 m2 chodníkové dlažby a 440 metrů
obrubníků. „Opravované chodníky postupně
bezbariérově upravujeme, aby na ně mohli
snadno vjet jak vozíčkáři, tak i například maminky s kočárky,“ upřesnil R. Lánský.
Pracovníci TS vysázeli 350 stromů, upravili
travnaté plochy v parcích a na veřejných prostranstvích. „Pracně jsme vyčistili historickou
alej, a to především od vzrostlých náletových
dřevin, uvedl R. Lánský. Podle jeho slov také
úspěšně potlačili kalamitní invazi klíněnky jírovcové, která již po několik let napadá zdejší
kaštany. Díky všem slavkovským školákům,
studentům a junákům bylo vyhrabáno a následně spáleno víc jak 40 traktorových vleček takto
napadeného listí ve slavkovské historické aleji.
Petra Janošíková
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7. schÛze mûstské rady 29. 3. 1999
Na základě projednaných materiálů městská
rada
1. Schvaluje
– navrhované řešení přechodného umístění
zatoulaných psů
– bezúplatný převod městského rozhlasu ve
Slavkově u Brna od SPT Telecom na město
Slavkov u Brna
– ukončení nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor – občerstvení na poliklinice s panem Oldřichem Klimešem a ukládá vedoucímu BTH neprodleně vyvěsit záměr města
o pronájmu těchto prostor
– uzavření podnájemní smlouvy mezi Mgr.
Hanou Charvátovou a paní Světlanou Ivanovou
v pronajatých prostorách polikliniky za účelem
provozování pedikérských služeb
– zkušební dvouměsíční provoz letního posezení u provozovny společnosti Sport klub
Austerlitz Brno
– zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku měta část pozemku parc. čís. 2927/2
o výměře 210 m2 v ulici Topolová pro stavbu
řadového rodinného domu
– majetkoprávní vyrovnání a koupi ideální
poloviny pozemku p. č. 908/4 v ulici Zámecká
o výměře 131 m2 do majetku města
– zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemky p. č. 1784/283 o výměře 19 m2 v lokalitě garáží Zlatá Hora
– zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemky pod stavbami regulačních stanic plynu do vlastnictví Jihomoravské plynárenské a. s.
– doplnění redakční rady Slavkovského
zpravodaje o pana Radoslava Lánského, Polní
1326, Slavkov u Brna
– doplnění komise pro výstavbu o Ing. Jana
Reichla, Pod Oborou 1425, Slavkov u Brna
– kandidaturu Mgr. Petra Kostíka na člena
kontrolní komise Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
– pozvání Ing. Budíka na příští MR

2. Bere na vědomí
– zprávu o činnosti TSMS v roce 1998 a připravenosti na rok 1999
– informaci o projektové připravenosti města na výstavbu obecních bytů
– zprávu o činnosti finanční a kontrolní komise
– návrh pravidel pro přípravu návrhu rozpočtu města
– informace o zasedání Správního výboru
Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
– informaci o Valném shromáždění
Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
3. Ukládá
– předsedovi finanční komise a tajemníkovi MěÚ, aby zprávy komise byly předkládány
MěR a stanoviska komise k materiálům projednávaným MěZ byla předávána též členům
MěZ
– vedoucí správního odboru vyvolat jednání
s ekonomkami ZŠ a s vedením ZŠ k problematice pronajímání tělocvičen škol sportovním organizacím
– vedoucím RŽP zapůjčit na zkoušku přístroj na odhánění ptáků
– tajemníkovi MěÚ předkládat členům MěR
v předstihu termíny kontrolních dnů na akcích
investičního charakteru z rozpočtu města
– vedoucímu ID provést ohodnocení finančních nákladů na vybudování samostatného
vchodu do jídelny DPS
4. Zamítá
– žádost manželů Novotných na poskytnutí
příspěvku na provedení přípojek k novostavbě
rodinného domu
5. Pověřuje
– starostu města a vedoucího příslušného odboru MěÚ k jednání se zástupci Pozemkového

fondu ČR ve věci získání pozemku par. čís. 354
v lokalitě Zelnice do majetku města
– starostu města zastupovat město Slavkov
na jednání valné hromady společnosti VaK
a navrhnout zástupce města k volbě do představenstva paní Mgr. Věru Křivánkovou a do dozorčí rady pana Jiřího Šilhánka
– starostu a místostarostku jednáním o příspěvku 50 000 Kč z rozpočtu města pro účely
sportovišť stadionu
– starostu města jednáním o možnosti vyčištění obory a umístění feromonových lapačů
– MěÚ dokončením příprav spojených s vydáním územního a stavebního povolení k nové
bytové výstavbě a realizací dalších nezbytných
kroků
6. Žádá
– ředitelství Českých drah o zavedení lehké
osobní motorové vozby s odjezdem z Brna ve
21 hodin ve směru Veselí n. Moravou denně
a o zavedení nedělního ranního spoje vedeného
pod dnešním číslem 4100 ze stanice Veselí n.
Moravou
– České dráhy o umožnění zastavení všech
rychlíkových spojů ve Slavkově u Brna
7. Uděluje zvláštní poděkování
– pracovníkům a řediteli TSMS za aktivní
přístup k plnění povinností a činorodou práci
ve prospěch města
8. Upozorňuje
– jezdecký klub a ostatní držitele koní ve
Slavkově u Brna na dodržování ochrany zeleně
dle vyhlášky a využívání pouze polních cest
pro jízdu koní.
Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpracovala Mgr. Věra Křivánková

8. schůze městské rady 12. 4. 1999
Na základě projednaných materiálů městská
rada
1. Schvaluje
– dohodu o využívání tělocvičen ZŠ a sportovišť stadionu mezi zástupci města, TJ Sokol,
SK Slavkov a vedením základních škol
– dohodu o využití příspěvku 50 000 Kč
z rozpočtu města pro účely sportovišť stadionu
mezi zástupci města a zástupci TJ Sokol a SK
Slavkov
– složení komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek pro akce: plynofikace kotelny polikliniky, oprava krovů a stropů zámku, statické zabezpečení objektu předzámčí, výsadba remízku
v lokalitě U šesti splavů, výstavba obecních
bytů, plynofikace MŠ Koláčkovo nám.
– pronájem uvolněného bytu 1+kk v domě č.
p. 187 ul. Bučovická ve Slavkově panu Jiřímu
Mixovi z důvodů naléhavé bytové a sociální situace
– umístění letní předzahrádky v ulici Hradební před provozovnou Sport klub Austerlitz
Brno
– nového člena komise pro životní prostředí
– pana Jiřího Svobodu, ČSA 1070
2. Bere na vědomí
– zprávu o činnosti odboru živnostenský
úřad
– zprávu ze zasedání Správního výboru RRA

3. Ukládá
– starostovi města pozvat na příští zasedání MěR p. Karla Hrabovského
– vedoucímu finančního odboru připravit
informace o možnosti účtování nájemného
z tělocvičen ZŠ
– vedoucímu odboru bytového a tepelného
hospodářství a právníkovi města vyřešit dohodnutým postupem vymáhání dlužných částek za nájem na poliklinice
4. Pověřuje
– starostu města jednáním se správcem
obory ve věci údržby obory a způsobu těžby
poškozených dřevin
– starostu města písemným vyžádáním
„balíku“ smluv a plných mocí k prostudování
nabídky na budoucí prodej akcií JME
5. Doporučuje
– uzavřít s Českou pojišťovnou, a. s., pojistnou smlouvu na pojištění majetku města
– ing. Budíkovi doplnit informace o možnosti získání bydlení ve Slavkově po konzultaci s vedoucím odboru BTH a tyto informace
zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji
6. Odkládá
– posouzení možnosti přestěhování DDM
do nových prostor na červen 1999 (do vyjasnění postupu prací na rekonstrukci restaurace
Bonapart).
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Mûstská knihovna ve Slavkovû u Brna a její perspektivy
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Historického muzea – Centrum kulturních služeb.
Téměř čtyřicet let působení Městské knihovny na slavkovském zámku přineslo s sebou časem řadu problémů. Stále narůstající knihovní
fondy limitované stísněným prostorem neumožňují adekvátní prezentaci knih, čtenářům
ztěžují jejich výběr, působí negativně při inventarizaci, vylučují řádnou údržbu místností
a neúměrně zatěžují klenební systém prvního
suterénu.
Nemožnost využívat konírny a vozárny
v předzámčí ke skladovacím účelům muzea,
nutnost přednostně řešit zázemí pro průvodce
zámku a servis služeb pro návštěvníky (pokladna, prodej suvenýrů, proponovaná šatna
a dětský koutek, změna orientace vstupu do
napoleonské expozice) jsou pak jenom okrajovými důvody, proč je třeba řešit do budoucna
novou dislokaci knihovny.
Jednou z hlavních příčin uvažovaného přesunu Městské knihovny ze zámku byl od začátku 90. let požadavek okresní policie ve
Vyškově na zpřísnění ostrahy objektu, a to
v důsledku zvýšeného napadání památek ČR.
Režim ostrahy je v tomto případě komplikován
skutečností, že Městská knihovna končí třikrát
v týdnu až v 17.30 h, což znemožňuje uzavřít
objekt před veřejností, když se muzeum uzavírá již o hodinu dříve. Na podzim a v zimních
měsících, kdy je brzy tma, hrozí z neuzavřeného, tmavého nádvoří násilný průnik do výstavních a depozitárních prostor. V neposlední řadě
vede k úvahám o stěhování knihovny i fakt, že
zámek je v zimním období pro sníh a námrazu

% p. a.

V letošním roce si ve Slavkově u Brna připomínáme 135 let od založení Městské knihovny. Její počátky spadají do roku 1864.
Tehdy vzniká Český čtenářský spolek, navazující na dříve existující německou knihovnu
v hostinci U bílého koníčka. K začátku provozu posloužila jedna místnost v nově dostavěné
čtyřtřídní „hlavní škole“, dnešní poště. Po 22
letech již knihovna disponovala 820 svazky
a její fond se stále rozrůstal. Funkci knihovníků plnili zdejší učitelé. Po dokončení obecné
a měšťanské školy v roce 1907 (dnes ZŠ
Komenského) přestěhovala se knihovna do nových prostor.
V letech první světové války se ve školní budově nacházel vojenský lazaret, proto byla její
činnost utlumena. Knihovníci v té době vykonávali spíše samaritánské služby a raněným
vojákům vypomáhali peněžními a věcnými
sbírkami.
V roce 1919 došlo k dalšímu přemístění knihovny do Sokolského domu. Zde fungovala až
do roku 1938. V době druhé světové války nevyvíjela žádnou činnost. V poválečných letech
stává se součástí jednotné knihovní soustavy
a její personál se profesionalizuje. Činnost knihovny se řídí knihovním zákonem, přičemž
působí až do konce roku 1960 jako knihovna
okresní a po tomto roce jako městská a středisková. Současně je metodickým pracovištěm
pro školní knihovny. Téhož roku je přemístěna
do objektu Státního zámku Slavkov u Brna,
kde se nachází dodnes.
Po zániku Městského kulturního střediska
řídí knihovnu od roku 1998 divize
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expozici, která naše město více než dvacet let
úspěšně prezentovala v zahraničí a nyní – jak
jsme slyšela – není přístupná v bývalém časovém rozsahu a s odpovídajícími službami návštěvníkům), pak by se nedalo nic namítat. Jak
ale na základě zkušenosti vím, fondy a možnosti muzea nejsou tak rozsáhlé, aby stačily
pokrýt další výstavní prostory (třeba mne odborníci opraví!), a tak se obávám, že budou
tyto místnosti využity pro další komerční účely. Takové využití historických prostor však
zámku na významu a přitažlivosti pro běžné
zahraniční turisty, kteří tvoří drtivou většinu
návštěvníků a jejichž vkus a možnosti mi nejsou zcela neznámy, rozhodně nepřidá. Mám
opravdu upřímný strach, že lidé na odpovědných místech zase jednou zapomněli, že údržba památek a péče o ně nesestává v jejich využívání komerčními firmami, byť by i daly
objektu „nový kabát“.
Ze slavkovského zámku se tak vytratí další
kousek jeho jedinečného génia loci. Tato ztráta
kulturní paměti je nenahraditelná a je zřejmě
součástí procesu globalizace, jehož jsme svědky. Nezbývá než doufat, že dalšími eventuálními zásahy do jednoty slavkovského zámku
město nezíská titul kandidáta na cenu „Bestia
triumphans“ za mimořádnou zásluhu o likvidaci kulturního dědictví v České republice.
Dr. Helena Filipová

V minulé příspěvku jsme popsali stav závazků města z úvěrů na rekonstrukci části
Palackého náměstí a na rekonstrukci kotelny
a rozvodů tepla na sídlišti Zlatá Hora.
Zopakujme, že dnešní zůstatek obou úvěrů
činí celkem 26,3 mil. Kč. Oba úvěry jsou
úročeny pevnou úrokovou sazbou 12 % p. a.
Je to hodně nebo málo?
Tuto cenu peněz můžeme srovnávat
s více měřítky. Pro zjednodušení zvolíme
jednu idikativní sazbu České národní banky
(diskontní sazbu) a srovnatelnou bankovní
sazbu založenou na šestiměsíční ceně peněz
na českém mezibankovním trhu (tzv. PRIBOR 6M), obě zvýšené o dva procentní
body jako modelovou obchocní přirážku
banky. Z grafu je vidět vývoj těchto sazeb za
období od poskytnutí úvěru. Výhodnost
sjednané pevné sazby se „ztrácí“ v období
začátku roku 1999. Dnes se cena srovnatelných úvěrů pohybuje v úrovni pod 12 procent, úvěr se tedy stává méně výhodným,
příznivě však působí pokles jistiny v důsledku splácení – tím se „relativně draho“ úročí
již nižší zůstatek.
K námětu „Co tak vzít úvěr za výhodnějších podmínek a stávající úvěr splatit?“ –
tato možnost je omezena přísnými sankčními podmínkami banky při předčasném splacení sjednaných úvěrů. Výhodnost je až při
rozdílu výsledené sazby přes dva procentní
body.
Ing. Jiří Matyáš
člen Městské rady ve Slavkově u Brna

31. 3. 97

Domnívám se, že přesun neprospěje z hlediska kulturně estetického ani jedné z těchto institucí. Začněme knihovnou. Hledisko estetické
bude sníženo na minimum (architektura – jako
ostatně téměř u všech zdravotnických zařízení
– působí poněkud stísněně) a zde se už těsně
dotýkáme hlediska etického: na své cestě za
poznáním se čtenář místo pohledu na barokní
klenby chodeb či na fontány v parku musí spokojit s pohledem na projíždějící sanitky. A už
vůbec nemluvím o tom, že přesunutím knihovny z přirozeného centra města na severovýchod
budou znevýhodněni obyvatelé jižní a západní
části Slavkova. Knihovna jako instituce tak
tedy s přerušením své kulturní kontinuity (návaznost na tradici vzdělanosti a osvěty, šířící se
počínaje novověkem ze šlechtických sídel do
okolí) ztratí i část svého významu.
Na významu pak ztratí i budova zámku, který pro většinu obyvatel Slavkova představuje
přirozené kulturní a historické centrum města
a vzbuzuje v mnohých zájem o regionální historii. (Vím, o čem píši, neboť jsem v jeho stěnách strávila osm průvodcovských sezón a za
tu dobu jsem problematiku této slavkovské
kulturní instituce č. 1 v mnoha ohledech poznala.) Tvrdím tedy, že zámku neprospěje odstranění jedné kulturní instituce, aniž by byla
nahrazena institucí odpovídající. Pokud by vedení Historického muzea mělo v úmyslu rozšířit stávající expozice (třeba Napoleonskou

CENA ÚVĚRU

30. 6. 97

Se směsí podivu a lítosti jsem se v prvním čísle Slavkovského zpravodaje (ve zprávě ze
zasedání městského zastupitelstva) dočetla o plánovaném stěhování Městské knihovny
z jejích dosavadních prostor v budově zámku do místností polikliniky.

Ekonomika města (3)

30. 9. 96

Několik poznámek ke kauze Městské knihovny

3

31. 12. 96
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těžko přístupný starším a imobilním osobám.
Dnes využívá Městskou knihovnu 851 dospělých a 343 dětí. Ze svého fondu 33 500 knih
a časopisů půjčí ročně cca 30 000 titulů.
Zájemcům poskytuje rovněž speciální služby
formou meziknihovních výpůjček, bibliografického vyhledávání a informačního servisu. Pro
mládež pořádá vzdělávací a výchovné besedy,
kterých se například za rok 1998 uskutečnilo 42.
Je samozřejmé, že je snahou města i muzea
vytvořit pro tento kulturní stánek takové prostředí, které by jak po stránce dosažitelnosti
(centrum města a bezbariérový přístup), tak
i reprezentativnosti (nestísněné a nepodsklepené prostory) odpovídalo všem standardům požadovaným pro moderní a funkční knihovní
zařízení.
Pokud se záměr najít pro knihovnu vhodnější
prostředí než má dosud nezdaří, zůstane i nadále ve slavkovském zámku, kde ji dychtivý čtenář může navštívit každé úterý, středu a pátek
od 8.30 do 12 a od 13 do 17.30 h.
ED a JŠ
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Více světla aneb Nic nového pod sluncem

✉

I tak by se dala charakterizovat
část diskuse k rozpočtu na jednání zastupitelstva dne 15. 3. 1999. Na tomto jednání byl totiž po zhruba čtyřměsíční intenzívní
práci v radě a komisích MZ na přípravě rozpočtu předložen návrh pozměněný, který navyšuje původní návrh rozpočtu zhruba o 1 mil.
300 tis. Kč. Je to poměrně překvapivé vzhledem k tomu, že při projednávání původního návrhu v radě a komisích se „bojovalo“ o každou
korunu. Proč tedy tato změna? Ukázalo se prý
totiž, že plánované daňové příjmy města byly
„nedoceněny“, a tak mohl vzniknout návrh
nový. I když ekonomika v celé republice spíše
stagnuje, roste nezaměstnanost a prognózy dalšího vývoje jsou spíše pesimistické, je dobré,
když alespoň někde se prognózuje optimisticky. Ale to je věc názoru a pohledu. Až potud
sice nezvyklé, ale nic, co by souviselo s názvem tohoto článku. Tato souvislost nastala až
v okamžiku, kdy se rozhodovalo o tom, jak naložit s částí takto „nově vytvořených zdrojů“.
Byl totiž předložen návrh, aby cca 340 000 Kč
bylo vynaloženo na vybudování nového osvětlení prostor zámku a blízkého okolí.
Ptáte se, proč tak najednou vzniká potřeba
„více světla“? Zdůvodnění bylo celkem jednoduché. Ve Slavkově v květnu a červnu proběhnou dvě velmi významné akce. Město bude
poctěno přítomností představitelů NATO na závěr cvičení, které proběhne ve Vyškově. V červnu má dokonce město navštívit pan prezident
Havel. Jsou to určitě významní hosté. Ale tady
se dostáváme k druhé části názvu článku – nic
nového pod sluncem. Určitě si pamatujeme
v minulosti také různé významné návštěvy, při
kterých se stavěly různé „kulisy“ a vylepšovala
se skutečnost bez ohledu na potřeby lidí.
Že by podobnost čistě náhodná? Nebo že
by platilo „když dva dělají totéž, není to totéž?“ Člověk je zřejmě nepoučitelný. Nic proti
novému osvětlení zámku, pokud jsou vytvoře-

ny finanční prostředky a město nemá důležitější a aktuálnější potřeby, např. ve školství, zdravotnictví, v údržbě vozovek, chodníků a podobně. A podle mého názoru město Slavkov
tyto potřeby určitě má. Je to tedy otázka priorit.
Musím se přiznat, že jsem rozhodně nepatřil mezi stoupence vstupu ČR do NATO. Ale
nyní nevím. Přece, kdyby nebyla ČR v NATO,
nebylo by cvičení, a nevznikla by akutní potřeba pro „více světla“. Škoda jenom, že vzácné
návštěvy ve Slavkově nenavštíví více míst, aby
mohla vzniknout potřeba i na opravy a rekonstrukci jiných, potřebných míst, např. … (občan si může podle místa bydliště dosadit sám).
Prostředky by se také určitě našly. Nebo se mýlím? Inu, mýliti se je lidské.
RSDr. Zdeněk Uhlíř
člen zastupitelstva za KSČM
člen kontrolní a finanční komise MZ
7. dubna 1999
předal starosta
města Mgr.
Petr Kostík
oficiálně čestné občanství
města Slavkova
u Brna předsedovi Klubu
autorů literatury faktu PhDr.
Miroslavu
Ivanovovi
u příležitosti
jeho 70. narozenin
Foto:
J. Pernes

K psímu problému
V poslední době se v našem městě pohybuje čím dál větší množství volně pobíhajících
psů. Není nutné zdůrazňovat, že takový pes bez
pána je potencionálním nebezpečím pro všechny obyvatele. Vyzýváme tímto všechny chovatele psů, aby je nenechávali volně pobíhat bez
dozoru a náhubku a provedli si zabezpečení
svých nemovitostí tak, aby se pes nedostal
mimo domov v době nepřítomnosti svého pána.
Volné pobíhání psa je v rozporu s vyhláškou
města č. 20 o veřejných prostranstvích a její porušení je stíháno jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 48 zákona ČNR č.
200/1990 Sb. O výši pokuty se rozhoduje v řízení komise k projednávání přestupků.
Dalším velkým problémům je venčení psů.
Je nám jasné, že pes chovaný v bytě musí být
venčen, a tak se v ulicích, parcích a dalších prostranstvích prohání denně desítky psů všech
možných ras. Každý zde samozřejmě vykoná
svoji potřebu. S tímto problémem se potýkají
ve všech městech na světě. Různých způsobů,
jak problém vyřešit, bylo navrhováno mnoho.
Nejlevnější a rozhodně nejúčinnější je sbírání
„hovínek“ majitelem psa. Ve světě, tedy tom civilizovaném, to je samozřejmost. Majitel má
u sebe sáček, ubrousek či čtvereček novin, pej-

sek vykoná svoji potřebu a jeho pán to okamžitě sebere. Kdo má svého psa opravdu rád, musí
si uvědomit, že psí „hovínka“ ostatní občany
obtěžují. A nejen to, také vzhled chodníků
a parků tím trpí.
Závěrem ještě vyzýváme ty občany, kteří
nemají své psy přihlášeny k místnímu poplatku
ze psů, aby tak neprodleně učinili, a to na finančním odboru Městského úřadu ve Slavkově
u Brna. Také nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek, jak je již uvedeno v úvodu tohoto článku.
Poukazováním na tyto problémy chceme vyburcovat všechny, kterým toto vadí, aby vystoupili z anonymity a těm chovatelům, jejichž psi
město znečišťují nebo volně pobíhají po ulici,
řekli od plic svůj názor.
Odbor RŽP MěÚ

Kolečkové show
ZŠ Tyršova pořádá v sobotu 29. května
1999 od 9 hodin pro slavkovské děti již tradiční KOLEČKOVÉ SHOW na autodromu
RC Autoklub Slavkov (za autobusovým
nádražím). Spousta soutěží a her na všem,
co má kolečka.
ZŠ Tyršova
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Jaro plné naděje
Přišlo jaro a s ním vše, co k tomuto ročnímu
období přinášejícímu novou naději patří. Dávno
roztály poslední zbytky sněhových vloček. Den
s námi zůstává na úkor dlouhých zimních večerů
déle, rtuť teploměru pomalu zvedá hlavu a my se
těšíme, že nás opustí ty nepříjemné rýmy a nachlazení. Zahájíme jarní úklid, a to jak ve svých
obydlích, tak před nimi. Což nám dává příležitost popovídat si se svými sousedy, co nás v těch
zimních časech překvapilo, či co nového se
chystáme uskutečnit. Součástí příchodu jara je
i práce na zahrádkách. Nacházíme je po zimě
pěkně odpočaté, i když poněkud neupravené. Pár
hezkých dnů nám dá šanci vše opět uvést do toho
správného stavu.
Jenže dovést věci do toho správného stavu
není nikdy tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Každá činnost, dělá-li se k určitému
užitku, nám vezme mnohdy hodně sil a sebepřemáhání. Někdy se ani nemusí dostavit kýžený výsledek. Je nutné pokusit se znovu, samozřejmě
ještě s větší pílí kýženého cíle dosáhnout.
Možná si nyní říkáte, co má dovedení věcí do
správného stavu společného s prací na zahrádce? Možná, že podobnost je jen náhodná, jenomže mně nejde o podobu jako takovou, ale
o princip.
Na podzim jsem si koupil a zasadil jabloň.
Byla to moje volba s výhledem do budoucnosti.
Ten výhled spočívá v tom, že když se o ni budu
dobře starat a dám jí vše, co potřebuje ke zdárnému růstu, po určitém čase sklidím jablka.
Postrádalo by logiku, kdybych zasadil jabloň
a sklidil hrušky, nicméně stalo se!
Na podzim jsem šel k volbám a zvolil jsem
pravici. Byla to moje volba s výhledem do budoucnosti. Ten výhled spočíval v tom, že se bude
pokračovat v započaté cestě s následnou finalizací rozběhlých či zamýšlených akcí. (Viz
„Procházka Slavkovem na přelomu tisíciletí“
prezentovaná ODS.) Přestože pravice získala
největší přízeň voličů vyjádřenou v procentech,
hlavní slovo při rozhodování o záměrech města
má levice. Tento fakt je nutné respektovat, jelikož
vznikl po demokratickém vyjednávání všech zúčastněných stran. Na druhé straně by mělo být
umožněno všem, kteří mají jiný názor, tento prezentovat a v duchu korektních vyjednávání zákonnými prostředky prosazovat.
Závěrem chci popřát vše, kteří si zasadíte ten
svůj strom, aby Vám přinášel právě takové ovoce, které očekáváte.
Ing. Jan Boubín

Holky, kluci… vítězství
Nejen gratulacemi, ale i spontánní bouřlivou
ovací zahrnuli holky a kluci 9.A svou spolužačku. Důvodem ke společné radosti se stalo oznámení okresní metodičky pro Čj a DDM Vyškov,
že Pavlína Londinová, žákyně 9.A ZŠ
Komenského nám. Slavkov, získala 1. místo
v Olympiádě v českém jazyce. V soutěži žáků
základních škol se uplatnily jednak znalosti gramatické a v druhé části umění stylizovat na dané
téma (libovolný slohový útvar).
Kamarádská Pavlína, tak oblíbená, zvítězila
právě díky své slohové práci psané s vtipem
a jemným humorem jí vlastním, na téma Holky
(kluci), co spolu nemluvíme.
Naplněním každodenní společné práce a úsilí
je zasloužený úspěch. Přejeme proto všichni,
aby ji provázel i v oblastním kole v Brně, kde už
bude reprezentovat nejen svou školu, ale i dvacet
vrstevníků okresu Vyškov.

Vážení přátelé country hudby,
příští rok tomu bude třicet let, co v Brně
vznikla skupina POUTNÍCI. Tahle kapela se
hned od svých začátků zařadila mezi jihomoravskou špičku, což mohu jako účastník různých hudebních soutěží, kde jsme účinkovali
se slavkovskou skupinou Honci, potvrdit.
Navíc jsem se v roce 1980 stal členem
Poutníků a zažil jsem i jejich vzestup celostátní.
Co má ovšem tahle skupina, která několikrát vyhrála známou soutěž Porta, vydala devět kompaktů a sjela půl Evropy, společného
se Slavkovem?
Je to několik věcí. Především moje letitá
účast jako pravověrného Slavkováka v souboru. Potom naše první koncerty jak na „kulturáku“, tak například na schůzi fotbalového
výboru. No a v posledních letech jsou
Poutníci ve Slavkově skoro jako doma.
Jednak jsme zde nacvičili poslední dvě cé-
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déčka (díky pochopení Věry Markové a nesmím zapomenout taky na Slávka Šedého)
a měli jsme zde nejhezčí koncerty za poslední
dva roky. Jednak na počest mých čtyřicátých
narozenin, ale také dva pěkné country bály
a hraní na Běhu Terryho Foxe.
Na letošní rok máme pro naše město opět
rozjednáno několik akcí, ale jestli proběhnou,
záleží na finanční situaci zájemců. Pravda je
totiž taková, že větší část kapely se živí muzikou – i když pro Slavkov hrajeme s těmi největšími slevami jaké jsou jenom možné. Takže
zatím snad jedinou jistou místní akcí budou listopadové výchovné koncerty pro děti.
Jinak chystáme vydání dalšího CD – tentokrát kompilace složené z věcí natočených
v letech 1991–1998. Kromě toho budeme
hrát a hrát a hrát. Letos nás čeká přes sto
koncertů. Tyto absolvujeme v sestavě: banjo
– Petr Brandejs, mandolína – Honza Máca,
kytara, zpěv – Zdeněk Kalina, sólová kytara
– Mirek Hulán a na kontrabas bude hrát
moje maličkost.
Doufám, že na některých vystoupeních se
uvidíme a že Vás Poutníci nezklamou.
Za skupinu její kapelník Jiří Pola

Poutníci ve Slavkově. Zleva J. Máca, M. Hulán, J. Pola, Z. Kalina a P. Brandejs

Foto archiv

Poslanecký den JUDr. Zuzky Rujbrové
V únoru 1999 navštívila Slavkov u Brna
poslankyně Parlamentu za KSČM JUDr.
Zuzka Rujbrová – členka ústavně-právního
výboru Parlamentu. Po přijetí na městském
úřadě následoval krátký neformální rozhovor
se starostou města Mgr. Petrem Kostíkem.
Jeho obsahem byly zejména legislativní otázky, které se dotýkaly státní správy a samosprávy a také sociální politiky.
Potom navštívila poslankyně ZŠ Tyršova
a seznámila se s problematikou školství ve
Slavkově. Při prohlídce zdravotnického zařízení MUDr. Miroslav Bílek představil
Lázeňský dům firmy Emko Medical a provedl
hosty špičkovým prostředím hemodialýzy
a ostatními prostorami Lázeňského domu.
Po krátké besedě na městském úřadě se
JUDr. Rujbrová setkala s důchodci slavkovského regionu, kteří jsou ubytováni v DPS.
Malá místnost Klubu důchodců byla naplněna
a poslankyně trpělivě odpovídala na řadu dotazů a seznámila přítomné s některými připra-

vovanými zákony. Poté se poslankyně zúčastnila besedy s občany města.
Ráda bych poděkovala všem vedoucím
pracovníkům, kteří umožnili poslankyni
Parlamentu ČR JUDr. Zuzce Rujbrové seznámení s jejich problematikou.
Dana Franková
předsedkyně ZO KSČM
Cestovní
kancelář

B O N A PA RT
Slavkov/Austerlitz, Czech Republic

Zdeněk LEFLER
obchodní živnost, nákup – prodej
člen Obchodní a hospodářské komory
Brno
Sušilova 407
684 01 Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 06 30

IČO: 49411250
DIČ: 343-250227402
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Slavkov pﬁitahuje podnikatele
Dalším podnikem, který vám chceme
představit, je firma Auto-Bayer, s. r. o., se sídlem na ulici Bučovická. Činnost a náplň, která se týká především prodeje a servisu osob-

Hudební veãer ZU·
Základní umělecká škola ve
Slavkově u Brna uspořádala
30. března 1999 III. hudební
večer žáků, na kterém si přítomní rodiče
a přátelé akcí naší školy vyslechli program
skladeb různých hudebních oborů.
Jako první účinkující se předvedli členové
žesťového souboru ABB. Po nich nám zazpíval Jan Lysák, na housle hráli Martin Kříž
a Martina Gecová. Dále účinkovali: Michal
Oujezdský – baryton, Zdeněk Šimek – klavír,
Zuzana Pitáková a Eva Hladká – el. klávesy
a Tomáš Moric – kytara.
Závěr patřil komornímu souboru zobcových fléten a žákům II. cyklu, kteří příjemnými tóny ukončili tento hudební večer. Byli to
Jan Patera – trubka, Klára Šemorová – klarinet a Petra Pospíšilová – saxofon alt.
Jarmila Mašová

ních vozů továrních značek Škoda,
Volkswagen, Audi a Seat, je známa nejen našim občanům, ale téměř v celé ČR. Svou dosavadní úspěšnou činností firma příznivě proslavuje celé naše město, za což jí touto cestou
upřímně děkujeme.
Méně známé je našim občanům, že firmu
vlastní spolu s panem Dušanem Bayerem
i pan Petr Majer a že firma zaměstnává 80
pracovníků. Od roku 1997 došlo k zahájení
prodeje motocyklů značka Kawasaki a k půjčování aut. Firma dává příležitost sportovního
vyžití pořádáním různých soutěží, především
rádiem řízených automodelů na vybudovaném autodromu v ulici ČSA nejen dospělým,
ale především mládeži. O vyžití mládeže se
stará celý management firmy.
Přestože stávající autosalon se servisem je po
stránce upravenosti chloubou města, firma neusnula na vavřínech a připravuje výstavbu samostatného nového autosalonu Škoda. Po vybudování tohoto objektu ve východní ploše areálu
dojde opět k výraznému zlepšení kultury prodeje a rozšíření objemu obchodů. S výstavbou
bude započato v tomto roce a ukončení a uvedení do provozu se počítá v roce 2000.
H. L.
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Připomínáme všem občanům Slavkova, že
v pátek dne 30. dubna 1999 pořádá územní organizace Svazu diabetiků ve spolupráci s dánskou firmou Novo Nordisk a OHES Vyškov
DEN ZDRAVÍ, v rámci kterého si můžete dát
bezplatně a bezbolestně změřit hladinu cukru
v krvi a krevní tlak. Měření se uskuteční:
9–11 h v místní poliklinice, čekárna obvod.
lékařů a v LD Emko Medical, Zlatá Hora 1466
13.30–15 h na autobusovém nádraží
Pouze v tento den si můžete zakoupit špičkový glukometr One Touch Profile s 50% slevou za 2600 Kč, testovací proužky, zdravotnickou literaturu a časopis Dia život. Navštivte
nás, abyste se více dozvěděli o svém zdraví
a o problematice diabetu.
I v květnu pokračujeme s přednáškami
v rámci edukačně-motivačního programu pro
diabetiky. Dne 24. května 1999 od 14.30 hodin
přednáší v LD Emko Medical MUDr. Jindřich
Olšovský, primář FN u sv. Anny v Brně na
téma: Nové poznatky v léčbě diabetu. Všichni
diabetici i ti, kteří se zajímají o tuto problematiku, máte jedinečnou možnost vyslechnout si
našeho předního odborníka na diabetologii.
Bližší na plakátech v poliklinice a v lékárnách.
Výbor ÚO Svazu diabetiků Slavkov

reklama mnoha způsoby

Malí herci hráli s chutí a diváci se určitě nenudili

Foto: H. Nováková

Pekelné plány, které pobavily
Žáci základní školy na Komenského náměstí připravili spolu
s Historickým muzeem - Centrem
kulturních služeb Slavkov u Brna divadelní inscenaci Pekelné plány.
Uváděla se na konci měsíce března - celkem
pětkrát ve dnech 25. a 26. 3 - v Kulturním
domě. Představili se nejen talentovaní malí
herci, ale ukázalo se též, že vtipnou a vypointovanou divadelní pohádku lze vytvořit i v poměrně skromných podmínkách.
Vedoucí celého projektu a autorkou pohádky je Iva Kočí, scénickou úpravu připravila
spolu s žáky Iva Mertová. Taneční složku,
která tu a tam přecházela ve skutečný pokus
o choreografické ztvárnění, s dětmi nastudovala pedagožka slavkovské základní umělecké školy Lenka Krahulová a učitelka ZŠ Petra

Poláčková. Dík patří také sponzorovi
akce panu O. Svobodovi.
Příběh sledující osudy čertí populace sužované lidskými vetřelci je
bohatý na slovní vtipy, mladí herci
dokonce v dobře odpozorovaných sekvencích
parodují chování dospělých, jež mohou každodenně sledovat. Nejen pro rodiče zúčastněných byla sympatická i solidární snaha všech
vystupujících o kolektivní dramatický projev.
Už proto můžeme Pekelné plány zařadit mezi
šťastné ukázky kdysi tolik oblíbené a nyní se
znovu rozvíjející školní dramatiky.
Dětské a školní divadlo je totiž kulturní
a vzdělávací fenomén, který nejen rozširuje
možnosti aktivního vyžití dětí, ale poskytuje
městu také možnost vděčných a vlídných kulturních zážitků.
Slavomír Velehradský

Grafický návrh, zpracování
Veškeré tiskoviny
Fóliová reklama
Sítotisk
Světelná reklama
Velkoplošná reklama
Malovaná reklama
Firemní vlajky
Reklamní předměty
Potisk autoplachet
Reprezentační,
pracovní oděvy
Prezentace na výstavách
Předváděcí akce
Rotroekl
Slavkov u Brna
tel. 0601 543 732
tel./fax +420 5 44 22 17 54

MARKETING, ADVERTISING
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Kalendář akcí – květen 1999
Datum

hod.

1. 5.
14.00–19.00
6. 5.
14.00
7. 5.
19.30
8. 5.
15.00
11. 5.
13.00–17.00
13. 5.
13.00
15. 5.
9.00–15.00
15. 5.
od 9.00
18. 5.
19.30
20. 5.
13.00
26. 5.
16.30
27. 5.
16.30
28. 5.
8.30, 10.00
29. 5.
9.00
29. 5.
9.00
29. 5.
15.00
30. 5.-2. 6.
30. 5.
9.00–11.00
14.00–16.00
31. 5.-2. 6. 9.00–16.00

akce

místo konání

pořadatel

Dárek k 1. máji - novinky líčení jaro–léto 99 od Keenwel zdarma
Zazpívej slavíčku - okrskové kolo pěvecké soutěže
Moravanka J. Slabáka - koncert
Kolem okolo Synagogy - závody horských kol
Den otevřených dveří
Okrsková soutěž v přehazované pro děti 2.–4. tříd ZŠ
V. moravskoslezská klubová výstava jagdteriérů
Celostátní turnaj mladších žáků v rugby
J. Ohmes, R. Mirshak, Shun-Lin Chou - evropské turné - koncert
II. ročník KULIČKIÁDY (obnovení tradic jara)
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Absolventský koncert
Dlouhý, Široký a Bystrozraký - pohádka pro děti MŠ a I. stupeň ZŠ
Kolečkové show - hry a soutěže pro děti
Zájezd do ZOO Jihlava (pro rodiče s dětmi)
ČR–RUSKO - kvalifikace ME v rugby
KVĚTINA V HISTORICKÉM INTERIÉRU - ukázky historické vazby
– aranžování květin na nádvoří zámku
– zpřístupnění prohlídkového okruhu
– otevřen prohlídkový okruh

kosmet. salon Arnika
DDM
Společenský dům

Palackého nám. 74, Slavkov
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
DDM + Cyklo Klub Slavkov
ZUŠ Slavkov
DDM Slavkov u Brna
Mor.-slez. klub chov. jagdter., ČMKJ
Rugby Club Vyškov
HM-CKS Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
ZUŠ Slavkov u Brna
ZUŠ Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
ZŠ Tyršova
DDM Slavkov u Brna
Rugby Club Vyškov
HM-CKS Slavkov u Brna,
Střední zahradnická škola Brno,
Svaz květinářů a floristů

ZUŠ
ZŠ Komenského
zámecký park
areál RC Vyškov
sál ZUŠ
zámecký park
sál ZUŠ
sál ZUŠ
Společenský dům
autodrom (u aut. nádr.)
areál RC Vyškov
areál zámku

Na zámku probíhají čtyři výstavy (Slavkov u Brna - pohlednice; M. Netík - výbor z díla; Můj svět - obrazy; Svět loutek – bližší informace na plakátech
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Opak svûtla

Lov

PﬁedloÏka

Svobodn˘
stﬁedovûk˘ Nekovov˘
prvek
statek

Krátk˘ ‰ot

Druh trop.
otakárka

Soulad

1. ãást
tajenky

Brazilské
mûsto
SPZ okr.
Dun. Streda

Znaãka
jeansÛ

3. ãást
tajenky

Kontinent

SZP okr.
Brno
Chlapecká
zbraÀ

Správní
celek v âínû
Polní míra

Staroãeské
zájmeno

SPZ okr.
Olomouc
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Podnik
·panûlsky v Adamovû
zlato
Kancléﬁ
M. Terezie

Spor

Egyptsk˘
bÛh slunce

Barvivo

Kolosi

SLOVANSKÁ 1075, SLAVKOV U BRNA

B˘VAL˘ AREÁL CUTISINU
Vûdeck˘
titul

SPZ okr.
Rokycany

Konãetina
(zast.)

Zkratka pro
ãíslo
SPZ okr.
Sokolov

✼
✼
✼
✼
✼
✼

KOBERCE – kusové i metrové
PVC – i samolepicí
KORKY – podlahové i obkladové
PLOVOUCÍ PODLAHY
PARKETY
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Tlustá

(po Slavkově zdarma!!!)

Systém
Pﬁíslovce
zabraÀující
Místo
zablokování
k bydlení
brzd

V˘r. druÏ.
invalidÛ
Kubánská
rev. rada
Sloven.
souhlas

Nefal‰ovaná

SMRTONOSNÁ ZBRAÀ 4 - Mel Gibson. Jsou zpátky… a jsou ve
vrcholné formû.
MERCURY. Nejlep‰í film Bruce Willise a Aleca Baldwina. Nûkdo
toho ví pﬁíli‰ mnoho…
NÛCO NA TÉ MARY JE – Diaz Cameron. Skuteãná komedie století.
·EST DNÍ, SEDM NOCÍ - Harrison Ford. Nechte se okouzlit romantickomilostnou komedií z prostﬁedí tichomoﬁského ostrova.
THE BIG HIT. Akãní thriller. Nic není nebezpeãnûj‰ího, neÏ pár
mladíkÛ… S velkou chutí zabíjet.
POSLEDNÍ CÍSAﬁ. Osudy posledního ãínského císaﬁe. Tento film
byl ocenûn 9 oscary!
MIMIC. Pﬁipravte se na rozhodující bitvu ãlovûka s pﬁírodou.
Skvûl˘ sci-fi thriller o viru, kter˘ se vymkl kontrole.
MALÍ VÁLEÃNÍCI. Jsou hrdin‰tí, neporazitelní. Akce, dobrodruÏství a spousta legrace pro celou rodinu.
NÁV‰TÛVNÍCI 2. Pokraãování nejúspû‰nûj‰í francouzské komedie.
BÍDNÍCI. Nejnovûj‰í zpracování románu, které se natáãelo v Praze.
KATASTROFA LETU Ã. 19. Po‰kozené letadlo, 319 pasaÏérÛ, palivo na dvû hodiny.
PONORKA. Sci-fi thriller o misi, která má zachránit Zemi, aÏ po jejím zniãení.
VESELÉ VÁNOCE, PANE LAWRENCI. Dûj se odehrává v japonském zajateckém táboﬁe, na ostrovû Jáva v roce 1942. David
Bowie, Tom Conti ve váleãném dramatu.
POHRANIÃÍ. Varování: vyhni se texaskému pohraniãí! V bance je
7 milionÛ dolarÛ.
MUÏ S MINULOSTÍ. Akãní thriller o muÏi, kter˘ musel ohrozit sám
sebe, aby zjistil, kdo vlastnû je.
MALÁ MOﬁSKÁ VÍLA. Jeden z nejpÛvabnûj‰ích celoveãerních
animovan˘ch filmÛ studia Walta Disneye.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Patron
vinaﬁÛ
Evropan

2. ãást
tajenky

¤adová
ãíslovka

KÛÀ
básnicky
Zpûv. pták

Vraní
citoslovce
âást obliãeje
(mn. ã.)

MoÏná PﬁedchÛdce
(básnicky) SlovanÛ na
na‰em území

Otázka pﬁi
sázce

Existoval

Ohni‰tû
otevﬁené
do komína

OTEVÍRACÍ DOBA:

Název
mûrné
soustavy

Po–Pá:
10–17
So:
9–12
05
44
22
10
47
☎
ROZVOZ KOBERCÒ SAMOZ¤EJMOSTÍ

Filipínská
sopka

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Jméno
herce
Romanãíka

Potﬁeba
vinaﬁe
Angl.
„zkusit“

Chem. zn.
vápníku

KﬁÍÏOVKA O CENY s citátem
Jim Reed: Pokrytec je ãlovûk, kter˘ napí‰e knihu o ateismu a pak se… dokonãení v tajence.
Tajenku za‰lete do 18. kvûtna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od prodejny kobercÛ kusov˘ koberec
o rozmûru 80x150 cm a dal‰í dva knihu z prodejny Knihy – dárky.
Jméno v˘herce zveﬁejníme v dubnovém ãísle, které vyjde 29. 5. 1999.
Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Jitka
Kubíãková, Zlatá Hora 1367, Slavkov. Koberec si mÛÏe vyzvednout do
15. 5. v prodejnû KOBERCE M na Slovanské ul. Druhou cenu (knihu)
získává Vûra Hornová, Brnûnská 119, Slavkov, tﬁetí cenu (knihu)
Martina Plchová, Pﬁíãní 4c, Brno. Knihy si mohou vyzdvednout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

Slavkov u Brna
Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

CENOVÁ BOMBA!

PRAČKY
MYČKY
LEDNIČKY
MRAZNIČKY
PRODEJ NA SPLÁTKY I BEZ NAVÝŠENÍ

reklamní agentura
Lidická 1452 (areál drogerie VOSS)
Slavkov u Brna
tel./fax: 05/44 22 04 01

PomÛcka:
Ordos,
Picos, try,
thoas

● PLOTR - nápisy ze samolepicích fólií
● SPECIÁLNÍ POLEPY oken, výkladů,

●
●
●
●

automobilů
fólie solární (zabraňují prostupu tepla, včetně
UV záření)
fólie termální (zabraňují úniku tepla)
FLOCK - nápisy na trička, dresy, pracovní
oděvy
GRAFIKA NA FASÁDY
SVĚTELNÁ REKLAMA
SAMOLEPICÍ LAMINOVANÉ ŠTÍTKY

OTEVŘENO
OBČERSTVENÍ
na poliklinice Slavkov u Brna

Po–Pá
7.30–14.30 h
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Podûkování vychovatelkám ‰kolní druÏiny pﬁi Z· Komenského
Klub dětí Vážany nad Litavou navázal první
kontakty se ŠD při ZŠ Komenského náměstí
v listopadu roku 1996. Bylo to v soutěži
Skládání puzzle. Tento školní rok proběhne již
4. ročník. Tato soutěž ovšem není jediná, které
se zúčastňujeme. Mezi dalšími, které probíhají
každoročně, je např. fotbalový turnaj, modelování, malování na chodníku, disko hry, trojboj
se ŠD Šaratice.
Novou soutěží letos bylo malování kraslic.
Ta proběhla 11. března a i vážanské děti, i když
v menším počtu, nezůstaly bez diplomu. Víme,
že ŠD Slavkov pořádá pro děti celoodpolední
výlety i mimo město – např. do Brna, Vyškova,
Bučovic. Jsou to akce, které vychovatelky připravují nad rámec mimoškolní činnosti. I my
bychom se chtěli zúčastnit těchto výletů.

V březnu se konal společný výlet na výstavu
Stolečku, prostři se i za účasti ŠD Holubice.
Z akcí, které dále ŠD Slavkov a Vážany připravují pro děti: malování na chodníku (duben)
a přátelské utkání ve fotbale (červen). V jednání je také návštěva Janáčkova divadla – premiéra baletu Čaroděj ze země OZ.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat vedoucí vychovatelce paní Danuši Andrlové za
zajišťování kvalitního průběhu a organizace
soutěží, paní vychovatelce Janě Pončíkové za
nákup krásných odměn a malování diplomů i za
vzornou starost o nás přespolní. Přeji jim do
další činnosti mnoho dobrých nápadů, hlavně
elán a chuť do další spolupráce.
Vlasta Hofírková, vedoucí vychovatelka
Klubu dětí Vážany nad Litavou

TERMO CZ, s. r. o.
Slavkov u Brna
Koláčkovo nám. 681
tel./fax 05/44 22 72 11

PLYN

•

TOPENÍ

•

VODA

plyn
– vypracování projektu
– rozvody domovních plynovodů včetně dodání materiálu
a montáže
– prodej všech plynových spotřebičů s dodáním, zapojením
a uvedením do provozu
– vložkování komínů
– pro veškerá zařízení záruční i pozáruční servis

topení
– vypracování projektu včetně výpočtu tepelných ztrát
– montáž ústředního vytápění (železo, měď, plast)
– podlahové vytápění
– kompletní dodávky veškerého materiálu
– rekonstrukce kotelen včetně vypracování technického řešení
– opravy topných systémů včetně chemického čištění výměníků

voda
– zpracování projektu
– rekonstrukce koupelen (v bytových jádrech, rodinných
domcích, …) včetně architektonického zpracování
– rozvody vody (pozink, měď, plast)
– prodej, dodávka a montáž zařizovacích předmětů (vany,
sprch. kouty, armatury …)
– zřízení, rekonstrukce, opravy venkovní i vnitřní kanalizace
včetně čištění domovních odpadů
– kompletní servisní služby (opravy vodovodních baterií, WC
splachovadel, …)

Dále provádíme:
– instalace a opravy elektro
– stavební práce

Zajímavé ceny
rychlá kvalitní dodávka

Činnost slavkovské
farní charity v roce 1998
Charita je zařízení katolické církve, které
má za úkol pomáhat těm nejpotřebnějším bez
ohledu na rasu, náboženské vyznání a politickou příslušnost. 130 členů farní charity ze
Slavkova a Němčan pravidelně měsíčně přispívá na charitativní účely minimální částkou
15 Kč. Jejich zásluhou jsme mohli v minulém
roce odeslat
8700 Kč pro postižené záplavami
3100 Kč pro hladovějící děti v Koreji
6000 Kč pro sirotky ve Rwandě
2000 Kč pro děti v Chorvatsku
3000 Kč na operaci Nikolky Drgové
3000 Kč na vybudování domova pro opuštěné
děti
4200 Kč pro saleziány, kteří se věnují mládeži
2400 Kč na vybudování hospice pro nevyléčitelně nemocné
V letošním roce se do finanční pomoci
zapojilo 26 členů z Hodějic, takže naše možnosti pomoci potřebným se ještě zlepší.
Kromě finanční pomoci jsme celý rok prováděli sběr ošacení, obuvi, hraček, brýlí a dalších věcí, které mohou pomoci lidem v tísni.
Z. Schneiderová
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SETKÁNÍ SE SPORTEM • SETKÁNÍ SE SPORTEM
la do čela okresu – v košíkové, odbíjené, atletice, přespolním běhu a šplhu. Do konce školního roku nás ještě čekají sportovní soutěže ve
florbale, stolním tenise, kopané a plážovém volejbale. Není toho málo. Slavkovská
Integrovaná střední škola je i organizátorem
mnohých soutěží. Podílejí se na nich Mgr. Jitka
Klašková, Mgr. Hana Charvátová, Mgr. Zdeněk
Vičar a Mgr. Jana Sekerková. Každé okresní
soutěži předchází školní kolo, takže škola nežije pouze studiem a přípravou na
budoucí povolání, ale i sportem,
kulturou a cestováním. Vítězové
ve sportovních soutěžích postupují do oblastního kola.
V dnešních dnech se uskutečnil turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 97 studentů
a učňů. První tři postoupili do
okresního kola, které proběhlo
15. dubna v tělocvičně ISŠ.
Soutěžilo se v jednotlivcích a ve
družstvech. ISŠ reprezentovali
Pavla Sadílková – studentka II.
ročníku hotelové školy, Simona
Honová a Adéla Formanová –
studentky managementu, které
se umístily na 2. místě, a z chlapců Ondřej Holec, Tomáš
Sommer a Lukáš Čalkovský obsadili 3. místo. V jednotlivcích
Vítězné družstvo v sálové kopané: zleva dole Stanislav vybojovali 3. místo Simona
Hanousek, Petr Houšť, Miroslav Jančík; zleva nahoře Petr Honová a Ondřej Holec.
Láníček, Vladimír Gmitro, Vlastimil Vitoul, vedoucí družstva
Mgr. Jana Sekerková
Jana Sekerková
Nepředstavuji Vám sportovní oddíl, ale sportovce Střední integrované školy ve Slavkově
u Brna na Tyršově ulici 479. Na snímku je vítězné družstvo ve futsalu, které 24. 2. 1999
v VI. ročníku Memoriálu Jožky Adámka
v Rousínově vybojovalo v rámci středních škol
a učilišť okresu Vyškov I. místo. A není to jen
sálová kopaná v tomto školním roce, ale i házená, kde vybojovali hoši nejlepší umístění.
I v ostatních sportovních odvětvích se řadí ško-

Zámecká stﬁelnice firmy E-COM
Po Zámecké vinárně, Rockklubu a herně otvírá nyní firma ECOM další část zámeckých kazemat – střelnici. Oficiální zahájení
provozu pro veřejnost je 13. května 1999;
otvírací doba bude čtvrtek až neděle od 14 do
18 hodin.
STŘELNICE JE URČENA:
– široké veřejnosti pro základní seznámení se se zbraní a pravidly střelby. Střelba za
dohledu odborného instruktora. Není nutná
vlastní zbraň, k dispozici je řada druhů a typů
zbraní různých ráží.
– mládeži – sportovní střelecký klub ECOM přijme další členy. Talentovaní mladí

oDlpuÀíjícp ál nkaícr ko
u9199S
ivatáv
keKáp
koSok llSvaok,vo ddlít irtaolun ,puzorouňejn
aij žrtdačiínp ířrpva ulduoéhoht irtaolun– m
zenirádoínohz vádo u –opáhurC ALSSCI1
99,9k etýrs esuuketnč í vosobut2 .6č renv
a9199 .řPdeoplkdána áčúsa t081–00z vádoníků. Součástí této soutěže bude závod trojčlenných štafet v dlouhém triatlonu a závod vysokých historických kol na 180 km. V našich
barvách pojede i Josef Zimovčák, trojnásobný
mistr světa v této disciplíně.
Další akcí tohoto oddílu bude olympijský
triatlon – Jihomoravský pohár – 21. srpna

lidé se zájmem o střelbu mají dveře otevřeny,
je jen nutné vyzkoušet si své schopnosti.
Veškeré informace poskytne p. Golhammer,
tel. 44 22 70 52 nebo 47 22 24 08.
– majitelům zbraní pro zdokonalovací
výcvik.
– sportovním střelcům.
– lidem zajímajícím se o historii – ve
střelnici bude možné vyzkoušet si i střelbu
z pistolí či revolverů perkusních nebo z replik
zbraní historických.
Pro zájemce o získání zbrojního průkazu
budou pořádány kurzy, jejichž absolventi získají základní teoretické i praktické znalosti
a dovednosti nutné pro úspěšné vykonání
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o zbrojní průkaz, pro držitele zbrojního průkazu pak kurzy praktické defenzivní střelby.
Střelnice samotná má pět střeleckých postavení s možností střelby na vzdálenost maximálně pětadvaceti metrů. Určena je pro mířenou střelbu z krátkých kulových zbraní. Ve
výstavbě je druhá část střelnice, která bude
vybavena projekcí a simulátory pro nácvik
bojové střelby.
Seznámení se střelnicí a provozem v ní
i s dalšími prostorami areálu firmy E-COM
umožní všem Den otevřených dveří plánovaný na druhou polovinu května.
Otevření střelnice se tak završuje další etapa přestavby kazemat. Pokračováním budou
úpravy přední části předzámčí, kde je v plánu
vybudování koncertního sálu a fit-centra.
E-COM, s. r. o.
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Kolem okolo Synagogy
V sobotu 8. května v 15 hodin
začíná Slavkovská liga horských
kol prvním ze seriálu čtyř závodů
pro mládež. Název Kolem okolo Synagogy
mnohé napovídá. Charakter a místo tohoto závodu je netradiční pro horskou cyklistiku, ale na
druhé straně má vše, co závody horských kol vyžadují – technickou trať s množstvím nerovností, zatáček a převýšením, která je divácky dobře
sledovatelná. Okruh povede po trase Koláčkovo
nám. – ul. Za Branou – Úzká – Fügnerova –
Koláčkovo nám. Start a cíl bude mezi obch. domem Kořínek a budovou Agroklasu, a. s. Jeho
délka je 700 m. Ml. žáci a žákyně jej pojedou
dvakrát, starší žáci a žákyně osmkrát.
Ve vloženém závodě juniorů a kadetů na 10
kol budeme moci sledovat souboj slavkovských
závodníků Netopila, Navrátila, Hozy a dalších
se slavkovským odchovancem (dnes již juniorským reprezentantem) Pavlem Boudným.
Tyto závody pořádají společně CK Slavkov
ve spolupráci s DDM ve Slavkově. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a musí být
vybaven plnou přilbou.
Zveme všechny zájemce, ať si přijdou buď
zazávodit, nebo povzbudit.
PN

Úspû‰ní mladí modeláﬁi
Od roku 1997 znovu pracuje v našem městě
Klub lodních modelářů Slavkov. Činnost je zaměřena na konstrukci a stavbu rádiem řízených
modelů lodí pro rychlostní a vytrvalostní závody. Tyto modely jsou
poháněny spalovacím
motorem a jsou rozděleny do několika obsahových tříd.
Členové klubu se
účastní republikových
mistrovství, kde získávají medailové umístění
a zpravidla i tituly mistrů republiky. Ti nejlepší
jsou také v reprezentačním družstvu lodních
modelářů České republiky. Při soutěžních akZdeněk Zavadil
cích pořádaných světovou organizací lodních modelářů NAVIGA,
která sdružuje více jak čtyřicet členských zemí
ze všech kontinentů, se úspěšně umísťují.
Především junioři jsou velmi úspěšní. V roce
1997 se stal Zdeněk Žaroský ml. mistrem republiky v kategorii s motorem o obsahu 3,5
cmm a 7,5 cmm a vicemistrem Evropy pro rok
1997 v kategorii FSR V15 z polského
Bialystoku, nejúspěšnější sportovec Českého
modelářského svazu za rok 1997.
V následujícím roce se velmi dařilo juniorovi Zdeňku Zavadilovi, který získal dva tituly
mistra České republiky v kategorii s motorem
o obsahu 7,5 cmm a 15 cmm. K tomu přidal na
mistrovství světa ve francouzském Corville
v kategorii FSR V7.5 čtvrté místo a v kategorii
FSR V15 místo třetí, čímž se stal nejúspěšnějším členem naší výpravy. Byl také vyhodnocen
jako nejúspěšnější sportovec Českého modelářského svazu za rok 1998.
Poděkování patří také jejich manažerům
a trenérům Zdeňku Žaroskému st. a Luďku
Mátlovi.
Luděk Mátl, předseda klubu

Naše reportáž
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Jsme zase doma
dom

Ženské kláštery vznikaly již ve středověku jako odpověď na požadavky doby. Dříve do
klášterů byly posílány hlavně dívky z bohatých rodin, a to z velice prostých důvodů.
Jejich rodiče pak za ně nemuseli platit věno. Dále ženy hojně vstupovaly do klášterů
v poválečných dobách, kdy řada manželek ztratila v bojích své muže. Tyto vdovy pak
nalézaly útěchu v osobním vztahu k Bohu, považovaly se za nevěsty Ježíšovy.
tu tvoří společenství, které je spojováno jedním
Od těchto dob uplynula dlouhá staletí. Ve
silným poutem. Naprostým odevzdáním Bohu.
Slavkově máme ženský klášter dál. Jak je to
Sestra M. Illuminata prohlašuje, že není možné
dnes, jaké jsou důvody pro vstup do řeholního žistavět žádnou společnost pouze na světské či mavota? Jaká je životní filosofie a náplň sester
teriální stránce: „Ta jistota, že jsme tam, kde nás
v dnešní době a právě tady, ve Slavkově? Zajímá
Pánbůh chce mít, to nás drží pohromadě. Vím, že
vás to? Mě ano. Proto jsem se vydala do zcela
mě miluje. A ta druhá to ví taky. Třetí taky…
nové budovy na Zahradní ulici, kde sídlí Řád
Ještě nikdy mě nezklamal, a to jsem v klášteře
chudých školských sester Naší Paní, a tam si
padesát let.“
o všem popovídala se sestrou M. Illuminatou
V klášteře se nachází společná kaple, obývací
Vávrovou a sestrou M. Vojtěchou.
místnost, jídelna. Každá sestra má svůj pokoj.
Po mužských řádech přišly na řadu ženské
Život zde má svá pravidla, společné vstávání,
Chudé školské sestry nejsou ve Slavkově žádmodlení, jídlo. Funguje tu dělba práce, každá
ní nováčci. Své kořeny zde zapustily už v roce
sestra má přidělenu určitou povinnost. Poslání
1883. Vedle tehdejší budovy kláštera na Tyršově
duchovních řádů se po staletí nezměnilo, vyučoulici založily školu, školku a rodinnou školu, kde
vání a výchova jsou stále na prvním místě. Pro
mladá věřící děvčata je jednou za dva měsíce pořádána
Duchovní obnova (přednáška
na určité téma). Každé pondělí je modlitební setkání pro
starší ženy. Sestry potvrzují
zájem slavkovských občanů
o tyto akce, avšak od 50. let se
situace značně změnila. Činnost řádu byla násilně přerušena, nesměly být přijímány
žádné nové dívky, a tak v řádě
chybí
mladé
ročníky.
„Samozřejmě, že máme zájem o mladá věřící děvčata,
Ve chvílích pohody
Foto: archiv kláštera kdo by neměl,“ usmívá se M.
Illuminata, „ale to asi nepůjde
sestry vyučovaly. V r. 1950 začala likvidace mužtak rychle.“ Jak jsem se dozvěděla, každá adeptských řádů, za nimi následovaly ženské řády.
ka nejprve žije v klášteře společně se sestrami
V rámci této komunistické perzekuce byly škola pozoruje zdejší život. Snáze tak pozná, zda je
ské sestry ze Slavkova vyvezeny do Bílé Vody.
připravena na tuto životní dráhu.
Sestry byly nuceny pracovat v továrnách, na poKdyž se vdáš, svým ano dáváš slib navždy. Když
lích, později se staraly o mentálně postižené
dáš slib Bohu, tak i za tři roky smíš dobrovolně
muže. Vrátit se do Slavkova směly teprve před
odejít.
třemi lety. Bývalá budova kláštera na Tyršově uliSlib poslušnosti, slib chudoby a čistoty.
ci nyní slouží jako integrovaná škola. Restitucí
Umění žít ve společenství. To je podstata dubyla sice sestrám navrácena, ale přestala být
chovního života. Po třech letech se skládají tyto
vhodná pro účely řádu. Po jednáních byla budova
první sliby. V průběhu dalších tří let si to dívka
školou odkoupena a za získané peníze si sestry
smí rozmyslet a z kláštera odejít. Po šesti letech
mohly postavit nový mateřinec na Zahradní ulici.
následují tzv. věčné sliby a adeptka se tak stává
Kdybychom nebyly zaslíbeny Bohu,
duchovní sestrou. Sestra Vojtěcha zdůrazňuje, že
tak nám společný život nevydrží
dívka musí mít povolání shora a musí se v tomto
svém povolání cítit vnitřně šťastná.
Čtrnáct sester, jejichž věkový průměr je 66 let,

Roste tráva a nevíte, co s ní?
Pﬁijìte k nám –
– poradíme Vám

RENÁTA RUMPOVÁ
MoÏnost pÛjãení ãi koupû na splátky,
bez ruãitele, staãí jen 30 % z ceny.
! ?!

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

Řádové sestry při modlitbách v klášterní kapli
Foto: archiv kláštera
Sestry vysvětlují, že slib chudoby je v podstatě závislost na Pánubohu. Člověk vlastní jen to,
co opravdu potřebuje. Dozvídám se, že pokud si
sestra chce koupit nějakou věc, musí si ji vyprosit u představené. Pro dospělého člověka nepředstavitelné.
Byly jsme spolu v Americe. Ano, je to tam
pěkné. Ale doma je doma.
Řád chudých školských sester Naší Paní je
internacionální církevní organizace, která je
centrálně řízena z Říma. A tak mi sestry živě
vypráví o svých cestách: „Byly jsme na týden
v Americe. Celou dobu se tam o nás tamější
sestry staraly. Viděly jsme Mississippi, byly
jsme v Dallasu, letěly do New Orleans. Pro ně je
letadlo běžný dopravní prostředek. A vůbec, finance pro ně nejsou takový problém jako pro
nás.“ Vzápětí mi sestry začaly vysvětlovat, že to
nejsou žádné výlety za zábavou. Každá taková
cesta má své duchovní poslání, nějaký cíl.
Sestra Vojtěcha již byla v Hondurasu, dále byla
vybrána jako jediná zástupkyně Evropy na církevní slavnost do Japonska.
Asi po hodině povídání poznávám, že sestry
zde žijí v jakémsi vlastním poklidném světě,
který se tolik liší od toho našeho. Vyznávají odlišné hodnoty, vydaly se na duchovní cestu a rezignovaly na rodinný život. Vzdaly se mateřství
– citu, který je přirozeností snad každé ženy –
aby mohly celý život nezištně pomáhat nemocným, chudým, dětem. Takový je už úděl duchovní sestry. Na závěr je tu odpověď sestry
Vojtěchy na mou otázku, zda se cítí být v tomto
svém postavení spokojená: „Jsem hluboce věřící. A tak tu jsem šťastná, mohu se zde totiž úplně realizovat. Cítím se být zcela naplněná.“
Sestra M. Illuminata se jen souhlasně usmívala.
Katka Malečková

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25

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

KRÁLOVSTVÍ PLNÉ ELEKTRA
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Pﬁíroda Slavkovska
Konipas bílý – pták roku
Již řadu let probíhá záslužná akce České ornitologické společnosti vyhlašovat ptáka roku.
Jsou to většinou ptáci, kteří z naší přírody mizí.
V loňském roce byla ptákem roku koroptev polní, letos je jím konipas bílý (Motacilla alba).
Před několika lety běžný, milý pěvec, zvaný
také třasořitka nebo konopásek. Ke svému jménu přišel tak, že s oblibou na pastvinách ve společnosti dobytka nebo koní chytá jimi vyplašený hmyz. Za uplynulých sedm let se počet
hnízdících konipasů snížil o dramatických

50–60 %. Zdržují se nejraději kolem tekoucích
i stojatých vod. Hnízdo si staví pod mosty, ve
výklencích budov, ve skládkách různého materiálu, i v polobudkách podobně jako rehci.
Během téměř 65 let kroužkování ptáků
v České republice bylo označeno 53 tisíc konipasů bílých a z toho zpětně nalezeno 650 ptáků

Prázdninový tábor pro děti
Již pátý rok připravujeme letní tábor v chatkovém tábořišti Agroklasu v Račicích. Letos se
uskuteční od 19. do 28. července. Na programu
je nová celotáborová hra vrcholící cestou za pokladem, sportovní olympiáda, karneval, turistika, soutěže, duchovní program a koupání. Opět
usilujeme o získání státní dotace a sponzorských
darů. Cena tábora je 1400 Kč. Přihlášky je možné si vyzvednout na stolečku vzadu v kostele
nebo u paní L. Palečkové, Polní 1334, Slavkov.

DruÏstevní záloÏna PRIA
Slavkov/Austerlitz
Su‰ilova 407
684 01 Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 06 30

Redakãní rada
Tomá‰ Drápal, Tyr‰ova 1099, 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 Moudrá (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370,
Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.

(pouze 1,2 % zpětných hlášení). Vyhodnocení
ukázalo, že valná většina konipasů zimuje v severní Itálii, menší část ve Francii a Španělsku,
vzácně i v severní Africe. Má se zato, že na
úbytku konipasů se podílí mimo snížené nabídky potravy také výjimečně drsné zimní počasí
v několika po sobě jdoucích letech na zimovištích v jižní Evropě.
Součástí akce pták roku je dotazník k výskytu konipasů v tomto roce. Česká ornitologická společnost sleduje prostřednictvím svých
členů, ochranářských skupin, škol i ostatních
zájemců všechna data, která se týkají výskytu
všech tří druhů konipasů u nás hnízdících.
Jejich přílet ze zimovišť (vzácně u nás i přezimují), místo a dobu hnízdění kdekoliv v ČR.
Třeba jen údaje od jednoho hnízdícího páru.
V našem městě je známo několik lokalit, které
konipasi bílí osidlují. V případě zájmu je možné informace a dotazník získat od členů ČSO,
v našem městě na telef. čísle 44 22 11 59.
M. Hrabovský

HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE

Kaple svatého Urbana nad slavkovsk˘mi vinohrady
okolo roku 1700. Zakládací listina potvrzená na radnici dne 1. srpna roku 1712 začíná
tímto textem: „My Primátor, Purgmistr a celá
obec města Slavkova známo činíme, že jsme
sobě umínili k větší cti a chvále Boží nad našimi vihohrady kapli sv. URBANA Papeže vystavěti, aby dobrotivý Pán Bůh naší vihohradský práci požehnati ráčil…“. V roce 1784 za
josefínských reforem byla uzavřena. Těžce ji
poškodili Francouzi za válečného tažení v r.
1805 a v r. 1816 bylo rozhodnuto ji zbořit.
Podle původního plánu s odchylkami ve stavbě věže a průčelí byla zahájena stavba kaple
nové v r. 1858. V provolání k obnově je psáno:
„…rozhodl se výbor na tom samém místě kapli vystavěti. Pronáší se provolání na všechny
obyvatele města a okolí, aby nejen ke cti sv.
URBANA, ale i k okrase celého okolí dle
možnosti poskytovali podporu na penězích,
materiálu, spřežní či ruční prací…“. Z původní kaple je použit kříž na věži a zachoval se oltářní obraz s vedutou města. Letošní poutní
mše začíná na Urbánku v neděli 30. května
v 17 hodin.
JS

LIM

Kresba kaple v prvním územním generelu
našeho města vyhotoveném architektem
VÁCLAVEM PETRUZZIM před 260 lety.
Prospectus Civitatis Austerlity Vertus ad
Occidentem.
Je v pořadí třetím a posledním dosud známým vyobrazením původní kaple navržené
dvorním architektem DOMENICEM MARTINEL-

4/1999

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – březen
Adam Krčmář, Smetanova 613
Daniel Štark, Komenského nám. 336
SŇATKY – březen–duben
Jiří Kuba, Nížkovice
Iveta Kučerová, Heršpice
David Žemla, Slavkov
Věra Nechmačová, Slavkov
Jaroslav Skoupý, Vyškov
Simona Kiššová, Vyškov
Mgr. Bronislav Budík, Bučovice
Ing. Michaela Matuchová, Slavkov
Marcel Doupovec, Slavkov
Alena Holoubková, Brankovice
Jan Kučera, Slavkov
Lenka Hemzalová, Brno
Vít Jekl, Šumperk
Eva Skřivánková, Vyškov
ZEMŘELI – březen–duben
Bohumír Severin, Fügnerova 110, 39 let
Žofie Chaloupková, Zlatá Hora 1227, 83 let
Ján Sotoňák, Zlatá Hora 1232, 63 let
Jana Pöschlová, Polní 1444, 89 let
Anežka Mácová, Slovanská 1089, 90 let
Božena Kučerová, Malčevského 930, 88 let
Antonín Poláček, Mlýnská 342, 73 let
Žofie Hálová, Nerudova 1137, 85 let
Oprava: V minulém čísle jsme chybně uvedli
v rubrice Zemřeli jméno pana Františka
Kotlána. Příbuzným se omlouváme

E-COM ROCK-CLUB
zámecké kazematy - KVùTEN
PÁ 30. 4.
SO 1. 5.
PÁ 7. 5.
SO 8. 8.
PÁ 14. 5.
SO 15. 5.
PÁ 21. 5.

ROCKOTÉKA
DJ KWIK
VOLN˘ HUDEBNÍ PROGRAM
ZADÁNO
ZADÁNO
ZADÁNO
ZADÁNO
SCATE PARTY + ÂESK˘ ROCK
DJ RADA, DJ PU·KIN
SO 22. 5. ROCKOTÉKA
DJ KOTLÍK
PÁ 29. 5. ETNODANCE + FUNKY DJ BULIBAN
SO 30. 5. VOLN˘ HUDEBNÍ PROGRAM

20 h
20 h

20 h
20 h
20 h
20 h

Zmûna programu vyhrazena

Pozvánka
Neděle 25. dubna 1999 v 16.30 hodin
Chrám Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna
Jan Zahradníček
ZNAMENÍ MOCI
Dramatizace poemy z roku 1950
pro recitátora a varhany
Účinkuje brněnský herec a dramatik
Václav Baur – recitace
ředitel kůru katedrály v Brně
Petr Kolař – varhany
Hluboce strhující svědectví z nejtěžších dob
komunistické totality je zároveň nadčasovým
poselstvím o věčném boji dobra a zla a vztahu
člověka a Boha i mezi lidmi navzájem.
Uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 14. května. Maximální rozsah příspěvku je
půl strany A4 psané psacím strojem.
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