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iž polovinu prázdnin máme za sebou. Za tu
dobu se udála spousta zajímavých věcí.
Předně si na koupališti dali sraz pekaři, kteří
se zde připravovali na rok 2028. Pekaři se ve
Slavkově scházejí pravidelně každý rok a soutěží mezi sebou v různých (i nepekařských)
disciplínách. Téma jejich akce tentokrát znělo: příprava na setkání s mimozemšťany
v roce 2028.
Nejen pekaři využili areálu našeho krásného
koupaliště. Konaly se zde také utkání v plážovém volejbalu a v první řadě jsme se zde schá-
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Prázdninová setkání
Slavkovského koupaliště

Foto: R. Lánský

Koupali‰tû pﬁitahuje tisíce náv‰tûvníkÛ
Slavkovské letní koupaliště je v provozu od roku 1985. Po 16 letech celé zařízení vyžaduje postupné opravy technologické a stavební části. Před zahájením sezóny r. 2000
byly dokončeny mj. opravy tlakové vody kolem bazénu a oprava vedení přepadové vody
v západní části. Dokončili jsme rekonstrukci travnatých ploch a pokračovali jsme
v opravě oplocení areálu. Před koupalištěm jsme upravili parkovací plochy. Všechny
opravy, ale i samotný provoz, jsou finančně velmi náročné.
Provoz bazénů v ČR není ziskový.
Náklady v roce 1999 na vodu a elektrickou
energii činily 562 tisíc Kč. Celkové náklady
v roce 1999 byly 1 459 000 Kč, a to přesto, že
personální obsazení je na nejnižší možné
míře. Za celou historii městské koupaliště
navštívilo téměř 600 tisíc návštěvníků. V posledních třech letech se návštěvnost v průměru zvýšila o 12 000. V loňském roce jsme na
tržbách získali 1 milion Kč.
Letošní sezóna byla zahájena už 27. května Českým pohárem mužů v plážovém volej-

Šeky s celkovou částkou 56 992,40 Kč pro dětskou onkologii v Brně přebrala na koupališti
MUDr. Doc. Hana Hrstková. Foto: R. Lánský

bale, který přenášela ČT 2 přímým přenosem. Koupaliště se stalo místem nejen sportovních, ale i kulturně společenských akcí.
Sportovní a společenský program je rozložen
na celé léto, kdy prakticky každý víkend je
připravena na koupališti nějaká akce.
(Pokračování na straně 3)

zeli my, Slavkováci. V pěkné slunečné dny zde
bylo opravdu plno. Voda měla příjemnou teplotu, travička byla měkoučká a přímo vybízela,
aby si na ni člověk lehl a nechal se osušit hřejivými paprsky sluníčka. A tak dětem a všem
školou povinným utekla část prázdnin.
Slunečné dny však překazilo deštivé počasí.
V ten čas se však může dělat spousta dalších
věcí, na které v horkých dnech není nálada.
Perfektní program byl v některé prázdninové
víkendy připraven na zámku. Ti, kdo si přišli
prohlédnout zámecké komnaty, byli jistě mile
překvapeni, když se setkali s „původními“ obyvateli zámku. Samozřejmě, že se nejednalo
o zmrtvýchvstání starého panstva, nýbrž o originální vylepšení průvodcovského výkladu.
Průvodci s dalšími osobami oblečeni v dobových kostýmech přiblížili návštěvníkům zámku
originálním způsobem život tehdejší šlechty.
I v druhé polovině prázdnin se máme na co
těšit a naše školáky a studenty čeká spousta zajímavých akcí, na které budou moci ve školním
roce vzpomínat.
Petra Janošíková

Pro pasy a obãanské prÛkazy na mûstsk˘ úﬁad
Od l. 7. 2000 zajišťuje vydávání občanských
průkazů (OP) a pasů správní odbor - matriční
úsek MěÚ. Poněvadž se jedná o změnu celého
systému úředního úkonu, podáváme tímto občanům podrobnější informaci, jaké doklady je
nutné k žádostem předkládat a jaké správní poplatky bude úřad za tyto úkony vybírat:
Občanské průkazy:
- při výměně OP po skončení platnosti:
2x foto + starý OP
- při ztrátě OP: 2x foto + doklad o státním
občanství (vydává OÚ Vyškov) nebo pas +
rodný list (RL) + oddací list, popř. doklad
o titulu
- při vyřizování OP patnáctiletým: 2x foto
+ doklad o st. občanství (vyřizuje Okr. úřad
Vyškov) + RL.
K žádosti o doklad o státním občanství u patnáctiletých se na OkÚ Vyškov předkládá: RL
žadatele + oddací list rodičů.
Správní poplatky u OP:
Výměna platného OP na žádost občana

v jeho osobním zájmu
100,– Kč
Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů
25,– Kč
Za výměnu OP z důvodu skončení platnosti,
nebo změny povinných údajů – poplatek se nevybírá.
Cestovní doklady (pasy):
Žádost o vydání pasu může podat občan starší l5 let. Pokud je nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, nebo vyjádří svůj souhlas
podpisem přímo před orgánem příslušným
k vydání pasu (pracovnicí matriky).
K žádosti o vydání pasu se přikládá:
2x foto + OP, u mladších 15 let RL.
(Pokračování na straně 2)
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VII. řádné zasedání MěZ – 22. 6. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěZ
1. Schvaluje
- rozbory hospodaření města Slavkova u Brna
a jeho organizací za 1. čtvrtletí 2000
- rozpočtové provizorium HM na rok 2000
- rozpočtové opatření na úhradu auditu HM
(z rezervy pro HM)
- návrh na přidělení bytů s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní a způsob úhrady finančního
příspěvku
- poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje
Bydlení“
- pořízení změny územního plánu města
Slavkova u Brna
- nabytí pozemků z vlastnictví státu do majetku města dle zákona č. 95/1999 Sb.
- uzavření dodatků ke kupním smlouvám - odstranění daňových dopadů prodeje domů č. p. 79
a č. p. 278
- investování volných finančních prostředků
města do otevřených podílových fondů peněžního trhu
- prodej části pozemku par. čís. 2690/1 v lokalitě Polní z majetku města do vlastnictví společnosti Průmstav Brno, a. s. Mlýnská 68, Brno za
účelem výstavby bytových domů (za podmínek
stanovených MěZ)
- koupi pozemku dle EN par. čís. 1293 z majetku v. d. Destila, Kaštanová 127, Brno do vlastnictví města (za podmínek stanovených MěZ)
- přijetí hypotečního úvěru na dofinancování
bytové výstavby v lokalitě Polní

Pro pasy a obãanské…
(Dokončení ze strany 1)

Správní poplatky u pasů:
Za vydání pasu 200,– Kč (vyřízení do 30
dnů). Osobám do 15 let 50,– Kč (vyřízení do 30
dnů)
Vydání pasu v kratší době než 30 dnů vyřizuje Okresní úřad Vyškov, rovněž tak při ztrátě
nebo odcizení pasu.
Tiskopisy žádostí o vydání OP nebo pasu se
zpracovávají strojově, proto občan nesmí předat na úřad tiskopis přeložený nebo jinak zmačkaný. Vepsané údaje,včetně podpisu žadatele,
nesmí přesáhnout vyznačené kolonky.
Hlášení změny místa trvalého pobytu:
Od 1. 7. 2000 se na nových tiskopisech provádí i přihlašování občana k trvalému pobytu.
Nově je zaveden správní poplatek za ohlášení
změny místa trvalého pobytu ve výši 50,– Kč.
Od 1. 7. 2000 je zrušeno přihlašování občanů k přechodnému pobytu. Eva Šimoníková

2. Bere na vědomí
- rozbor současného stavu HM
- zprávu o plnění programu rozvoje města za I.
pololetí roku 2000
3. Doporučuje MěR
- na základě výsledku auditu a šeření kontrolní komise následující řešení:
- řešit případné personální obsazení vedoucí
funkce v HM formou výběrového řízení
- posoudit možnost právního řešení případného finančního poškození organizace nebo porušení pracovních předpisů
- v případě podezření ze spáchání trestného činu
tento neprodleně oznámit příslušným orgánům
- podat informaci o řešení situace v HM na
příštím zasedání MěZ
4. Pověřuje MěR
- výběrem občanů na zbývajících pět bytů s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní
- jednáním o restrukturalizaci stávajících úvěrových závazků města
5. Neschvaluje
- odpis pohledávek a ukládá MěÚ do příštího
zasedání MěZ prověřit následný postup.
Zprávy ze zasedání mûstské rady a zastupitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková
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Je vhodné zveřejňovat
složení komisí MěR?
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje byli
občané seznámeni s připomínkou Ing. Krále, který by uvítal zveřejnění složení všech komisí MěR.
Komise jsou radou jmenovány jako její kontrolní
a iniciativní orgány a v současné době je v nich zapojeno asi 80 občanů Slavkova. Jejich činnosti jsme
se v letošním roce již na stránkách tisku věnovali
a znovu musím zopakovat, že si MěR této náročné
práce velmi váží. Komise se vyjadřují k odborným
problémům a není jejich posláním zprostředkovávat
přenos názorů mezi veřejností a městskou radou.
Pokud mají občané jakékoliv připomínky, mohou se
obrátit přímo na vedení města nebo požádat své zastupitele, aby jejich podněty přednesli na zasedání
městského zastupitelstva.
Zveřejnění složení všech komisí není v zájmu
členů ani v zájmu objektivity jejich rozhodování.
Jako příklad uvedu komisi bytovou, ta doporučuje MěR, kterým zájemcům mají být přiděleny
obecní byty - v případě zveřejnění by její členové
čelili velkému tlaku ze strany zájemců o přidělení
bytu a někdy dokonce i osočování. Podobná situace by mohla nastat například i v komisi kontrolní, finanční a některých dalších.
(vk)

33. schÛze mûstské rady – 10. 7. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- návrh na čerpání vázané rezervy z rozpočtu HM
na rok 2000 s výjimkou položky pokrytí zůstatku
ztráty z roku 1999 (MěR předpokládá pokrytí ztráty
přebytkem hospodaření HM za rok 2000)
- zahájení řízení o záměru města prodat z majetku města pozemek par. čís. 3721/1 zahrada
v lokalitě Zlatá Hora
- zahájení řízení o záměru města prodat z majetku města pozemek par. čís. 3031 role a pronajmout část pozemku par. čís. 3029 sad v lokalitě
Stará cihelna
- v souladu s usnesením MěZ přidělení 2 bytů
s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní II - Litavská
- zahájení prací na přemístění sochy sv. Jana
Nepomuckého do výše rozpočtu na rok 2000 pro
příslušnou položku
- schvaluje navržený způsob řešení regulace
klidové dopravy na Palackého nám. zvýšeným
dohledem Policie ČR a ukládá vedoucímu odboru ID svolat v září společné jednání podnikatelských subjektů na Palackého nám. s vedením
města, TSMS, obvodním oddělením PČR
a Dopravním inspektorátem Vyškov k vyhodnocení daného stavu

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
pořadatelům všech kulturních, společenských a sportovních akcí
ve Slavkově u Brna bezplatné uvedení akce v měsíčních přehledech:
• ve Slavkovském zpravodaji – (rubrika Kalendář akcí)
• na programových plakátech města Slavkova
Uzávěrka pro předání podkladů vždy
v polovině předcházejícího měsíce.
Kontakt:
I.R.C. Austerlitz
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 05/44 22 09 88 • E-mail: info.austerlitz@infos.cz

2. Ukládá
- právníkovi města posoudit, zda lze pochybení
vedení HM klasifikovat jako porušení pracovních
předpisů, poškození organizace nebo trestný čin
- řediteli HM vyvodit příslušné pracovně právní
závěry ke skutečnosti, že dodatek ke smlouvě
o poskytování občerstvení byl uzavřen v rozporu
s pověřením
- řediteli HM zavést evidenční knihu záznamů
vykonané práce
- řediteli HM, aby zajistil splnění opatření vyplývajících z revize provedené zaměstnanci
Okresní knihovny ve Vyškově
- starostovi města odpovědět na stížnost manželů Přerovských, pana Kučery a paní Žáčkové ve
smyslu zprávy předložené vedoucím odboru RŽP
- vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko
ke stížnostem MUDr. Špatné a paní Novákové ze
dne 10. 7. 2000
3. Bere na vědomí
- zprávu o využití vyřazených knih z MěK
a souhlasí s předáním zbylých knih do sběru
4. Uvolňuje
- na základě dlouhodobé nemoci Ing. Jana Špatného z funkce ředitele HM
5. Vyhlašuje výběrové řízení
- na obsazení funkce ředitele HM
6. Neschvaluje
- pro nekonkrétnost materiál o opatřeních ke
zvýšení pracovní aktivity zaměstnanců HM
7. Nedává souhlas
- k zahájení řízení o záměru města prodat část
pozemku par. čís. 686/1 (u hřbitova - J část) vzhledem k záměrům města v dané lokalitě
- k uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro technická opatření dle
povodňového plánu a ukládá vedoucímu RŽP
projednat s autorem dokumentace změnu platebních podmínek tak, aby nemuselo v roce 2000 být
realizováno rozpočtové opatření
8. Odkládá
- schválení zahájení řízení o záměru města pronajmout dům č. p. 500 v ulici Tyršova (bývalá zvl.
škola) po dořešení nové dislokace DDM.
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Zámecké kulturní aktivity
Německý smíšený sbor Die Flotten Geister
vystoupí 5. 8. v Historickém sále a 15. srpna proběhne v zámecké kapli kytarový recitál v rámci
Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2000.
Netradiční prohlídky zámku pod názvem
„Oživená historie“ se konají 12. srpna. V době
prázdnin je i klasická prohlídka zpestřená živou
dobovou hudbou. Výjimečnou možnost prohlídky podzemí „Tajemství zámeckého sklepení“
vám nabízíme 27. srpna od 13 do 17 hodin.
V srpnu připravujeme Napoleonský den. V pátek 11. srpna to bude Country, 12. 8. zábavné dopoledne, III. ročník Grand Prix Austerlitz v pétanque a Císařská letní noc. Podrobný program se
nachází na straně 3 Zpravodaje.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme
se na Vaši návštěvu.
pracovníci HM

Slavkováci v Chorvatsku
Krásný slunný týden od 24. 6. do 2. 7. prožili Slavkováci v Savudruji, v kempu Veli Jože.
Sportovní soustředění organizoval DDM ve
Slavkově u Brna a zúčastnilo se ho 19 dětí a 6
rodičů ze Slavkova (z toho 14 basketbalistů),
dále 13 basketbalistů a 7 rodičů ze Žďáru nad
Sázavou. A co nás v Chorvatsku čekalo? Pěkné
prostředí kempu hned u moře, turistické ubytování, výborná strava 4x denně v jídelně s výhledem na moře, tréninky 3x denně, koupání, potápění, minigolf, stolní tenis, výlet do Umagu,
diskotéky a nechyběly také soutěže a turnaje.
Poděkování patří trenérce Mgr. Jitce
Klaškové za vzorné vedení a sportovní přípravu
chlapců, panu Ing. Musilovi z firmy Liko-s za
zprostředkování zájezdu a také rodičům za svěření svých ratolestí, které jsme jim po týdnu předali zdravé, opálené a bez úrazu.
Ivana Olejníková

VáÏení pﬁátelé country hudby a pﬁíbuzn˘ch ÏánrÛ,
V pátek 11. srpna proběhne druhý ročník přehlídky country a folkové hudby. Ta se uskuteční
v rámci VIII. napoleonského dne a pořádá ji Historické muzeum spolu se skupinou Poutníci.
Rozhodli jsme se dát
přehlídce vlastní název
Country s Napoleonem.
Koncert začne v 19 h vystoupením
skupiny
Classic Bourbon Sextet.
Tato brněnská kapela se
zabývá hraním moderní
country. Uslyšíme elektrické a bicí nástroje
a hity z oblasti nashvillského soundu. Jako druhá se vám představí
folková zpěvačka a kytaristka Eva Henychová.
Eva má za sebou vítězství na Portě v roce
Poutníci
1991, dva nosiče s názvy
Svítání a Za stěnou z papíru. Na své si přijdou milovníci šansonových
a Rakousku. Za těch třicet let jsme vydali celkem
písní a milostných balad. Dále vystoupí také sku10 nosičů, měli 2000 koncertů (9. června. 2000
pina, o které by se dalo říct že je domácí, neboť
Šatov na Znojemsku) a spoustu hraní v televizi
její základ tvoří Slavkováci Radek Mařík - kytaa rozhlase.
ra, Zdeněk Mařík - bezpražcová baskytara
Do zámeckého parku, kde se bude Country
a Hynek Tecl - banjo. Tyto talentované mladíky
s Napoleonem konat, přijedeme rovnou z natáčení
posílila dvojice muzikantů z bývalé teplické skurecitálu pro brněnskou televizi na ranči Bolka
piny Non Stop, a to Zdeněk Daniš - zpěv a kytaPolívky v Olšanech. A budeme hrát jak úplné nora a Helena Pourová - zpěvačka a kytaristka.
vinky, tak zlaté hity skupiny. Přehlídku bude uváSecond Hand hraje od roku 1995 a neuzavírá se
dět M. Brindzáková z ČRo Brno a zvučit zvukař
žádnému stylu, takže určitě jejich část koncertu
Poutníků Alois Vašků. Předprodej vstupenek bude
nebude nuda, ale příjemný zážitek. Závěr přev Informačním regionálním centru Austerlitz.
hlídky bude stejně jako minulý rok patřit skupině
V případě nepříznivého počasí se bude přehlídka
Poutníci. Již jsem se několikrát zmínil o tom, že
konat v sále Společenského domu ve Slavkově.
kapela se letos dožívá třiceti let hraní. A to nejen
Dovolte mi pozvat všechny milovníky hudby
v Čechách a na Moravě, ale i na Slovensku
do zámeckého parku. Rád bych také poděkoval
v Rusku, Polsku, Německu, Švýcarsku
již předem všem, kteří se budou na této akci podílet a také městskému úřadu za přispění .
Váš Poutník Jiří Karas Pola

Koupali‰tû pﬁitahuje tisíce náv‰tûvníkÛ
(Dokončení ze strany 1)

Z uskutečněných akcí to byl např. 1. července Eprinův pohár. Z celé ČR soutěžilo 12 firem
ve společensko-sportovních disciplínách. Do
soutěže byly zapojeny i přítomné děti, které
soutěžily v karnevalových maskách s tématem
setkání s mimozemšťany. V rámci této akce bylo
vybráno 56 992,40 Kč. Tato částka byla věnována dětské onkologii v Brně. Souběžně probíhal padesátihodinový nonstop beach. Z tohoto
víkendu přinesla televize Nova v hlavním zpravodajství krátký obrazový sestřih.
Rekordní teploty v červnu přivedly na naše
koupaliště i rekordní červnovou návštěvnost
18 412 osob s tržbou 410 tisíc korun. Na návštěvnosti má samozřejmě největší podíl počasí. Červenec letošního roku svým počasím
ovlivnil propad v návštěvnosti i tržbách.
Naší snahou je nabídnout návštěvníkům
atraktivní prostředí, perfektní služby, ale i sportovní a společenský program, kterým se snažíme konkurovat okolním koupalištím.
Dovolujeme si vás pozvat a z vlastní zkušenosti
posoudit naši snahu zařadit se mezi dobrou reprezentaci města.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326,
Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, 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 14. 8. 2000

3

Pro rok 2000 bylo stanoveno vstupné:
Dospûlí
MládeÏ, studenti, dÛchodci, vojáci ZS
Dûti pﬁed‰kolního vûku

Základní
30 Kã
20 Kã
10 Kã

Po 15. h
20 Kã
10 Kã
zdarma

Dospûlí
1350 Kã
1080 Kã
630 Kã
480 Kã
270 Kã

MládeÏ
900 Kã
720 Kã
420 Kã
320 Kã
180 Kã

Permanentky
90 vstupÛ
60 vstupÛ
30 vstupÛ
20 vstupÛ
10 vstupÛ

Pozn.: Permanentky jsou volně přenosné,
využitelné pro jakýkoliv počet osob. Po 15.
hodině s další 50% slevou. Cena permanentky
je stanovena s progresívně snižovanou cenou
podle počtu vstupů. Lze dosáhnout slevy až
50 %. Příklad: Při zakoupení permanentky na
90 vstupů pro mládež, studenty, důchodce
a vojáky vychází vstup na 10 Kč a po 15. hodině na 5 Kč. U dospělých při 90 vstupech vyjde cena na 15 Kč a po 15. hodině na 7,50 Kč.
Permanentky poskytují velké finanční zvýhodnění všem stálým návštěvníkům. V roce
2000 se prodej permanentek podstatně zvýšil.
V roce 1999 jsme prodali 40 ks. K 10. červenci bylo prodáno 109 ks.
Radoslav Lánský
ředitel TSMS

Město Slavkov a Historické muzeum pořádají

VIII. napoleonsk˘ den a císaﬁskou letní noc
Pátek 11. srpna - zámecký park
19.00 Country s Napoleonem (Poutníci, Eva
Henychvá, Second Hand, Classic Bourbon Sextet). Vstupné 80 Kč
Sobota 12. srpna - zámecký park
9.00 Otevření zámku a zámeckého parku
Zahájení III. ročníku Grand Prix Austerlitz
v pétanque
Řemeslné tržiště
Malé divadlo Novákových Praha
9.30 Loutkové varieté
10.30 Posvícení v Hudlicích
11.30 Krabičková pohádka
12.30 Loutkové varieté
Českomoravská hudební společnost
bude hrát od 10 do 14 h. Vstupné 20 Kč,
děti a vojsko 10 Kč. Vstup v historických
uniformách r. 1805 zdarma.
Expozice slavkovského zámku
Oživená historie – prohlídka zámeckých
expozic s živými obrazy od 11 do 16 hodin
vždy po hodině
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 45 a děti 30 Kč
Zámecký park
20.00 Císařská letní noc
účinkuje Panorama Vyškov, vstupné 50 Kč
Hlavní mediální partner: Rádio Brno ve stylu country
FM 103,4. Sponzoři: Protisk, Country Rádio Praha
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Žáci ze ZŠ Tyršova v historických kostýmech na nádvoří zámku Schönbrunn.

Foto: Věra Dobešová

ProÏijme spoleãnû historii
To je název projektu, který zpracovaly v rámci programu CERNET dotovaného
Evropskou unií vyučující historie a německého jazyka Anita Summer, Christine
Schimek, Věra Dobešová, Miroslava Blaňková.
Pod jejich vedením se žáci ZŠ Tyršova ze
Slavkova u Brna a Öffentliche Hauptschule Wien
seznamují se společnou historií českých a rakouských zemí. Zaměřili jsme se na známé osobnosti
našich i rakouských dějin - Marii Terezii, jejího
kancléře Václava Antonína Kounice, Josefa II.,
dále poznávání napoleonské doby, doby osvícenství a osvícenského absolutismu.
První část projektu proběhla minulý týden, kdy
děti ze Slavkova navštívily Vídeň a strávily zde tři
dny ve společnosti svých nových kamarádů, žáků
Öffentliche Hauptschule na Josef Enslein Platz.
Nejdříve děti společně pracovaly ve třídě, navazovaly první kontakty, srovnávaly způsob výuky,
školní vybavení a pomůcky a vyslechly si krátké
referáty o historických osobnostech, které si připravili vídeňští žáci. Velkým zážitkem pro české
děti byla prohlídka Schönbrunnu, protože je zde
provázel mladý průvodce, rakouský student českého jazyka, a výklad jim podal v češtině. Navíc
jim v závěru prohlídky dovolil obléci se do historických kostýmů a přímo na nádvoří zámku se v
nich fotografovat.
Zajímavá byla také práce dětí při poznávání
historického centra Vídně – Ringstrasse. Dvojice
českých a rakouských žáků dostala jednoduché
úkoly, které společně plnili – např. zjisti, jak se
jmenovali rádcové, kteří tvoří sousoší společně s
Marií Terezií, odhadni, jak vysoká je věž
Svatoštěpánské katedrály, kdo byl Evžen
Savojský, který má svůj pomník v Hofburgu
apod. Byl to úžasný pohled na diskutující rakouské a české děti, na to, jak se každá dvojice snažila co nejlépe práci dokončit. Pěkným zážitkem
byla také prohlídka zámečku Belvedér, kde průvodkyně podaly dětem velmi zajímavý a poutavý
výklad.
Děti z naší základní školy se setkaly také s rodiči svých vídeňských kamarádů. Toto setkání
bylo připraveno v klubovně křesťanské mládeže.

Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pﬁedání podkladÛ do pﬁí‰tího
ãísla je 14. srpna. Pﬁednostnû budou zaﬁazeny ãlánky
o rozsahu do pÛl strany formátu A4 psané psacím strojem. U del‰ích pﬁíspûvkÛ se pisatel vystavuje moÏnosti
zkrácení, popﬁ. i nezaﬁazení svého ãlánku.
(red)

Tady děti srovnávaly také své sportovní dovednosti – v kopané byli lepší naši hoši.
Po třech společně strávených dnech jsme se se
slavkovskými dětmi vraceli domů. Jsme bohatší
o množství zážitků a ověřili jsme si, že naše jazykové znalosti stačí již na jednoduchou konverzaci
v němčině. Jako památka na společné setkání
nám zůstaly červené batůžky, které jsme dostali
od vídeňských dětí, a trička se znakem našeho
projektu. Ale hlavně se již nyní těšíme, až vídeňské děti se svými vyučujícími přijedou v září do
Slavkova, kde bude náš projekt „ Prožijme společně historii“ pokračovat.
Věra Dobešová, Miroslava Blaňková

V˘znamné náv‰tûvy ve Slavkovû
27. června navštívil Slavkov u Brna pan
Carsten Smith, předseda Nejvyššího soudu
Norska. na radnici jej přijal starosta města Mgr.
Petr Kostík a potom si pan Smith prohlédl zámek.
4. července byl vzácným hostem pan Ray
Snokhous, honorární konzul ČR v jižním Texasu,
který měl ve Slavkově obdobný program.
Oba významní hosté vyjádřili svou spokojenost. Věříme, že jejich prostřednictvím se bude
o Slavkovu dobře mluvit v Norsku i jižním
Texasu.
vedení HM

NAROZENÍ DĚTÍ – červen, červenec
Jan Hrabovský, Slovanská 996
Jaroslav Benedík, Zlatá Hora 1348
Ondřej Kučera, Nádražní 1148
SŇATKY – červen, červenec
Pavel Paleček, Hostěrádky-Rešov
Lenka Černáková, Vážany nad Litavou
Milan Lutišan, Bučovice
Kateřina Cenková, Rašovice
Ing. Richard Kotulan, Velešovice
Mgr. Kamila Kalinová, Rousínov
Radek Pavéska, Slavkov u Brna
Magda Ledahudcová, Ivaň
Jiří Paťava, Křižanovice
Alena Hrabovská, Heršpice
Tomáš Zehnal, Otnice
Petra Kunderová, Vážany n. L., ř.-k. farnost
ZEMŘELI – červen, červenec
Vratislav Sigmund, Čelakovského 1205, 70 let
Františka Valehrachová, Nádražní 1152, 73 let
Jiří Moric, Špitálská 794, 65 let
Karel Machálek, Špitálská 778, 54 let
Miroslav Florian, Zlatá Hora 1237, 51 let
Leopoldina Čunderlová, Čelakov. 433, 86 let

V˘tvarné léto na zámku
Krásné počasí bývá samozřejmou výzvou a pobídkou
k výletům, návštěvám pamětihodností a konzumaci aktivit, které vyzní jedině
v odpovídající přírodní kulise. Historické muzeum se na návštěvnickou sezónu řádně připravilo.
Pracovníci, vedeni snahou, „aby měl návštěvník
co vidět,“ uchystali mimo stálých expozic několik výtvarných výstav. Návštěvníci mohou v příslušných termínech spatřit oleje populárního brněnského malíře Vlasty Zábranského a ve světě
známého Jana Kristoforiho. Překvapením by měl
být i náš krajan Jiří Škodák z Rousínova, který
část svého díla namaloval v emigraci.
V galerii Hollar je možné vidět grafiky kreslíře Zdeňka Netopila, po něm se představí syn
známého ilustrátora Cyrila Boudy – Jiří. Závěr
sezóny bude patřit Aloisu Mikulkovi, jenž se tentokrát předvede coby grafik. Přesné termíny výstav budou zveřejněny v tisku a na plakátech.
Dominující expozicí letošního léta je výstava
„Umění Lotyšska“, jejíž vernisáže se zúčastnila
velvyslankyně Lotyšské republiky Aija Odina.
O hudební zážitek se postarala virtuoska Ruta
Vaivade. Vystavená díla jsou nadstandardní výtvarné kvality.
HM

Obyvatelstvo Slavkova a následky tﬁicetileté války (I)
Třicetiletá válka poznamenala svým průběhem celé území Čech a Moravy. Nebylo
snad oblasti, kam by nezasáhla válečná litice. Dřívější výzkumy hovořily o obrovském
zpustnutí a úbytku až dvou třetin obyvatelstva vůči stavu před válkou. Současné práce
zabývající se lokální demografií tento názor poněkud korigují a konkretizují ztráty na
obyvatelstvu, které ve skutečnosti nedosahovalo dosud uznávané výše.
Vycházejí přitom z údajů dobových pramenů – urbářů, soupisů obyvatel, pozemkových
knih a poválečných tzv. lánových rejstříků.
Podle těchto pramenů lze rozlišit několik stupňů zpustošení země. K nejpostiženějším oblastem patřily úrodné oblasti v nížinách, u nichž
zpustnutí překračovalo 50 procent. Tyto oblasti
však po válce byly rychle dosidlovány a obnovovány. Naopak výše položené horské oblasti
byly válkou postiženy minimálně, jakékoliv

škody však pro ně vzhledem k menší úrodnosti
půdy znamenaly katastrofu.
Kounicovské panství Slavkov patřilo bohužel do první skupiny. Jeho poloha poblíž Brna
a strategických cest do Uher a na Olomouc jej
vystavila na pospas řádění nedisciplinovaných
žoldnéřů obou stran. Pravděpodobně největší
škody utrpělo město roku 1645, kdy bylo v dosahu švédských vojsk obléhajících Brno.
(Dokončení v příštím čísle)
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✉ Co se dûje v historickém muzeu? (II)
I když nejsem přítelem vyřizování si polemických otázek přes média, na základě posledního článku vedení HM ve Slavkovském zpravodaji č. 5/2000
jsem se rozhodl nejen za sebe, ale i za kolektiv svých
bývalých spolupracovníků odpovědět na některé lži,
které se ve zmíněném článku objevily.
Do Historického muzea jsem nastoupil po řádně absolvovaném konkurzu (kde jsem nebyl jako
jediný uchazeč) za účelem propagace města
Slavkova u Brna a zámeckého areálu, zajišťování
komerčních aktivit, ale už vůbec ne na získávání
finančních prostředků na opravu zámku (promiňte,
nejsem sebevrah). Pokud se současné vedení HM
domnívá, že konkurzní rozhodnutí bylo chybné,
stačí pro objasnění, když příspěvková organizace
zveřejní některé údaje. Např. návštěvnost zámku či
komerční aktivity před mým nástupem – mimochodem, na nichž jsem se podílel, i když jsem ještě nebyl zaměstnán v HM – přínos z produkce filmařů za poslední dva roky, a to nejen ekonomický,
ale hlavně pro budoucnost velmi potřebný, propagace v rozhlase, televizi a celostátních tiskovinách, které zámek nikdy neplatil. Pokud někomu
bude vůbec umožněno nahlédnout do skutečného
hospodaření HM, zjistí, že náklady na propagaci
v rámci veletrhů cestovního ruchu šly za dobu
mého působení výrazně dolů a tyto finanční prostředky byly z části investovány do propagačních
tiskovin města a zámku. Pokud se někdo domnívá,
jak je z článku patrné, že se bez náležité propagace bude někdo zajímat o Slavkov u Brna, je na velkém omylu. Stačí, když si člověk otevře kterýkoliv
časopis cestovního ruchu a zjistí, jakým způsobem
se propagují a jaké nemalé finanční prostředky do
propagace vkládají mnohem menší města než je
Slavkov u Brna.
Usilovnou a zodpovědnou prací několika zaměstnanců Centra kultruních služeb bez ohledu na
své osobní volno se podařilo zviditelnit Slavkov
u Brna i v mezinárodním měřítku, a to díky řetězci protokolárních návštěv, které se na zámku objevovaly víceméně pravidelně a nedají se nikým
zpochybnit. Jsou totiž všechny vepsány do pamětní knihy zámku a některé z nich i do pamětní knihy radnice.
V posledních dvou letech se podařilo za mininální finanční prostředky vytvořit webové stránky
města Slavkova a Historického muzea a v současné době kdykoli je otevřu, tak s lítostí zjišťuji, že
s tímto v dnešním světě běžným médiem, kde je
denně 50–70 dotazů na historii města Slavkova,
nikdo nepracuje a na dotazy nikdo neodpovídá.

A to je jen jedna z cest, kde za nejméně peněz je
možná nejen propagace, ale i možnost reagovat na
dění v celém světě.
Bohužel ale ve všech článcích, které se týkaly
HM, se o těchto aktivitách nehovoří, tak jak to už
v životě bývá, ti co odešli z HM jsou viníci všeho
a za všechno mohou… Pokud se situace v HM
uklidnila odchodem několika pracovníků, pak
jsem ze srdce rád, ale dovolte mi poznámku: aby
vedení HM nepropáslo šanci, kterou jim ti, které
stále osočují, připravili. Prozatím všechny aktivity
citované ve slavkovských zpravodajích připravilo
Centrum kulturních služeb Austerlitz, donedávna
jedno z oddělení Historického muzea.
Závěrem mi dovolte malou rekapitulaci, kam
dle mého názoru byly investovány finanční prostředky z komerčních aktivit za uplynulá léta: kompletní zprovoznění Divadelního sálu na zámku,
zprovoznění severního křídla pro pravidelné mezinárodní výstavy, finanční krytí projektů předem nezahrnutých do rozpočtu HM, generální oprava toalet pro návštěvníky atd.
Za výsledky své práce a práce mých spolupracovníků se nemusíme stydět, což je patrno z akcí,
které v současné době na zámku probíhají a probíhaly a nejsou v žádném případě zásluhou současného vedení HM, tak jak je prezentuje ve svých
článcích. Teprve rok 2001 a další ukáží, jakou koncepci a cestu si současné vedení zvolilo. K této
cestě jim přeji mnoho úspěchů.
Karel Vetchý

Vyjádření zřizovatele HM
Na základě usnesení MěZ ve Slavkově u Brna
byl vypracován audit hospodaření HM za rok
1999, v němž bylo konstatováno, že došlo k porušení zásady jednoho odpovědného vedoucího
vytvořením nadbytečné funkce manažera HM
(v letech 1996-1997). Manažer je zodpovědný za
realizaci akcí, u nichž byly přečerpány výdaje
proti schválenému rozpočtu a za nedodržování
cen u krátkodobých pronájmů.
(vk)

okénko

Zvláště teď v létě, kdy je dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, bychom se měli zamyslet nad svým
jídelníčkem. Je to také příležitost případně zredukovat svou hmotnost. Zvláště diabetikům se nedoporučují žádné radikální hladovky, zázračné čaje
ani koktejly. Pokusme se zlepšit svůj zdravotní
stav snížením příjmu cukrů, moučných výrobků
a tuků, a zvýšit konzumaci zeleniny. Přidejme pohyb, prospěje nám chůze pěšky, jízda na kole, práce na zahrádce, zahrajme si s vnoučaty. Diabetická
dieta má být vyvážená a musí obsahovat všechny
složky potravy, tj. sacharidy, bílkoviny, vlákninu
i tuky, ale v určitém poměru. Léto je v plném proudu a pod horkými paprsky sluníčka nesmíme zapomínat ani na vhodný pitný režim. Tekutiny přijímané z nápojů by měly být minimálně 2 l denně,
v horku 3–4 litry. Starší lidé někdy nemají pocit
žízně, proto pozor na dehydrataci organismu, musíme si proto pravidelný přísun tekutin kontrolovat. Na pití je vhodné střídat čistou vodu s minerálkami, ovocné a bylinné čaje, DIA živou vodu,
kávu – vše neslazené. Vhodné jsou také zakysané
mléčné výrobky jako biokys, kyška, podmáslí, jogurty. Kdo má odšťavňovač, udělejte si čerstvou
šťávu z rajčat, jablek, mrkve. Pozor na light nápoje a sirupy (cola), které obsahují fruktózu, karamel
a sorbit. Můžete je konzumovat, ale v omezeném
množství a započítávat do denní dávky sacharidů.
Kdo si berete obědy ze společných vývařoven,
zredukujte aspoň snídaně, večeře a svačiny na diabetickou dietu, která může být pestrá i chutná.
Pro ty, kteří to chcete zkusit, má územní organizace Svazu diabetiků Slavkov k prodeji dietní
kuchařky v ceně 15–25 Kč. Jestli se chcete naučit
počítat výměnné jednotky a jak jíst zdravě podle
nové pomůcky „Talíř diabetika“, můžete se s tím
seznámit vždy v úterý od 9 do 11 hodin v diabetologické čekárně místní polikliniky. V září pokračuje edukačně motivační program – cyklus přednášek a rehabilitací v LD Austerlitz Medical, na
který vás pozveme.
Marie Miškolczyová

Úspûch mlad˘ch fotbalistÛ
Dorostenci SK Slavkov u Brna se zúčastnili
ve dnech 28. 4–2. 5. juniorského turnaje nemajícího v Evropě obdoby, Hageland Cupu 2000, pořádaného v belgických městech Wolfsdonku,
Telstatu a Aarchotu. V turnaji hrálo 144 mužstev
ve čtyřech věkových kategoriích na 12 hřištích.

Jak jsme ručně opisovali Bibli
V prvním červnovém týdnu skončila akce ručního opisování Bible, organizovaná ve Slavkově
farní katolickou charitou ve spolupráci se sborem
Českobratrské církve evangelické.
Ke dni celostátního zahájení akce v měsíci
dubnu se České biblické společnosti přihlásilo na
170 míst, v nichž se opisování Bible koordinovalo.
K opisování byly vytištěny jednotné archy z patinovaného papíru, připomínající vzhledem někdejší ruční výrobu; byly linkované, v záhlaví označené vždy příslušným biblickým oddílem určeným
k opisování. Pro zachování čitelnosti textu se opisovalo doporučenou černou propiskou. Každé
místo mělo k opisování přidělen svůj oddíl z Bible.
Slavkovu připadla k opisování ze Starého zákona celá třetí Kniha Mojžíšova, popisující obětní,
kněžské a očišťovací řády, a část čtvrté Knihy
Mojžíšovy, pojednávající o putování Izraelců k zaslíbené zemi a o posledních úkolech Mojžíšových.
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Pro opisování po obou stranách jsme obdrželi celkem 85 archů, do nichž opisovatelé vepsali vymezené biblické oddíly.
Opisování se zúčastnilo celkem 298 osob, ať již
jako jednotlivci nebo skupiny, ale také celé rodiny.
Nejpočetnější skupinou byly studentky Integrované střední školy s vyučujícími. Na radnici se
k opisování připojilo i 15 zaměstnanců MěÚ.
Někteří opisovatelé přiznali, že Bibli viděli poprvé v životě. I proto je přání uspořadatelů akce,
aby zájem o Bibli vzrostl a vedl od počáteční zvědavosti ke čtení v ní. Jen tak lze poznat, že Bible je
kniha užitečná nejen pro věřící, ale i pro hledající,
kterým může pomoci, aby si ujasnili základní
otázky života. Hlubší studium umožňuje praxe
biblických hodin, zavedených i ve Slavkově v Českobratrské církvi evangelické a od letošního roku
konané také na faře církve římskokatolické.
JUDr. Miloslav Honek

V naší skupině bylo 36 družstev do 20 let z 10
zemí. V základní skupině jsme zvítězili nad belgickým KVC Beringen 2:1 (Matyáš, Rotrekl)
a nad německým FC Kessel 3:0 (Beneš 2,
Matyáš). Ve čtvrtfinálové skupině jsme nestačili
na ligové kluby – anglický FC Totnes Town – 0:2
a belgický KFC Rhodienne – 0:1 a umístili se tak
na 9. místě, což je pěkný úspěch slavkovské mládežnické kopané a výrazné zviditelnění města
Slavkova ve sportovní Evropě.
V pondělí jsme navštívili hlavní město Belgie
Brusel a prohlédli si jeho pamětihodnosti. Na zájezdě bylo 18 hráčů a 5 vedoucích, dopravu vzorně zajistila cestovní kancelář BTC paní
Brtníkové. Sponzor dopravy stavební firma Čáslava stav p. Pavel Čáslava.
SK

Oznámení
ZO Českého zahrádkářského svazu –
Zahrádková osada ve Slavkově u Brna oznamuje
všem zájemcům o zpracování ovoce, že zpracovna ovoce na ulici Lomená zahajuje svou činnost
dne 19. 8. Jedná se o drcení, moštování, vaření
povidel a sušení ovoce. Na sušení je nutné se informovat u pana Sáčka, Havlíčkova 519, tel. 44
22 11 95. Pracovní doba zpracovny: pondělí
a středa 15–18 h, sobota 8–12 a 13–18 hodin.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VZPOMÍNÁME
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 12 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan
JIŘÍ ZLÁMAL
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.
Dne 21. srpna uplyne již 5 let ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní
LIBUŠE NOVOTNÁ
ze Slavkova u Brna,
která by se dne 10. září 2000 dožila 75 let života. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte, prosíme, s námi. Děkují Vám manžel a děti se svými rodinami.
Dne 22. srpna uplynou tři smutné roky od úmrtí paní
JAROSLAVY MAŠTEROVÉ
ze Slavkova u Brna, Zlatá Hora 1232
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel, syn Milan
s manželkou, maminka a sourozenci s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi

Triatlonista Jaroslav H˘zl opût na Havaj
Člen oddílu Dr. Svitavák Kepák Sokol
Slavkov u Brna Jaroslav Hýzl se v německém
Rothu opět kvalifikoval na nejprestižnější triatlon Ironman Hawai 2000. V kategorii profesionálů jako jediný Čech dokázal svým 24. místem vybojovat účast na Havaji. V neděli 9.
července odstartovalo v německém Rothu 2750
závodníků, cíl však vidělo jen 2100. Při nepříznivém počasí při teplotě vody 19 °C, teplotě
vzduchu 12 °C a dešti se stal závod bojem morálních a fyzických sil každého závodníka, pro-

to i čas J. Hýzla 9:31,31 i všech účastníků je
o to cennější.
Další plány přerovského rodáka Jardy
Hýzla se zaměřují k mistrovství republiky
v dlouhém triatlonu v Sadské, předtím však ještě absolvuje štafetový závod dlouhého triatlonu
mistrovství Rakouska v Linci. V září se chce
zúčastnit mistrovství Nizozemska, kde v loňském roce při Mistrovství Evropy obsadil jako
člen družstva ČR bronzovou medaili.
Ivan Křivánek

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

NEJVùT·Í V¯BùR ELEKTROSPOT¤EBIâÒ, KTER¯ KAÎDÉHO POLOÎÍ
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
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ví
Královksttra
plné ele
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

VIKINGOVÉ ANTONIO BANDERAS a OMAR SHARIF. Krajinou VikingÛ se ‰íﬁí strach
z dûsivého nepﬁítele. Porazit ho mÛÏe jen tﬁináct˘ bojovník… Ocitl se v zemi, bojující s démony, kteﬁí pﬁicházejí bez varování a odcházejí beze stopy. Pﬁichází na
VHS+DVD.
JEZERO BILL PULLMAN, BRIDGET FONDA, OLIVER PLATT. Nenechte se unést romantikou nádherného jezera uprostﬁed hor. Ani ve snu by vás nenapadlo, Ïe právû
tady se vynoﬁí nad hladinu obrovsk˘ druh krokod˘la, kter˘ si rád pochutná na lidech. Jedinou ‰ancí pro místního ‰erifa je spojit se s mladou zooloÏkou a postavit
se jeho ostr˘m zubÛm. VHS+DVD.
STIGMATA …Vydûsí tû k smrti… „Posel musí b˘t umlãen.“
TRHÁK PANA BOWFINGERA STEVE MARTIN, EDDIE MURPHY „Opravdová jedniãka
mezi komediemi.“ Filmová spoleãnost Bobbyho Bowfingera je tûsnû pﬁed krachem.
Bobby má v‰ak v ruce je‰tû jeden, poslední trumf – scénáﬁ na opravdov˘ trhák.
PAN ÚÃETNÍ JDE DO DÛCHODU PAOLO VILLAGGIO Po tﬁiceti letech usilovné práce odchází ná‰ pan úãetní Ugo Fantozzi do dÛchodu. Zanedlouho mu ale zaãnou
chybût kaÏdodenní starosti a nerváky, a proto hledá nejrÛznûj‰í povyraÏení… Náhle
Fantozzi dostává geniální nápad, aby neumﬁel nudou… Dal‰í maléry na sebe nenechají dlouho ãekat.
KRUT˘ SVÛT Poslední z tzv. „‰okujících“ dokumentÛ nás zavádí do Afriky a JiÏní
Ameriky. Uvidíte, Ïe pﬁesto, Ïe ãlovûk jiÏ ovládl techniku, která mÛÏe zniãit civilizaci, jsou na planetû místa, která patﬁí stále do doby kamenné. Ve‰keré zábûry byly
natoãeny bez jakékoliv úpravy. LIDÉ, CHOVEJTE SE ALESPO≈ JAKO ZVÍ¤ATA!
SVÉRÁZ NÁRODNÍHO RYBOLOVU Po obrovském úspûchu na lovu se tentokrát chystají na ryby… a opût s moﬁem vodky! Chytat ryby je nûkdy pûkná nuda, ale chytat
ryby a mít u toho ‰estnáct beden vodky, uÏ zase taková nuda není. To v‰e ve jménu
kulturní rekreace. Av‰ak stane se…
KLUCI NEPLÁÃOU Jeden z nejlep‰ích filmÛ minulého roku. Teena se cítí a sm˘‰lí
jako chlapec, a proto se za chlapce i vydává. To ale netu‰í, Ïe tím zpÛsobem tragické události, jeÏ vyvrcholí jedné zimní noci. Film Kluci nepláãou je skuteãn˘ pﬁíbûh
o nadûji, strachu, a odvaze b˘t sám sebou, kter˘ sklidil neb˘valou chválu od kritikÛ celého svûta.
ZÁPAS Bezvadná komedie o bláznivé sázce. Je to zápas, ve kterém jde o v‰echno.
PoraÏen˘ totiÏ musí zavﬁít svoji hospodu.
MIAMI V Miami probíhá rozsáhlá protidrogová akce „Projekt Modré vody“, kterou
vede b˘val˘ námoﬁní velitel. A b˘val˘ mariÀák není zvykl˘ uh˘bat.
ÌÁBELSKÁ HORA Svût není jen zl˘ - svût je ìábelsk˘! Uteklo padesát let od konce
svûta. Planeta se zmûnila k nepoznání a zbytek lidstva proÏívá horor…
CHUÈ ZABÍJET Jeden jedin˘ okamÏik poznamenal Ïivot v‰ech. Mûstem chodí vrah!
A má chuÈ zabíjet…
SBÛRATEL KOSTÍ DENZEL WASHINGTON, ANGELINA JOLIE. Dva poldové na stopû
sériového vraha. Musí vidût jako jeden… jednat jako jeden… a myslet jako jeden
muÏ! Dﬁíve, neÏ si vrah vybere dal‰í obûÈ! Start 7. srpna.
SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI „Inteligentní humor maskovan˘ sprosÈárnou„
Kenny bez kapuce, smrt Billa Gatese, klitoris v nadÏivotní velikosti a spousta
dal‰ích vûcí, k tomu takové mnoÏství ostr˘ch slov, Ïe jste je v Ïádném filmu zatím
nesly‰eli. Start 14. srpna.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

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

INZERCE
●

KOUPÍM pohlednice do r. 1950 a hodnotnější známky a dopisy. L. Studený, Na Liškově 71, 683 52 Křenovice, tel. 05/44 22 36 15
● HLEDÁM podnájem na období 09/2000 až
06/2001 pro 1 až 4 dívky (19 let) ve Slavkově
u Brna. Tel. 05-43 21 60 40/512, 0602 556 484

Slavkov u Brna, Havlíãkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

í
Nab

z

íme

•
•
•
•

poradenskou sluÏbu v oboru vytápûní a plynofikace ZDARMA
montáÏ ústﬁedního vytápûní a domovních plynovodÛ
montáÏ vodoinstalací a odpadÛ
prodej topenáﬁského a vodoinstalaãního zboÏí

Z velké nabídky uvádíme nûkolik pﬁedstavitelÛ:
Plynov˘ kotel DESTILA CLASSIC 18 kW
Plynov˘ kotel litinov˘ VIADRUS 17 kW
Plynov˘ kotel litinov˘ DESTILA 16 kW
Plynové topidlo pﬁes zeì BETA 3 M
Celoplynov˘ sporák MORA PS 1201.1012
Plynov˘ ohﬁívaã vody QUADRIGA Q 8 120 l
Kotel na dﬁevoplyn ATMOS 25 kW

13.885 Kã
19.776 Kã
19.693 Kã
5.724 Kã
4.998 Kã
9.433 Kã
27.800 Kã

Radiátory – panelové i ãlánkové
(litinové, ocelové, hliníkové)
Trubky a tvarovky – ocelové,
mûdûné, PVC, „poly‰“, „hostalen“
Chladniãky, mrazniãky, praãky
a myãky nádobí v‰ech znaãek
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SRPEN – ZÁ¤Í 2000

Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
1. 8. úterý

19.30 hod.

3. 8. čtvrtek

19.30 hod.

5. 8. sobota

19.30 hod.

6. 8. neděle

19.30 hod.

8. 8. úterý

19.30 hod.

10. 8. čtvrtek

19.30 hod.

12. 8. sobota

19.30 hod.

13. 8. neděle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

15. 8. úterý

19.30 hod.

17. 8. čtvrtek

19.30 hod.

19. 8. sobota

19.30 hod.

20. 8. neděle

19.30 hod.

22. 8. úterý

19.30 hod.

24. 8. čtvrtek

19.30 hod.

26. 8. sobota

19.30 hod.

27. 8. neděle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

29. 8. úterý

19.30 hod.

31. 8. čtvrtek

19.30 hod.

2. 9. sobota

19.30 hod.

3. 9. neděle

19.30 hod.

5. 9. úterý

19.30 hod.

7. 9. čtvrtek

19.30 hod.

9. 9. sobota

19.30 hod.

10. 9. neděle

19.30 hod.

12. 9. úterý

19.30 hod.

14. 9. čtvrtek

19.30 hod.

TÉMù¤ BEZ ·ANCE

100 min.

Dvě mladé Američanky jako bezmocné oběti thajského soudnictví. Dobrodružný film USA.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

JOHANKA Z ARKU

147 min.

V sedmnácti jí svěřili zbytek francouzské armády. Božská i proklínaná, milovaná i nenáviděná a nakonec zrazena
těmi, které zachránila. Francouzský historický film.
Vstupné: 48, 50 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

SATYRICON

124 min.

Zapomenutý a ztracený svět antiky v době úpadku antického Říma, v nichž klíčovou roli sehráli mladí.
Koprodukční film Itálie–Francie.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

KRÁL SOKOLÒ

100 min.

Patnáctiletý Tomáš se zamiloval v nesprávnou chvíli a na nesprávném místě. Z hradních intrik mu pomůže
tajemství starého sokolníka. Nová dobrodružná pohádka Václava Vorlíčka.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

ZÁHADA BLAIR WITCH

88 min.

Tři studenti na vlastní kůži zjišťují, že v lesích západního Marylandu není bezpečno. Ožívá mýtus čarodějnice
z Blair a uniknout z jejích hrůzostrašných kouzel není snadné. Horor USA.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

NOTTING HILL

119 min.

Příběh o oddalování nevyhnutelného. Kterak ubohý knihkupec získá svou filmovou hvězdu. Romantická komedie USA.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

JAKO D¯M

114 min.

Nic není svaté a pokušení je vším. Posedlost má i druhou tvář. Mladá žena při putování Indií hledá dobrodružství.
Film USA. Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

MUÎ NA MùSÍCI

120 min.

Chlapec z newyorského předměstí se vydal na cestu ke slávě. Dostal se až na vrchol. Ale osud tomu chtěl jinak…
Nový komediální film USA režiséra Miloše Formana.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

28 DNÍ

105 min.

Život je pro ni jedna velká party, ale jen do určité chvíle… Příběh ženy hledající nový smysl života. Film USA.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

ZELENÁ MÍLE

188 min.

Hrůzostrašná chodba natřená na zeleno je cesta, na konci které čeká smrt, pokud se nestane zázrak… Věčné
dilema o trestu smrti. Filmový příběh USA.
Mládeži přístupno od 12 let

TALENTOVAN¯ PAN RIPLEY

139 min.

Chce si užívat života bohatých… Je schopen zajít do extrému, aby si udržel místo ve společnosti. Film USA získal
pět nominací na Oscara.
Mládeži přístupno

DEUCE BIGALOW: DOBREJ STRIPTÉR

88 min.

Místo ohlídání svěřeného domu nadělá nepěknou spoušť. Jak získá peníze na náhradu škody? Stane se mužem činu.
Mládeži přístupno od 12 let

PRCI, PRCI, PRCIâKY

90 min.

Příběh čtyř maturantů, kteří se domluví, že dřív, než jim skončí škola, týmově pohřbí svoji chlapeckou nevinnost.
Komedie USA.
Mládeži nepřístupno

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

Kalendář akcí – srpen 2000
Datum
hod.
5. 8.
19.30
5. a 6. 8.
6. 8.
12.00
7.–11. 8.
10.–13.8.
11. 8.
19.00
12. 8.
9.00–14.00
12. 8. 11, 12, 13, 14, 15 a 16
12. 8.
12. 8.
20.00–3.00
13. 8.
13, 14, 15 a 16
13. 8.
15. 8.
19.30
20. 8.
27. 8.
1. vstup 13.00
27. 8.
do 3. 8.
do 21. 8.
od 25. 8.
do 31. 8.
do 3. 9.
4. 8.–3. 9.

druh
kult.
sport
sport
sport
sport
spol.
kult.
kult.
sport
spol.
kult.
sport
konc.
sport
kult.
sport
výst.
výst.
výst.
výst.
výst.
výst.

akce
Die Flotten Geister - koncert souboru ze SRN
Český pohár mužů
Skokové závody stupně Z-L
Týdenní tréninkový camp mládeže
O Napoleonův klobouk - střelecká soutěž z krátkých perkusních zbraní
Country s Napoleonem - (Poutníci, Eva Henychová, Second Hand, Classic Bourbon Sextet)
VIII. napoleonský den - řemeslné stánky, jarmareční kapela, jarmareční divadlo, pétanque, občerstvení
Oživená historie - (netradiční prohlídka zámku) scénické obrazy ze života šlechty
Mistrovství ČR veteránů - turnaj pro příchozí (muži nad 35 let, ženy nad 30 let)
Císařská letní noc
Oživená historie - (netradiční prohlídka zámku) scénické obrazy ze života šlechty
Algida Cup - muži, ženy, mix - turnaj pro příchozí
Koncert v rámci IX. mezinárodního kytarového festivalu Brno 2000
Algida Cup - muži, ženy, mix - turnaj pro příchozí
Tajemství zámeckého sklepení - netradiční prohlídka podzemí
Algida Cup - muži, ženy, mix - turnaj pro příchozí
Vlastimil Zábranský - Obrazy
Jiří Bouda - grafika
Alois Mikulka - grafika
Umění Lotyšska - nástěnné textilie, malba, grafika
ZUŠ v podzemí - výstava prací žáků výtvarného oboru
Jan Kristofori - obrazy

místo konání
Historický sál zámku
koupaliště Slavkov
areál jízdárny
koupaliště Slavkov
zámecká střelnice
zámecký park
zámek+zámecký park
zámek Slavkov
koupaliště Slavkov
zámecký park
zámek Slavkov
koupaliště Slavkov
zámecká kaple
koupaliště Slavkov
zámek Slavkov
koupaliště Slavkov
Galerie OK
Galerie Hollar
Galerie Hollar
severní křídlo zámku
podzemí zámku
Galerie OK

pořadatel
Historické muzeum
SK Beachvolleyball
Jezdecký sportovní klub
SK Beachvolleyball
E-COM s.r.o. Slavkov
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
SK Beachvolleyball
Historické muzeum
Historické muzeum
SK Beachvolleyball
Historické muzeum
SK Beachvolleyball
Historické muzeum
SK Beachvolleyball
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
HM, Velvysl. Lotyšské rep.
ZUŠ a E-COM s.r.o. Slavkov
Historické muzeum

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

8

7/2000

HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE

Výročí významného architekta a stavitele
Wenczl F. Petruzzi (15. 8. 1700–31. 3. 1752)
architekt, stavitel a panský geometr
Na letošní srpen připadá výročí 300 let od narození osobnosti, která se významným způsobem
zasloužila o zviditelnění našeho města v rámci
středoevropského prostoru. Způsob vystavění barokní architektury ve Slavkově a její začlenění do
širokého krajinného rámce patří mezi vzorové
učebnicové příklady uváděné nejen v odborné li-

Svrab – stále aktuální téma
Ještě před několika desítkami let byl svrab velice těžko řešitelným problémem a byl v populaci
zvířat poměrně značně rozšířen. Nyní je to především záležitost koček, i když u psů neradno situaci podceňovat vzhledem k nesnadné mikroskopické záchytnosti. U koček je původcem svrabovka
kočičí, která může napadnout psa, králíka, myš
a přechodně i člověka. Onemocnění se přenáší
přímým stykem koček, rovněž i z matky na kotě.
Projevuje se urputným svěděním, tvorbou šupin
a krust, na packách a kolem kořene ocasu.
Jiným původcem je strupovka ušní, která způsobuje ušní prašivinu. Ta se projevuje svěděním
ouška, ve kterém nacházíme množství hnědého
mazu, připomínající kávovou sedlinu. Původce
prokážeme mikroskopickým vyšetřením z ušního mazu. Toto onemocnění je často diagnostikováno u koček, méně u psů.
Původcem prašiviny u psů je zákožka svrabová,
vyvolávající enormně svědící onemocnění s podobnými příznaky jako u koček. Tato zákožka vyvolávající svědivé léze je přenosná i na člověka. Je
však pro něho nespecifická, takže léze asi během
čtyř týdnů spontánně odezní. Všechny formy
svrabu jsou léčitelné, samozřejmě v závislosti na
rozsahu manifestace onemocnění. Tzv. králičí
svrab může též být přenesen na kočku nebo psa
a napadá především ucho a jeho okolí. Terapie je
obdobná jako u předcházejících případů, u králíků
postačí lokální aplikace stolního oleje. Možností
prevence je vyloučení styku s jiným zvířetem, což
je však často nereálné, zvláště u toulavých koček,
kde je jediným řešením kastrace.

teratuře. Území města je obohaceno parkovou a liniovou stromovou zelení v podobě hodnotných
alejí, zdobeno drobnou architekturou božích muk,
barokních plastik i stavbami kaplí. Vše je zaměřeno a vystavěno v osové dispozici dle vyššího a astronomického řádu respektovaného po celá staletí
s dominantní úlohou symbolů moci duchovní
a světské.
Václav F. Petruzzi (-czy, -cci, -zi) byl zvláště
v našem století opomíjen a jeho význam snižován.
Zásadním způsobem se podílel na dnešní podobě
zámeckého sídla rodu Kouniců, vystavěného na
způsob „Malých Versailles“.
Narodil se v roce 1700 v Uherském Brodě
v měšťanském domě na Dolním rynku, dnes č. p.
207. Jeho otec Tobiáš Ferdinand Petrucci († 1743)
vykonával svého času funkci radního. Smlouvou
uzavřenou v r. 1720 za přítomnosti členů městské
rady v Uherském Brodu se zavazuje majitel panství hrabě Maxmilián Oldřich z Kounic postarat
se o vzdělání W. Petruzziho, a ten se zavazuje
sloužit rodu věrně a poslušně až do smrti. Byl vyslán na studijní cesty, z kterých si přivezl množství krásných kreseb včetně nákresu královského
zámku ve Versailles v příslušném měřítku. Před
rokem 1730 již působil ve Slavkově a toho roku se
oženil s Annou Terezií Šumickou.
V té době zde působí po více jak tři desetiletí
všestranně nadaný J. G. Bitterpfeil, stavitel, malíř,
umělecký restaurátor a realizátor 1. etapy výstavby barokního zámku dle projektu Domenica
Martinelliho. Od roku 1698 vybudoval západní
křídlo a dvě podzemní patra s kryptou zamýšlené
stavby východního křídla rezidenčního zámku,
které mělo uzavřít zámecké nádvoří do obdélníkového půdorysu (prostory firmy E-COM) s respek-

Zámek ve Slavkově u Brna poskytuje nejen
možnost prohlídky historických památek a přírodní krásy přilehlého parku, ale i příležitost k aktivnímu odpočinku. V kazematech zámku provozuje
firma E-COM komerční, tunelovou střelnici.
Střelnice poskytuje možnost střelby nejen z běžných krátkých palných zbraní, ale též ze zbraní
historických – předovek. Mimo to se zde návštěvníci mohou seznámit i s nejnovějšími novinkami
zbraní vyráběných v našich zbrojovkách.
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továním staré pevnostní věže při severním křídle.
Pro své zásluhy působí doživotně ve funkci stavitele do svého věku 83 let († 30. 11. 1732).
Na základě svých kvalit nastupuje W. Petruzzi
jako stavitel na jaře r. 1732. Je autorem územního
generelu přestavby města Slavkova. Zúčastňuje se
projekčních prací na 2. etapě výstavby barokního
zámku, která souvisí se změnou Martinelliho koncepce podle požadavků objednatele, hraběnky
Marie Eleonory von Rietberg. Pro ni dodává plány přístavby Historického sálu k západnímu, hotovému křídlu Ignacio Valmaggini z dvorního stavebního úřadu (XII. 1731).
Šťastnou událost prožívá W. Petruzzi v rodinném životě v r. 1733, kdy se mu narodila první
dcera. Ta však umírá v dětském věku. Ztrátu utrpěl toho roku nečekaným úmrtím zednického
mistra Francesca Fortiniho, jehož bylo velice obtížné nahradit. V třicátých letech se buduje přístavba k západnímu křídlu, demolice severního
a jeho barokní výstavba. V r. 1737 se narodila staviteli druhá dcera, avšak jeho manželka není zdráva a po roce umírá ve věku 28 let. Podruhé se W.
Petruzzi žení v r. 1740.
Po pruském vpádu (1742) a hospodářském zotavení je navrženo a realizováno rozšíření špitálního
kostela sv. Jana Křtitele v barokní, současné podobě.
J. Seifert
(Dokončení v příštím čísle)

Stﬁelnice na slavkovském zámku

Rychlá pÛjãka
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III. etapa – druhá varianta (návrh W. Petruzziho)
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Pro aktivní střelce, ale i příznivce sportovní
střelby, jsou zde pořádány střelecké soutěže střeleckým klubem 0750 E-COM Slavkov i pro jiné
organizace. Klub nabízí členství ve svých řadách
s možností účasti na všech soutěžích pořádaných
Českým střeleckým svazem. Dále zde probíhá
kompletní příprava žadatelů o zkoušku odborné
způsobilosti k získání zbrojního průkazu, včetně
složení zkoušek.
Držitelé zbrojních průkazů mohou využít provozní doby střelnice ke zdokonalování ovládání
vlastních i zapůjčených zbraní. Dokonalou výuku
a výcvik ve všech druzích střelby zajišťují zkušení lektoři a instruktoři z řad aktivních střelců po
celý rok. Provozní doba: čtvrtek a pátek 15–19
hod., sobota 10–19 hodin, neděle a středa na objednávku.
Přehled akcí na Zámecké střelnici:
10.–13. srpna: Střelecké soutěž z krátkých perkusních zbraní „O napoleonský klobouk“.
26.–29. října: Střelecká soutěž „Slavkovská padesátka“. 50 ran z jakékoliv krátké palné zbraně,
vyjma perkusních.
23.–26. listopadu: Střelecká soutěž „Slavkovská
stovka“. 100 ran sportovní pistolí hodnocených
podle mezinárodních pravidel.
30. 11.–3. 12.: Pokračování střelecké soutěže
„Slavkovská stovka“.
J. Goldhammer
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