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Program Napoleonsk˘ch dnÛ 15.–17. srpna
PÁTEK 15. SRPNA – zámecké nádvoﬁí
19.00–24.00
Folk & country na zámku
zámeck˘ park
21.00–22.00
pochodÀov˘ prÛvod rakouské armády, pietní akt u hrobu kancléﬁe
Kounice na hﬁbitovû
24.00
veãerka vojsk, uzavﬁení zámeckého parku
SOBOTA 16. SRPNA – program vojsk
9.00–10.00
slavnostní nástup v‰ech vojsk zakonãen˘ pﬁehlídkou na námûstí
10.00–12.00
táborov˘ Ïivot,v˘cvik jednotek v zámeckém parku
13.00–15.00
lokální pﬁestﬁelky v zámeckém parku
15.00–17.00
bitva v ulicích mûsta a v zámeckém parku
21.00
slavnostní prÛvod armád mûstem
21.30–22.00
slavnostní nástup k mírové deklaraci k narozeninám císaﬁe
Napoleona I. zakonãen˘ ohÀostrojem
21.45
ohÀostroj
program Historického muzea – zámeck˘ park
9.00–22.00
mezinárodní turnaj pétanque
9.00–15.00
ﬁemesln˘ jarmark
programov˘ blok: Malé divadélko Novákov˘ch, DûdeãkÛv dvoreãek
s hospodáﬁsk˘mi zvíﬁaty a dobov˘mi stánky s ﬁemesly, módní pﬁehlídka historick˘ch uniforem
zámek
10.00–15.30
Napoleonova náv‰tûva na zámku – kost˘mované prohlídky
zámecké nádvoﬁí
20.00–02.00
zámecká veselice
NEDùLE 17. SRPNA
10.00–11.00
slavnostní nástup, pietní akt u hromadn˘ch hrobÛ

Zanedlouhou se Slavkovem opět rozezní bubny císařských armád.
Centrum města bude hostit tradiční Napoleonské dny. Foto: R. Lánský

Dal‰í v˘znamné akce:
16. 8.
Napoleon Golf Cup 2003 – 2. roãník golfového turnaje, GCA
16.–17. 8.
Mistrovství âR v beachvolejbale Ïen

Napoleonsk˘ den 16. srpna
XI. napoleonské dny, které se každoročně konají v době narození císaře Napoleona
Bonaparta I., jsou příležitostí pro veřejnost seznámit se zábavnou formou s částí historie.
kých kostýmů, uniforem s představeProgram se s přibývajícími ročníky
ním používaných zbraní. V souladu
rozšiřuje a obměňuje. Tradičně se
s historickým obdobím napoleonkoná v zámeckém parku polní ležeských válek bude i řemeslné tržiště,
ní napoleonských a spojeneckých
stylové občerstvení, jarmareční
vojsk, řemeslný jarmark s prograloutkové divadlo a již tradičně
mem, mezinárodní turnaj ve hře péDědečkův dvoreček s hospodářskýtanque, lidová taneční veselice, tenmi zvířaty.
tokrát v prostorách zámeckého
V zámku budou probíhat kostýmované
nádvoří.
prohlídky s napoleonskou tematikou – návštěV letošním programu bude převažovat vova Napoleona na zámku, výstava Najenská historie, kdy za účasti cca 400 vojáků
poleonské války a české země a příležitostné
z doby napoleonských válek bude atrakcí nevýstavy v galeriích O.K. a HOLLAR.
jen táborové ležení v zámeckém parku, táboCísařskou letní noc, kterou jsme letos narový život včetně výcviku, šarvátek, markytázvali lidovou taneční veselicí, doprovodí hudnek, koní, ale i večerní průvod městem
ba kostýmovaných hudebníků, kteří k tanci
a bojový střet.
i poslechu budou hrát nejen současné obvyklé
Součástí dění v parku v návaznosti na votance, ale uvedou i dobovou hudbu. Klub přájenský tábor bude módní přehlídka historictel historie předvede některé dobové tance
a zájemce z řad návštěvníků některý z těchto
tanců naučí přímo na parketu.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Napoleonské dny jsou jedním z vrcholů letpořádá ve středu 13. srpna 2003 v 19.30 hodin
ní sezony slavkovského zámku a mají přímý
MASSIMO FELICI – Itálie v zámecké kapli
vztah k historii, která tímto místem procházela.
kytarový koncert v rámci brněnského kytaroJsou již v povědomí veřejnosti, která v době
vého festivalu. Vstupné 80 a 60 Kč.
HM
prázdnin vyhledává nevšední zážitky.
HM

Pozvánka na koncert

V˘stavy na zámku
Galerie HOLLAR
Emilie, Karel a Petr TOMANOVI
Kresby a grafiky
Vernisáž výstavy 14. 8. v 17 hod.
Galerie O.K.
Oldřich Štěpánek
Obrazy, reliéfy, plastika
Vernisáž výstavy 21. 8. v Rubensově sále.
HM

Provoz Mûstské knihovny
ve Slavkovû u Brna o prázdninách
V měsíci srpnu bude knihovna otevřena
pouze v prvním týdnu, konkrétně ve dnech 5.
a 6. srpna (úterý a středa).
Oo 11. 8. bude knihovna uzavřena z důvodů revize knihovního fondu.
HM

Důležité upozornění
V souvislosti s Napoleonsk˘m dnem
bude od pátku 15. srpna od 20 hodin
do nedûle 17. srpna do 10 hodin uzavﬁeno Palackého námûstí.

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 29. srpna
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13. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 7. 7. 2003

Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
13. řádné schůzi dne 7. 7. 2003 projednala 29 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program své 13. řádné schůze a volí
denou zprávu na vědomí, schvaluje okruh firem, které
ověřovatele zápisu.
budou vyzvány k podání nabídek na akci „Kotelna pro
2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijabytové domy, ul. Nádražní čp. 1191, 1192 a 1193 ve
tých RM na svých dřívějších schůzích z minulých volebSlavkově u Brna a jmenuje členy komise pro výběr doních období i z volebního období 2002–2006.
davatele této stavby.
3. Schůze byl osobně přítomen akademický sochař
11. RM nedává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s Jaroslavem Blahutkou ze Slavkova u Brna na pronájem
André Vícha, který seznámil členy RM s návrhem insigpozemku p.č. 760/2 - zahrada v katastrálním území
nií Města Slavkova u Brna v různých variantách.
Slavkov u Brna o výměře 245 m2.
4. Schůze byl osobně přítomen pan František Bláha ze
12. RM dává souhlas k pronájmu jednotlivých částí
sídliště Zlatá Hora. Diskutovala se problematika dětsképozemku p.č. 3335 dle PK zahrada v lokalitě Topolová
ho hřiště a pořádku na sídlišti Zlatá Hora. Provozní řád
v katastrálním území Slavkov u Brna v souladu s předlohřiště by měl mj. obsahovat následující: zákaz kouření
ženým návrhem.
v prostorách hřiště, otvírací a zavírací hodiny, upozorně13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemní na odkládání odpadků do odpadkových košů, upozorku p.č.2920/1 - zastavěná plocha o výměře 25 m2, který
nění na povinnost návštěvníků dbát pokynů pověřené
je zastavěn garáží ve vlastnictví SBD Žuráň a pozemku
osoby, určení hřiště, upozornění, že při pobytu na hřišti je
p.č. 2921/1 – zastavěná plocha o výměře 41 m2, který je
potřeba se vyvarovat nadměrného hluku a že pro vstup je
zastavěn hospodářskou budovou ve vlastnictví SBD
povinen každý užívat výhradně vchod – branku. Na záŽuráň, vše v katastrálním území Slavkov u Brna z majetkladě této diskuse bylo přijato usnesení, že RM ukládá
ku Města Slavkova u Brna do vlastnictví SBD Žuráň,
odboru IR zajistit zpracování dokumentace k dětskému
Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna za cenu 10 Kč/m2 a náhřišti na sídlišti Zlatá Hora (u domu čp. 1365) nejpozděklady spojené s prodejem za podmínky předložení usneji do 11. 8. 2003 s tím, že ve stejném termínu bude předsení představenstva, v němž se SBD Žuráň zaváže, že neložen i návrh tří firem k realizaci díla.
prodá výše uvedené pozemky za cenu vyšší, než je cena
5. Za osobní účasti RM paní Miroslavy Vymazalové,
kupní. Cena ve výši 660 Kč a náklady spojené s prodepředsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, byla projem (správní poplatky, výpis z KN) budou uhrazeny nejjednána zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti
později při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní ceny
za rok 2002, jejíž obsah RM vzala na vědomí a vyslovila
bude převedeno do městského Fondu pro výkupy posboru poděkování za jejich obětavou činnost pro naše
zemků v rámci řešení pozemkových náprav.
spoluobčany.
14. RM po projednání zprávy analyzující stávající stav
6. Za osobní účasti pana Romana Bendy, jednatele oborganizační struktury TSMS zpracované ředitelem této
chodní společnosti TENRYU, spol. s r.o. a Ing. Milana
PO ukládá místostarostovi města Ing. Ivanu Charvátovi
Floriana, jednatele Rozvojové společnosti Slavkov, spol.
zpracovat návrh koncepce budoucího fungování TSMS
s r.o. byl projednán stávající stav vlastnických stavů
s termínem plnění 15. 10. 2003.
Rozvojové společnosti Slavkov, spol. s r.o. ve vazbě na
15. RM po projednání plánu pravidelné údržby městinvestiční akce města. Při této příležitosti se RM seznáské zeleně v roce 2002 ukládá řediteli TSMS zapracovat
mila s výkazy hospodaření obchodní společnosti TENdo uvedeného plánu připomínky předložené odbornými
RYU spol. s r.o. za rok 2002, jejímž je Město Slavkov
útvary MěÚ, které jsou přílohou této zprávy.
u Brna prostřednictvím Rozvojové společnosti Slavkov,
16. RM po projednání zprávy Specifikace travnatých
spol. s r.o. spoluvlastníkem.
ploch udržovaných Historickým muzeem ukládá řediteli
7. RM projednala informativní zprávu o zpracovávání
HM zapracovat do uvedeného plánu připomínky předlonávrhu koncepce parkování ve městě, jejíž obsah vzala
žené odbornými útvary MěÚ, které jsou přílohou této
na vědomí a schvaluje záměr pokračovat v uvedené konzprávy.
cepci s kontrolním termínem plnění tohoto úkolu
17. RM po projednání zprávy Příprava obnovy zá1. 9. 2003.
meckého parku RM souhlasí se zadáním aktualizace
8. RM projednala zprávu o návrhu rekonstrukce městRozboru stavu stromového patra v zámeckém parku
ského rozhlasu, jejíž obsah vzala na vědomí a souhlasí
zpracovaném Ing. Jaroslavem Kolaříkem v roce 1999.
s provedením rekonstrukce městského rozhlasu v rozsaDále RM ukládá odboru ŽP obnovit výběrové řízení na
hu schválených finančních prostředků rozpočtu města na
zpracování projektu obnovy zámeckého parku a souhlasí
rok 2003. Dále RM ukládá MěÚ prověřit možnosti zíss financováním obou uvedených záměrů ze zdrojů plykání chybějící částky 94 000 Kč na dokrytí požadavku
noucích z pronájmů parku.
bezpečnostní rady z prostředků letošního rozpočtu.
18. RM odkládá projednání žádosti ZŠ Tyršova o přísV případě kladného výsledku připravit návrh RO. V přípěvek na opravu střechy nad učebnou informatiky na 21.
padě negativního výsledku doporučuje zařadit částku ve
7. 2003.
výši 94 000 Kč na dokrytí nákladů na provedení rekon19. RM odkládá žádost ZŠ Komenského o přijetí rozstrukce MR v rozsahu požadovaném bezpečnostní radou
počtového opatření na opravu učeben fyziky a chemie na
jako prioritu návrhu rozpočtu Města Slavkova u Brna na
ZŠ Komenského na 21. 7. 2003.
rok 2004.
20. RM po projednání žádosti ZŠ Komenského schva9. RM po projednání návrhu na zajištění technického
luje čerpání finančních prostředků investičního fondu
dozoru investora na rekonstrukci ZŠ Komenského soutéto PO na zakoupení počítačů pro výuku informatiky.
hlasí s pověřením pana Jana Hudce výkonem technické21. RM bere na vědomí oznámení Zdeňka Bakiče
ho dozoru investora stavby „Rekonstrukce ZŠ
o ukončení existence sdružení Ultraware, s.f.o., Ing. Vít
Komenského“ a ukládá odboru IR připravit smlouvu na
Kotrba, CSc. z Hrušek a z tohoto důvodu zároveň i ukonvýkon technického dozoru v termínu do 11. 8. 2003.
čení podnájmu nebytových prostor v domě Husova čp.
10. RM po projednání návrhu na ustanovení komise
a firem pro akci: „Kotelna pro bytové domy, ul. Nádražní
Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát
čp. 1191, 1192, 1193 ve Slavkově u Brna“ bere výše uve-

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
Vám nabízí předprodej vstupenek
15. 8. v 19 h.

Folk a country na zámku
(zámecké nádvoří)
16. 8. ve 20 h. Císařská letní noc (zámecké nádvoří)
Otevírací doba v srpnu:
po–so 9–12 a 12.30–17 hodin
ne
11–17 hodin
Kontakt:

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

63 k datu 30. 6. 2003. Současně RM uděluje Zdeňku
Bakičovi z Nesovic povolení k podnájmu nebytových
prostor jedné místnosti a části skladu nebytových prostor
v domě Husova čp. 63 firmě FM-moto, Petr Matuštík ze
Slavkova u Brna za podmínky doložení dokladu prokazujícího ukončení stávajícího podnájemního vztahu.
22. RM schvaluje žádost Radky Májkové ze Slavkova
u Brna o přechod nájmu při opuštění společné domácnosti nájemcem bytu a ukládá odboru BTH zajistit s ní uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Zl. Hora 1227, Slavkov u Brna, s platností od 1. 7. 2003 na dobu neurčitou.
23. RM schvaluje přidělení bytu č.3, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, panu Petru Davidovi z Bučovic s platností od 1. 7. 2003 na dobu výkonu služby příslušníka
policie OŘ PČR Vyškov v rámci působnosti
u Obvodního oddělení ve Slavkově u Brna, nejdéle však
na 1 rok, tj. do 30. 6. 2004. RM ukládá odboru BTH zajistit s panem Davidem uzavření nájemní smlouvy.
24. RM po projednání nabídky ochranných obleků pro
osoby podílející se na záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech schvaluje zakoupit 10
ks ochranných obleků v r. 2003 a 10 ks v roce 2004.
25. RM odvolává na vlastní žádost paní Mgr. Ludmilu
Palečkovou z funkce členky komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže s účinností od 8. 7. 2003.
26. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,v platném znění jmenuje pana Mgr. Vladimíra
Soukopa ředitelem příspěvkové organizace Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977 s účinností od 1. 8. 2003.
27. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 5 zákona č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
v platném znění na návrh tajemníka Městského úřadu ve
Slavkově u Brna a na základě souhlasu Krajského úřadu
JMK jmenuje paní Jarmilu Olejníkovou do funkce vedoucí finančního odboru MěÚ s platností od 8. 7. 2003.
28. RM souhlasí s užitím znaku města společností
Tenryu, spol. s r.o. za účelem prezentace na informační
internetové stanici v objektu čerpací stanice TENRYU ve
Slavkově u Brna.
29. Dále v rámci různého:
- RM se zabývala problematikou jízdy cyklistů po
chodnících a pověřuje starostu města Mgr. Petra Kostíka
projednat tento nešvar s Policií ČR.
- Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák seznámil členy RM
s výsledky cvičného požárního poplachu na DPS.
- RM souhlasí s využitím městského znaku i loga zámku pro Motorest Bonaparte, Slavkovská 1145, Rousínov.
- Starosta města Mgr. Petr Kostík seznámil členy RM se
zněním dopisu MUDr. Justana ohledně provozování
LSPP.
- Starosta města Mgr. Petr Kostík seznámil členy RM se
zápisem komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže.
- RM na návrh místostarosty města Ing. Ivana Charváta
souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci
s Komerční bankou, a.s., která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
- Místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
RM o plnění podmínek vyplývajících z uzavřených
smluvních vztahů mezi Městem Slavkovem u Brna a obchodní společností PRELAX spol. s r.o. a souhlasí s podpisem Smlouvy o převodu obchodního podílu (ROS spol.
s r.o.) a Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti
(Palackého nám. 126) za podmínky odsouhlasení jejich
znění právníkem města a předsedou finančního výboru
ZM.
- Místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
o záměru občanů se zahájením výstavby rodinných
domů v lokalitě Čelakovského ulice.
- Pan Zdeněk Pavlík informoval o nevhodnosti umístění informačních cedulí na sloupech JME ve sjezdu od
Brna do Slavkova u Brna.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 18. srpna 2003
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14. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 21. 7. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své 14.
řádné schůzi dne 21. 7. 2003 projednala 20 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program své 14. řádné schůze a volí
vé opatření RO číslo 8/2003 snížením rozpočtové položověřovatele zápisu.
ky číslo 15 – ZUŠ (účelový příspěvek) ve výši 10 000 Kč
2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijaa současně navýšením rozpočtové položky číslo 8 – přítých RM na svých dřívějších schůzích z minulých volebspěvek pro ZŠ Tyršova ve výši 10 000 Kč účelově určeních období i z volebního období 2002–2006.
ným na opravu havarijního stavu střechy nad učebnou in3. RM po projednání analýzy organizační struktury
formatiky.
Historického muzea ve Slavkově u Brna předložené Ing.
9. RM schvaluje uvolnění finanční částky 5000 Kč na
Jaroslavem Hynštem, ředitelem této PO:
rekonstrukci sirény a souhlasí s jejím bezúplatným převea) žádá ředitele HM o umožnění prohlídky vnitřních
dením do vlastnictví Hasičského záchranného sboru
prostor zámku a seznámení se chodem jednotlivých odJihomoravského kraje, se sídlem Štefánikova 32, Brno,
dělení této organizace.
IČ: 70884099.
b) zve ředitele HM na jednání RM dne 12. 8. 2003.
10. RM na vědomí zprávu o činnosti na úseku ochrany
4. RM schvaluje ceník nájemného za pronájem jednotobyvatelstva a seznámení s výsledkem provedené kontrolivých tělocvičen ZŠ Komenského platný od 1. 9. 2003
ly z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
takto:
11. RM po projednání zprávy o pořádání výchovně re- Malá tělocvična na staré budově 80 Kč/h.
kreačního tábora a sponzorech této akce pořádané společ- Gymnastický sál 120 Kč/hod. pro DDM, ostatní 200
ně městy Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna schvaluje
Kč/hod.
přijetí sponzorského daru - cukrovinek v hodnotě 800 Kč
- Nová hala: - mimoškolní aktivity DDM 200 Kč/h.
od firmy SMÍŠENÉ ZBOŽÍ SVOBODA.
- sportovní oddíly dospělých 300 Kč/h.
12. RM bere na vědomí zprávu o řešení pečovatelské
- ostatní veřejnost 350 Kč/h.
služby a současně pověřuje starostu Města Slavkova
5. RM projednala informativní zprávu o aktuálním stau Brna Mgr. Petra Kostíka, aby požádal Krajský úřad
vu zadaných projektových prací veřejného osvětlení.
Jihomoravského kraje o předložení nákladů za rok 2002
6. RM po projednání zprávy ve věci oplocení pískoviša za 1. pololetí 2003 na provozování pečovatelské služby
tě u BD Litavská ve Slavkově u Brna – návrh RO číslo
ve spádovém území POÚ Slavkov u Brna v členění na
6/2003 bere obsah této zprávy na vědomí a schvaluje nájednotlivé obce.
vrh tohoto rozpočtového opatření snížením rozpočtové
13. RM po projednání žádosti o pronájem pozemku popoložky Ostatní činnost místní správy a zařazení nové
věřuje starostu Města Slavkova u Brna Mgr. Petra Kostíka
rozpočtové položky ve výši 66 000 Kč na vybudování
zasláním negativního stanoviska k této podané žádosti.
oplocení pískoviště u BD Litavská ve Slavkově u Brna.
14. RM po projednání zprávy o činnosti Informačního
7. RM po projednání zprávy „Vyjádření k žádosti ZŠ
Regionálního Centra (IRC) provozovaného obchodní
Komenského‘‘ bere její obsah na vědomí a schvaluje náspolečností E-COM, spol. s r.o. za období od 1. 4. do 30.
vrh rozpočtového opatření RO číslo 7/2003 snížením roz6. 2003 bere obsah této zprávy na vědomí a schvaluje vypočtové položky číslo 21 - Rezerva školství ve výši
placení smluvního příspěvku na činnosti IRC za 2. čtvrt100 000 Kč, dále snížením rozpočtové položky číslo 15 –
letí 2003 ve výši 72 750 Kč.
ZUŠ (účelový příspěvek) ve výši 20 000 Kč a současně
15. RM dává souhlas k prezentaci našeho města v čanavýšením položky číslo 9 - Příspěvek pro ZŠ Komensopise TTG a současně schvaluje uvolnění finanční částského – škola ve výši 120 000 Kč účelově určený na opraky 6039 Kč na její realizaci z rozpočtové položky číslo 36
vu havarijního stavu podlahy v učebně.
– Propagace města.
8. RM po projednání zprávy „Vyjádření k žádosti ZŠ
16. RM vyhovuje žádosti o povolení k použití městTyršova‘‘ bere její obsah na vědomí a schvaluje rozpočtoského znaku pro obchodní společnost P.F. art, spol. s r.o.

17. RM vyhovuje žádosti o možnost užívání znaku
Města Slavkova u Brna a loga Slavkovského zámku pro
o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz a současně předběžně
souhlasí s poskytnutím fotografických snímků Slavkova
u Brna a zámku pro účely uvedené v předložené žádosti.
18. RM po projednání návrhu na navýšení počtu kontejnerů na separovaný sběr plastů (PET, tetrapak) dává
souhlas k navýšení počtu kontejnerů na svoz plastů z počtu 13 na 23 ks v termínu od 1. 8. 2003.
19. RM po projednání žádosti společnosti Vltava –
Labe – Press, a. s. o souhlas s užíváním znaku Města
Slavkova u Brna souhlasí s užitím znaku touto společností v příloze deníku Rovnost dne 24. 7. 2003 v rámci prezentace Města Slavkova u Brna.
20. Dále v rámci různého byla RM informována tajemníkem MěÚ Ing. Pavlem Dvořákem o stížnosti občanů na
provoz Herny v ulici Brněnská čp. 121. Na základě tohoto podnětu RM následně provedla fyzickou kontrolu uvedené provozovny.
RM na svou 14. schůzi dne 21. 7. 2003 přizvala zástupce OO Policie ČR kpt. Bohumila Gece a provozovatele parkovacích ploch u městského koupaliště pana
Jaroslava Hoška a pana Petra Hlaváče, se kterými projednala první zkušenosti s placeným parkováním
a ostrahou v prostoru ulic Kounicova a Příční. Z jednání vyplynuly následující závěry:
1. Někteří návštěvníci na několikerou výzvu nebyli
ochotni uhradit finanční částku za parkování, takže
pro příště bude k těmto případům vyzvána Policie ČR.
2. Někteří návštěvníci v neúměrné míře ve dnech
18.–21. 7. 2003 využívali část ulice Pod Oborou. Na
jednání došlo k dohodě osadit přilehlé komunikace dopravním značením.
3. RM konstatuje, že současný průběh organizace
parkování před koupalištěm probíhá dle schváleného
nařízení RM.
Dále RM na za osobní účasti starosty města Vážany
n. Litavou Ing. Jaroslava Řezáče projednala problematiku povinnosti této obce hradit neinvestiční náklady na
zajištění povinné školní docházky. Závěrem RM ukládá
právníkovi města Mgr. Bohuslavu Fialovi provést rozbor nákladů spojených se základní docházkou ve vazbě
na stravovací zařízení v termínu do 12. 8. 2003.

III. ﬁádné zasedání Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna – 23. 6. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna (dále jen
ZM) na svém III. řádném zasedání dne 23. 6. 2003 projednalo celkem 15 níže uvedených bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. ZM schvaluje program svého III. řádného zasedání,
rování movitých kulturních památek a organizací 1601 –
volí návrhovou komisi a volí ověřovatele zápisu.
Historické muzeum o 200 000 Kč.
2. ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přija6. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
tých ZM na svých dřívějších zasedáních z minulých voopatření číslo RO číslo 3/2003 – Dotace ze SR ČR pro
lebních období i z volebního období 2002–2006.
školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná obcemi“
3. ZM za osobní účasti zástupců Ministerstva kultury
bere její obsah na vědomí a schvaluje :
ČR a Památkového ústavu vedených Mgr. Petrou
a) zvýšení příjmové části rozpočtu Města Slavkova
Ulbrichovou projednalo problematiku týkající se majetu Brna pro rok 2003 v položce 4116 - Ostatní neinvestičkoprávních vztahů k původnímu kmenovému a svozovéní přijaté dotace ze SR ČR o 34 654 000 Kč.
mu mobiliáři a fondu kounicovské knihovny nacházejíb) zvýšení výdajové části rozpočtu Města Slavkova
cích se na městském zámku a spravovaných Historickým
u Brna pro rok 2003 v položce 5331 – neinvestiční přísmuzeem ve Slavkově u Brna. Předloženou zprávu ZM
pěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro jednotlibere na vědomí a pověřuje místostarostu města Ing. Ivana
vé školy, předškolní a školská zařízení o 34 654 000 Kč
Charváta jednáním s Ministerstvem kultury ČR, aby ZM
dle předloženého návrhu.
mohla být do konce roku 2003 předložena představa
7. ZM pro projednání této zprávy „Návrh rozpočtovéo dalším využití tohoto majetku - původního kmenového
ho opatření číslo RO číslo 4/2003 – Příspěvky od obcí na
a svozového mobiliáře a fondu kounicovské knihovny.
zajištění lékařské služby první pomoci“ bere její obsah na
4. ZM po projednání této zprávy „Návrh dílčího účtu
vědomí a schvaluje:
hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. Q. 2003“ bere
a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
její obsah na vědomí a schvaluje výsledky docílené hosSlavkova u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky
podařením Města Slavkova u Brna v hodnoceném obdo4121 – neinvestiční přijaté dotace od obcí o 272 000 Kč.
bí.
b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města
5. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
Slavkova u Brna v oddíle § 3513 – lékařská služba první
opatření RO číslo 2/2003“ bere její obsah na vědomí
pomoci, v položce 5339 – neinvestiční příspěvky ostata schvaluje :
ním příspěvkovým organizacím o 272 000 Kč.
a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
8. ZM po projednání této zprávy „Návrh rozpočtového
Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce 4116 – neinvesopatření číslo 5/2003‘‘ bere její obsah na vědomí a schvatiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
luje :
vztahu s označením UZ 34090 o 200 000 Kč,
a) ve výdajích snížení položky 5331 – neinvestiční
b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a organiSlavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle §3315 – Činnost
zací 1407 – Základní umělecká škola Františka France
muzeí a galerií, v položce 5331 – neinvestiční příspěvek
o 135 000 Kč
označený účelovým znakem UZ 34090 – Program restaub) ve výdajích zvýšení položky 5331 – neinvestiční

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a organizací 1401 – Mateřská škola Zvídálek o 135 000 Kč.
9. ZM po projednání vyhlášky o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy, Slavkov
u Brna, Koláčkovo náměstí čp.107 a školní družiny při
Základní škole, Slavkov u Brna, Komenského náměstí čp.
495 tuto obecně platnou městskou vyhlášku schvaluje.
10. ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení takto dle návrhu předloženého RM a v souladu
s doporučením příslušné komise.
11. ZM dává souhlas k nabytí pozemku dle PK p.č.
1705/1 katastrálním území Slavkov u Brna o výměře
1855 m2 bezúplatnou formou dle zákona č. 95/1999 Sb.
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště
Vyškov, Palánek 1 do majetku Města Slavkova u Brna.
12. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku p. č.
525/1 v katastrálním území Slavkov u Brna o výměře cca
38 m2 z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví
pana Miroslava Soukopa z Brna. Cena za pozemek ve
výši 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (správní
poplatky, GP, výpis z KN) budou uhrazeny nejpozději při
podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní ceny bude převedeno do městského Fondu pro výkupy pozemků v rámci
řešení pozemkových náprav.
13. ZM dává souhlas k prodeji pozemku p. č. 1784/304
v katastrálním území Slavkov u Brna o výměře 2 m2 z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví pana Pavla
Čáslavy ze Slavkova u Brna. Cena za pozemek ve výši
400 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (správní poplatky, výpis z KN) budou uhrazeny nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. 30 % prodejní ceny bude převedeno do
městského Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení
pozemkových náprav.
14. ZM mění své usnesení k bodu č. 3.16. z 11. mimořádného zasedání ZM ze dne 20. 5. 2002 a schvaluje za
(Pokračování na straně 4)
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Rekonstrukce ulice Úzké. Vpravo opravená
křižovatka Lidická–Bučovická a ve výřezu její
průběh.
Foto: R. Lánský

Pozvánka

Poznámka

Obchodní a hospodářská komora Brno –
Informační místo pro podnikatele Slavkov
u Brna vás zve na 1. podnikatelské setkání, které se uskuteční dne 4. září 2003 ve Slavkově
u Brna. Cílem setkání je vzájemné setkání místních podnikatelů, seznámení se, prezentace
vlastního předmětu podnikání, navázání nových
kontaktů. V rámci podnikatelského setkání je
možné se zúčastnit střelecké soutěže, prohlédnout si zámek, zúčastnit se krátkého workshopu,
prezentovat se a dozvědět se více o plánovaných
akcích.
Přihlášky společně s programem vám budou
zaslány nebo je můžete obdržet na Informačním
místě pro podnikatele.
(bv)
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 18.
srpna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě.
(red)

Výstavba města
V měsíci červenci byla zahájena přestavba přízemí východního křídla Základní školy Komenského na dům dětí a mládeže. Tato varianta
umístění prostor DDM byla zvolena proto, že na
rekonstrukci poskytuje Ministerstvo financí dotaci
v plné výši investičních nákladů, tj. v našem případě 9 mil. Kč, zatímco na novostavby je požadován
30% podíl města. Projekt řeší komplexní zabezpečení provozu DDM v nových prostorách včetně
sociálního vybavení a zázemí. Samostatný vstup
bude upraven z parku z východní strany objektu.
Umístění umožní rovněž využití stávajících tělocvičen a budoucího hřiště v areálu. Akce musí být
zrealizována do konce letošního roku.
V tomto měsíci bylo rovněž ukončeno výběrové
řízení na dodavatele celkové rekonstrukce stravovacího pavilonu ZŠ Komenského. Jako hlavní dodavatel stavby o celkovém nákladu 10 mil. Kč byla
vybrána firma Čáslava-stav. Náklady rekonstrukce
budou kryty z dotace poskytnuté Ministerstvem financí. Objekt bude zrekonstruován komplexně –
kuchyně včetně skladového zázemí, vybavení,
vzduchotechniky a instalací. Rekonstruována bude
též střecha a fasáda objektu. Termín ukončení re-

III. ﬁádné zasedání ZM ve Slavkovû u Brna – 23. 6. 2003
(Dokončení ze strany 3)
původních podmínek prodej pozemku p.č. 2825/1 v katastrálním území Slavkov u Brna o výměře 19 m2 z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví pana Tomáše
Hořavy ze Slavkova u Brna.
15. Dále v rámci různého:
- Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o plánované návštěvě z polského družebního města Slawkówa,
která se uskuteční ve dnech 26.–28. 9. 2003.
- Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jednání
VaKu, a. s. ve věci neodpovídajících toků odpadních vod.
Sdělil, že proběhne příprava projektů, ve kterých bude zahrnuta i rekonstrukce ČOV (čističky odpadních vod) ve
Slavkově u Brna s předpokládaným termínem realizace
v roce 2005. Místostarosta města Ing. Ivan Charvát popsal plánovaný průběh této připravované akce, v níž je
uvažováno též s náhradou stávajícího vodovodu zásobujícího naše město. Všechny obce si mají tento projekt předběžně projednat ve svých obecních zastupitelstvech.
K této informaci přijalo ZM níže uvedené usnesení:
- ZM po seznámení se s investičním záměrem na odkanalizování obcí připraveným obchodní společností VaK
Vyškov, a. s. souhlasí s účastí Města Slavkov u Brna na
tomto projektu včetně finanční spoluúčasti města na
vlastní realizaci.
- Ing. Ivan Charvát seznámil členy ZM s obsahem dopisu od společnosti VaK, a.s. Vyškov, který došel 20. 6.
2003. Na základě přednesené informace ZM souhlasí
s účastí Města Slavkov u Brna na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VaK Vyškov, a. s., IČO:
49454587 formou upisování nových akcií v nominální
hodnotě 1000 Kč do maximálního možného počtu podle
upisovacích podmínek, v emisním kursu 1000 Kč. K financování úpisu akcií budou použity zdroje FRR.
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- Starosta města Mgr. Petr Kostík přednesl informaci
Policie ČR o neutěšeném stavu při parkování u městského koupaliště. Dle sdělení se množí krádeže v dané lokalitě. Na základě tohoto RM dospěla k návrhu zajištění
placeného parkování u koupaliště. Dne 4. 7. 2003 by měla
být zahájena příslušná opatření. Místostarosta města Ing.
Ivan Charvát doplnil informace starosty města Mgr. Petra
Kostíka. Informoval ZM o záměrech vedení města řešit
parkování v centru města, parkování na přilehlých parkovacích plochách, o návrhu parkování autobusů na parkovištích u DPS a stadionu a okamžité snaze zlepšit neutěšený stav parkování právě u městského koupaliště. Přečetl
usnesení z II. mimořádné schůze RM ze dne 23. 6. 2003,
která se zabývala právě problematikou placeného parkování v lokalitě ulic Kounicova a Příční (u koupaliště).
- Místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
o přípravě možnosti financování investičních záměrů
v roce 2004, na základě čehož ZM schvaluje okruh nemovitostí, k nimž může být zřízeno zástavní právo na zajištění bankovního úvěru.
- Pan Jaromír Seifert podal návrh odstranit kontejnery
z průhledu severní brány zámku na alej vedoucí k oboře.
Navrhl je umístit např. v ulici Příční .
- Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o konání
diskoték a o napsání dopisu manželům Durkovým.
Zároveň vyzval k nahlášení veškerých připomínek k těmto akcím městu.
- Mgr. Jaromír Pytela informoval o herně na ulici
Brněnská. K této věci Starosta města Mgr. Petr Kostík odpověděl, že je to v řešení a pokud budou i nadále problémy, stanoví se zavírací doba.
- Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval zastupitele, že další řádné zasedání ZM se bude konat dne 22. 9.
2003.

konstrukce je v souladu s podmínkami poskytnutí
státní dotace prosinec 2003 s tím, že provoz vlastní kuchyně musí být obnoven nejpozději k 26. září
2003. O způsobu zajištění krátkodobého náhradního stravování žáků ZŠ vás budeme informovat
v příštím čísle Zpravodaje.
Z dokončených akcí výstavby města můžeme
jmenovat veřejné osvětlení v ulici Lidická, prováděné v souběhu s kabeláží rozvodů nízkého napětí JME. Osvětlení provedené firmou Durek nákladem 160 tis. Kč přispěje ke zvýšení bezpečnosti
provozu v této ulici. Po dokončení veřejného
osvětlení v ulici ČSA ( u vodařů) tak hodlá město
v letošním roce provést ještě veřejné osvětlení
v ulici Topolová opět v souběhu s kabelovou trasou JME a v rekonstruované části ulice Úzká.
Ing. Jiří Černý

Upozornûní na dÛleÏité termíny!
Program zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele. Začínající podnikatelé vstupující
poprvé do podnikání mohou získat při splnění
podmínek programu „START“ výhodný bezúročný úvěr z Českomoravské záruční a rozvojové
banky až do výše 500 000 Kč. Podmínkou získání úvěru je absolvování rekvalifikačního kursu
„Základy podnikání“. Začátek kurzu je 1. září
2003.
Podpora exportu pro malé a střední podnikatele – program MARKETING 2004.
Exportéři, kteří se v minulosti neúčastnili programu Marketing, mohou čerpat státní dotaci pro exportní aktivity.
Očekávané vyhlášení programu na rok 2004
je září 2003. Průvodce programem Marketing
naleznete po jeho vyhlášení na www.czechtrade.cz. Dotaci lze čerpat na marketingové informace, marketingové vzdělávání, propagační materiály, tvorbu intemetových stránek, výstavy,
veletrhy, exportní a marketingové poradenství,
atd... Připravte se již nyní a včas – rozhoduje
pořadí předaných projektů – žádostí! Bližší informace získáte na Informačním místě pro podnikatele. Palackého nám. 64, Slavkov u Brna, tel:
544 121 180, email: imp@meuslavkov. cz.
Ing. Blanka Vegrichtová

Lékaﬁi, pozor!
Zrušením okresních úřadů došlo ke změně v distribuci receptů a žádanek na omamné látky.
V současné době provádí jejich prodej Městský
úřad Slavkov u Brna. Pokud budete potřebovat
k uvedené problematice nějaké informace, volejte
tel. 544 121 150. Na tomto čísle si můžete dohodnout i případný odběr tiskopisů.
Ing. Jana Šolcová, ved. odboru sociálních věcí

7/2003

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5

Novinky z podnikání
V každém dalším čísle Slavkovského zpravodaje vás bude Obchodní a hospodářská komora
Brno v rámci Informačního místa pro podnikatele informovat o novinkách v oblasti podnikání.
V případě zájmu obdržíte více podrobných informací na Informačním místě pro podnikatele,
Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel: 544 121 180, Ing. Blanka Vegrichtová.
dnešní pojem „vývoz zboží“ nahrazen termínem „dodání zboží do jiného členského státu“,
Účtování DPH při vzájemném obchodu
kterému se také jinak říká „intra-komunitární
v rámci EU bude mít následující pravidla: Při
plnění“. Tato dodání nebudou zdaňována daní
obchodu mezi dvěma plátci DPH, majícími
na výstupu, budou považována za osvobozená
bydliště nebo sídlo v různých zemích EU, platí
zdanitelná plnění s nárokem na odpočet, ale
DPH příjemce, a to na základě pravidel a sazeb
pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném
platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo.
členském státě Evropské unie registrován k dani
Pro oba účastníky takového obchodu samozřejz přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno
mě platí povinnost vykazovat tyto obchody ve
daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely daně
svém účetnictví, aby byla umožněna kontrola ze
z přidané hodnoty. Pro uplatnění nároku na
strany finančních orgánů. V ČR bude nutno eviosvobození bude pak prodávající subjekt povidenci těchto obchodů odevzdávat finančnímu
nen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého záúřadu pravidelně každé 3 měsíce. Pokud bude
kazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské
firma nebo osoba, která není plátcem DPH, kuzemi Evropské unie. Při dodání zboží do třetích
povat zboží od plátce DPH, zaplatí společně se
zemí mimo území Evropské unie bude zachovázbožím i DPH podle sazby v zemi nákupu.
na stávající právní úprava vývozu zboží.
(Obecné pravidlo: DPH se platí v zemi spotřePro kontrolu nároku na osvobození transakcí
by, tedy tam, kde nakoupí spotřebitel a je lhood daně z přidané hodnoty z titulu dodání zboží
stejné, které země je občanem.)
do jiného členského státu budou plátci daně
Je vhodné si přitom uvědomit, že v jednotliz přidané hodnoty povinni podávat místně přívých zemích EU platí různé sazby DPH (v rámslušnému správci daně tzv. souhrnné hlášení
ci EU pouze doporučené rozpětí sazby daně).
o uskutečněných intra-komunitárních plněních.
Platí-li tedy např. v Německu sazba 17% a v ČR
Pro uplatnění nároku na osvobození od daně
22%, zaplatí německý občan při nákupu v ČR
z přidané hodnoty bude dodavatel povinen uvést
daň 22%. Pokud si stejné zboží koupí
a zkontrolovat platnost DIČ svého obchodního
v Německu prostřednictvím německé firmy,
partnera registrovaného k dani z přidané hodkterá je plátcem daně, bude DPH činit 17%.
noty v jiné členské zemi Evropské unie spolu
Podle nově navrhovaného zákona o dani
s kódem této země. Pro tyto účely je ve všech
z přidané hodnoty, který by měl vstoupit v platčlenských zemích zaveden elektronický systém
nost a účinnost nejpozději dnem vstupu České
VTES (VAT Information Exchange Systém).
republiky do Evropské unie, bude ve vztahu
Více informací můžete nalézt na www.ohkbrk odběratelům z členských států Evropské unie
no.cz/eic nebo na www.mfcr.cz.
(bv)

Úãtování DPH v Evropské unii

Nová telefonní ãísla na Poliklinice ve Slavkovû u Brna
S platností od 1. 9. 2003 začne na Poliklinice ve Slavkově u Brna fungovat nová, plně automatizovaná telefonní ústředna. Od tohoto data budou v provozu nová telefonní čísla, která jsou uvedena v následující tabulce.
Nové ãíslo
544 423 441
544 423 442
544 423 443
544 423 443
544 423 444
544 423 444
544 423 445
544 423 446
544 423 447
544 423 448
544 423 461
544 423 448
544 423 449
544 423 450
544 423 451
544 423 452
544 423 452
544 423 455
544 423 457
544 423 458

Lékaﬁ, subjekt
Specializace
MUDr. RNDr. Doãekalová Interní a cévní amb.
MUDr. ·patná
Praktick˘ obv. lékaﬁ
MUDr. Pospí‰il
Chirurgie
MUDr. Rozkydal
Ortopedie
MUDr. Kleinová
Oãní ambulance
MUDr. Nevrlá
Diabetol. ordinace
MUDr. Zemanová
Praktick˘ obv. lékaﬁ
MUDr. Kovaﬁíková
Praktick˘ obv. lékaﬁ
MUDr. Klíãová
Gynekologická amb.
MUDr. Fajmon
Psychiatrie
MUDr. Fajmon – Fax
MUDr. ·mérek
Neurologická amb.
MUDr. Hanák
Neurologická amb.
MUDr. Molãíková
Zubní ordinace
Agentura zdr. domácí péãe
MUDr. Tuã
Urologická ambul.
Pohotovost
Dopravní zdr. sluÏba – sanitky
Jiﬁí Sedláãek
Eyes optik
MUDr. Flodrová
Praktick˘ lékaﬁ pro
dûti a dorost
544 423 459 MUDr. ·ilerová
Praktick˘ lékaﬁ pro
dûti a dorost
544 423 460 Mgr. Finkesová
Logopedická amb.

Pro úplnost informací uvádíme i stávající telefonní čísla, u kterých ke změnám nedošlo.
Jedná se o lékaře a jiné subjekty, které poskytují své služby v budově Polikliniky ve Slavkově
u Brna – viz tabulka vedle vpravo.

Platné ãíslo
544 221 799
544 227 536
603 210 757
544 220 419
608 709 283
544 220 567
544 220 413
544 220 647
544 220 748
544 220 415
544 221 498
603 260 122
544 220 561
544 220 568
603 335 780
732 700 881
544 227 004
544 221 885
544 220 409
544 220 409
544 220 407
544 221 973
544 221 531
544 220 016
544 220 860
544 227 030
737 669 173
544 227 779
544 221 946

Lékaﬁ, subjekt
MUDr. Kubínová
MUDr. Zemanová
MUDr. Honzátková
MUDr. Fuchsová-Ol‰anská
MUDr. Szufnarowská
MUDr. Kojetínská
MUDr. âechová
MUDr. Mazlová
MUDr. ·evãíková
Alena Pospí‰ilová
Pohotovost
MUDr. Hochman
MUDr. Baránková

Specializace
Interní ambulance
Praktick˘ obv. lékaﬁ
Diabetologická amb.
Gynekologická amb.
Agent. dom. zdr. péãe
Zubní ambulance
Zubní ambulance
Zubní ambulance
Zubní ambulance
Zubní laboratoﬁ

Revmatologická amb.
Praktick˘ lékaﬁ pro
dûti a dorost
Dopravní zdr. sluÏba – sanitky
Mgr. Finkesová
Logopedická ambul.
Mgr. Zajíãková
Logopedická ambul.
MUDr. Kavalová
Praktick˘ obv. lékaﬁ
MUDr. Hartl
Praktick˘ obv. lékaﬁ
MUDr. Vaìurová
KoÏní ambulance
MUDr. Vaìura
Plicní ambulance
Rentgen
Biochemická laboratoﬁ
Lékárna Slavkov
Zdravotní poji‰Èovna Metal-Aliance
Hana Mazlová
Kosmetika
Svûtlana Ivanová
Pedikúra-Manikúra
Andrea Svobodová
Masérské sluÏby
608626149 Helena Rolková Kosmetika
Svaz diabetikÛ

Jitka Linhartová, vedoucí odboru BTH

Rekreaãní tábor pro dûti
Od 1. 7. do 11. 7. 2003 probíhal ve Starém
Městě pod Sněžníkem pod záštitou Městského
úřadu Slavkov u Brna, Vyškov a Bučovice výchovně rekreační tábor pro děti. Tento tábor se
uskutečňuje na základě § 43 zákona 359/1999
o sociálně-právní ochraně dětí a zaměřuje se na
děti s výchovnými problémy a děti ze sociálně
slabších poměrů. Tábora se zúčastnilo 25 dětí
a byly rozděleny dle věku do tří oddílů. Nad
nimi bděli hlavní vedoucí, tři oddíloví vedoucí
a zdravotník.
Tábor se konal v krásném prostředí horského
střediska, kde měly děti k dispozici kromě nádherné přírody také hřiště, bazén a minigolf.
Počasí sice nedovolilo koupání, ale hřiště bylo
využito plně a uskutečnil se turnaj v minigolfu
o velmi pěkné ceny. Pobyt dětí provázela celotáborová hra „Výstup na Mount Everest“ – plnily
se zadané úkoly a děti mezi sebou soutěžily
v rámci oddílů i jako jednotlivci. V celotáborové
hře se prověřovaly různé schopnosti dětí, jejich
schopnost se rozhodovat a také pracovat jako
tým. Mezi jinými si vyzkoušely vaření v přírodě,
stezku odvahy, soutěžily o „Zlatého slavíka“,
hledaly zakopaný poklad a nakonec vystoupaly
na „velehoru“ Paprsek. Tábor nebyl samozřejmě
jen o celotáborové hře. Děti si prohlédly kostel
sv. Anny ve Starém Městě, byly na koncertu populární dětské skupiny Maxim Turbulenc a také
na celodenním výletě na Novém a Starém hradě,
podívaly se na film o Harry Potterovi, zajezdily
si na koních, měly olympiádu a samozřejmě nechyběla pouť, diskotéky a táborák. Přestože nám
při mnoha aktivitách nepřálo počasí a bylo nutno improvizovat, děti se dobře bavily, navázaly
nová kamarádství a vyzkoušely si své schopnosti. Doufáme, že se jim tábor líbil a budou na něj
mít krásné vzpomínky.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali
sponzorům, kteří se zasloužili o velmi pěkné
ceny pro děti za jejich výkony v soutěžích v průběhu celého tábora. Poděkovaní patří: Auto
Bayer s.r.o., prodej – servis, INTEKO s.r.o.,
Milan Lokaj – Profitisk, Smíšené zboží Svoboda.
Odbor sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna

6

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (9)
POMOCNÍCI V DOMÁCNOSTI (pokračování)
Rovněž množství kuchyňských pomocníků
se nachází ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově u Brna. K výrazným exponátům patří ruční kávomlýnky.
Jsou zhotoveny ze dřeva, mosazi,
porcelánu, smaltovaného plechu či
prostě ze železa. Jde nejenom o praktické, ale rovněž o velmi pohledné
exponáty. V muzejních sbírkách se
nachází 25 mlýnků na postavení a jeden na zavěšení. Dalšími významnými pomocníky jsou mlýnky na mák. Jsou zastoupeny
třemi kusy.
Kuchyně byla a i v současné době je vždy vybavena množstvím předmětů a „udělátek“, které
při práci pomáhají a usnadňují ji. Téměř každá
hospodyňka vlastnila několik rádýlek, která byla
specializována na krájení nudlí, špenátu, vykrajování různě velkých obdélníčků či jiných tvarů.
Nezbytné byly rovněž škrabky na brambory různých tvarů, cedníky na vaření jednotlivých knedlíků a pražiče kávy.
Důležité, zejména pro pečení, byly odměrky.
V muzejních sbírkách se nachází sada smaltovaných odměrek v podobě válce s uchem, a to na 1,
1/2, 1/4, 1/8 a 1/16 litru z 1. pol. 20. stol. Množství

Sběr „tetrapaku“
Vážení občané, jistě jste si všimli, že od července začala společnost Respono, a. s. sbírat obaly tetrapaku. Krabice od nápojů – mléka, džusů,
vína apod. lze vhodit společně s PET lahvemi do
žlutých kontejnerů rozmístěných v našem městě.
Takto sebrané obaly se ručně třídí na dotřiďovací
lince ve Vyškově. Pracovníci společnosti Respono apelují na občany, aby petky i tetrapaky sešlápli a obaly od mléka a vína kvůli zápachu vypláchli vodou. Vzhledem k tomu, že kontejnery
bývají přeplněné, budou v srpnu přistaveny další.

L

éto před 190 lety bylo opravdu horké, a to nejen
z klimatického hlediska. Ve střední Evropě se
rozběhl (či snad přesněji řečeno) probíhal konflikt,
jenž měl posléze vyústit v nové uspořádání Evropy.
Francouzský císař Napoleon totiž po návratu z katastrofálního ruského tažení dokázal zmobilizovat
poslední síly svého impéria a vytáhnout proti staronovým nepřátelům. K Rusku, s nímž válčil od předchozího roku, se připojilo i Prusko a Švédsko.
Zatímco spojenci již otevřeně vystupovali s cílem
zničit Napoleona, Rakousko vyhlásilo neutralitu,
avšak současně stavělo novou mohutnou armádu
pro případ změny situace. Napoleonovi, který byl
po neúspěších na Rusi již téměř odepisován, se podařilo porazit spojence v bitvách u Gross Görschen
a Budyšína. Pronikl hluboko do Slezska, avšak počátkem června uzavřel příměří a přistoupil na rakouský návrh uspořádat mírový kongres. V severních Čechách se rozhořela horečná diplomatická
aktivita. Spojenci se pokoušeli přivést Rakousko na
svou stranu, zatímco státní kancléř Metternich ještě
stále zvažoval možnosti mírového řešení. Jím navrhované mírové podmínky zřejmě záměrně popudily
svou umírněností ruskou i pruskou stranu, nevyhovovaly však ani Napoleonovi. Zvrat přinesla pravděpodobně až kancléřova návštěva u Napoleona
v Drážďanech, při níž měl francouzský císař rakouského diplomata urazit. Metternich od tohoto setkání
začal vystupovat proti Napoleonovi a čekal jen na
zprávu o ukončení formování rakouské armády.
Ačkoli byl na polovinu července svolán do Prahy

bylo nejenom odměřováno, ale rovněž váženo. Tuto činnost vykonávaly
dvoje miskové váhy se sadou závaží.
Kuchyňský sortiment doplňovalo množství
menších či větších hrnců – smaltovaných či
tzv. železňáků. Z pozůstalosti po Václavu
a Josefíně Kounicových se pak do sbírek
dostaly rovněž tři velké měděné hrnce
z počátku 20. století, z nichž dva jsou
instalovány v zámecké černé kuchyni.
Kuchyňské vybavení je dále zastoupeno různými smaltovanými čajníky, konvičkami na mléko, cedníky, pařáky knedlí, pánvemi, lívanečníky, pánvičkami na smažení
volských ok či malými plechovými hrníčky. K zajímavostem patří jeden exemplář zdravotního hrníčku s malou hubičkou, který má vrchní stranu
částečně uzavřenou tak, aby se při pití tekutina
nevylévala. Používali jej zejména ležící pacienti či
malé děti.
HM
Foto: Dřevěný ruční kávomlýnek s mosaznou násypkou z přelomu 19. a 20. stol. (Ze sbírek HM)

Informace od policie
Policisté Obvodního oddělení ve Slavkově
zaznamenali v poslední době nárůst případů
vloupání do zaparkovaných osobních vozidel
nejen v nočních hodinách, ale i v denní době.
Příčinu k vloupání do těchto vozidel dávají
sami řidiči, když ve vozidle nechávají na viditelných místech věci, které přímo lákají zloděje
k vloupání do vozidla.
Dále je zjišťováno příslušníky policie, že se
množí nešvar ze strany cyklistů, kteří jezdí po
chodnících a ohrožují tak bezpečnost nejen
chodců, ale i vlastní. Tímto jednáním cyklisté
porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Ze strany příslušníků
policie bude tomuto porušování zákona věnována patřičná pozornost. V mnoha případech jdou
rodiče svým dětem v tomto porušování zákona
příkladem.
Rovněž chataři a zahrádkáři by si měli více
všímat pohybu cizích osob v těchto zahrádkářských lokalitách a o výskytu takových osob ihned informovat policii. Mnohdy by tak přispěli
k odvrácení spáchání trestné činnosti.
Mac.

Nové knihy
1. Jan Drábek: Po uši v Americe – závěrečný
díl vzpomínkové trilogie. Autor v Americe prožil
velkou část života poté, co s rodiči emigroval krátce po únorovém převratu.
2. Renata Kalenská: Vybledlo – většina povídek je vyprávěna očima ženy s motivem: Pořád
jsme všichni sami.
3. Donna Leonová: Smrt v kalné vodě – komisaři Brunettimu se naskytne strašlivý pohled na
tělo vytažené z benátského kanálu.
4. Hermann Ungar: Romány, menší prózy –
poprvé v českém překladu vycházejí souborně
všechny romány a menší prózy Hermanna Ungara
(1893–1929), rodáka z Boskovic.
kongres, který měl řešit sporné otázky, francouzský
vyslanec se na něj dostavil příliš pozdě a obdržel od
Metternicha téměř ultimativní požadavky, na něž
Napoleonova odpověď dorazila až po stanoveném
datu. Desátého srpna, tj. datem stanoveným
Metternichem pro francouzskou odpověď, příměří
skončilo a téměř okamžitě byly zahájeny bojové
akce. Po čtyřech letech se tak české země opět, tentokrát však naposledy, stály bojištěm napoleonských
válek. Krátce po vypršení příměří vpadl na území

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

5. Bernie Chowdhury: Poslední sestup
(osudná cesta otce a syna do hlubin oceánu) – citlivě vyprávěný tragický příběh dvojice potápěčů.
6. Jiří Dienstbier: Daň z krve – při odvodech
byly slovanské balkánské rodiny nuceny vydat tureckému sultánovi syna, tzv. „daň z krve“. Sultánové zmizeli, ale daň z krve se platí dodnes…
7. Anne Scottová: Tajná agentka – patálie se
štěnětem – neznámí pachatelé požadují za navrácení pejska po Lillianě bohaté výkupné. Cleo se
rozhodne Lillianě pomoci.
8. Nick Arnold: Protivná příroda – kniha
z edice Děsivá věda vás vtáhne přímo do „nemilosrdného“ světa zvířat plného nástrah a nebezpečí.
cího dne se však situace změnila příchodem převážně rakouských posil. Současně převzal vrchní velení
generál Barclay de Tolly. Vandamma nová situace
nezneklidnila, neboť rovněž očekával posily. Z těžko
vysvětlitelných důvodů však nikdy nedorazily, a tak
francouzský velitel musel čelit spojencům pouze se
svými jednotkami, oslabenými předchozími urputnými boji. 30. srpna tak zahájil prudký útok, částečně úspěšný, spojenecká převaha se však brzy počala
projevovat a Vandamme musel čelit hrozbě obchvácení svého levého křídla. I za této situace francouzský velitel doufal v příchod posil, namísto
nich se však v jeho týlu objevil pruský sbor generála Kleista. V téměř úplném obklíčení se
Vandamme pokusil prorazit pruským postavením.
Zdařilo se to však pouze francouzskému jezdectvu,
zbytek sboru byl rozprášen a z větší části zajat. Mezi
zajatými se nacházel i Vandamme. Francouzi v bitvě
u Chlumce ztratili z původních 30000 mužů více
než dvě třetiny – 11000 mrtvých, 10000 zajatých.
Na spojenecké straně utrpěli největší ztráty Rusové
– 7000 mužů. Poslední Napoleonův pokus proniknout do Čech se odehrál 17. – 18. září rovněž nedaleko od Chlumce, u Varvažova, a přes císařovu osobní účast byl odražen rakouským generálem
Colloredo-Mansfeldem. Byla to poslední srážka napoleonských válek probíhající na českém území.
Zatímco v první z nich, roku 1805 u Slavkova, získali Francouzi oslňující vítězství, Chlumec
a Varvažov o necelých osm let později předznamenaly osud Napoleonova panství.
HM

Léto před 190 lety
severních Čech armádní sbor generála Poniatowského a zabral je až po Liberec. Situaci v Čechách,
kde se vytvářela tzv. Česká armáda (rakouské a ruské jednotky), si osobně ověřil 19. srpna v Jablonném
i Napoleon. Spojenci, na jejichž stranu nyní přistoupilo i Rakousko, vpadli pod velením maršála
Schwarzenberga do Saska a směřovali k Drážďanům. V bitvě u saského hlavního města dne 26. srpna však neuspěli a museli se stáhnout do Čech.
Pronásledoval je francouzský sbor generála Vandamma v síle asi 30000 mužů. Vandammovi se skutečně u Chlumce dne 29. srpna 1813 podařilo přimět
k boji ustupující spojenecké, převážně ruské jednotky pod velením generála Ostermanna-Tolstého.
Jejich porážka by měla pro znovuformování koaliční armády závažné následky a spojenečtí velitelé to
věděli. Ještě 29. srpna bojovali u Chlumce s velkými
ztrátami proti téměř dvojnásobné přesile, následují-
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 22. července jsme vzpomněli 8. výročí,
kdy nás navždy opustila paní
R E N ATA B Í L Á
roz. Hanousková
a 5. září by se dožila 30 let.
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina a děti
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 15 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.
Vzpomínka
Dne 18. srpna uplyne 10 let, kdy od nás odešel pan
ANTONÍN MICHÁLEK
Vzpomínají děti s rodinami
Vzpomínka
Dne 22. srpna uplyne šest smutných let 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, sourozenci s rodinami a vnuk Ondra
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi

Po stopách v˘jimeãného muÏe
Agilní slavkovský autor
Oldřich Klobas zpodobnil ve
svém nejnovějším díle dramatické osudy kněze, politika a cestovatele Aloise Musila, rodáka z Rychtářova
u Vyškova. Publikaci Alois
Musil zvaný Músa ar Rueili vydalo brněnské Akademické nakladatelství CERM.
Dílo kněze, cestovatele,
badatele, řádného profesora
univerzit v Olomouci, Vídni
a Praze, zároveň i papežského
preláta a trochu paradoxně
též polního maršálka, který se
narodil 30. června před stopětatřiceti roky, nelze vystihnout suchopárným životopisem. Komplikovaná fakta a dochované materiály
o Aloisu Musilovi, excelentním arabistovi a svérázném člověku, jsou pro autora monografie neobyčejně složitou výzvou. Je třeba nepodlehnou
pokušení beletrizovat a vyhrocovat hektické momenty života portrétovaného, ale není možno
také rezignovat na zachycení událostí v jejich
množství a dynamice jen proto, že jsou prvoplánově jen těžko uchopitelné. Klobasovi se ve
šťastné harmonii podařilo stanout kdesi ve středu
mezi oběma extrémy: napsal čtivou a informačně
bohatou knihu o rodáku našeho kraje.
Alois Musil po gymnazijních studiích volil
cestu do kněžského semináře, aby nezatěžoval

svou nemajetnou rodinu a po
vysvěcení
působil
na
Ostravsku. Už od vysokoškolských let se věnoval studiu biblistiky a brzy vycestoval do Jeruzaléma. Právě za
tamního působení začal podnikat výpravy do pouště a na
jedné z nich, v polovině roku
1898, objevil raně islámský
zámek Kusejr Amra z první
poloviny 8. století. Tento nález jej celosvětově proslavil.
Orient pak procestoval v řadě
dalších výprav, stal se i spolunáčelníkem u dvou největších beduínských kmenů.
Přitom v době před rozpadem
habsburského státu udržoval
přátelské kontakty například s budoucím císařem Karlem a jeho ženou Zitou. Po zániku monarchie ovšem zamířil do Prahy, kde byl od
roku 1920 až do předvečera okupace univerzitním profesorem. Celou dobu působil též coby
kněz, ještě měsíc před smrtí na jaře 1944 sloužil
poslední mši.
Publikaci Oldřicha Klobase o tomto mimořádném muži doprovází série dobových snímků,
ale také úchvatné novodobé fotografie míst,
v nichž se Musil proslavil. Knihu lze ve
Slavkově zakoupit v knihkupectví u Hlásenských nebo na zámku; v Brně v knihkupectví
Barvič & Novotný.
(mar)
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Opustili nás
Hana Gejdošová (57)
David Florián (33)
Marie Šustáčková (91)
Růžena Rudolfová (78)

20. 6.
28. 6.
11. 7.
14. 7.

Srpen v regionu
BOŠOVICE
30. 8. Podvalák zve na Vala – areál tvrze
HODĚJICE
2. 8. XVIII. ročník soutěže v požárním útoku a II. ročník O putovní pohár starosty
obce Hodějice
14. 8. Bartolomějské hody
HOSTĚRÁDKY-REŠOV
8. 8. od 19 h. Kynologický areál – I. ročník
„Hostěradský folk“. Vystoupí: Bokomara, Pavel Dobeš, Jewelci, Rovnátka,
Veselá Tráva, FT Prim. Od 18 h. vystoupí amatérská folková skupina z Křenovic – CARETA
30. 8. od 13 hod. Ranč Sekanina – JEZDECKÁ SHOW, JUJU POHÁR
HRUŠKY
1. 8. Rockotéka na zahrádce obecní hospody
(20 hod.)
2. 8. Taneční zábava, k tanci i poslechu hraje skupina ,,Impuls Blučina“, začátek ve
20 hod.
3. 8. Hodová neděle – celý den bude vyhrávat dechová hudba MISTŘÍŇANKA
14–18.30 h. – slavnostní průvod stárků
po vesnici
20 hod. – hlavní hodová zábava
KŘENOVICE
8.–10. 8. Tradiční Vavřinecké hody. V pátek
diskotéka, sobota a neděle taneční zábava. Začátky ve 20 hod. V neděli od
10 h zvaní stárků s rozmarýnou. (red.)

INZERCE
● NABÍZÍME SLEVY ŽALUZIÍ a sítí do všech

typů oken včetně plastových a Euro oken.
Obj. na tel. 544 223 013, mobil: 605 769 854.
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410.
● PRODÁM RENAULT 19 1.9D, rok výroby 92, model 93, diesel, sedan, 5 dveřový,
barva bílá, najeto 180 000 km, výborný
stav, zadní křídlo s brzdovým světlem, rádio, 4x repro, + 2 zimní pneu, zahrádka,
cena 80 000 Kč, mobil: 602 518 192.
● PRONAJMU zdarma sad s vinohradem včetně podsklepené chaty s podzemním rezervoárem vody ve Slavkově
na dobu 2 až 3 let, plocha 2000 m2,
oplocené, elektrika, mobil: 602 518 192.
● KOUPÍM garáž ve Slavkově. Platím

hotově. Tel. 605 107 558, 548 226 115.
● PRONAJMU byt 2+1 ve Slavkově, max.

2 osoby. Tel. 605 107 558, 548 226 115.
● PRODÁME levně U 80. Inform. na stadioně - p. Májek, tel. 603 112 474.
● SK SLAVKOV u B. FOTBAL hledá správce stadionu. Zájemci volejte 603 112 474.
● HLEDÁM někoho, kdo by mohl pořezat
dřevo. Tel. 544 221 764.
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Pavlína Jíšová

Miroslav Paleček
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Rovnátka

Foto: archiv Poutníků

Vážení přátelé dobré country a folku,
dne 15. srpna se uskuteční již 5. ročCelou přehlídku ukončí po roční pauník přehlídky folkových a country skuze skoro slavkovská skupina Poutníci.
pin ve Slavkově u Brna (viz program P O U T N Í C I Jsa členem této kapely již řadu let, můžu
na straně 1). Oproti minulým letům se
vám skromně říct, že hrajeme s novým
bude jmenovat „Folk a country na
zpěvákem Jirkou Machem čím dál tím líp.
zámku“. Nový název s sebou přináší i změZahrajeme jak klasické poutnické hity, tak
nu prostředí. Na rozdíl od minulých ročníků ten
novinky které chystáme na naše nové CD, které
letošní proběhne na nádvoří našeho krásného
budeme točit koncem září a začátkem října tohozámku. Další změnou je že letošním spolupořato roku a které se zřejmě bude jmenovat Pláč
datelem je kromě Historického muzea také
a smích.
městský úřad našeho města. Jinak proběhne,
Celou akcí se vás pokusím také provést, a tak
tedy alespoň doufám, vše tak, jako roky předese těším na vaši velkou účast, aby se naše přešlé. Koncert začne v 19 hodin. Vstupné bude 80
hlídka „Folk a country na zámku“ mohla uskuKč a bude zajištěno občerstvení.
tečnit i příští rok. Předprodej vstupenek bude
První vystoupí talentovaná skupina českého
v Informačním regionálním centru Austerlitz.
folku, a sice Rovnátka z Břeclavi. Tito 3 kluci
Takže 15. 8. 2003 v 19 hodin na shledanou na
a 2 děvčata vyhráli spoustu soutěží, naposledy
zámeckém nádvoří.
Jiří Karas Pola
Folkový kvítek – celostátní soutěž mladých skupin. Po této folkové naději vystoupí veterán této
scény, písničkář Miroslav Paleček. Tento léta
vystupuje ve dvojici s Michaelem Janíkem.
Mnozí je jistě znáte z televizních pořadů divadla
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny
Semafor. Jejich písnička Hele lidi z šedesátých
a rovněž tak do druhé půle vstoupil letošní
let minulého století se stala hitem. Využil jsem
program léčebných pobytů pro chronicky netoho, že pan Paleček hraje vášnivě tenis a účastmocné děti pojištěné u VZP ČR nazvaný
ní se turnaje v Mohelnici, což není tak daleko,
Mořský koník. VZP ČR v letošním roce již
takže jsem Mirka nalákal na náš festival, i když
podesáté zorganizovala pro své pojištěnce ve
v té době mají s Janíkem dovolenou. Myslím si,
věku od 7 do 17 let, které trpí kožními, astmaže i půlka téhle té slavné dvojice bude stát za to.
tickými a alergickými onemocněními ozdravDalším muzikantem, nebo lépe řečeno muziné pobyty u Jaderského a Egejského moře.
kantkou která na našem festivalu ještě nehrála
V termínu od 29. května do 9. října 2003 se
a nezpívala je Pavlína Jíšová. Pavlína po začátpřibližně 6120 dětí z celé ČR v šesti třítýdencích ve skupině Pavla Lohonky Žalmana a účinních turnusech zrekreuje na písečném pobřeží
kování ve skupině Nezmaři vystoupí na naší
Olympské riviéry v řeckém přímořském měsakci se svojí novou skupinou CZ Band a bude
tečku Platamon a v chorvatské Dalmácii ve
zřejmě hrát písničky ze svého nového alba
známém městě Makarska. Z OP VZP Vyškov
„V proutěném křesle“.
se letošních léčebných pobytů účastní 25
PŘÍJEM INZERCE:
chronicky nemocných dětí. O malé pojištěnce
tel.: 544 220 661, 605 742 853, e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.
je u moře náležitě postaráno. K léčebným poCZ EC
H RE PU
BL IC
BR NO

Poutníci

KdyÏ se ﬁekne VZP
bytům jsou děti dopraveny letecky, ubytovány
jsou v hotelovém komplexu,je o ně pečováno
po stránce stravovací, pitného režimu i medicínské. V každém turnusu je zkušený zdravotnický a výchovný personál. Léčebné pobyty
pro chronicky nemocné děti financuje VZP
ČR z fondu prevence. Příspěvek zákonného
zástupce dítěte je odvislý na termínu konání
pobytu a na počtu zákonných zástupců pojištěných u VZP ČR. Konkrétně v letošním roce
byla poskytnuta mimořádná věrnostní 20%
sleva dětem z rodin, kde jsou všichni členové
nepřetržitě od roku 1992 pojištěni u VZP ČR.
Přejeme dětem, aby jim pobyt u moře přinesl zlepšení zdravotního stavu, zmírnění
chronických problémů a snížení nemocnosti.
Všem dětem potom přejeme příjemné strávení druhé poloviny prázdnin.

Kalendář akcí – srpen 2003
Datum

9.–10. 8.
10. 8.
13. 8.
15. 8.
16. 8.
16. 8.
16. 8.
16. 8.
16. 8.
16.–17. 8.
17. 8.
22.-24. 8.
30. 8.
30.–31. 8.
do 10. 8.
14. 8.
do 17. 8.
21. 8.
do 31. 8.

hod.

19.30
19.00–24.00
9.00–22.00
20.00–02.00
11.00–17.00
12.00

17.00
9.00–17.00
17.00
9.00–17.00

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

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

Mistrovství âR modelÛ aut – cestovní vozy, tﬁída EKO, F1
Slovak amateur tour
Koncert v rámci Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2003 – Massimo Felici (Itálie)
Folk a country na zámku. Pﬁedprodej vstupenek v I.R.C. Austerlitz
Napoleonsk˘ den (podrobn˘ program na stranû 1 Slavkovského zpravodaje)
Mezinárodní turnaj v pétanque
Zámecká veselice. Pﬁedprodej vstupenek v I.R.C. Austerlitz
Napoleon golf cup
Napoleonsk˘ klobouk. SoutûÏ ve stﬁelbû z perkusních krátk˘ch zbraní
Mistrovství republiky Ïen v beachvolejbale
Skokové závody stupnû Zm-L
Mistrovství svûta modelÛ aut – tﬁída Kyosho
Jurex cup – 5. roãník
Mistrovství âR modelÛ aut – cestovní vozy, tﬁída EKO, F1
V˘stava grafik a obrazÛ Karla a Daniely Bene‰ov˘ch
VernisáÏ v˘stavy „Emilie, Karel a Petr Tomanovi – kresby a grafiky“
V˘stava obrazÛ a grafik prof. Hermana Baucha
VernisáÏ v˘stavy Oldﬁich ·tûpánek - obrazy, reliéfy, plastika
V˘stava „PraÏsk˘ chodec“ velkoplo‰né fotografické obrazy Doc. Ing. Jiﬁího V‰eteãky

areál Auto RC
golfové hﬁi‰tû
zámecká kaple
zámecké nádvoﬁí
zámeck˘ park
zámeck˘ park
zámecké nádvoﬁí
golfové hﬁi‰tû
Zámecká stﬁelnice
koupali‰tû Slavkov
závodi‰tû JSC
areál Auto RC
golfové hﬁi‰tû
areál Auto RC
Galerie Hollar
Galerie Hollar
Galerie OK
RubensÛv sál, Galerie OK
zámek - salla terrena

Auto RC Slavkov
GCA
HM
HM
HM
Od.pétanque pﬁi TJ Sokol
HM
GCA
E-COM s.r.o.
SK Beachvolejbal
JSC Slavkov
Auto RC Slavkov
GCA
Auto RC Slavkov
HM
HM
HM
HM
HM
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V srpnu slunce parné, ovocí a vínu zdárné
Letošní jaro bylo velmi příznivé pro odkvět
všech druhů ovocných stromů a keřů. Násada květů a následně plodů byla velká, většinou vyžadovala i probírku. Slunečný červen bez výrazných
srážek (jen 46 mm) uspíšil zrání letních odrůd
ovoce. V srpnu již tato sklizeň končí. Při a po sklizni nezapomeneme na sběr červivých a maniliózou napadených plodů, abychom zabránili šíření
škůdců a chorob pro zdravou úrodu v příštích letech. Současně provádíme letní řez: u broskvoní
odstraníme všechny výhony rostoucí dovnitř koruny a nevhodně zahušťující. U meruněk zkracujeme prodlužující se výhony, čímž docílíme vypěstování nižších kompaktních korun a tvorby

okénko

Již máme za sebou první prázdninový měsíc,
avšak i v srpnu mohou být horké dny a podle toho
se musíme chovat. Nezapomínejme tedy započítat
do počtu povolených sacharidů, či výměnných
jednotek, konzumované ovoce. Nevhodné pro diabetiky jsou hrušky, hrozny a jiné příliš sladké ovoce. Naopak bez omezení bychom měli denně konzumovat čerstvou zeleninu. Nezapomeňme na
pitný režim, vypít 2–3 l tekutin – střídat vodu, minerálky, čaje. Využijte pěkného letního počasí
k vycházkám, nezapomeňte však na správnou
obuv a zdravotní ponožky. Opalování s mírou,
zvláště u starších osob a používat vhodný krém
s ochranným filtrem. Plavání nemá jen rekreační
význam, ale je spolu s diabetickou dietou základním léčebným opatřením, jak si kompenzovat
cukrovku. Proto jsme také chodili celý červenec
na letní koupaliště cvičit a plavat.
Od 12. do 21. září jedeme na ozdravný pobyt
do italského přímořského letoviska Bibione.
Upozorňujeme zájemce, že v rekreačním středisku Žinkovy u Nepomuku pod patronací Fakultní
nemocnice Plzeň a odborným vedením doc.
MUDr. Zdeňka Rušavého se uskuteční celostátní
edukačně preventivní pobyt pro těžce postižené
diabetiky. Termín: 24. 9.–3. 10. 2003, tj. 9 dní,
úhrada účastníků 2100 Kč. Přihlášky obdržíte
v naší kanceláři na poliklinice.
Celostátní setkání mladých diabetiků v Luhačovicích se letos uskuteční ve dnech 14.–17. listopadu pod patronací časopisu Dia život a ÚO
SD ČR Havířov. Bohatý edukační, sportovní
a kulturní program. Přihlášky můžete posílat již
teď na adresu: Dia klub Havířov, Vlastimil Milata,
ČSA 14, 736 01 Havířov.
Na 13. října t. r. připravujeme v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením regionální výstavu dia výrobků a potřeb pro diabetiky,
spojenou s měřením glykémie, tlaku krve, tuku
a BMI. Budete si moci nakoupit zdravotní obuv,
vitaminy, nápoje, umělá sladidla, potravinové doplňky a výrobky zdravé výživy. Výstava se uskuteční v předsálí kina, Palackého nám. 75.
Užijte si pěkné léto a na podzim vás znovu pozveme na edukační přednášky nejen pro diabetiky.
Marie Miškolczyová

Upozornûní Zámecké stﬁelnice
Upozorňujeme zájemce o získání zbrojního
průkazu, že dne 9. srpna 2003 bude v 11 hod.
zahájena teoretická a praktická příprava ke
zkouškám odborné způsobilosti na Zámecké
střelnici ve Slavkově u Brna.
(jg)

předčasného obrostu, na kterém květy později
kvetou a tak uniknou pozdním jarním mrazíkům.
U třešní, višní a slivoní zkracujeme prodlužující
se výhony a vyřezáváme vlky rostoucí do koruny
stromů, u maliníků odstraníme po odplození loňské letorosty. Při výsadbě jahodníku namáčíme
sazenice v 0,25% roztoku Aliete 80WP. U jabloní
pokračujeme v opakovaném ošetření k zamezení
hořké pihovitosti (Kalkosol 1%, ledek vápenatý
1%, Wuxal sus kalcium 0,6%, Campofort garant
CA 1,5–2%). Při teplém a suchém počasí může
dojít k přemnožení svilušek a hálčivců na jabloních a slivoních. Stromy ošetříme přípravkem
Omite 30W. Když objevíme na plodech známky
červivosti, postříkáme proti druhé generaci obalečů u jádrovin, slivoní a broskvoní přípravky
Zolone nebo Sumithion super, u zimních odrůd
jabloní lze použít i účinný Mospilan.
Sklízí se cibule, kterou necháme dva týdny na
zahradě doschnout. Rajčata zaštipujeme a ukončíme jejich růst zaštípnutím vrcholu, aby do mrazů
stačily dozrát. Při teplém a deštivém počasí můžeme ještě rajčata a pozdní brambory ošetřit přípravkem Kuprikol 0,5% proti plísni bramborové. Stále
můžeme vysévat salát, špenát či ředkvičku pro
podzimní sklizeň. Vysévají se i ozimé zeleniny –
hlávková kapusta, květák, salát pro přezimování.
V srpnu pokračuje sušení a moštování ovoce ve
zpracovně v ulici Lomená. Taktéž probíhá výkup
ovoce v Domě zahrádkářů ČSA 252 – sledujte aktuální informace na vývěsce. V příštím čísle
Zpravodaje přineseme informace o možnosti objednávek ovocných stromků a keřů a o připravované výstavě ovoce a zeleniny, která se bude konat
27. a 28. září 2003.
Dny plné slunce a úsměvů přejí zahrádkáři.

Fotbal zahajuje
Soutěžní ročník 2003/2004 začíná prvními
zápasy. Na našem stadionu uvidíme v srpnu tato
mistrovská utkání:
OP Vyškov – Slavkov B
Ne 10. 8. – 16.30 hod. – Rousínov B
Ne 17. 8. – 16.30 hod. – Vážany n. Lit.
Ne 31. 8. – 16.30 hod. – Nesovice
I. tř. JmKFS – dorost
Ne 10. 8. – 14.15 hod. – Bohdalice
Ne 17. 8. – 14.15 hod. – Slatina
Ne 31. 8. – 14.15 hod. – Šlapanice
KP JmKFS – Slavkov A
So 23. 8. – 16.30 hod. – Ratíškovice
I. FC Brno B po postupu do II. ligy bude hrávat po
10 letech svá domácí utkání v Brně-Králově Poli.
Naši žáci i obě přípravky hrají doma až v září.
V současné době probíhá na stadionu rekonstrukce hlediště tribuny. Provádí ji slavkovská stavební
firma ing. Reichla. Kolaudace se předpokládá
v měsící říjnu. I přes tuto skutečnost věříme, že
naši příznivci přijdou v hojném počtu všechna
naše mužstva v utkáních nového ročníku fotbalových soutěží povzbudit.
(rs)

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
3. 8. MÛÏete mít radost z toho, Ïe slouÏíte Bohu?
10. 8. Vnímejme divy stvoﬁení
17. 8. Vybírej svou spoleãnost moudﬁe
24. 8. Je pro tebe BÛh na prvním místû?
31. 8. Pﬁedná‰ka cestujícího ﬁeãníka
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
NA POKRAJI SMRTI. STEVEN SEGAL, MORIS CHESTNUT, JA RULE.
„SKÁLA“ byla znovu otevﬁena a první zloãinec zná tajemství 200 milionÛ dolarÛ. Pﬁepadová skupina nepﬁi‰la proto, aby své ‰tûstí nechala promûnit v d˘m. START 6. 8.
ABSOLON. CHRISTOPHER LAMBERT. Pí‰e se rok 2007. Lidstvo vymírá
na smrteln˘ virus a jedinou jeho spásou mÛÏe b˘t novû vyvinut˘ lék.
Vynálezce je za záhadn˘ch okolností zavraÏdûn a vy‰etﬁující detektiv má
jen velmi málo ãasu k nalezení léku. START 6. 8.
TROSEâNÍCI. MADONNA. Bezstarostn˘m Ïivotem zh˘ãkaná Ïena a pohledn˘ italsk˘ rybáﬁ ztroskotají na opu‰tûném ostrovû. V drsné, ale krásné pﬁírodû spoleãnû bojují o pﬁeÏití a brzy podlehnou divoké vá‰ni a Ïivelné fyzické pﬁitaÏlivosti. START 6. 8.
SLOUÎIT SÁ¤E. MATTHEW PERRY, ELIZABETH HURLEY. Jediná vûc,
která je mÛÏe spojit, je pomsta!
MOJE TLUSTÁ ¤ECKÁ SVATBA. Do jejího Ïivota vstoupila láska, ale její
rodina také! Tlusté, hluãné, ﬁecké. Prostû k seÏrání.
GURU. HEATHER GRAHAM, MARISA TOMEI, JIMI MISTRY. Indick˘ herec
sní o kariéﬁe v New Yorku. Tam se ale proslaví jako guru sexu!
SPY KIDS 2 ANTONIO BANDERAS, ALEXA VEGA, DARYL SABARA. AÏ
vyrostou, budou lep‰í neÏ James Bond!
BLBEC NA KRKU GERARD LANVIN, JOSE GARCIA, BENOIT POELVOORDE. Machr, magor a 15 melounÛ. Jedna z nejúspû‰nûj‰ích francouzsk˘ch akãních komedií posledních let!
CUCÁK SIGOURNEY WEAVER, BEBE NEUWIRTH, AARON STANFORD.
KaÏd˘ muÏ miluje svou matku. Ale jen nûkdo spí s její nejlep‰í pﬁítelkyní.
ALI G INDAHOUSE. Obklopen sv˘mi vûrn˘mi se Ali G se svojí pﬁítelkyní
náhle stává nejvût‰ím ze v‰ech hrdinÛ – nepﬁemoÏiteln˘m, nenasytn˘m
a samozﬁejmû neodolateln˘m pro v‰echny dívky!
TUXEDO. JACKIE CHAN, JENNIFER LOVE HEWITT. Dynamická akãní komedie. Nehledá potíÏe – nosí si je s sebou!
NARKOTIKA. RAY LIOTTA, JASON PATRIC. Dva detektivové bojují proti
drogové mafii a ﬁe‰í pﬁípad vraÏdy svého kolegy.
ALJA·SK¯ EXPRES. SEAN PATRICK FLANERY, ARNOLD VOSLOO.
Vlaku s nebezpeãn˘m nákladem se chce zmocnit rusk˘ gangster. Jeho
protivník ví, jak tomu zabránit, ale potﬁebuje k tomu ãas.
NEMESIS. RON PERLMAN, PATRICK STEWART, BRENT SPINER. Vydejte
se na bezkonkurenãní v˘let galaxií pln˘ akce a dobrodruÏství! Generace
vyráÏí na svou poslední cestu.
MINUTY STRACHU. ANTONIO SABATO jr. Ve vlaku je pﬁeváÏen smrtící
bojov˘ plyn. Aby se zabránilo katastrofû, má b˘t cel˘ vlak zniãen. Ale je
i dal‰í moÏnost záchrany. Minuty strachu jsou odstartovány.
VLAK DO PEKLA. HUGH GRANT. Noãní rychlík do Benátek veze zvlá‰tní
skupinu lidí. V napjaté situaci se musí novináﬁ Martin postavit krutému
násilí a hlavnû svému strachu. Jinak zemﬁe.
POSLEDNÍ ST¤IH. JUDE LAW. Jedenáct pﬁátel se sejde po pohﬁbu slavného spisovatele v jeho domû, aby se podívali na film, kter˘ o nich neboÏtík asi 2 roky toãil. Pomocí skryt˘ch kamer vznikl pravdiv˘ záznam
o jejich tajemstvích, o to, jak Ïijí, ale také podvádí a lÏou.
ÎIVù Z BAGDÁDU. MICHAEL KEATON, HELENA BONHAM CARTER. Îivá
kronika váleãného konfliktu. Natoãeno podle skuteãné události ze vzpomínek producenta CCN Roberta Wienera.
DùVâÁTKO. OND¤EJ VETCH¯, DOROTA NVOTOVÁ, JANA HUBINSKÁ.
Na poetické i drsné cestû mezi byty, postelemi a sny se proplétají osudy
matky a dcery.
âETNICKÉ HUMORESKY 1.–26. díl. TOMÁ· TÖPFER a jeho muÏi
z ãetnické pátrací stanice ﬁe‰í váÏné i veselé, tragické i smû‰né kriminální pﬁíbûhy z doby první republiky.
FAUST - SMLOUVA S ëÁBLEM. Pﬁíbûh Fausta 21. století. Mlad˘ malíﬁ
chce pomstít dívku, která byla zavraÏdûna v jeho atelieru. Proto podepí‰e smlouvu vlastní krví.
BLÁZNIV¯ ·AMAN. LEON SCHUSTER, DAVID RAMSEY, JANE BENNEY.
Kosti jsou vrÏeny. Zaãíná bláznivé dobrodruÏství! Je nebezpeãn˘m ‰ílencem?
8 ÎEN. CATHERINE DENEUVE, ISABELLE HUPPERT, VIRGINIE LEDOYENNE. Pán domu byl nalezen zavraÏdûn˘. Viníka nebo spí‰e vinici je tﬁeba hledat mezi osmi Ïenami, které se pohybovaly v jeho blízkosti.
âISTIâ. MALCOLM McDOWELL. V temnotû se lidem stávají nebezpeãné
vûci. U holiãe je‰tû nebezpeãnûj‰í.
ZROZENÍ EVY. Exotická dobrodruÏství, krásná tûla, erotika, sex.
Nádherná podívaná, jedineãn˘ záÏitek. ÚÏasná projíÏìka krásami
Karibiku a Severní Ameriky.
CHLAPI. SIGOURNEY WEAVER, ANTHONY LA PAGLIA. První hran˘ film
jako vzpomínka na bolestné události tragédie World trade center v N.Y.
pﬁi teroristickém útoku 11. 9. 2001.
ROZZLOBEN¯ DRAK. DRAGON SEK, KAREN CHEUNG, ROY CHEUNG.
Historky z podsvûtí na hongkongsk˘ zpÛsob. Hongkong je svérázn˘ kus
zemû, lidé tam ﬁe‰í své problémy pomocí karate!
TEORIE RELATIVITY. OLAF LUBA·ENKO. Kolik prachÛ, tolik energie!
aneb Jak gangster levnû k doktorátu pﬁi‰el.
VRAÎDA MÍSTO VEâE¤E. ALBERT DUPONTEL, MICHELE LAROQUE.
Místo vÛnû dobré veãeﬁe se bytem ‰íﬁí pach krve.
SVùT DIAMANTÒ. CATHERINE DENEUVE. Nenasytnost, zrada a nebezpeãí – svût drah˘ch kamenÛ. Svût pln˘ intrik, kterému svou krásou vládnou tﬁpytivé diamanty.
RING O – Zrození. Proã se Sadako stala mstiv˘m a vraÏedn˘m pﬁízrakem? V jejích stopách kráãí smrt…
KÒÎE ANDùLA. MORGANE MORÉ, GUILLAUME DEPARDIEU. Jediná
milostná noc si vybírá svou daÀ!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Oldtimer

festival 2003
Foto Radoslav Lánsk˘

Festival populární hudby

Slavkov 2003

Hana Hegerová
Anna K.

Petr Hapka

a
Miroslav Îbirk

Chinaski

Poãasí festivalu pﬁálo a diváci se skvûle bavili.

(Foto z festivalu: R. Lánsk˘)

Z Boulogne do Slavkova na kolech

Příjezd cyklistů před radnici ve Slavkově.

V pondělí 21. července uvítal místostarosta
Ivan Charvát spolu s dalšími představiteli města skupinu cyklistů z Francie, Belgie a Kanady,
kteří se vydali z francouzské Boulogne sur
Mer po stopách Napoleonova tažení z roku
1805.
Milovníci historie a zároveň sportovní nadšenci, z nichž nejstaršímu je 70 let, vyrazili
7. července a putovali přes Německo a Rakousko na Moravu. Jak nám sdělil vedoucí výpravy Alain Cordier, cyklisté si nevybírali úplně stejnou trasu, kterou kdysi táhl se svým
vojskem Napoleon. Vyhnuli se přechodům ve

Znojmě a Mikulově a hranice překročili
v Hevlíně. Při výjezdu z Brna, kde byla skupina ubytována v hotelu Voroněž, a přes hranice
s Rakouskem, jim velmi pomohla Policie
České republiky.
Za čtrnáct dní urazili cyklisté 1705 kilometrů. Při příjezdu do Slavkova jim vzdaly čest
také stráže v dobových napoleonských uniformách. Po krátkém setkání na radnici si výprava prohlédla slavkovský zámek a pokračovala
ke své poslední zastávce – Mohyle míru.
Cyklisty doprovázel na historickém kole také
mistr světa Josef Zimovčák.

7/2003
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Pﬁíroda Slavkovska
Vrabec domácí
pták roku
Jako každý rok, i letos
Česká ornitologická společnost vyhlašuje ptáka
roku. I když je vrabec domácí (Passer domesticus)
ztělesněním něčeho všudypřítomného a nikterak
atraktivního, pryč je doba,
kdy byl považován za
škodlivého a huben všemi prostředky. Je faktem,
že všude, kam se člověk přestěhoval, třeba i do
Nového světa, nakonec si přivezl i vrabce, protože jeho nový domov nebyl jaksi kompletní.
Už před patnácti lety začali tito zvědaví a mírně drsni společníci ve větších městech vymírat.
Ukázalo se, že vrabcům je třeba věnovat více
pozornosti.
Vrabec se šířil z oblasti Přední Asie
a Středomoří s pěstováním obilí. Tolik se sžil
s lidmi, že se už ve svém původním prostředí ani
nevyskytuje. Jeho historie doslova souvisí s vývojem lidské civilizace. U nás je vrabec ptákem
stálým, bylo však pozorováno stěhování ze severní Evropy směrem na jihozápad. Většinou se
vrabci nevzdálí od svého hnízdiště více jak 2
km. Rekordní přelet kroužkovaného ptáka je
545 km z Německa do Francie. Odlétají výlučně
mladí ptáci. Nejde vlastně o sezunní tah, je to
spíše šíření do neobsazených uzemí. Vrabce si
přivezli i kolonisté na území Severní Ameriky.
Bylo vysledováno, že vrabci vysazeni v newyorském Central parku v roce 1850 se šířili každý
rok 30–40 km všemi směry. Dnes obývá celou
Ameriku a pokračuje v šíření na Aljašku.

Samečci vrabců umí
být i docela elegantní.
Převlékají se dvakrát za
rok. Po jarním přepelichání dostanou výraznější
zbarvení s nápadně černou
hrudí. Když se vrabci hašteří, dokážou ztropit pěkný povyk, až peří lítá.
Většinou jsou to spory
o samičku. Jinak jsou to
ptáci společenští, i hnízdi
blízko sebe, mají sklon hnízdit v koloniích.
U nás hnízdí vrabci až čtyřikrát v roce, na jihu,
např. v Indii dokážou vyhnízdit až sedmkrát.
Svá mláďata krmí hmyzem Začínají většinou
mšicemi, hubí i škůdce na zelenině a ovoci, jako
květilky, vrtule třešňové, pilatky, motýly a brouky dokážou chytat i v letu. Významnější potravou jsou jim semena plevelů, téměř po celý rok
rdesno ptačí, jeho semena, listy a na jaře klíčící
rostlinky. Přemnožují se tam, kde mají přístup
k obilí všeho druhu. Potom se sdružují v hejna
a dokážou i značně škodit. Sami bývali i běžnou
součástí jídelníčku, hlavně ve středověku.
Proč se vrabec stal sledovaným ptákem?
V některých zemích západní Evropy vrabci
mizí. Nenachází dostatek potravy hlavně v zimě
a v období krmení mláďat. Na místech s jejich
celoročním pňkrmováním reagují znovurozmnožením. Vrabci dobře vědí, „kde se dobře
daří“. Kde si mohou na dvorku přikrádat a schovávat se před jejich největším nepřítelem, krahujcem. Cílem kampaně je i u nás pomoci vrabcům přikrmováním, abychom je mohli stále
považovat za právoplatnou součást naší avifauny.
M. Hrabovský

Svûdomí – pﬁítûÏ nebo pﬁínos?
„Trápí mě špatné svědomí.“ Čas od času
všichni pocítíme výčitky svědomí. Tyto pocity
mohou být třeba jen nepříjemné, ale také přímo
mučivé. Raněné svědomí může způsobit dokonce depresi nebo pocit naprostého selhání. Z tohoto pohledu se tedy ptejme: Není svědomí přítěží?
Někteří lidé si to myslí. Předešlé generace myslitelů často pohlížely na svědomí jako na přirozenou, vrozenou schopnost. Mnoho lidí si myslelo, že je to morální vodítko pocházející přímo
od Boha. Svědomí tedy bylo označeno za „Boží
přítomnost v člověku“, za „naši prapůvodní podstatu“, a dokonce za „Boží hlas“. Avšak v nedávných letech se začalo s oblibou tvrdit, že svědomí je hlavně získaná schopnost – výsledek
působení rodičů a společnosti. Někteří psychologové například prohlašují, že dítě se učí zdržovat
se nežádoucího chování hlavně ze strachu z trestu – to, čemu říkáme svědomí, podle nich vzniká
jen proto, že jsme převzali osobní hodnoty a názory našich rodičů. Jiní lidé poukazují na to, jakou úlohu při předávání hodnot a měřítek hraje
společnost. Navzdory těmto teoriím by byli někteří lidé dokonce schopni položit svůj život za
hlas svědomí.Jednotlivé kultury světa se značně
odlišují, přesto jisté jednání – například vražda,
krádež, cizoložství, lež a krvesmilstvo – je téměř
bez výjimky považováno za špatné. Nesvědčí to
snad o tom, že svědomí je vrozené? Jaký názor
předkládá Bible?
Skutečnou autoritou v této oblasti je Jehova

Bůh. Vždyť „on nás udělal, a ne my sami“. (Žalm
100:3) Naprosto rozumí tomu, jak jsme vytvořeni. Boží slovo, Bible, vysvětluje, že člověk byl
učiněn k Božímu „obrazu“. (1. Mojžíšova 1:26)
Člověk byl stvořen se smyslem pro to, co je
správné, a co nesprávné; svědomí bylo od počátku dědičným rysem lidské povahy. (Srovnej 1.
Mojžíšovu 2:16, 17; 3:8-11) Apoštol Pavel to potvrdil ve svém dopise Římanům: „Kdykoli totiž
lidé z národů, kteří nemají [Boží] zákon, činí přirozeně věci zákona, tito lidé, ačkoli nemají zákon, jsou zákonem sami sobě. Právě ti projevují,
že mají záležitost zákona napsanou ve svém srdci, zatímco s nimi jejich svědomí vydává svědectví a oni jsou svými vlastními myšlenkami obžalováváni nebo též omlouváni.“ (Římanům 2:14,
15) Všimněte si, že mnozí lidé, kteří nebyli vychováni pod Božím zákonem daným Židům, se
i přesto řídili některými zásadami Božího zákona
– a to ne kvůli vlivu společnosti, ale „přirozeně“.
Přesto je třeba svědomí neustále správně školit,
aby bylo v souladu s jeho Původcem. V takovém
případě není přítěží, která by mohla působit bolest, ba naopak, je přínosen. The Interpreter’s Bible říká: „Duševní a citové zdraví se
dá udržet jedině tehdy, když se člověk snaží překlenout propast mezi tím, co dělá, a tím, co cítí,
že by dělat měl.“ Když se podle něj řádně řídíme,
může nás vést, chránit, motivovat a odměnit pocitem hlubokého uspokojení a vnitřního klidu.
Vaněk Stanislav

Jak vyzrát na prázdniny
Přišly prázdniny a s nimi spousta volného
času. Jak prožít tento čas, aby přispěl k odpočinku po náročném školním roce a zároveň přinesl
nové zážitky, vzrušení a dobrodružství?
Rodiče dětí, sdružení v Asociaci „PAPRSEK“,
ví jak na to. Každoročně vypraví své děti na „tábor“, pořádaný touto organizací a ví, že dělají
dobrou věc. Většina těch, co se tábora zúčastnila,
se sem vrací, aby si dopřála setkání se svými kamarády a prožila nezapomenutelný týden.
Ani ten letošní nebyl výjimkou. Penzion „ATHÉNA“ nás přívětivě přivítal a poskytl pohodlné
ubytování pro nás pro všechny. Už to, že toto
středisko se nachází poblíž malebného rybníka
v obci Suchý na úpatí Moravského krasu bylo zárukou zajímavých zážitků. O ty se na jedničku
postarali vedoucí tábora, kteří zrealizovali program, připravený „ŠAMANEM“, s nevšední tematikou.
Už od prvního dne se jako obyvatelé Athény
všechny děti staly součástí starých řeckých bájí
a pověstí. Jako mávnutím kouzelného proutku
jsme se všichni změnili v bájné řecké bytosti.
A kdo by se nechtěl stát alespoň na chvíli bohem
či bohyní? Ale jak se to komu podařilo, záleželo
na každém z nás. Jisté bylo, že toto chválihodné
snažení zahnalo nudu na celý týden a my jsme
šili a malovali oblečení a výstroj hodnou řeckých
bohů. Ale nechyběla ani práce se dřevem, kladivem a pilkou. Ukázalo se, že šikovné ruce dovedou vyrobit i bájné řecké vozítko, které uvezlo
nejedno z dětí.
Vyvrcholením celého snažení bylo pořádání
řeckých olympijských her. To se neobešlo bez
slavnostního zapalování olympijského ohně. Pro
všechny účastníky sportovního klání pak bylo
připraveno slavnostní vyhodnocení u večerního
táboráku. Jen na jeden den jsme si odskočili do
Moravského krasu, abychom navštívili jeskyni
Balcarku, zámek v Rájci-Jestřebí a Westernové
městečko v Boskovicích.
Celým pobytem nás provázela kytara a housle
a ani o další hudební nástroje pro děti nebyla
nouze. Na každého se dostalo. Ti starší pak s nadšením přivítali diskotéku na závěr. Týden uběhl
jako voda a přišlo loučení, ukápla nejedna slzička. Všichni jsme si slíbili, že se příští rok sejdeme zase a mít se na co těšit, o tom to přece je!
Velký dík patří dospělým, kteří se o tuto akci
zasloužili a umožnili tak rodičům těchto dětí
chvilky bezstarostnosti a klidu také pro sebe.
Hana Buchtová

Slavkovský
na internetu

www.bmtypo.cz
Oprava
V minulém čísle v článku „Návštěva přátel
z Darney“ bylo uvedeno, že program pro hosty připravilo vedení Vinárny na hradbách. Správně mělo
být „vedení hradní vinárny Ogilvy na Špilberku.“
Čtenářům a autorovi se omlouváme.
(red.)
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Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

2. 8. sobota

19.30 hod.

3. 8. nedûle

19.30 hod.

7. 8. ãtvrtek

19.30 hod.

8. 8. pátek

19.30 hod.

9. 8. sobota

19.30 hod.

10. 8. nedûle

19.30 hod.

12. 8. úter˘

19.30 hod.

14. 8. ãtvrtek

19.30 hod.

16. 8. sobota

19.30 hod.

17. 8. nedûle

19.30 hod.

17. 8. nedûle

16.30 hod.

kina.365dni.cz

MATRIX RELOADED

120 min.

Sci-fi o svûtû ovládaném poãítaãi a skupinû lidí, kteﬁí se snaÏí osvobodit lidstvo ze zajetí poãítaãÛ. Bojovat se bude tentokrát o mûsto Zien.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

CHICAGO

113 min.

Pﬁíbûh kabaretních zpûvaãek, které se dostanou do basy za vraÏdu milence a manÏela. Mazan˘ právník z nich ale neváhá udûlat
populární obûtní beránky. Filmov˘ muzikál USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

8 ŽEN

103 min.

Detektivní komedie, jejíÏ dûj se odehrává v 50. letech. MuÏ byl objeven v posteli s d˘kou v zádech a je jasné, Ïe vrahem byla jedna
z osmi Ïen. Ale která? Francouzsk˘ kriminální film.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

X-MEN 2

120 min.

X-Meni a jejich spojenci se spolu vydávají na nejnebezpeãnûj‰í misi v Ïivotû. Narodili se s v˘jimeãn˘mi schopnostmi, které jim umoÏÀují
vládnout. Akãní sci-fi film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

OKO

100 min.

Transplantace jí vrátila ztracen˘ zrak. Vidí vûci, které nezaÏila a poznává lidi, které nepotkala. Sci-fi thriller USA/Hongkong.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

CESTA DO FANTAZIE

116 min.

Fantastická dobrodruÏství desetileté âihire, která se náhodou ocitne ve svûtû plném bÛÏkÛ, skﬁítkÛ a obrÛ. ZachraÀuje své zakleté rodiãe,
ale bude ji to nûco stát. Animovaná japonská pohádka - ãesky mluveno!
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno
19. 8. úter˘

19.30 hod.

LÁSKA PO FRANCOUZSKU

91 min.

Îena hledá pravou lásku. MuÏ nemá ãas na nûco takového pomyslet. Neb˘t zme‰kaného letadla, nikdy by se nepoznali.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
21. 8. ãtvrtek

19.30 hod.

JAK ZTRATIT KLUKA V 10 DNECH

113 min.

Redaktorka dámského magazínu se rozhodne sbalit kluka na 10 dní a v‰e barvitû sdûlit sv˘m ãtenáﬁkám. BohuÏel narazí na t˘pka, kter˘
má stejn˘ úmysl. Romantická komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno
23. 8. sobota

19.30 hod.

24. 8. nedûle

19.30 hod.

30. 8. sobota

19.30 hod.

31. 8. nedûle

19.30 hod.

2. 9. úter˘

19.30 hod.

4. 9. ãtvrtek

19.30 hod.

6. 9. sobota

19.30 hod.

7. 9. nedûle

19.30 hod.

9. 9. úter˘

19.30 hod.

11. 9. ãtvrtek

19.30 hod.

IDENTITA

90 min.

Uprostﬁed kruté bouﬁe se schází deset lidí. Jeden po druhém zaãnou umírat. Chtûjí-li pﬁeÏít, budou muset odhalit tajemství, které je svedlo
dohromady. Film USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

KRÁSNÁ POKOJSKÁ

107 min.

âím vût‰í jsou sny, tím vût‰í je i ‰ance, Ïe se jednou splní. KdyÏ si pokojská tajnû zkou‰í cizí plesové ‰aty, vejde bohat˘ ambiciózní
chlapík… Romantická komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

NEVĚRNÉ HRY

93 min.

Pﬁíbûh o vzájemném hledání partnerské harmonie. Nov˘ ãesk˘ film o lásce, ‰tûstí, svatbû, manÏelství, nevûﬁe a Ïárlivosti. ReÏie:
Michaela Pavlátová.
MládeÏi pﬁístupno

KURS SEBEOVLÁDÁNÍ

106 min.

Praxe dávno potvrdila, Ïe v kaÏdém psychiatrovi je i kus blázna. Do jeho péãe je po nedorozumûní svûﬁen u‰lápnut˘ muÏ a léãba je tak
svérázná, Ïe z nûj málem udûlá cvoka. Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ

103 min.

Arnold Schwarzenegger na záchranné misi v nejnovûj‰ím pokraãování slavného Terminátora. Jednoho dne vystoupí T-X nejvyspûlej‰í
vraÏedn˘ stroj. Je tﬁeba jej zniãit. Akãní sci-fi USA.
MládeÏi pﬁístupno

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