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Mûsto chystá v˘stavbu obecních bytÛ
Během svého III. řádného
jednání 24. června schválilo
zastupitelstvo Městského
úřadu ve Slavkově u Brna
rozpočtová opatření, která
byla doporučena městskou
radou na základě reálných
potřeb města.
„V rámci prvního opatřeStarosta města
Mgr. Petr Kostík ní se město bude zabývat
opravou svršku komunikace
na ulici Slovanská. Druhé a třetí rozpočtové
opatření je zaměřeno na zvýšení oprav a zabezpečení městského zámku,“ řekl starosta města
Petr Kostík.

Městské zastupitelstvo také schválilo návrh
na výstavbu technické infrastruktury k bytovým domům v lokalitě sídliště Zlatá Hora, které bude stavět firma Čáslavastav. Rovněž byl
přijat projekt výstavby městských bytů včetně
výstavby technické infrastruktury v lokalitě
Polní. Během zasedání zazněla i informace

„Zastupitelstvo jsem informoval také o průběhu významných akcí ve městě, které se odehrály
4. května a 3. června za přítomnosti ministrů
vlády ČR a zástupců NATO a přidružených
zemí. Dále jsem informoval o uplatnění akcií
Jihomoravské energetiky v rámci usnesení městského zastupitelstva z 24. května. Město
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éto je díky dnům volna a dovolených
báječné období, na které se snad nelze netěšit. Prázdnin se však nejvíce
nemohou dočkat všichni žáci školou povinní, učni a studenti středních i vysokých škol.
Ti v mnoha případech počítají dny, kdy škola skončí a nastane právě toto dlouho očekávané letní období. Když pak konečně
prázdniny přijdou a rodiče se již smíří s tu
horším, tu lepším vysvědčením, přicházejí
chvíle naprosto úžasné, nezapomenutelné,
osvobozené od každodenních starostí o úkoly a bez ranního nuceného vstávání do

Hurá prázdniny!
„ústavu“ zvaného škola. Prostě přichází ta
tolik vytoužená doba dvouměsíčního volna.
Svět se zdá v onu chvíli krásnější a vlídnější. Všechny těžkosti jsou na hony vzdálené
a jediné, co je třeba udělat, je nabalit si věci
do batohu na tábor či na prázdniny k babičce a dědovi. Stejně tak je příjemné trávit
dny u vody; člověk však nemusí jet až
k moři, aby si vody užil. Pohodu, zábavu
a odpočinek nabízí i místní koupaliště, kde
se většinou najde někdo známý, ke komu si
člověk může přidat ručník a „pokecat“ –
dozvědět se například něco nového o prázdninových láskách toho či onoho spolužáka
či kamaráda. Nebo v jiném případě dokonce prožívat zamilování osobně. Léto je bezva, škoda jen, že polovina prázdnin už je téměř za námi. Snad ta druhá bude ještě
krásnější, plná milých zážitků, ze kterých
budeme čerpat sílu po další předlouhý školní rok.
Petra Janošíková
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V lokalitě Polní budou stát městské byty
o průběhu přípravy výstavby obecních bytů.
(V následujícím čísle zpravodaje bude podána
vyčerpávající informace o možnostech a způsobu získání uvedených obecních bytů.)
I. etapa výstavby se skládá ze šesti jednoposchoďových domů s podkrovím, které vytvoří
nově budovanou ulici u stávající komunikace
k sídlišti Polní. V domech bude zřízeno 28 bytových jednotek a jejich stavba bude zahájena
během několika málo dnů. Hrubá stavba bude
dokončena do konce letošního roku. Souběžně
s ní bude probíhat výstavba infrastruktury, tj.
příjezdové komunikace a přípojek. Dokončení
této I. etapy je naplánováno na léto příštího
roku. II. etapa bude tvořena třemi domy se 12
byty ve stejných prostorách u sídliště Polní.
„Velice mě potěšilo, že vynaložené úsilí rady
při pokračování výstavby města se setkalo s pochopením celého zastupitelstva a že předložená
rozpočtová opatření byla jednomyslně přijata,“
řekl starosta.
Dalším důležitým materiálem, který byl při
jednání schválen, byl průběh plnění programu
rozvoje města v období let 1999 až 2000.
Diskuse proběhla zejména k bodu v oblasti
změny zařazení obory z lesa hospodářského na
les zvláštního určení. Zazněly i další názory,
jak problematiku slavkovské obory řešit do budoucna. Proto zastupitelstvo uložilo městské
radě připravit podkladové materiály týkající se
obory pro následující jednání.

Foto: R. Lánský
Slavkov podepsalo smlouvu se společnosti ČEZ
a rada má do příštího zastupitelstva připravit návrh na využití těchto finančních prostředků,“
dodal starosta.
„Další důležitou oblastí je rozvoj mikroregionu Slavkovska, který vychází ze Zprávy o situaci v území, SWOT analýzy, Programu aktivace.“
Nad tímto vypracovaným materiálem svolal na
začátku července P. Kostík poradu 17 starostů
obcí, nad kterými Slavkov vykonává přenesenou
státní správu. Starostové nejprve vyslechli informace o připravovaných akcích našeho mikroregionu z pozice okresního úřadu. Zprávu přednesli ing. Horáček a ing. arch. Kokeš z referátu
regionálního rozvoje OÚ ve Vyškově. Představili
zejména záměr týkající se rozšíření dálnice mezi
Brnem a křižovatkou u Holubic a na to navazující podstatné rozšíření této křižovatky.
Zástupci firmy Saura, s. r. o., seznámili přítomné starosty s programem nabídky rozvoje
ploch pro investice ve zpracovatelském průmyslu regionu jižní Morava. Na tentýž den byli pozváni slavkovští podnikatelé, aby se seznámili
s možností prezentace své firmy ve spolupráci
s městem Slavkovem v českém centru ve Vídni,
dolnorakouském Hornu a družebním polském
městě Sławkówě. „Tuto schůzku jsem vyvolal
na základě schváleného rozvojového plánu, programu rozvoje průmyslových zón a regionu a již
zmíněné prezentaci v zahraničních městech,“
doplnil starosta.
Petra Janošíková
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13. schůze městské rady – 17. 6. 1999 14. schůze městské
Na základě předložených a projednaných
materiálů městská rada
1. Schvaluje
– pravidla o uzavírání smluv o nájemném
z tělocvičen ZŠ
– pronájem uvolněného bytu 1+1 v domě č.
p. 123 na Palackého nám. panu Antonínu
Poláčkovi
2. Bere na vědomí
– zprávu o plánovaných akcích TSMS
– informaci o společnosti Tenryu
– informaci o připravenosti bytové výstavby
– informaci o služebních cestách do
Stockerau a Hornu

3. Ukládá
– řediteli TSMS doplnit strukturu technických služeb o pracovní zařazení městský
dlaždič a pomocná síla dlaždiče (při zachování současného stavu pracovních sil)
– vedoucímu BTH zveřejnit záměr města
pronajmout nebytové prostory na poliklinice:
prostory po ultrazvuku
kancelář ve II. NP
kancelář hospodářky.

Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpracovala Mgr. Věra Křivánková

III. ﬁádné zasedání mûstského zastupitelstva –
21. ãervna 1999
Na základě předložených a projednaných
materiálů městské zastupitelstvo
1. Schvaluje
– vyúčtování hospodaření města a jeho organizací za 1. čtvrtletí
– rozpočtová opatření:
a) na opravu svršku komunikace v ulici
Slovanská – jižní část
b) na zabezpečení objektu zámku – státní
dotace
c) na postupnou obnovu zámku – státní
dotace a podíl města
d) na ekologizaci kotlů v objektu MŠ
Pohádka
e) na výstavbu technické infrastruktury
k bytovému domu na Zlaté Hoře – státní dotace a sdružené prostředky

Představujeme jednotlivé
odbory Městského úřadu
STAVEBNÍ ÚŘAD
je samostatným odborem Městského úřadu.
Provádí řízení o umístění staveb, využití
území, o chráněném území nebo ochranném
pásmu, o stavební úzávěře, o dělení a scelování pozemků. Dále provádí stavební řízení, řízení o změnách staveb, kolaudační řízení, nařízení zabezpečovacích prací, řízení
o odstranění staveb a jiná.
Stavební úřad řeší také přestupky občanů
proti stavebnímu řádu a správní delikty podnikatelských subjektů proti stavebnímu řádu.
Tato řízení vede SÚ dle zákona č. 50/1976
Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.)
a jeho prováděcích vyhlášek č. 131/98 Sb.,
132/98 Sb. a 137/98 Sb.
Výše jmenovanou činnost dle stavebního
zákona vykonává stavební úřad ve městě
Slavkov u Brna a v 17 okolních obcích, a to:
Lovčičky, Bošovice, Otnice, Milešovice, Šaratice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Křenovice,
Zbýšov, Vážany nad Litavou, Kobeřice u Brna,
Nížkovice, Heršpice, Hodějice, Němčany,
Velešovice a Holubice.
Stavební úřad je také pověřen Městem
Slavkov u Brna přidělovat čísla popisná ve
Slavkově u Brna.
Ing. Eva Váhalová

f) na výstavbu městských bytů – státní dotace a podíl města
– pravidla pro poskytování příspěvku organizacím, které pracují s mládeží a nejsou
financovány z rozpočtu města (a ukládá MěR
tato pravidla doplnit o pojem fyzická osoba)
– poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
– koupi ideální poloviny pozemku par. čís.
908/4 o výměře 131 m2 v ulici Zámecká
– prodej 2 pozemků k výstavbě garážových boxů v lokalitě garáží Zlatá Hora
– prodej pozemku par. čís. 1474/2 o výměře 80 m2 v ulici Jiráskova
– prodej pozemků pod stavbami regulačních stanic plynu
– prodej pozemku par. čís. 2056/5 o výměře 8 m2 v ulici Bučovická
– prodej pozemků pod garážemi v lokalitě
Cihelna do vlastnictví majitelů garáží na
těchto pozemcích
– uzavření zástavní smlouvy k domu č. p.
187 na ulici Bučovická ve prospěch ČR - OÚ
ve Vyškově
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o bezúplatném převodu pozemků v lokalitě
Zlatá Hora (mezi komunikací a stavebními
parcelami pro rodinné domy) z majetku ČR
do vlastnictví města
– prodej pozemku par. čís. 2927/25 o výměře 215 m2 v ulici Topolová
– úpis 7700 ks akcií České spořitelny, a. s.,
v I. kole a v případě, že budou trvat stejné
podmínky realizace úpisu, schvaluje i úpis
v II. kole upisování akcií.
2. Bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění plánu rozvoje města a návrh na zpracování programu na
rok 1999–2000
– zprávu o technické infrastruktuře k 35
bytovým jednotkám na Zlaté Hoře
– zprávu o výstavbě obecních bytů včetně
technické infrastruktury v lokalitě Polní
– informace Policie ČR a ukládá MěR
předložit rozbor finančních nákladů, které by
byly spojeny se zřízením městské policie ve
Slavkově u Brna, popřípadě předložit jiné
návrhy ke zlepšení současné situace a rozbor
jejich finančních nákladů.

rady – 12. 7. 1999
Na základě předložených a projednaných materiálů městská rada:
1. Schvaluje
–
odpis
některých
pohledávek
Historického muzea pro jejich nedobytnost
– prodej vozidla IFA a záměr nákupu zametacího a žacího stroje
– zadání regulačního plánu zóny
Koláčkovo náměstí ve Slavkově
– vybudování vjezdu přes travnatou plochu k domu č. p. 36 (Zborovská ul.) za
předpokladu dodržení stanovených podmínek
– zahájení řízení o záměru města pronajmout z majetku města část pozemku par.
čís. 2690/1 o výměře 154 m2 v ulici Luční
– zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemek par. čís. 660/3
o výměře 2 m2 v ulici Lomená
– zahájení řízení o záměru města pronajmout nebytové prostory – garáž na poliklinice ve Slavkově
2. Bere na vědomí
– zprávu o činnosti komise životního
prostředí
– zprávu Historického muzea o vyplacených odměnách za 1. pololetí 1999
– zprávu o postupu projektových prací –
předlažba ulice Husova a úprava zastávky
u polikliniky a souhlasí s navrhovaným řešením
– zprávu o spolupráci při realizaci plynofikace průmyslové zóny „západ“
– zprávu o rekonstrukci elektroinstalace
na ZŠ Komenského
3. Ukládá
– vedoucímu odboru ID kontrolovat neoprávněné užívání veřejného prostranství
k prodeji zboží
– městskému úřadu a vedoucímu ID
předložit návrh vhodných ploch, na kterých by bylo možno realizovat prodej výpěstků
4. Odkládá
– schválení směrnic k přijímání a vyřizování peticí a stížností (na příští zasedání
MěR)
5. Nedoporučuje
– realizaci prodeje akcií VaK, a. s.,
Vyškov
6. Neschvaluje
– užívání části parkoviště v ulici B.
Němcové ke krátkodobému prodeji
7. Doporučuje MěZ
– schválit bezúplatný převod DHM
Občanskému sdružení Diakonie Úpice
(nepotřebný majetek bude použit pro dětské domovy a sociálně potřebné občany).

Redakãní rada
Tomá‰ Drápal, Tyr‰ova 1099, PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057,
Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Oldﬁich Chocholáã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav
Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Moudrá (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370,
Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro ãasopis na‰eho mûsta ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 13. 8. 1999
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Zatmění Slunce
Ve středu 11. srpna náš čeká velká astronomická událost. Úplné zatmění Slunce. Tento
jev, stejně jako zatmění Měsíce, je již lidstvu
znám asi 4000 let. Díky velkému množství zaznamenaných zatmění je od 6. století př. n. l.
známa perioda nazývaná saros, během níž dojde ke 41 zatměním Slunce a 29 zatměním
Měsíce. Ač se to zdá neuvěřitelné, tato perioda trvá pouze 18 let a 11 nebo 10 dní (záleží na
počtu přestupných let v periodě). Bohužel
všechna tato zatmění není možné pozorovat
vždy ze stejného místa povrchu Země. U zatmění Slunce nám tuto situaci komplikuje i ta
skutečnost, že stín Měsíce dopadající na Zemi
je mnohonásobně menší než samotný povrch
Země osvětlený Sluncem. Bude-li tedy u nás
vrcholit zatmění 11. 8. ve 12.45 h letního času,
pak například v Kapském Městě v Jihoafrické
republice (stejné časové pásmo) tento úkaz nebude vůbec vidět. Proto je pro nás
Středoevropany tento jev hodný pozornosti,
protože v našich zemích bylo úplné zatmění
Slunce možné spatřit v r. 1415 a v r. 1706.
Další úplné zatmění bude viditelné až v r.
2135.
Vladimír Soukop

Slunce

Měsíc

den
Země
noc

ředstavte si v duchu, že jste se svým nezbytným radiopřijímačem na stejném
místě, na kterém čtete tyto řádky – ale
o několik desítek let zpět. Jak to vypadalo
v našem okrese? Ten byl v roce 1930 větší
o Viničné Šumice, Kovalovice, Pozořicko,
Blažovice, Praci a Újezd. Na jeden km2 připadalo 100–124 obyvatel. Čím blíže k Brnu, tím
více. Jeden koncesionovaný přijímač připadal
na 11 a v roce 1933 na 25 obyvatel. V období
krize byl úbytek koncesionářů pro nezaměstnanost, finanční tíseň, nedostatek času v létě,
přestěhování, rušení, ale i proto,
že se nelíbil program.
Koncesionáři byli poštovní
správou dobře hlídáni. K příjmu
na krystalku a na málo elektronkové (lampové) přijímače byla třeba dobrá anténa a uzemnění. A to bylo od sousedů dobře vidět.
A účastnický poplatek? Na podzim roku
1923 bylo vydáno prvních sedm koncesí. Tzv.
uznávací poplatek ministerstvu činil 60 Kč
a měsíční příspěvek pro Radiožurnál činil 100
Kč. To byly tehdy moc pěkné peníze.
Postupně byly tyto poplatky snižovány a od
roku 1925 činil měsíční poplatek 15 Kč, aby
se rozhlas rozšířil i do méně finančně zajištěných vrstev. Od dubna 1926 pak už činil jen
10 Kč plus inkasní příspěvek listonoši 0,50
Kč. Pro srovnání – pěkný rohlík tehdy stál
dvacet haléřů. K masovému rozšíření rozhlasu přispěla elektrizace a pokrok v elektronice.
Dálkové kabely spojily vysílače, města i státy.
Přenosová technika se z valníků náklaďáčků
vešla do dodávek, a tak se stala mobilnější.
A program bohatější.
A tak stopětadvacáté výročí bitvy

P

Obrázek ukazuje postavení Slunce, Měsíce
a Země ve vesmíru v okamžiku zatmění.
Z tmavé oblasti je vidět úplné zatmění, ze šedé
částečné zatmění a z ostatních částí Země
označených den a noc není možné tento jev
pozorovat vůbec.

u Slavkova se sice slavilo v Brně, ale v našem
zámku byla napoleonská výstava. A odtud byl
28. června 1931 uskutečněn přímý přenos.
Rozhlas vysílal vůbec první rozhlasovou biografii Napoleon v režii autora Josefa
Bezdíčka. Hovořil v ní člověk Napoleon ve
svých nejupřímnějších chvílích života i v nutných diplomatických jednáních, šetrný hospodář, člen náročné rodiny, manžel a otec. Ale
i despota, který k založení dynastie obětuje
své lidské vztahy – a konečně unavený a umírající vězeň na ostrově sv. Heleny.

3

Pﬁíspûvek mûsta
organizacím pracujícím
s mládeÏí na rok 2000
Organizace, které pracují s mládeží
a nejsou financovány z rozpočtu města,
mohou požádat do 31. října 1999 o příspěvek na svou činnost nebo na konkrétní jimi pořádanou akci v roce 2000.
Předtištěné formuláře k žádosti obdrží
zájemci v podatelně městského úřadu.
Tento příspěvek byl organizacím poprvé poskytnut v roce 1999 v celkové výši
170 000 Kč a jeho prostřednictvím se
město snaží podporovat vhodné využívání volného času slavkovské mládeže.
O přidělení příspěvku rozhoduje městské
zastupitelstvo na doporučení komise pro
školní a mimoškolní aktivity mládeže
a městské rady.
Každá organizace musí poskytnutý
příspěvek řádně vyúčtovat, doložit kopiemi účetních dokladů a vyúčtování
předložit do 31. 12. příslušného kalendářního roku (v případě příspěvku na
konkrétní akci do 1 měsíce od ukončení
akce).
Vyzýváme všechny organizace, aby si
vyzvedly žádosti a včas o příspěvek zažádaly. K žádostem doručeným po 31.
12. 1999 nebude přihlíženo.

rozhlasu trestá vězením nebo i smrtí. To platilo i v době, kdy nebylo vyhlášeno stanné
právo.
Po osvobození v roce 1945 byl Slavkov
vlivem válečných událostí bez elektrické
energie. Dráty od Brna válečnou vřavu nevydržely. Pod záštitou předsedy MNV
Ladislava Vykoupila, strojmistra cukrovaru
Procházky a elektromistra Maláče se podařilo v prvních květnových dnech za obětavé
práce topičů a manipulantů uvést do provozu
cukrovarskou elektrárnu. Ta byla s městem
spojena jedním vzdušným
vedením, které nemohlo stačit městské spotřebě, a tak na
severním a východním okraji
města bylo napětí sotva 160 voltů. To ale nezabránilo tomu, aby se v tiskárně Řetický
a Vencelides netiskly Slavkovské noviny,
které redigoval ředitel Josef Hanák a P. Jan
Mrva. A v nich se pravidelně od 6. května
otiskovaly zprávy o průběhu osvobozování
Prahy, které odposlouchával Miloslav Hrubý,
jež pracoval v elektrozávodě svého otce Jana
Hrubého v Husově ulici. Druhý specializovaný obchod a opravna radiopřijímačů byl
Václava Gajdy na náměstí v přízemí spořitelny, v místech vchodu do bývalé vinárny. Tam
po osvobození vždy v neděli po školní mši
v 10 hodin vyhrávali dva učni korzující mládeži na náměstí hudbu, která je zajímala.
Philips, Tungsram, Orion, Telefunken a ještě další značky byly nositelky pokroku v příjmu nejrozšířenějšího média. A pro šikuly
byly záštitou při výrobě přijímačů profesionální i amatérské Radiosvazy.
(s)

Napoleon a rozhlas
Následovala řada přednášek o bitvě
u Slavkova Dr. V. Škorpila. O vojenských a archeologických sbírkách referoval štábní kapitán Oskar Bejša. S rozhlasem spolupracoval
v té době i Dr. Alois Gregor, který v literárních pořadech propagoval napoleonské období.
A jak šel čas, nemohl rozhlas ke konci třicátých let přinášet jen klidné zprávy a vyvážené pořady. Celá tragédie ČSR i Evropy se
v něm odrazila. Při odběru zvonů z věže slavkovského chrámu pro zbraně wehrmachtu nahrál rozhlas jejich hlas na měkké želatinové
desky pro svoje potřeby a jednu městu daroval. Za války účinkovaly v rozhlase dechové
hudby kapelníka Pištěláka z Rousínova a vojenské posádky vládního vojska z Bučovic.
Slavkovský orchestr se neuplatnil. V této
době byly radiopřijímače zbaveny krátkých
vln a na hřídelku vlnového přepínače byla nasazena výzva, že se poslouchání zahraničního
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O Mí‰u je dobﬁe postaráno
Náš syn Michálek patří mezi děti postižené DMO – nechodí bez opory rukou
nebo bez pomoci druhé osoby. Už si zvykl, že kromě vlastní velké rodiny je z kolektivu dětí vyřazen. Proto, když nám psychologové navrhli, aby dítě navštěvovalo
před započetím školní docházky MŠ, byli jsme skeptičtí. O integraci postižených
dětí mezi děti zdravé se sice neustále hovoří, ale praxe je jiná. Školy se integraci
brání. Společnost stále tyto děti ze svého středu vytěsňuje.
Očekávali jsme tedy tuhý boj i my. Hned po
vyšetření jsem kontaktovala ředitelku Z.
Pindryčovou ze soukromé mateřské školy
Pohádka. A byla jsem velmi příjemně překvape-

A tak jsme začali chodit do školky bez pláče, strachu a odporu. Děti byly nadšeny. Míša
byl programově zapojován do dění ve třídě.
Učitelky Knotková, Schwarzová a Stavělová si
přizpůsobily i cvičení tak, aby mohl
dělat všechno s ostatními – cvičilo
se prostě vkleče nebo vsedě. Na vycházce byly vybírány hry, které
mohl hrát i Míša. Motivací pro něho
byly i hry s paní ředitelkou, které nebylo zatěžko jít se třídou na vycházku, aby náš syn mohl „hrát fotbal“.
Když se nacvičovala besídka pro
maminky, zapojily paní učitelky
Míšu jako „nepostradatelného muzikanta“ atd.
Naše dítě takto motivováno celým kolektivem školky a pochvalou
ze strany zaměstnanců, kterou byly
odměňovány jeho pokroky, se dopracovalo až k chůzi s oporou jedné
ruky, chůzi ze schodů a díky učitelce
L. Stavělové rozvinulo svou řeč
i motoriku.
Míša už nestál na okraji společnosti dětí, ale díky citlivému přístupu všech učitelek byl ve středu dění.
Nic nebylo problémem, Míša chodil
do divadla, na vycházky a dokonce
byl i opékat buřtíky u táboráku nad
oborou.
Návštěva této mateřské školy
bylo to nejlepší, co mohlo našeho
syna při vstupu do dětského kolekMalý Míša navštěvuje mateřskou školu moc rád.
Foto: MŠ Pohádka tivu potkat. Nám rodičům dal kolektiv učitelek vedený ředitelkou
Z. Pindryčovou víru v to, že jednou to opravna. Sdělila mi, že Míša může nastoupit ihned.
du půjde, aby děti postižené vyrůstaly a vzděČím dříve, tím lépe se prý bude moci na školu
lávaly se v kolektivu svých zdravých vrstevnípřipravit. Měla jsem zpočátku obavu, zda bude
ků. Je to důležité pro správný vývoj obou
o syna dobře postaráno a bude zajištěna jeho
skupin dětí. Zatím to ale jde jen někde.
bezpečnost ve velkém kolektivu zdravých dětí.
Na úplný konec tedy ještě jednou: Vám,
Po schůzce s paní Pindryčovou a paní učitelkou
paní ředitelko a paní učitelky, díky! Byly jste
Stavělovou jsem se uklidnila. Pochopila jsem,
a jistě zůstanete skvělí lidé s tím opravdovým
že o mé děti (s Míšou navštěvuje tuto MŠ i náš
profesionálním přístupem, ve kterém je srdce
mladší Patrik) budou pečovat opravdu odbornípro děti na dlani.
Blažena Rosnerová
ci se srdcem na pravém místě.

Slavkov u Brna
Dodáme materiál a zajistíme kompletní montáž

➢ ústředního topení a domovního plynovodu
➢ vodovodu a odpadů
➢ ohřívačů vody a plynových spotřebičů
Výhodné ceny a možnost nákupu na splátky

CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, SPORÁKY, PRAČKY
MYČKY, VODÁRNY, VANY, SANITÁRNÍ KERAMIKA
Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

Dalším přírůstkem slavkovského zookoutku je husa labutí. Byla vyšlechtěna v Číně
v 18. století. Je velmi nenáročná – ráda
přijímá zelenou potravu. V několika snáškách snese ročně až 50 vajec. Typickým
znakem je hlas připomínající trubku u housera znějící o něco výš než u husy. Vnějším
plemenným znakem je podlouhlá hlava se
středně dlouhým zobákem, nad jehož kořenem se zvedá polokruhovitý hrb. Tento hrb
s věkem roste. Husa labutí se vyskytuje
v šedém a čistě bílém odstínu. U šedého
barevného rázu je zobák a hrb černý, u bílého rázu červenavě žlutý.
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Kalendář akcí – srpen 1999
Datum
hod.
1. 8.-22. 8.
1. 8
4. 8.
6. 8.
6. 8.-30. 9.
17.00
7. 8.
8. 8.
16.00
8. 8.
8. 8.
13. 8.
19.00
13. 8.-15. 8.
13. 8.-14. 8.
14. 8.
10.00-17.00

14. 8.
20.00
15. 8.
9.00
15. 8.
17. 8.
19.30
22. 8.
24. 8.-25. 8.
28. 8.
28. 8.
srpen vždy středa-neděle
do 19. 9.
do 3. 10.

akce
Alois Mikulka - Výstava obrazů
Beachvolleyball - turnaj pro příchozí
Jezdecké závody (parkur do úrovně Z-S, Z-L)
Noční turnaj v beachvolleyballu
František Zálešák - Výbor z díla (vernisáž výstavy)
Mistrovství republiky veteránů v beachvolleyballu
SOLE D’ORO - módní show - italská móda (po přehlídce násl. casting)
Beach - turnaj pro příchozí
Jezdecké závody (parkur do úrovně Z-L)
Country folkový večer (Poutníci, Duo Cis, Bokomara, Amalgam, Lokálka)
VII. Napoleonský den - Císařská letní noc
Letní pohár mužů a žen v beachvolleyballu
VII. Napoleonský den - Napoleonské hry: II. roční Grand Prix Austerlitz
ve hře pétanque; V. ročník Mezin. setkání velocipedistů na hist. kolech
Císařská letní noc
V. ročník Mezin. setkání velocipedistů na hist. kolech Slavkov-Židlochovice
Beach - turnaj pro příchozí
Gregory Newton - kytara (koncert v rámci Mezin. kytarového festivalu v Brně)
Beach - turnaj pro příchozí
Mistrovství ČR mužů v beachvolleyballu
Zámecké slavnosti vína, tance a zpěvu (setkání folklórních souborů)
Finále beach-turnajů pro příchozí
Projížďky v kočáře - projížďky na ponících
„Můj svět…“ - výstava obrazů a ikon A. A. Ključinského
„Svět loutek“ - ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

místo konání
Galerie OK
koupaliště
areál jízdárny
koupaliště
Galerie Hollar
koupaliště
zámecký park
koupaliště
areál jízdárny
zámecký park
zámecký park
koupaliště

druh
výst.
sport
sport
sport
výst.
sport
spol.
sport
sport
koncert
spol.
sport
spol.

spol.
sport
sport
koncert
sport
sport
spol.
sport

koupaliště
zámecká kaple
koupaliště
zámek
zámek
koupaliště
zámecký park
zámek – severní křídlo výst.
zámek – severní křídlo výst.

pořadatel
HM–CKS Slavkov u Brna
Beachvolleyball Slavkov u Brna
JSK Slavkov u Brna
Beachvolleyball Slavkov u Brna
HM–CKS Slavkov u Brna
Beachvolleyball Slavkov u Brna
Top People Agency Brno
Beachvolleyball Slavkov u Brna
JSK Slavkov u Brna
HM–CKS Slavkov u Brna

Beachvolleyball Slavkov u Brna

Beachvolleyball Slavkov u Brna
HM–CKS Slavkov u Brna
Beachvolleyball Slavkov u Brna
Beachvolleyball Slavkov u Brna
HM–CKS Slavkov u Brna
Beachvolleyball Slavkov u Brna
Ergeti Ruprechtov
HM–CKS, SINEKO Int., velv. Kazach.
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VáÏení pﬁátelé dobré hudby
V pátek 13. 8. 1999 bude
Historické muzeum – Centrum kulturních služeb spolu se skupinou
Poutníci a Rádiem Brno „Country“
pořádat přehlídku souborů z oblasti
country a folkové hudby. Samotná
přehlídka bude součástí VII. napoleonského dne, který bude pokračovat dále
v sobotu 14. a v neděli 15. srpna svým vlastním programem. Tato akce proběhne v prostorách zámeckého parku. Při nepříznivém

Prázdninová škola golfu
Golf Club Austerlitz letos připravil pro
chlapce a děvčata starší 10 let golfovou akademii, která obsáhne základní golfovou instruktáž. Výuka bude probíhat dvakrát týdně
vždy v pondělí a ve čtvrtek pod vedením profi-trenéra ing. Marka Sovy.
Cena tohoto programu činí 250 Kč a zahrnuje:
• 7 lekcí golfu s profi-trenérem
• zapůjčení golfových holí
• závěrečný turnaj v zámeckém parku
Úvodní hodina se bude konat 5. srpna 1999
na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle
0602/54 29 51 u Magdaleny Ondrové, manažera služeb, nejpozději do 31. července 1999.
Počet
omezen,
proto
neváhejte!
Harmonogram podle počtu přihlášených.
Těšíme se na Vás!

počasí se koncert přesune do slavkovského kina.
Náš malý festival zahájí v 19 h
skupina Amalgam z Uherského
Hradiště, Slavkovákům dobře známá z posledních country bálů. Po
ní zahraje DUO CIS, které přijede
až z Frýdštejna v severních Čechách. Tato kapela má ve svém středu jednoho z našich nejtalentovanějších banjistů současnosti, a sice
Dalibora Cidlinského mladšího. Pak přijde na
řadu ostřílená kapela z Hradce Králové, která
si říká Lokálka a která letos slaví 25 let své
existence. Lokálka se vyznačuje parodiemi na
slavné countryové hity a v čele se svým speakrem Václavem Součkem nikdy nezklame co
se týče dobré nálady. Po legraci bude malá
změna, nastoupí folková formace Bokomara
z Tramtárie nebo z Kobeřic, jak kdo si vybere. Tohle sdružení, okolo Luboše Javůrka,
patří léta mezi folkovou špičku v Čechách
a na Moravě. Závěr samotné přehlídky vytvoří skoro domácí Poutníci. O nich nebudu říkat
nic, protože jsem jejich členem a bylo o nás
ve Slavkovském zpravodaji řečeno již mnohé.
Celým večerem Vás bude provádět moderátorka Rádia Brno Monika Brindzáková
a moje maličkost. Samozřejmě občerstvení
bude zajištěno, takže i když bude pátek třináctého, přijďte. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé i účinkující.
Jiří Pola

Za psa vždy ručí jeho majitel
Jednoho dne, když jsem šel na obvyklou
procházku s naším jezevčíkem Ferdou, vyskočil na nás na křižovatce ulic Smetanova
a Förstrova boxer bez košíku, bez řemene
a bez majitele. Zaútočil na našeho pejska,
kterého jsem ihned přitáhl vodítkem k sobě.
Boxer prokousl Ferdovu kůži pod hrdlem,
nastal řev našeho psa a můj křik o pomoc.
Teprve pak vyšel majitel boxera se svou ženou z domu a odvolali svého psa. Sedli jsme
hned do auta majitele boxera, ale veterináře
jsme sháněli marně.
Až večer k nám ochotně přišel MVDr. J.
Zobač, psa uspal a ošetřil. Případ jsem nahlásil na policii, kde jsem také předal účet od
veterináře, který mi později majitel boxera

zaplatil, stejně jako částku za zničené vodítko. Případ bude projednávat přestupková komise Městského úřadu.
Uvedený případ však není jediným problémem. Trápí mě (ale nejen mne) nadávky
a vyhrožování jiného občana bydlícího nedaleko mne. Nejmenovaný člověk nejen mně
sprostě nadával, vyhrožoval, že po jeho
chodníku nesmím chodit, že mě zmlátí
a mého psa zabije. Tyto nadávky prožívají
však i jiní chodci s pejskem. Vyskytují se
i další těžkosti zračící velmi špatné sousedské vztahy. Město by mělo ihned zaměstnat
nějakého dozorce, který by kontroloval nezákonnosti chování občanů našeho města.
(Z dopisu J. Průši, red. upraveno a kráceno)

Do 3. října probíhá v severním křídle slavkovského zámku výstava Svět loutek, kde si návštěvníci zámku mohou prohlédnout více než
dvě stovky loutek z dílny řady českých tvůrců
a které zapůjčilo muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi
Foto: H. Nováková

Nečekaná nadílka
V dubnu letošního roku jsme se ujaly fenky
vlčáka, která se bezradně toulala několik dní
po Slavkově, aniž jsme tušily, co nás za pár
týdnů potká. Byla vyhladovělá a v zuboženém
stavu. Začaly jsme se o ni starat a hledat jejího
majitele, ten se ale doposud nenašel.
Daly jsme jí jméno Koryna a nechaly ji prohlédnout u zvěrolékaře, který nám potvrdil, že
je v pořádku. Zanedlouho jsme si ji velmi oblíbily a ona nám dává najevo svůj vděk a náklonnost.
K našemu velkému překvapení nám 3. června nadělila sedm krásných zdravých štěňátek.
I o ně pečujeme, přestože víme, že postarat se
o tak velkou rodinu nebude v budoucnu možné. Chtěly bychom proto štěňata počátkem
srpna darovat do dobrých rukou. Věříme, že se
nám to podaří. Vždyť s pejskem není člověk nikdy sám a v mnoha nebezpečích dokáže ochránit nejen Váš majetek, ale i Vás samotné.
Milovníci zvířat, pomůžete nám? Bližší informace podáme na tel. čísle 05/44 22 71 69
nebo 05/44 22 70 07.
Veronika Štěpánková, Petra Holásková

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7, 068/541 79 76

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

KRÁLOVSTVÍ PLNÉ ELEKTRA
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Plo‰ná
míra

SPZ
Pardubic

Tibetské
mûsto

Znaménko
pro
násobení

Plavidlo

Pﬁíslu‰ník
indián.
kmene

PraÏsk˘
primátor

âesk˘
politik

Balkánská
pálenka
Ukazovací
zájmeno
Opût

KniÏní
zkratka

Rej

âást
hrnce

Tel.: 05/47 21 21 76, 47 21 23 96,
0603/49 44 39

Slovensky
„jestli“

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

Po–Pá:
10–17
So:
9–12
☎ 05 - 44 22 10 47
ROZVOZ KOBERCÒ SAMOZ¤EJMOSTÍ
(po Slavkově zdarma!!!)

Opak
sterea

·ílenství

Vûc
k oÏivení
Golema

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Citoslovce
smíchu
Sestra M.
Jacksona
Îenské
jméno

SPZ
Topolãan
Jednotka
odporu
Africk˘
slon
Chem. zn.
Ïeleza

Satyr
âást
obleku

Jednotka
hmotnosti
Zvratné
zájmeno
Brnûnské
inz. noviny

Zkr. pro
hud. nosiã
Zkratka
logaritmu

bytÛ, kanceláﬁí, klavírÛ, trezorÛ
i vût‰í zakázky.

Mûsíc
básnicky

OTEVÍRACÍ DOBA:

Zkr. pro
nanonewton
Iránské
mûsto

STùHOVÁNÍ
STÛHOVÁNÍ
Za zprostﬁedkování zakázky
poskytujeme provizi

SLOVANSKÁ 1075, SLAVKOV U BRNA

✼
✼
✼
✼
✼
✼

SPZ Písku
¤ím. ãísl.
1049
Zemûdûl.
rostlina
Chem. zn.
lutecia

Italské
mûsto

Ocas

Nepﬁímá
cesta

Grafická
znaãka
firmy

Angl.
„du‰e“

tuzemská a zahraniãní

Germánsk˘
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KﬁÍÏOVKA O CENY s pﬁíslovím
·panûlské pﬁísloví: KaÏd˘ ãlovûk je … dokonãení v tajence.
Tajenku za‰lete do 15. srpna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od prodejny kobercÛ kusov˘ koberec
o rozmûru 80x150 cm a dal‰í dva knihu z prodejny Knihy – dárky.
Jméno v˘herce zveﬁejníme v záﬁijovém ãísle, které vyjde 28. 8. 1999. Ze
správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Jarmila
Formánková, B. Nûmcové 226, Slavkov. Koberec si mÛÏe vyzvednout
do 15. 8. v prodejnû KOBERCE M na Slovanské ul. Druhou cenu (knihu) získává J. Urbancová, Kollárova 1003, Slavkov, tﬁetí cenu (knihu)
M. StrachoÀ, Zlatá Hora 1242, Slavkov. Knihy si mohou vyzdvednout
v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

PomÛcka:
Amdo, Babol, Toya

PATRIOT Steven Seagal musí zabránit katastrofû a zachránit svût.
ZÁKON POMSTY Alec Baldwin, Ben Kingsley. Pomsta mÛÏe b˘t
i spravedlivá, ale zákon nûkdy dûlá rozdíly.
NAPI· SI SVOU SMRT Tom Berenger. Nedopsaná kniha slibuje
úspûch, ale její pﬁíbûh ukr˘vá pravdu. Ta mÛÏe pﬁinést smrt.
PIDILIDI John Goodman. Mizí vám doma záhadnû vûci? Nejmen‰í
hrdinové v nejvût‰ím komediálním dobrodruÏství.
P¤ÍSTAV NADùJE Sandra Bullock. Nikdy není tak zle, aby nemohlo b˘t je‰tû hÛﬁ… A zase ta láska.
DOKONALÁ VRAÎDA! Michael Douglas, Gwyneth Paltrow.
Dokonal˘ plán, dokonalé alibi, dokonal˘ milenec a obûÈ.
Strhující, napínav˘ pﬁíbûh!
TEMNÁ LEGENDA I to, v co nevûﬁí‰, tû mÛÏe zabít. Ty jsi dal‰í na
ﬁadû!
VÁ·NIV¯ TANEC Vá‰niv˘ pﬁíbûh o dvou srdcích zaprodan˘ch rytmu hﬁí‰ného tance… nevinné, vá‰nivé, divoké, sladké…
WARLOCK III Konec nevinnosti. Vezmûte v‰e, co víte o teroru a vynásobte deseti. Pak zjistíte, kdo je Warlock!
SIMPSONOVI JEDOU DO HOLLYWOODU Dal‰í pﬁíbûh oblíbené
rodinky
RUSTY je Beagle a s pomocí blázniv˘ch kamarádÛ z farmy, od slona pﬁes husu aÏ k hadovi vymyslí plán, na kter˘ zúãastnûní nezapomenou.
MRAVENEC Z Americká animovaná dobrodruÏství ze svûta hmyzu
se mohou pochlubit vizuálními efekty, originalitou a vtipem.
PAST NA RODIâE Okouzlující, inteligentní a dÛmyslná komedie
natoãená na motivy kníÏky Luisa a Lotka.
TAXI Film Luca Bessona. Adrenalin, testosteron a speed… Prostû
poﬁádná jízda.
VRAÎDY PODLE JIDÁ·E Christopher Lambert. Podivné zloãiny
s je‰tû podivnûj‰ím motivem.
NEVIDITELNÁ SMRT Akãní film. Bombardér F 117 a Stealth
Fighter, kter˘ je‰tû nedávno patﬁil do arzenálu tzv. „tajn˘ch zbraví“. Kdo jej pilotuje a pro koho?
INFERNO Pﬁedpovûì poãasí na dne‰ek: sluneãno, vût‰inou jasno… teploty aÏ 2000 °C. To je poslední sluneãn˘ den na Zemi.
ÎÍZE≈ Adam Arkin. KdyÏ kapka vody znamená smrt… Epidemie
uprostﬁed nejhor‰ích veder.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Srpen: A co tento mûsíc?

yyyy
;;;;
;;;;
yyyy
;;;
yyy
;;;;
yyyy
;;;
yyy
;;;;
yyyy
;;;
yyy

Nechte se pﬁekvapit
a nav‰tivte nás!
RENÁTA RUMPOVÁ
Slavkov u Brna, Buãovická 325
Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
tel./fax: 05/44 22 71 77
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Běh Terryho Foxe se blíží
Ve středu 8. září ve 14 hodin se ve Slavkově u Brna můžete opět zúčastnit Běhu
Terryho Foxe. Tato významná
humanitární akce má za cíl přimět co nejvíce lidí k pohybu
a získat prostředky na boj proti
rakovině.
V loňském roce se prostřednictvím Běhu
Terryho Foxe podařilo získat pro výzkumná
pracoviště v České republice částku

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ –
květen, červen, červenec
Ondřej Maštera, Sušilova 443
Denisa Borovská, ČSA 1077
Monika Zemanová, Polní 1334
Žaneta Lažková, Smetanova 540
Jana Felingerová, Čelakovského 1023
Eliška Michalčíková, Jiráskova 1171
Aneta Fialová, Slovákova 1270
Daniela Martínková, Husova 7
SŇATKY – červen, červenec
Jan Drbal, Slavkov u Brna
Luďka Šujanová, Slavkov u Brna

Aleš Ondrák, Vyškov
Silvie Krkošková, Vyškov
Zdeněk Švaňhal, Ždánice
Petra Hemzová, Nevojice
Jan Zouhar, Vyškov
Blanka Palčíková, Bošovice
Dalibor Kučera, Slavkov u Brna
Lucie Odehnalová, Slavkov u Brna
Miroslav Přibyl, Slavkov u Brna
Markéta Luskačová, Slavkov u Brna
Miloš Derka, Slavkov u Brna
Mgr. Romana Valerová, Slavkov u Brna
Mgr. Jakub Fridrich, Brno
Mgr. Pavla Kovářová, Brno
Miroslav Gottwald, Vážany n. Lit.
Šárka Doubková, Brno
Milan Skládaný, Rousínov
Renata Machová, Vážany n. Lit.
Jan Patloka, Boskovice
Vanda Nosová, Brno
Zdeněk Uhlíř, Slavkov u Brna
Zdenka Kocmanová, Nížkovice
Jaroslav Chmelař, Bučovice
Dagmar Flajzarová, Bučovice
Josef Němec, Archlebov
Lenka Konrádová, Archlebov
David Chudý, Kloboučky
Jaroslava Renátová, Uh. Hradiště
Josef Novoměstský, Slavkov u Brna
Martina Michalčíková, Slavkov u Brna
ZEMŘELI – červen
Josef Vykouřil, Lidická 309, 92 let
Ivan Novotný, Husova 8, 55 let

2 373 000 Kč! Ve Slavkově to
bylo 31 468 Kč, čímž jsme se
stali při počtu 541 účastníků
jedním z nejúspěšnějších měst
v celé ČR. Obrovský nárůst
popularity Běhu Terryho Foxe
a zájmu veřejnosti o něj dokumentuje tato tabulka:
Rok

Počet pořadatel.
Účastníci
míst

1993
1
1994
1
1995
6
1996
36
1997
72
1998
112
1999zatím 144

40
482
7 000
21 400
55 563
72 585
?

Finanční
prostředky

19 700
33 000
195 000
660 758
1 844 000
2 321 597
?

Hlavní pořadatelé letos vyhlásili soutěž.
Vylosovaný účastník Běhu Terryho Foxe ve
Slavkově získá tričko firmy Reebok a pozvánku na Běh Terryho Foxe do Prahy, kde
proběhne po skončení běhu finálové losování
o zájezd do Kanady na Běh Terryho Foxe v r.
2000, 10x sportovní obuv Reebok nebo 50
čepiček Reebok.
Zveme proto i Vás – udělejte si na 8. září
chvilku a přijďte se pobavit a udělat něco pro
zdraví své i ostatních.
(pn)

Bedřich Maleček
Polní 1337
684 01 Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 06 61

knihy
letáky
brožury
katalogy
prospekty
navštívenky
novoročenky
dopisní papíry

návrhy • sazba • tisk

Letní pohár
v beachvolleyballu
Jediný společný open turnaj
obou kategorií (mužů a žen)
v letošní sezóně za účasti domácích i zahraničních volejbalistů se koná v beachvolejbalovém areálu na koupališti ve Slavkově
u Brna v pátek a sobotu 13. a 14. srpna 1999.
Finálové utkání vysílá Česká televize v přímém přenosu v sobotu 14. srpna. Zveme
všechny příznivce tohoto atraktivního sportu.

HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE

Rybniční soustava na Slavkovsku (I)
Při zvyšující se populaci ve středověku
bylo velice významným uměním učinit v bažinatých nivách řek a potoků půdu hospodářsky produktivní. Kde nebylo možné bažiny
vysušit odvodňovacími příkopy, byly zatopeny způsobem výstavby hrází hlavních a námětných. Významný hospodář, císař římský
a král český Karel IV. projevil přání „aby království mělo dost ryb a par (deště)“. V té době
vznikají rybníky při klášterech a v krajích jejich dobrodinců. Každý duchovní řád měl stanoven rozsah své působnosti i v oblasti veřejné služby a hospodářské činnosti, o které
představený referoval na každoročním setkání
představených řádových domů. Takto se šířily
novoty po celé Evropě. V regulaci toků vynikali i Bratři špitálu Panny Marie, jejichž řád
vybudoval ve Slavkově svůj největší opevněný klášter (komendu) na Moravě. O nich letopisci zaznamenali, že na Pomořansku
a Mazovsku divy tvoří a své přepevné sídlo
Marienburg z bláta na blátě postavili.
Rozvrhli hrazený půdorys našeho města
a opřeli jej o předsunuté pásmo vodních příkopů a rybniční plochy na jihu. Příkladu hospodářského využití vodních ploch převzala od
duchovních řádů šlechta.
Rybníky sloužily také jako zásobárny vodní energie pro nové mlýny a valchy stavěné
pod hrázemi. Ve XIV. století je zdokonalena
rybniční technila dělící rybníky na velké
a malé-pomocné rybníky třecí a plodové. Tato
specializace umožnila zakládání obrovitých
rybničních soustav i na Moravě a zajistila ne-

bývalý výnos, kdy poměr mezi příjmy a výdaji byl i 4:1. Tržby z prodeje ryb dopomohly
šlechtě ke skutečně panskému životu. Hráze
rybníků se staly podkladem pro cesty přes dříve bažinatý terén a na Slavkovsku dodnes určují rozvržení silniční sítě v povodí Litavy.
Pozorný pozorovatel i dnes může spatřit při
hře stínů v době východu či západu slunce
průběh břehů a hrází bývalých rybníků poškozených orbou. Ty určuje i zadržená voda při
jarním tání sněhu, kdy se rozlévá do původní
plochy zvláště tam, kde dožívá meliorační
systém. Od Slavkova po dolním toku Litavy
byla velká rybniční soustava s největším rybníkem na Moravě u Měnína zvaným Nesyt, do
kterého se dávalo dvakráte více násady než do
Nesytu u Valtic (325 ha).
Panský velkostatek ve Slavkově v r. 1597
obhospodařoval kaprové rybníky: Slavkovský
– největší o rozloze přibližně 140 ha;
Vážanský – o rozloze 108 ha, který byl vysušen v r. 1822. Dále je doložena existence čtyř
menších rybníků různých vlastníků, které plnily pravděpodobně úlohu rybníků pomocných. V okolí našeho města bylo zatopeno
více jak 2,5 km2 bažin v kaskádovité soustavě
s řízeným kolísáním hladiny, které bylo předpokladem vysokého výnosu, spolu s pravidelným vypouštěním a osevem dna, či jeho zatravněním. Středověká soustava mimo výnos
zlepšila klimatické poměry na Slavkovsku
a navíc potřela zčásti obtížný bodavý hmyz.
Pro porovnání – rozloha dnešního rybníku
činí cca 8 ha.
J. Seifert
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