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vykli jsme si, že se v našem městě stále
něco děje. Nedávnou srpnovou sobotu
se konal Napoleonský den, kde se každý,
kdo měl chuť a čas, mohl pobavit. Nejen
místní, ale i lidé z okolí přišli za zábavou na
Císařskou letní noc. Taneční parket byl tak
přeplněný, že některé páry se na něj ani nevešly, a tak tančily vedle něj. Nikomu to ale
nevadilo a všichni se snad dobře bavili.
Stejně tak jsme si přivykli, že se na zámku pořádají různé výstavy. Ti, kteří je navštěvují alespoň občas, jistě potvrdí, že díla

Z

Zdařilá výstava
vystavovaných umělců mají dobrou úroveň
a jejich prohlédnutí se často podobá pohlazení po duši. V současnosti se však koná
výstava, kterou svým jménem nezajišťuje
žádný významný umělec. Je to výstava žáků
výtvarného oboru místní základní umělecké školy. Nic to však neubírá na její kvalitě,
ba naopak. Podzemí slavkovského zámku
dodává výstavě s názvem Dávno zašlé časy
vskutku ojedinělou atmosféru. Člověk se na
chvíli dostane do jiného světa, objevují se
zde archeologické nálezy, kosterní ostatky,
klínové písmo a nad tím vším poletují netopýři (a to jak namalovaní, tak dokonce
i živí).
Do práce na výtvarných dílech se zapojilo všech 170 žáků uvedeného oboru, kteří
dokázali, že něco umí a že je malování baví.
Jestli si někdo nechal výstavu ujít, může ještě do 15. září tento nedostatek napravit.
Čas strávený v podzemí zámku jistě nebude
ztracený.
Petra Janošíková

Grand prix Austerlitz v pétanque se zúčastnilo 65 tříčlenných družstev.

VIII. napoleonsk˘ den
Historické muzeum ve Slavkově u Brna pořádalo ve dnech 11. a 12. srpna již
Osmý napoleonský den u příležitosti výročí narozenin Napoleona Bonaparte. Snad
žádnému se nemusí vysvětlovat, proč zrovna Napoleon. Většina lidí určitě zná zimní
vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova.
V pátek večer se sešlo 230 diváků na country přehlídce – Country s Napoleonem, na které
vystoupili Classic Bourbon Sextet z Brna,
Slavkováci Second Hand, zpěvačka a kytaristka
Eva Henychová a samozřejmě zlatým hřebem
večera byli Poutníci, kteří jsou ve Slavkově
prakticky doma.

Nástavba Z· Komenského v plném proudu
Po úspěšném dokončení přestavby zastaralého a hygienicky závadného sociálního zařízení na staré budově se naplno rozjela nástavba poschodí na nové budově. Práce byly
zahájeny v červenci tohoto roku s tím, že se
využívá letních prázdnin k provedení stavebních prací, které by nebylo možné uskutečnit
za provozu školy.
Jedná se o odstranění původní konstrukce
ploché střechy, provedení nového schodiště
do budovaného podlaží a provedení stoupaček vnitřních instalací. Současně se vyzdívá
obvodový plášť a krov ze sbíjených dřevěných vazníků. Rovná střecha, u které mimochodem skončila životnost živičné krytiny,
a která každým rokem dělala velké starosti
při opravách vedoucích k zamezení zatékání,
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bude nahrazena sedlovou střechou s řádnou
krytinou.
Vzniklý půdní prostor bude použit pro vestavbu odborných pracoven na vysoké úrovni,
srovnatelných s vyspělými evropskými zeměmi. V nových prostorách budou vybudovány
moderní počítačové pracovny s internetem,
jazykové učebny, učebna výtvarné výchovy,
dílna grafiky a keramiky, knihovna se studovnou a multimediální pracovnou. Stavbu provádí stavební firma Čáslava-Stav.
Škola díky obětavosti svých učitelů dosud
i ve skromných podmínkách plnila úkoly dobře, o čemž svědčí přijetí všech žáků na odborné školy a na prestižní gymnázia v Brně. Pro
udržení vysoké úrovně vzdělávání i v budoucnosti je nezbytně nutné vybudovat nové moderní pracovny vybavené špičkovými přístroji. Tento trend byl touto stavbou zahájen.
Nástavbou se plní daný program obecního
zastupitelstva na toto volební období, což je
zárukou rozvoje vzdělanosti mládeže ve
městě.
(hl)

V sobotu od 9 hodin se mohli návštěvníci
projít v zámeckém parku po řemeslném tržišti,
kde byly k vidění i zakoupení výrobky od různých řemeslníků. Kovářské hlavolamy, perníková srdce, vařečky, cukrovinky, proutěné zboží doplněné suchými vazbami, dřevěné hračky,
dřevěné domečky na počasí, ručně malované
hedvábí, keramika aj. V průběhu dopoledne
vystoupili čtyřikrát manželé Novákovi
z Malého divadélka se svými loutkami, které
přitahovaly nejen děti, ale i dospělé. Na pódiu
pod borovicemi se představila kapela Českomoravská hudební společnost a o kousek dál
skupina historického šermu Buhurt z Křenovic
v uniformách francouzských dělostřelců předváděla ukázky střelby z děla. Málokteré dítě
vynechalo příležitost zaskákat si na nafukovacím hradu. Od rána až do nočních hodin probíhal v parku III. ročník „Grand prix Austerlitz“
v tradiční francouzské hře pétanque s mezinárodní účastí, kterého se zúčastnilo 65 tříčlenných družstev a hrálo se na třiceti hřištích.
V podvečer se opět zámecký park naplnil návštěvníky, kteří se přišli pobavit a zatancovat
si na Císařské letní noci. K tomu jim hrála
vyškovská taneční skupina Panorama. O občerstvení se po celé dva dny starala zámecká
vinárna, Klub u Richarda a Černá kuchyně.
Návštěva na celé akci byla nižší než v minulých letech. Určitě k tomu přispělo dílem i počasí, které lákalo spíš k vodě. Ale i tak bylo po
oba dva dny v zámeckém parku ve Slavkově
u Brna příjemně a vládla pohoda.
(red.)
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34. schůze městské rady – 24. 7. 2000
Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
– uzavření nájemní smlouvy se společností KÁMEN-DEKOR na pronájem části pozemku v ulici Kollárova za účelem odstavování vozidel zaměstnanců společnosti
a zákazníků
– záměr souběžné opravy střech domů č. p.
123 a č. p. 664
2. Ukládá
– řediteli HM provést mimořádnou inventarizaci zásob zboží HM a vytipovat nepotřebné zásoby s návrhem na jejich využití
– řediteli HM předkládat MěR v rámci
čtvrtletních rozborů též účetní výkazy
– MěÚ připravit podklady pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu
zneužití informací v obchodním styku na bývalého manažera HM
– starostovi města následně po přípravě
podkladů trestní oznámení podat
– vedoucímu RŽP předložit MěR evidenci
známých pozemkových nesrovnalostí týkajících se Města Slavkova u Brna
– ředitelům ZŠ přednostně uzavírat nájemní smlouvy na pronájmy tělocvičen s DDM
a mládežnickými tělovýchovnými oddíly
– starostovi města odpovědět na stížnosti
na činnost stavebního úřadu
– vedoucímu odporu BTH vyčíslit výši finančních prostředků nutných k zajištění
funkčnosti nebytových prostor na poliklinice
pronajatých MUDr. Hartlovi a MUDr.
Kavalové
– vedoucímu odboru ID předložit MěR záměr pronájmu travnaté plochy mezi domem
č. p. 80 a budovou TELECOMU
3. Bere na vědomí
– informaci o údržbě zeleně v okolí
Urbánku a o údržbě polních cest
4. Konstatuje
– že činnost bývalých statutářů HM lze
kvalifikovat jako porušení pracovně právních
předpisů, v případě manažera skutečnosti nasvědčují tomu, že mohl spáchat trestný čin
zneužití informací v obchodním styku
5. Doporučuje k předložení MěZ
– návrh změny pravidel pro poskytování
příspěvku na práci s mládeží
– informaci o postupu přípravy rekonstrukce jídelny MŠ na Koláčkově náměstí
6. Ruší
– s platností od 1. 1. 2001 „Pravidla pro
uzavírání smluv o nájemném z tělocvičen
ZŠ“

7. Pověřuje
– starostu města Mgr. Petra Kostíka zastupováním města na mimořádné valné hromadě
VaK Vyškov, a. s. dne 5. 9. 2000
– Ing. Pavla Horáčka - manažera společnosti RESPONO zastupováním města v poradním sboru systému EKO-KOM (třídění
odpadů)
– paní Ludmilu Černou, pracovnici MěÚ,
získáváním statistických údajů o soukromě
hospodařících rolnících.
Zprávy ze zasedání mûstské rady zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková
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Zajímavosti o muzejní knihovnû
Na místo knihovníka do muzejní knihovny nastoupil od 1. 8. 2000 pan Mgr. Jiří
Blažek, který vyšel vítězně z výběrového řízení. Mezi jeho nejbližší úkoly patří podílet
se na organizaci 15. setkání autorů literatury
faktu, které se každoročně koná v měsíci září
na slavkovském zámku, dále připravit podmínky k počítačovému zpracování knihovních fondů muzejních knihoven a odborně
vést pracovníky městské knihovny, abychom
mohli reorganizovanou knihovnu opět otevřít
pro občany. Termín otevření sdělíme v místním rozhlase a na úředních deskách MěÚ
Slavkov u Brna.
vedení HM

35. schůze městské rady – 14. 8. 2000
Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
– vytvoření pravidel pro tvorbu a použití
Fondu pro výkupy pozemků
– zahájení řízení o záměru města pronajmout z majetku města část pozemku p. č.
529/1 zastavěná plocha, nádvoří o velikosti 60
m2
– čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Tyršova na nákup nábytku do 1.
třídy a obnovení poškozených žákovských
židlí
– přidělení 5 bytů s finanční spoluúčastí
v lokalitě Polní II
– přidělení 5 nájemních bytů v lokalitě
Polní I - Litavská
– zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemky pod stavbou obchvatu silnice I/50
– zahájení řízení o záměru města pronajmout z majetku města pozemek par. čís. 983
zahrada o výměře 1713 m2 mezi zdí zám. parku a ulicí Zámecká
– schvaluje zvýšení sazeb za zveřejnění inzerce v městském rozhlase:
30,- Kč za jednu relaci v případě platby
v hotovosti a hlášení v době obvyklé
60,- Kč za první a 30,- Kč za každou další
relaci v případě požadavku o vystavení
faktury a úhradě bezhotovostním způsobem
100,- Kč za relaci v případě požadavku
o hlášení v pracovní den mimo obvyklou
dobu
2. Nedává souhlas
– k zahájení řízení koupit dům č. p. 290
s pozemkem v ul. B. Němcové z vlastnictví p.
L. Coufala do vlastnictví města

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si vás dovoluje pozvat na
výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Slavkově u Brna

ZUŠ v podzemí
Výstava byla prodloužena do 15. 9.
2000 a je otevřena od úterý do soboty
od 9 do 16 hod. v podzemí
slavkovského zámku
Vstupenky a informace
I.R.C. Austerlitz
Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 05/44 22 09 88 • E-mail: info.austerlitz@infos.cz

– ke zveřejnění prezentace města v časopise „Volný čas 2000“
– k poskytnutí finančního příspěvku pro
NsP Vyškov na vybudování nového vstupu
3. Ukládá
– vedoucímu odboru RŽP předložit MěR
studie využití pozemku p. č. 686/1 (pod hřbitovem) pořízené městem v minulých letech
– řediteli TSMS předložit písemné vyjádření k záměru požadovaného prodeje části pozemku p. č. 686/1 z hlediska rozvoje hřbitova
a jeho technického zázemí
4. Odkládá
– přijetí definitivního usnesení k rozboru
hospodaření města a jeho organizací za 1. pololetí 2000 po předložení stanoviska finanční
komise
5. Doporučuje předložit MěZ
– zprávu komise pro výběr bankovního
domu pro poskytnutí úvěru - lokalita Polní Litavská
– rozpočtová opatření - posílení rozpočtu
města pro rok 2000 účelovými finančními
prostředky poskytnutými ze strany orgánů
státní zprávy
– návrh rozpočtového opatření - příspěvek
Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví
– zprávu o výsledku řízení o záměru města
prodat z majetku města část pozemku p.č.
2056/1 o výměře cca 10 m2 v ulici Slovanská
– žádost o příspěvek na vydání publikace
„Základní školy ve 20. století ve Slavkově
u Brna“
– zprávu o výsledku řízení o záměru města
prodat z majetku města pozemek par. čís.
2599/2 role o výměře 2376 m2 v lokalitě
Bučovická
6. Bere na vědomí
– postup řešení stížnosti paní Miloslavy
Habartové na postup stavebního úřadu
– zprávu o průběhu výběrového řízení na
obsazení místa ředitele Historického muzea.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí
v zámeck˘ch depozitáﬁích
Dny evropského dědictví letos připadají na
9. a 10. září. Je to vždycky výzva pro správce
kulturních objektů a institucí, aby přemýšleli,
co zajímavého nabídnout návštěvníkům.
Pracovníci Historického muzea Vás zvou na
mimořádné prohlídky depozitářů v době od
9 do 15 hodin – v sobotu i v neděli. Můžete se
seznámit s předměty, které nejsou při prohlídce
zámku běžně k vidění.
vedení HM

8/2000

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

3

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – červenec, srpen
Pavel Kohoutek, Zlatá Hora 1236
Michal Pelc, Polní 1334

Horní řada zleva: trenér Ing. Petr Brulík, hráči Nosek, Kameník, Ležatka, Šiler, Zeman, trenér
Luboš Bajer, uprostřed zleva Brulík, Vítek, Bajer, Hošek, Šmerda, dolní řada Kupčík, Bohata,
Grúber, Martinek .
Foto: archív DDM

Z ãinnosti oddílu basketbalu DDM Slavkov u Brna
Historického úspěchu dosáhli v letošní sezóně
hráči družstva žáků, kteří obsadili 1. místo v přeboru Jihomoravského kraje. Jde zatím o nejlepší
umístění slavkovského basketbalu – chlapců.
Abychom dělali basketbal na takové úrovni, jakou si představujeme, velice úzce spolupracujeme s oddílem Sokola Šlapanice. Družstvo žáků se
tak skládá z 11 hráčů Slavkova a 4 hráčů Šlapanic. Toto družstvo již mohlo konkurovat špičce
v kraji, což se podařilo na 100 % a chlapci podávali během celé sezóny velmi dobré výkony. Za
námi zůstala taková družstva jako je Zlín, Uh.
Brod, Jihlava, Žďár n. Sáz., Hodonín, Kroměříž
a některá další brněnská družstva.
Družstvo vedené trenéry Ing. Petrem Brulíkem
a Lubošem Bajerem skončilo v kvalifikaci o ligu
na 3. nepostupovém místě za družstvy MS Brno
a BBK Brno. Tím, že se neprobojovalo do žákovské republikové ligy, hrálo soutěž dál v přeboru
JM kraje a postupně se dostalo až do finálové
skupiny. Zde z 12 utkání prohrálo pouze dvakrát,
a to s družstvem Jihlavy. A to nám stačilo, abychom se stali přeborníky kraje. Dne 9. června starosta Mgr. Petr Kostík předal v prostorách radnice basketbalistům DDM Slavkov zlaté medaile,
diplomy a poděkoval za vzornou reprezentaci
města Slavkova. Na krátkém posezení byla zhodnocena celá sezóna a vyhlášeni nejlepší hráči
družstva.
Za družstvo nastupovali tito hráči: Kameník J.,
Kadlc M., Zeman P., Ležatka M., Brulík P., Šiler
P., Bajer M., Bohata J., Hošek J., Šmerda J., Vítek
J., Nosek V., Martinek J., Grúber O., Kupčík R.
a Zeman B. Mezi nejlepší hráče patřil zejména
Zeman B., který dal za celou sezónu 315 bodů,
dále pak Kameník J. (311 bodů), Brulík P. (205),
Šiler P. (186), Zeman P. (163), Kadlc M. (112).
Další chlapci již sice nebyli takovými oporami,
ale dokázali, že při kvalitním tréninku z nich mohou být velmi užiteční hráči a zejména od nich se
očekává rychlý basketbalový růst.
Dál bychom chtěli zkvalitnit a zvýšit spolupráci s družstvem Sokola Šlapanice, a to na všech
úrovních a za cíl si klademe dostat se do ligových
soutěží. Toto družstvo sice ještě na ligovou soutěž
nemá, ale již současní minižáci, kteří skončili na
velmi pěkném 5. místě v JM kraji, by mohli mít
v budoucnosti šanci.
DDM Slavkov u Brna, oddíl basketbalu upozorňuje rodiče dětí, že od nového školního roku

2000–2001 otvírá přípravku hochů narozených
v letech 1992–1994. Zájemci o tuto hru nechť se
hlásí na DDM Slavkov. Lze i telefonicky na tel.
čísle 44 22 17 08. Bližší informace vám podají
zaměstnanci DDM.
Nakonec chceme poděkovat všem sponzorům
a firmám, kteří nám pomáhali zajišťovat činnost
družstva a zejména rodičům těch dětí, kteří zajišťovali dopravu na všechna utkání o víkendech,
která jsme v letošní sezóně sehráli. Mezi naše
největší partnery patří město Slavkov u Brna, firmy E-com, Průmstav Brno, Pegas.
DDM Slavkov
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326,
Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír Soukop,
Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 18. 9. 2000

SŇATKY – červenec, srpen
Stanislav Menšík, Vyškov
Kateřina Šujanová, Bohdalice
Dan Šamánek, SRN
Marta Vaverová, Kamenná, ř.-k. f. Slavkov
Michal Marek, Heršpice
Petra Karlíčková, Heršpice
Aleš Kabela, Holubice
Daniela Dragová, Holubice
Radek Valášek, Holubice
Ivana Holasová, Holubice
Viktor Svoboda, Kobeřice u Brna
Dagmar Novotná, Slavkov u Brna
Martin Jelínek, Heršpice
Jana Hrubá, Heršpice, ř.-k. f. Slavkov
Radek Pajpach, Újezd u Brna
Monika Kratochvílová, Brno
ZEMŘELI – červenec, srpen
Jarmila Vlachová, Jiráskova 378, 75 let
Ludmila Kratěnová, Zborovská 23, 75 let
Ludmila Šimoníková, Dvořákova 876, 95 let
Jiří Lošťák, Zlatá Hora 1361, 20 let

Upozornûní rodiãÛm dûtí
M· Pohádka, s. r. o.
MŠ bude v době od 28. 8. do 31. 8. z provozních důvodů uzavřena. 1. 9. zveme rodiče
a děti na prohlídku MŠ, seznámení s novým
prostředím a novou koncepcí školy.
Školní rok začne 4. září. Rodiče mohou
využít Dne otevřených dveří k zaplacení školného a stravovného, a to v průběhu celého
dne.
Řed. MŠ

ChraÀme na‰e Ïivotní prostﬁedí
Vzhledem ke stále se opakujícímu nešvaru
spalování odpadů z plastických hmot a dřevotřísky na otevřeném ohni nebo v lokálních topidSpalovaná látka
polyuretan i jako pěna
polyakrylát
polyetylén, polypropylén
PVC
dřevotříska

Vznikající zplodina hoření
kyanovodík
kyanovodík
polychlordibenzufuran
polychlordibenzuparadoxin
chlorovodík
pojivo formaldehyd
diamid – nitrosní plyny

ostatní pryskyřice

Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná
o velmi závažné ohrožení životního prostředí,
které bezprostředně souvisí s ohrožením zdraví
nejen toho, který je při spalování, ale i široké
veřejnosti. Proto považujeme za potřebné
a účelné opakovaně seznamovat veřejnost s těmito informacemi a vyzývat občany ke spoluúčasti na veřejné kontrole plnění zákonných
povinností při nakládání s odpady v zájmu
ochrany jejich zdraví a zdraví jejich rodin.

lech vám odbor rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu ve Slavkově u Brna předkládá
pro informaci popis účinků zplodin hoření.
Účinek na organismus
jedovatý plyn, vstřebávající se plícemi i neporušenou kůží
dtto
chlorované ultrajedy rakovinotvorné látky
jedovatý dráždivý plyn
při zahřátí jedovatá lepkavá látka
potenciální karcinogen
dráždí oči a při nadýchání dýchací cesty, vstřebává se
i kůží, hrozí poškození jater, centrální nervové soustavy,
srdce a krve
jedovaté a dráždivé plyny

Výše jmenovaný odpad (PVC, PET láhve,
igelity, lepenky, dřevotřísku a další) mohou
občané odevzdat ve sběrovém dvoře Respona
v sídlišti Zlatá Hora, a to bez jakéhokoliv finančního nákladu, který za ně hradí město.
V zájmu zachování zdravého životního prostředí, ochrany svého zdraví a zdraví svých
nejbližších, využívejte služeb sběrového dvora
Rospona a po městě rozmístěných kontejnerů
Odbor RŽP MěÚ Slavkov
na PET láhve.
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Obyvatelstvo Slavkova a následky tﬁicetileté války (II)
(Dokončení z minulého čísla)

Je pochopitelné, že po válce chtěla vrchnost
zjistit skutečný stav osedlých domů ve Slavkově.
Kolem roku 1650 proto vznikl dokument nazvaný vznosně Designati všechněch domů, jakž na
městě, tak i na předměstí, na milostivé poručení
J(eho) H(raběcí) M(ilosti) od osob z ouřadu
i z obce k tomu nařízených, v pravdivou relati
v jakém způsobu takoví domové se nacházejí
v snížené poddanosti na tento způsob učiněné,
jenž je uložen v Moravském zemském archivu.
Tento soupis, jak již praví jeho název, uvádí majitele a stav domů ve městě a na předměstích, tj.
v Nové ulici, Bučovské ulici a v ulici U lázně.
Chybějí zde údaje o Špitálce, která byla samostatnou obcí, a o židech. Soupis neuvádí ani hodnotu domů, tj. zda k nim patřil lán či jeho části,
nebo zda se jednalo o tzv. domky. Obyvatele uvádí podle pořadí domů z posledního předválečného slavkovského urbáře z roku 1617.
Dokument rozděluje domy na tři skupiny.
V první jsou zařazeny „dobré domy bez potřebí
opravy“. Těchto domů je celkem 30, z toho 18 ve
městě a 12 na předměstích. Druhou skupinu tvoří
majitelé, kteří „mají domy někteří na díle a někteří dokonce spuštěný, však proto, že jakéž takéž
prostředky míti mohou, mají k stavění přidržány
býti“. Je zde uvedeno 109 domů, z toho 66 ve
městě a 43 na předměstích. Třetí skupinu pak
představují „lidé chudí, kteříž pro nemožnost
svou gruntu stavěti nemohou“, celkem 22 domů,
z toho 18 ve městě.
Podívejme se, jak byly domy popisovány.
Domy první skupiny jsou hodnoceny převážně
„ten jest dobře zaopatřený“, „ten jest všecek dobrý a vystavený“ apod. Pouze na předměstí je
u některých domů poznamenáno např. „může obstáti“ apod.
Ve druhé skupině se již objevuje detailnější popis stavebních nedostatků či vad typu „jest přikrytý slamou a palachem a vzadu zdi též opravy
potřebují“, „potřebuje opravy na střechách všudy“, „má rýny i střechy zlý, ale však má šindele

Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pﬁedání podkladÛ do pﬁí‰tího
ãísla je 18. září. Pﬁednostnû budou zaﬁazeny ãlánky o rozsahu do pÛl strany formátu A4 psané psacím strojem.
U del‰ích pﬁíspûvkÛ se pisatel vystavuje moÏnosti zkrácení, popﬁ. i nezaﬁazení svého ãlánku.
(red)

zahotově“. V této skupině se objevují i těžce poškozené domy, např. dům Johana Baptisty Salise,
který „hned in summa jak střechy, tak rýny, tak
zdi, podlahy, všechno zlý, prohnilý a pokažený
a i za pustý počtený“, Jana Matyse Staňků – „jak
střechy, rýny, krovy, zdi, až do gruntu jsou pobořený“, Martina Kleina – „ten jest jakž zpředu, tak
zadu střechy i rýny i klenutí všechno zlý a zpodpíraný se nachází“. V některých případech je zde
již zaznamenána počínající obnova, např. u domu
vdovy po Janu Puršovi, kde již tesaři opravují
střechu, nebo Bernarda Prokše, u něhož „střechy
a rýny obstáti mohou, ale kromě štítu, ten jest zlý,
avšak oumysl jeho jest ten rok dáti opraviti“.
Domy poslední skupiny pak představují téměř
zpustlé usedlosti (Hans Frank – „ten jak rýny, tak
střechy i podlahy, všechno jest zhnilý a polámaný,
pobořený, summou za pustý počtený“, Petr
Neuman – „ten hned ani na 1 loket nese, rýny dobrý nejni, ani střechy, a tak i podlahy, všechno
jest zhnilý“, vdova Polová – „jest všechno jak
zdi, tak střecha zlý a vzhůru přichází“), i zde se
však nacházejí hospodáři, počínající s obnovou,
např. Martin Pěknoloucký, který „jest zpředu
i z zadu všechen zlý, avšak pomaly opravuje“.
Pozoruhodný je i počet domů zachycených
v soupisu. Zatímco urbář města Slavkova z roku
1617 zachycuje ve městě a ve zmíněných předměstích celkem 289 křesťanských osedlých, náš
soupis uvádí pouze 161. Lze tedy předpokládat,
že zbývajících 128 domů, tedy 44 procent předválečného stavu, bylo poničeno natolik, že ani nestály za zaznamenání. Vezmeme-li v úvahu, že
značná část domů uváděných ve druhé a třetí skupině se svým stavem poustkám blížila, dosáhne
podíl zpustlých domů ve Slavkově po skončení
třicetileté války 52 procent. Dalších téměř 38 procent představují domy v různém stupni poškození
a srovnáme-li předválečný stav s počtem domů
označovaných roku 1650 jako „dobré“, dospějeme k přízračnému výsledku 10,4 procenta! Pro
srovnání je možno uvést, že Špitálka, která měla
roku 1617 40 usedlostí, vykázala při první lánové
vizitaci roku 1656 pouze 19 osedlých. Pouhými
čísly samozřejmě není možno vylíčit následky nesmyslného válčení, ale snad tyto údaje poskytnou
alespoň částečnou představu, jaký vliv měla třicetiletá válka na dosud lidnaté a prosperující město.
Milan Koudelka
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

V červenci byla zahájena realizace nástavby na budově Základní školy Komenského. Akci
v hodnotě přesahující 14 mil. Kč umožnila dotace za státního rozpočtu na rok 2000. Ve spolupráci s vedením města se na jejím prosazení podílel poslanec ČSSD a člen zastupitelstva
Bohuslav Sobotka. (K článku na straně 1)
Foto: archív ZŠ

Foto: Hana Mazlová

Oživená historie
ve slavkovském zámku
Při příležitosti Napoleonského dne 12. a 13.
8. jsme návštěvníkům našeho zámku nabídli
opět „Oživenou historii“ – v průběhu prázdnin
již potřetí. Zajímavé prohlídky se scénkami ze
života šlechty přilákaly za sobotu a neděli přes
500 zájemců, a to navzdory horkému a slunečnému počasí, které přímo vybízelo ke koupání.
Na poslední prázdninovou neděli 27. 8. připravujeme tajemné prohlídky zámeckého sklepení – od 13 do 17 hodin. Vstup jen pro ty, co
nemají strach! Přijďte vyzkoušet svou odvahu!
pracovníci HM

„Nově otevřené prostory zámku ve Slavkově
u Brna inspirovaly žáky a vyučující výtvarného
souboru slavkovské Základní umělecké školy
k vytvoření výstavy ZUŠ v podzemí. Kouzlo
a atmosféra zvláštních prostor dávají vyniknout
rozměrným celkům z oblasti historie, archeologie a numizmatiky stejně jako tajuplnému světu
plnému strašidel a duchů. Nápaditá instalace se
snoubí s fantazijními představami i řemeslnou
zručností žáků.“
Tak charakterizuje naši výstavu odborný časopis TALENT. Podle reakcí návštěvníků víme,
že se výstava opravdu líbí, a proto Vás chci upozornit na poslední možnost navštívit naši expozici. Výstava končí v pátek 15. září 2000, vstup je
od Informačního centra, otevřeno od 9 do 16 hodin.
Srdečně zve Alena Slezáková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 6. září 2000 oslaví 75. narozeniny pan

FRANTIŠEK SLANINA
ze Slavkova u Brna
Do dalších let stálé zdraví a životní optimismus přejí
manželka Jiřina, dcera Eva a syn František s rodinami

Letní skautské tábory
V průběhu letošního aprílového léta uspořádali
slavkovské skautky a skauti čtyři stanové tábory.
První oddíl skautů si letos za svůj „base camp“ vybral louku nedaleko vesničky Habří na Vysočině.
Z tohoto základního tábora pak všechny družinky
podnikly náročný výstup na osmitisícovku K2.
Slavkovská „Dvojka“ se vydala na Výpravu do
pravěku. Tato cesta do minulosti probíhala na tradičním tábořišti slavkovských junáků poblíž
Jasenice v okrese Třebíč.
Tábor třetího oddílu vlčat se uskutečnil v okolí
Jestřabic. Nabitý program obsahoval spoustu her
i poučení a úspěšní účastníci se mohli radovat
z několika získaných vlčků.
Světlušky ze „Čtverky“ zavítaly do Habří. Během
dvou týdnů indiánského táboření dokonale poznaly
všechny slasti a strasti „rudošského“ života.
K úspěšnému průběhu přispěla i pomoc pana
Sawczýna, kterému tímto ještě jednou děkujeme.
Junák Slavkov

5

Zábavné odpoledne Junáka
Ve čtvrtek 7. září se opět uskuteční tradičně
netradiční Zábavné odpoledne Junáka. Na školním dvoře ZŠ Komenského vyroste doslova přes
noc indiánské týpí, kolem kterého budou v odpoledních hodinách probíhat nejrůznější skautské
aktivity – nebude chybět „lanovka“, rukodělky,
lasování… Úspěšní učastníci budou za své výkony odměněni „skautovkami“ volně směnitelnými
v nedaleké „Místní junácké prodejničce“.
Na všechny návštěvníky se těší skauti a skautky

✉ Komise nebo kryptokomise?!
V souvislosti s podnětem ing. Karla Krále ke
zveřejnění složení komisí městské rady (MěR) jsem
si přečetl na str. 2 Slavkovského zpravodaje čís.
7/2000 pod značkou (vk) názor, který vysvětluje,
proč takové zveřejnění není vhodné (komise nezprostředkovávají přenos názorů mezi veřejností
a MěR, není to v zájmu členů komisí a objektivity
jejich rozhodování, v případě bytové komise čelení
velkému tlaku ze strany zájemců o byt, a někdy
i osočování členů). Je anonymita v tomto a podobných případech opravdu takto zdůvodnitelná?
Veškeré orgány obce či města – volené, jmenované, v zaměstnaneckém vztahu k městu – se svým
rozhodováním, spolupůsobením na rozhodování
nebo výkonem rozhodnutí podílí na správě věcí veřejných. Jsou činné v záležitostech samostatné působnosti (samosprávy) města, ve věcech přenesené
působnosti na svěřeném úseku, nebo v případech
stanovených zvláštním zákonem. Jde tedy nepochybně o širokou působnost ve věcech veřejných,

Junáci oslaví osmdesátiny

týkajících se většinou zájmů města a tudíž i jeho občanů. Proto je zcela samozřejmá veřejná sledovanost činnosti všech orgánů včetně těch, kdo v nich
působí. Negativní vlivy, před nimiž mají být komise anonymitou chráněny, však stejnou, ne-li věší
mírou hrozí i ostatním orgánům města. A přece si
lze stěží představit anonymitu jak volených zastupitelů včetně členů MěR, tak zaměstnanců městského
úřadu (MěÚ), který – tak jako komise – patří do
soustavy orgánů města (viz třetí hlavu zákona o obcích). Přitom jednání komisí MěR jsou vesměs neveřejná a komise nerozhodují ve věci samé; pouze
se usnášejí na návrzích podnětů, které v mezích svého iniciativního působení nebo na základě výsledků
vlastní kontrolní činnosti předkládají k rozhodnutí
MěR.
Občana, vstupujícího na kterémkoliv místě do
veřejné služby pro město a jeho spoluobčany, je třeba chránit v jeho činnosti zákonnými prostředky, ne
anonymitou. Patří mezi ně kupříkladu soudní
ochrana osobnosti podle občanského zákoníku,
trestně právní ochrana veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, oznamování a postihy aktivního
úplatkářství a jiných trestných činů či přestupků, jejichž objektem je občan pro svou veřejnou činost.
Osobně považuji za nejkonfliktnější a nejrizikovější působnost zaměstnanců MěÚ a přestupkové
komise. Přesto snad nikoho ještě nenapadlo, aby
jména zaměstnanců MěÚ nebyla uvedena na dveřích jejich kanceláří nebo aby členové přestupkové
komise jednali s delikventy a rozhodovali o jejich
přestupcích v kuklách používaných útvary rychlého
nasazení.
JUDr. Miloslav Honek

V letošním roce uplynulo osmdesát let od doby, kdy ve Slavkově zahájil svou činnost
první skautský oddíl. Své kulaté narozeniny oslaví skauti se svými přáteli, bývalými junáky a pozvanými hosty v sobotu 14. října 2000.
– Skautíci před kamerou – filmy staršího
Při této příležitosti bude v prostorách Galerie
data i ty nové
OK otevřena výstava, která se vám poutavou
– Rukodělky – překvapení pro šikovné ruce
formou pokusí přiblížit skautské hnutí, jeho
– Čajovna – relaxace v příjemném prostředí
historii i současnost. Uvidíte rukodělné výrobky od keramiky až po velké indiánské totemy,
u šálku dobrého čaje
sami si budete moci vyzkoušet v jakých sta19.00 Táborový oheň
nech se tábořilo v roce 1968, uvázat nefalšovaJunák – středisko Slavkov
né skautské uzly… Zkrátka vás tímto na výstavu srdečně zveme.
Touto cestou zároveň prosíme bývalé skauty,
kteří mají uchované fotografie či jiné vzpomínky na svoji činnost, o půjčení těchto materiálů.
(Kontaktní adresa: Bohumil Holoubek ml.,
PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY • elektrické a motorové pily
Bezručova 1035, Slavkov u Brna, tel. 44 22 05
• elektrické a motorové sekaãky
71.)
• elektrické vyÏínaãe
Program oslav 80. výročí založení Junáka ve
• motorové kﬁovinoﬁezy
Slavkově 14. října 2000
• rozbru‰ovací pily PARTNER
9.00 Zahájení oslav před junáckou klubovnou
• ve‰keré pﬁíslu‰enství
9.30 Průvod městem k pomníku A. B.
Svojsíka
• záruãní i pozáruãní servis
10.00 Vzpomínkové shromáždění u pomníku
• dﬁevûné brikety
A. B. Svojsíka
• dﬁevûné uhlí
11.00 Vernisáž výstavy
• prostﬁedky pro úpravu
14.00 Slavkovem křížem krážem – „pátračka“
a údrÏbu bazénové
v ulicích města (hra pro všechny věkové
vody
kategorie)
Setkání pamětníků – přátelské posezení
old skautů spojené s promítáním filmu
z činnosti slavkovských skautů (proběhSlavkov u Brna, Buãovická 325
ne souběžně s „pátračkou“ v junácké klu(stará cihelna vedle autosalonu Bayer)
bovně)
Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
17.00 Program dle vlastního výběru z naší pesttel./fax: 05/44 22 71 77
ré nabídky:
– vystoupení divadelní skupiny Šrapnééél
S P L ÁT K O V˘ P R O D E J
– Diashow – promítání diapozitivů

RENÁTA RUMPOVÁ
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Zajímaví brouci stromov˘ch dutin
a rozlétají se za večerního šera.
Slavkovský zámecký park i okolní
Chycený brouk vydává příznačný
aleje starých doupných stromů jsou
pach, který příznivci brouků považumezi entomology známou lokalitou
jí spíše za vůni, jež přirovnávají
dutinových brouků uváděnou i v naší
k vůni dřeva stromu, ve kterém brouk
odborné literatuře. O popularizaci se
vyrůstal.
zasloužil známý entomolog pan Jan
Volák, který působil jako odborný
Za zmínku stojí, že právě ve
učitel od roku 1929 na zdejší
Slavkově objevil pan Volák v dutiMěšťanské škole. Za své dlouholeté
nách zmíněných stromů ve společPáchník hnědý
působení ve Slavkově vytvořil jednu
nosti páchníků i jejich predátory,
z nejobsáhlejších sbírek na Moravě. Jako doklajimiž jsou tři druhy našich největších kovaříků.
dový materiál o fauně našeho okolí je sbírka
Jde o druhy i zajímavě zbarvené, některé tvoří
uložena v muzeu v Hradci Králové. Učitel
řadu barevných aberací. Jejich dravé larvy,
Volák sbíral a studoval dutinové brouky ve stamohutní drátovci až 4 cm dlouhé a 6 mm silné
rých lípách a jírovcích, kde se dodnes některé
v závěru svého vývoje napadají a vyžírají
druhy stále nachází. Jde především o páchníka
kukly v kokonech páchníků a loví v trouchu
hnědého (Osmoderma eremita), který se stává
i jiný hmyz.
v Evropě vzácným a je spolu s dalšími ohrožeToto krátké zamyšlení nutí k úvaze, že neunými druhy v legislativě Evropské unie zařazen
váženým kácením starých dutých stromů vznijako prioritní, jehož ochrana vyžaduje zvláštní
ká i velká kulturní škoda vyhlazováním těch
územně právní ustanovení. Tento až tři cm veldruhů naší fauny, které jsou na prostředí staký brouk příbuzný zlatohlávkům je hnědočerverých stromů vázány a pro jejich skrytý způsob
ný s kovovým leskem. Larvy podobné ponraživota bývají přehlíženy. Z tohoto důvodu není
vám se živí trouchem stromů. Po tříletém vývoji
vhodné na všech lokalitách provádět asanaci
si larva staví ze zbytků dřevní hmoty slepený
stromových dutin jejich čištěním, konzervovákokon, kde se kuklí. Brouci jsou nenápadní,
ním a zamezením vstupu do dutiny.
patří mezi soumračné druhy, vylézají z dutin
M. Hrabovský

Policie dokázala, že nás umí chránit
Ondra S. ze Slavkova byl před nedávnem na
výletě se svou přítelkyní Petrou v Ostrožské
Nové Vsi. Při odchodu z restaurace k němu přiskočil neznámý mladík, shodil ho na zem
a ukradl mu batoh. „Ondra ho pronásledoval, ale
našel už jen batoh, kde však chyběl můj mobilní
telefon,“ popsala situaci Ondrova přítelkyně
Petra M. Na mobilní telefon pak společně
s Ondrou volali a nechali na něm vzkaz. Zloděj
se jim pak ozval a řekl, že za dva tisíce korun jim
telefon zase vrátí. „Navrhl, že se sejdeme následující sobotu v 19 hodin na nádraží v Uherském
Ostrohu. Mobil stále ještě splácím a připadlo mi

PROJEKTY STAVEB
rodinné domy • garáÏe • pﬁístavby

STAVEBNÍ DOZOR
VYﬁÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Ing. Milan Menou‰ek
Buãovická 177, Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 07 91

divné platit ještě zloději. Rozhodli jsme se, že to
ohlásíme na policii,“ popsala událost Petra.
Protože je z Bučovic, navštívila v den předání
telefonu místní policejní stanici. Co se dělo dál,
již připomínalo akční film.
Policisté ve spolupráci se svými kolegy
z Ostrohu celou akci dokonale připravili. Jeden
z policistů se převlékl za cyklistu, druhý za železničáře a třetí za cestujícího vlakem. Dívka
přišla ve smluvený čas na nádraží bedlivě sledována maskovanými policisty. Mladý zloděj, který jezdil po nádraží na kole, na ni kývl a ona ho
následovala. Stačila však jednoho z policistů
upozornit, že ji zloděj kontaktoval. „Ve chvíli,
kdy zloděj vytáhl mobilní telefon, přiskočil
k němu jeden z policistů, přiložil mu zbraň
k hlavě a srazil ho k zemi,“ řekla Petra. Ondra se
řídil příkazy policie a čekal na svou přítelkyni na
policejní stanici.
Na zloděje, ze kterého se vyklubal devatenáctiletý mladík a kterého za tento čin již údajně
vyhodili ze střední školy, čeká soud. Policie
svým přístupem dokázala, že i kvůli pěti tisícovkám dokáže uspořádat takovou akci a postarat
se, aby zlo bylo potrestáno. Slavkovák ani jeho
přítelkyně, kteří nešetřili slovy chvály na adresu
policie, oceňovali kromě pohotového přístupu
také ochotu jim pomoci.
(pej)

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

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

ví
Královksttra
plné ele
PRODEJ NA SPLÁTKY
I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km
ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA
0800 13 72 35
Po–Pá 8–17 h
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
MUMIE znovu oÏívá na VHS+DVD. „Tajemná síla byla probuzena…“
Nejúspû‰nûj‰í film roku 1999.
007 - JAMES BOND - JEDEN SVÛT NESTAÃÍ PIERCE BROSNAN, SOPHIE MARCEAUX. Bond tentokrát svÛdnûj‰í, drsnûj‰í a vtipnûj‰í neÏ kdy pﬁedtím. Ani v této
jeho misi nechybí správná Bondgirl v podání krásné DENISE RICHARDS.
SIMON SEZ Superhvûzda NBA DENNIS RODMAN je agent Interpolu Simon, kter˘
pracuje na pﬁípadu unesené dívky. Aby ji zachránil, hraje drsnou hru…
‰EST˘ SMYSL Hollywoodská superstar BRUCE WILLIS exceluje v mystickém
thrilleru, kter˘ kritici oznaãili za nejlep‰í film loÀského roku! Ne kaÏd˘ dar je poÏehnání… Start 5. záﬁí.
GLORIA SHARON STONE. Ihned poté co je propu‰tûna z vûznice, vrací se jako prostitutka na ulici New Yorku. Tam náhodou potkává malého chlapce Nikiho a stává se jeho opatrovníkem. Spoleãnû utíkají pﬁed léãkami podsvûtí.
OHEÀ NENÁVISTI STEPHEN BALDVIN. „Jeden vrah, Ïádné stopy a ãasu je málo.“
AUSTIN POWERS: ‰PION, KTER˘ MÛ VOJEL Pokraãování úspû‰né komedie
o neporazitelnosti a neodolatelném superagentovi.
ZAHRADA ZLA ¤íkají, Ïe vrahem je vÏdy zahradník. Tento je moÏná v˘jimkou.
PAVOUCI I z malého tvora mÛÏe vyrÛst obrovské nebezpeãí.
VLNY SMRTI Z adrenalinové jízdy se lehce mÛÏe stát boj o Ïivot. Pﬁipravili se na
Ïraloky, ale pod vlnami na nû ãíhá nûco hor‰ího.
V MOCI SNÛ DEMI MOORE. Co kdyÏ se sny vracejí – a jsou Ïivé jako skuteãnost?
MALÍ HRDINOVÉ 2 Lovit padouchy je jejich psí povinností! Na tuto práci potﬁebujete v‰echny ãtyﬁi nohy!
HONIÃKA NA CHLAPA CLAUDIA SCHIFFER. On je opravdu ten prav˘… ale kam
zmizel? Svatba je pr˘ snem kaÏdé Ïeny, a nûkdy je pro ni tﬁeba opravdu podniknout bláznivé vûci.
HASIÃI PAOLO VILLAGGIO. V Pietro Micco mají mal˘ a trochu svérázn˘ hasiãsk˘
sbor. Volat v tomto mûstû hasiãe je totiÏ asi tak úãinné, jako volat na radiotaxi se
záznamníkem. Pak se radûji modlíte, aby u vás nikdy nehoﬁelo.
GAPPA Nejznámûj‰í monstrum opût na scénû!
ÚTOK Z PODZEMÍ KaÏdoroãní oslavu v New Orleans naru‰í niãivé zemûtﬁesení.
Matka pﬁíroda se rozhodla zniãit meku jazzu!
MEZI DVÛMA OHNI V‰echny cesty vedou k vraÏdû! CLAUDIA SCHIFFER, DANIEL
BALDWIN v napínavém akãním thrilleru o dÛkladnû promy‰lené pomstû.
BLBEC K VEÃEﬁI Vydavatel P. Brochant a jeho pﬁátelé se scházejí vÏdy ve stﬁedu na
veãeﬁi, kdy hrají hru o to, kdo pﬁivede vût‰ího blbce. Vynikající franc. komedie.
JAK PﬁICHÁZÍ LÁSKA Komedie nejen pro zamilované!
KRITICKÁ SITUACE JACK SCALIA Vláda ho poslala na nebezpeãnou misi do
zemû, kde vládne chaos.
ﬁÁD SATÉNOV˘CH MA‰LÍ Nejnovûj‰í ãeská pohádka na videokazetách!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

RENOVACE KOUPELOV¯CH VAN
Cena: 1 400 Kã
Informace na tel.: 05/44 21 49 74
http://www.renovan.zde.cz

okénko

Územní organizace Svazu diabetiků pokračuje
v edukačně-motivačním programu pro diabetiky,
v rámci kterého vás lékaři a zdravotníci obeznámí
s novými poznatky o léčbě diabetu. Věřte, čím více
se o tomto onemocnění dozvíte, tím lépe budete
moci žít s cukrovkou a čelit možným komplikacím.
Besedy s lékaři v rámci EMP se budou konat
jedenkrát měsíčně, a to vždy v pondělí ve slavkovském LD Austerlitz Medical na Zlaté Hoře
1466 pro dvě skupiny: od 14 hod. (přespolní) a od
15.30 hod. (Slavkovští). Součástí edukace bude
i praktické předvedení různých pomůcek pro diabetiky. Přítomných lektorů se také můžete zeptat
na všechny své zdravotní obtíže.
Témata a termíny edukací:
11. 9. – Jak zvládnout hypoglykémi a hyperglykémii – přednáška doplněná o video.
23. 10. – MUDr. E. Strach: Problémy diabetiků
očima chirurga (hojení ran, operace atd.)
20. 11. – PharmDr. R. Helešicová: Prevence proti
chřipce a nachlazení u diabetiků.
18. 12. – M. Miškolczyová: Vánoce s diabetem.
Na všechny akce vás zve výbor OÚ Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna. Bližší informace můžete také získat vždy v úterý dopoledne v místnosti č. 142 místní polikliniky a na našich
nástěnkách v poliklinice a v lékárnách.
M. Miškolczyová
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Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
2. 9. sobota

19.30 hod.

3. 9. neděle

19.30 hod.

5. 9. úterý

19.30 hod.

7. 9. čtvrtek

19.30 hod.

9. 9. sobota

19.30 hod.

10. 9. neděle

19.30 hod.

12. 9. úterý

19.30 hod.

14. 9. čtvrtek

19.30 hod.

16. 9. sobota

19.30 hod.

17. 9. neděle

19.30 hod.

19. 9. úterý

19.30 hod.

21. 9. čtvrtek

19.30 hod.

23. 9. sobota

19.30 hod.

24. 9. neděle

19.30 hod.

26. 9. úterý

19.30 hod.

28. 9. čtvrtek

19.30 hod.

30. 9. sobota

19.30 hod.

1. 10. neděle

19.30 hod.

3. 10. úterý

19.30 hod.

5. 10. čtvrtek

19.30 hod.

7. 10. sobota

19.30 hod.

8. 10. neděle

19.30 hod.

10. 10. úterý

19.30 hod.

12. 10. čtvrtek

19.30 hod.

14. 10. sobota

19.30 hod.

15. 10. neděle

19.30 hod.

ZELENÁ MÍLE

188 min.

Hrůzostrašná chodba natřená na zeleno je cesta, na konci které čeká smrt, pokud se nestane zázrak… Věčné
dilema o trestu smrti. Filmový příběh USA.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

TALENTOVAN¯ PAN RIPLEY

139 min.

Chce si užívat života bohatých… Je schopen zajít do extrému, aby si udržel místo ve společnosti. Film USA získal
pět nominací na Oscara. Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

DEUCE BIGALOW: DOBREJ STRIPTÉR

88 min.

Místo ohlídání svěřeného domu nadělá nepěknou spoušť. Jak získá peníze na náhradu škody? Stane se mužem činu.
Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

PRCI, PRCI, PRCIâKY

90 min.

Příběh čtyř maturantů, kteří se domluví, že dřív, než jim skončí škola, týmově pohřbí svoji chlapeckou nevinnost.
Komedie USA. Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži nepřístupno

P¤Í·TÍ SPRÁVNÁ VùC

100 min.

Život skutečně není z nejjednodušších. Plést si kamarádku s milencem, jsou z toho jen potíže. Komedie USA.
V hl. roli Madonna. Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

MOÎNÁ

109 min.

Ve filmu „Možná“ zjistíte, že v důsledku zklamání nepřestáváte snít… Existenciální sci-fi příběh. Francouzský film s
J. P. Belmondem v hlavní roli. Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži nepřístupno

GLADIÁTOR

149 min.

Ponížený válečný veterán vstupuje do arény antického Říma, aby se stal hrdinou. Historický velkofilm USA. Režie:
R. Scott. Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

VÍTùZOVÉ A PORAÎENÍ

151 min.

Život je boj, který začíná výkopem – a v každém boji musí být chlap, který je ochoten zemřít pro vítězství! Film USA
Vstupné: 50, 52 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

PLÁÎ

114 min.

Někde na Zemi musí existovat poslední Ráj. Romantický dobrodružný film USA s Leonardem di Capriem v hlavní roli.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

60 SEKUND

118 min.

Padesát luxusních bouráků musí být dodáno komplet – aneb velká automobilová loupež. Akční komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let

PATRIOT

159 min.

Výpravná dobrodružná podívaná o hrdinovi amerického boje za nezávislost. Z opatrného farmáře se stává legendární hrdina revoluce. Film USA.
Mládeži nepřístupno

SPALUJÍCÍ TOUHA

159 min.

Široce zavřené oči vám ukáží jiný pohled na svět. Proč hledat jiná vzrušení a milostná dobrodružství? Tím začínají
všechny problémy… Erotický thriller USA.
Mládeži nepřístupno

AMERICKÁ KRÁSA

122 min.

…prohlédněte si ji zblízka. Na první pohled šťastná rodina, kterou „kazí“ otec radikálním řešením. Komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let

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

Kalendář akcí – září 2000
Datum
2. 9.
2. 9.
7. 9.
9. a 10. 9.
10. 9.
13. 9.
16. 9.
16. 9.
16. a 17. 9.
20. 9.
26. a 27. 9.
30. 9.
30. 9.
do 4. 9.
do 30. 9.
do 15. 9.

hod.

18.00
12.00
13.00

9.00–14.00
10.00

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

akce
Meridian Tour
Litavský pohár - 3x20 LK + Vložený závod Sluka
Výstava obrazů - Jiří Škodák
Dny evropského dědictví - otevření depozitáře
Skokové závody stupně Z-S
Běh Terryho Foxe
Drezurní závody stupně Z-S
Moravský seriál - seriál na baterii + KTM
Mistrovství GCA na rány
Slavkovská liga MTB žactva - horská kola
XV. setkání autorů literatury faktu
Václavský jarmark
Setkání 2000 - setkání absolventů a bývalých pracovníků školy
Jan Kristofori - obrazy
Alois Mikulka - grafika
ZUŠ v podzemí - výstava prací žáků výtvarného oboru

místo konání
golfové hřiště
střelnice nad oborou
Galerie OK
zámek Slavkov
areál jízdárny
Palackého náměstí
areál jízdárny
střelnice nad oborou
golfové hřiště
zámek Slavkov
zámecký park
ZŠ Tyršova
Galerie OK
Galerie Hollar
podzemí zámku

pořadatel
Golf Club Austerlitz
Agroklas, a. s.
Historické muzeum
Historické muzeum
Jezdecký klub
Cyklo klub Slavkov
Jezdecký klub
Agroklas, a. s.
Golf Club Austerlitz
Cyklo klub Slavkov
Historické muzeum
Historické muzeum
ZŠ Tyršova
Historické muzeum
Historické muzeum
ZUŠ a E-COM s.r.o. Slavkov
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Pﬁíroda Slavkovska
Ledňáček říční – pták roku
Barevný klenot mezi našimi ptáky. Po celém světě je rozšířeno přibližně 90 druhů ledňáčků. Jsou to ptáci převážně tropického původu. I náš ledňáček obývá mimo
širokou oblast Evropy i tropickou Afriku, jižní Asii až po
Japonsko. Všude tam, kde je
dostatek drobných ryb a jiných
vodních i suchozemských živočichů. Všichni ledňáčci jsou nápadní především svým pestrým
zbarvením. I náš ledňáček je
snad naším nejpestřejším ptákem. Jeho zelená hlava, šíje
i křídla, zářivě azurově modrá
horní část těla a rezavě červená spodina působí
zvláště za letu. Za letu na sebe upozorní i svým
pronikavým voláním.
Základní podmínkou výskytu ledňáčků jsou
čisté nebo nepříliš znečištěné tekoucí i stojaté
vody, bohaté na drobné ryby. Ve svém areálu
potřebuje nad vodou větve, ze kterých se vrhá
za kořistí do vody. K vyhnízdění vyhledává
alespoň jeden metr vysoké kolmé břehy, v nichž si vyhrabává hnízdní noru většinou u tekoucích vod. V dřívějších létech, kdy Litava nebyla ve všech úsecích tak důsledně regulována,
zahnízdili ledňáčci vzácně i v našem okolí.
I nyní se s nimi téměř každoročně v okolí
Slavkova setkáváme mimo hnízdní dobu kolem
našich stojatých vod. V letošních jarních měsících jsme ho často vídávali přeletovat nad
Litavou, nejčastěji však na bohatě ptactvem
osídleném rybníčku u areálu ACHP. Zahnízdí
často i na frekventovaných místech ve městech,
často v předměstích Brna.
I když se v Evropě jeho areál rozšíření posunuje k severu, ledňáčků stále ubývá. Ke znečištěným tokům bez nabídky potravy se řadí
i nedostatek hnízdních příležitostí. Početnost
ledňáčků silně kolísá i vlivem tvrdých zim, kdy
většina zimujících ptáků nenachází tekoucí
vodu a hyne nedostatkem potravy. Ledňáčci
však svou nebývalou hnízdní aktivitou dokážou
tyto ztráty brzy nahradit. Hnízdí až třikrát
v roce, samička již sedí opět na vejcích, když
sameček ještě dokrmuje mladé.

Naši ledňáčci jsou ptály stálými, toulavými
a mladí ptáci i tažnými. Zimují převážně v jihozápadní Evropě. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí a v poslední době i od nás, nabízí se
možnosti ochrany ledňáčků. Projekt „Alcedo“
již několik let zřizuje ledňáčkům umělé kolmé hnízdní stěny
se zabudovanými umělými
hnízdními norami.
U nás je ledňáček říční
(Alcedo atthis) zařazen mezi
zvláště chráněné živočichy v kategorii silně ohrožených druhů.
Evropská unie ukládá členským
státům nejen přísnou ochranu
těchto skvostů přírody, ale i vyhlašování zvláště chráněných
území pro tento druh. Podobně účinnou ochranu zabezpečuje i Bernská úmluva, jejíž smluvní stranou se stala i Česká republika v roce
1998.
Milan Hrabovský

VIDEOSTUDIO-PROFI
• natáčení videokamerou SVATBY, RODINNÉ
A KULTURNÍ UDÁLOSTI aj.
• digitální zpracování záznamu
Jiří Májek
• výroba kopií, přepis a zpracování Němčany 240
amatérských videozáznamů
tel.: 0606/29 48 86

Tři sta let od narození významného architekta a stavitele

Wenczl F. Petruzzi
(15. 8. 1700–31. 3. 1752) architekt, stavitel a panský geometr
(Dokončení z minulého čísla)

Úmrtím Maxmiliana Odřicha z Kounic v r.
1746 a nástupem jeho syna Václava Antonína
dochází ke změně koncepce výstavby zámku,
která přechází ve stavební etapu třetí.
Původně projektovaná výstavba nového kostela na místě starobylého chrámu sv. Jakuba při
jižním křídle je odmítnuta, renesanční jižní křídlo je zbořeno a umístění zámecké kaple je nově
navrženo v rozšířeném jižním risalitu, který je
zrcadlově rozšířen i na severu pro Divadelní sál.
Práce v 3. stavební etapě jsou projekčně zpracovány W. Petruzzim ve dvou variantách, které
však provedl ve variantě třetí, současné.
V roce 1746 se narodila staviteli třetí dcera.
Ten je na přelomu roku pozván V. A. Kounicem
do Vídně k provádění oprav na jeho tamním paláci. Jednoroční dcerka však umírá.
O efektivitě tehdejší práce a o její skvělé or-
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Výtvarné výstavy mají jednu velkou výhodu –
dají se navštěvovat kdykoliv. Ať praží slunce nebo
prší, vždy vám poskytnou chvilku pohody, klidu
a ne zrovna běžný umělecký zážitek.
Slavkovský zámek si v tomto směru jako jeden
z prvních vytvořil slušnou tradici. Od poněkud rozpačitých začátků v roce 1989 zde byla veřejnosti
prezentována díla téměř stovky umělců, převážně
malířů a grafiků. Známých i méně známých, českých i zahraničních. Slavkov, podobně jako mezi
spisovateli, se i mezi výtvarníky stal pojem.
Návštěvníci i slavkovská veřejnost budou moci
po výstavě J. Kristoforiho spatřit dílo krajana J.
Škodáka, žijícího v Rousínově, v Hollaru pak po J.
Boudovi kresby A. Mikulky. Doufejme, že i na závěr roku se podaří připravit pro příznivce kulturního
dění na zámku příjemné překvapení. O. Klobas
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ganizaci svědčí zpráva panského hejtmana
Dominika Krssy z r. 1748, ve které uvádí, že
v době největší stavební činnosti na přestavbě
zámku pracovalo jen 10 kvalifikovaných zedníků s mistrem. Ostatní pomocná síla byla z řad
robotníků.
Nepříliš zdravému W. Petruzzimu se v r.
1750 narodila čtvrtá dcera. Počátkem roku 1752
se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že 31.
března toho roku W. F. Petruzzi umírá a je také
ve Slavkově pohřben. Stavba zámeckých budov
je za jeho života dokončena v současné podobě.
Po jeho smrti byla prováděna dodnes stále
nedokončená 4. etapa výstavby barokního zámku, ve které se prováděly práce na výzdobě interiérů a terénní úpravy rozšířením parku východním směrem před severním i jižním
křídlem. V roce 1770 při těchto pracech byla likvidována městská věž, což je v rozporu se stavebními plány jak W. Petruzziho, tak i D.
Martinelliho.
K poznání osobních vlastností nám i po staletích napomůže grafologický rozbor písma. Ten
svědčí o W. Petruzzim jako o osobě s výbornou
inteligencí, optimismem a skromností, uzavírající se před okolním světem.
Vdova Eliška uzavřela sňatek s městským
syndikem Václavem Al. Bayerem a jeho dcera
Anna se provdala za mydláře Pivoňku.
Plány a nákresy W. F. Petruzziho zůstávají
neobyčejně cenným dokumentem zachycujícím
stavební vývoj zámku i města a jsou trvalou hodnotou použitou i v současnosti při tvorbě nové
a současně platné územně plánovací dokumentace města Slavkova. Řada archivních dokumentů i nákresů W. Petruzziho je po r. 1945 nezvěstných.
J. Seifert
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