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Ochutnávka vnitﬁností z kotle

2. městská zabijačka

Chutnalo v‰em…

Slavkov u Brna 2. února

Vût‰ina dûtí vidûla zabijaãku poprvé

Dobroty z kotle provonûly celé námûstí

Provoněné náměstí,
spousta lidí, svařené
víno – taková byla
druhá městská zabijačka v sobotu 2. února. Zabijačkové speciality jako černá polévka,
ovárek a vnitřnosti
z kotlů, čerstvé maso,
jelítka, jitrničky, tlačenka, klobásky a kabanos šly rychle na
odbyt. Zdá se, že Slavkov bude mít novou
tradici.
red.

Výborná spolupráce
ZUŠ Fr. France a Zámku
Slavkov – Austerlitz
Stalo se dobrou tradicí, že v prostorách slavkovského zámku vystavuje výtvarný obor Základní umělecké školy Fr. France ve Slavkově u Brna.
Letošní sezonu zahajujeme právě my, a to na téma ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA. Své práce představí celkem 140 žáků a uvidíte historické i současné oblečení, módní doplňky (boty, klobouky, deštníky, brýle...) zpracované nejrůznějšími výtvarnými technikami. Práce vznikly pod vedením učitelek výtvarného
oboru Aleny Slezákové a MgA. Evy Hemalové.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek
28. března v 16 hodin v přízemí slavkovského
zámku. Výstavu si můžete prohlédnout v OK GALERII celý duben a květen (končí 31. 5. 2008),
otevřeno souběžně s provozní dobou zámku.
Za výtvarný obor ZUŠ Fr. France ve Slavkově
u Brna vás všechny srdečně zve Alena Slezáková

Příští číslo vyjde 29. března

Tvořivost, nápady a fantazie se projevuje
při práci na módních doplňcích

Fronta byla dlouhá

XV. tradiční ples ZŠ Tyršova
Slavkov u Brna 2. února

4. městský ples
Slavkov u Brna 15. února
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

23. řádná schůze RM – 7. 1. 2008
1. RM schvaluje program a termíny schůzí RM
a ZM na I. pololetí roku 2008.
2. RM po projednání záměru prodeje pozemků
v lokalitě Zelnice za účelem výstavby obytné zóny –
změna usnesení k bodu č. 3.2. XVI. MRM ze dne 10.
12. 2007 ukládá MěÚ neprodleně předložit návrh geometrického oddělení pozemku p.č. 354/4 o předpokládané výměře cca 6150 m2 k zřízení zahrad k jednotlivým RD a pozemku p.č. 354/1 pro odvodňovací
příkop podél Prostředníčku. RM současně ukládá
funkcionářům města neprodleně projednat se Slavojem Leitnerem a Ivanem Smutným konečnou podobu
umístění směňovaných pozemků (lokalita Zelnice,
resp. Zlatá Hora) a předložit radě města návrh geometrického plánu.
3. RM bere na vědomí plnění usnesení RM z 1. až
74. schůze RM z období 2002–2006 a z 1.–22. schůze
RM z období 2006–2010.
4. RM souhlasí s uzavřením dohody mezi příspěvkovými organizacemi města Zámek Slavkov –
Austerlitz a Technické služby města Slavkova u Brna,
o převodu údržby zámeckého parku ve Slavkově
u Brna.
5. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění
kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně SR
na pozemku parc.č. 680 v katastrálním území Slavkov
u Brna se společností E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice zastoupenou E.ON Česká republika,
s.r.o., České Budějovice.
6. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění
kabelového vedení NN včetně kabelové skříně na pozemku parc. č. 1787/30 v katastrálním území Slavkov
u Brna se společností E.ON Distribuce, České Budějovice zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o.,
České Budějovice.
7. RM dává souhlas k ukončení nájmu sloupu veřejného osvětlení č. 001.01.002 na Malinovského náměstí uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o.,
Brno dne 29. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1 až 7 na
pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční
sféry města Slavkova u Brna.
8. RM dává souhlas k uzavření smluv o poskytnutí
architektonických studií na dostavbu proluky v ulici
Husova ve Slavkově u Brna, které byly zhotoveny na
základě vyhlášení soutěže o Cenu Petra Parléře 2007.
9. RM ruší usnesení přijaté pod bodem 3.4. na
XVI. mimořádné schůzi dne 10. 12. 2007 (zpětvzetí
žádosti MUDr. Nadi Dufkové, Nemojany.
10. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 02/2006 v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, jehož

předmětem je pronájem plochy k umístění vývěsního
štítu na domě č. p. 89 ve Slavkově u Brna s firmou
NATMAL s.r.o., Brno za 5000 Kč/rok, na dobu neurčitou, s účinností od 1. ledna 2008.
11. RM uděluje předchozí souhlas k dohodě o výměně bytů, zapsané pod č. j. 28159-07 ze dne
17. 12. 2007, mezi paní Danou Fatkovou, trvale
bytem Bučovická 187, Slavkov u Brna, a panem Pavlem Minaříkem, trvale bytem U škol 956, Bučovice,
s podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy
s panem Pavlem Minaříkem, trvale bytem U škol 956,
Bučovice.
12. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova
o schválení vyřazení investičního majetku“ schvaluje
vyřazení kopírky a bezdrátových sluchátkových souprav z majetku ZŠ Tyršova: kopírka SHARP SR2218, i.č. inventární číslo HIM-16, rok pořízení 2000,
pořizovací cena 52 027 Kč, bezdrátová sluchátková
souprava, inventární číslo UP-07, rok pořízení 1997,
pořizovací cena 6778,94 Kč, bezdrátová sluchátková
souprava, inventární číslo UP-08, rok pořízení 1997,
pořizovací cena 6378,94 Kč.
13. RM schvaluje Dodatek č. 3 k Organizačnímu
řádu Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

14. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2007.
15. RM souhlasí s pořádáním 4. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 15. 2. 2008 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci. Cena
vstupného pro jednu osobu včetně místenky bude
125 Kč.
16. RM po projednání ceníku pronájmů nekomerčního charakteru a ceníku vzdělávacích programů
pro žáky 2. stupně ZŠ na rok 2008 ukládá řediteli
Zámku Slavkov – Austerlitz přepracovat návrh ceníku pronájmů nekomerčního charakteru a zámecké
zahrady. RM současně schvaluje ceník vzdělávacích
programů pro 2. stupeň ZŠ.
17. RM bere na vědomí poděkování Diakonie ČCE
– středisko v Myslibořicích.

XVII. mimoﬁádná schÛze RM –
16. 1. 2008
1. RM souhlasí se zadáním geometrického
plánu (obytná zóna Zelnice) v souladu s předloženým návrhem.

24. řádná schůze RM – 21. 1. 2008
1. RM schvaluje ceník pronájmů nekomerčního
charakteru zámku a zámecké zahrady.
2. RM bere na vědomí rozbor provozování podzemí zámku za období do 31. 12. 2007. RM současně ukládá MěÚ předložit rozbor stávajících
smluvních vztahů mezi Městem Slavkovem u Brna,
Zámkem Slavkov – Austerlitz (dříve Historické
muzeum), firmou E-COM s.r.o. a panem Františkem Bursou.
3. RM projednala žádost SK Beachvolleyball
Slavkov o spolupráci a podporu města a ukládá
MěÚ a TSMS předložit návrh technického i finančního řešení rozšíření stávajících kurtů dle studie Ing. Budíka. RM žádá komisi pro výstavbu
a rozvoj o vyjádření k záměru rozšíření stávajících
kurtů na městském koupališti.
4. RM bere na vědomí zprávu o činnosti bytové
komise v roce 2007 a vyslovuje členům komise
poděkování za jejich aktivní přístup k činnosti komise.
5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise
pro zahraniční vztahy a vyslovuje členům komise
poděkování za jejich aktivní přístup k rozvoji
vztahů s družebními městy. RM ukládá komisi
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
NABÍZÍ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na 9. country bál s Poutníky, který se uskuteční v pátek 28. března od 20 hod. v sále
centra Bonaparte ve Slavkově u Brna. Vystoupí: hudební skupiny Poutníci a Podjezd, taneční soubor COUNTRY DREAMS ze Zlína a westernová kaskadérská skupina Western
Club BLACK & BROWN z Karviné.
Otevírací doba informačního centra v březnu:
pondělí–pátek
9–16 hodin
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

předložit soupis s návrhem akcí jednotlivých sekcí
komise pro zahraniční vztahy na rok 2008.
6. RM doplňuje své usnesení č. 3.2. ze XVI. mimořádné schůze RM dne 10. 12. 2007 ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemků o další pozemek,
a to o část pozemku parc. č. 354/4 v k.ú. Slavkov
u Brna, dle předložené pracovní verze GP označeného jako parcela č. 354/15. RM souhlasí s navrženým umístěním pozemků určených ke směně
(část parc. č. 354/1 v k.ú. Slavkov u Brna) podle
smluv o smlouvě budoucí s p. Ivanem Smutným ze
dne 14. 5. 2004 (dle pracovní verze GP parcela č.
354/11), Ing. Štěpánem a Ivetou Leitnerovými
a Slavojem Leitnerem ze dne 28. 6. 2005 (dle pracovní verze GP parcela č. 354/12) a p. Martinem
Doubkem a společností M plus s.r.o. ze dne 26. 11.
2005 (dle pracovní verze GP parcela č. 354/10).
RM schvaluje zadávací podmínky, vypracované
obchodní společností ikis, s.r.o., Brno.
7. RM souhlasí se zpracováním projektové dokumentace a žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
ROP Jihovýchod. RM ukládá MěÚ zadat zpracování projektové a rozpočtové dokumentace potřebné jako příloha k žádosti o dotaci a doplnit potřebnou částku do rozpočtu města na rok 2008. RM
souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se zpracovatelem žádosti o dotaci firmou EKOPROGRES,
spol. s r.o. v upraveném znění (odměna mandatáři
20 000 Kč, rozpočet projektu 27 000 000 Kč, max.
3 monitorovací zprávy).
8. RM dává souhlas k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele parkovacích automatů k regulaci
parkování na Palackého náměstí. RM schvaluje navrhované zadávací podmínky. RM schvaluje následující okruh firem: Cross Zlín, s.r.o., Zlín, Activ,
a. s., Praha, Eltodo dopravní systémy, s.r.o., Praha.
RM schvaluje členy hodnotící komise.
9. RM bere na vědomí informaci o průběhu přípravy závlahy stadionu Slavkov u Brna.
10. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca 1,7 m2 a části po(Pokračování na str. 4)
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24. řádná schůze RM – 21. 1. 2008
(Dokončení ze str. 3)

zemku parc. č. 775/9 ostatní plocha o výměře cca
2,25 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 3553/4 ostatní plocha o výměře
219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú., Slavkov u Brna
do vlastnictví pana Milana Lepky, Slavkov u Brna.
Cena za pozemek ve výši 4380 Kč a náklady spojené s prodejem (geometrický plán, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN a náklady na
zajištění podkladů pro vypracování smlouvy) ve
výši 3850 Kč budou uhrazeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
12. RM schvaluje závaznou poptávku úvěru za
stanovených zadávacích podmínek dle příloh č. 1,
2, 3 – ,,Závazná poptávka úvěru“. RM schvaluje
oslovení následujících bankovních domů zařazených do výběrového řízení: Komerční banka, a.s.,
pobočka Brno-venkov, Brno, Česká spořitelna, a.s.,
oblastní pobočka v Prostějově, Prostějov, Hypoteční banka, a.s., pobočka Brno, Brno, ČSOB, a.s.,
pobočka Brno, Brno, Raiffeisenbank, a.s., pobočka
Brno, Brno, GE Money Bank, a.s., Slavkov u Brna.
13. RM bere na vědomí zprávu o bytovém fondu
města Slavkov u Brna, o postupu přípravy výstavby
nových bytů formou půdních vestaveb v bytových
domech sídliště Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156,
spojené s jejich revitalizací. RM ukládá MěÚ zajistit průběžnou informovanost stávajících nájemců
bytů v domech sídliště Nádražní č.p. 1155
a č.p. 1156 o postupu přípravy výstavby nových
bytů formou půdních vestaveb spojené s revitalizací domů. RM neuvažuje o privatizaci bytů na sídlišti Nádražní před ukončením jejich revitalizace.

14. RM souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám, ve znění pozdějších dodatků na
pronájem nebytových prostor na Poliklinice Slavkov u Brna, ul. Tyršova 324, II.NP.
15. RM souhlasí s výměnou oken a balkonových
dveří v bytě č. 6, v Domě s pečovatelskou službou
na Polní 1444 ve Slavkově u Brna, za okna plastová, ve stejném provedení s tím, že nájemce bytu
uhradí v plné výši vzniklé náklady.
16. RM ukládá řediteli TSMS předložit vyjádření k dopisu Mgr. Martiny Leitnerové na příští
schůzi RM.
17. RM pro investiční akci „Systém nakládání
s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov
u Brna“ schvaluje základní podmínky veřejné zakázky.
18. RM bere na vědomí zápis č. 4/2007 z jednání
komise pro životní prostředí.
19. RM ruší všechna předchozí schválená Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu města
právnickým nebo fyzickým osobám, které pracují
s mládeží a současně schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu města právnickým
nebo fyzickým osobám, které pracují s mládeží.
20. RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
JMK na pořízení zásahového dopravního automobilu pro přepravu osob a výzbroje pro zásahovou
jednotku SDH Slavkov u Brna.
21. RM po projednání zprávy „Žádost MK Austerlitz o prominutí poplatku ze vstupného a tomboly“ bere zprávu na vědomí a souhlasí se zvýhodněným pronájmem sálů v Centru Bonaparte pro
1. MOTOBÁL dne 8. 2. 2008.

22. RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro
Český zahrádkářský svaz ve Slavkově u Brna ve
výši 8640 Kč na zajištění uspořádání výstavy ovoce
a zahrádkářských výpěstků z položky propagace
města.
23. RM bere na vědomí omezení provozu Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v době
jarních prázdnin v termínu od 18. 2. 2008 do 22. 2.
2008 včetně.
24. RM bere na vědomí informaci o prodejnosti
knihy Slavkov u Brna – město nejen se slavnou
historií.
25. RM doporučuje ZM souhlasit se zasláním
žádosti o vstup do Evropské federace napoleonských měst.
26. RM nevyhovuje žádosti pana Václava Kuneše o souhlas s pořádáním závodů automobilů do
vrchu v roce 2008.
27. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o hudební
produkci s hudebním souborem Panorama (5.městský ples v roce 2009).
28. RM souhlasí s uzavřením dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku
a bezpečnosti s Policií ČR, OŘ Vyškov, OO Slavkov u Brna.
29. RM ukládá MěÚ zpracovat podkladový materiál pro projednání na JMK ve věci dopravní obslužnosti města.
30. RM ukládá odboru ŽP, řediteli TSMS a řediteli ZS-A předložit na příští schůzi RM vyjádření
k podnětu pana Jaromíra Seiferta.
31. RM ukládá MěÚ doložit na příští schůzi RM
vyjádření města a NPÚ k uvedené výstavbě (bytový komplex na Koláčkově náměstí).

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
Co o velikonočních
prázdninách?
Pohádková píšťalka

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
zve všechny rodiče a děti do divadla Radost v Brně na představení pro děti od 3 let

Dům dětí a mládeže ve Slavkově
nabízí dětem základních škol v pátek 21.
března

PLAVÁNÍ PRO DĚTI
Společný výlet na plavání do Aquaparku Vyškov, dozor nad dětmi je zajištěn!
Cena: 80 Kč (pojištěnci Metal-Aliance 30 Kč),
je nutné se předem přihlásit v DDM, nejpozději do 17. 3. 2008!
Dům dětí a mládeže ve Slavkově
pořádá ve čtvrtek 20. března a v pátek 21.
března od 8 do 13 hodin

VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY S DDM
(možnost přihlásit i na jednotlivé dny)
Cena: 30 Kč na jeden den, s sebou 3 vyfouklá vejce + svačinu a přezůvky
Program: výtvarné práce, sportovní soutěže, hry, internet, vycházka…
Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku! Nejpozději do 18. března. Počet
míst je omezen, přihlaste se včas!

Představení se koná v neděli 9. března. Odjezd od kostela ve 13.30 hod., návrat kolem
16 hod. Cena: 130 Kč (v ceně je vstupné a doprava autobusem pro jednu osobu).
Pedagogický doprovod zajištěn.
Přijďte se přihlásit a zaplatit nejpozději do pondělí do 3. března.
Bližší informace přímo v DDM Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 nebo na tel. č.
544 221 708.
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25. řádná schůze RM – 4. 2. 2008
1. RM bere na vědomí studii půdních vestaveb bytů na sídlišti Nádražní č.p. 1155 a 1156,
souhlasí s navrženým řešením a souhlasí se
zpracováním projektu pro stavební povolení dle
studie předložené firmou REISTAV s.r.o.
2. RM bere na vědomí návrh programu rozvoje města na rok 2008 na vědomí a ukládá
MěÚ jeho dopracování.
3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise RM pro regeneraci městské památkové
zóny ve Slavkově u Brna za rok 2007.
4. RM bere zprávu na vědomí a ukládá funkcionářům města vyvolat jednání se Zámkem
Slavkov – Austerlitz, firmou E-COM spol.
s r.o. a p. Františkem Bursou.
5. RM bere na vědomí návrh zadávacích podmínek pro zpracování projektu koncepce jednotné propagace města Slavkova u Brna a jeho
příspěvkových organizací. RM ukládá řediteli
Zámku Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s MěÚ prověřit možnost financování záměru
prostřednictvím dotačních zdrojů.
6. RM bere zprávu na vědomí a považuje úkol
k bodu 3.11.2. ze 14. schůze rady města ze dne
23. 7. 2007 za splněný. RM ukládá MěÚ zapracovat do rozpočtu města částku pro postupnou
obnovu a doplnění mobiliáře v zámeckém parku
v roce 2008. RM ukládá MěÚ zapracovat do
rozpočtu města částku pro postupnou opravu
zámeckých zdí a příkopu na západní straně zámeckého parku v roce 2008.
7. RM nesouhlasí s využitím Panské školky
pro vysazení mizejících starých odrůd ovocných
dřevin za účelem uchování jejich genofondu pro
potřebu budoucího křížení i presentaci. RM doporučuje pro požadovanou akci předložit ZO
ČSZ návrh jiných pozemků ve vlastnictví
města.
8. RM ukládá odboru IR pozvat občany
a podnikatele sídlící na Palackého náměstí na
prezentaci návrhu zpoplatnění parkování v dané
zóně.
9. RM bere zápis č. 1/13/2008 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova
u Brna na vědomí.
10. RM souhlasí s bezplatným zřízením věcného břemene průchodu, průjezdu a uložení inženýrských sítí přes pozemek parc. č. 354/13
pro vlastníka pozemku parc. č. 354/10 v k.ú
Slavkov u Brna.
11. RM bere na vědomí informaci ve věci návrhu řešení dopravní situace v ulici Sušilova ve
Slavkově u Brna.
12. RM ukládá MěÚ zařadit do návrhu plánu
VHČ částku 600 000 Kč na opravy na budově
Koláčkovo nám. č. p.727.
13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na zakázku „Oprava sociálního zařízení ve II.
NP objektu čp. 727 na Koláčkově náměstí ve
Slavkově u Brna“.
14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku ČR – ÚZSVM,
která městu Slavkov u Brna umožňuje provést
výstavbu chodníku na parcele č. 1650/1
v k.ú. Slavkov u Brna.
15. RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu ROP Jihovýchod z oblasti
3.2. na výstavbu víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova. RM ukládá městskému úřadu zajistit poradenskou firmu k vypracování žádosti a nutných příloh dle uveřejněné Výzvy k předkládání
projektů a zařadit potřebnou částku do návrhu
rozpočtu města.

16. RM souhlasí se zřízením oplocení části
pozemku parc. č. 2808 v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 535 m2 u bytového domu Nádražní 1127 v souladu s popisem uvedeným ve
zprávě. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2808 zahrada
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 535 m2 se
Společenstvím vlastníků jednotek č.p. 1127 ve
Slavkově u Brna, Nádražní, IČ 26258803, sídlem Slavkov u Brna, Nádražní 1127. RM pověřuje odbor investic a rozvoje Městského úřadu
vedením jednání se zástupcem Společenství
vlastníků jednotek č.p.1127 ve Slavkově u Brna,
Nádražní, IČ 26258803, sídlem Slavkov u Brna,
Nádražní 1127 o nabídce odprodeje části pozemku parc. č. 2808 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2.
17. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 1459/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 22 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
18. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemku parc. č. 1554/6 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 240 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou
bezúplatného převodu.
19. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemků parc. č. 2817/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 135 m2 a parc. č.
2821/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 720 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
20. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1
k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 1. 2007 se
společností STK Slavkov, spol. s r.o., Čs. armády čp. 217, 684 01 Slavkov u Brna IČ
25311387, kterým se změní nájemce části pozemku p. č. 337/6 – ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o velikosti 1 m2 na KM service, spol.
s r.o., Čs. armády 217, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ 60727969.
21. RM doporučuje ZM poskytnout příspěvek ve výši 50 000 Kč místnímu svazu skautů
a skautek ČR – Junák, středisko 626.03 Slavkov
u Brna na opravu jejich klubovny. RM ukládá
MěÚ zapracovat do návrhu rozpočtu města na
rok 2008 příspěvek ve výši 50 000 Kč pro
místní svaz skautů a skautek ČR – Junák, středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu jejich
klubovny.
22. RM ukládá MěÚ předložit RM sumární
zprávu o všech žádostech o příspěvek.
23. RM suhlasí s převodem práv a povinností
dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu z Ing. Františka Pokorného, bytem Litavská 1487, Slavkov u Brna
na paní Evu Vodákovou, trvale bytem Mokrá
324, a pana Ing. Josefa Lutera, trvale bytem Hlinecká 703, Týn nad Vltavou. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4
s Evou Vodákovou, trvale bytem Mokrá 324,
a s panem Ing. Josefem Luterem, trvale bytem
Hlinecká 703, Týn nad Vltavou, po provedení
úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 29.
2. 2008 činí 325 695,20 Kč, na účet města.
24. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu,
jeho následném nájmu a převodu z pana Miroslava Partyky, bytem Litavská 1487, Slavkov

u Brna, na pana Richarda Krejčího, trvale bytem
Hodějice 212. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 s Richardem Krejčím, trvale bytem Hodějice 212, po
provedení úhrady nesplacené části půjčky, která
ke dni 29. 2. 2008 činí 258 053 Kč, na účet
města.
25. RM schvaluje předloženou zprávu o úkolech vyplývajících z kontroly provedené kontrolním výborem v předloženém znění s tím, že
zpráva o plnění úkolů z této kontroly vyplývajících bude předložena ZM na jeho řádném zasedání v červnu 2008.
26. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 7 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.
1. 1992, v budově Panského domu, Palackého
náměstí 89, jehož předmětem je pronájem plochy k umístění vývěsního štítu na domě č.p. 89
ve Slavkově u Brna s GE Money Bank, a.s. se
sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4,
IČ: 25672720, za 5000 Kč/rok, na dobu neurčitou, s účinností od 1. března 2008.
27. RM projednala uvedenou zprávu a doporučuje ZM schválit v souladu s § 44 stavebního
zákona pořízení územního plánu Slavkov
u Brna a určit zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního
plánu Slavkov u Brna.
28. RM po projednání informací ve věcí výstavby dalšího bytového domu na Koláčkově
nám. („Bytový dům Kollárova II. ve Slavkově
u Brna“) ukládá MěÚ připravit systém oběhu
písemností tak, aby funkcionáři města byli informováni o investičních akcích ve městě.
29. RM nesouhlasí se zapojením města do
kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské
vlajky na budovu městského úřadu.
30. RM po projednání dopisu Mgr. Martiny
Leitnerové a vyjádření ředitele TSMS ukládá
řediteli TSMS Mgr. Martině Leitnerové odpovědět.
31. RM souhlasí s předložením projektu
„Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz, přístupové
komunikace a parkovací stání“ k výzvě z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory 2.1. RM doporučuje ZM
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
souhlasit se zpracováním záměru „Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz, přístupové komunikace
a parkovací stání“ do Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod oblast podpory
2.1. RM doporučuje zastupitelstvu města uložit
radě města zajistit zdroje financování minimálně na dvě etapy projektu včetně vlastního
podílu spolufinancování.
32. RM ukládá řediteli Zámku Slavkov –
Austerlitz a MěÚ předložit návrh nájemní
smlouvy na pronájem kavárny na zámku.
33. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vydávání periodického tisku s Bedřichem Malečkem, Polní 1337, Slavkov u Brna, IČ: 494 11
896, v předloženém znění.
34. RM ukládá MěÚ předložit radě města sumární zprávu o všech žádostech o příspěvek
z rozpočtu města.
35. RM projednala dopis pana Aloise Hlásenského a konstatuje, že trvá na dodržování
smlouvy o vydávání periodického tisku s Bedřichem Malečkem.
36. RM souhlasí s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 4. městský ples. RM schvaluje
cenu jednoho lístku do tomboly ve výši 10 Kč.
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Soutěž o Cenu
Petra Parléře 2007
Dne 6. února v 15.30 h. se v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna konala
veřejná prezentace architektonických návrhů na
zástavbu proluky v Husově ulici. Bylo představeno celkem 8 návrhů, které byly seřazeny tak,
jak je odborná hodnotitelská komise Ceny Petra
Parléře ohodnotila. Úvodem zástupci města
přednesli důvody podání námětu na vyhlášení
architektonické soutěže a seznámili přítomné
s průběhem celé soutěže. Dále se prezentace
účastnili zástupci komise pro výstavbu a rozvoj
města, komise pro regeneraci městské památkové zóny a občané převážně z našeho města.
Za zpracovatele se dostavili pouze dva zástupci
ing. arch. Vítězslav Novák (návrh č. 31) a Jakub
Hendrych s Veronikou Kosovou (návrh č. 28).
Vzhledem k tomu, že většina návrhů je pojata
moderně, tak se po obhajobě zpracovatelů rozvázala diskuse hlavně nad problémem osazeních novodobých staveb do stávajících historických zástaveb. Závěrem všem děkujeme za
účast na prezentaci a ti, kteří mají zájem se s návrhy seznámit se mohou dostavit na odbor investic a rozvoje, kde budou k nahlédnutí. Po
dvou měsících budou uloženy do archívu městského úřadu.
odbor IR

Dva domy sousedící s radnicí v 60. letech 20. století

Nejlépe oceněný návrh č. 26. Autoři: Ing. arch. Petr Čáslava, Ing. arch. Tomáš Doležal, Ing. arch.
Tomáš Pína, Ing. arch. Stáňa Barvová, Ing. arch. Helena Bartošová

Ukázka dalších návrhů
Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Návrh č. 28 oceněný jako třetí nejlepší. Autoři: Jakub Hendrych a Veronika Veselá
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Osmdesát let od smrti Aloise Ličmana
Ve středu 5. března uplyne 80 let od smrti
Aloise Ličmana, významného slavkovského
rodáka. Přestože se narodil již 29. května 1863,
jeho jméno zůstává dodnes zapsáno v myslích
mnoha Slavkováků. Po absolvování střední
školy se rozhodl pro studium na biskupském
semináři a po jeho dokončení byl vysvěcen na
kněze. V roce 1892 se stal farářem v obci Vysoké Popovice, ležící přibližně 10 km na západ
od Rosic. Jednalo se o malou vesnici – podle
sčítání z roku 1900 zde žilo 576 obyvatel
(všichni české národnosti a katolíci). Farní kostel byl dokončen těsně před Ličmanovým příchodem a Ličman sám založil roku 1893 novou
pamětní knihu (kroniku) popovické farnosti.
Vysokým Popovicím zůstal Alois Ličman
věrný až do své smrti a byl na místním hřbitově
i pohřben. Funkci římskokatolického faráře zde
vykonával dlouhých 36 let.
Ličman se po celý život zajímal o historii

Vysoké Popovice

rodného kraje i regionu, kde působil. V roce
1899 do Vysokých Popovic přichází jako kaplan Augustin Kratochvíl (1865–1946), který
byl jedním z velkých postav zasloužilých
o vznik edice Vlastivědy moravské, dokumentující historii, topografii, etnologii, geologii
atd. jednotlivých regionů Moravy. Tento projekt se podařilo rozvinout (sám Kratochvíl
zpracoval v roce 1904 ivančický okres), dosáhl
zasloužené pozornosti a pokračování až do
dnešní doby. Byl to nejspíše, který Vlastivědu
moravskou později spoluredigoval, kdo Ličmana přemluvil k sepsání vlastivědy slavkovského okresu a jejího vydání v roce 1921.
V rámci Vlastivědy moravské patřil tento svazek k nejzdařilejším a nejdůkladněji zpracovaným. Badatelé, kteří se zajímají o historii slavkovského regionu, Ličmanovu práci ostatně
využívají dodnes, přestože již nemůže reflektovat závěry moderního výzkumu.
Ličman publikoval i v rámci známého Ottova slovníku naučného (XXI. díl) a vytvořil
zde heslo o městě Rousínově. Z dalších studií
je možné jmenovat např. Náboženské poměry
ve Slavkově od počátku 16. století do protireformace otištěný v předním odborném periodiku, které se zabývá historií, Časopisu Matice
moravské (ČMM, 36, 1912, s. 379–390).
Alois Ličman se zejména díky Vlastivědě
slavkovského okresu zapsal mezi nejdůležitější
slavkovské rodáky.
Mgr. Martin Rája, ZS-A

Technické sluÏby mûsta Slavkova vyuÏívají pﬁíznivého poãasí a uklízejí
„ãerné skládky“ v katastru mûsta, pﬁedev‰ím v extravilánu. Foto: R. Lánsk˘
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Slavkovská výročí
• Otto Pohle (slavkovský rodák, narozen
22. 1. 1913 – 95. výročí narození).
Učitel na obecních školách na Vyškovsku.
Dlouho působil ve slavkovském amatérském divadle. Ve slavkovských školách
vedl jako sbormistr žákovské pěvecké
soubory. Ve slavkovském orchestrálním
sdružení působil jako houslista. Patřil mezi
výrazné osobnosti kulturního života města
• Jiří Majer (slavkovský rodák, narozen
8. 2. 1933 – 75. výročí narození).
Hudebník, muzikolog. Šéfredaktor časopisu Opus musicum 1970–1983. Častá
spolupráce s Čs. rozhlasem a Čs. televizí
v Brně. Napsal Kapitoly z hudební minulosti města Slavkova (2003).
• Alois Ličman (slavkovský rodák, zemřel
5. 3. 1928 – 80. výročí úmrtí).
Kněz, autor knih: Nástin dějin Nov.
Rousínova a Slavkovský okres.

I když je slavkovský zámek pro veřejnost
přes zimu uzavřen, v jeho útrobách se pilně
pracuje. Zejména pracovníci údržby
zámku se mají co ohánět, aby v den zahájení nové sezony bylo vše „nablýskané“.
Náš objektiv zachytil Helenu Šolcovou
a Evu Šolcovou při náročné očistě lustrů
v Divadelním sále.
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Nemotice – pohled na obec, 60. léta 20. století
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Pohled na významné budovy v Nesovicích po roce 1909

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (58) Městská knihovna 2007
Pohlednice (pokračování)
NEMOTICE
Obec leží cca 9 km jihovýchodně od Bučovic
při říčce Stupavě. Název získala pravděpodobně od
osobního jména Němota. Na vznik názvu však existují rovněž jiné názory. Původní vesnice se nacházela na vrchu Nemotínku. Zanikla však díky
nedostatku vody a ve 14. století je uváděna již jako
pustá. Nejstarší zpráva pochází z roku 1327.
V obci se nacházela tvrz, o níž je první zmínka
v roce 1371, kdy Nemotice koupil Raclav z Mělníka od Beneše z Rašperka. Další vlastníci tvrze ze
střídali poměrně často. V roce 1407 Nemotice získal rod ze Zástřizl a tvrz se stala jejich rodovým
sídlem. Na konci 15. století tvrz přechází na Tase
z Ojnic. Poslední písemná zpráva je uváděna
v roce 1531. V 16. století tvrz pravděpodobně zanikla. Ještě počátkem 20. století bylo patrné nad
mlýnským náhonem kulaté návrší, kterému se říkalo na tvrzišti. V současné době však z této stavby
není nic dochováno.
Obyvatelé využívali tzv. dřevního práva, které
jim udělil Jan Šembera. Pololáník dostával 8 sáhů,
čtvrtláník 5 sáhů a chalupník 3 sáhy dřeva zdarma.
K panskému dvoru, který se zde nacházel, patřila
i robota. Tuto povinnost měli nejenom obyvatelé
Nemotic, ale rovněž nedalekých Mouchnic, Snovídek, Bohuslavic, Malínek a Kožušic.
K památkám patří kostel sv. Václava. Kostel
a fara se v Nemoticích nacházely již v roce 1327.
Byly vzhledem ke špatnému stavu zbořeny – pravděpodobně v r. 1793. Ale již v následujícím roce
započala za knížete Adama z Lichtenštejna výstavba kostela nového.
Škola v Nemoticích působila již od roku 1756,
avšak v roce 1812 budova do základu vyhořela.
Obnovena byla na původním místě. Nová jednotřídní škola pak byla postavena v roce 1889, na
dvojtřídní byla rozšířena v roce 1898. V současné
době zde škola již nepůsobí.
Zámek Slavkov – Austerlitz má ve svém sbírkovém fondu tři pohlednice. Z první republiky pochází černobílá pohlednice se čtyřmi záběry na
kostel sv. Václava a jeho interiéry. V roce 1941
byla odeslána modře kolorovaná pohlednice s dálkovým pohledem na obec od nádraží. Z 60. let 20.
století pak pochází pohlednice černobílá s dálkovým pohledem na obec.

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

NESOVICE
Obec leží cca 6 km východním směrem od Bučovic. Název je odvozen od osobního jména „Nesoba“ (pův. název obce byl Nesobice). První písemná zmínka pochází již z roku 1131, kdy Nesovice
patřily ke jmění přerovského kostela. Další zmínka
z roku 1365 sděluje, že Ješek Küsch z Milonic postoupil část Nesovic Mikuláši Dítěti z Ohrozimě
a Bolkovi a Ješkovi z Krumsína. Dalšími vlastníky Nesovic pak byli Heralt z Drahotuš, 1385 část
Nesovic získal Ctibor Pluh. Ten ji společně s bratrem Jindřichem prodal Markvartovi z Modřic.
K dalším vlastníkům Nesovic patřili např. Karel
z Opatovic, 1417 Protivec ze Zástřizl a na Chvalkovicích, Ondřej ze Zástřizl, Václav ze Žeravic,
Eliška ze Zástřizl, její synové Václav, Zdeněk, Burian a Hynek Žampach z Potštejna, 1527 Anýz
Onšík z Bělkovic a několik dalších vlastníků.
V roce 1557 ves získal Záviš z Víckova.
V roce 1846 se zde nacházel panský dvůr, palírna, cihelna, dva hostince a dva mlýny.
Nejvýznamnější památkou jsou Nové Zámky –
renesanční stavba, která se nachází na návrší severně nad Nesovicemi. Zámek byl vystavěn v letech
1561–1571 Závišem z Víckova. K dalším památkám patří kaple sv. Jana Nepomuckého a socha sv.
Jana Nepomuckého z roku 1715.
Škola zde byla postavena až v roce 1909. Do té
doby žáci školu navštěvovali v Milonicích. V současné době zde škola není.
Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz jsou
uloženy tři černobílé pohlednice. Nejstarší, která
byla odeslána po roce 1909, zobrazuje školu, nádraží, cihelnu, hostinec U Tesaříků a náves. Na
další pohlednici z období po II. světové válce se
nacházejí dva pohledy na renesanční Nové Zámky,
pohled na školu a na celou obec. Poslední pohlednice, která byla odeslána v roce 1964, přináší
záběr na Nové Zámky.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

2004 2005 2006 2007 Meziroč. +/- v%
(2006–2007)
Čtenáři
333 440 433 443 102 %
Z toho děti
166 139 155 136
88 %
Návštěvníci
6013 5698 6322 5674
90 %
Výpůjčky
18879 19404 19507 18272
94 %
Z toho časop. 5035 6349 7681 6590
86 %
Počet časopisů 56
56
52
48
92 %

Vážení občané, stalo se dobrým zvykem informovat vás na tomto místě o některých ukazatelích práce Městské knihovny ve Slavkově
u Brna.
Z uvedené tabulky je patrný zhruba 10% pokles sledovaných ukazatelů, vyjma celkového
počtu přihlášených čtenářů (uživatelů).
Časopisy byly a jsou i nadále zajišťovány
sponzorsky některými vydavateli a také dárci
z řad našich čtenářů. Všem patří náš dík.
Děkujeme našim stálým čtenářům i příznivcům za projevenou důvěru a pevně doufáme, že kromě nich se seznámíme s mnoha
novými uživateli.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

Skvělé výsledky v jazykové soutěži
Naše škola ZŠ Komenského se každoročně
zúčastňuje okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce.
To letošní proběhlo 12. února v DDM Vyškov. Žáci z okolních základních škol mají možnost porovnat své jazykové schopnosti – porozumět anglické nahrávce, použít získané
informace z poslechu, plynule hovořit k danému tématu či čelit zvídavým otázkám tříčlenné poroty.

A výsledek? Jan Musil z 9. A tradičně obhájil 1. místo a postoupil do krajského kola.
2. místo patřilo Markétě Bukáčkové, rovněž
žákyni z 9. A.
I letos naši soutěžící dokázali, že dovedou
zúročit své vědomosti a doufáme, že je budou
dál rozvíjet. Máme radost, že naši školu tak úspěšně reprezentovali a ještě jednou jim blahopřejeme.
OR

Netradiční zimní olympiáda
Tato zima radovánkám na sněhu nepřeje,
a tak se vychovatelky rozhodly zpestřit pobyt
dětem v ŠD zimní olympiádou. Celý měsíc
čtyři skupiny soutěžících pilně trénovaly. Soutěž byla rozdělena na dvě části.
Do první části a mezi první disciplíny patřila

přehazovaná vsedě a fotbal na kolenou, ve druhé
části nám pak švédské bedny posloužily motivačně pro závody na bobech, archy bílého papíru jako brusle pro rychlobruslení a zapůjčené
lyže pro pět dětí byl ten pravý sjezd a hlavně
velká legrace! Družstva Gepardů, Tygrů i Krokodýlů se moc snažila,
přesto na vítězství dosáhlo družstvo „MOKŘÁKŮ“. Diplomy, drobné
ceny a sladkosti samozřejmě nesměly chybět
a spokojené dětské tvářičky nám dávaly jasně najevo, že bychom tuto akci
mohli klidně zkusit příští
rok znovu.
My už ale pro děti
chystáme další zábavu –
bude to náš oblíbený
KARNEVAL, tentokrát
s názvem „Písmenkový“.
Za ŠD D. Andrlová

Hudební dopoledne na ZŠ Komenského
Učební osnovy je vhodné doplňovat rozličnými doprovodnými výchovnými pořady a aktivitami. 13. února navštívil naši školu zpívající učitel Viktor Guľváš, který s našimi žáky strávil část
dopoledne.Ve svém programu, který přizpůsobil věku jednotlivých skupin, nenásilnou formou poukázal na různá nebezpečí a přestupky, jichž se děti mohou dopouštět – např. jízda bez řidičského
průkazu či závislost na návykových látkách. A protože Viktor je Slovák, zazněla v jeho písničkách i jeho rodná řeč – slovenština, která se z našich životů pomalu vytrácí. Připomněl tak všem
s humorem, že je dnes nezbytné ovládat cizí jazyky. Do svého hudebního pořadu zapojil i „zatvrzelé odpůrce zpěvu“, a tak naše školní aula zněla snadno zapamatovatelnými refrény Viktorových skladeb.
HaF

Učíme se nejen ve škole
„Prověrky máme napsané, pololetní známkování uzavřeno, můžeme tedy vydechnout a vyrazit za poznáním do světa,“ řekli si paní učitelky a žáci pátých tříd naší školy.
Nevydali se však ze Slavkova k protinožcům, ale jenom o pár kilometrů severněji –
do Krásenska, kde má jedno ze svých pracovišť vzdělávací středisko Lipka, které nabízí dětem spoustu programů o ekologii, poznávání přírody a také různé praktické činnosti. Zkrátka vše, co se týká tzv. environmentální výchovy. Paní učitelky letos vybraly
pro páťáky dvě „lidová řemesla“. Děti si vyrobily svíčky ze včelího vosku, ozdobily je
korálky a lýčím a ve druhé části dne se pustily do pečení opravdového chleba. Dřevěnou díži nahradily misky z umělé hmoty a nakynuté bochánky se místo v peci upekly
v horkovzdušné troubě, ale vzcházení kvásku a správné vymíchání těsta přesto znamenalo pro všechny dobrodružný zážitek. Teď už také jistě všichni poznají žito i pohanku, rýžový nebo prosný klas. Upečené chlebové bochánky všem chutnaly, a protože si žáci odnesli domů i přesný recept, jistě zavoněl domácí chléb i u některých
doma. Náladu z podařeného dopoledne ještě pozvedla procházka na mrazivém zimním
sluníčku k vysílači Kojál, kterou jsme si zkrátili čekání na autobus domů.
Pod

Zápis prvňáčků
Již tradičně se na počátku února uskutečnil
na ZŠ Komenského ve spolupráci se ZŠ Tyršova zápis nových žáků do prvních tříd.
Pro děti to byl jistě významný den, i když se
zpočátku tvářily nejistě a roztřeseně. Nad kreslenými pohádkami, u skládaček a magnetických tabulí s různými obrázky brzy „roztály“,
a pak se paní učitelky dozvěděly, že někdo už
umí písmenka, protože má starší sourozence ve
škole, jiný bude učit svoje mladší brášky a další
chce samé jedničky, aby byl lepší než kamarád.
Básničky, čísla a barvičky dětem šly, ale aktovku neměl doma skoro nikdo – tradice dávat
budoucím školákům pod stromeček věci do
školy nějak vymizela, každý žáček si chtěl tu
svou aktovku vybrat sám.
Všechny děti byly velmi šikovné, ty, co neměly starší sourozence, se dokonce do školy
těšily. Za svůj výkon si odnesly svou první jedničku v podobě dárečku a malé sladké odměny.
Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme
a přejeme jim, aby jim chuť k učení dlouho vydržela a ve škole se jim líbilo.
J. Formánková

Îáci na‰í ‰koly opût úspû‰ní
Dne 23. 1. proběhlo okresní kolo Matematické olympiády žáků 9. tříd. Žáci tak měli poslední možnost před přijímacími zkouškami na
střední školy změřit si své matematické znalosti a dovednosti. Účastníci ze ZŠ Komenského nám. ve Slavkově u Brna se opět zhostili svého úkolu výborně. Jan Kordiovský
obsadil 3. místo a bude reprezentovat okres
Vyškov v krajském kole na Gymnáziu Vídeňská, Martin Knotek se umístil na velmi pěkném
5. místě. Chlapci, blahopřejeme.
Mgr. Renáta Macharová
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Další foto z plesu na str. 2 zpravodaje

XV. tradiční školní ples

Přečetli jsme jinde

Parkování v centru mûsta
Peníze za zaparkované auto na náměstí
budou ve Slavkově vhazovat do automatů
od 1. dubna. Ti, kteří ovšem na Palackého
náměstí bydlí nebo mají podniky, budou mít
výhodu.
Slavkovští úředníci teď plánují zorganizovat setkání, na kterém vedení firem a Slavkovany o blížící se změně informují. „Součástí pozvánky bude návrh regulace
poplatků, který již projednala radnice. Lidé
zjistí, kde budou automaty, kolik jich bude,
kolik bude parkovacích míst, kolik z nich
bude vyhrazených stání, jaký je návrh sazby
za parkování,“ vyjmenoval tajemník radnice
Pavel Dvořák.
Radnice počítá s rezidentním a abonentním stáním. To znamená, že podnikatelé se
sídlem nebo provozovnou na náměstí a lidé
trvale bydlící na náměstí budou mít možnost
si zakoupit parkovací kartu. Smyslem plánované prezentace je to, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním. „Dál také očekáváme nové případy k řešení. Po této
prezentaci bychom případně upravený návrh
předali radním ke schválení,“ dodal Pavel
Dvořák.
Vyškovské noviny 15. 2. 2008

zhlédnout zajímavé vystoupení žákyně 9.B
Šárky Ščudlové a jejího pejska Piškota. Přestože
Piškot zřejmě nebyl tak dokonalý, jak by si jeho
panička představovala, okamžitě si získal sympatie celého publika.
K dobré náladě na plese nemalou měrou přispěla svou hudbou skupina Relax. Parket se
brzy zaplnil tanečními páry a všichni se dobře
bavili.
Na závěr bych touto cestou jménem naší
školy ještě jednou vyjádřila poděkování všem
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly,
i paní Krahulové, která se ujala nácviku polonézy, a v neposlední řadě také panu Tesákovi
za krásnou květinovou výzdobu.
P. Pitronová

Jako každoročně i letos v zimních měsících probíhají okresní kola různých soutěží
a olympiád. Každého vyučujícího jistě potěší, když se jeho žáci umístí mezi nejlepšími. A radost je o to větší, když jde přímo
o první místo. Toho v letošním roce dosáhl
Jiří Matyáš, žák 9.B, v Matematické olympiádě.
Velké uznání zaslouží také Michaela Rusňáková z 9.B, která se v Dějepisné olympiádě umístila na krásném 3. místě. Čtvrté
místo obsadila Petra Dvořáková z 8.B.
Všem jim patří náš velký dík za vynikající
reprezentaci školy a do krajského kola, kam
postupují, jim přejeme mnoho štěstí a úspěchů.

Žáci se vrátili s vavříny
Stává se již téměř tradicí, že žáci naší ZUŠ
získávají pravidelně úspěchy na soutěžích
ZUŠ České republiky. Bylo tomu tak i ve
středu 13. února, kdy se konalo okresní kolo
v Rousínově.
Žáci soutěžili ve hře na klavír, housle, violu,
kytaru a v komorní hře. A zde jsou výsledky:
Tamara Bláhová – klavír, 1. místo s postupem do krajského kola.

Hudební večer v ZUŠ
Ve středu 29. ledna proběhl ve slavkovské
ZUŠ Františka France další hudební večer.
Tentokrát byl koncipován jako veřejné vystoupení žáků, kteří zvítězili ve školním kole soutěží ve hře na klavír, kytaru a housle. Tito žáci
budou navíc naši školu reprezentovat následně
i v kole okresním, a to 13. února v Rousínově.V příjemném podvečeru soutěžící zahráli
skladby různých hudebních období, a tak
mohli posluchači porovnávat celkovou úroveň
žáků, jejich hráčskou invenci, ale i určitou
a pochopitelnou trému, která vždy tato prestižní klání provází. Nezbývá než popřát žákům
mnoho úspěchů v okresním kole, pevné nervy
a těšit se na obdobnou další akci naší školy.
Antonín Vodička, učitel hry na kytaru

Věra Nováčková – klavír, 1. místo s postupem do krajského kola.
Barbora Chladilová – housle, 1. místo s postupem do krajského kola.
Matouš Frič – housle, 1. místo s postupem
do krajského kola.
Petra Dvořáková, Edita Štefková – klavír,
Zuzana Chladilová – housle, Martin Šujan –
kytara, všichni 1. místo.
Kateřina Sáčková – klavír, Karel Flössler –
viola, kytarové trio – Michaela Rusňáková,
Jan Vinter, Kateřina Janečková, 2. místo.
Anežka Šujanová – klavír, Marie Vostřelová
– housle, 3. místo.
Žáci jsou ze tříd J. Jelínkové, J. Macháčkové, J. Mašové, M. Letecké a A. Vodičky.
Na závěr blahopřeji všem soutěžícím k jejich výkonům a umístěním, učitelům za poctivou přípravu svých svěřenců. Postupujícím
hodně štěstí a pevné nervy v dalších kolech
soutěže.
Martin Uma
Upozornění

V sobotu 2. února se konal již XV. tradiční
školní ples ZŠ Tyršova. Jeho četné návštěvníky
opět potěšila bohatá tombola s mnoha hodnotnými i drobnějšími cenami. Avšak ani ti, kteří
neměli štěstí na správné losy, a neobohatili tak
svou domácnost o nový vysavač, žehličku, mikrovlnnou troubu, či dokonce navigační systém,
jistě nelitovali, že na ples přišli.
Ples zahájili žáci 8. a 9. ročníků, kteří pod
vedením paní Lenky Krahulové nacvičili polonézu. Dívky v dlouhých bílých šatech a hoši ve
společenském oděvu ladně se pohybující po parketu jistě přesvědčili své rodiče i učitele, že
v sobě skrývají kvality a nadání, o nichž jejich
okolí v mnoha případech nemělo dosud tušení.
V průběhu večera pak ještě návštěvníci mohli

Úspěchy našich žáků

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 17. března do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Slavkov u Brna na historických fotografiích

Vlevo nahoře – Litava (pohled z mostu směrem k východu), v pozadí býv.
Kounicovská (Panská) sýpka. U mostu bylo místo k brodění koní.
Vpravo nahoře – cukrovar ve Slavkově, pohled ze severovýchodu z místa
dnešní Luční ulice, s největší pravděpodobností počátek 20. stol.

Dole vlevo fotografie z přelomu 19. a 20. stol. – pohled na Slavkov od jihovýchodu – v levé části zachycuje město v hradbách. V této době ještě neexistovala ulice Čs. armády.
Pohlednice z archivu S. Olbrichta

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (2)
Původně jsem měl v úmyslu popsat v této části
další křížový kámen. Díky ohlasu čtenářů jsem se
však dozvěděl řadu nových informací o kameni
z minulého čísla, které si zaslouží zveřejnění.
O dalším slavkovském kameni bude proto řeč až
příště.
Za příspěvek bych chtěl poděkovat panu Jaromíru Seifertovi ze Slavkova, od něhož jsem získal
dokonce i několik fotografií různých kamenných
památek.
Zajímavým svědectvím je vyprávění pana Antonína Šlapala, který mi poslal následující dopis:
Vážený pane Jiráku, četl jsem ve Slavkovském
zpravodaji č. 1/2008 Váš článek O smírčích křížích
a dalších kamenných památkách. Okamžitě se mi
vybavila vzpomínka ze školních let.
Mohlo to být v letech 1962-63, přesné datum si
už nepamatuji. Byly letní prázdniny a jednoho dne
přišel za mnou domů p. Gryc, tehdy školník na
ZDŠ Tyršova, že by potřeboval některé odpoledne
s něčím pomoct, a ať seženu ještě nějakého spolužáka.
Pan Gryc byl autorita i o prázdninách a nešlo
mu nevyhovět. A tak v dohodnutý den jsme se hlásili ve škole. K našemu překvapení stál před školou vůz tažený strakatou šimlou, na kozlíku p. Paseka, starší Slavkováci si na něj určitě velmi dobře
pamatují. Na vůz jsme naložili připravené nářadí
– motyky, rýče a lopaty, nasedli, a jelo se. Cestou
nás pan školník seznámil s tím, co nás čeká: hovořil o starém smírčím kamenu někde u železniční
trati ke Křenovicím, že je to vzácná památka, že

snad při orbě byl kámen, stojící na pokraji pole,
vyvrácen, a my tam jedeme proto, abychom ho
opět řádně usadili.
Někde na konci kaštanové aleje, vedoucí ke Křenovicím, jsme odbočili ze silnice – jestli vedla
polem nějaká cesta, si už nepamatuji, ale dostali
jsme se na konec pole, k železniční dráze. Ta byla
asi 2 m pod úrovní pole, oddělená od něj mezí.
Opravdu tam ležel plochý kámen, vzpomínám si,
že na něm bylo něco nezřetelně vyznačeno, co
však, již nevím.
Začali jsme kopat jámu pro usazení kamene,
když najednou spolu s vykopanou zeminou jsme
z jámy vybírali nějaké keramické střepy. Pan Gryc
okamžitě zavelel nepokračovat v práci, že nahlásí
nález v muzeu a že se sem určitě vrátíme. Tak jo:
jáma se zaházela a jelo se domů.
Asi za 2 týdny jsme jeli ke Křenovicím znovu,
tentokrát s tehdejší ředitelkou muzea dr. Šaurovou.
Na zmíněném místě již výkopové práce prováděla
s opatrností sama a našla zde několik střepů keramiky. Vzpomínám si, jak říkala, že teprve dodatečné určení odpoví na otázku, jak je nález starý,
že nelze vyloučit, že se může jednat o pozůstatky
vybavení dělníků – Italů, kteří v 19. stol. stavěli železnici od Brna na Vláru.
Jáma byla zaházena, kámen usazen, a ještě po
několika letech, při náhodné cestě vlakem do Brna,
jsem ho tam viděl, než jsem na příhodu pomalu zapomněl.
Ale ještě si vzpomínám: Ty střepy byly opravdu
staré. K jaké kultuře je dr. Šaurová zařadila, nevím,

jen to, že tehdy byl o nálezu článek v tehdejším
okresním týdeníku Náš život. Na začátku školního
roku došel do školy děkovný dopis dr. Šaurové, ve
kterém ocenila naši pomoc, a tak jsme se s kamarádem stali na pár dnů „hrdiny“.
S pozdravem Antonín Šlapal
Událost, kterou vylíčil pan Šlapal, je stručně zachycena také v kronice města Slavkova. Ve
4. svazku kroniky je u roku 1962 zmínka, že
kámen byl přesunut na rozhraní pozemků státního
statku a dráhy. Rovněž archeologické nálezy při
kopání nové jámy jsou v kronice popsány – údajně
bylo objeveno ohniště
a zbytky dvou nádob
s vlnovitou ozdobou.
V kronice města se
křížový kámen naposledy připomíná roku
1963, kdy muzeum společně s Domem osvěty
pořizovalo soupis a fotografie památek v obcích.
Ve výčtu slavkovských památek je tu uveden
i tento kámen.
V kronice se objevuje i náznak legendy: dříve se
prý vyprávělo, že v místě, kde kámen stával, kdysi
sedlák zabil sedláka. Proto prý byl na kameni vyryt
symbol nástroje, snad vinařského nože.
Děkuji všem, kdo mi pomohli odkrýt část minulosti této kamenné památky.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz
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Pan František Kuda

Jak ho možná neznáte
Při vyslovení jména Kuda si většina Slavkováků představí řeznictví na Palackého náměstí,
kam si valná většina z nás chodí pro maso na nedělní oběd. Někteří také vědí o zálibě pana
Františka Kudy ve výrobě klobásek, které sklízí úspěchy na kulinářských soutěžích. Největším koníčkem pana Kudy je však chov užitkových holubů.
Plemeno, kterému věnuje pan František Kuda již přes čtyřicet let svoji pozornost a péči,
má název moravský pštros modrý. Jde o holuby se širokou bílou hrudí, s hlavou a křídly
v modré barvě, červeným okem, krátkým černým zobákem a úzkým ocasem. Díky svojí cílevědomosti, vytrvalosti a také díky podpoře své manželky dosahuje pan František Kuda
nevídaných úspěchů na soutěžních výstavách v Česku i v Evropě. Hodiny práce a neutuchající píle přinesly své ovoce: nesčetné množství pohárů, diplomů a medailí za překrásné
zdravé holuby oceňované znalci z celého světa.
Poprosila jsem pana Kudu o rozhovor a přiblížení tohoto zajímavého koníčku a on laskavě
souhlasil.
• Můžete mi prozradit, pane Kudo, jak jste se
vlastně k holubům dostal?
S chovem holubů jsem se setkal v mládí ve
Vážanech. Choval je otec mého kamaráda. Dva
jsem si od něj koupil, podařilo se mi je usadit
a tak to celé začalo. Když jsem odešel na internát a později na vojnu, musel jsem s holuby přestat. Po vojně jsem se oženil do Rašovic; manželka mě jednoho dne vytáhla na výstavu
drobného zvířectva a mě holubi opět tak nadchli, že jsem je začal chovat znovu. Pomohl mi
s tím pan Lokaj, chovatel moravského pštrosa
modrého, kterého nyní pěstuji i já.
• Vyžaduje toto plemeno výjimečnou péči?
Jistě, péči samozřejmě vyžaduje. Náročné je
to hlavně po zdravotní stránce, tito holubi jsou
daleko náchylnější k nemocem, než volně žijící
ptáci. Jsou zkrátka už poněkud přešlechtění
a proto choulostiví.
• Přežili by Vaši holubi v přírodě?
Myslím si, že by to měli těžké. Jsou zvyklí na
domácí chov, ale kdyby se dostali do hejna divokých holubů, přežít by mohli.
• Stalo se už, že Vám některý holub uletěl?
Ne, nestává se to, hlavně protože tito holubi nejsou zvyklí létat. Občas se nějaký zatoulá na cizí
střechu a je dezorientovaný, takže nemůže najít
cestu domů, ale že by některý uletěl, to se nestává.



Titul Mistra Evropy získaný na Evropské
výstavě drobného zvířectva v Praze 2004
Chovatel se svými chráněnci 
• Musíte také navštěvovat zvěrolékaře, absolvovat nějaká očkování atd.?
Ano, holubi musí pravidelně absolvovat výtěr
z krku a rozbor trusu. Náš zvěrolékař je
MVDr. Tukač, který se specializuje na holuby,
exotické ptáky a dravce. Choroby, které holuby
nejčastěji postihují, nejsou příliš vážné, přesto jim
musíme předcházet například vitaminovými doplňky rozpouštěnými ve vodě. Nejčastěji trpí holubi například nachlazením nebo trichomoniázou.
• Jakých soutěží se zúčastňujete? Prozradíte
nám, jakých úspěchů jste dosáhl?
Ze zahraničních výstav jsem byl například
v bývalé Jugoslávii, v Bulharsku, v Německu
a Chorvatsku. V České republice soutěžím na nepřeberném množství výstav. V roce 2002 jsem měl
vítěznou kolekci výletků (mladých holubů) v Jehnicích, rok nato jsem získal titul Mistr klubu ve

Slavkově. Klub chovatelů moravského pštrosa
modrého pořádá klubové výstavy v Nedakonicích,
Brně a Slavkově a i odtud si často odnáším cenu.
Například loni na podzim jsem získal ocenění za
nejlepší kolekci, 1. a 3. místo za nejlepšího holuba
a 2. místo za nejlepší holubici. Jezdím také na výstavy moravského pštrosa do Uherského Hradiště,
kde jsem už dvakrát získal Vítězné ceny, bylo to
v roce 2003 a 2005. Mým největším úspěchem
jsou tituly Evropský šampion a Mistr Evropy,
které jsem získal na Evropské výstavě v Praze
roku 2004 v kategorii jednotlivců a kolekce. Velmi
si cením také čestných cen z národních výstav
v Brně a Lysé nad Labem, kde jsem získal pohár
za nejlepšího holuba v roce 2003.
• Co byste poradil a vzkázal všem, kteří uvažují
o tom, že by si také pořídili holuby a věnovali se
jim?
Že je to pěkný koníček, ale také záliba, která
bere hodně času. Pokud chce mít člověk vše
v pořádku, musí dbát na čistotu klecí, dobré podmínky pro život ptáků a jejich výživu. Náročná
je samozřejmě také příprava na výstavu, kde je
hodnocen vzhled zvířete i jeho fyzické zdraví.
Za příjemný rozhovor a spolupráci děkuje
Hana Sokoltová
Foto: archiv F. Kudy a H. Sokoltová

Takto početný chov už Kudovi nemají. Po přestěhování na Palackého náměstí museli množství holubů snížit

Část početné sbírky pohárů
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Opustili nás
Anna Janoušková (94)
Václav Šebeček (72)
Blažena Uhlířová (86)
Libuše Přerovská (61)

Blahopřání
Dne 11. března 2008 oslaví své 85. narozeniny
maminka, babička a prababička, paní

23. 1.
28. 1.
2. 2.
5. 2.

KARLA HRBÁČKOVÁ
ze Slavkova u Brna
Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Dcera s rodinou.

INZERCE

Vzpomínka
Dne 22. února jsme vzpomněli nedožitých 100. narozenin
naší maminky, paní

LUDMILY SLEZÁKOVÉ
Stále vzpomínají dcery Ludmila a Marie, synové Jiří a František
a snacha Libuše s rodinami.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2008 uplynulo 10 let od úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 25. února 2008 by se dožil 60 let pan

JAN PRUCH

AŽ 5000 Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze
svého auta, domu, či plotu reklamní plochu!
Tel. 511 511 588.
PRÁCE ZA 15 tis. měs.? Využijte program
při pracovním zařazení. Až 27 oborů pro Vás!
Tel. 511 511 011.
ZTRATIL SE francouzský buldoček (celý bílá
a na zádech a přes oči černé skvrny), slyší na
jméno Cherchil. Jestli o něm někdo víte, volejte prosím na tel.: 728 576 292. Finanční odměna pro nálezce! Děkujeme!
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM rodinný dům ve Slavkově a okolí.
Platba hotově. Tel. 776 206 702.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

JINLONG CLUB

BŘEZEN

Kavárna – Bar – sportovní centrum

Děkujeme všem, kteří na něho vzpomenou s námi.
Manželka a synové s rodinou.
Vzpomínka
Těžko se s tebou maminko loučilo, těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme navždy mít.
Dne 7. března uplyne pět let, co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, sestra, švagrová, teta, tchyně a kolegyně, paní

Mgr. HELENA ŠVEJDOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají syn Ondřej s přítelkyní,
dcera Vendula s rodinou, sestra Marie a bratr František s rodinami.
Vzpomínka
Dne 28. března 2008 uplyne 20 let, co nás navždy opustil pan

JAN HRBÁČEK

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

1. 3.
7. 3.
8. 3.
14. 3.
15. 3.
21. 3.
22. 3.
28. 3.
29. 3.

DJ PeeJay / Dance – R&B music
DJ Denyf / Dance – R&B - Club music
DJ PeeJay / Punk Rock
DJ Jaroš Petr / Oldies music
DJ Tomaazo – Vyškov
DJ PeeJay / Dance – R&B music
DJ Jabko / Rockotéka
DJ Jaroš Petr / Oldies music
DJ Denyf / Dance – R&B - Club music

www.jinlong-club.cz
9. 3.

Dětská diskotéka, začátek 13.30 hod. –
17.00 hod. Společenský sál Bonaparte,
vstupné 25 Kč – soutěže o ceny. Animátor:
Ladík Urban a holky z DDM Slavkov

ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcera s rodinou.

Jaro se již hlásí plnou
silou. Od poloviny
ledna kvetou sněženky, čemeřice a jasmín nahokvětý, začátkem února vykvetly
krokusy, talovín, později bledule, ladoňky
a také první tulipány,
hlaváčky jarní, lomikameny a modřence.
Začínají kvést první
zlaté deště (forsythie).

V PRODEJI
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Prožívání Velikonoc
Během celého církevního roku prožíváme
v církvi spolu s Kristem události jeho života.
Při bohoslužebných shromážděních si církev
tyto události nejen připomíná, ale zpřítomňuje.
Tento termín „zpřítomnění“ je ojedinělý, a můžeme jej prožívat pouze v oblasti víry. Na rozdíl od vzpomínky, která může být jen na to, co
se někdy stalo v minulosti, nebo od přání a očekávání, které se může stát v budoucnosti, je
zpřítomnění možné jen s Kristem. Velikonoční
události – jeho utrpení, smrt a vzkříšení si nepřipomínáme jako při nějakém pietním aktu,
ale prožíváme je jako skutečné, neboť Ježíš je
skrze své božství ve chvíli bohoslužby mezi
námi přítomný, živý, on se obětuje, trpí, umírá

na kříži a vstává z mrtvých. Tyto události prožíváme zvláště na Zelený čtvrtek, Velký pátek,
Bílou sobotu a Velikonoční neděli. Také my
jsme v tyto dny skrze křest spojeni s Kristem
a povstáváme k novému životu. Při slavení eucharistie (mše svaté) nám dává možnost, abychom se s ním osobně setkali, přijali jeho odpuštění a nechali se jím vést ve svém životě. On
je stále s námi a dává nám sílu k vytrvalosti ve
víře a ve vztazích, k dobrému životu, k odpuštění a lásce, které je v dnešní době tolik zapotřebí.
Přeji vám toto osobní prožití Velikonoc a přijetí daru spásy.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Poselství o naději
Největší téma Nového Zákona znovu ožívá
o každých Velikonocích:
„Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že
přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci;
miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou
lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel
již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom
si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od
Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat,
vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do
umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat
je plátnem, jímž byl přepásán.“ (Jan 13:1–5)
Také ostatní evangelisté ukazují, že dramatické
události, které měly přijít, byly součástí úlohy, kterou Ježíš přišel na tento svět vykonat: „Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního
beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi
tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám
pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ (Lk 22:13-16)

Jeho úloha by však nebyla úplná, kdyby třetího
dne nedospěla ke svému vrcholu a cíli: „…vrátili
se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl
opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ (Lk
24:33–34)
Velikonoce nám připomínají Pána Ježíše Krista,
který prožil na Zemi jeden lidský život, zemřel
a byl vzkříšen. On a toto jeho dílo, které je
ústřední zvěstí Písma, jsou základem evangelia
o tom, jaký vztah má Bůh ke každému z nás a že
je zde naděje pro každého, kdo ji hledá, kdo o ni
stojí, kdo ji přijímá.
Přejeme vám požehnané velikonoční svátky.
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
k sobotním bohoslužbám. V březnu vás zveme na
soboty 1. a 23. 3. na adresu Lidická 307 (sál nad
zubní ordinací). Začínáme v 9 hodin společným
studiem Božího slova a od 10.30 následuje úvaha
nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http://www.casd.cz
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle 8.30
a 18.00, ve farní kapli: úter˘ 18.00 bohosluÏba pro dûti,
ãtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.
Hra Blaník - Jára Cimrman, divadlo Archa, sobota 1. 3.
na faﬁe 18.00
Misijní nedûle, 2. 3. po m‰i v 8.30 h „Misijní koláã“, v˘tûÏek z prodeje pﬁinesen˘ch koláãÛ bude vûnován na
misie. Veãer v 17.15 kﬁíÏová cesta dûtí.
Svátost smíﬁení, ãtvrtek 6.3. kostel,18.00 – 19.00, 2 knûÏí,
(moÏnost pﬁijmout také pﬁed kaÏdou m‰í sv.)
Náv‰tûvy nemocn˘ch pﬁed velikonocemi, pátek 7. 3. 9.00
– 12.00, nové zájemce mÛÏete nahlásit telefonicky.
Eucharistická adorace 1. pátku 7. 3. po m‰i sv. v 18.00,
farní kaple.
Slavnost sv. Josefa, sobota 15. 3. m‰e sv. 7.30 kaple.
Kvûtná nedûle, 16. 3. v 8.30 Ïehnání ratolestí v parku, prÛvod, zpívané pa‰ije.
KﬁíÏová cesta na Urbánek, Kvûtná nedûle 16. 3. od sv.
Jana v 15.00.
Zpovûdní dny pﬁed Velikonocemi – pondûlí 17. 3.
a úter˘ 18. 3. od 17.00 do 19.00.
Zelen˘ ãtvrtek, 18.00 m‰e sv. na památku poslední veãeﬁe
Pánû, adorace v Getsemanech.
Velk˘ pátek, 9.00 kﬁíÏová cesta pro dûti, 18.00 obﬁady
s uctíváním sv. kﬁíÏe.
KﬁíÏová cesta mûstem na Velk˘ pátek, ve 21.00 od kostela, celonoãní bdûní u BoÏího hrobu.
Adorace u BoÏího hrobu, Bílá sobota, vstup od fary, od
6.00 do 15.00.
Vigilie Vzkﬁí‰ení Pánû, sobota 20.00 pﬁed kostelem.
Nedûle Vzkﬁí‰ení Pánû, m‰e sv. v 8.30 a 18.00, kostel.
Pondûlí velikonoãní, m‰e sv. pouze v 7.30, kostel.
Spoleãné udûlení svátosti nemocn˘ch, pátek velikonoãní 28. 3. 18.00 v kostele.
Obnova pro dûvãata a chlapce od 17 let, sobota 29. 3.
DÛm sv. Rodiny. Téma: Poãítá BÛh také se mnou? aneb
Setkání s Bohem promûÀuje. Vede P. Marcel Javora.
Úﬁední hodiny na faﬁe: stﬁeda 9.00 – 12.00, pátek 15.00
– 17.00 h. Kontakty: tel. 544 221 587, 604 280 160,
www.farnostslavkov.cz.

Pozvánka do divadla
Hra Blaník – Jára Cimrman, sál na faře
ve Slavkově, sobota 1. března v 18.00 h.
Uvádí divadlo Archa z Brna.

 Děláme, anebo jsme slepí?
Zkusili jste si někdy projít v době od 7 do 8
hod. prostory kolem škol – „malý“ park, Malinovského nám. a Tyršovu ulici? Uvidíte šokující pohled na skupinky spokojeně a nerušeně kouřících dětí a na učitele a ostatní děti
procházející kolem nich do školy. A jaký je
dopad této situace? První je morálně-výchovný a to, že kolem těchto skupinek malých
kuřáků musí chodit naše malé děti do škol. Určitě není potřeba, aby si od svých starších spolužáků každodenně brali příklad. Potom si
myslí, že je to normální a správné. To, že jim
nikdo nic neřekne, je utvrzuje, že je to
správné! Druhým dopadem jsou zničené lavičky, odpadky, plivance, vajgly, vyšlapané
trávníky, poničené odpadkové koše. Často se
bavím s (námi placenými) pracovníky technických služeb, kteří tento výše uvedený nepořádek denně uklízí, a žasnu nad tím, že se
dokáží ovládat nad chováním těchto malých
kuřáků. Nehledě k tomu, že by místo této sysifovské práce mohli dělat něco smysluplnějšího než uklízet vajgly. Divím se řediteli
TSMS, že je tam posílá…
Celosvětový trend je omezování kouření.
I u nás jsou příklady nekuřáckých prostor –

pracoviště závodů, celé firmy jsou nekuřácké,
dokonce i restaurace. Naše město tiše toleruje
u svých škol tento zlozvyk a učitelé (kolik jich
je v městské radě a zastupitelstvu?) kolem
těchto kouřících dětí prochází a bojí se jim
něco říci… Komicky na mne působil pohled
na pokuřující skupinky dětí vedle výtvarných
děl jistě pěkné, protikuřácké akce naší ZUŠ,
vystavené na plotech okolo ZŠ Komenského
a ISŠ. Myslím si, že prevence tohoto stylu
v této situaci není to pravé ořechové. Nechci
říci, že by učitelé měli tyto děti vychovávat. Už
dávno nemají autoritu a povinnost něco takového vykonávat (možná bohužel…). Vadí mi,
že musím přihlížet tomuto nešvaru a že naše
děti musí procházet touto tolerovanou kuřáckou zónou do školy.
Navrhuji proto a žádám, aby městská rada
a městské zastupitelstvo vydalo vyhlášku, kde
bude na těchto místech stanovena zóna zákazu kouření. Kontrolu nad touto vyhláškou
může vykonávat nově zřízená městská policie, která se i tak bude muset v těchto místech
pohybovat. Zřizovatelem škol je Město Slavkov, pozemky jsou městské. Město Slavkov
zodpovídá svým občanům jednak za výchovu

mládeže, poskytování zdravotnické péče,
a také za péči o úklid a pořádek. Město má
zdatné právníky. Takže nevidím žádný problém s touto vyhláškou. Když to jde ve firmách nebo restauracích, nemluvě o vyspělých
zemích, od kterých se pořád učíme, proč by to
nemohlo jít ve Slavkově? Myslím, že by město
mohlo jít příkladem i pro další. Slavkováci se
vždy snažili být tak trochu vepředu, proč by
nemohli být i v těchto protikuřáckých aktivitách?!
Připadám si při psaní tohoto článku trochu
jako pan Fajst ze seriálu Bylo nás pět, ale myslím, že to stojí za to. Nebo si myslíte, že tento
stav je v pořádku? Očekávám, že se ozvete!
Petr Navrátil

 Poctivý nálezce
Ráda bych poděkovala panu Antonínu Galáskovi ze Slavkova, který našel moji peněženku a vrátil mi ji. V peněžence jsem měla
větší obnos peněz, kreditní karty, občanský a řidičský průkaz. Nevím, kolik podobných lidí
žije mezi námi, ale jsem ráda, že jsem mohla
jednoho takového poznat. Jana Chládková
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Rady do zahrady – březen
Pranostika: Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Po rozpačité zimě přichází očekávané jaro. Jaké
asi bude? Nezpozdí se opět mrazíky a nepoškodí
nám nedočkavě kvetoucí stromy? Je tu již březen
a zahrádkáři pociťují, že jaro se rychle blíží. Proto
sami mají vnitřní potřebu probudit se ze zimního
nicnedělání.
Pokud to počasí dovolí vykopeme staré,
nemocné nebo usychající stromy a keře. Na stejné
místo nesázíme stejný nebo příbuzný druh.
Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami nebo
poškozené hlodavci. Provádíme základní zimní
(předjarní) řez jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme
proti chorobám stromovým balzámem, latexem,
štěpařským voskem nebo Kambilanem. Provedeme
předjarní postřik KUPRIKOLEM 0,6% a poté
OLEOEKOLEM 1%. Pokračujeme s hnojením
výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou
reakci. Po suché zimě vše důkladně zavlažíme.
Do konce druhé dekády března roubujeme a přeroubováváme peckoviny a některých případech
i jádroviny. Podmínkou jsou nenarašené rouby.
Můžeme se též věnovat řezu vinné révy.
V zeleninové zahrádce je vhodné dva až tři týdny
před výsevem a výsadbou rozhodit dusíkaté vápno
a zapravit je do půdy. Je to opatření pro zničení
půdních plísní, drobných škůdců a klíčících
plevelů. Při plánování kam co vyset nebo vysadit se
řídíme tím, kdo s kým kamarádí. Rostliny se stejně
jako lidé, mají buď rády nebo spolu nekamarádí.
Přátelství či nepřátelství je způsobeno mimo jiné
tím, že rostliny vylučují jisté pachy a jejich kořeny
odevzdávají do půdy určité látky, které odpuzují

sousední rostliny. Při sousedství záleží i na výšce
rostlin, tvaru listů a kořenů, výživě i na tom, jak rostlina rychle roste. Pokud chcete mít na záhonu třeba
hrách, může s ním společně „bydlet“ mrkev, ředkvička, okurka, salát, kedlubna a kopr, ale nesnese
se s fazolemi, pórkem cibulí a bramborami. Vítaným sousedem pro mrkev je cibule, rajče, ředkvička, česnek, pórek, hrách, kopr a salát, ale nebude jí dobře pohromadě s červenou řepou. Ředkvička se snese se salátem, fazolemi, špenátem,
rajčaty, kedlubnami, mrkví, hrachem a řeřichou,
ale problémy ji dělá sousedství s okurkou. Úplně
s každým se kamarádí salát.
Upozorňujeme, že je ještě možno objednat
bramborovou sadbu a ovocné stromky pro jarní
výsadbu vhozením objednávky do schránky
v domě zahrádkářů ČSA 252, kde budeme od
1. března prodávat hnojiva vždy v sobotu od 8 do
9.30 hod.
V neděli dne 2. března 2008 od 9 hod. se bude
v restauraci Gól na Zl. Hoře konat výroční členská
schůze ZO ČZS. Po schůzi se uskuteční přednáška
předního pomologa Ing. Dušana Nesrsty z ÚKZUZ
Želešice na téma: Ovocné dřeviny, řez ovocných
stromů, nové odrůdy.
V sobotu 15. března ve 20 hod. se opět
v restauraci GÓL na Zlaté Hoře bude pořádat
taneční večer Přivítání zahrádkářského roku
2008, na který zveme všechny zahrádkáře a jejich
příznivce. K tanci a poslechu hraje hudební duo
Červinka – Štamfest. O půlnoci bohatá tombola.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
Vl. Luža

POUTNÍCI
CZECH REPUBLIC
BRNO

Vážení přátelé dobrého folku a country,
dne 28. března od 20 h proběhne v sále Společenského domu Bonaparte 9. country bál se skupinou Poutníci. Během večera vystoupí kromě Poutníků také taneční skupina Country dreams ze Zlína.
Pod jejich vedením se můžete naučit klasické
country čtverylky a o půlnoci vám tento soubor
předvede i klasický kankán s překvapením. Dále
vám své umění s kolty a lasem předvede westernová kaskadérská skupina Western Club BLACK
& BROWN z Karviné, která získala také několik titulů ve svém oboru po celé Evropě. Posledním
účinkujícím bude talentovaná bluegrassová kapela
Podjezd ze Zlína. Předprodej vstupenek bude pro-
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bíhat v Informačním centru na Palackého nám. 1 ve
Slavkově u Brna, tel. 544 220 988. Bude samozřejmě zajištěno občerstvení a také proběhne slosování vstupenek. Takže přátelé, na vaši účast se
těší za všechny účinkující
Jiří Karas Pola
PS: 9. country bál nebude samozřejmě jedinou
akcí, kde budete moci slyšet hudbu ve stylu
country a folku. Na 15. srpna Poutníci spolu se
zámkem připravují jubilejní 10. ročník přehlídky
Folk a country na zámku. Hosty této akce by měly
být skupiny Nezmaři a Cop. Ale to je až v srpnu,
nejdříve přijďte na Country bál.

V lednu jsme měli přednášku revizní lékařky
VZP MUDr. Marie Pojezdné o poplatcích v českém zdravotnictví. V průběhu diskuse však vyplynuly závažné připomínky občanů, proto jsme
se rozhodli informovat o nich poslance za náš
region. Oslovili jsme poslance Ing. Michaela
Hrbatu, Mgr. Bohuslava Sobotku a senátora
Ing. Ivo Bárka a požádali jsme je o zmírnění doplatků u dlouhodobě nemocných a starých občanů a u malých dětí. Rádi bychom podpořili
poplatky, pokud by jejich výnos šel do veřejného zdravotnictví jako je tomu u nemocnic.
Ovšem proč máme ze svých nízkých důchodů
sponzorovat soukromé lékaře a lékárníky? Nejhorší podvod na pacientech je stanovený limit
5000 Kč za léky a slib, že dojde k vrácení peněz.
Bohužel tak tomu vůbec není, v lékárně zaplatíte vysoký poplatek za léky, ale do limitu se započítá pouze částka za nejlevnější lék ve skupině. Tím se stane, že málokdo překročí onen
limit. Doporučili jsme proto všem diabetikům,
aby si uschovali doklady z lékáren a sledovali
výšku doplatků.
Dne 23. března vás zveme na zajímavou přednášku, která se uskuteční v zasedací místnosti
Městského úřadu, Palackého nám. 65. Přijede
primářka neurologického odd. nemocnice ve
Vyškově MUDr. Naděžda Fišerová a bude s námi
hovořit na téma: „Jak poznáte příznaky mozkové příhody?“ Právě toto zákeřné a vleklé onemocnění často postihuje diabetiky. Proto si poslechneme jak se mu účinně bránit, jak ho
rozpoznat tak, abychom mnoha lidem i sobě zachránili život. Uzavřeli jsme už přihlášky na rekondici do Luhačovic. Pro velký počet zájemců
již nemáme volná místa. Už si můžete v naší kanceláři vyzvednout přihlášky na ozdravný pobyt
u moře v Itálii v termínu 5.–13. září 2008. Pojedeme do přímořského letoviska Bibione
a o 400 km jižnějšího střediska Marcelli di Numana, se zájezdem do Říma. Přednost mají diabetici a senioři z našeho regionu.
V březnu 1998 byla založena ve Slavkově
územní organizace Svazu diabetiků ČR za přítomnosti 35 členů. Její činnost zahájil tehdejší
místopředseda SD ČR p. Josef Nos. Naší organizací prošlo přes 400 diabetiků, roční úbytek je
20 členů a stejně máme nových členů. V současné době máme 132 členů z celého regionu. Za
naši nejdůležitější činnost považujeme poučení
diabetiků o své nemoci. Pomáháme jim zvládnout diabetes, který vyžaduje neustálou kontrolu
jak ze strany lékařů, tak samotných pacientů.
Proto pořádáme každoročně 10 přednášek se
zdravotníky, pravidelně uveřejňujeme aktuální
informace ve Slavkovském zpravodaji a v regionálním tisku. Letos již podesáté jedeme na rekondiční pobyt do lázní Luhačovice. Devětkrát
jsme organizovali ozdravný pobyt u moře v Itálii a Chorvatsku. Pořádáme rehabilitační cvičení
a plavání. Prostřednictvím farmaceutických
firem organizujeme DIA výstavy a prodej levnějších pomůcek a zdravé výživy.
Jsem ráda, že za těch deset let poctivé, nezištné práce celého výboru se nám podařilo získat důvěru diabetiků. Také děkujeme za podporu
naší činnosti Městskému úřadu Slavkov a VZP
Vyškov, všem lékařům a dobrovolníkům, kteří
s námi spolupracují. Právě proto, že diabetes postihuje stále více lidí, jsme odhodláni v naší
práci pokračovat a přivítáme další ke spolupráci.
Marie Miškolczyová
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Zpráva z Prvního motobálu
Po 2 letech se splnilo přání příznivců a členů
Motoklubu Austerlitz a 8. února byl uspořádán 1.
motobál. Byl určen hlavně pro manželky a přítelkyně motorkářů, kterým jsme chtěli vynahradit čas,
kdy se jejich partneři téměř každý víkend v motorkářské sezoně zúčastňují nějakého závodu. Snad
se nám tento záměr podařil. Při vstupu do sálu dostala každá dáma karafiát a její mužský protějšek
malou ochutnávku slivovice. V sále jsme mohli obdivovat oku lahodící nové stroje KTM a poprvé zde
byla k vidění první čtyřkolka této firmy. Také jsme
se mohli potěšit pohledem na 2 krásné harleye, sen
každého motorkáře. Na pódiu stál Mibike 40 a obrovský pohár, jejž získal K. Májek za 1. místo v Rakousku. Pod pódiem byl vystaven „plnokrevník“
silniční Supersport 600 ze stáje Mayer.
Po zahájení následovalo velmi líbivé vystoupení
taneční skupiny Flip Flop. V místnosti naproti baru
se promítala nekonečná smyčka závodů Fechtl
Cupu 2006 a 2007. Po hodině tance, ke kterému
hrála skupina Renegades, předvedl trojnásobný vicemistr světa v biketrialu Honzík Musil dech beroucí cyklošou. Šlo o sportovní tanec na kole, náročné skoky a přeskoky až přes tři dobrovolné
asistenty. Po tomto zdařilém, náročném a bezchybném vystoupení sklidil bouřlivé ovace všech
přítomných.
Následovala další hodinka společenského tance
a poté 2. taneční kreace skupiny Flip Flop. O půlnoci proběhlo losování a slavnostní předání tomboly TOP 10. V 1 hodinu po půlnoci přišlo překvapení večera: pánové ocenili odvážné vystoupení
dámy, ženy zase dokonale urostlou postavu sympatického muže. Choreografie této produkce se setkala s velmi příznivým ohlasem přítomných. Po

těchto kulturních vstupech pokračoval tanec a zábava až do třetí hodiny ranní.
Závěrem bych chtěl vyzvednout a ocenit velké
úsilí ing. Jaroslava Zrebného, který přípravě tohoto
motobálu věnoval mnoho času. Jménem Motoklubu mu srdečně děkuji. Zároveň děkujeme všem
sponzorům za hodnotné věcné ceny do tomboly.
Motobálu se zúčastnili téměř všichni členové motoklubu ve společenském oblečení, nikoliv v tradičním – koženém.
Náš ples se vydařil, všichni byli spokojeni, takže
nic nebrání tomu, abychom v příštím roce setkání
zopakovali.
J.M.
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Změna ordinačních
hodin oční ordinace
Pondûlí 7–14.30
Stﬁeda 7–15.30

MUDr. Irena Kleinová
MUDr. Irena Kleinová

(dopoledne glaukomová poradna, odpoledne vy‰etﬁování perimetrÛ – dle objednání)

âtvrtek 7.30–15.30 MUDr. Svûtlana Ruppová
Pátek 7–13.00
MUDr. Irena Kleinová
(ordinace pro dûti)

tel. objednávání 544 423 444, mob. 733 121 720
Dr. Kleinová

Svaz tělesně postižených informuje
Místní organizace STP v ČR o. s. v letošním
roce oslavuje 90 let vzniku ve Slavkově u Brna.
K tomuto výročí založení jsme vydali brožurku
v omezeném množství 200 ks, ve které čtenáře
seznámíme s historií i současností práce organizace. Cena brožurky je 20 Kč, k dostání je
v naší kanceláři každou středu od 9 do 11 hodin.
Letos plánuje výbor uskutečnit pro členy
a občany následující akce:
• nákupní zájezdy do Polska v 1. pololetí
v termínech: středa 16. dubna, sobota 17.
května a sobota 7. června (dle zájmu). Závazné
přihlášky přijímá paní Jindra Hanáková na tel.
605 327 160, popř. se lze přihlásit v naší kanceláři v suterénu polikliniky (naproti čekárny
MUDr. Hartla) vždy ve středu od 9 do 11
hodin.
• zajišťujeme návštěvy divadelních předsta-

vení v Brně. Na všechna představení zajišťujeme i dopravu. Obsazujeme všechny žánry, tj.
operety, opery, muzikály, činohry apod. Noví
zájemci se mohou přihlásit v kanceláři.
• ke konci měsíce března nebo začátkem
dubna uskutečníme VČS
• připravujeme rekondiční týdenní pobyt pro
26 osob v termínu červen (v současné době
v jednání)
• připravíme pro členy s rodinnými příslušníky a příznivce organizace Mikulášskou besídku
• rádi bychom k výročí organizace uskutečnili v pořadí již 10. vánoční koncert. Případné
bližší informace podáme později.
Těšíme se na vaši účast při výše uvedených
akcích a přejeme vám hlavně hodně zdraví.
Výbor STP v ČR o. s. Slavkov u Brna
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 Bude Jiráskova ulice opět klidná?
Každý obyvatel Slavkova mi dá jistě za pravdu,
že ještě před několika lety byla ulice Jiráskova od
křižovatky s ulicí Pod Oborou velmi poklidná
ulice. Matky se nikdy nebály nechat si děti hrát
venku před domem, protože i když občas projelo
nějaké auto, jelo velmi opatrně. Děti si hrály
s míčem, v zimě sáňkovaly, majitelé aut na to brali
zřetel.
Situace se dramaticky změnila poté, co se
v ovocných sadech začaly stavět rodinné domky.
Poklid ulice se rázem změnil v rušnou stavbu. Ale
nechť, lidé chtějí bydlet, ostatní musí být solidární
a musí nějakou dobu vydržet, vždyť to není napořád.
Velmi jsme se mýlili. Ruch stavebních strojů
vystřídaly rychlé jízdy osobních automobilů nových obyvatel ulice. Uzákoněnou rychlost
50 km/h řidiči vůbec nerespektují. A právě takový
nezodpovědný řidič nám a hlavně mé dceři při-

pravil opravdu „veselé a klidné“ Vánoce. Dne 22.
12. 2007 svojí spěšnou jízdou způsobil smrt naší
kočičce, která více než pět let komunikaci bez
problémů přecházela a nikdy se nic nepřihodilo.
Můžu být ráda, že děti Jiráskovy ulice již vyrostly
a že tento řidič bez svědomí nezranil nějaké dítě.
I když již pár let ve Slavkově nebydlím, navštěvuji rodiče téměř každý víkend a dění ve městě mi
není lhostejné.
Tento článek píši jako podnět, zda by nebylo
vhodné umístit ke značce „slepá ulice“, která je na
rohu ulic Jiráskova a Pod Oborou, další značku
omezující rychlost. Také doufám, že tato úvaha
poslouží i policii k občasnému změření rychlosti.
Na závěr přeji všem dobrým lidem a rozvážným řidičům šťastný a úspěšný nový rok 2008.
Těm nezodpovědným a mizerným řidičům nepřeji
nic dobrého, ale ani zlého. Na každého totiž dojde.
M. Medková, Brno

Za co se platí a neplatí u lékaře
I dva měsíce od zavedení poplatků u lékaře stále není jasné, za co se má platit a za co ne. Přinášíme vám stručný přehled platby poplatků v ambulancích i v nemocnici.

Neplatíte nic – 0 Kč
Preventivní prohlídky
Za prevenci neplatí nikdo, ani za očkování, které proplácí
pojišťovna nebo stát.
Diagnostická a laboratorní vyšetření
Jde o celou škálu výkonů: měření tlaku, odběry krve
a moči, rentgen, magnetickou rezonanci, radioterapii, ultrazvuk, natočení EKG a EEG, CT a podobně.
Terapie a nácvik
Pokud „na pojišťovnu“ chodíte k psychologovi, logopedovi nebo třeba na rehabilitace, platíte jen při vyšetření – většinou při první návštěvě.
Telefonická konzultace
Neplatíte, když doktorovi zavoláte.
„Papírování“ a práce sestry
Bez poplatku je vystavení receptu na lék bez vyšetření
nebo ošetřovačky na dítě. Neplatí se ani úkony sestry (píchnutí injekce, převazy, odběr krve, objednání na vyšetření).
Dárcovství krve
Za vyšetření před odběrem krve, plazmy nebo kostní dřeně
dárci poplatek nehradí.
Připojení na umělou ledvinu
Pacienti s onemocněním ledvin neplatí za dialýzu.
Plně hrazené výkony a léky
Vše, co si plně platíte z vlastní kapsy, je od poplatku osvobozeno (poplatek za recept na antikoncepci, vakcína proti
klíšťové encefalitidě či potvrzení na řidičák).
Zdravotnické pomůcky
Poplatek za recept vás nečeká ani v případě pomůcek jako
jsou ortézy, berle, chodítka, inkontinenční pleny a podobně.
Nejde o recept, ale poukaz.
Jednodenní péče
Jde většinou o menší operace třeba kolena, ramene, žlučníku nebo kýly. Pokud v nemocnici nepřespíte, poplatek 60 Kč
neplatíte.

Pacienti, kteří neplatí
Vážně nemocné děti
Děti od 1 roku do 18 let v dispenzární péči – jde o chronicky
nemocné pacienty pod pravidelným lékařským dohledem. Neplatí však jen za péči, která se týká jejich diagnózy.
Děti z dětských domovů
Od poplatku jsou zcela osvobozeny děti z dětských domovů a výchovných ústavů.
Těhotné ženy
Bez poplatku je veškerá péče spojená s těhotenstvím.
Pacienti v hmotné nouzi
Neplatí lidé s velmi nízkými příjmy. Musí to však doložit potvrzením o hmotné nouzi z obecního úřadu a každých 30 dní
doklad aktualizovat.

Pacienti v ochranné léčbě a s infekcí
Žádné poplatky neplatí osoby, kterým soud nařídil ochrannou léčbu a infekční pacienti.

Platíte 30 Kč
Klinické vyšetření
U praktického lékaře, dětského lékaře, gynekologa, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda. Poplatek 30 korun zaplatíte za každou návštěvu u lékaře, podmínkou je, že vás vyšetřuje. Vztahuje se i na
vyžádaná vyšetření – tedy když vás praktik vyšetří a pošle ke
specialistovi, platíte u obou.
Ambulance v nemocnici
Třicetikorunový poplatek lékař vybere, když vás ošetří na
ambulanci v pracovní den od 7 do 17 hodin. Po páté hodině
a o víkendech se nemocniční ambulance mění na pohotovost
a poplatek roste na 90 korun. Provozovatel však může „normální“ otvírací dobu ambulance prodloužit.
Návštěva lékaře doma
Platíte, i když vás praktik nebo pediatr navštíví doma nebo
v zařízení sociálních služeb (domov důchodců).
Výdej léků na předpis
Hradíte každou položku na receptu, položkou je míněn
jeden druh léku. Na jednom receptu mohou být nejvíc dvě
položky, tedy dva různé léky – poplatek je pak 2x 30 Kč. Počet
balení je většinou omezen na tři od jednoho léku.

Platíte 60 Kč
Den pobytu
V nemocnici, lázních, léčebně, dětské ozdravovně, rehabilitačním centru, psychiatrické léčebně. Zaplatíte za každý
den v léčebném zařízení v případě, že pobyt v nich plně hradí
zdravotní pojišťovna. První a poslední den pobytu se počítá
jako jeden.
Doprovod pacienta
Pokud vám revizní lékař schválí, abyste v nemocnici nebo
v lázních dělali doprovod třeba svému dítěti, platíte 60 korun
denně i za sebe. Rodiče platí i za novorozence, a to i v případě, že je v inkubátoru.

Platíte 90 Kč
Pohotovost
Po 17. hodině a o víkendech se nemocniční ambulance
mění na pohotovost a lékaři vybírají 90 korun. Když si vás
v nemocnici nechají, naúčtují si jen 60 korun za den pobytu,
vyšetření je bezplatné.
Cizí zubař
Když půjdete (kdykoli) k zubaři, u kterého nejste registrováni, naúčtuje si za ošetření 90 korun.
OBECNĚ
Platí se až po vyšetření nebo po úkonu. Dopředu neplaťte, lékař nemůže vědět, s čím přicházíte.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
88 MINUT. AL PACINO, ALICIA WITT. VáÏenému soudnímu psychiatrovi neznám˘ hlas v telefonu oznámí, Ïe
má jen 88 minut Ïivota, neÏ ho zabije…
VÁ·E≈ A CIT. ANNE HATHAWAY. Vá‰niv˘ milostn˘
pﬁíbûh o skuteãném setkání mladé Jane Austenové
a Toma Leroye, kter˘ pravdûpodobnû inspiroval její
nejvût‰í romány.
HAIRSPRAY. JOHN TRAVOLTA, MICHELLE PFEIFFER,
CHRISTOPHER WALKEN. Pí‰e se rok 1962. Dívka
s velk˘mi vlasy a je‰tû vût‰ími sny touÏí zatancovat si
ve slavné show. KdyÏ se jí naskytne ‰ance, stane se
pﬁes noc skuteãnou hvûzdou. Natoãeno podle úspû‰ného muzikálu.
KRÁLOVSTVÍ. JAMIE FOX, CHRIS COOPER, JENNIFER GARNER. T˘m elitních agentÛ FBI cestuje do
Saudské Arábie, aby tu vyﬁe‰il brutální masovou
vraÏdu a dopadl atentátníka dﬁíve neÏ znovu udeﬁí.
ZBOUCHNUTÁ. Protiklady se pﬁitahují. Pro superflákaãe Bena a kariéristku Alison tohle poﬁekadlo rozhodnû platilo. Komedie, která si nebere servítky a zaruãenû vás rozesmûje.
PROBUZENÍ TMY. Magické postavy, napínavé scény
a úÏasné vizuální efekty jsou hlavní pﬁedností fantastického velkofilmu, dobrodruÏství, které si zamiluje
celá rodina.
HRDINOVÉ A ZBABùLCI. ROBERT REDFORD, MERYL
STREEP, TOM CRUISE. Je válka, i kdyÏ to tak na první
pohled nevypadá. Tisíce mlad˘ch muÏÛ nasazuje americká armáda v nejrÛznûj‰ích koutech svûta, aby bojovali s terorismem. Jejich osud ov‰em ﬁídí politici
z dobﬁe zabezpeãen˘ch pracoven ve Washingtonu.
PLANETA TEROR. Budoucnost nenabízí nic neÏ miliony nakaÏen˘ch a nespoãet mrtv˘ch. Jen nûkolik ‰Èastn˘ch hledá poslední bezpeãné útoãi‰tû na planetû
Teror.
MÉ DRUHÉ JÁ. JODIE FOSTER. Po smrti svého snoubence v sobû objevuje kohosi cizího a vyráÏí do ulic
noãního mûsta hledat pomstu.
MISS POTTER. RENÉE ZELLWEGER, EWAN McGREGOR. Krásná a pohádková podívaná inspirovaná Ïivotním osudem slavné malíﬁky a spisovatelky Beatrix.
ëÁBLOVA DÍLNA. Skuteãn˘ pﬁíbûh geniálního krále
padûlatelÛ. Nejvût‰í padûlatelská operace v‰ech dob.
Nacisté zfal‰ovali ãtyﬁnásobek britské devizové rezervy. Dnes nejvût‰í odborník na fale‰né bankovky z té
doby, bydlící v Praze, letos oslavil devadesáté narozeniny.
BEZ SLITOVÁNÍ. DANNY GLOVER. Obyãejní lidé
a události z neobyãejného úhlu pohledu. Rozdûleni
nenávistí, spojeni násilím, ﬁízeni ctí.
HRANICE SMRTI. JENNIFER LOPEZ. Mladá reportérka má vysvûtlit sérii tajemn˘ch vraÏd, zji‰Èuje v‰ak,
Ïe jde o stovku vraÏd, do kter˘ch jsou zapleteni lidé
z vysok˘ch kruhÛ.
MRTVÁ DÍVKA. Pﬁíbûh o mrtvé dívce, která to schytala ponûkud hrubûji, neÏ se na prÛmûrnou mrtvolu jejího vûku slu‰í.
MÒJ VÒDCE. ULRICH MUHE, HELGE SCHNEIDER.
Skvûlá komedie, v níÏ je Adolf Hitler prezentován jako
bezbrann˘ imbecil, s jehoÏ mentálním rozpoloÏením
mÛÏe pohnout jen Ïidovsk˘ profesor.
ONCE. GLEN HANSARD, MARKÉTA IRGLOVÁ. Jeden
z nejúspû‰nûj‰ích filmov˘ch projektÛ s ãeskou úãastí
za posledních nûkolik let.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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První etapa protipovodňových opatření na řece
Litavě z pohledu ekologických organizací
Účelem tohoto diskusního příspěvku není
zpochybňovat nutnost a prospěšnost díla, které
podporuje rozvoj města a chrání občany i majetek v záplavovém území Litavy, ale celkové
zhodnocení stavby z hlediska biodiverzity,
ochrany živočichů vázaných na vodu a říční
toky. Odkázat příštím generacím zdravou, produktivní krajinu, odolnou nejen proti záplavám,
ale i proti suchu, která poskytne i kvalitní podzemní vodu. Dát možnost přírodě, živočichům,
rostlinám, stromům tuto krajinu dotvářet a obývat. Umožnit vodě, aby se měla možnost hromadit v mokřadech, rozlévat se v loukách podél
řeky a tak zadržovat vláhu neustále, nejen v období zvýšeného stavu vody nebo záplav. Dosavadní provedená úprava systémem zvýšených
hrází a vyšší kapacitou průtoku má koncepci
převádění povodní níže po proudu k našim sousedům. Kritika již provedených úprav je směrována na Povodí Moravy. Ekologové hodnotí
i stavby suchých poldrů jako neefektivní řešení
na zregulovaných řekách.
Ekologické organizace Hnutí Duha, nadace
Partnerství a Unie pro řeku Moravu poukazuje
veřejně na nedodržování směrnice Evropského
společenství při úpravách povodí, hlavně nedodržení zachování biodiverzity krajiny, základní
pojetí, včetně obecné ochrany přírody. Poukazují
na skutečnost, že u nás jsou v úpravě toků stále
používány praktiky, dalo by se říci – z minulých
století. Stále potřebujeme k ochraně před povodněmi tuny betonu a lomového kamene, zatímco v jiných zemích EU je prováděna skutečná
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Občanské sdružení Život a zdraví
vás zve k cyklu přednášek
pro veřejnost pod názvem
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NEW START ZA ZDRAVÍM 2008
11. března – Bylinky v domácí lékárně. Přednáší PharmDr. Monika Foltínová
Začátek v 18 hodin. Sál nad zubní ordinací,
Lidická 307, Slavkov – vstup zdarma. Přednáška bude doplněna promítáním a ochutnávkou zdravých pokrmů
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít zdravěji a lépe!

Foto: R. Lánský

revitalizace toků s funkčním spojením s dosavadní přírodou, spojené nikoliv se zrychlením,
ale naopak se zpomalením odtoku vody.
Považuji za vhodné citovat zde část hodnocení
této problematiky u nás, zveřejněné v rámci projektu Unie pro řeku Moravu s názvem: „Řeky
pro život – posílení účasti veřejnosti při plnění
evropské vodní legislativy.“ Zveřejnil Český
svaz ochránců přírody, Státní fond životního prostředí ČR, nadace Veronica: „Ukazuje se, že klasické regulace (napřimování) vodních toků jsou
již minulostí, nicméně stále existuje silný tlak na
přírodě cizí technická opatření. Příkladem může
být právě dokončená úprava koryta řeky Litavy
ve Slavkově u Brna, která je ukázkovým příkladem setrvačnosti vodního hospodářství, kdy se
promarnila šance na zpřírodnění dříve regulovaného toku a peníze se znovu investovaly do
zkanalizování koryta. Právě k výše uvedenému
příkladu nebo jemu podobným by v současné
době docházet nemělo, protože evropská legis-

lativa v podobě Rámcové směrnice vodní politiky vylučuje zásahy zhoršující ekologický stav
vodních toků… Zaostáváme za vyspělou Evropou, neexistuje účinná komunikace směrem do
nižších úrovní.“ Zveřejněny jsou i fotografie
vhodných i nevhodných úprav toků.
V letošním roce by měla následovat realizace
druhé etapy protipovodňových opatření. Domnívám se, že s rozsahem prací v druhé etapě
není veřejnost seznámena. Zde hrají důležitou
roli nevládní ekologické organizace, prezentující
zainteresovanou veřejnost, a jsou schopny vyvinout silnější tlak, než jedinci. Podobná organizace nebo aktivita Českého svazu ochránců přírody v našem městě chybí. Písemné připomínky
při dodržování formálních náležitostí mohou
provádět i fyzické osoby na adresu státních
úřadů i podniků Povodí. Každá podaná připomínka musí být projednána a musí k ní být podavateli poskytnuto vyjádření.
Milan Hrabovský

Kalendář akcí – březen 2008
Datum

1. 3.
1. 3.
8. 3.
9. 3.

hod.

18.00
10.00-16.00
10.00-16.00
13.30

9. 3.
13.30-17.00
11. 3.
18.00
20. a 21. 3. 8.00-13.00

21. 3.
26. 3.

14.00

28. 3.

20.00

29. 3.
Výstavy
28. 3.

10.00-16.00

druh

akce

kult.
sport.
sport.
kult.

Divadelní hra Blaník – Jára Cimrman ve Slavkově. Uvádí divadlo Archa z Brna
Zimní střelecká liga
Zimní střelecká liga
Pohádková píšťalka. Zájezd do divadla Radost (odjezd 13.30 hod. od kostela)
Cena: 130,- Kč (vstupné + doprava), přihlášky a platba nejpozději do 3. března!
spol. Dětská diskotéka. Vstupné: 25 Kč
spol. Bylinky v domácí lékárně. Přednáška PharmDr. Moniky Foltínové. Vstup zdarma
spol. Velikonoční prázdniny s DDM. Cena: 30 Kč na den, s sebou: 3 vyfouklá vejce, svačinu a přezůvky
Program: výtvarné práce, sportovní soutěže, hry, internet, vycházky
Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 18. března!
spol. Plavání pro děti. Cena: 80 Kč, pro pojištěnce Metal Aliance 30 Kč
Je nutné přihlásit se předem v DDM nejpozději do 17. března!
spol. Poznáte příznaky mozkové příhody?
Přednáška primářky neurologického oddělení nemocnice ve Vyškově MUDr. Naděždy Fišerové
spol. 9. country bál s Poutníky. Účinkující: Hudební skupiny POUTNÍCI a PODJEZD,
COUNTRY DREAMS ze Zlína a skupina Western Club BLACK & BROWN z Karviné.
Předprodej vstupenek v informačním centru, tel. 544 220 988.
sport. Finále zimní střelecké ligy

16.00 kult.

Šaty dělají člověka. Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Fr. France ve Slavkově
Výstava otevřena souběžně s provozem zámku a potrvá do 31. 5. 2008

místo konání

poﬁadatel

sál fary
Zámecká střelnice
Zámecká střelnice
Divadlo Radost Brno

ř.-k. farnost
SSK 0750 E-com
SSK 0750 E-com
DDM

SC Bonaparte
sál Lidická 307
DDM

DDM, Jinlong s.r.o.
OS Život a zdraví
DDM

aquapark Vyškov

DDM

zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
sál centra Bonaparte

Poutníci

Zámecká střelnice

SSK 0750 E-com

Zámek Slavkov

ZUŠ Fr. France, Zámek
Slavkov – Austerlitz

2/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

1. 3. sobota
2. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

4. 3. úterý
5. 3. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

8. 3. sobota
9. 3. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
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B¤EZEN–DUBEN 2008
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

CHYŤTE DOKTORA

92 min.

Tři možné varianty dne, kdy nadějný gynekolog se vrací k ženě, v té druhé zůstává u milenky a v té třetí neudělá ani jedno
ani druhé… Komedie o lásce a jejích následcích. Nový český film M. Dolenského. Hrají: M. Malátný, T. Vilhelmová,
I. Janžurová, L. Sobota a další. Hudba Chinaski.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

PAN VČELKA

86 min.

Příběh včelky, která odmítá do smrti jen dřít v úlu. První okamžiky „na svobodě“ ale včele otevřou oči, protože
lidský svět přesvědčil jeho nejbujnější představy. Animovaný komedie v české verzi.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
90 min.
Dvě neobyčejné veverky, které nejenže umí mluvit, umí i výborně zpívat. Dělaji koncerty a pouštějí se do různých dobrodružství
s dramatickými následky. Animovaná rodinná komedie v české verzi.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

11. 3. úterý
12. 3. středa

19. 30 hod. JÁ, LEGENDA
100 min.
19.30 hod. Adaptace románu R. Mathesona o vědci, který se coby poslední člověk na Zemi potýká v New Yorku budoucnosti
se samotou… a agresivními mutanty! Akční sci-fi USA.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

15. 3. sobota
16. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
92 min.
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Vzrušující příběh
s tajemnou zápletkou. Nový český film Filipa Renče. Hrají: J. Langmajer, F. Blažek, L. Siposová, V. Jiráček a další.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

18. 3. úterý
19. 3. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

ZLATÝ KOMPAS
113 min.
Kdesi ve vesmíru existuje paralelní svět. Je téměř stejný jako ten náš. Témeř. Je to svět, v němž vaším skutečným přítelem
může být medvěd v brnění. Fantastický příběh podle bestselleru Philipa Pullmana. Film USA/V. Británie v české verzi!
Vstupné: 55, 57 Kč
Mládeži přístupno

22. 3. sobota
23. 3. neděle

16.30 hod.
16.30 hod.

26. 3. sobota
27. 3. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

SKÓRUJ!
91 min.
Komedie o pingpongovém šampionovi, který se zhroutil na olympiádě. Po čase je kontaktován FBI s žádostí, aby odhalil
ilegální organizaci v tomto sportu. Bude znovu úspěšný ve světě agentů FBI a hráčů s pálkami? Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

29. 3. sobota
30. 3. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

PAST NA ŽRALOKA
77 min.
Animovaná komedie o rybákovi jménem Pi, snažícím se uchránit svůj domov a svou milovanou rybku před agresivním žralokem.
Film USA/J. Korea v české mluvě!
Vstupné: 55, 57 Kč
Mládeži přístupno

1. 4. úterý
2. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

5. 4. sobota
6. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

8. 4. úterý
9. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

RATATOUILLE

110 min.

Miluje jídlo a rád by se stal kuchařem. Jaké jsou ale jeho šance, když je …krysa? Když vás někde uvidí v kuchyni,
jde doslova o život. Úspěšná animovaná komedie USA v české verzi!
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva
u Waterloo. Film inspirován napoleonskými bitvami a jejich vzpomínkovými akcemi. Úspěšný film Dušana Kleina.
Hrají: B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, M. Hilmerová aj.
Mládeži přístupno od 12 let

LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ

124 min.

Lovec pokladů Ben Gates se pouští za dalším tajemstvím – tentokrát ve jménu své rodiny, jejíž pověst, resp. pověst
jednoho z dávných předků, utrpěla ohavným nařčením. Dobrodružný film USA.
Mládeži přístupno

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET 116 min.
Nespravedlivě odsouzenému B. Barkerovi, který ve vězení strávil 15 let, se podaří uniknout do Londýna rozhodnutý pomstít
svou rodinu a zmařené roky. Film USA, režie: Tim Burton, v hl. roli Johnny Depp. Oba získali Zlatý glóbus.
Mládeži do 15 let nepřístupno
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