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ﬁestoÏe nepatﬁím mezi znalce klasického hudebního umûní, zúãastnil jsem se slavnostního koncertu, kter˘ se konal dne 2. února ve Spoleãenském domû Kulturního domu Bonaparte pﬁi pﬁíleÏitosti
50. v˘roãí zaloÏení Základní umûlecké ‰koly Franti‰ka
France ve Slavkovû u Brna. Dojem, jak˘ cel˘ prÛbûh
koncertu na mû uãinil, mû pﬁivedl k této my‰lence,
abych se s vámi o své pocity a nad‰ení podûlil prostﬁednictvím tohoto ãlánku.
Chtûl bych touto cestou podûkovat vedení ZU·
v ãele s její ﬁeditelkou, paní Evou Cupákovou, za hudební i pûveck˘ záÏitek, kter˘ jsem nejen já, ale pevnû
vûﬁím, Ïe v‰ichni ve zcela zaplnûném sále, mohli v tento slavnostní podveãer proÏít. Profesionalita skloubená
s nad‰ením a individuálním umûním v‰ech úãinkujících,
mimo jednoho hostujícího (Jana ·Èávy) vesmûs hudebních pedagogÛ a absolventÛ této ‰koly, na mû udûlala
obrovsk˘ dojem a byla ocenûna vÏdy zaslouÏen˘m
a bouﬁliv˘m potleskem. PﬁestoÏe z projevÛ nûkter˘ch
úãinkujících jsem byl zcela okouzlen, jejichÏ jména si
v‰ak nechám pro sebe, protoÏe mi nepﬁipadá spravedlivé vyzdvihovat v rámci celé této hodnotné akce jed-

P

Základní umělecká škola F. France ve Slavkově slavila 50 let
notlivce, podûkovat bych tímto
chtûl úplnû v‰em. V‰em, kteﬁí vystupovali, i v‰em tûm, kteﬁí se jakoukoliv mûrou na pﬁípravû a prÛbûhu akce podíleli.
Toho veãera jsem si opût uvûdomil absenci podobn˘ch kulturních akcí v na‰em mûstû, které
by dokázaly oslovit milovníky
umûní i ty z nás, kteﬁí se za nû
zcela jistû nepovaÏujeme.
Chtûl bych vedení ‰koly i ‰kole jako takové popﬁát do dal‰ích
let pﬁedev‰ím hodnû „Tvoﬁivosti“,
která je ústﬁedním principem
v‰ech jejích ãinností, hodnû nadan˘ch a spokojen˘ch ÏákÛ, kteﬁí budou moci v pohodovém a pﬁíjemném prostﬁedí rozvíjet své
nadání a talent. Ivan Charvát
Brněnská skupina Kern,
vokály doprovod – současní žáci ZUŠ

Příští číslo vyjde 1. dubna

Bývalý ředitel Jaroslav Ledvinka, starosta Petr Kostík a současná ředitelka Eva Cupáková.
Foto: V. Soukop

Obnovení tradice
Poslední sobotu v lednu uspořádala ZŠ Komenského společně s Klubem přátel
školy ples ve Společenském domě. Byl to opravdu příjemně strávený večer. O skvělou hudební atmosféru se zasloužila skupina L.I.F. band z Olomouce. Taneční parket praskal ve švech. Volné chvilky během večera okořenili mistři světa v diskotancích, taneční skupina EGO a naše děvčata – Glitter stars. Nechyběl ani kankán.
Byla to přímo strhující podívaná. A co nesmí chybět na plese? Přece tombola! Z velkého počtu pěkných cen se radovalo mnoho šťastlivců. Za to patří všem sponzorům
naše upřímné poděkování. I závěr večera byl neobvyklý. S muzikanty jsme se loučili netradičně – společnou písní „Sbohem, galánečko“. Pak přišlo ještě další sólo.
Žádný valčík na rozloučenou. Večerka v podání trubky byla definitivní tečkou.
Už si plánujete kulturní akci pro příští leden? Potom nezapomeňte na další ročník našeho školního plesu.
Mgr. Hana Červinková

Ples ZŠ Tyršova
V sobotu 18. února jsme se sešli na XIII.
školním plese ZŠ Tyršova. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Panorama Vyškov. Během večera jsme měli možnost
zhlédnout tři taneční vystoupení. To první
připravila paní učitelka Lenka Krahulová se
svým tanečním souborem. Další dvě předvedla slavkovská taneční skupina Flip Flop.
K dobrému pocitu z plesu přispěla u mnohých účastníků i výhra. Tu mohli získat díky
bohaté tombole, do níž přispěli sponzoři
a rodiče našich žáků. Děkujeme. Výtěžek
bude použit ve prospěch žáků ZŠ Tyršova.
Další fotografie z plesu můžete vidět na
našich webových stránkách www.zsslavkov.cz.
V barevných sukních taneční soubor Lenky
Krahulové, v šeru noci skupina Flip Flop.
Foto: Vladimír Soukop
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

61. řádná schůze RM – 23. 1. 2006
1. RM po projednání zprávy „Schválení rozpočtů
PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro
rok 2006“ schvaluje rozpočet TSMS pro rok 2006, limit mzdových prostředků TSMS a průměrný přepočtený počet zaměstnanců TSMS (19). Současně RM stanovuje pro TSMS závazné ukazatele a limity pro
finanční hospodaření PO pro rok 2006.
2. RM po projednání zprávy „Schválení rozpočtů
PO a návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro
rok 2006“ schvaluje pro Historické muzeum ve Slavkově u Brna limit mzdových prostředků a průměrný
přepočtený počet zaměstnanců (23). RM současně
ukládá ředitelce HM dopracovat návrh rozpočtu HM
pro rok 2006.
3. RM projednala záměr stavebních úprav nebytových prostor 2. NP Palackého nám. 89 pro potřeby Finančního úřadu ve Slavkově u Brna. Rozhodnutí odkládá do vyhodnocení zveřejněného záměru pronájmu.
4. RM projednala s PhDr. Oldřichem Rampulou,
předsedou Československé napoleonské společnosti,
možnosti vzájemné spolupráce.
5. RM vyslechla záměry pana Arnošta Urbana k investici na pozemcích p. č. 167 a 168 na ulici Boženy
Němcové (Hradební) v k. ú. Slavkov u Brna a diskutovala o jejich realizaci.
6. RM dává souhlas k uzavření dodatku č.1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Ing. Janem Reichlem na realizaci stavebních úprav budovy
Brněnská č. p.727 (bývalá administrativní budova Agroklasu).
7. RM odkládá projednání zprávy „Inženýrské sítě
v ulici Sadová ve Slavkově u Brna“ na příští zasedání
z důvodu nutnosti jejího doplnění a upřesnění.
8. RM pověřuje projekční přípravou akce „Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna“
Ing. arch. Antonína Havlíčka z Brna a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku PD akce.
9. RM odkládá projednání zprávy „Výběr dodavatele na projektovou dokumentaci regenerace panelového sídliště Zlatá Hora“ na příští zasedání z důvodu nutnosti jejího doplnění a upřesnění.
10. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemku parc. č. EN 341 o výměře 884 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Jihomoravského kraje do
vlastnictví Města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu.
11. RM pro investiční akci „Kompostárna pro Město Slavkov u Brna“ schvaluje podmínky veřejné zakázky (výběrového řízení), dále stanovuje hlavní kritéria hodnocení a složení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek. RM současně schvaluje nákup
kompletního strojního vybavení kompostárny (překopávač, sběrové vozidlo) a stanovuje kvalifikační kritéria pro zadání veřejné zakázky na realizaci uvedené
dodávky, hlavní kritéria hodnocení a stanovuje složení
komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
12. RM odkládá projednání zprávy „PRELAX –
smlouva o zajištění provozu Informačního centra“ na
své příští zasedání.
13. RM souhlasí s uzavřením předložené nájemní

smlouvy na byt č. 26, Polní 1444, Slavkov u Brna,
s paní Zdeňkou Zbořilovou ze Slavkova u Brna, od
1. 2. 2006.
14. RM souhlasí s uzavřením předložené nájemní
smlouvy na pronájem kanceláře č. 46 v II. NP budovy
ul. Brněnská 727, Slavkov u Brna firmě PVP Syntetik
s. r. o., Sokolov od 1. 2. 2006 s nájemným ve výši 1000
Kč/m2/rok.
15. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na byt v sídl. Nádražní 1153 paní Jaroslavě Jeřábkové
ze Slavkova u Brna na dobu určitou, a to o jeden rok,
do 28. 2. 2007.
16. RM rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. 5, I. kategorie, o velikosti 1+1 v sídlišti Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, na dobu určitou
od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007 za smluvní nájemné ve
výši 29,26 Kč/m2 v pořadí Kamila Slezáková, Iveta
Kučerňáková, Marek Policar.
17. RM neschvaluje uzavření smlouvy s Centrem
sociálních služeb Vyškov, o.p.s., o poskytování služeb
Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Vyškov ve spádovém území obce s rozšířenou působností.
18. RM schvaluje pro Pečovatelskou službu, organizační složku Města Slavkova u Brna, vlastní dílčí
rozpočet v rámci schváleného rozpočtu města v oblas-

62. řádná schůze RM – 13. 2. 2006
1. RM projednala zprávu o programu rozvoje Města
Slavkova u Brna na rok 2006 a předkládá ji v jednání
řádného zasedání ZM.
2. RM bere zprávu o činnosti bytové komise v roce
2005 na vědomí.
3. RM schvaluje přijetí daru ve výši 21 000 Kč od
CATEGORY s. r. o., Brno jako 30 % podílu na nákladech
projektové studie IS v lokalitě Sadová ve Slavkově
u Brna.
4. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové studie IS v lokalitě Sadová ve Slavkově u Brna s Ing. Petrem Nykodýmem, Brno.
5. RM ukládá Finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření na pokrytí podílu města na projekční studii
IS ve výši 49 000 Kč.
6. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Regenerace panelového sídliště
Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“ se zhotovitelem
Ing. arch. Alešem Putnou z Troubska za cenu 309 400 Kč.
7. RM jmenuje pracovní skupinu ve věci „Regenerace panelového sídliště Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“.
8. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Ludmilou Sigmundovou, Topolová 1494, Slavkov
u Brna na pronájem pozemků parc. č. 2929/9 zahrada
a 2929/1 zahrada, vše v k. ú. Slavkov u Brna s ročním
nájemným ve výši 762 Kč a roční výpovědní lhůtou ke
dni 1. 10. běžného roku.
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- předprodej vstupenek na Country bál
s Poutníky, který se uskuteční 10. března
ve Společenském centru Bonaparte
- internet pro veřejnost za 30 Kč/hod.
- faxové služby
- služby DHL
Otevírací doba IRC Austerlitz:
Kontakt:

ti výdajů pro rok 2006, limit počtu pracovníků pro rok
2006 a limit mzdových prostředků pro rok 2006.
19. RM odvolává paní Simonu Ondruškovou na
vlastní žádost z komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže ke dni 31. 1. 2006. RM současně jmenuje paní Ivanu Olejníkovou členkou komise pro školní
a mimoškolní aktivity mládeže s účinností od 1. 2.
2006.
20. RM neakceptuje nabídku na prezentaci Města
Slavkova u Brna v magazínu Československé obce legionářské pro rok 2006.
21. RM souhlasí s žádostí o příspěvek Českému
svazu zahrádkářů ve Slavkově u Brna ve výši 8000 Kč.
22. RM doporučuje HM vyhovět žádosti o pořádání Country festivalu v termínu 5. 8. 2006.
23. RM schvaluje přijetí daru – stavby komunikace
na části pozemku parc. č.775/9 v k. ú. Slavkov u Brna
podle přiloženého plánku od obchodní společnosti
A+R, s. r. o.
24. RM souhlasí s použitím znaku města francouzským historikem p. Bernardem Velayem, předsedou
Francouzského heraldického výboru, pro bádání nad případnými souvislostmi znaku města s bitvou u Slavkova.
25. RM souhlasí s přijímáním darů na pokrytí nákladů 2. městského plesu.
26. RM projednala smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na zabezpečení LSPP pro rok 2006
a ukládá funkcionářům města dořešit podmínky této
smlouvy.

březen: pondělí–pátek
duben: úterý–neděle

9.00–16.00 hod.
9.00–17.00 hod.

I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

9. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
provozovatele Vlastislava Schulze, Brno v aleji ulice
Kounicova ve Slavkově u Brna při slavkovských Svatourbanských hodech v květnu 2006.
10. RM schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu
zemědělských pozemků ze dne 9. 7. 2002 s nájemcem
Rostěnice, a. s.
11. RM bere zápis č. 1/2006 z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí.
12. RM schvaluje „Dohodu o skončení nájmu“ na pozemek parc. č. 983 v k. ú. Slavkov u Brna.
13. RM vyslechla požadavky zástupců Sportovního
klubu – SK Slavkov u Brna. RM ukládá MěÚ připravit
návrh nového dodatku ke smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem – SK Slavkov u Brna.
14. RM byla seznámena se záměry budoucích stavebníků v lokalitě obytné zóny Zlatá Hora.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření kupní
smlouvy s Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Brno na
prodej STL plynovodu PE DN 63 v délce 154,0 bm
a NTL plynovodu PE DN 90 v délce 74,5 bm za cenu celkem 120 000 Kč. Z toho částka 96 000 Kč (80 %) bude
převedena na účet prodávajícího do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. Částka 24 000 Kč
(20 %) bude uvolněna až po zřízení věcných břemen
k pozemkům dotčených plynárenským zařízením.
16. RM trvá na provedení výkonu rozhodnutí (popř.
soudní exekuce) vyklizením bytu v sídlišti Nádražní
1154, Slavkov u Brna podle usnesení Okresního soudu
ve Vyškově č.j. E 1333/99-9 ze dne 24. 9. 1999.
17. RM doporučuje ZM schválit převod zůstatku finančních prostředků LSPP z roku 2005 do příspěvku
roku 2006. Podíl pro Město Slavkov u Brna činí pro rok
2006 celkem 14 980 Kč.
18. RM doporučuje ZM přijmout dotaci JmK pro rok
2006 na LSPP ve výši 599 000 Kč.
19. RM doporučuje schválit spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka v rozsahu jak ukládá smlouva JmK a ve střídání ordinačních
týdnů dle roku 2005.
20. RM doporučuje schválit uzavření smluv mezi
Městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu na zabezpečení LSPP v roce 2006.
21. RM doporučuje schválit uzavření smlouvy mezi
Městem Slavkovem u Brna a Zdravotnickou záchrannou
službou Jihomoravského kraje, p.o.
22. RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem
Slavkovem u Brna a Jihomoravským krajem v oblasti
(pokračování na straně 4)
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62. řádná schůze RM – 13. 2. 2006
(dokončení ze strany 3)
LSPP pro rok 2006 za podmínky schválení přijetí dotace
JmK v ZM.
23. RM schvaluje znění smlouvy mezi Městem Slavkovem u Brna a ostatními obcemi regionu.
24. RM doporučuje ZM ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2005 ke krytí výdajů LSPP v r. 2006.
25. RM doporučuje ZM prodat byt č. 3 na ul. ČSA
1211, Slavkov u Brna, Tomáši Dvořákovi, bytem ČSA
1211, Slavkov u Brna za cenu 359 770 Kč se zaplacením
kupní ceny nebo předložení záruky peněžního ústavu
před podpisem kupní smlouvy.
26. RM po projednání zprávy „Schválení rozpočtu
Historického muzea ve Slavkově u Brna pro rok 2006“
bere tuto na vědomí a schvaluje rozpočet pro rok 2006.
27. RM schvaluje odpisový plán Historického muzea
ve Slavkově u Brna pro rok 2006, schvaluje odpisový
plán Virtuální bitvy po celou dobu odepisování, schvaluje čerpání rezervního fondu HM ve výši 400 000 Kč,
schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku HM na pořízení SW a výpočetní techniky ve výši 50 000 Kč.
28. RM souhlasí s navrženým řešením dozoru a odkládacího prostoru pro žáky ze ZŠ Tyršova stravující se
ve školní jídelně ZŠ Komenského.
29. RM schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu
nebytových prostor pronajatých MVDr. Vítu Suchému
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
31. 5. 1996 (prostory restaurace Josefína).
30. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 9. 1993 s Lékárnou Slavkov, spol. s r. o., Malinovského 551, Slavkov
u Brna, s účinností od 1. března 2006.
31. RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor za
účelem provozování občerstvení na poliklinice paní Aleně Jarošové ze Slavkova u Brna, podle platné smlouvy
o nájmu č. 6/99 ze dne 31. 1. 1999 ve znění pozdějších
dodatků bez navýšení, za cenu 637,50 Kč/m2/rok.
32. RM rozhodla o uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektu pronajímatele na Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna (v uliční části budovy,
se vchodem z průjezdu vlevo, celkem tři místnosti o celkové výměře 94 m2) s firmou Natmal s.r.o., Brno (místnost
s oknem do Palackého náměstí), s firmou Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., Brno a Českou pojišťovnou
a. s., Brno (společně – místnost s oknem do dvora Panského domu) za roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2.
33. RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory kuchyně a výdejny obědů na
Polní 1444 v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna.
34. RM souhlasí s ukončením platnosti nájemní
smlouvy ze dne 26. 7. 2005 uzavřené s firmou JAMAK
s. r. o., Brno na pronájem nebytových prostor kuchyně
a výdejny obědů na Polní 1444 v Domě s pečovatelskou
službou ve Slavkově u Brna ke dni 28. 2. 2006 dohodou,
s podmínkou úhrady pohledávky vůči městu za odběr
tepla ve výši 27 727,70 Kč do 20. 2. 2006.
35. RM souhlasí s ukončením platnosti Kupní smlouvy č. 3/2005 o dodávce tepla ze dne 29. 7. 2005 uzavřené s firmou JAMAK s.r.o., Brno ke dni ukončení pronájmu nebytových prostor kuchyně a výdejny obědů na
Polní 1444 v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna.
36. RM souhlasí s výměnou bytů mezi Denisou
Kachlířovou a Jaromírou Raušerovou a ukládá odboru
BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Litavská 1496, Slavkov u Brna s Jaromírou Raušerovou,
s účinností od 1. 4. 2006 na dobu neurčitou, za podmínky složení kauce ve výši 10násobku nájemného včetně
služeb spojených s nájmem bytu.

Upozornění občanům
Na žádost jubilantů u příležitosti zlaté,
popř. diamantové svatby, tj. po 50 a 60 letech
společného manželského života, přijdou členky Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadě ve Slavkově u Brna osobně blahopřát. Také je možno uskutečnit slavnostní
obřad v obřadní síni na městském úřadě. Případné další informace získáte na matrice MÚ.

37. RM souhlasí s výměnou bytů mezi Markem Šilerem a Lenkou Klementovou a ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Litavská
1496, Slavkov u Brna s Lenkou Klementovou s účinností od 1. 3. 2006 na dobu neurčitou, za podmínky složení
kauce ve výši 10násobku nájemného, včetně služeb spojených s nájmem bytu.
38. RM bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 3, sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna s paní
Marií Halámkovou. Jedná se o společný nájem bytu
manžely. Tato smlouva nahradí původní nájemní smlouvu ze dne 1. 11. 1960 uzavřenou se zemřelým manželem.
39. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově polikliniky ze
dne 3. 11. 1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené
s Jiřím Moudrým ze Slavkova u Brna obsahujícím změnu plochy v předmětu nájmu na 18,60 m2 a z toho vyplývající změnu ceny nájmu s účinností od 1. 5. 2006 po
uplynutí výpovědní lhůty.
40. RM bere na vědomí informativní zprávu „Kompostárna pro město Slavkov“ – informace.
41. RM po projednání výše uvedené zprávy doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace ve výši
718 894 Kč (80 %) na realizaci akce „Ošetření stromů
v zámeckém parku ve Slavkově u Brna“.
42. RM po projednání žádosti pana Petra Navrátila ze
Slavkova u Brna nesouhlasí s převzetím záštity Města
Slavkova u Brna nad výstavou Zahradní dny, která se
bude konat ve dnech 29. a 30. dubna 2006 a současně
doporučuje panu Petru Navrátilovi jednat o spolupráci
při pořádání výstavy Zahradní dny s Historickým muzeem ve Slavkově u Brna.
43. RM bere zprávu o činnosti Informačního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1. 10. do 31.
12. 2005 na vědomí.
44. RM bere na vědomí zprávu o účasti Města Slavkova u Brna na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2006.
45. RM souhlasí se zapůjčením kinosálu dne 18. 3.
2006 Moravskému rybářskému svazu MO Slavkov
u Brna.
46. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
10 000 Kč z rozpočtu města pro rok 2006 (položka propagace města) pro PER VOBIS – Zámeckou dechovou
kapelu.
47. RM neakceptuje nabídku obchodní společnosti
Jüttner na zpracování nástěnné mapy pro Město Slavkov
u Brna.
48. RM souhlasí s použitím znaku města Slavkov
u Brna na přední stranu obalu publikace „Zahrádkářské
paměti z minulého století ve Slavkově u Brna“.
49. RM souhlasí s prezentací města Slavkov u Brna
na stránkách Haló, Region (číslo duben 2006, 1 strana,
spolupráce s HM).
50. RM souhlasí s umístěním pozvánky na valnou
hromadu honebního společenstva Slavkov u Brna na webových stránkách Města Slavkova u Brna.
51. RM souhlasí s pořádáním závodů automobilů do
vrchu ve dnech 19. a 20. 8. 2006 ARC Kyjov.
52. RM vyslechla poděkování Farního sboru Českobratrské církve evangelické za poskytnutí příspěvku.
53. RM schvaluje uzavření dodatku s firmou F.D.A.
Bezpečnostní služba, s.r.o.
54. RM souhlasí se svoláním mimořádného zasedání
zastupitelstva města na den 27. 2. 2006.
56. RM byla informována o vandalském činu (pokácení stromů) u slavkovského rybníka.
57. RM byla informována o setkání starostů měst
s rozšířenou působností s hejtmanem JmK a bodech jejich jednání (zabezpečení v případě záplav, rodinné pasy,
informace o HZS, možnost čerpání finančních prostředků v rámci projektů EU).

Oznámení rodičům
Od 1. 7. 2005 byly zrušeny hromadné preventivní zubní prohlídky dětí ve školách,
školkách i v zubní ordinaci. Nyní je povinností rodičů absolvovat dvakrát ročně prohlídku s dítětem u zubního lékaře, kde je dítě
zaregistrováno. Toto opatření se týká dětí do
patnácti let.
MUDr. Svatava Kojetínská
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Byty ve vlastnictví Mûsta Slavkova u Brna
Město Slavkov u Brna získalo do svého výlučného vlastnictví bytový fond, který k dnešnímu dni v počtu 245 bytů se nachází většinou
v bytových domech na sídlišti Zlatá Hora a sídlišti Nádražní a v nově postavené lokalitě ul.
Litavská ve Slavkově u Brna.
Byty ve vlastnictví města, umístěné v bytových domech, jsou pronajímány na základě výběrového řízení, doporučení bytové komise
a rozhodnutí rady města v souladu s „Pravidly
pro pronájmy obecních bytů“. Žádost o pronájem obecního bytu si musí žadatel každoročně
obnovovat. MěÚ, odbor BTH, eviduje nyní 64
žádostí o pronájem obecních bytů.
Další skupinou jsou byty zvláštního určení
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Polní
č.p. 1444. Zájemci o pronájem těchto bytů jsou
vedeni v evidenci v pořadí podle data doručení
žádosti, doložené doporučením lékaře o zdravotní způsobilosti, včetně vymezení úkonů pro
poskytnutí pečovatelské služby. Byty jsou určeny pro občany pobírající starobní nebo plný
invalidní důchod. Nyní je v evidenci zapsáno
172 zájemců o pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna.
Městský úřad, odbor bytového a tepelného
hospodářství, připravuje radě města výchozí
podklady k zahájení projednávání záměru privatizace bytového fondu ve vlastnictví města –
bližší informace budou zveřejněny v některém
z příštích vydání zpravodaje. Pokud má někdo
ze stávajících nájemců nebo dalších občanů do
budoucna zájem o odkoupení obecního bytu,
nechť toto již teď oznámí na odbor bytového
a tepelného hospodářství. Zcela nezávazně budeme moci jednat o možnostech a formách
prodeje s tím, že získané informace budou využity jako zúžená forma průzkumu pro další
rozhodování rady a zastupitelstva města, takto
získané údaje nebudou v žádném případě zveřejněny.
MěÚ, odbor BTH

Leto‰ní zima a náklady na teplo
Město Slavkov u Brna, odbor bytového
a tepelného hospodářství, vyrábí a prodává
teplo k vytápění souboru budov Polikliniky,
bytových domů na sídlišti Zlatá Hora a bytů
ve vlastnictví města na sídlišti Nádražní
a Domu s pečovatelskou službou.
Od letošního roku sjednává dodavatel zemního plynu RWE Group JMP, a. s., s jednotlivými velkoodběrateli časový a množstevní
harmonogram na prodej plynu. Jeho případné
nedodržení je následně penalizováno. Průběžně proto monitorujeme situaci s vývojem počasí a v návaznosti na to provádíme opatření
v regulaci množství odebíraného zemního
plynu.
V listopadu a prosinci roku 2005 jsme nakoupili přibližně stejné množství plynu jako
ve stejném období roku 2004, v lednu 2006 to
bylo o 14 % více oproti roku minulému.
Průměrná konečná cena dodávaného tepla
pro domácnosti v roce 2004 byla 360 Kč/GJ
vč. 5 % DPH. Pro rok 2005 je předběžná cena
dodávaného tepla pro domácnosti cca 390
Kč/GJ vč. 5 % DPH. Konečná cena pro rok
2005 bude stanovena výpočtem dle platných
předpisů do konce února 2006. Pro rok 2006
je předběžná kalkulace ceny tepelné energie
ve výši cca 460 Kč/GJ, z důvodu nárůstu cen,
zejména plynu.
MěÚ, odbor BTH
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Duby na hrázi rybníka
V roce 1999 jsme poprvé úspěšně zmladili 57
vzrostlých vrb na severní hrázi obnoveného rybníka. Po pěti letech, v roce 2004, jsme provedli II.
zmlazovací řez v nově nasazených korunách těchto stromů. Na podzim 2005 jsme do proluk přestárlých, ale omlazených vrb vysadili 42 vypěstovaných mladých dubů.
V únoru 2006 jsme provedli odstranění, odřezání „podrůstků“ na patách a kmenech stromů. Vrby
mají nádherně nasazenou korunu, těžiště přestárlých vrb je vyvážené, podařilo se tak po 6 letech
zastavit naklánění těchto stromů nad hladinu rybníka a podle našeho názoru jsme těmito zásahy
prodloužili podstatně životnost stromů. Ze strany
obchvatu jsme postupně vypěstovali zelenou stěnu
a v pátek 3. února rozebrali dřevěnou ohradu, která už po deseti letech dosloužila.
Máme představu, že mezitím budou dorůstat do
proluk vysázené duby a z dlouhodobého pohledu
tak zachovají toto charakteristické slavkovské
stromořadí, které dominuje při pohledu tisíců projíždějících motoristů k městu přes rybník.
Vzrostlá řadová zeleň vytvořila od roku 1998
kolem velkého rybníka nádhernou vycházkovou,
sportovní a rekreační zónu pro slavkovskou veřejnost. Všechny tyto postupné práce byly vždy konzultovány nejen s vedením města, ale i s rybáři
a ekology.
Po deseti letech se tak naplnily naše původní

představy, jak tuto zelenou rekreační
zónu skloubit jak s představou rybářů,
tak s širokou veřejností, která do této
části Slavkova chodí na procházky, ale
i za rybařením, rekreačním během,
bruslením, na závody modelářů apod.
Podle našeho názoru vzájemná spolupráce všech těchto aktivit, podpora ze
strany města, resp. TSMS je příkladem,
jak takové území může vyváženě vstřebat zájmy široké veřejnosti, včetně názorů ochranářů přírody. Zatím z našeho
pohledu byl relativně největším problémem úklid odpadků po některých neukázněncích.
V pátek 3. února 2006 jsme dokončili práce, které jsme měli naplánované na
rok 2006. Zbývalo osadit případně další připravené nové lavičky v jarních měsících.
Jaký šok nás čekal o den později, ráno v sobotu
4. února 2006, si dokáže představit jen ten, který
k rybníku chodil a uviděl tuto spoušť, kterou provedl jeden jediný člověk z pátku na sobotu. Vyčíslená škoda přesáhla 100 000 Kč. Marně hledáme
motiv k tomuto „lidskému chování“. Přesto jsme
se dohodli s vedením města, že zmařenou práci
s výsadbou nového stromořadí nevzdáme a věříme, že vandal už svého činu lituje.
Za celý kolektiv TSMS Radoslav Lánský

Proč si vážíme stromů
„Jsi jako člověk. Máš své kořeny, svůj domov, tvé ruce sahají po slunci, v těle proudí míza, krev
života .Máš svoje dětství, svoje mládí, dospělost, rozkveteš, přivedeš na svět první plody a jsi užitečný po celý život ba i po smrti. Dáváš domov a obživu lidem i zvířatům, místo pro zpěv ptákům.“
Verše našeho krajana, spisovatele a znalce přírody, které promlouvají ke stromům, bychom
mohli doplnit: „Staráš se o to, abychom měli co
dýchat, o čistý vzduch bez prachu a škodlivin které jímáš ve svém těle. Za horkého léta svlažuješ
vzduch svými listy a chráníš před hlukem moderní civilizace.“
Čí život je cennější, když délka života člověka
může být jen pouhou dvacetinou délky života
stromů? Dlouhověký dub tři století roste, tři století zraje, tři století stárne a téměř neustále přináší plody. Chráníme zborcené kamenné sloupoví
mrtvých chrámů starých civilizací a ničíme sloupoví toho chrámu nejvznešenějšího, který nevytvořil člověk. Stromy byly vždy našim předkům
posvátné, za poškozování hrozily mimořádně
přísné tresty. Trestů však nebylo zapotřebí, stromy se těšily velké úctě. Dub je spojen s člověkem
od mladší doby kamenné. I zdejší dubové lesy
poskytovaly dobré zdroje výživy a pastvy pro dobytek. S člověkem zrozeným ve znamení dubu
spojovali naši keltští předkové sílu, houževnatost
a schopnost být sám sebou. Vždyť dubu neuškodí požár ani záplavy, je plný energie, má i léčivou
moc. Obejmout kmen dubu, kde má nejvíce
proudící energie, pomáhá od bolesti hlavy, svou
energii vlévá do našeho mozku.
Duby na hrázích vodních nádrží mají své
oprávnění potvrzené dlouholetými zkušenostmi.
Příkladem jsou třeboňské duby na hrázích rybníků staré až pět století, které svými hlubokými kořeny hráze zpevňují. Na rybníku Rožmberk hráz
nejednou udržela padesát milionů kubíků vody,
zachránila okolí i Prahu před povodní.
Vysazovat duby mimo les není snadnou záležitostí. Stromy, zejména duby, potřebují ke svému růstu houby a bakterie, které podněcují růst

kořenů a podílí se na přípravě živin. Každý druh
stromu v lese má své přátelské druhy hub, které
v nelesních půdách chybí. Ujímavost sazenic je
často velmi nízká. Také duby vysazované kolem
našeho rybníka byly několik let ošetřovány na
přípravném pozemku, aby si vytvořily dostatečný kořenový systém. Je jen málo lokalit, kde lze
stromy nebo dokonce stromořadí vysazovat, aby
nebránily průtoku vzedmuté vody, údržbě vozovky a podobně. Jak je možné zničit stromy i tam,
kde mohou a jsou ochotny růst v naší současnosti, kdy více jak polovina lesů, tedy i stromů, je
u nás různým způsobem člověkem poškozených
a některé druhy vymírají?
Jsme zvyklí vyjadřovat penězi hodnoty, které
člověk vytvořil nebo i zničil. Je možné vyjádřit
v číslech historickou hodnotu stromů, které nás
spojují s minulými nebo i budoucími generacemi, ekologickou hodnotu životního prostředí člověka, biologickou hodnotu věkovitých dubů
v našich lesích, kde bylo zjištěno na sledované
ploše více jak jeden tisíc druhů hmyzu a z toho
420 druhů jen na dubech?
Američtí ekologové odhadli cenu jednoho
stromu, ať v pralese či na okraji pouště nebo
i v hustě obydlené krajině, na 50 tisíc dolarů.
Nyní, kdy napříč všemi kontinenty stromy mizí
a je v sázce samotná rovnováha života na Zemi.
Jen s podporou všech se vize obnovené řadové
výsadby na rybniční a říční hrázi může uskutečnit. Jedná se o dobrou investici,která se v budoucnu vrátí našim dětem a dětem našich dětí. Za to
dlouhé soužití máme stromům co oplácet alespoň
účinnou ochranou před námi samými, před lidskou zlobou, která dokáže ubližovat a zraňovat.
Za komisi pro životní prostředí
Milan Hrabovský

Hledá se rozhnûvan˘
dﬁevorubec
Společnost dává občanovi řadu možností, jak
svůj nesouhlas na některý problém projevit.
Může v zásadě jít o dva typy, a to projev v souladu s etikou a zdravým rozumem, anebo čin
zavrženíhodný, který postrádá veškerou důstojnost.
Bohužel čin osoby X, která v mrazivé noci
z pátku 3. 2. na sobotu 4. 2. obětovala svůj noční spánek, aby seřezala 41 dubů na severní straně rybníka ve Slavkově u Brna, se jednoznačně
řadí mezi druhou kategorii.
Neznám důvod, který by člověku dával právo zničit třináctiletou snahu města ve spolupráci s TSMS obnovit prvek rybníka, který se významně podílí na obohacení veřejných
prostorů. Celý proces regenerace započal omlazením 57 vzrostlých vrb v roce 1999. Po pěti letech byl proveden druhý zmlazovací řez a o rok
později bylo vysázeno oněch 41 mladých dubů.
Měly zachovat charakteristické slavkovské
stromořadí, které dominuje pohledu projíždějících motoristů. Hladina vody obklopena stromy
byla taky důvodem k vycházkám a sportovním
aktivitám. V loňském roce byly všechny práce
na výsadbě dokončeny a do budoucna zbývalo
jen osadit nové lavičky. V tuto únorovou noc
vrátil prostor rybníka o pár let zpátky, ale snaha
Města a TSMS dokončit vizi bude pokračovat.
Je ovšem nutné za písmeno X dosadit jméno
rozhněvaného dřevorubce, který způsobil škodu v hodnotě 63 000 Kč. Proto žádáme občany,
aby případné informace, které by mohly vést
k odhalení tohoto vandalismu, nahlásili na Policii ČR, Slavkov u Brna.
Odbor životního prostředí
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá ve velkém stále restaurace
BONAPARTE

Dětský karneval
Neděle 5. března 2006 od 14.00 hodin
Vstupné: maska 20 Kč, bez masky 25 Kč
Hudba, tombola, občerstvení, tanec
Těšíme se na vaše nápadité masky!
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr. Jaromír Pytela,
Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Produkce odpadů ve Slavkově za rok 2005
keré odpady jsou předávány společnosti
RESPONO a. s. Počet obyvatel města v průběhu roku kolísá. Pro přepočet na jednoho
občana bylo počítáno s 6010 obyvateli.

Množství odpadů Množství na osobu
v tunách za rok
v kg za rok
Papír (modré kontejnery + sběrný dvůr)
137,7
22,9
Plasty (žluté kontejnery)
28,3
4,7
Sklo (zelené kontejnery)
49,7
8,3
Separovaný sběr celkem
215,7
35,9
Směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery)
821,1
136,6
Odpady z odpadkových košů a uliční smetky
20,5
3,4
Nebezpečné odpady (sběrný dvůr)
35,6
5,9
Ostatní odpady (sběrný dvůr)
326,19
54,3
Celková produkce odpadů
1419,1
236,1
Druh odpadu

Náklady na svoz popelnic a kontejnerů
Náklady na separovaný sběr
Náklady na nebezpečné odpady
Náklady na sběrný dvůr ostatní odpady
Celkové náklady na odpadové hospodářství
Příjmy z prodeje známek
Dotace z rozpočtu města

Celkové náklady Náklady na jednoho
(tis. Kč)
občana v Kč
1760
293
350
58
92
15
823
137
3025
503
2288
380
737
123

Do tabulky nejsou zahrnuty náklady TSMS
na likvidaci černých skládek, úklid nepořádku v okolí kontejnerů na separovaný sběr
a zneškodnění odpadů z veřejné zeleně.
Dle dostupných informací je město Slavkov u Brna v oblasti separace odpadů na jednom z čelních míst v rámci okresu Vyškov

i v rámci Jihomoravského kraje. V rámci celorepublikového průměru je naše separace
pouze mírně nadprůměrná.
Vážení občané, odbor ŽP, technické služby
a společnost Respono, a. s. vám děkuje za kladný přístup k nakládání s odpady. Vaše případné
podněty uvítáme.
Ing. Janeba, odbor ŽP

Náklady

Reklamní tabule typu „A“
Za reklamní tabule jsou považovány i stojany,
které jsou denně umisťovány před prodejnu a které obsahují výčet prodávaného zboží. Podle vyhlášky města Slavkova u Brna č. 38/2005 o místních poplatcích je umístění reklamních tabulí
typu „A“ do 1 m2 před vlastními kamennými obchody po dobu prodeje osvobozeno od poplatku.
Město ustanovením vyhlášky o místních poplatcích umožnilo vlastníkům a provozovatelům obchodů a provozoven umístit u prodejny
tabuli bez poplatku a předpokládalo z jejich
strany určitou ohleduplnost vůči svým spoluobčanům a především zájem o zachování pěkného
vzhledu města. Tabule jsou však často umísťovány v průchozí části chodníků a chodci a maminky s kočárky mezi nimi kličkují. Zvláště nebezpečné a bezohledné jsou podobné překážky
pro nevidomé a jinak tělesně postižené spoluobčany. Při velkém provozu, především na Palackého náměstí, to není nic příjemného. Na nevhodné umístění tabulí jsme opakovaně
upozorňovali přímo v prodejnách, avšak bezvýsledně.
Odbor investic a rozvoje proto apeluje na
vlastníky a provozovatele prodejen ve Slavko-

Humanitární sbírka
Stejně jako v loňském roce, i letos proběhne
v našem městě humanitární sbírka Diakonie
Broumov. Předmětem sbírky jsou lůžkoviny,
textil, látky, ošacení, prostěradla, ručníky, utěrky, hračky atd. Tento materiál se bude shromažďovat stejně jako loni v městském kině,
a to ve čtvrtek 30. 3. v době 9–17 h a v pátek
31. 3. v době 9–13 h. Děkujeme všem, kteří
formou této sbírky pomohou všem potřebným.
MěÚ

vě u Brna, aby tabule typu „A“ umístili pouze
u zdi domu nebo při okraji chodníku a pro každou prodejnu používali pokud možno pouze
jednu tabuli. Takto umístěné tabule nebudou
zpoplatňovány.
Umístění tabulí typu „A“ mimo prostor před
prodejnou je nutno vždy předem projednat s odborem investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna.
Takovéto umístění bude povoleno provozovnám, které jsou v postranních a málo frekventovaných ulicích. Tabule mohou být místěny
jen v místě k tomu vhodném a určeném odborem IR v povolení a pouze po dobu provozní
doby prodejny. Na jednu prodejnu je možné
tímto způsobem umístit pouze jednu tabuli
a poplatek činí dle vyhlášky města Slavkova
u Brna č. 38/2002 o místních poplatcích 50,- Kč
za každý započatý m2 a měsíc.
Věříme, že toto pochopíte, a že nebudeme
muset přistoupit k represivním opatřením.
Děkujeme.
odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna

Oznámení
S účinností od 1. 3. 2006 se mění provozní
doba služby LSPP. Města Slavkov u Brna
a Bučovice budou pokračovat v dosavadním
střídání pohotovostí a zajistí službu pro dospělé ve všední dny 5 hodin od 16 hod. do 21
hod. a ve dnech pracovního klidu 12 hodin od
8 hod. do 20 hod. Činnosti stomatologické
a dorostové organizace LSPP včetně ohledání
zemřelých bude zajišťováno ve Vyškově. Ostatní pravidla pro zajištění těchto zdravotnických služeb zůstávají nezměněna.
(ich)

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Lyžařský kurz
V týdnu od 14. do 21. ledna se žáci
sedmých ročníků ZŠ Tyršova zúčastnili lyžařského kurzu v Karlově pod Pradědem. K dobré pohodě kromě hezkého počasí a vynikajících sněhových podmínek přispěly také
praktické dárky od firmy Kořínek. Patří jí
naše srdečné poděkování. Petra Škarvadová

Hudební večer
ZUŠ Františka France
V letošním školním roce se
žáci základních uměleckých
škol mají možnost zúčastnit
celostátní soutěže v oborech
sólový a komorní zpěv, komorní smyčcové
soubory a hra na dechové nástroje. Po absolvování školního kola postupují vítězové do
kola okresního.
Dne 24. ledna 2006 si mohli rodiče, žáci
i ostatní příznivci našich hudebních akcí poslechnout úspěšné žáky na velmi vydařeném
hudebním večeru naší ZUŠ. Svůj soutěžní
program předvedli: na zobcovou flétnu – T.
Bláhová, N. Boková, K. Janečková, klarinetM. Šlancar, M. Jelínek, D. Šícha, bicí nástroje – M. Dvořák, pěvecké trio – V. Michálková, M. Ševčíková, J. Rusnák. Z komorní hry
jste mohli slyšet mladší žáky smyčcového oddělení ve smyčcovém souboru s klavírním
doprovodem a starší žáky v komorním souboru doplněném o další nástroje (klarinet, zob.
flétny, kytara, klavír). Publikum velmi kladně
hodnotilo klavírní spolupráci žákyň P .Dvořákové a N. Kokešové se smyčcovými soubory.
Účinkující jsou ze tříd M. Červinky, J.
Handrly, K. Jirákové, M. Letecké, Z. Rybecké, M. Umy. Klavírní spolupráce: J. Jelínková, K. Jiráková, Z. Rybecká, J. Mašová.
Všem žákům i jejich pedagogům děkujeme
za nastudování repertoáru a přejeme jim hodně úspěchů v dalším soutěžním klání!
J. Mašová

Volné nebytové prostory
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu
nebytové prostory v budově Palackého nám.
č. p. 89 „Panský dům“ ve Slavkově u Brna,
a to ve dvorní části (nyní pracoviště státní sociální podpory) a v uliční části II. NP budovy
(mimo prostor užívaných Finančním úřadem
Slavkov u Brna), v budově polikliniky na ul.
Tyršově č. p. 324, Slavkov u Brna, místnost
č. 223 o výměře 16,38 m2 a místnost č. 224
o výměře 13,23 m2, v budově na ul. Brněnské
č.p. 727 (bývalý Agroklas), Slavkov u Brna,
místnosti – kanceláře ve II. NP.
Podrobnější informace lze získat telefonicky (422 121 124) nebo osobně v úřední dny
pondělí a středa na Městskému úřadu Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného
hospodářství.
BTH
Poznámka

Vážení občané, odbor ŽP by vás rád touto
cestou informoval o množství odpadů, které
vznikly v roce 2005 ve Slavkově u Brna,
a o výši nákladů na jejich zneškodnění. Veš-
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 20.
března. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte,
prosím, výhradně e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Zápis do 1. tříd
V úterý 31. ledna vycházelo ze dveří Základní školy Komenského nezvyklé množství malých dětí v doprovodu svých rodičů a každé si
neslo v náručí psa, kočku, hada, rybu nebo jiné
zvíře, které bylo skoro tak velké jako dítě samo.
Proč je děti dostaly? Protože si je zasloužily.
Vyprávěly pohádky, zpívaly písničky, poznávaly barvy, ukazovaly číslice. Zkrátka předvedly
všechno, co se dosud naučily. Ano, šlo samozřejmě o zápis budoucích prvňáčků.
Tentokrát byl organizován společně v Základní škole Komenského. Ve třech vyzdobených třídách se sešly paní učitelky z obou dvou škol.
K zápisu přišlo celkem 50 dětí. V příštím školním
roce bude otevřena jedna první třída v ZŠ Tyršova a dvě první třídy v ZŠ Komenského. Budoucí
prvňáčci budou mít možnost ještě školy navštívit
na připravovaných akcích. Rodiče budou pozváni na schůzky, na nichž se dozví další informace
potřebné k nástupu dítěte do školy.
Všem prvňáčkům přejeme šťastné vykročení
do „velké“ školy.
Mgr. Jana Formánková

„Tak jak se vám líbilo divadlo?” „Nádhern˘ je slab˘ slovo!”
Tak těmito slovy hodnotil naši návštěvu Janáčkova divadla žák Petr Strnad a ostatní žáci
jenom souhlasně přikyvovali.
Na baletní představení jezdíme s dětmi ŠD
od roku 1996. Tentokrát jsme poprvé vzali děti
na operu s názvem „Perníková chaloupka.“
Tuto pohádku o Jeníčkovi a Mařence zkomponoval německý skladatel Engelbert Humperdinck. Již při prvním uvedení (23. 12.
1893) měla ohromující úspěch a ten rostl
i s dalším nastudováním. Tu naši, kterou jsme
viděli my, nastudoval režisér Jan Kačer! Tato
inscenace měla velký ohlas na loňském předvánočním turné divadla po celém Japonsku,
kde se hrála v originální německé verzi pod názvem „Hänsel und Grettel“.

Myslíme si, že je velmi důležité navštěvovat
divadla hlavně pro zážitky, které film a televize zprostředkovat neumí. Povrchní zábava
a konzumní styl společnosti, kdy jsme sice materiálně vysoko, ale kulturně nízko, je bohužel
problematikou celé naší společnosti.
My proto budeme i nadále pokračovat v návštěvách galerií, výstav, muzeí, divadel, zámků
nebo i depozitářů… Nyní je víc než kdy jindy
nutné naučit děti vnímat kulturu jako součást
svého života. A pokud chcete i vy s tímto začít,
připomínám, že poslední představení „Perníkové chaloupky“ v této divadelní sezoně, které Janáčkova opera uvádí, je sobota 11. 3. v 18 hodin. Zkuste tuto pohádku navštívit a věřím, že
budete určitě spokojeni! za ŠD D.Andrlová

Šachové okénko
Stalo se, v co jsem tajně doufal – šachovému
klubu ve Slavkově u Brna se narodil partner. Je
jím šachový kroužek na ZŠ Komenského náměstí a vede jej PaedDr. Miloslav Budinský.
Protože je to pán velmi vstřícný, navázali
jsme hned spolupráci a dohodli jsme se, že se
pokusíme, aby se kroužek stal zásobárnou talentů, kteří by průběžně mohli doplňovat

Dal‰í v˘znamn˘ úspûch
matematikÛ z „KomeÀáku”
Dne 25. 1. se konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků 9. tříd ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Zúčastnilo se jí 31 soutěžících
z celého Vyškovska. Vynikajících výsledků dosáhli žáci naší školy. Petr Jaroš zvítězil s maximálním ziskem bodů v polovičním čase vyhrazeném pro soutěž, kdy porazil všechny
zástupce Gymnázia Vyškov i Gymnázia Bučovice. Monika Machalová obsadila velmi pěkné
6. místo. Petra Jaroše vybral Krajský výbor
MO v Brně do krajského kola, které se bude
konat v březnu na Gymnáziu na Vídeňské ulici
v Brně. K úspěchům zástupcům naší školy blahopřejeme a Petrovi přejeme mnoho dobrých
logických úvah v krajském kole.
Mgr. Eva Hudcová

a omlazovat řady našeho soutěžního družstva.
Ještě kdyby se tak podařilo podchytit Tyršovku
a integrovanou školu, hned by vzniklo ve Slavkově živější šachové prostředí! Na těchto školách nemusí ustavit samostatné kroužky, stačilo by, kdyby žáci těchto škol doplnili šachový
kroužek na DDM Slavkov. Znám také řadu dospělých šachistů, kteří hrají šachy u piva. Také
ti by byli vítáni, kdyby se jim podařilo najít cestu mezi nás. Jak nás kontaktovat? Trénujeme
každý pátek od 16 hodin na domě dětí a mládeže.
V letošní sezoně jsme postavili jedno osmičlenné družstvo do okresního přeboru. Kdyby
se naše řady rozšířily, můžeme si troufnout i na
víc. Vyrostlo u nás několik dobrých šachistů,
ale odešli jinam, kde jsou jim schopni uhradit
alespoň cestovné na zápasy družstev. My bohužel mezi ně zatím nepatříme. Vloni i předloni jsem se snažil na stránkách zpravodaje
i osobně nějaké sponzory získat, ale nevyšlo to.
Naše česká verze kapitalismu zájmovým činnostem příliš nadšeně netleská, a proto doufáme, že k nám bude přívětivá alespoň komise
pro školní a mimoškolní aktivity mládeže při
Radě města Slavkova a poskytne nám malý
příspěvek na činnost, o který jsme požádali.
Za šachový klub při DDM Slavkovu Brna
Ing. Miroslav Merta

Od pûstního klínu k Nobelovû cenû
V úterý 24. ledna se ve Vyškově uskutečnil
již 35. ročník dějepisné olympiády pro žáky
8. a 9. tříd ZŠ. Tematické zaměření letošního
ročníku bylo pro mnohé velmi přitažlivé:
„Věda a technika v průběhu staletí – od pěstního klínu k první Nobelově ceně.“
Naši školu, ZŠ Komenského, reprezentovali 3 žáci. V náročné soutěži, které se zúčastnilo 29 mladých historiků z celého Vyškovska, krásné třetí místo a s ním spojený
postup do krajského kola v Brně vybojovala
žákyně 8.A třídy Jana Pilátová. Tímto jí blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v dalším
historickém klání. PhDr. Hana Sokoltová
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (38)
Pohlednice (pokračování)
KLOBOUČKY
Obec se nachází 2 km jižně od Bučovic.
Svůj název získala podle tvaru okolních kopečků. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí
již z mladšího paleolitu, téměř každé období
zde však zanechalo své stopy. Nejvíce archeologických nálezů se nachází na pomezí Klobouček a Vícemilic.
Obec postupně vznikala na místě, kde původně stávala pouze hájenka. Nejstarší písemná zmínka pochází z r. 1351. Hovoří o Zdeňku z Klobouček jako majiteli osady. V r. 1377
je uveden Jaroslav z Nedachlebic jako současný majitel obce. Majitelé obce se pak střídali
poměrně často. V 15. století obec patřila velehradskému klášteru, který ji roku 1454 prodal
zemskému hejtmanu Jindřichovi z Lípy. Od
r. 1494 patřily Kloboučky k panství Bučovickému.
Pečeť Klobouček měla ve znaku hever – nástroj na nakládání klád na vůz. Dále zde byly
umístěny dva stejné květy a nápis Kloboučky.
Školu navštěvovaly děti v Bučovicích,
v roce 1889 byla nákladem 13 000 zlatých postavena dvojtřídní škola přímo v Kloboučkách. Již v roce 1890 založil místní nadučitel
a spisovatel Čeněk Kramoliš školní a učitelskou knihovnu a rovněž pamětní knihu této
školy.
Velkou pohromou vždy bývaly požáry.
V roce 1812 vyhořela polovina obce, další větší požáry se vyskytly v letech 1845, 1847,
1852, 1855, 1857, 1874, 1877, 1894 a 1896.
R. 1832 se zde rozšířila cholera. V letech 1889
a 1891 kroupy zničily všechnu úrodu.
V nynějším katastru Klobouček se ve středověku nacházely ještě další obce. Na hranicích mezi katastrem kloboučským a mouřínovským to byly Soběbřichy připomínané už
v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, která je připisována do roku 1141. Ves ležela v místech dnešních tratí Soubřestky a Plachetky. Poloha vsi Juřenovice, která zanikla ve
středověku a která v souvislosti s Kloboučkami
je zmiňována několikrát, zatím nebyla určena.
K významným osobnostem patřil místní rodák Dr. František Šujan – spisovatel a profesor
na I. českém vyšším gymnáziu v Brně.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má
ve svém sbírkovém fondu čtyři pohlednice Klobouček. Všechny představují pohledy na obec
z první poloviny 20. století.

Kloboučky – 1. pol. 20. stol.

KOBEŘICE
Obec leží 8 km jižně od Slavkova u Brna.
Původ názvu je hledán v analogiích s románským slovem „kover“ – tenký plášť či s německým „Kober“ – koš. S největší pravděpodobností však pochází od osobního jména Kober
nebo Kobera. Osídlení této oblasti je archeologickými nálezy kladeno již do mladší doby kamenné. Nejstarší písemná zpráva z roku 1283
hovoří o farním kostele a faře, která náleží ke
kostelu sv. Jiljí. Další písemná zpráva z r. 1366
uvádí Viléma z Kobeřic, který prodal tvrz a ves
Kobeřice Ješkovi z Rožďálovic. Tvrz stávala
v místě, které se nyní nazývá „Na valech“.
K významnějším vlastníkům obce patřili v 15.
století Martin z Drahanovic, hrabata ze Sulejovic a Eliška a Znata z Mejlic. V roce 1573 získal obec s tvrzí Jan Věžník. Po roce 1579, kdy
Kobeřice vlastnili Janovi bratři Jindřich
a Adam, došlo k výstavbě nové tvrze. Po Jindřichově smrti byly Kobeřice v roce 1599 prodány Kounicům a přiřazeny k panství slavkovskému. V letech 1622–1848 obec patřila
k panství ždánickému.
K velkému úbytku obyvatel došlo v první
polovině 20. století, kdy se přes 200 lidí vystěhovalo do Ameriky.
V obci stávaly dva větrné mlýny, z nichž jeden se udržel až do roku 1948. V obci je základní i mateřská škola.
Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Jiljí,
původně stavba z 1. pol. 13. století. V něm se
nachází také vzácná a jedinečná freska, p. Marie Ochranitelky, pravděpodobně ze 13.–14.
století a náhrobní kámen významných majitelů
Kobeřic –- pánů z Věžníka, z roku 1577.
Původní tvrze se nedochovaly. Asi 100 kubických metrů kameniva z těchto tvrzí bylo
použito na stavbu okresní silnice procházející
obcí a spojující Otnice, Milešovice a Šaratice
s Nížkovicemi, Heršpicemi, Slavkovem u Brna
a také Žarošicemi a Ždánicemi.
K významným osobnostem patří místní učitel, vlastivědný badatel a archeolog Alois Procházka.
Rodákem je Dr. Hubert Ripka, blízký spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše a první
poválečný ministr zahraničního obchodu. Ke
známým osobnostem, spjatým s Kobeřicemi
patří filmový režisér Petr Tuček, známý natočením seriálu na motivy povídek Zdeňka Galušky Slovácko sa nesúdí, který zde natočil
např. filmy Hnízdo a Chladna z rána.
Ve sbírkách HM se nachází pět pohlednic
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Kobeřic. Kolorovaná dopisnice z počátku 20.
století představuje dálkový pohled na obec.
Další dvě pohlednice z první poloviny 20. století ukazují záběry na některé části obce. Černobílá pohlednice z konce 60. let 20. století
představuje dálkový pohled na kostel sv. Jiljí.
Poslední – barevná pohlednice ze 70. let 20.
století předkládá záběry na Kobeřice společně
s Heršpicemi a dvěma pohledy na Nížkovice.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Tajemný jednorožec
V měsíci říjnu se děti ze ŠD při ZŠ Komenského s vychovatelkami opět zúčastnily
výletu.Tentokrát cílem návštěvy byla výstava
v Brně s názvem „Tajemný jednorožec –
zkameněliny v legendách a mýtech“.
Vystaveno bylo mnoho unikátních historických předmětů z našich i zahraničních institucí – například bazilišek z Kabinetu kuriozit Strahovského kláštera, nebo roh jednorožce
z Přírodovědného muzea v Karlsruhe. Z videoprojekce jsme se dozvěděli o způsobech vysvětlování vzniku zkamenělin. Pro pravěkého
člověka to byl amulet sloužící k rituálu, pro
antického myslitele byl výsledkem působení
hvězd, pro Darwina důkazem vývoje života.
Po zhlédnutí výstavy měly děti možnost
navštívit hravou dílnu. Zde rozpoznávaly pravou zkamenělinu od podvrhu, seřazovaly živočichy podle stáří na geologické časové ose,
skládaly kostru jednorožce, hrály si s plošnými loutkami, tvořily přívěsky z břidlice
a mnoho dalšího. Snahou vychovatelek při
výběru těchto aktivit je rozvíjení znalostí dětí
z nejrůznějších oborů lidské činnosti, historie, dějin i současnosti.
Za ŠD D.Andrlová

Ad: Ad: Vánoce na zámku
Vážený pisateli jménem Historické muzeum ve Slavkově u Brna, na rozdíl od vás
jsme byly na zmiňované akci osobně přítomny a čtenářům jsme se snažily přesně vylíčit
své zážitky a nic víc. Vaše poznámky o nepřesných informacích tudíž vnímáme jako
osočování ze lži.
Chcete-li s námi mluvit, není třeba to psát
do zpravodaje. Jsme ze Slavkova a podepsaly
jsme se celými jmény. Vysvětlováním se ale,
bohužel, realita nezmění. Lze si jen vzít poučení pro příště.
Za všechny spoluautorky článku
Mgr. Eva Ptáčková

Kobeřice – 1. pol. 20. stol.
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Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Slavkov u Brna ã. 7/2005,
kterou se stanoví ‰kolské obvody spádov˘ch ‰kol
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém
zasedání dne 19.12.2005 usneslo vydat na základě
§ 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje školské obvody spádových škol na celém územním obvodu města Slavkova u Brna.
Čl. II
Stanovení školských obvodů
Město Slavkov u Brna je zřizovatelem:
1) Základní školy Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495, okres Vyškov a stanoví její školský
obvod těmito částmi města:
- ulice Bezručova, Brněnská, Boženy Němcové,
Československé armády, Čsl. Červeného kříže,
Dvořákova, Dvůr Rybník, Foerstrova, Fügnerova,
Havlíčkova, Hradební, Husova, Jiráskova, Kounicova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Komenského
náměstí, Krátká, Křenovická, Lidická, Litavská,
Lomená, Luční, Malčevského, Malinovského, Na
golfovém hřišti, Nádražní, Nerudova, Okružní, Palackého náměstí, Pod oborou, Polní, Příční, Pustá,
Sadová, sídliště Nádražní, Slovákova, Smetanova,
Špitálská, Topolová, U Mlýna, U Splavu, U stadionu, U Synagogy, U Vily, Úzká, Za Branou, Zahradní, Zámecká, Zborovská.

2) Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977,
okres Vyškov a stanoví její školský obvod těmito
částmi města:
- ulice Bučovická, Čapkova, Čelakovského,
Mánesova, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slovanská,
Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora.
Čl. III
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 21/95 ze dne 28. 11. 1995.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení vyvěšením na úřední desce městského
úřadu.
Mgr. Petr Kostík
Ing. Ivan Charvát
starosta města
místostarosta

Komentář k vyhlášce
Důvod vydání vyhlášky
Podle § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou.
Z vyhlášky vyplývá, že žák z příslušného školského
obvodu má právo být přijat do jeho spádové školy v případě velkého zájmu, který by překračoval danou kapacitu tříd nebo školy. V žádném případě nezakazuje zákonným zástupcům žáka zvolit si školu podle vlastního
uvážení.
Vážení občané, vaše další dotazy rádi zodpovíme na
fin. odboru – úseku školství, pí Macháčková nebo na tel.
čísle 544 121 160.
Jarmila Olejníková, vedoucí fin. odboru

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch informuje
Chceme informovat o naší činnosti v roce 2005.
Členská schůze se konala 21. dubna. Mimo občerstvení jsme opět měli bohatou tombolu. Pravidelně
jezdíme na představení do brněnských divadel. Celkem jsme v loňském roce zhlédli šest představení –
operní, muzikál, balet i činohry. Stále jsou v oblibě
zájezdy na nákupy do polského Těšína; celkem jsme
uspořádali devět zájezdů. V měsíci září se 23 členů
naší organizace zúčastnilo týdenního rekondičního
pobytu v Loučovicích. Všem se pobyt v krásném
prostředí nedaleko Lipenské přehrady velmi líbil.
Mikulášská nabídka se podle tradice konala 2. prosince. Svatý Mikuláš měl plný koš dárků pro hodné
děti i dospělé. Vánoční koncert se Stříbrňankou, který
se konal 9. prosince v kulturním centru Bonaparte, naladil posluchače do správné předvánoční nálady.
A naše plány na rok 2006 – zatím na 1. pololetí: 9.
3. členská schůze. V termínu od 3. června plánujeme
týdenní rekondiční pobyt opět v Loučovicích. Budeme i nadále zajišťovat vstupenky na divadelní představení. Na zájezdy do polského Těšína vás zveme
v termínech 22. března, 12. a 29. dubna, 10. května
a 21. června. Přihlásit se můžete vždy ve středu od 9
do 11 hod. V naší kanceláři v suterénu polikliniky.
Všem našim členům i spoluobčanům přejeme
hodně zdraví v r. 2006. Výbor STP ZO Slavkov

Upozornění přispěvatelům
Upozorňujeme přispěvatele do Slavkovského zpravodaje, že počínaje příštím číslem
přijímáme články dodané pouze elektronicky, tj. e-mailem, popř. na disketě. Tímto
opatřením se vyhneme případným překlepům při přepisování často špatně čitelných
příspěvků. Toto neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

E-COM HLEDÁ DALŠÍ ZAMĚSTNANCE
Příští rok oslaví slavkovská firma E-COM s.r.o. své
15. výročí založení.
Na počátku bylo několik nadšenců, kteří vyvíjeli
a i vyráběli první střelecké trenažéry. Začátky to byly
krušné, s minimálním vybavením a nedostačujícími
prostory. Simulátory se však ukázaly velmi dobrým artiklem a dodnes tvoří hlavní nosný exportní program
E-COM. Rozvoj firmy byl v době její expanze provázen
i několikerým stěhováním, mnozí slavkováci asi pamatují sídlo ve vile u nádraží.
Dnes má E-COM více než 100 zaměstnanců a vlastní areál bývalé učňovské školy Destila na Zlaté Hoře.
Ten se ukázal jako ideální pro činnosti firmy, zahrnující zejména vývoj a malosériovou výrobu.
Ale zpět k historii. Intenzivní práce a dobré nápady
postupně přinášely první ovoce. Armáda ČR zavedla do
používání několik desítek různých typů simulátorů pro
ruční zbraně a E-COM zahájil vývoj komplexnějších
systémů pro výcvik osádek bojových vozidel a tanků.
V této době (cca 1995) se však již projevoval vliv reorganizace armády jak v oblasti počtů, tak i připravovaná
profesionalizace. AČR se stala pro E-COM malým odběratelem a bylo nutné zahájit export. První větší akcí
bylo Turecko, kde zaměstnanci E-COM získali řadu
cenných znalostí a zkušeností. Následovalo Německo
(E-COM se stal prvním českým dodavatelem Bundeswehru) a řada dalších západních států včetně USA.
E-COM je registrován v NATO pod číslem NCAGE
3352G, což je značkou nejvyšší kvality. Zavedený
systém a certifikáty jakosti ISO 9001 a AQAP 2110 jsou
samozřejmostí.
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E-COM se stal špičkovou firmou zabývající se zejména
vývojem a výrobou vojenských, policejních i civilních výcvikových zařízení. Na svém kontě má celou řadu ocenění, to poslední je z mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2005. Jednalo se o ocenění
leteckého simulátoru L-159B. Návštěvníci veletrhu si jistě
vzpomínají na kopuli vypadající jako malé planetárium,
v níž byla umístěna věrná kopie letounu a pilotovi se promítal okolní svět. Simulátor je výjimečný tím, že je zde instalován autentický head-up displej, který maximálně přibližuje skutečnost. Po technické stránce lze tento demo
simulátor, určený k výcviku pilotů, použít během různých
akcí jako představitele modulárního řešení skupiny pozemních a vzdušných výcvikových prostředků.

Přesto, že je E-COM ve světě simulátorů a simulačních technologií dobře znám, zjistili jsme, že informace
našich spoluobčanů ze Slavkova i blízkého okolí o nás
a zejména o naší práci nejsou příliš rozsáhlé. Rozhodli
jsme se proto informovat o firmě a její činnosti v sérii
článků ve Zpravodaji. Průzkum, který jsme provedli
však odhalil ještě jednu informaci – jistou obavu zájemců o zaměstnání, zda práci v E-COM budou zvládat.
Domníváme se, že tyto obavy jsou zcela liché, přesto,
že export na vyspělé zahraniční trhy vyžaduje tu nejvyšší kvalitu. Pro nastupující pracovníky jsou připraveny adaptační programy, podnikové vzdělávání i otevřená pomoc pracovního kolektivu.
Jednou z posledních aktualit je zařazení E-COM
do týmu subdodavatelů projektu obrněných transportérů firmy Steyr pro oblast simulátorů (viz. Hospodářské noviny z 1. února 2006). Tento projekt je plánován až do roku 2010 a je vysokým oceněním
úrovně firmy.
V současnosti plánujeme přijetí 20–30 nových pracovníků prakticky všech profesí – programátorů, konstruktérů strojních i elektro, montážníků, obráběčů (NC
i CNC) i pomocných dělníků. A co je důležité – nehledáme pouze zkušené odborníky, ale přijímáme i zájemce bez praxe, kteří ovšem mají o efektivní zapracování
skutečný zájem, možná je i rekvalifikace.

Posledním oceněním byla prestižní cena redakce časopisu Review (Czech Defence & Aviation industry) Společnost
roku 2005. Cenu předal místopředseda Výboru pro obranu
a bezpečnost parlamentu ČR Doc. Ing. Miloš Titz, CSc.

Zájemci se mohou informovat telefonicky či e-mailem nebo se osobně přijít podívat. Tel.: 544 522 911,
e-mail: info@e-com.cz, řadu podrobností najdete i na
www.e-com.cz.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

10

Neděle – den církve
Za panování císaře Diokleciána byla
v Římě zakázána shromáždění křesťanů,
neboli mše svatá. Mnozí odvážní křesťané se
vzepřeli císařskému ediktu a podstoupili raději smrt, než aby v neděli chyběli na eucharistii. Mučedníci z Abitiny odpověděli
mučitelům, kteří je přistihli při bohoslužbě:
„Bez neděle nemůžeme být .“ A jedna z mučednic vyznala: „Ano, byla jsem ve shromáždění a slavila jsem s bratry večeři Páně,
protože jsem křesťanka.“
Středem neděle je eucharistické shromáždění. Pod pojmem Eucharistie rozumíme živou
přítomnost Vzkříšeného Krista pod podobou
proměněného chleba a vína při mši svaté.
K identitě katolického křesťana patří toto společné slavení neděle, protože od křtu jsme napojeni na Krista a bytostně patříme k němu.
On, Vzkříšený, nám přislíbil „Hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do konce světa!“.
Nedělní eucharistické shromáždění je také
středem života církve. Mezi různými aktivitami ve farnosti není žádná tak životodárná a zásadně významná jako tato. Jako učedníci, putující do Emaus, poznáváme i my Krista v jeho
jednání a slovech, když „vzal chléb, pronesl
nad ním požehnání, rozlámal ho a podával
jim“ (Lk 24,30). Máme možnost znovu zakusit to, co silně prožívali apoštolové, když se
jim Ježíš ukázal vzkříšený.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.

5. 3.
12. 3.
19. 3.
26. 3.

SJEZD v Bludovicích
Získávejte útûchu ve v‰ech sv˘ch souÏeních
Pﬁekonávejte úzkostné Ïivotní starosti
Útûcha k autoritû je ochranou

Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Nedělní eucharistie je také znamení jednoty.
Apoštol Pavel říká: „Je to jeden chléb, a my, ač
je nás mnoho, tvoříme jedno tělo, neboť všichni máme účast na jednom chlebě“. Tím je mše
společným setkáním, kde se stáváme navzájem bratry a sestrami a podporujeme se ve
víře. Abychom si mohli v dnešní době uchovat
živou víru a dokázali ji předávat dětem, potřebujeme mít s ostatními oporu v křesťanském
společenství.
Mše je také živé zpřítomnění kříže. Na oltáři je Kristus skrze slova proměňování obětován Bohu Otci stejným způsobem, jako se
obětoval na kříži. Je to místo, kde můžeme
odevzdat i naše utrpení, práce a modlitby, neboť s Ježíšovou obětí dostávají naše oběti svou
hodnotu. Proto je mše svatá sloužena na určitý
úmysl věřících – za živou rodinu, za zemřelé,
za nemocné, za Boží požehnání pro ty, kteří je
potřebují a podobně.
Nejvlastnější setkání s Kristem je při svatém
přijímání. Zde se nám Ježíš stává pokrmem,
zve nás k účasti na „hostině Beránkově“,
a šťastní jsou ti, kteří k ní přijali pozvání. Proto církev vybízí, aby věřící při mši svaté, kdykoli se jí účastní, přijímali Tělo Páně, pokud
jsou patřičně připraveni, a v případě, že jsou si
vědomi těžkého hříchu, aby přijali odpuštění
ve svátosti smíření.
Svěcení nedělního dne nelze omezit jen na
účast na bohoslužbě. Mezi jiné okamžiky křesťanské neděle patří život rodiny, klidné setkání
rodičů s dětmi, kteří na sebe nemají přes týden
čas, společná modlitba, návštěva nejbližších
a přátel, odpočinek a zábava.
Máme možnost znovu uvěřit tomu, za co
první křesťané položili své životy – že při nedělním shromáždění ke mně mluví Ježíš v Božím slově a že mi na oltáři nabízí chléb života.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Modlitba křížové cesty, každou neděli v březnu
v 17.00, farní kostel a v pátek v 17.30 h.
Dětský karneval, neděle 26. 2. v 15.00 v sále
u sester naproti fary.
Popeleční středa, den přísného postu, 1. 3. mše
sv. v 18.00 ve farním kostele s udělováním popelce, znamením ochoty ke změně života a ke
smíření.
Návštěvy nemocných, čtvrtek 2. 3. a pátek 3. 3.
dopoledne.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 9. 3. v 8.00 h.
Svátost smíření, čtvrtek 9. 3. od 19.00 do 20.30
h, farní kostel.
Setkání rodin s dětmi, neděle 19. 3. v 15.00, farní
sál.
Slavnost sv. Josefa, mše sv., pondělí 20. 3.
v 18.00 h, farní kostel.
Slavnost Zvěstování Páně, mše sv., sobota 25. 3.
v 8.00, farní kostel.
Obnova pro děvčata od 14 do 25 let „Je můj život jen můj?“, vede P. Marcel Javora, sobota
25. 3. od 9.00 do 19.00, sál Školských sester na
Malinovského ul., přihlášky tel. 544 423 241.
Divadelní představení – Jára Cimrman: Dlouhý,
Široký a Krátkozraký, uvádí amatérské Divadlo
Jaroslava Pokojského při sdružení Archa Community z Brna, Kociánky, sobota 25. 3. v 18.00
h, farní sál.

Poděkování občanům
Římskokatolická farnost děkuje občanům, kteří
přispěli během měsíce prosince a ledna do
pokladniček veřejné sbírky na výmalbu kostela
Vzkříšení Páně. Celkem se ve čtyřech pokladničkách vybralo 15 843 korun. Touto sbírkou a dalšími sbírkami v kostele v lednu a v únoru byla akce
výmalby splacena. P. Mgr. Milan Vavro, farář

Dobrovolní hasiči hodnotili
V pátek 27. ledna se sešli slavkovští dobrovolní hasiči, aby zhodnotili na své výroční
valné hromadě činnost za uplynulý rok a stanovili si plán na rok 2006. Mezi čestnými
hosty byli mimo jiné starosta města Mgr. Petr Kostík, zástupce Prezídia Moravské hasičské jednoty pan Bohumil Kříž a člen Okresního výboru MHJ pan Miroslav Žampach.
V úvodu přednesl starosta dobrovolných
hasičů p. Malý zprávu o činnosti za rok
2005, ve které nechyběla vzpomínka na
naše členy, které jsme v uplynulém roce byli
vyprovodit na jejich poslední cestě. Zpráva
byla kritická i pochvalná. Kritika zazněla na
adresu toho, že se stále nedaří obnovit činnost družstva žen a ačkoliv funguje zásahová jednotka SDH, stále nám chybí nové
mladé tváře. Ke kladům patřilo mimo jiné
to, že nové zásahové vozidlo CAS 24 MAN
bylo po záběhu a zácviku řidičů a obsluhy
zařazeno do pohotovosti k zásahu. Dále byla
kladně hodnocena činnost aktivních členů
jednotky a v neposlední řadě patří k pozitivům také činnost družstva mládeže.
Starosta města poděkoval ve svém diskusním příspěvku členům jednotky za jejich
záslužnou a nezištnou činnost ve prospěch
spoluobčanů a popřál vše nejlepší do dalšího roku. Dále se velmi obšírně zmínil o záměru Krajského ředitelství HZS Jihomoravského kraje zrušit profesionální jednotku
hasičů ve Slavkově. S tímto záměrem nesouhlasili jak představitelé Slavkova, tak

obcí v regionu Slavkovska. P. Kostík dále
uvedl všechny aktivity, které byly jím samým
jménem města i regionu provedeny pro udržení profesionálních hasičů ve městě. To se
nakonec zdařilo, i když za cenu snížení početního stavu této jednotky o 25 %. V závěru
vyjádřil naději a přání, že se podaří tuto jednotku nejen udržet, ale snad i opět uvést do
původního početního stavu, a tím i opět zkrátit limit pro výjezd jednotky z 5 na 2 minuty.
V průběhu jednání zaznělo i něco málo ze
suchých čísel statistiky. Jednotka SDH Slavkov v loňském roce vyjela k 16 zásahům, ať
již ve spolupráci s jednotkou profesionálních
hasičů, nebo byla vyslána operačním střediskem k samostatnému zásahu. Z tohoto počtu
bylo 6 požárů, 3 taktická cvičení a 5 čerpání
vody, 1 technický zásah a 1 planý poplach.
Počet zásahů se proti roku 2004 snížil. Snad
na tom nese zásluhu i mokré jaro a s ním související menší počet požárů trávy. A snad i vy
všichni jste byli opatrnější při jarních pracích
v sadech a zahradách díky našim pravidelným výzvám k zodpovědnosti při pálení suché trávy na hromadách.

Naše jednotka je jednotkou s územní působností, což znamená, že vyjíždí k zásahům dle poplachových plánů kraje i mimo
území města. Navíc na základě dohody
města Slavkova s obcí Holubice zajišťuje
zásahová jednotka protipožární ochranu pro
obec Holubice a v jednání je tato služba
také pro obec Vážany nad Litavou
Z úkolů, které jsme si vytyčili do budoucna, zůstává nejdůležitějším získávání nových členů pro jednotku. Její členové se
scházejí každé pondělí v hasičské zbrojnici
a pod vedením velitele pana Vinklárka absolvují pravidelné školení a výcvik. Zájemci
o činnost v jednotce SDH z řad občanů Slavkova mohou každé pondělí v 18 hodin přijít
a stát se jejími členy. Ti, kdo se chtějí dovědět něco o činnost jednotky, mohou navštívit
i naše nově zprovozněné webové stránky na
adrese http:/ /www.sdh-slavkov.euweb.cz,
které budeme postupně doplňovat o aktuální
informace.
A závěrem se ještě vrátím k oněm „travním požárům“. Jaro je za dveřmi, buďte prosím velmi opatrní. Navíc pamatujte, že plošné vypalování porostů je zakázáno. Pokud
už se ale něco stane, nezapomeňte, že nepřetržitá tísňová linka 150 je vám k dispozici.
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 1. března oslaví 70. narozeniny pan
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Opustili nás
Jiří Weinreich (71)
Marie Hošková (70)
Milena Menšíková (94)
Tomáš Pariš (70)

23. 1.
1. 2.
3. 2.
12. 2.

OLDŘICH POLÁČEK
Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví do dalších let
přeje jménem rodiny syn.
Vzpomínka
Kytici a gratulaci k Tvým 50. narozeninám bychom Ti rádi dali,
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali.
Dne 16. února 2006 vzpomínáme našeho drahého syna, manžela
a tatínka, pana

JOSEFA SVOBODY
ze Slavkova u Brna
Prosíme všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, sestra, manželka, syn a celá rodina.
Vzpomínka
Odešla jsi, jak osud si přál, však v našich srdcích žiješ dál.
Dne 20. února 2006 vzpomínáme 1. smutné výročí, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MARIE LANIČKOVÁ
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují dcera Dana a syn Josef s rodinami.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2006 uplynulo 8 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.

INZERCE
 KOUPÍM BYT 2+1 ve Slavkově u Brna. tel.:

604 808 335.
 PRODÁM Trabant, dobrý stav, odhlášen.
Mnoho náhradních dílů. Cena 2000 Kč. Mobil: 607 772 585.
 KOUPÍM BYT 3+1 ve Slavkově. Tel. 728 520 458.
 MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
 PRODÁM dubové podlahy, schody,
střešní okna. Tel. 777 788 164.
 HLEDÁM KE KOUPI 2+1 do osob. vlastnictví byt, možnost i družst. nebo 2+1 v RD nebo
v bytovém domě (i půdní byt). Tel. 608 750 495.
 FINANČNÍ SPOLEČNOST pořádá výběrové
řízení na pozici obchodního zástupce. Očekáváme: spolehlivost, organizační a komunikační
schopnosti, zájem o práci s klientelou, příjemné vystupování. Smart Capital a.s., tel.: 774
555 500, e-mail: info@smartcapital.cz
 ČIŠTĚNÍ koberců, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
 FIRMA NABÍZÍ místo asistentky, prac.
doba 8.30–17.00 hod., podmínka: SŠ, práce
na PC (word, excel, internet), kontakt: tel.
602 565 919.
 MONTÁŽ ŽALUZIÍ, sítě proti hmyzu. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

Začíná fotbal
Vzpomínka
Dne 10. března 2006 uplyne rok, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR TESAŘÍK
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme v kanceláři na Hradební 1441 (budova
Telecomu) od pondělí do pátku 9–12 a 13–16.30 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Koncem bﬁezna zaãíná jarní sezona soutûÏního
roãníku 2005/2006.
I.A JmKFS
Ne 26. 3. – Kordárna Velká n. Veliãkou–SK Slavkov –
15 h
I. tﬁ. JmKFS – dorost
Ne 26. 3. – Sokol Damboﬁice–SK Slavkov – 12.45 h
IV. tﬁ. Vy‰kovska
So 25. 3. – SK Slavkov B–TJ Sokol Otnice B – 15.00 h
St. a ml. Ïáci hrající I. tﬁ. JmKFS zaãínají v ·ardicích první dubnov˘ víkend, st. a ml. pﬁípravka v Buãovicích druh˘ dubnov˘ víkend.
rs

K a l e n d á ř a k c í – b ře z e n 2 0 0 6
Datum

3. 3.
4. 3.
5. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.
19. 3.

hod.

druh

20.00 spol.
10.00–16.00
14.00
20.00
6.30
10.00–16.00
13.30

sport.
spol.
spol.
sport.
sport.
kult.

21. 3.
sport.
25. a 26. 3. 10.00-16.00 sport.
28. 3.
14.00 spol.
30. 3.
14.30-17.00 spol.

akce

místo konání

poﬁadatel

Ples IS·. Ukázka barmanské show, míchané nápoje.
Menuet – taneãní vystoupení, bohatá tombola, hraje Panorama a Magnum
Zimní stﬁelecká liga
Dûtsk˘ karneval. Hudba, obãerstvení, tombola, tanec. Vstupné: maska 20 Kã, bez masky 25, Kã
Country bál s Poutníky. Pﬁedprodej vstupenek v informaãním centru
Jednodenní zájezd na hory. Cena 210 Kã
Zimní stﬁelecká liga
Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku Míãek Flíãek
Cena 100 Kã (doprava + vstupné), odjezd ve 13.30 hod od kostela
Turnaj ve vybíjené – pro dûti Z·
Finále zimní stﬁelecké ligy
Pﬁedná‰ka Ireny Novotné na téma: Správná kompenzace diabetu
Diskotéka. Vstupné 10 Kã

Spoleãenské centrum
Bonaparte
Zámecká stﬁelnice
velk˘ sál centra Bonaparte
Spol. centrum Bonaparte
DDM
Zámecká stﬁelnice
Divadlo Radost
DDM
Zámecká stﬁelnice
zasedací místnost MûÚ
DDM

SSK 0750 E-com
ÚO Svazu diabetikÛ âR
DDM

Virtuální bitva 1805
otevﬁeno: úter˘–pátek 9–13 hod., dále na objednávku pro skupiny

Zámek Slavkov

Historické muzeum

IS· Slavkov
SSK 0750 E-com
DDM
Poutníci
SSK 0750 E-com
DDM

V˘stavy
v˘st.
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Prostor pod stﬁechou – nová forma bydlení
Bytové družstvo Žuráň se obrátilo na náš ateliér se žádostí o objektivní posouzení vhodnosti
zhotovení bytových nástaveb na panelových domech na sídlišti Zlatá Hora. Tady je naše stanovisko.
Panelové domy mají řadu technických nedostatků, které se však dají postupně odstranit, takže bydlení v nich je po revitalizaci velice příjemné. Jednou z podstatných negativ těchto
staveb jsou střechy. Vinou nekvalitně provedených stavebních prací byly na řadě domů problémy se zatékáním již od samého začátku uvedení do provozu. Problémy se odstraňovaly
různě – nanášením dalších izolačních vrstev
a používáním různých nátěrů. To všechno však
byla opatření na chvíli, po čase se vyskytly opět
stejné problémy.
Asi před 10 lety se začala při opravách střech
používat technologie plastových fólií. Oproti
používaným lepenkám IPA to byl nesporně kvalitnější postup, ovšem v žádném případě nelze
ani tímto způsobem eliminovat prohřešky, které
se staly již při výstavbě, např. špatné spádování
střechy, absence zateplovací vrstvy atd.

Ples školy
Nadační fond Student a ředitelství ISŠ ve
Slavkově u Brna vás srdečně zvou na ples školy, který se koná v pátek 3. března od 20 hodin ve Společenském domě Bonaparte ve Slavkově. Na plese uvidíte taneční vystoupení
souboru Menuet, barmanskou show, míchané
nápoje… Je připravena bohatá tombola a zajištěno občerstvení. Hraje Panorama a Magnum.

Možností, jak trvale tyto nedostatky odstranit
a obnovit tak v plném rozsahu funkčnost střechy,
je vybudování obytných nástaveb, které se mohou
stát velice atraktivní formou bydlení. Kromě definitivního vyřešení problémů se střechou tím domy
získávají výtahy; pokud se současně provede i zateplení domu, výměna oken a další revitalizační
prvky, znamená to i výraznou úsporu provozních
nákladů a zhodnocení celé nemovitosti až o 50 %.
Dokladem správnosti tohoto postupu je řada
již takto zrevitalizovaných domů na sídlištích po
celé republice. Tvar střechy by měl korespondovat s celkovou kompozicí domu, tzn. jestli původní dům měl formu hranolu, nová střecha by
neměla být sedlová. Moderní materiály umožňují zhotovení střechy jakéhokoliv sklonu bez rizika zatékání, proto jsou možnosti využití podstřešních prostorů daleko pestřejší, než

umožňovaly klasické krytiny. Byty v nich situované představují velmi kvalitní bydlení, které
mohou bez jakýchkoliv problémů užívat jak senioři (výtah), tak i mladí lidé, pro které je tato
poloha bytu obzvláště zajímavá.
Domnívám se, že nabídka realitní kanceláře
bytovému družstvu na realizaci nástavby je velice výhodná. Dům získá zdarma střechu, přibudou výtahy, náklady na revitalizaci se rozpočítají mezi větší počet nájemníků. Můžeme
nájemníky ujistit, že provoz výtahu je takřka
bezhlučný. Stavebním ruchem budou obtěžováni tak jako tak, budou se měnit výplně schodišť.
V každém případě doporučujeme znovu variantu nástaveb pečlivě promyslet a zvážit všechna pro a proti.
Prof. ing. arch. Milan Stehlík, CSc., fakulta
architektury VUT ateliér A1 – obytných staveb
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Práce na zahradû v bﬁeznu – kácení ovocn˘ch stromÛ
Pranostika: Studený marec, mokrý máj – bude
humno jako ráj.
Nepříjemná a vleklá letošní zima, kdy teploty
klesaly až k minus 20 °C, vyčerpala náš organismus natolik, že bude nutno zvýšit příjem vitaminů z uskladněných zásob jablek anebo navštívit
prodejny ovoce a zeleniny. Takto posíleni a připraveni vyrazíme na zahradu a začneme s následujícími pracemi:
Provedeme základní řez jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme proti chorobám buď stromovým
balzámem, latexem anebo štěpařským voskem.
Vyvazujeme a ohýbáme větve u ovocných stěn
nebo štíhlých vřeten. Do konce druhé dekády
března roubujeme peckoviny, v některých případech i jádroviny. Podmínkou jsou nenarašené
rouby. Vykopeme staré, nemocné a mrazem postižené stromy a keře. Na jejich místo nesázíme
stejný nebo podobný druh, raději necháme půdu
zregenerovat a důkladně pohnojíme kompostem.
Pokud to počasí dovolí, vysazujeme ovocné dřeviny. S broskvoněmi však nespěcháme. Počkáme, až se půda prohřeje alespoň na 10 °C. Korunky stromků po výsadbě podstatně zkrátíme
(asi na tři očka) a důkladně zaléváme. Kdo nestihl na podzim provést postřik proti kadeřavosti u broskvoní, má nyní příležitost. Při teplotách
nad 17 °C provedeme postřik KUPRIKOLEM
0,6%, a to tak, že celý strom důkladně omyjeme.

Policie informuje
• Z trestných činů krádeže a porušování domovní
svobody je podezřelý 39letý slavkovský občan.
Od října 2005 do ledna 2006 se opakovaně vloupal do pěti bytů na sídlišti Nádražní ve Slavkově
u Brna. V prvém případě se několikrát zmocnil
platební karty, postupně z ní vybral přes bankomat
až 17 500 Kč a kartu zase vracel zpět do bytu, aby
to majitel nepoznal. Ve druhém případě z bytu odcizil 3750 Kč. Dále za použití duplikátu klíče se
8krát vloupal do dalšího bytu, kde postupně zcizil
1600 Kč. Opakovaně navštívil byt další poškozené a připravil ji o 900 Kč. Zatím poslední pachateli prokázané a jím doznané bylo vloupání do
bytu za pomocí odcizeného klíče od vstupních
dveří s odcizením 1100 Kč. mjr. Alois GRYC

Další postřik provedeme těsně před květem.
V březnu začínáme práce s pěstováním zeleniny. Pokud není půda příliš přemokřená, připravujeme záhony. Na trvalé stanoviště vyséváme
zeleniny, které klíčí už při nižších teplotách. Jedná se o kořenové zeleniny – ředkvička, mrkev,
petržel, pastiňák, černý kořen, dále cibuli, špenát
a hrách. Můžeme též vysazovat předpěstovaný
salát, ale pro jistotu vše zakryjeme netkanou textilií jako ochranu před příchodem mrazíků.
JE TŘEBA KE KÁCENÍ OVOCNÝCH
STROMŮ POVOLENÍ?
Časté dotazy zahrádkářů jsou, zda mohou na
svých zahrádkách kácet staré, přerostlé nebo nemocné stromy bez povolení anebo musí žádat
měst. úřad. Toto vše řeší zákon č. 114/1992 Sb.
a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., kde
se praví, že v případech dřevin rostoucích mimo
les je ke kácení nezbytné povolení. V případě
pozemků fyzických osob, což v naprosté většině
jsou zahrádky, je však výjimka. Zde je třeba povolení pouze v případech, že stromy ve výšce
130 cm nad zemí mají obvod (ne průměr) kmene větší než 80 cm, nebo že se jedná o souvislé
keřové porosty o ploše větší než 40 m2. Zákon
nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny ovocné,
okrasné nebo nějaké jiné. Věříme tomu, že zahrádkáři kácí stromy jen v nutných případech,
a to jen nemocné a přestárlé. Co bychom to však
byli za zahrádkáře, kdybychom na uvolněné
místo opět nevysadili stromek nový, který pak
s radostí sledujeme a těšíme se z přírůstků a nového ovoce.
4. února se konal IV. zahrádkářský věneček.
Děkujeme všem, kdo přispěli hodnotnými cenami do bohaté tomboly. Jsou to: Brašnářství Svobodová, Cukrářství U Martiny, Hodinářství Štěrba, Fialka – zahrádkářská prodejna, Řeznictví
Kuda, Elektro Kotolan, Restaurace Gól, včelaři
i účastníci věnečku.
Upozorňujeme, že do 10. března je ještě možno objednat sadbové brambory a ovocné stromky pro jarní výsadbu v domě zahrádkářů ČSA
252, kde budeme také každou sobotu od 8 do
9.30 hod. prodávat hnojiva.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady všem přeje za ZO-ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža.

Pozvánka na divadlo
Všechny malé i dospělé co nejsrdečněji zveme v sobotu dne 1.dubna 2006 (nejedná se o žert) do velkého sálu Společenského centra Bonaparte ve Slavkově u Brna na dětské divadelní představení ŠÍPKOVÁ
RŮŽENKA v podání Dětského amatérského souboru z Holubic. Začátek představení v 15 hod.
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Dnes se budu věnovat konkrétnímu programu
tak, jak jej schválil výbor naší územní organizace
Svazu diabetiků ČR.
Pokračujeme v edukačně motivačním programu zdravotnických přednášek, které se konají
v zasedací místnosti MÚ ve Slavkově od 14 hod.
Dne 28. března přednáší edukační sestra Irena Novotná na téma Správná kompenzace diabetu. Pokračuje konverzační kurz angličtiny každý čtvrtek
od 17.30 hod. v dětské části polikliniky a cvičení
v tělocvičně ISŠ v pondělí od 16.30 hod. Pokud
máte zájem o kurz práce na počítači, který by vedl
Mgr. Soukop, přihlaste se v naší kanceláři.
Zájemci o týdenní edukačně preventivní pobyt
v lázních Luhačovice, který připravujeme v termínu 1.–8. května, se mohou přihlásit také v naší
kanceláři. Diabetici potřebují vyjádření ošetřujícího lékaře, poplatek je 2500 Kč, rodinní příslušníci poplatek 3800 Kč je potřebné uhradit do 30. 3.
2006. V ceně je zahrnuto cestovné vlakem, přeprava zavazadel a hostů až na ubytovnu, ubytování v LD Dagmar, celodenní stravování ve Společenském domě, měření glykémie a tlaku krve,
přednášky, pojištění, bazén a léčebné procedury.
Ve spolupráci se zdravotníky lázní se snažíme informovat diabetiky o nejnovějších poznatcích
v léčbě diabetu, získat správné stravovací návyky
a užít si některé lázeňské procedury.
Také se můžete v naší kanceláři přihlásit na
ozdravný pobyt u moře v Itálii, který je určen
kompenzovaným diabetikům a seniorům. Ve spolupráci s cestovní kanceláří For Line Tour v Brně
uspořádáme dva zájezdy k moři v termínu 8.–17.
září, a to do Bibione a Rimini. Tentokrát vycházíme vstříc těm, kteří upřednostňují vlastní stravování a ubytování v apartmánovém domě po 4 osobách se společnou kuchyní a sociálním zařízením
v Bibione za cenu 2250 Kč + pojištění. A těm, kteří chtějí jet jižněji do střední Itálie, nabízíme ubytování v hotelu Rinaldi v Rimini – část Torre Pedrera s polopenzí (snídaně, večeře) za cenu
5400 Kč + pojištění. Závazné přihlášky na oba zájezdy do 31. března, záloha 1000 Kč do 31. května a zbytek ceny vč. pojištění a zájezdů do 31. 7.
v naší kanceláři – dětská část polikliniky, vchod
z ul. Tyršovy.
Vzhledem k úsprorným opatřením MZ ČR došlo od 1. 1. 2006 ke změně v úhradách za léky.
Toto opatření se také týká diabetiků. U antidiabetik (tablety) prakticky nedošlo ke změnám. Úhrady pacientů se týkají rychle účinkujících analogů
inzulinů (Actrapid, Insulatard) v cartridgích
a dlouhodobě účinkujících inzulinů (Lantus). Pacient může požádat ošetřujícího lékaře o převedení na typ inzulinu, za který by nedoplácel, v odůvodněných případech může požádat o výjimku
revizního lékaře své zdravodní pojišťovny. Výše
úhrad za léky není u všech lékáren stejná, nejnižší
úhrady jsou ve velkých lékárnách u nemocnic,
proto se informujte na příplatky ve své lékárně.
Od Nového roku platí nové zvýšení částky pro
stanovení životního minima, na kterém závisejí
dávky státní sociální podpory. Životní minimum
má dvě složky: na zabezpečení výživy a ostatních
osobních potřeb a je stanoveno podle počtu členů
v domácnosti. Důležitý je 1,6násobek této částky,
protože to je hranice, po kterou existuje nárok na
příspěvek na bydlení. U diabetických dětí to je
2,4násobek a možnost příplatku na dietní stravování. Příspěvek poskytuje Úřad práce, pracoviště
SSP a Městský úřad, sociální odbor ve Slavkově.
Informace na bezplatné infolince Ministerstva
práce a soc. věcí ČR: 800 189 810.
Marie Miškolczyová
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Vážení přátelé dobré country,
tradičních čtverylek a jiných tanců od tanečního souboru Quadrilla z Brna pod vedením pana
Bartůňka, slosování vstupenek a občerstvení.
Komu nestačí informace podané v tomto článku, může volat na můj telefon 544 227 319.
Kvůli vstupenkám kontaktujte Informační středisko Austerlitz na Palackého náměstí, a to číslo 544 220 988.
Takže dámy a páni jste srdečně zváni. Za
Poutníky se na vás těší
Jiří Karas Pola
skupina Poutníci bude letos hrát na dvou akcích ve Slavkově u Brna. A protože přehlídka
Folk a country na zámku je až 4. srpna, dovolte mi zmínit se o vystoupení jež se odehraje
dřív.
V letošním roce to budou již tři léta co jsme
naposledy pořádali zábavu ve stylu country čili
Country bál. Tak jsem se rozhodl tuto akci zkusit znovu. A protože pachatelé se vrací na místo činu, tak i Poutníci zkusí své štěstí po delší
době v sále, kde se Country bál odehrával ve
Slavkově naposledy, a sice ve Společenském
domě Bonaparte. Datum, kdy toto představení
s tancem vypukne, je 10. března. Začátek je
stanoven na 19.30 h. A co vás čeká, když si zakoupíte vstupenku v předprodeji v Informačním centru Austerlitz nebo na místě samotném
a zavítáte? Jednak řada pěkných písniček z oblasti české a americké country hudby, známé
i novější skladby od Poutníků, ukázka a výuka

Od ledna v prodeji!
Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
OSTROV. EWAN McGREGOR, SCARLETT JOHANSSON. Snem kaÏdého je b˘t vybrán pro cestu na tajemn˘ Ostrov, kde zjistí, Ïe jsou
jen pouh˘mi klony, a tak se snaÏí odhalit pravdu o tom, co Ostrov
skr˘vá.
6. BATALION. Filipíny roku 1945. Skuteãn˘ pﬁíbûh elitního 6. praporu rangerÛ, kter˘ podnikl odváÏnou záchrannou misi. Vojáci
cestovali 30 mil za nepﬁátelskou linii a hodlali osvobodit pﬁes
500 americk˘ch váleãn˘ch zajatcÛ z nechvalnû proslulého japonského tábora v nejtroufalej‰í záchranné akci v‰ech dob.
âERN¯ ÚSVIT. STEVEN SEAGAL. B˘val˘ agent CIA se záhadnû objeví po vysvobození nebezpeãného obchodníka se zbranûmi
a chystá se pomoci skupinû teroristÛ pﬁi útoku na USA. Ve strhujícím závûru závisí bezpeãí milionÛ lidí na odpovûdi na otázku, na
ãí stranû vlastnû agent stojí?
VZTEKLE TVÁ. JOAN ALLEN, KEVIN COSTNER. Osamûlá Ïena naváÏe neobvykl˘ vztah se sv˘m navenek nevlídn˘m sousedem. Vypadá to, Ïe jediné, co ty dva spojuje, je láska k alkoholu. Úsmûvn˘ pﬁíbûh o tom, Ïe ‰tûstí najde‰ tam, kde ho neãeká‰.
SVùTLO VE TMù. DEMI MOORE, HANS MATHESON. Po smrti
syna se Rachel odstûhuje na skotské pobﬁeÏí. ZÛstává zde sama
se svojí osamûlostí a dûsiv˘mi pﬁedstavami. Pﬁestává rozeznávat,
co je realita a co halucinace a nakonec bude muset bojovat, aby
zachránila holy Ïivot.
K¤EST OHNùM. JORDAN BROWN, CURTIS MORGAN. Bûhem
prÛzkumu padne americká jednotka do léãky. Odhodlan˘ nepﬁítel
má v˘hodu znalosti prostﬁedí a ozbrojen˘ konflikt se stává bojem
o hole pﬁeÏití.
DEUCE BIGALOW EVROPSK¯ GIGOLO. ROB SCHNEIDER,
EDDIE GRIFFIN. Cena za lásku ‰la rapidnû dolÛ. StaÀte se svûdky humorn˘ch orgií, které ve vás vyvolají záchvaty smíchu.
LEGENDA O ZORROVI. ANTONIO BANDERAS, CATHERINE ZETAJONES. Zorro je zpátky! V sázce je budoucnost zemû i jeho manÏelství. A tak je na Zorrovi, aby se pokusil oba svazky zachránit
dﬁív neÏ bude pozdû.
LONDON. CHRIS EVANS, JASON STATHAM, JESSICA BIEL,
LEELEE SOBIESKI. DráÏdiv˘ film o touze neztratit b˘valou lásku
bez ohledu na cenu, kterou to bude stát.
POBUDA. GÉRARD DEPARDIEU, GÉRARD JUNOT, CATHERINE
FROT. Poskytnûte azyl sebevrahovi neÏ se trochu vzpamatuje,
a on vám rozvrátí cel˘ Ïivot. On je velk˘ problem.
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA. AISHWARYA RAI, MARTIN
HENDERSON. Romantická komedie o lásce, Pomáda v indickém
stylu.
STÒJ, TEN MOBIL NENÍ TVÒJ! KAREL RODEN, GARY OLDMA,
BILLY ZANE. Jednou v˘mûnou telefonÛ se roztáãí kolotoã událostí, ve kterém se hemÏí zabijáky, kteﬁí si jdou navzájem po krku.
NAPOLA. MAX RIEMELT, TOM SCHLLING. Pﬁíbûh mladíkÛ, kteﬁí
studují v prestiÏní Hitlerovû ‰kole a jsou postaveni pﬁed rozhodnutí mezi svou pﬁísahou vûrnosti a morálními závazky vÛãi nejlep‰ímu pﬁíteli.
DOBRODRUÎSTVÍ ÎRALOâÁKA A LÁVOVKY. Dal‰í rodinn˘ dobrodruÏn˘ film. Ohromí vás spousta speciálních efektÛ a uvûﬁíte,
Ïe se v tomhle úÏasnû zábavném filmu i ti nejmen‰í snílci mohou
stát velk˘mi hrdiny!
WOLF CREK. JOHN JARRATT, CASSANDRA MACRATH, KESTIE
MORASSI. Hledali dobrodruÏství, na‰li peklo. Pﬁíbûh jednoho
z nejvût‰ích australsk˘ch policejních pﬁípadÛ, kter˘ nebyl nikdy
objasnûn.
LVÍ DOUPù.
LARVA. To, co zaãalo jako mal˘ problem pro zvíﬁata, se brzy mûní
v katastrofu pro lidstvo. V‰ichni bojují s ãasem, pﬁírodou a vûdou… HrÛza, která se vám zaÏere pod kÛÏi.
PTERODACTYL. V sopce se právû probudila nejstra‰nûj‰í pravûká
monstra – pterodaktylové, kteﬁí mají po vydatném spánku obrovsk˘ hlad. Ve srovnání s Pterodaktylem byl Jursk˘ park procházkou rÛÏov˘m sadem.
AMERICK¯ SEN. JOHN LEGUIZAMO, ANA CLAUDIA TALANCON.
Zpívej. Sni. Uvûﬁ. UÏijte si kouzeln˘ pﬁíbûh o nekoneãné síle lásky, nadûje a snÛ.
KERBEROS. Hluboko v srdci Rumunska je ukryt poklad nedozírné
ceny. JiÏ od dob Svaté ﬁí‰e ﬁímské tam leÏí legendární MarsÛv
meã, se kter˘m lze jedin˘m máchnutím ovládnou svût. Stejnû
dlouho se traduje, Ïe jeho bezpeãí stﬁeÏí krutá tﬁíhlavá pﬁí‰era Kerberos.
MIST¤I HAZARDU. Filmová verze úspû‰né dlouholeté televizní
show prosvi‰tí va‰ím Ïivotem rychlostí 160 km v hodinû. Hvûzdy,
legraci, napûtí, vzru‰ení – Mistﬁi hazardu mají v‰e!
·KOLA SUPERHRDINÒ. První rok na stﬁední ‰kole je vÏdycky obtíÏn˘. Tím víc, kdyÏ nastupujete na ‰kolu pro superhrdiny, rodiãe
jsou legendární zachránci svûta, ale u vás se zatím neobjevil ani
sebemen‰í náznak zvlá‰tních schopností.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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KINO JAS SLAVKOV
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B¤EZEN – DUBEN 2006

Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

KUR¯R 2

28. 2. úter˘
1. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

88 min.
B˘val˘ pﬁíslu‰ník speciálních jednotek pracuje jako nájemn˘ kur˘r, kter˘ pﬁeváÏí ty nejnebezpeãnûj‰í zásilky. Co dostane, to také doruãí…
a na nic se neptá. Akãní thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

4. 3. sobota
5. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

126 min.
Basin City je zamoﬁeno kriminálníky, zkorumpovan˘mi policisty a nemilosrdn˘mi sexy Ïenami. Nûkdo touÏí po pomstû, nûkdo po spasení,
jin˘ po obojím. DobrodruÏn˘ kriminální film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

5. 3. nedûle

16.30 hod.

7. 3. úter˘
8. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

130 min.
Pﬁíbûh dvou sester, které jsou sice nejlep‰í kamarádky, ale zároveÀ absolutní protipóly, kdyÏ pﬁijde na hodnoty, cíle a Ïivotní styl. Komedie
podle románu Jennifer Weiner. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

11. 3. sobota
12. 3. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

180 min.
Nejslavnûj‰í monstrum filmové historie proÏívá úÏasn˘ návrat. Král divoãiny se vinou své v˘jimeãnosti ocitne v New Yorku, kde se naplní
jeho tragick˘ osud. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno

14. 3. úter˘
15. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Filmové zpracování poãítaãové hry, která si získala pﬁíznivce na celém svûtû. Vûdci jsou zneklidnûni v˘sledky experimentÛ na planetách.
Mají za úkol eliminovat jakoukoliv hrozbu. Akãní horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

18. 3. sobota
19. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

124 min.
Bûhem cesty na palubû letadla se dva mladí lidé do sebe zamilují. Mezi tím a závûreãn˘m polibkem v‰ak jde o umûní prohry a hledání
sami sebe. Romantická komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

21. 3. úter˘
22. 3. stﬁeda

19.30hod.
19.30 hod.

101 min.
Pﬁíbûh z nepﬁíli‰ vzdálené budoucnosti, v níÏ se stane cestování ãasem nejen samozﬁejmostí, ale také v˘nosn˘m obchodem, lákavou
atrakcí. Nûkter˘ z ãlenÛ v˘pravy poru‰í stanovená pravidla a ohrozí existenci lidstva. Akãní dobrodruÏné sci-fi USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

25. 3. sobota
26. 3. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

131 min.
Pﬁíbûh sirotka, kter˘ se po útûku ze sirotãince dostává v Lond˘nû mezi dûtskou bandu kapsáﬁÛ starého Fagina a o jehoÏ du‰i a Ïivot se
perou podsvûtí. Filmové zpracování díla Ch. Dickense. Film Francie/V. Británie.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

28. 3. úter˘
29. 3. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

123 min.
Klasick˘ pﬁíbûh lásky a nenávisti líãí osudy sester, které matka vede pevnou rukou k názoru, Ïe Ïena je ‰Èastná jedinû, kdyÏ se bohatû
provdá. Romantick˘ film Velké Británie.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

1. 4. sobota
2. 4. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

90 min.
Veselá sváteãní pohádka plná hvûzd o zmatcích, které se odehrávají jak na nebi, tak i na zemi. ReÏie: J. Strach. Hrají: I. Trojan, J. Dvoﬁák,
J. Barto‰ka a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

4. 4. úter˘
5. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

128 min.
Slavná modelka opou‰tí svou slibnû se rozvíjející kariéru a stává se nájemnou lovkyní lidí. Thriller na motivy skuteãného pﬁíbûhu. Film
USA/Francie.
MládeÏi nepﬁístupno

8. 4. sobota
9. 4. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

135 min.
Îivotopisn˘ film o nelehk˘ch zaãátcích countryové pûvecké legendy – Johnnyho Cashe, kter˘ mûl nesmazateln˘ vliv na v˘voj americké
kultury. Hudební film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

11. 4. úter˘
12. 4. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

SIN CITY – MùSTO H¤ÍCHU

STRA·PYTLÍK

77 min.
Animovan˘ film z produkce studia Walta Disneye. Klasická pohádka o kuﬁeti, které si splete padající Ïalud s kouskem oblohy a zpÛsobí
velk˘ zmatek. Film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 58, 60 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ZNÁ JI JAKO SV¯ BOTY

KING KONG

DOOM

ELIZABETHTOWN

LOVCI DINOSAURÒ

OLIVER TWIST

P¯CHA A P¤EDSUDEK

ANDùL PÁNù

DOMINO

WALK THE LINE

PANIC JE NANIC

90 min.

Trojice ‰etnáctilet˘ch kamarádÛ nemá Ïádné sexuální zku‰enosti a je rozhodnuta udûlat v‰echno proto, aby k oné zmûnû do‰lo
v nadcházejících prázdninách. Ale v‰echno dopadne jinak. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Ivo Macharáãka.
MládeÏi nepﬁístupno
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