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V

ážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné a klidné prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup do nového roku 2005.
Poslední dny končícího kalendářního roku s sebou vždy přináší v myšlenkách většiny z nás příležitost i potřebu zhodnotit, jaký vlastně ten končící kalendářní rok byl,
co nám nabídl, přinesl, dal, ale i vzal. Z těchto hodnocení, vnitřních pocitů, myšlenek
i přání se často rodí předsevzetí, se kterými chceme vstoupit do prvních dnů roku
přicházejícího.
Srdečně a upřímně Vám přejeme, aby se Vám tato předsevzetí a přání, v nichž by
neměla, mimo přání zdraví, štěstí a lásky sobě a svým nejbližším, chybět také snaha
o pochopení, úctu a toleranci mezi sebou, mezi námi všemi, navzájem.
Do nového roku 2005 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, vzájemnou lásku,
pohodu, spokojenost a úspěch v osobním i profesním životě.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta města
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sobnû vût‰í, neÏli v letech pﬁedcházejících,
tedy i v tom leto‰ním.
Chtûl bych touto cestou, jménem vedení
mûsta, podûkovat v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû
a prÛbûhu této akce podíleli.
Ivan Charvát (ich)

Foto: mab, R. Lánsk˘

Poslední listopadovou sobotu jsme si pﬁipomnûli
199. v˘roãí Bitvy tﬁí císaﬁÛ. Program, jenÏ byl spoleãnû zaji‰Èován Mûstem Slavkov u Brna a partnerskou spoleãností Davay Comunications, s.r.o., byl
tentokrát plnû soustﬁedûn do centra na‰eho mûsta,
tedy pﬁedev‰ím na Palackého námûstí a novû zrekonstruovanou ulici Husovu, kam byl premiérovû situován historick˘ jarmark, kter˘ zde probíhal od dopoledních aÏ do pozdnû noãních hodin. Náv‰tûvníci

po celou tuto dobu mohli zhlédnout a samozﬁejmû si i zakoupit díla celé ﬁady umûleck˘ch ﬁemeslníkÛ, ale také vyuÏít bohaté
a pestré nabídky obãerstvení a rÛzn˘ch
kulináﬁsk˘ch specialit. Ve veãerních hodinách se celé námûstí zcela zaplnilo
pﬁi slavnostní pﬁehlídce uniformovan˘ch
vojsk, která byla po projevu Napoleona
a pﬁeãtení mírové deklarace zakonãena
velkolep˘m ohÀostrojem ze stﬁechy zámeck˘ch koníren.
Jednalo se, z hlediska pﬁípravy, prÛbûhu i samotného v˘sledku a vyznûní akce,
alespoÀ dle mého názoru, o velmi nároãnou, av‰ak zdaﬁilou generálku 200. v˘roãí
Bitvy u Slavkova v pﬁí‰tím kalendáﬁním
roce 2005. Generálku na akci, která se
pﬁedpokládá sv˘m rozsahem nûkolikaná-

Jarmark na zámku

V sobotu 11. prosince
oÏilo nádvoﬁí zámku pﬁedvánoãním ﬁemesln˘m jarmarkem. Náv‰tûvníci mohli
spojit sváteãní atmosféru
prostﬁedí nejen s v˘bûrem

dárkÛ, ochutnávkou grilovaného selete a horkého
punãe, ale i s netradiãní
prohlídkou slavnostnû vyzdobeného zámku.
Historické muzeum spo-

lu se souborem Kﬁenováãek pﬁichystali koledování, zdobení stromkÛ,
ukázky v˘roby tradiãních ozdob, to
v‰e za doprovodu zámeckého panstva a sluÏebnictva. Program velmi
potû‰il dûti, které si kromû dojmÛ odnesly i mal˘ dárek.

Foto: Z. Pavlík
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MùSTA VE SLAVKOVù U BRNA
39. schůze RM u Brna – 22. 11. 2004
1. RM po projednání „Návrhu dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí roku
2004“ bere obsah předkládané zprávy na vědomí
a doporučuje ZM schválit výsledky hospodaření
Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí roku 2004.
2. RM po projednání „Rozborů hospodaření příspěvkových organizací města za III. čtvrtletí 2004“
bere obsah předkládané zprávy na vědomí a doporučuje ZM výsledky hospodaření ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, ZUŠ, DDM, MŠ Zvídálek, TSMS a Historického muzea docílené ke 30. 9. 2004 schválit.
Současně s tímto RM ukládá Finančnímu odboru připravit návrh rozpočtového opatření na pokrytí ztráty
z provozu koupaliště ve výši 219 000 Kč z rozpočtu
zřizovatele navýšením neinvestičního příspěvku pro
TSMS. Dále RM schvaluje přesuny v rozpočtu MŠ
Zvídálek dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ.
3. RM po projednání „Návrhu souboru rozpočtových opatření č. 30 34, 35–40/2004‘‘ doporučuje ZM
předmětné úpravy rozpočtu města pro rok 2004
schválit.
4. RM po projednání zprávy o vedení kroniky
Města Slavkova u Brna bere její obsah na vědomí.
RM kladně hodnotí zodpovědný přístup kronikářky,
paní Lubomíry Kropáčkové, k podrobným zápisům
do kroniky, za což jí vyslovuje poděkování.
5. RM po projednání zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2003“ bere
její obsah na vědomí a schvaluje výsledky této kontroly za rok 2003 u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna, Historické muzeum ve
Slavkově u Brna, Mateřská škola Zvídálek. RM dále
schvaluje provedení veřejnosprávní kontroly za rok
2004 u dalších, městem zřízených, příspěvkových organizací Základní škola Komenského, Dům dětí
a mládeže a Základní umělecká škola Františka
France paní Janou Filípkovou z Brna.
6. RM projednala zprávu o zvýšení poplatků za
svoz komunálního odpadu a související návrh na
změnu vyhlášky města a doporučuje ZM předložené
návrhy cen i vyhlášky schválit.
7. RM po projednání zprávy s návrhem financování kompostárny ukládá odboru ŽP dokončit stavební
řízení a připravit žádost o dotaci SFŽP. RM současně
ukládá FO zařadit náklady na 1. etapu stavby kompostárny do návrhu rozpočtu dle možností rozpočtu
2005.
8. RM v souladu s vůlí členů ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě se správcem konkursní podstaty Agroklas a.s. na nemovitosti
– pozemek p. č. 625/4, budova č.p. 727 (administrativní budova na nároží ul.Brněnská a Koláčkova náměstí) na poz. p. č. 625/1, 625/3, 625/4, včetně příslušenství – hospodářské budovy bez č.p. na poz. p. č.
633/2, vše v k.ú. Slavkov u Brna s podmínkou, že
uzavření kupní smlouvy bude schváleno ZM. RM pověřuje místostarostu města Ing. Ivana Charváta dojednáním přesných podmínek.
9. RM souhlasí s návrhem smlouvy mezi Městem
Slavkov u Brna a firmou Davay Communications,
s.r.o. na zajištění vzpomínkových akcí v tomto roce.

RM souhlasí se zvýhodněným nájemným v prostorách
Centrum Bonaparte ve dnech 26.–28. 11. 2004 pro potřeby stravování vojáků. RM dále souhlasí s konečným programem vzpomínkových akcí v roce 2004.
10. RM jmenuje komisi pro posouzení nabídek na
nájem prostor pro občerstvení v areálu městského letního koupaliště.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas ke změně názvu Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav na Fond pro výkupy pozemků.
RM doporučuje ZM schválit pravidla pro tvorbu
a použití tohoto fondu tak, že čerpání fondu bude
možné pouze na úhradu veškerých nákladů souvisejících s výkupy pozemků, tj. úhradu vlastní kupní ceny,
platby poplatků, znaleckých posudků, geometrických
plánů a daně z převodu nemovitostí. RM dále ukládá
MěÚ zpracovat pravidla fondu ve variantě s odvodem
plné výše výnosů získaných prodejem pozemků ve
vlastnictví města do tohoto fondu a čerpáním zdrojů
fondu na veškeré výkupy pozemků do vlastnictví
města včetně úhrady veškerých nákladů s těmito výkupy souvisejících.
12. RM doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2005 částku 200 000 Kč na úhradu
nákladů projektové dokumentace „Prodloužení komunikace a IS v ulici Jiráskova“.
13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc. č. 674/2 zahrada o výměře 283 m2 v obci
Loučná nad Desnou v k.ú. Rejhotice z majetku Města
Slavkova u Brna do vlastnictví manželů Vojtěcha
a Aleny Pospíšilových ze Smržic za cenu stanovenou
znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí dále
veškeré náklady spojené s prodejem (poměrná část
nákladů na vypracování znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do KN). 30% kupní
ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků parc. č. 674/1 zahrada o výměře 103 m2,
parc. č. 676/1 trvalý travní porost o výměře 509 m2

40. schůze RM u Brna – 6. 12. 2004
1. RM projednala zprávu s výsledky revizí zařízení dětských hřišť a ukládá TSMS odstranit z veřejných ploch zařízení dětských hřišť, která nevyhovují
současným zákonným požadavkům dle předloženého návrhu. Termín odstranění bude dojednán s odborem IR, nejpozději však do 31. 1. 2005. Opětovná instalace repasovaných popř. nových zařízení bude
provedena v termínu do 30. 4. 2005.
2. RM se po projednání záměru nabytí nemovitostí
SK Fotbal Slavkov u Brna seznámila s výsledky jednání se zástupci výkonného výboru tohoto SK a doporučuje ZM uzavřít kupní smlouvu s SK Fotbal Slavkov
u Brna ve výši 7636000 Kč (dle znaleckého odhadu)
s tím, že pro rok 2005 bude z této částky uhrazena částka 750000 Kč a dále budou uhrazeny náklady spojené
s převodem nemovitosti. Zbývající částka bude rozloZprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si Vás dovoluje pozvat na prezentaci města Slavkova
v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2005, který bude probíhat 13.–16. ledna na
brněnském výstavišti. I.R.C.A. bude z tohoto
důvodu ve dnech 13. až 18. 1. 2005 zavřeno.
Otevírací doba IRC v lednu:
po–pá
9–16 h
so, ne zavřeno
Kontakt:

a parc. č. 677/1 trvalý travní porost o výměře 70 m2
vše v obci Loučná nad Desnou v k.ú. Rejhotice z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví paní
Ludmily Modrianské z Loučné nad Desnou za cenu
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující
uhradí dále veškeré náklady spojené s prodejem (poměrná část nákladů na vypracování znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do KN).
30% kupní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku parc.č.dle PK 1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 282 m2 od paní Ivy Fialové z Podolí za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s převodem uhradí Město Slavkov u Brna. Na úhradu
kupní ceny budou použity prostředky z Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
16. RM dává souhlas k uzavření dohody o zřízení
věcného břemene na vedení veřejné telekomunikační
sítě pod označením „Slavkov u Brna – Penny Market
– ÚPS“ na pozemku parc. č. 758/1 s Českým
Telecomem, a. s. se v Praha.
17. RM přiděluje byt č. 9 v sídlišti Nádražní 1157
paní Jiřině Häringové ze Slavkova u Brna a ukládá
odboru BTH zajistit uzavření příslušné nájemní
smlouvy s platností od 1. 12. 2004 na dobu určitou
v délce 1 rok, tj. do 30. 11. 2005.
18. RM přijala pozvání od Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna na slavnostní předávání nového zásahového vozidla CAS 24 a za toto děkuje.
19. RM odvolává Mgr. Alenu Bočkovou na vlastní
žádost z komise pro školní a mimoškolní aktivity
mládeže ke dni 31. 12. 2004. RM současně jmenuje
Ing. Barbaru Macháčkovou členkou této komise
s účinností od 1. 1. 2005.
20. Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval
členy RM o služební cestě v polském družebním městě Slawków.
21. RM souhlasí se zvýhodněným nájemným pro
Svaz tělesně postižených na akci koncert dne 10. 12.
2004 a pro Moravský rybářský svaz MO Slavkov
u Brna na akci ples dne 22. 1. 2005.

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

žena do splátkového kalendáře po dobu 12 let rovným
dílem formou peněžního a nepeněžního plnění.
3. RM po projednání záměru nabytí nemovitostí administrativní budovy Agroklas, a. s. (v likvidaci)
doporučuje ZM schválit nabytí nemovitostí – pozemek p. č. 625/4, budova č.p. 727 na poz. p. č. 625/1,
625/3, 625/4, včetně příslušenství – hospodářské budovy bez č. p. na poz. p. č. 633/2, vše v k.ú. Slavkov
u Brna – v intencích uzavřené smlouvy o budoucí
kupní smlouvě.
4. RM po projednání průběhu projednávání výběru nájemce na prostory občerstvení na městském
koupališti v příslušné výběrové komisi bere na vědomí doporučení této komise a ukládá starostovi města
a místostarostovi města jednat o uzavření smlouvy
s navrhovatelem nabídky – manž. Ingrid a Ivanem
Durkovými za podmínek stanovených v usnesení komise a přitom se zaměřit na tyto další podmínky:
doba nájmu 5 let, počet diskoték 3–5, docílení maximální výše nájemného. RM současně ukládá starostovi města a místostarostovi města pro případ, že
text smlouvy s uvedenými uchazeči nebude dohodnut do 10. 1. 2005, jednat o uzavření smlouvy s navrhovatelem další nabídky.
5. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2005“ bere její obsah
na vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) rozpočtové provizorium Města Slavkova u Brna
pro rok 2005 s celkovou výší příjmů a výdajů
100 381 800 Kč a plán doplňkové podnikatelské činnosti (VHČ) s celkovou výší výnosů 16 988 000 Kč
a nákladů 15 492 000 Kč s doplněním v položkách
dle připomínek členů RM.

(pokračování na straně 4)
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40. schůze RM u Brna – 6. 12. 2004
(dokončení ze strany 3)
b) delegování pravomoci na RM související
s možností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu (soc.dávky, školství)
c) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků
na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží
do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna
pro rok 2005, tj. do výše 385 000 Kč.
d) delegovat na RM vnitřní přesuny v rozpočtu
města pro rok 2005 v položce MěÚ.
6. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č. 41 – 43/2004 - soubor RO“ bere její obsah
na vědomí a doporučuje ZM schválit uvedené rozpočtové úpravy již upraveného rozpočtu města pro rok
2004.
7. RM po projednání zprávy „Fond bytového a tepelného hospodářství“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje ZM schválit Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků Fondu bytového a tepelného hospodářství.
8. RM po projednání zprávy „Změny v rozpočtu
ZŠ Komenského“ bere její obsah na vědomí a schvaluje přesuny v rozpočtu ZŠ Komenského dle předložené žádosti.
9. RM po projednání zprávy „Změny v rozpočtu
školní jídelny při ZŠ Komenského“ bere její obsah
na vědomí a schvaluje přesuny v rozpočtu ZŠ
Komenského a posílení příjmů a výdajů v rozpočtu
o zvýšené příjmy ve ŠJ při ZŠ Komenského dle předložené žádosti.
10. RM po projednání zprávy „Návrh souboru
rozpočtových opatření č. 44 - 45/2004“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu města pro rok 2004.
11. RM bere na vědomí obsah zprávy o průběžném plnění programu rozvoje města v roce 2004
a předkládá ji k projednání na nejbližší řádné zasedání ZM.
12. RM doporučuje předložit návrh hlavních úkolů programu rozvoje města na rok 2005 k projednání
ZM.
13. RM po projednání zprávy „Stavební úpravy
zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy a krovu“ bere tuto zprávu na vědomí, souhlasí s uzavřením smlouvy na výše uvedené práce na rekonstrukci
krovu a střechy zámku Slavkov u Brna s firmou
Střechy – l. Slezská s.r.o. z Brna v celkové částce 1,0
mil. Kč a doporučuje ZM příslušnou částku zařadit
do návrhu rozpočtu města na rok 2005.
14. RM doporučuje ZM ke schválení pravidla pro
tvorbu a čerpání Fondu pro výkupy pozemků ve variantě s odvodem plné výše výnosů získaných prodejem pozemků ve vlastnictví města do tohoto fondu
a čerpáním zdrojů fondu na veškeré výkupy pozemků do vlastnictví města včetně úhrady veškerých nákladů s těmito výkupy souvisejících.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemku parc. č. 338 ostatní plocha o výměře 448 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR-ÚZSVM, OP
Vyškov do vlastnictví Města Slavkov u Brna formou
bezúplatného převodu.
16. RM projednala zprávu o pozemcích Státního
statku Velké Pavlovice – v likvidaci a bere uvedenou
informaci na vědomí.

Pozvánka

Město Slavkov u Brna pořádá
dne 15. ledna 2005 ve Společenském domě – Bonaparte svůj
1. ples, kterým zároveň zahajuje
slavkovskou plesovou sezonu. Ples
bude zahájen ve 20 h, k poslechu
a tanci hraje skupina Panorama z Vyškova,
součástí programu bude tombola. Srdečně
zveme veřejnost k účasti.
Vedení MěÚ

17. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemků z majetku města za pozemky ve vlastnictví
Martina Doubka.
18. RM projednala a schválila návrh na pronájem
sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění propagačního a informačního systému komerční sféry
formou dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené se
společností SEPES MEDIA, spol. s r.o. z Brna.
19. RM souhlasí se zapojením města do projektu
„Bioodpad živá hmota pro nový život“ občanského
sdružení EKODOMOV. Finanční prostředky ve výši
16 000 Kč budou poskytnuty z rozpočtu města na rok
2005 z částky – provozní náklady odboru životního
prostředí.
20. RM po projednání zprávy „Revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá Hora čp. 1357, čp. 1358“
ukládá odboru BTH podat žádost na odpovídající dotační titul.
21. RM schvaluje žádost paní Věroslavy
Partykové ze Slavkova u Brna, o přechod nájmu při
úmrtí nájemce bytu (manžela) a ukládá odboru BTH
zajistit s ní uzavření příslušné nájemní smlouvy.
22. RM souhlasí s rozšířením smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 1/2002 pro paní Moniku
Rolkovou z Letonic.
23. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000 Kč Svazu diabetiků ČR – územní organizaci Slavkov u Brna na nákup tiskárny Epson.
24. RM bere na vědomí zprávu o zrušení obecně
závazné vyhlášky č. 2/2003 o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy
Zvídálek Koláčkovo náměstí č. 107, Slavkov u Brna,
příspěvkové organizace a školní družiny při Základní
škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a doporučuje
ZM obecně závaznou vyhlášku 2/2003 zrušit s účinností k 1. 1. 2005.
25. RM schvaluje přijetí daru na kulturní účely od
firem SILNICE BRNO spol. s r.o. z Brna, Pavla
Čáslavy - Čáslava – Stav z Brna, PEGAS – GONDA
s.r.o. z Ruprechtova.
26. RM schvaluje poskytnutí informace
Obecnímu úřadu Vážany nad Litavou ve věci úhrady
neinvestičních nákladů ve školství.
27. RM projednala informace o připravovaném
plenárním shromáždění Sdružení veřejně prospěšných služeb ve Slavkově u Brna na podzim 2005.
28. RM projednala a schválila program IX. řádného zasedání ZM ve Slavkově u Brna dne 20. 12. 2004.
29. RM projednala žádost o pronájem nebytových
prostor v objektu polikliniky ve Slavkově u Brna
a souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 18,48 m2 v objektu polikliniky v budově
Malinovského 551, Slavkov u Brna, MUDr. Zdeňce
Koldové a MUDr. Evě Vašíkové pro účely provozování alergologické ambulance. RM ukládá odboru
BTH zajistit vypracování a uzavření předmětné nájemní smlouvy s platností od 1. 1. 2005.
30. RM projednala návrh a cenovou nabídku sborníku Slavkov 2005 předložené Bedřichem Malečkem
ze Slavkova u Brna.
31. RM bere na vědomí informaci ředitelky
Historického muzea o získání sponzorského daru
společnosti Rekonstruktiva spol. s r.o.
32. RM souhlasí se zapůjčením kinosálu pro
Moravský rybářský svaz MO Slavkov u Brna na den
19. 3. 2005 za stejných podmínek jako v roce 2004.
33. RM bere na vědomí ukončení smluvního vztahu s Markem Novákem z Drnovic na zajištění služeb
v souvislosti s požární ochranou a souhlasí s uzavřením smluvního vztahu s Františkem Řihánkem
z Kyjova na zajištění těchto služeb za stejných finančních podmínek.
34. RM souhlasí s vnitřními přesuny v rámci rozpočtu MěÚ dle potřeb úřadu tak, aby schválená celková rozpočtovaná částka byla dodržena.
35. RM děkuje všem složkám města a všem svým
pořadatelským partnerům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu vzpomínkových akcí v letošním roce
2005.

Pozvánka na silvestrovský
ohňostroj
V minulém roce jsme se rozhodli zahájit novou tradici, rozloučit se, spolu s vámi, spoluobčany našeho města, s končícím starým rokem
společným setkáním na náměstí. Na úplném
sklonku kalendářního roku, před příchodem
roku nového, sejít se a pozdravit se svými přáteli, kamarády, známými, zhodnotit končící kalendářní rok a popřát si k roku rodícímu se, novému.
Dovolte nám i letos, abychom vás v podvečer
31. prosince 2004 pozvali na Palackého náměstí, kde nám čas od 19 hodin v prostorách před
budovou radnice zpříjemní svým vystoupím
slavkovská Zámecká kapela pod vedením kapelníka Milana Hrazdílka. Ve 20 hodin bude zahájen slavnostní silvestrovský ohňostroj, který
bude odpalován ze střechy zámeckých koníren.
Po celou dobu, již od 18 hodin, bude zajištěno
občerstvení.
Vedení města (ich)

Prodej známek na popelnice
Technické služby dobu prodávat známky
na popelnice na rok 2005.
22., 27. a 29. prosinec 2004
Leden, únor 2005
Pondělí a středa

8.00–11.30
12.30–16.00
8.00–11.30
12.30–16.30

V˘stavba obchodního centra pokraãuje
Po úspěšném otevření prodejny PENNY
MARKET počátkem měsíce prosince, tedy
měsíc před plánovaným termínem ukončení
stavby, dochází k realizaci další etapy výstavby. Ve východní části obchodního areálu do
konce měsíce února 2005 bude ukončena přístavba dalších čtyř prodejen. Bezprostředně na
prodejnu Penny bude navazovat řeznictví s prodejnou masných produktů – masa a uzenin
včetně příslušných zařízení. Prodejna bude komunikačně propojena s prodejnou Penny.
K řeznictví opět východním směrem budou přistavěna prodejna tabáku a PNS, prodejna oděvů
a prodejna květin. Stavebníkem je firma Prelax
spol. s r. o. Přerov. Investor věří, že po dokončení této etapy se opět výrazně zlepší poskytování obchodních služeb v našem městě. H.L.
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V˘stavba mûsta v roce 2004
Jak před koncem roku bývá zvykem, předkládáme stručnou rekapitulaci investičních
akcí realizovaných letos v našem městě. Díky úspěšnosti vedení města v získávání státních
dotací se nám podařilo zrealizovat větší rozsah prací než se původně předpokládalo.

Místní komunikace
Rekonstrukce ulice Husova
V návaznosti na plnění programu rozvoje
města a schválený rozpočet na rok 2004 zrealizovalo Město Slavkov u Brna v měsících
březnu–listopadu rekonstrukci vozovky
a chodníků v ulici Husova.
Současně s rekonstrukcí povrchů bylo instalováno nové veřejné osvětlení a místní rozhlas. Správci jednotlivých inženýrských sítí
prováděli rekonstrukci, event. pokládku nových rozvodů. VaK Vyškov položil nový kanalizační řad, JME provedl kabelizaci rozvodů elektro. Vlastníkům jednotlivých
nemovitostí bylo umožněno provést opravy,
případně nově vybudovat kanalizační přípojky včetně dešťových svodů
k jednotlivým domům.
Povrch komunikace i chodníků byl v souladu s požadavky orgánů Památkové péče
proveden ve stejném historizujícím typu zádlažby jako
Palackého náměstí. Náklady
na tuto rekonstrukci činily cca
12 mil. Kč. Akce byla dotována 4 miliony korun ze státního
rozpočtu MF ČR.
Palackého náměstí
Koncem roku byla ukončena revitalizace severní části
Palackého
náměstí
ve
Slavkově u Brna. Tato úprava
navázala na revitalizace podstatné části Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna, která proběhla v roce 1996.
Dořešení prostoru náměstí je součástí celkového úsilí připravit zámek i jeho okolí na
důstojný průběh oslav dvoustého výročí
„Bitvy tří císařů u Slavkova“ v příštím roce.
V rámci úprav náměstí byla odstraněna
i část stávajících kamenných zídek, které zde,
v rozporu s historickou stopou, vznikly v padesátých letech minulého století. Náklady na
tyto úpravy činí cca 5 mil. Kč.
Komunikace Za Branou
V jarních měsících roku byla provedena zádlažba povrchu v ulici Za Branou. Současně
zde bylo umístěno veřejné osvětlení.

Chodník v ulici Sušilova
Koncem roku byl prodloužen chodník
v ulici Sušilova ve Slavkově u Brna.

Zámek Slavkov u Brna
Obnova fasád severního křídla zámku
a severního křídla předzámčí
Práce na obnově fasád navázaly na již provedenou obnovu fasád jižního křídla předzámčí v roce 2003. Součástí obnovy fasád
byly i restaurátorské práce, klempířské konstrukce, výměna atypických truhlářských prvků apod.
Na obnovu fasád byla městu přiznána státní dotace ve výši 8 mil. Kč. Celkem si opravy
vyžádaly náklad 9,5 mil. Kč.

Židovská škola
Oprava střechy a krovu zámku
Jako jedna z posledních, letos zahajovaných investičních akcí města, byla zahájena
oprava střechy a krovu zámku. Termín zahájení prací byl odvislý od přiznání státní dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. K dotaci
ve výši 2,9 mil. Kč přidalo město 3,1 mil. Kč,
takže celkový finanční objem prací v letošním
roce činil cca 6 milionů korun. Za tyto prostředky byla opravena větší část severního
křídla zámku. Jedná se především o výměnu
vadných prvků krovu, nové laťování a krytina,
klempířské práce a vikýře.
Záměrem města je v dalších letech v opravě střechy pokračovat. Předpokladem je

Základní umělecká škola Františka France

Za Branou
ovšem získání dotačních prostředků. Město
Slavkov u Brna obdrželo od Jihomoravského
kraje v roce 2004 dotace na opravu jižní rampy předzámčí (120 tis. Kč) a dále na – odvlhčení prostor předzámčí I.etapu (1480 tis. Kč).
Obě tyto akce byly zrealizovány v letních měsících roku.

·kolská zaﬁízení ve Slavkovû
u Brna
Základní škola Komenského
V letošním roce pokračovaly práce na rekonstrukci této ZŠ. Byly provedeny nové podlahy, elektroinstalace a nové vybavení šaten.
Koncem roku proběhla oprava podlah v učebnách I. NP. Akce byla dotována z prostředků
MF ČR ve výši 6 mil. Kč. Celkové náklady činily 6,5 mil. Kč.
Základní škola Tyršova
V letošním roce byla provedena obnova
střešního pláště nad dvorním křídlem školy
a úprava vchodu do šaten v hodnotě cca l mil.
Kč.
ZUŠ Fr. France a MŠ Zvídálek
Obě školy v letošním roce provedly výměnu oken a novou venkovní fasádu.

Ostatní akce
V roce 2004 bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení v ulicích Polní–Slovanská,
východní strany Zlaté Hory a rozšíření VO
v lokalitě Slovákova-Špitálská.
Koncem roku byla provedena dílčí úprava
sítě městského rozhlasu. Dále bylo dovybaveno dětské hřiště na sídlišti Zlatá Hora, byla
zahájena oprava terasy a ocelové konstrukce
strojovny městského koupaliště. Na Koláčkově náměstí byla provedena nová fasáda
bývalé židovské školy.
odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna

Oprava severního křídla zámku
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (26)
Pohlednice (pokračování)
BLAŽOVICE
obec dříve nazývaná Blažejovice, leží cca
8 km SZ od Slavkova. K nejstarším písemným
zprávám patří zápis z r. 1317, kdy Kateřina
z Deblína jako spoluzakladatelka kláštera sv.
Anny v Brně, věnovala tomuto klášteru, mimo
jiné, rovněž obec Blažovice. Klášteru Blažovice
patřily až do r. 1782, kdy byl za josefínských reforem zrušen. V roce 1824 ves odkoupil František Xaver hrabě z Dietrichštejna a z Pruskova.
Po něm Blažovice zdědily jeho dcery. Díky dědičným vazbám se pak části obce dostávají do držení rodů Mensdorff-Pouilly a Mitrovských.
Nezanedbatelnou roli měl pro obec pivovar, který původně spravoval klášter sv. Anny z Brna.
Již od roku 1775 se v Blažovicích vyučovalo –
i když se první škola nacházela v kovárně.
Blažovic se rovněž dotkla bitva tří císařů
2. prosince 1805, která vesnici notně zpustošila.
Ke stému výročí bitvy u Slavkova obec uspořádala výstavu z exponátů nálezených na bojišti.
Ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově
u Brna se nachází pouze jedna pohlednice této
obce, která představuje pohled na náves, kuželnu a interiér i exteriér Mazálkovy restaurace,
a to v období II. světové války.
BOHDALICE
jsou obec ležící cca 9 km jižně od Vyškova.
Nejstarší písemná zpráva z roku 1337 hovoří
o Vojtěchu z Bohdalic. Další zpráva z roku 1368
pak o Kláře, která část Bohdalic přenechala
Petru Hechtovi z Rosic. Již od roku 1401 se zde
nachází farní kostel. Postupně se na panství
Bohdalice vystřídalo množství vlastníků, z nichž k nejvýznamnějším patřili Ladislav Berka
z Dubé, Ladislav Lobkovic či řád jezuitů. Roku
1788 statek Bohdalice zakoupil Raymund
z Mannerova. Rod Mannerů byl posledním šlechtickým držitelem místního zámku. V současné
době se v zámeckých prostorách nachází základní devítiletá škola.
A jedna zajímavost na závěr. Po druhé světové
válce, kdy byl majetek šlechtických rodů vyvlast-

Upozornûní
Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny ve
Slavkově u Brna, že poslední týden v prosinci
(tj. 27.–31. 12. 2004) bude knihovna uzavřena.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních
svátků a konce roku a v lednu na shledanou.
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Pohled na náves v Blažovicích 1943

něn, došlo rovněž k zabavení zámeckého mobiliáře. Část původního vybavení je součástí svozového fondu zámku ve Slavkově u Brna, většina
však byla rozvezena na různé objekty po celé ČR.
Ve sbírce pohlednic HM se nachází dopisnice
z přelomu 19. a 20. století, zobrazující zámek –
v popředí se zámeckými skleníky. Dále pak pohlednice se zámkem z roku 1911, která je adresována majiteli panství – Michalu von
Mannerovi, dvě pohlednice z let těsně po druhé
světové válce a černobílá pohlednice s celkovým
záběrem Bohdalic z 60. let 20. století. Poslední
pohlednice zachycuje zámek jako kresbu signovanou – Havelka.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM
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Podûkování sponzorÛm
Chci poděkovat všem, kteří v tomto roce pomohli ať už sponzorským darem nebo jinou formou
Historickému muzeu. Velmi si vážím vaší spolupráce a pomoci. Díky patří firmám a podnikatelům:
FOCUS, Teepak s. r. o., Rekonstruktiva s.r.o,
Střechy 1. slezská s.r.o., PROFITISK, Nosova tiskárna, ANAH K+R s.r.o., METALL – Křížka,
Čalounictví Václav Eliáš – TAPEL, PhDr. Ivo
Klenk, Květiny Kuda, Potraviny Kořínek, Smíšené
zboží Svoboda, Ing. Michal Fajt, Nadace Zámek
Slavkov, CHG trade a. s., Nešpor, s.r.o. Brno,
Radka Kalabisová – restaurátorka, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Flash Promotion Praha,
Zámecká Černá kuchyně – Milan Hrazdílek,
Armes Brno, Střední zahradnická škola v Brně,
Střední průmyslová škola textilní Brno, Zahradní
centrum v aleji Slavkov.
Jana Omar

Nové knihy
1. Pavel Frýbort: Bodyguard – bodyguard je
nová role pro Honzu Jareše, který býval kriminalistou a později soukromým detektivem.
Jarešovými klienty jsou manželé Bálkovi, jako
vystřižení ze společenských rubrik o životě horních deseti tisíc. Při ochraně Bálkovy rodiny zjistí Jareš mnoho choulostivých informací a musí
bojovat nejen za svého klienta, ale hlavně zachránit sám sebe, protože se ho někdo rozhodl
obětovat pro dosažení jistých cílů. Jde o obchod
s počítačovými technologiemi, které podléhají
mezinárodnímu embargu, a Jarešovi se za pomoci exotické Brigity podaří uniknout z nastražené
pasti.
2. Ota Filip: Sousedé a ti ostatní – každý
máme své sousedy. Své sousedy má i Oskar
Měšťáček, český spisovatel, emigrant, který se
před pěti lety přistěhoval do malebného bavorského městečka. Ve své uličce prožívá zdánlivě
běžné sousedské tahanice, ale postupně odhaluje
i mnoho temných či smutných tajemství. A právě
odtud se odvíjí řada tragických či tragikomických příhod, vyprávěných s mírně ironickým, ale
i sebeironickým odstupem, které dohromady vytvářejí podmanivý příběh s nečekanou pointou.
3. Petr Piťha: Paměť a naděje – dávné pověsti a mýty Čech a Moravy převyprávěné Petrem
Piťhou s výtvarným doprovodem Jiřího
Anderleho.
4. Wilbur Smith: Zlatokopové – hrdina
Smithova strhujícího příběhu z prostředí dávných zlatokopů je ambiciózní a nesmlouvavý
důlní expert Rod. Ví velice dobře, že získání postu generálního manažera je mimořádná šance,
jaká se naskytne jednou za život. Pokud však

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

funkci přijme, musí se stoprocentně a bez odmluvy podrobit chladně uvažujícímu důlnímu
magnátovi…
5. Kol. aut.: Rozumět dějinám (Vývoj českoněmeckých vztahů na našem území v letech
1848–1948) – tato publikace získala hlavní cenu
Egona Ervina Kische za rok 2003.
6. Lucie a Pavel Novákovi: Dva roky po Asii
stopem (rok druhý) – mnoha zajímavými fotografiemi doplněný cestopis, ve kterém se spolu s autory podíváme do Thajska, Malajsie, Singapuru,
Indonésie, Kambodži, Laosu, východní Číny,
Mongolska a Ruska. A nakonec… – domů.
7. Jenny Nimmová: Charlie a tajuplná truhlička – Charlie Bone je docela obyčejný kluk,
který žije s maminkou, babičkou a podivínským
strýcem na předměstí Londýna. Jednoho dne ale
Charlie zjistí, že má kouzelnické schopnosti…
Charlieho dvě protivné tety – ve skutečnosti čarodějnice – rozhodnou, že jejich synovec musí
nastoupit do školy, která má zvláštní třídu pro
děti s kouzelnickými schopnostmi. Kolotoč neuvěřitelných událostí se rozjíždí.
8. Sara Kadeforsová: Samota ve dvou – problémy, které musí řešit Samuel a Ida, jsou platné
pro dospívající kdekoli na světě. „Potkají“se na
internetovém chatu a okamžitě zjistí, že si toho
mají hodně co říci. Nejprve si každý vytvoří falešnou identitu, ale postupně si navzájem odhalí
své pravé já a prostřednictvím elektronické pošty si navzájem radí, jak se zachovat ve složitých
životních situacích, kterých v jejich věku není
málo.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Pohled na Bohdalice – kostel, zámek a celkový pohled Ze sbírek HM
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Změna ceny vodného a stočného od 1. 1. 2005
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., informuje o změnách cen vodného a stočného pro
rok 2005. Snahou společnosti je zvyšovat ceny méně, než je obvyklé v našem okolí a ve
srovnatelných společnostech vodovodů a kanalizací. Musí ovšem reagovat na vývoj ekonomického prostředí, ve kterém žijeme. Hlavními příčinami cenového nárůstu je zdražení nakupované povrchové vody o 2,5 % a zdražení el.energie téměř o 20%. V cenách
se projevují rovněž odpisy nových investic v hodnotě 80,2 mil Kč.
Představenstvo společnosti VaK Vyškov, a. s., rozhodlo o cenách takto:
Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

Bez DPH (Kč/m3)
25,71
17,14
42,85

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. doporučují svým odběratelům využít možnost
zálohovaných plateb trvalým příkazem
přímo ze svého účtu. V případě zájmu je

Včetně DPH (Kč/m3)
27,00
18,00
45,00

možné kontaktovat zákaznické centrum společnosti na tel. čísle 517 324 930 nebo elektronickou poštou na adrese info@vak.vyskov.cz.

Platby za vodné a stočné je možno uhradit v hotovosti bez poplatku na pokladnách společnosti takto:
Provozní středisko Slavkov
Zákaznické centrum Vyškov, Brněnská 13

Provozní doba zákaznického centra ve
Vyškově bude v období od 27. do 30. prosince 2004 omezena od 7.00 do 15.00 hodin

Pondělí až pátek
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek

7.00 do 14.00 hodin
7.00 do 17.00 hodin
7.00 do 16.00 hodin
7.00 do 15.00 hodin

a dne 31. prosince 2004 od 7.00 do 12.00 hodin.
Ing. Jiřina Ševčíková
Vodoprávní úřad MěÚ Slavkov u Brna

Doba adventní v DDM
Než se domem začne linout vůně vanilkových rohlíčků, perníčků a dalšího vánočního
pečiva, vědí všichni, že Vánoce jsou již za dveřmi. Doba adventní začala v DDM už začátkem
listopadu, kdy se připravovalo vše
potřebné na výtvarný seminář, který
pořádáme již tradičně ve spolupráci
se Svazem žen. Letos se k nám připojilo i několik dívek z ISŠ. V DDM

byly vystaveny už hotové adventní věnce z různých materiálů, aby byla usnadněna inspirace
pro vlastní výrobky. Během dvou večerů si
účastnice mohly vyrobit adventní věnec nebo
jinou vánoční výzdobu
s použitím přírodních
materiálů, které byly na
semináři k dispozici.
Vzhledem k velkému
zájmu ze strany veřejnosti máme v plánu
příští rok větší výstavu
v prostorách DDM.
Kromě adventní výzdoby je v DDM tradice
mikulášských nadílek. Letos to bylo pro 46 maminek a dětí v Baby klubu, pro téměř 100 dětí
ve Cvičení rodičů s dětmi a také pro všechny
děti z místních dvou MŠ a žáky Speciální školy. Mikulášské nadílky jsou náročné jak přípravou balíčků, tak i kostýmů Mikuláše, anděla
a čerta, ale vše to stojí za rozzářené oči dětí
a jejich radost z dárečku.
Kolektiv DDM

Oznaãování budov ãísly
V souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev zjistili pracovníci městského úřadu, že
na území města existují budovy, které nejsou
označeny čísly popisnými. Zákon č. 128/2000
Sb., o obcích hovoří v § 31, 32, podle nichž
musí být budova označena popisným číslem
a vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu
a provedení čísel určuje obecní úřad.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 17. ledna 2005

Možné sankce za neoznačení budovy jsou
až do 10 tis. Kč, a to jak pro právnickou osobu, tak pro fyzickou osobu i fyzickou osobu,
která je podnikatelem.
Protože takto neoznačené nemovitosti významně znesnadňují orientaci doručovatelů
písemností, vyzýváme vlastníky nemovitostí,
kteří zákon tímto způsobem porušují, aby stav
změnili a napravili v termínu do 28. 2. 2005.
Po tomto termínu v případě, že nebude naplněn zmíněný požadavek, přistoupí městský
úřad k uplatnění sankcí. Informace k barvě
a provedení čísel získáte na odboru investic
a rozvoje městského úřadu.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova
Poděkování sponzorům
Vedení školy děkuje firmě JM Demicarr,
panu Luboši Bajerovi, firmě Hrbáček autodoprava a paní Marii Jedličkové za sponzorský příspěvek, který věnovali na vyškolení
instruktora pro výuku jízdy na snowboardu.
Díky tomuto příspěvku budeme moci na lyžařských kurzech vyučovat naše žáky tomuto, mezi mladými, tak oblíbenému sportu.
Vladimír Soukop

Sportovní duch Tyršovky
Účelné a smysluplné využívání volného
času dětí a mládeže v současné době bývá
problematické. Řada mládežníků tráví spoustu volného času nevhodným způsobem.
Vhodnou volnočasovou aktivitou pro nastupující generaci je bezesporu zapojení do
pravidelné či příležitostné pohybové činnosti. Podmínky pro sportování mají slavkovské
děti dost dobré. Tělovýchovné vyžití jim nabízí sportovní oddíly nebo DDM.
Tyršovka nezůstává ve sportovní nabídce
pro svoje žáky pozadu i přes omezené prostorové podmínky. Netrpělivě proto čekáme na
postavení nového hřiště a rekonstrukci tělocvičny. Naši žáci z obou stupňů reprezentují
školu v okresních a krajských soutěží, v nichž dosahují výborné výsledky. Odrazovým
můstkem jsou školní kola, kterých se zúčastňují mladí sportovci v hojném počtu, a tělovýchovné kroužky aerobiku, míčových her
a volejbalu. Odtud se pak vybírají nejlepší reprezentanti Tyršovky.
Zájem o pohyb podporují již paní učitelky
na 1. stupni. Každoročně pro mladší školáky
pořádají oblíbené soutěže. V poslední době
se velké popularitě těší turnaje smíšených
družstev 4. a 5. tříd ve vybíjené a v minikopané . Právě v těchto disciplínách vykazujeme skvělá umístění v konfrontaci se školami
na okrese i v kraji. Letos v květnu čtvrťáci
a páťáci suverénně vyhráli okresní kolo ve
vybíjené a reprezentovali školu i Vyškovsko
na krajském turnaji v Brně.
Vyučující tělesné výchovy na 2. stupni organizují turnaje v míčových hrách. Prestižní
akci pro starší školáky se stala všestranná
soutěž slavkovských škol O pohár starosty,
která se pořádá se ke Dni dětí. V uplynulém
ročníku jsme zvítězili. Tohoto vítězství si
velmi ceníme, protože body se sbírají z atletických soutěží, míčových her i z netradičních, žertovně naladěných disciplín.
Na Tyršovce děti mají pohyb rády a vládne
u nás opravdu sportovní duch.
O. Zehnálková

Blahopřání
Když rozsvítíte svíce na vánočním stromečku zapomeňte na všechny starosti
a chmury. Vzpomeňte na své blízké a na milé.
Potěšte dárkem či vzpomínkou a buďte v tyto
sváteční chvíle obklopeni dobrými lidmi.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních
svátků a novém roce mnoho sil a optimismu
ke zdolávání překážek.
zaměstnanci ZŠ Tyršova
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Evropa a my, my v Evropû
Víte, čím je zajímavý poslední týden v říjnu
v každém roce? Učitelé ZŠ Komenského nám.
495 ve Slavkově využívají podzimních prázdnin a vyjíždějí za poznáním, aby viděli, co je ve
světě zajímavého a krásného, a vyzbrojeni těmito praktickými zážitky a poznatky obohatili
vyučování pro žáky. Rozhodně se lépe vypráví
o tom, co člověk prožil a viděl na vlastní oči
než to, co zprostředkuje televize. Zájezdy podle našich představ a finančních možností zařizuje k úplné spokojenosti p. Y. Jandlová z cest.
kanceláře Antea. V roce 1999 jsme se rozjeli na
AZUROVÉ POBŘEŽÍ. Nádhera od Monte
Carla přes Cannes, Nice, St. Tropéz, Toulon až
po Marseille a Avignon nás přesvědčila, že stojí za to překonat pohodlí doma a vyjet za slunečními paprsky, koupáním v moři a pamětihodnostmi. V roce 2000 vyrážíme na trasu
Řím–Neapol–Capri. Nezklamal kouřící Vesuv,
pěvecké vystoupení v amfiteátru v Pompejích
a končíme prohlídkou Neapole. Ráno se probouzíme v Sorrentu s výhledem na moře z jedné strany a sopkou nad hotelem. Vyplouváme
na ostrov Capri a po prohlídce ostrova všichni
skáčeme do vln teplého moře. Řím je na dlouhé vyprávění. V roce 2001 míříme do Francie přes Strasbourg–Nancy do Paříže a zpět
přes bojiště a hřbitov Verdun.
Silný zážitek pro všechny.
Nádherná je Paříž ve dne a což
teprve v noci při projížďce po
Seině. V roce 2002 nás láká
Floriáda v Holandsku. Na naší
cestě v Nardenu zdravíme „kolegu“ J. A. Komenského, v Amsterodamu projíždíme grachty,
vybíráme diamanty, obdivujeme
město, lodě. Volendam, Zaanse
Schanz – sýry, dřeváky, mlýny.
Holandská „čeština“ naší prů-

vodkyně je nejlepší lék na smutek. Delftská keramika, Madurodam, koupání v mořských lázních a v Rotterdamu start do vesmíru na věži
Euromastu. Na závěr FLORIÁDA – zemský
ráj.
Rok 2003. Jedeme se podívat na opravdový
kaňon. Začínáme v Marseille – přístav, jachty,
výhled na město v délce 70 km a potom plavba
na ostrov Iff. V Aix-en Provence a okolí trochu
historie. Grand Canyon Verdon je jako zázrak –
padající kámen, který náš autobus minul o vlásek, byl druhý zázrak. A zpět k pobřeží – Nice,
Antibes a Monte Carlo poslední lahůdka – vše,
co lze stihnout, se nám líbí.
V letošním roce 2004 jsme se rozhodli zkusit,
jak se žije na ostrově Korsika. Nejprve Lucca –
zázračná Pisa i s věží a přístav Livorno. Když
jsme uviděli trajekt – loď o 9 patrech v délce 210
m a šířce přes 30 m, všichni jsme pochopili, jaké
to asi bylo lákavé vyjet si na Titanicu. Korsika
byla naše – Bastia, Porto Vecchio, Bonifacio,
Sarténe, Ajaccio – kouzlo kamene, přírody
a moře. Zpět plujeme dalším „Titanicem“ a na
pevnině Livorno a nádherná Bologna. Na závěr
pravá italská zmrzlina a jedeme domů.

Vánoční pohár
ve sportovní gymnastice

Îijeme kulturou

Poznámka

Člověk má být vzdělán nejen vědomostmi,
ale i kulturou. Na to na ZŠ Komenského nezapomínáme a pravidelně připravujeme pro děti
různé kulturní akce.
Druháci, třeťáci a čtvrťáci se mohli ve slavkovské knihovně přesvědčit, jak zábavné je listování v knihách, kde se jistě nachází mnohem
zajímavější četba než v učebnicích.
Celý první stupeň si připomněl díky výstavě
domácího zvířectva v hale chovatelů, že je člověk závislý na ostatních živých tvorech, a pro
nejmenší žáky bylo milým překvapením, jak
rozličná zvířata se dají chovat doma na dvorku.
V adventním čase nás navštívil Mikuláš se
spoustou zábavného soutěžení a nezbytnými
dárky. Ještě že nepřišel čert, to by v mnohé třídě ubylo žáků!
Pan učitel Lebeda nám se zpěváky a muzikanty z druhého stupně zpříjemnil čekání na
Ježíška domácím koncertem na téma Trampské
písně, ale nikdo nebyl ošizen ani o skutečný vánoční koncert v podání hostujících umělců.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 17.
ledna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě.
(red)

Máte-li chuť se k nám přidat v příštím roce,
zveme vás na další poznávací zájezd do
Maďarska: Budapešť, Balaton, památky, termální lázně a speciality maďarské kuchyně.
Mgr. Olga Kovačová

K předvánočnímu času patří tradičně i besídky pro rodiny prvňáčků, kteří za uplynulý půlrok získali spoustu užitečných vědomostí a dovedností. S poslední z vánočních koled, jež zde
také zazněly, jsme si mohli popřát: pěkné svátky!
Mgr. Jana Formánková

První ročník Vánočního poháru města
Slavkova ve sportovní gymnastice se uskutečnil 13. 12. 2004 v gymnastickém sálu ZŠ
Komenského nám. Závodilo se v kompletním
volném čtyřboji. Vzorně zorganizovaného závodu se zúčastnilo 20 žákyní ZŠ Komenského
a MŠ Zvídálek ve věku 5–8 let.
Kategorii začínajících zastupovala 3 děvčata ve věku 5 let: B. Kučerová, M. Hudcová
a D. Martinková. Pořadí v kategorii předzávodnic: 1. A. Macharová, 2. N. Hudcová, 3. T.
Pavlincová. Kategorie mladších žákyň: 1. K.
Borovská, 2. L. Štěrbová, 3. I. Pavésková.
Na všech děvčatech bylo zřetelné, že pohyb
jim přináší radost a všechny se snažily odvést
nejlepší výsledky. Za toto snažení děvčata získala krásné ceny – diplomy, medaile a plyšové hračky. První závod nově vzniklého oddílu
sportovní gymnastiky ve Slavkově zpříjemnilo vystoupení, taneční skupiny GLITTER
STARS.
Mgr. Renáta Macharová

Zájmová ãinnost ve ‰kole
Rozvoj osobnosti člověka, který bude dobře
připraven pro osobní a občanský život i výkon
povolání, je jedním z cílů výchovy a vzdělávání na našich školách.
Tento cíl pomáhají plnit i mimoškolská zařízení a zájmové kroužky.
Na naší škole, ZŠ Komenského, mají možnost žáci podle svých zájmů vybírat z 20 kroužků. Žáci pohybově nadaní navštěvují kroužky
tělovýchovné a taneční, manuálně zruční výtvarný a keramický. V dramatickém, literárním
a pěveckém kroužku mají možnost žáci rozvíjet
svoje umělecké schopnosti. Velký zájem je
i o kroužky jazykové, zejména o angličtinu.
Protože zájmová činnost je na škole velmi
bohatá, chtěli bychom vás postupně s náplní
kroužků seznámit.
Dnes představujeme kroužky jazykové.

Cizí jazyk, angličtina a němčina, se začíná
vyučovat od 4. roč., v příštích letech bude tato
výuka zavedena již od 3. třídy. Nám se již však
druhým rokem podařil podchytit zájem ještě
u mladších žáků, dokonce i u dětí předškolního věku.
Jazykové kroužky mladších školních žáků
navštěvuje 43 dětí. Hravou formou se seznamují se základními pojmy anglické a německé řeči. Pomocí písní, říkadel, her a obrázků
si osvojují názvy barev, základních činností,
číslovek, jména členů rodiny. Už i malí prvňáčci se umí cizojazyčně představit a rozumí
jednoduchým otázkám a pokynům. Tyto svoje první vědomosti pak plně uplatní ve vyšších třídách.
Mgr. Petra Gejdošová
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Opustili nás

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Cyril Zedníček (33)
Rudolf Odvářka (60)
Jan Lohnický (83)
Marie Jirková (91)

Vzpomínka
Dne 4. prosince 2004 uplynulo smutných 20 let, kdy nás navždy
opustila paní

4. 12.
7. 12.
9. 12.
11. 12.

DESPINA STRNADOVÁ
S bolestí v srdci stále vzpomínají manžel Oldřich, synové Oldřich
a Michal a babička.

Budou peníze na pohotovost?

Vzpomínka
Dne 30. prosince uplynul rok, kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka a maminka, paní

JAROMÍRA KOUŘILOVÁ
S bolestí v srdci stále vzpomínají manžel Jaroslav
a syn Tomáš Matula.
Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 31. prosince 2004 by se dožil 65 let můj tatínek, dědeček,
bratr a strýc, pan

JOSEF RICHTR
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana s rodinou,
sestry Jiřina, Jana a Jarmila s rodinami.
Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Dne 1. ledna 2005 vzpomeneme nedožitých 90 let pana

VOJTĚCHA ŠEDÉHO
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Vojtěch s manželkou,
dcera Miroslava, vnoučata Petr, Marcela, Radim, Jarmila
a pravnoučata Petr, Jakub, Karolína a Petřík.
Vzpomínka
Dne 8. ledna vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší milované dcery a sestry

MARCELKY KUČEROVÉ
Stále vzpomínají rodiče, sourozenci Radek a Karel s rodinou.
Vzpomínka
Už není mezi námi, ale my stále vzpomínáme na toho, kdo nás měl rád.
Dne 14. ledna 2005 vzpomeneme 2. výročí úmrtí drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana

JOSEFA ROUČKY
S úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Jak ten čas utíká – letí…
Dne 15. ledna 2005 uplyne 10 let od úmrtí pana

JOSEFA BÁRTY
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Rodinná oznámení přijímáme v redakci Slavkovského zpravodaje v budově Telecomu na ul.
Hradební 1441 od pondělí do pátku v době 8–12 a 13–17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
❆
❆
❆
❆

Redakce Slavkovského zpravodaje přeje obyvatelům
Slavkova a všem svým čtenářům do nového roku hodně
příjemných chvil strávených se zpravodajem.

❆
❆
❆
❆

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

Jihomoravský kraj stále neví, zda bude mít
příští rok peníze na financování Lékařské služby první pomoci (LSPP) v regionu. „Záleží na
tom, zda parlament schválí zákon o rozpočtovém určení daní a v jaké podobě. V krajském
rozpočtu na LSPP už není ani koruna,“ řekl
dnes ČTK jihomoravský hejtman Stanislav
Juránek (KDU-ČSL). Starosty pověřených obcí
v kraji dnes vyzval, aby zvážili, zda mohou
sloučit své lékařské pohotovosti.
Letos kraj přispěl obcím na provoz pohotovostí 40 miliony korun. Některým regionům
peníze vystačí, jiným ne a musejí na provoz
LSPP přispívat z obecních kas. Pokud by poslanci včas zákon o rozpočtovém určení daní
neschválili, pak by to podle Juránka byla pro
obce katastrofa. Kraj totiž podle něj má peníze
jen na takzvané mandatorní, tedy povinné, výdaje, kam ale příspěvek na LSPP nespadá.
„Takovým výdajem by mohla být oblast záchranné služby, nikoli lékařské pohotovosti,“
zdůraznil.
Starostové si vážnost situace uvědomují.
Někteří z nich se už ke zrušení pohotovostí rozhodli. Společnou pohotovostní službu už provozují Rosice a Ivančice na Brněnsku, od ledna
příštího roku se k nim přidá i Kuřim. Jiné se ale
zatím zdráhají k takovému kroku přistoupit.
„Pokud dostaneme příští rok od kraje tolik
peněz jako letos, bude LSPP zajištěna i nadále
ve stávající podobě,“ řekl ČTK starosta
Slavkova Petr Kostík. Jiná situace by ale podle
něj nastala, kdyby peněz přišlo méně nebo vůbec žádné. Pak by byly na řadě dvě varianty.
První z nich počítá s tím, že se Slavkovsko
a sousední Bučovicko domluví na společném
provozování jedné lékařské pohotovosti.
„Druhou a horší variantou je omezení fungování LSPP,“ dodal.
Službu lékařské první pomoci zajišťovaly do
konce roku 2002 okresní úřady, po jejich zrušení se na jejím provozu podílejí kraje a obce.
Vloni se Jihomoravský kraj obrátil na Ústavní
soudu, aby s jednoznačností rozhodl, kdo za
LSPP nese odpovědnost. Kraj tvrdí, že to jsou
obce, ministerstva zase míní, že kraj. Pokud
soud určí, že povinnost přešla na pověřené
obce, bude jim muset stát začít na lékařskou
pohotovost přispívat. Soud o návrhu kraje dosud nerozhodl.
Novelu zákona o rozpočtovém určení daní
nyní ve sněmovně čeká závěrečné třetí čtení,
které by se mělo uskutečnit příští týden. Poté ji
ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.
Vláda v novele navrhuje zvýšit podíl prostředků, které kraje získají z celostátního výnosu
daní, na 15,06 procenta ze současných 3,1 procenta.
Z. Novák, čtk

Slavkovsk˘ zpravodaj
Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz
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Kdo to vlastnû byl, jehoÏ narození slavíme o Vánocích?
S úžasem hledíme na narození dítěte, jehož jméno je Ježíš. Kdo to vlastně byl, vyznal
anglický fyzik, matematik, astronom, filosof a alchymista Isaac Newton před více než
300 lety slovy své básně „Svědectví víry“:
Když byl dítětem, zneklidnil krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým národem i základy veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších
knihoven světa by se nevešly knihy, které byly
napsány o Něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící
láskou rozezvučel srdce více, než všichni
básníci světa.
Nezaložil filosofickou a náboženskou školu, vědecký ústav, ani seminář, ale všechny školy
vzdělaných národů dohromady se nemohou
pochlubit tolika žáky jako On.
Nezařídil žádnou lékařskou ordinaci, ale
uzdravil více chorých, než tisíce lékařů nemocných těl.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil
svět.

Ovládl zákony přírody, chodil po vlnách moře,
tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, léčil
bez léků, křísil mrtvé.
Nepřátelé Jej nemohli přemoci, satan Jej nemohl zničit, ani hrob Jej nemohl zadržet – nade
vším zvítězil.
Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď
půdy, a přece žádný vojevůdce neměl tolik
dobrovolníků jako On.
Velcí mužové přišli a odešli, všichni lidé zklamali, avšak On nikdy nikoho.
Všichni lidé zhřešili, ale On jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny.
A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spasitel
a přímluvce u Boha.
Chceš-li, bude i Tvůj. Skloň se před Ním, provolej Ho králem svého srdce a života.
Vyvol si Ježíše, neboť nikdo není jako On.

Kéž slavíme v duchu tohoto kréda letošní Vánoce, o kterých si připomínáme Ježíšův příchod do tohoto světa, jeho příchod mezi nás.
P. Milan Vavro, farář
P. Petr Mareček, farní vikář

Tﬁíkrálová sbírka 2005
Díky všem dárcům, kteří nezůstávají lhostejní k potřebám spoluobčanů a chtějí pomoci lidem v nouzi, se uskutečnila z prostředků
sbírky řada užitečných projektů v ČR i v zahraničí. V sobotu 8. ledna 2005 v době od 9
do 16 hodin se uskuteční tato sbírka v našem
městě již popáté.
Každou skupinku koledníků povede vedoucí, který bude označen očíslovanou a potvrzenou průkazkou ČKCH k vybírání příspěvků.

Dary budou vkládány do uzavřené pokladničky. Číslo pokladničky je totožné s číslem průkazky vedoucího skupinky, který je za pokladničku i její obsah zodpovědný.
Všechny pokladničky budou zapečetěny
a po ukončení sbírky rozpečetěny na městském úřadě za přítomnosti osoby v souladu
s platnými právními předpisy.
Děkujeme za vaši štědrost.
Charita Slavkov u Brna

Z Církve adventistů sedmého dne
Církev adventistů s. d. se schází i ve
Slavkově u Brna k sobotním bohoslužbám,
které probíhají vždy ve dvou částech. V 9.00
hodin začíná studium Bible a v 10.30 h kázání.
V lednu vás zveme na soboty 22. a 29. 1. do
domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č.959 (vedle Hasičské zbrojnice).
Na stejné adrese probíhají také „Večery nad
Biblí“, první tři úterky v měsíci od 18.30 hod.
Pokud máte rádi bylinkový čaj, zpívání při kytaře nebo posezení s lidmi, kterým na věku nezáleží, jste srdečně zváni.
Ze studia Božího slova: „Manželství – celoživotní maraton ve stejném obsazení“. V ráji

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.45 hod.
2. 1. Jednejme moudﬁe, protoÏe se blíÏí konec
9. 1. Neustále rozvíjejte a rozpoznávejte svÛj
vztah k Bohu
16. 1. Skuteãnû ãiní‰ Jehovu svou pevností?
23. 1. PovaÏuje‰ svou BoÏí sluÏbu za poctu
a zdroj radosti?
30. 1. DÛvûﬁujte v Boha ve‰keré útûchy
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

dal Stvořitel člověku také dar intimního vztahu,
který se však váže jen k manželskému životu:
„A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte se
a množte se a naplňte zemi … muž přilne ke své
ženě a stanou se jedním tělem.“ (Gn 1-2); „Pij
vodu z vlastní nádrže, … raduj se z ženy svého
mládí, z milované laně, … kochej se v jejím milování ustavičně … proč bys v náručí cizinku
svíral?“ (Přísl. 5); „Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života…“ (Kaz 9); „Neodpírejte se jeden
druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen
na čas …“ (1. Korint. 7)
„Předmětem celoživotního úsilí obou manželů by měla být snaha vyhnout se všemu, co vyvolává spory, a usilovat o to, aby manželský slib
zůstal neporušen.“ (EGW). Je jen málo Božích
darů, které jsou dnes zneužity více než sex.
A náš svět je plný trpkých důsledků, které postihly ty, kteří tento Boží projev lásky k lidstvu
„použili“ nesprávně. I když následky se úplně
napravit již nedají, Bůh je vždy ochoten nám
odpustit a také dát sílu k odpuštění, když ho o to
poprosíme.
Bližší informace na tel.: 732 974 007 (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz.
(ch)
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Vánoãní program
ﬁímskokatolické farnosti
VÁNOâNÍ PROGRAM
24. 12. ·tûdr˘ den, ·tûdroveãerní m‰e sv. pro
rodiny s dûtmi, farní kaple 15.30 h
PÛlnoãní m‰e sv., farní kostel Slavkov, 23.00
h (v okolních obcích: Her‰pice 19.30 h, Nûmãany
20.30 h, NíÏkovice 21.00 h, Hodûjice 22.00 h).
25. 12. Narození Pánû, Slavná m‰e sv. v 9.30 h
a 18.00 h, Te Deum a poÏehnání v 17.45 h.
25. 12. PrÛvod Svaté rodiny a Tﬁí králÛ pﬁes
námûstí a Vánoãní hra pﬁed kostelem.
Zaãátek v 16.00 h v dolní ãásti námûstí, vezmûte si
s sebou v‰ichni zvoneãky.
26. 12. nedûle, Sv. Rodiny, m‰e sv. v 8.00 h
a 18.00 h s modlitbou za manÏely.
27. 12. pondûlí, Vánoãní koncert, Komorní pûveck˘ sbor DANIELIS z Rousínova, 18.00 h farní
kostel.
31. 12. sv. Silvestra, prohlídka kostelních hodin 14.00 16.00 h, dûkovná bohosluÏba v 16.00 h
1. 1. 2004 Nov˘ rok, m‰e sv. v 9.30 a 18.00 h.
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele:
nedûle v 8.00 h a 18.00 h, úter˘ v 17.30 h bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

NÁV·TùVY BETLÉMÒ
ve farním kostele a u sester v klá‰teﬁe na Zahradní
ulici:
·tûdr˘ den 24. 12.
Sv. Silvestr 31. 12.
v dobû 14.00 - 16.00
Narození Pánû 25. 12.
Nedûle – Sv. Rodiny 26. 12.
Nov˘ rok 1. 1.
nedûle 2. 1.
v dobû 10.30–11.30 a 14.00–16.00 h.

Vánoční program CČSH
st 22. 12. – 19.00 h
Vánoãní koncert, kostel CâSH Kobeﬁice, sbor
Danielis z Rousínova
ãt 23. 12. – 10.00 h
poboÏnost, Penzion Slavkov u B., Polní 1444
pá 24. 12 – 22.00 h
pÛlnoãní poboÏnost, Slavkov u B., fara CâSH
so 25. 12. – 8.30 h
bohosluÏba v Nemochovicích (sál restaurace)
11.00 h
bohosluÏba v Kobeﬁicích, kostelík CâSH
ne 26. 12. – 8.30 h
bohosluÏba na ·tûpána (s vystoupením dûtí),
Slavkov u B., fara CâSH
14.00 h
bohosluÏba v Újezdû u B., kostel CâSH
Rychmanov
ne 2. 1. – 8.30 h
novoroãní bohosluÏba, Slavkov u B., fara CâSH
10.30 h
novoroãní bohosluÏba, Kobeﬁice, kostelík CâSH.
Vánoční světlo kéž vás i vaše nejbližší provází na všech cestách nyní i po celý rok 2005!
To vám všem lidem dobré vůle za radu starších náb. obce CČSH přeje farář Milan Vostřel

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz
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✉ Dopis čtenáře

Kritika Napoleonsk˘ch slavností
Navštívil jsem po delší době napoleonské
slavnosti konané 26.–28. listopadu ve Slavkově
a byl jsem celkem zklamán z úrovně organizace.
Nevím, jestli je to jen můj názor, a proto píši tento dopis do Zpravodaje. Napsal jsem podobný
email zainteresovaným institucím (pořádající firma DAVAY, Městský úřad a Zámek Slavkov),
bohužel jediný, kdo odpověděl a byl ochoten se
mnou o mých připomínkách diskutovat, byl starosta Mgr. Kostík, podle kterého vše proběhlo
podle programu a tak jak má. Odpověď ze zámku ani z firmy DAVAY jsem nedostal. Bylo toho
více, o čem jsem chtěl psát, ale vybírám jen hlavní body:
• Kostýmované prohlídky zámku potěšily, bohužel však byly ochuzeny o Historický sál, jednu
z nejhezčích a nejdůležitějších místností na zámku, kde se konal raut, který se podle mě mohl
uskutečnit i v jiných prostorách.
• Jarmark v Husově ulici nebyl nejvhodnější,
ulice je úzká a v odpoledních hodinách se tam
nedalo přes davy lidí projít. Náměstí se mi k tomuto účelu zdá vhodnější, celou sobotu přes den
se na něm nic nedělo a zelo prázdnotou.
• Při sobotním průvodu nebylo na vojáky pořádně vidět. Osvětlení na náměstí bylo zhasnuté
a vojáci měli málo pochodní.
• Ti, kdož čekali, že ve čtvrtek 24. 11. uvidí
vojáky a vojenské ležení v Rousínově na náměstí, jak bylo v programu, měli smůlu. Vojáci do
Rousínova vůbec nedorazili.
• Vzhledem k tomu v jakém předstihu jsou

slavnosti připravované a kolik stojí peněz bych si
představoval uplně jinou úroveň informovanosti.
Stručně, slavkovský zámek letos nic nepořádal
a podával informace pouze k programu na zámku, do Informačního centra žádné informace
o programu nedorazily, tak pouze předávali to,
co se dočetli v novinách a co bylo ve
Slavkovském zpravodaji. Jediná, která něco
málo věděla, byla firma DAVAY, bohužel v sobotu už tam nikdo nezvedal telefony. Na otázku, jak
bude vypadat „Obsazení města Slavkova vojsky

Francouzů a Spojenců“ mi bohužel nikdo nebyl
schopen odpovědět.
• V programu bylo „19.00–21.00 Slavnostní
průvod vojsk zakončený ohňostrojem“, bohužel
ohňostroj byl však už v 19.45, takže mnoho lidí,
kteří do Slavkova jeli na 21. hodinu, ho propásli.
Pokud se vám také něco na průběhu slavností
nelíbilo, tak se také ozvěte, vždyť napsat email
zabere jen pár minut. Je lepší se ozvat hned, než
si pak jako město utržit ostudu k dvoustému výročí bitvy.
Petr Hlásenský

Ilustrační foto: mab

Oznámení
Zámecké střelnice oznamuje, že ve
dnech od 23. 12. do 5. 1. 2005 bude z důvodu dovolené uzavřena.

vystřídala soutěž pro dobrovolné zástupce slavkovských oddílů. Nové módní trendy pro nadcházející rok představily modelky i návrhářky
z Dvojky, v rychlém tempu proběhlo taneční
vystoupení slavkovské Čtverky. Na besídce byl
poprvé v historii vytvořen nový Guinessův rekord, a bystří diváci si domů mohli odnést recept pro přípravu vánočního cukroví i s názornou ukázkou pekařského postupu. Starší –
roveři a rangers – předvedli krátký divadelní
kus Járy Cimrmana. Malí i větší kluci z Jedničky a Dvojky předvedli ostatním, jak dokáží
ovládat hru na saxofon, zobcovou flétnu, keyboard a housle.
Již se začalo šeřit, když do sálu vyvolávajícího: „Mikuláš! Mikuláš!“ vtrhli tři čerti – všichni černí a špinaví jak uhlí. Nezbedníky postrašili – jednoho dokonce odnesli pryč – a pro
všechny předznamenali příchod Mikuláše s andělem. Všichni v sále zazpívali s kytarou písničku, takže Mikuláš s andělem mohli všem dětem
v sále rozdat malé dárečky.

K

AVKOV
U
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V neděli 12. prosince se v salonku restaurace
Gól uskutečnila odložená Mikulášská besídka
Junáka. První návštěvníci se začali ke Gólu
scházet již necelou hodinku po poledni.
Poslední úpravy salonku provázelo závěrečné
domlouvání předem připravených scének všech
skautských oddílů ze Slavkova. Malí i velcí členové, rodiče, babičky a dědečci se pohodlně
usadili, besídka začala.
V programu se vystřídaly písničky, pohádky,
hráči na různé hudební nástroje a mnoho dalších vystoupení. Zajímají vás podrobnosti?
Z pohádkové říše jsme viděli příběhy
o Budulínkovi, Otesánkovi, Perníkové chaloupce a jednu černou pohádku či spíše poučení
o nebezpečí, která číhají na chodce na silnicích.
Cestopisné vystoupení o zookoutku Slavkov

JUN
Á

Junák: Mikulá‰ nakonec pﬁi‰el

Mikuláš se se všemi v sále rozloučil, popřál
všem pěkné Vánoce, dětem hodně dárků a rodičům hodné děti, čímž ukončil letošní
Mikulášskou besídku.
Za účastníky i organizátory besídky děkujeme všem z restaurace Gól za dobré podmínky
pro konání této i jiných akcí Junáka.
Vedoucí Junáka Slavkov

Kalendář akcí – leden 2005
Datum

hod.

8. a 15. 1. 10.00–16.00
9. 1. odj. od kostela13.30
13. 1.
14.00
15. 1.
20.00
22. 1.
6.30
22. 1.
20.00
27. 1.
15.00

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

sport
kult.
sport
spol.
sport
spol.
spol.

Zimní stﬁelecká liga
O ·ípkové RÛÏence. Zájezd do divadla Radost v Brnû. Cena 80 Kã na osobu (doprava+vstupné)
Novoroãní turnaj v el. ‰ipkách pro dûti Z· v prostorách DDM
Ples mûsta
Jednodenní zájezd na hory. Odjezd od kostela 6.30 h. Cena 200 Kã na osobu
Ples rybáﬁÛ
Diskotéka pro dûti v prostorách DDM. Vstupné: 10 Kã, obãerstvení zaji‰tûno

Zámecká stﬁelnice
divadlo Radost
DDM
sály centra Bonaparte
hory
sály centra Bonaparte
DDM

E-com, s.r.o.
DDM
DDM
centrum Bonaparte
DDM
centrum Bonaparte
DDM
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VáÏíme si stromÛ ve mûstû?
Každému desátému stromu hrozí že vyhyne, stejně jako vyhynula některá zvířata. „Je
to výsledek bezohledného kácení, ničivých
požárů a nedostatečné péče o stromy“ varuje
Světový fond na ochranu přírody. Ústup stromů spouští dominový efekt dalšímu vymírání
rostlin a živočichů. Zpráva o stavu lesů v naší
republice informuje, že každý čtvrtý strom
u nás je nemocný. Není tomu jinak i v našem
městě a okolí. Kontaminace ovzduší spalinami aut zamořuje centrum města, auta mají
přístup do posledních oáz čistého ovzduší, do
Zámeckého parku, stromových alejí a to se
očekává další zmnožení silniční dopravy, které již po vstupu do EU nastalo. Nikdo snad
nepochybuje o tom, že i drobné prvky zeleně
ve městě mají své nepostradatelné funkce.
Díky listové ploše působí jako jedinečné přírodní prachové filtry. Zachycují podstatnou
část jemného prachu, který s vdechovaným

vzduchem proniká i do našich plic.
Jehličnany a stálezelené keře si tuto vlastnost
podržují po celý rok. Účinná listová plocha
již u středně velkého stromu může být i stonásobkem výměry jeho koruny. Měřením
bylo zjištěno, že v krajině bohaté na stromy
klesá množství prachových částic v ovzduší
až na čtvrtinu.
Přesto se stále zbavujeme zdravých stromů
a prvků zeleně přímo ve středu našeho města.
Pro mnohé nemá prospěšná okrasná vegetace
větší význam než nový nátěr fasády. Zeleň
mizí i ze zámeckého parku. Ke slovu se v našem městě dostává jakási přírodě málo prospěšná moderní funkcionalita. Stromy, zdravé
i vzácné druhy ve směru pohledu na budovy
musí ustoupit, pokud možno ze všech stran.
Na schůzi komise pro životní prostředí svolané Odborem životního prostředí dne 1. 11.
2004 byl předložen mimo jiné i návrh TSMS

Pﬁíroda Slavkovska
Tis červený (Taxus baccata)
Lidé od nepaměti pečovali o tisy a věřili, že
je stromy dokážou ochránit od válek v jejich
okolí. Dřevo tisů je nejtvrdší z jehličnanů. Tisy
byly považovány za posvátné stromy. Jejich kácení v době mízy, která na vzduchu oxiduje
a zbarvuje pilu do červena, byla znamením jejich posvátnosti. Tradice ochrany tisů pochází
z Britských ostrovů ze Skotska. Tam bylo započato celostátní hnutí za jejich ochranu a vypracován registr chráněných stromů. Tisy byly po
příchodu křesťanství pronásledovány jako nežádoucí symboly z dob pohanských, ničeny
jako symboly ďábla. S tisy se spojuje pohanský
kult starých Slovanů. Tisy jako „stromy života“
dosud předávají svoje vědění, svoji památnou
historii lidem. U Windsoru na břehu Temže byl,
nebo dosud je chráněn tis, pod nímž byla v roce
1215 králem podepsána památná listina Magna
charta libertatum, jež podnítila prosperitu i českého království, rozvoj měst a řemesel. Jsou
známy tisy vysázené na pohřebištích v době
morové rány která zachvátila Evropu na počátku vlády Karla IV. v polovině 14. století.
Nejstarší porosty tisů jsou známy z oblasti
Kavkazu, údajně staré až čtyři tisíciletí.

Nejstarší strom u nás i v celé střední Evropě
stále vegetuje v parku nedaleko Havlíčkova
Brodu. Má výšku přes 20 m, stáří je odhadováno na dva tisíce let, což je hrubý odhad, strom
je v jádrové části kmene dutý, letokruhy nelze
spočítat. Na Moravě stále vegetuje památný tis
pod hradem Pernštejnem. Život tohoto tisu byl
spojován se životem hradu. Traduje se, že byl
vsazen současně se stavbou hradu roku 1325.
Tisy jsou stromy památnými, ale i od dávných dob vyhledávanými pro svoje trvanlivé,
prakticky až nezničitelné dřevo. Pro svoji pružnost již ve starověku používané k výrobě luků
a samostřílů. Jsou dřevinou dvoudomou, plody
jsou míšky s červeným oplodím. Celá rostlina
mimo oplodí obsahuje jedovatý alkaloid.
Jedovatá jsou i semena. Ptáci sbírají celé plody
a semena roznáší trusem.
Slavkovský zámecký park má bohatou skupinovou výsadbu stromových tisů, které bude
brzy třeba citlivým zásahem zředit a jednotit.
Skupiny tisů svou zelení oživují park i v zimě.
Park má stále význam i jako refugium ohroženého genofondu stromů. Zastoupení tisů bude
tento význam umocňovat i do daleké budoucnosti.
M. Hrabovský

Technické služby města jako správci veřejné zeleně po konzultaci a zvážení požádali
MěÚ o povolení vykácení keře tisu červeného
v prostoru před zámkem v souvislosti s opravou fasády koníren a úprav před Bonapartem.

Na toto vykácení Městský úřad po projednání žádosti v komisi rady města pro životní
prostředí a po prověření na místě samém vydal povolení podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
Na prostranství před zámkem bylo uplatněno
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na vykácení vzrostlého trsu jalovce a trsů kaliny v prostoru rampy k zámku. Důvod – keře
ruší pohled na budovy zámku z prostoru náměstí. Na místě samém bylo upřesněno, že
jde o vzrostlý, asi padesátiletý zdravý trs tisu
červeného a stálezelené keře tušalaje. Tisy
jsou v celé Evropě chráněny. Celá tato skupina dřevin je podél vozovky funkční a vítaná.
Celý rozšířený areál Zámeckého parku zasahuje svými alejemi, biokoridory do okolní
krajiny i do prostoru kolem kostela a okolního
půdorysu města, a vytváří tak jednotný celek,
který si zasluhuje citlivý přístup. Jsme svědky, že nedávné zásahy v tomto prostoru, likvidace původních travnatých ploch v parku, vykácení 130 stromů, které rovněž bránily ve
výhledu, znamenaly citelný negativní zásah
do městské zeleně a biodiverzity, bohatství
rostlin a živočichů. Z těchto důvodů se všichni přítomní členové komise pro životní prostředí k požadavku TSMS vyjádřili záporně.
Bylo konstatováno, že cenný kultivar tisu při
pohledu z velké části náměstí se jeví jako esteticky cenný oživující prvek.
Komise pro životní prostředí
ve Slavkově u Brna

Komu překáží stromy
ve městě?

✉

Stal jsem se svědkem vykácení tisu červeného na Palackého náměstí v prostoru zelené
plochy pod zámkem.
Byl jsem ohromen, jak se nikdo z kompetentních osob (p. Lánský, p. Ing. Zavadil
a další) nebyli ochotni bavit a něco udělat pro
zastavení kácení. A ještě to šlo! Připadlo mi,
že měli zájem jen o to, aby už byl strom pryč.
Překvapilo mě to a zklamalo o to víc, že si jejich práce vážím. Den před tím jsem paradoxně s Ing. Zavadilem projednával vyhlášení
soutěže o nejkrásnější strom Slavkova a další
aktivity související s městskou zelení…
Myslím si, že na případu tohoto vykáceného tisu se projevilo, jak někdy zodpovědní
lidé nevnímají jiné než své názory. Vyvstává
hodně otázek, na které bude potřeba odpovědět. Proč nebyl zohledněn názor komise pro
životní prostředí? Proč tedy je tato komise
ustanovena? Na čí popud požádaly TSMS
o vykácení těchto stromů? Proč nebyly tisy
prořezány nebo zkráceny, vždyť tisy se dají
velmi dobře tvarovat?!
P. Navrátil

především hledisko estetické. Stávající přerostlý keř tisu nesplňoval požadavky vyváženosti a estetičnosti. Náhradní výsadba bude
provedena v roce 2005.
R. Lánský, ředitel TSMS
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Chráněná příroda (9)
Pozorovat živou přírodu v zimě je obtížnější než
v létě, protože v této roční periodě většina rostlin
pouze přežívá. Nejvíc příležitostí nám k tomu
v zimě nabízejí lesní porosty, jejichž dominantami
jsou dřeviny. Ty mají rozmnožovací pupeny dobře
ukryté a jehličnany dokonce zůstávají stále zelené.
Navíc pod svými korunami pro vše živé alespoň
mírní sílu chladu.
Přírodu jezdí v zimním období mnozí obyvatelé
Slavkova hledat především do hor, které jsou
ovšem z jižní Moravy dosti vzdálené. Vybral jsem
proto území relativně snadno dostupné, a přesto
skrývající mnohé horské prvky, někdy dokonce
i dealpinské, tedy sestupující z vyšších vegetačních stupňů, abych
vás nalákal k jeho návštěvě. K takovým územím náleží chráněná
krajinná
oblast
Moravský kras. V hluboce zaříznutých údolích, mezi která patří
například údolí Říčky
v jižní části CHKO, se
setkáváme s jevem, který se jmenuje inverze
vegetačních stupňů. Na
ostrožnách a jižně exponovaných svazích
v horních částech údolí
zde nalézáme teplomilná společenstva, která
jsou typická pro nižší polohy, zatímco v zastíněných spodních partiích především severních svahů
se vyskytují chladnomilnější rostlinné formace
a druhy vázané často až na alpínské polohy.
Mé návštěvy této části Moravského krasu počínaly zpravidla u Hostěnického propadání, kde
jsem po cestě, při níž jsem z údolí Litavy přejel
mezi Velešovicemi a Holubicemi do vyškovského
úvalu a v Pozořicích vystoupal na Drahanskou vrchovinu, zanechával motocykl značky Jawa 50
a za obcí Hostěnice konečně narazil na Hostěnický
potok. Ten stéká s tohoto geomorfologického celku, tvořeného převážně kyselými kulmskými horninami, a poté, co zde vodní tok narazí na vápence, rozpouští je a zavrtává se pod zemský povrch.
Ve vápencích vytváří jeskynní prostory související
s jen občasně přístupnou Ochozskou jeskyní, která
je situována v údolí Říčky.
A právě k návštěvě části údolí Říčky vás chci pozvat. Od Hostěnického propadání už musíme pokračovat pěšky a Jelením žlíbkem posléze sestoupíme k jeskyni Pekárně. Tato jeskyně připomíná
tvarem chlebovou pec a odtud její název. Sloužila
jako příbytek pravěkého člověka, po němž zde zů-

staly mnohé předměty používané těmito lovci. Mezi
nejznámější patří kostěný hřeben. Na suťových svazích mezi Jelením žlíbkem a Pekárnou můžeme najít první horské druhy, v suťových lesích například
atraktivní druh měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Roste zde také zajímavý poloparazitický nezelený druh podbílek šupinatý (Lathraea squmaria)
a nalezneme zde mezi jinými horský druh z čeledi
lipnicovitých, tedy trávu pěchavu vápnomilnou
(Sesleria calcarea), typickou pro dealpinské pěchavové bučiny. Buk lesní (Fagus sylvatica) se zde ve
spodních částech svahů vyskytuje hojně a má zde
dobrou vitalitu. V zimním období můžeme v jesky-

Pod Hádkem
ni Pekárně pozorovat z ledu vytvořené rampouchy
alespoň částečně zastupující krápníkovou výzdobu,
která je zde díky propadení stropu zničena. Na severních svazích na skalních ostrožnách můžeme
pod korunami lípy širokolisté (Tilia platyphylla), jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior) najít menší keře jako líska
obecná (Coryllus avellana), brslen bradavičnatý
(Euonymus verrucosa), který je známý svým poetickým lidovým názvem „panáčkovy čepičky“ nebo
poněkud více strohým „kvadrátky“, upomínajícím
na tvar a barvu jeho plodů. Pečlivému pozorovateli
neujdou ani drobné keříky, jakými jsou skalník celokrajný (Cotoneaster integerrima) nebo dřišťál
obecný (Berberis vulgaris). Oko botanika pookřeje
v záplavě vzácných druhů, které může najít ve společenstvu s lomikamenem vždyživým (Saxifraga
aizoon), pěchavou vápnomilnou (Sesleria calcarea), bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum), česnekem šerým horským (Allium senescens
subsp. montanum). A pečlivý hledač zde najde i takové poklady mezi květinami, jako je orchidej korálice trojklanná (Corallorhiza trifida).
(pokračování v příštím čísle)

Klub dÛchodcÛ informuje
Jak jsme vás informovali v listopadovém
zpravodaji, uskutečnila se ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2004 v Domě s pečovatelskou službou výstava ručních prací. Výstavu
navštívilo 106 našich spoluobčanů. Většina
návštěvníků hodnotila výstavu velmi pěkně,
a proto ji v příštím roce budeme opakovat.
Touto cestou chceme poděkovat vedoucí odboru sociálních věcí MÚ paní Ing. J. Šolcové
za její obětavé zajištění vystavovaných předmětů z domova důchodců ve Vyškově a za
jejich uspořádání. Rovněž upřímně děkujeme paní F. Rozsypalové za její velkou pomoc

při rozmisťování exponátů výstavy. Příští
naší akcí počátkem nového roku bude pěvecké vystoupení žáků ZŠ Komenského pod
vedením pana učitele I. Lebedy. Místo konání je opět v Domě s pečovatelskou službou
dne 4. ledna ve 14 hodin. Do programu jsou
zařazeny trampské písně. Těšíme se na vaši
účast.
V lednovém zpravodaji vás budeme informovat o obsahu činnosti Klubu důchodců
v roce 2005. Všem občanům našeho města
přejeme pěkné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2005.
A. Zemanová
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okénko
V nejbližších dnech vykročíme do nového
roku 2005 a přineseme do něho hodně přání. Já
vám tedy přeji, aby se vám všechna splnila, ale
hlavně stále pevné zdraví. Po tolikém hodování
a lenošení o Vánocích nám nezbývá, než znovu
obnovit nám diabetický režim a racionální stravování. Jinak bychom mohli mít zvýšenou glykémii, ale i cholesterol a další obtíže.
Naše organizace se i v roce 2005 zaměří na
tyto hlavní programy:
- zdravotní výchovná činnost, zdravotní přednášky a poradenství
- celoroční pohybová aktivita, zejména cvičení
a plavání
- edukačně preventivní pobyt týden v Luhačovicích
- ozdravný pobyt u moře v září.
Takže už 17. ledna a každé pondělí až do
Velikonoc můžete si s námi zacvičit v tělocvičně
ISŠ od 16 hodin. Kondiční cvičení pro diabetiky
a seniory vede opět Mgr. Jana Sekerková.
Ráda bych vás dnes také upozornila na to,
abyste svému tělu dodávali zvláště v zimě potřebné vitaminy a obranné látky. Se svolením
prof. Miloslava Janovce, DrSc., který je odborným poradcem prodejny CALI VITA v Brně,
Dvořákova 4, vás postupně budeme seznamovat
s potravinovými doplňky, které si zde můžete zakoupit. Na kartičku, kterou dostanete v naší kanceláři, získáte 30% slevu. V každé lékárně si
však můžete zakoupit Vitaminy pro diabetiky –
jedno balení na celý měsíc.
Dnešní téma jsou antioxidanty. S nástupem
průmyslové výroby se začaly hromadit jedovaté
a odpadové látky, které nejen že znečišťují životní prostředí, ale potravou se dostávají do lidského organismu, kde způsobují různé nemoci srdce, infarkty, mozkové mrtvice, nádory, záněty
kloubů apod. Průvodními příznaky bývaji únava,
bolesti hlavy, kloubů, vyčerpanost a snížení
obranyschopnosti našeho organismu. Látky, které tyto škodlivé účinky v našem organismu omezují, se nazývají antioxidanty. Jednak v naší stravě chybí, nebo jich je nedostatek. Hlavními jsou:
vitamin C, vitamin E, kyselina lipoová, selen
a koenzym Q 10. Měly by být dlouhodobě, denně dodávány našemu tělu, a to vitamin
C 800–1000 mg, vitamin E 100 mg, kyselina lipoová 400 mg (diabetici více), selen 40 mg, koenzym Q 10 50–100 mg. Cali Vita doporučuje:
Vitamin C 1000 -1 tabletu při snídani, vit. E 100
1 tabletu při obědě, Mega protectr 4 Life –
2x denně 1 tabletu, Super Coenzyn Q 10 –
2x denně 1 tabletu. Tyto výrobky si můžete zakoupit se slevou ve zmíněné prodejně v Brně,
kde je každý den odpoledne také odborná lékařská poradna.
Vaše tělo svádí neustále boj za vaše zdraví.
Pomáhejte mu tím, že mu budete dodávat živiny
potřebné pro jeho boj s chorobami. Pokud jste
o Vánocích přibrali nějaké to kilo navíc, můžete
navštívit přednášku pana profesora Janovce, který propaguje zdravý životní styl a slíbil obeznámit nás s tím, jak snížit a udržet si správnou tělesnou hmotnost. O tom tedy příště.
Marie Miškolczyová
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Zahrádkářství a ekologie
Je tu 1. leden 2005, stojíme před prvním krokem do nového roku. Zamysleme se nad děním
kolem nás v oblasti zlepšení životního prostředí,
nad tím, co pro tuto věc můžeme sami udělat.
Jednou z možností je začít zahrádkařit.
Zahrádkáři se starají o zahrádky především pro
potěchu svou i svých blízkých. Dále si posilují
fyzické zdraví pohybem ve zdravém prostředí
a přísunem vitamínů a minerálních látek z ekologicky pěstovaných rostlin. Bylo by ale příliš
krátkozraké vidět v zahrádkářství pouze hobby,
které přináší užitek jen zahrádkářům. Výsledky
jejich práce jsou prospěšné i jiným obyvatelům.
Pozitivní ekologické vlivy zahrad na životní prostředí jsou neocenitelné produkcí kyslíku, zvlhčováním a ochlazováním ovzduší, protiprašnou,
protihlukovou a protierozní funkcí, poskytováním stínu apod. Každá zahrada je prostředím plným života, které poskytuje životní prostor mnoha druhům organizmů. Většina z nás si jistě
nedovede představit zahradu bez přítomnosti
ptactva a jeho zpěvu, bez pilné práce včelstev při
opylování květů. Vytváříme kolem sebe krásné
prostředí pro sebe i svoje okolí. Krásné zahrady
vytváří krásné ulice, krásné ulice jsou součástí
krásného města, ve kterém se cítíme lépe a spokojeněji. Je potvrzena zkušenost, že tam, kde zahrádkáři spolupracují se zástupci obcí a měst, lze

realizovat projekty, které by jinak vůbec nebyly
myslitelné.
Na zahrádce je prostor, kde se setkávají tři generace, kde se děti a vnoučata učí lásce k přírodě
a její ochraně, kde vstřebávají krásu a získávají návyky tolik potřebné pro jejich další život i pro vývoj celé společnosti. Naučí se vážit si práce druhých, ctít nedotknutelnost života – vidět dění
kolem sebe ve vzájemných vazbách. Nezapomínejme, že dítě, které si jednou zasadí stromek
a pečuje o něj, již žádnému stromu neuškodí.
Zahrádka má pozitivní vliv na životní styl u střední generace a zejména významný životní cíl pro
generaci nejstarší. Tam nacházejí uplatnění a seberealizaci, aktivní odpočinek, zúročení svých celoživotních zkušeností a také uznání nejen od rodiny,
ale i svého okolí, což je velmi důležité jak pro
zdraví fyzické, tak z hlediska jejich psychické rovnováhy a důstojného stáří. Proto neváhejme a při
jarním probuzení přírody se s chutí dejme do zlepšováním svých zahrádek. Nemáte-li zkušenosti
a chcete-li je získat, kontaktujte aktivní zahrádkáře a staňte se i vy zahrádkáři a svojí činností pomozte k zlepšení životního prostředí kolem nás.
Šťastné a klidné vánoční svátky, dny plné pohody po celý rok 2005, bohatou úrodu a radost ze
zahrady za ZO-ČZS Slavkov u Brna přeje
Vl. Luža

Jmelí a ochmet
starých národů. Byly mu připisovány zázračné
Stálezelené neopadavé jmelí bílé a opadavý
účinky proti chorobám i jako mocný protijed.
ochmet jsou keříčkovití poloparaziti ve větvích
Později ve jmelí byly skutečně prokázány látky
stromů. Některým stromům, svým hostitelům odekteré působí odumírání tkání v protirakovinové
bírají jen vodní roztoky živin, ostatní látky potřebléčbě, příznivé působení na krevní vlásečnice, sníné k růstu si vytváří vlastní asimilací. Jmelí je rostžení krevního tlaku a příznivý vliv na srdeční činlinou dvoudomou, samčí nebo samičí květy jsou
nost. Od středověku také jako lék
na různých jedincích. Plody jsou
Jmelí bílé
proti neplodnosti. Užívá se ve farbílé lepkavé bobule, odtud jeho bomaceutických přípravcích.
tanický název – Viscum album. Dá
Uctívání jmelí má kořeny i u nase rozlišovat i podle druhu hostitelšich dávných předků. Dokládají to
ského stromu. Z jehličnanů parazizískané vědomosti o keltských
tuje nejčastěji na jedlích a boroviobyvatelích v Evropě z období čtyř
cích, kde je méně nápadné.
století před naším letopočtem.
Nápadnější je v korunách stromů
Keltská kultura se stala trvalým
listnatých. V našem okolí nejčastěpřínosem pro evropskou civilizaci.
ji na lípách, topolech, nejdostupZpracování bronzu i železa, rozknější bývá v korunách jabloní v savět uměleckých řemesel potvrzují
dech nebo stromořadích blízko
četné nálezy zdobených předmětů
lesa. Na rozšiřování jmelí se zaslui mincí s častými motivy božstev
hují ptáci, hlavně drozdovití, a to
s ratolestmi jmelí, které pro Kelty
největší z nich, kvíčaly a brávníci.
mělo božský původ. I na našem
Semena roznáší trusem nebo otíráúzemí z keltského období nalezené
ním o větve. Lepkavá semena jim
faléry – medaile, později i první
ulpívají na ozobí a na peří. Semeno
u nás ražené zlaté mince zobrazují
vyklíčí do vodivého pletiva větve
Ochmet evropský
lidské tváře dekorované listy i raa začíná růst. Díky lípám, které dřítolestmi jmelí.
ve před objevem výroby cukru
Dnes je jmelí stále vzácnějším,
měly velký význam v našich lesích
hlavně díky sběračům, kteří před
jako stromy medonosné, udrželo
Vánocemi často pomocí dlouhých
se jmelí v lesích našeho okolí.
tyčí strhávají celé větve. Měli bychom mít stále na
V některých zemích, i u nás lidé z bobulek jmemysli, že jmelí je především potravou ptáků přes
lí dříve po domácku zhotovovali silně lepivou, na
nepříznivé zimní období. Již by nemělo platit: čím
vzduch stálou hmotu, která sloužila k chytání ptávíce bobulí větvička má, tím více štěstí nás v noků. Tímto ptačím lepem ptáčníci obalovali slabé
vém roce čeká. Stačí větvička zeleného jmelí, aby
březové větvičky a kladli je na místa, kde se ptáci
nám připomněla svátky slunovratu a byla ozdobou
shromažďovali
novoročních blahopřání. I jako vzpomínka na naše
Jmelí od pradávna poutalo pozornost. Po opadu
dávné předky a jejich tradici vážit si stromů, rostlistí se objevilo v koruně stromů, bez kořenů a stálin i člověka jako součásti koloběhu přírody.
le zelené jako poselství bohů a mělo kouzelnou
Milan Hrabovský
moc. Mělo tradičně místo v ságách a pověstech

LE MANS. STEVE McQUEEN. Vrtá-li vám hlavou, jak˘ je nejlep‰í film o automobilov˘ch závodech a honiãkách v‰ech dob,
moÏná budete znát odpovûì poté, co uvidíte tento film.
BOJOVNÍCI MEZI NEBEM A ZEMÍ. V divoké pou‰ti Gobi se
setkávají dva prvotﬁídní bojovníci a mistﬁi meãe, poruãík Li
a japonsk˘ posel Lai. Jeho jedinou ‰ancí k získání povolení
k návratu do své zemû se stává poruãík Li, voják a odpadlík
hledan˘ kvÛli vzpouﬁe.
PROMLâENÍ. TILDA SWINTON, MICHAEL CAINE, JEREMY
NORTHAM. Neexistuje omluva za zloãin proti lidskosti.
VEâE¤E S APRIL. April pozve svoji rodinu na veãeﬁi do svého
bytu, ale její pokusy se zhatí, kdyÏ zjistí, Ïe její trouba nepeãe...
BÒH GAMBLERÒ. YUN-FAT CHOW. Svût hazardních her zná jenom jednu autoritu!
SATÁNEK. Sewy maminka, hodn˘ tatínek dítû s ìáblem v tûle.
BABA NA ZABITÍ. BEN STILER, DREW BARRYMORE. Alex
a Nancy si mysleli, Ïe na‰li dÛm sv˘ch snÛ. Roztomilá staﬁenka jim ho v‰ak promení v peklo na zemí.
OMEN. Mystick˘ záÏitek mezi Ïivotem a smrtí. Od tvÛrcÛ filmÛ
OKO a TESSERACT.
ZABIJ Mù S CITEM. FRANCOIS BERLÉAND, NADIA FARES,
SAMUEL LE BIHAN. MÛÏe‰ se smát, mÛÏe‰ lhát, ale nezapomeÀ, Ïe Ïivot je souhra náhod...
ZPOVùë KRÁLOVNY ST¤EDNÍ ·KOLY. LINDSAY LOHAN.
VÏdy najde cestu, jak se stát hvûzdou!
SUPERSMRADI 2. JON VOIGHT, SCOTT BAIO. Roztomilá komedie, která sice násilnicky zneuÏívá dûti k tû‰ké fyzické práci,
ale také nenásilnû baví. V tom pﬁípadû by jí mûlo b˘t v‰e odpu‰tûno!
55 DNÍ V PEKINGU. DAVID NIVEN, AVA GARDNER, CHARLTON HESTON. Láska, válka a hrdinství jdoucí za hranice lidského chápání jsou hlavními postavami tohoto pﬁíbûhu.
ROMASANTA. V polovinû 19. století docházelo ve ·panûlsku
k sérii dlouho neobjasnûn˘ch bestiálních vraÏd. Desítky obûtí
byly rozsápány a znetvoﬁeny, nikdo netu‰il, proã se tak dûje.
·íﬁily se povûsti o vlkodlakovi, kter˘ je ve dne spoﬁádan˘m ãlovûkem. Film byl natoãen podle skuteãn˘ch událostí tak, jak
byly zaznamenány v soudních spisech té doby.
PEVNOST ALAMO. DENNIS QUAID, BILLY BOB THORNTON.
Tento pﬁíbûh, zaloÏen˘ na skuteãné události, líãí odváÏné volání po nezávislosti a hrdinsk˘ boj za svobodu.
VÁNOâNÍ SK¤ÍTEK. WILL FERRELL, JAMES CAAN. Vánoãní
zábava pro celou rodinu. Pﬁíbûh o Santovi, skﬁítcích a problémech kolem Vánoc.
VÁNOâNÍ DOVOLENÁ. RANDY QUAID. Eddie chystá vánoãní
pﬁekvapení. Koho tím ale nakonec pﬁekvapí?
ONùGIN. LIV TYLER, RALPH FIENNES. Vstupte do nesmrtelného mistrovského díla o lásce a nekoneãné touze.
50x A STÁLE POPRVÉ. ADAM SANDLER, DREW BARRYMORE. Zamilovan˘ mladík udûlá v‰e pro to, aby získal dívku sv˘ch
snÛ, i kdyÏ musí kaÏd˘ den znovu hledat nejrÛznûj‰í cesty k jejímu srdci.
V T¯LU NEP¤ÍTELE. JULIA ORMOND, BILL PAXTON, SANDRINE BONNAIRE. Váleãné drama, jehoÏ hrdinové si dobﬁe uvûdomují, Ïe právû pro nû platí okﬁídlené „neví‰ dne ani hodiny“
a snaÏí se pít Ïivot pln˘mi dou‰ky.
H¤Í·N¯ TANEC 2. ROMOLA GARAI, DIEGO LUNA. Pﬁíbûh je zasazen do prostﬁedí Havany v roce 1958 a je inspirován slavn˘m
filmem s Grayovou a Swayzem.
LEGENDA O JI¤ÍM A DRAKOVI. JAMES PUREFOY, PIPER PERABO. Jiﬁí se vydává na cestu za láskou a dobrodruÏstvím,
o níÏ uÏ stovky let vypráví starobylá legenda.
PRINC A JÁ. JULIA STILES, LUKE MABLY. Pohádkov˘ pﬁíbûh,
o kterém sní v‰echny dívky – jak chudá holka ke ‰tûsrí a pohlednému princi pﬁi‰la.
ZNAMENÍ HADA. WILIAM DAVIS. Snakehead, dûsiví predátoﬁi,
s obrovsk˘mi zuby ostﬁej‰ími neÏ bﬁitva, útoãí a jejich potravou
je cokoliv, co se jim pﬁiplete do cesty...
GENERÁL EISENHOWER. TOM SELLECK. Velitel invaze. Osud
milionÛ závisí na stateãnosti jednoho ãlovûka.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

V roce 2005 pﬁejeme hodnû pûkn˘ch
chvil s filmy z na‰í videopÛjãovny.
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Nová hasiãská cisterna ve Slavkovû
V sobotu 11. prosince měli slavkovští hasiči důvod k radosti i oslavě. Po složitých
jednáních se díky společnému úsilí zástupců města a dobrovolných hasičů uskutečnilo před Městským úřadem na Palackého náměstí slavnostní předání nového zásahového vozidla CAS 24 na podvozku MAN.
Myšlenka nahradit stávající zastaralou cisternovou stříkačku na podvozku Š 706 se objevila
poprvé v roce 2003 po komplikované opravě jejího motoru. Poté následovala složitá jednání se
zástupci města, Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje i Generálního ředitelství
HZS ČR, ať už se týkala detailů financování vozidla nebo jeho technických specifikací. Mezitím
se rozběhla i předběžná jednání s výrobci hasičské techniky. Toto vše nakonec vyústilo ve vypsání výběrového řízení, ze kterého vítězně vyšla domácí firma Strojírna Potůček Slatiňany
s.r.o. Ač se díky mnohým administrativním problémům oddálilo zahájení výběrového řízení až
na květen letošního roku, stihl výrobce dodržet
termín pro dodání vozidla a 11. prosince mohlo
dojít na onu pověstnou třešničku na dortu.
V 10 hodin se ujal slova reprezentant
Slatiňanských strojíren ing. Petr Čechlovský a za
potlesku předal klíče a technickou dokumentaci
od vozidla starostovi města Mgr. Petru
Kostíkovi. Starosta města po krátkém proslovu
předal vozidlo za zvuku slavnostní fanfáry starostovi dobrovolných hasičů Vratislavu Malému.

Z

hruba za pět let se Slavkov u Brna dočká
kongresového centra. Nebude to stavba
vzniklá na zelené louce, centrum bude součástí
stávajících historických budov předzámčí, které
se již začaly rekonstruovat, řekl ČTK slavkovský starosta Petr Kostík. O situování centra měla
sice radnice před rokem jasno, vhodnost umístění objektu ale raději ještě konzultovala s památkáři.
Jestli nakonec kongresové centrum bude v původně
uvažovaném suterénu budov předzámčí nebo
v jiné jejich části se rozhodne později, poznamenal starosta. Podle něj na konečný verdikt má
radnice čas. Vedení města se totiž rozhodlo spojit budování centra s celkovou rekonstrukcí
zámku. Až budou práce na zámku hotové, přijde

Ten ve svém krátkém vystoupení poděkoval zástupcům města za vstřícný postoj a podporu hasičům a připomněl, že naposledy zde přebírali
dobrovolní hasiči své nové auto v roce 1947.
Slavnostnímu aktu přihlíží hasiči ze Slavkova
i okolí a také mnozí slavkovští občané. Poté se
všichni řadí do průvodu a za hudebního doprovodu zámecké dechové hudby pod vedením Milana
Hrazdílka se přemísťují před hasičskou zbrojnici.
Zde ceremoniál pokračuje. Vozidlo přebírá velitel místní jednotky sboru dobrovolných hasičů p.
Bohuslav Vinklárek. Potom před auto předstupuje slavkovský farář p. Mgr. Milan Vavro, aby vozidlu požehnal a všem hasičům poděkoval za jejich prospěšnou práci pro společnost. Nakonec
nemůže chybět ani tradiční „pokřtění“ vozidla
sektem a slavnostní přípitek.
Následovala prohlídka vozidla, při níž se zájemci mohli dovědět technické parametry automobilu. Cisterna je postavena na podvozku
MAN, dodaném firmou NTC Velká Bíteš, s motorem o výkonu 280 koní a má kabinu pro 6
osob. Nádrž na vodu má obsah 3500 litrů a nádrž
na pěnidlo 200 litrů. Čerpací zařízení od firmy
řada na dokončení kongresového centra.
Přípravné fáze na jeho vzniku ale již začaly.
Z dotace 1,5 milionu korun z krajského rozpočtu vypracovali experti nutnou dokumentaci
stavby a odtěžila se zemina kolem podmáčených obvodových zdí předzámčí. Jak pozname-

Ziegler má výkon 2400 litrů vody za minutu
a může pracovat v režimu vysokého i nízkého
tlaku vody. Celková hmotnost vozidla je 14,5
tuny. Ve vozidle je mimo jiné zabudována i elektrocentrála o výkonu 2 kW a elektrické kalové
čerpadlo, které jsou sponzorským darem od dobrovolných hasičů ze švýcarského města Emmen.
Celková cena vozidla byla 5,5 milionu korun.
Z této částky tvořila 2 miliony dotace od
Generálního ředitelství HZS ČR a zbytek byl
hrazen z prostředků města. Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna je zařazena
do kategorie JPO III. To znamená, že zasahuje
i mimo katastr města a je významným pomocníkem jednotce Hasičského záchranného sboru,
požární stanice ve Slavkově u Brna. Vozidlo tak
přispěje k lepšímu zajištění nejen města, ale
i jeho širokému okolí.
Po prohlídce vozidla a hasičské zbrojnice, kterou ve Slavkově sdílí profesionální i dobrovolní
hasiči, se představitelé města vydali na krátkou
projížďku s novým vozidlem. Na závěr bylo pro
všechny hosty připraveno v prostorách hasičské
zbrojnice bohaté pohoštění.
Sbor dobrovolných hasičů
Slavkov u Brna
Fotografie z této akce přinášíme na 17. straně zpravodaje.
minulosti a poslední dobou láká stále více organizátorů společenských setkání, kongresů a kulturních podniků. Těm chce poskytnout odpovídající zázemí – zasedací místnost s ozvučením
a další technikou, pracovny pro překladatele,
sociální zařízení a podobně.
Snahu Slavkovských podporuje také Jihomoravský
kraj. Podle hejtmanství je
Slavkov díky své historické
tradici i blízkosti jihomoravské metropole k pořádání
kongresů ideálním místem. Kromě hejtmanství
městu pomáhá dotací i ministerstvo kultury, kterému záleží na historické hodnotě předzámčí.
Náklady na vybudování kongresového centra
bez vnitřního vybavení se odhadují na 70 milionů korun.
Z. Novák, čtk

Slavkov u Brna se asi za pět let
dočká kongresového centra
nal P. Kostík, souběžně s opravami zámku tak
bude vysychat i zdivo budoucího sídla centra,
takže k žádnému zpoždění nedojde.
Vedení města tvrdí, že kongresové centrum
přispěje k zvýšení atraktivnosti Slavkova.
Město těží ze své napoleonské a kounicovské

Setkání příznivců motocyklů
V pátek 3. prosince se podruhé sešli přiznivci motoristického sportu v hojném počtu
v Zámecké vinárně, aby zvážili založení zájmového sdružení. Všichni zúčastnění se
shodli, že ve Slavkově je jednak velká motoristická tradice, tak i nové motoristické aktivity mladých adeptů. Bylo by dobré tuto
činnost motoristické veřejnosti organizačně
zastřešit. Společenskou diskusi velmi přiznivě objasnil a vysvětlil pan ing. Libor
Musil ve svém vystoupení – organizačněprávní náležitosti občanského sdružení
a případného členství motor. organizací ČR.
Byl zvolen přípravný výbor, který připraví další nutné organizační záležitosti a připraví svolání ustavující zakládající schůze
všech zájemců v nejbližší době.
Společenské setkání motoristické veřejnosti bylo zpestřeno jak účastí mladé gene-

race, tak i zasloužilých závodníků a aktivistů motoristického dění minulých let. Také
byl předveden tovární minibike závodníka
Káji Májka i s jeho vítěznými poháry.
Nechyběla ani vůně závodního benzinu po
exhibičním natočení a jízdě v prostorách vinárny.
Dlouho do noci se příjemně vzpomínalo
nad zašlými i novějšími fotografiemi dokumentujícími bohaté motoristické děni kolem
tohoto sportu. Na připravované ustavující
shromáždění všechny další příznivce motorismu zve ustavený přípravný výbor: Marek
J., Matuštík Sv., ing. Musil Libor, Matucha
M. Termín příštího setkání bude sdělen.
Jménem přípravného výboru přejeme
všem přiznivcům i čtenářům krásné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém
roce.
jm

Foto: R. Lánský
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LEDEN – ÚNOR 2005

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

5. 1. stﬁeda

19.30 hod.

6. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

8. 1. sobota

19.30 hod.

9. 1. nedûle

19.30 hod.

12. 1. stﬁeda

19.30 hod.

13. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

15. 1. sobota

19.30 hod.

16. 1. nedûle

16.30 hod.

19. 1. stﬁeda

19.30 hod.

20. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

22. 1. sobota

19.30 hod.

23. 1. nedûle

19.30 hod.

26. 1. stﬁeda

19.30 hod.

27. 1. ãtvrtek

19.30 hod.

29. 1. sobota

19.30 hod.

30. 1. nedûle

19.30 hod.

2. 2. stﬁeda

19.30 hod.

3. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

5. 2. sobota

19.30 hod.

6. 2. nedûle

19.30 hod.

9. 2. stﬁeda

19.30 hod.

10. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

12. 2. sobota

19.30 hod.

13. 2. nedûle

19.30 hod.

kina.365dni.cz

ZLODùJI PAMùTI

91 min.

Co kdyby se v‰echno, co jste kdy zaÏili a v‰echno, co jste kdy znali, nikdy nestalo? Pﬁíbûh o spiknutí nebo nadﬁirozen˘ch událostech.
Sci-fi thriller USA. Vstupné: 61, 63 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

COLLATERAL

119 min.

Do taxíku nastupuje nájemn˘ vrah, kter˘ hodlá bûhem pûti zastávek zavraÏdit pût lidí. DoÏije se taxikáﬁ rána? Nebo plán pﬁekazí?
V hlavní roli Tom Cruise. Thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

PURPUROVÉ ¤EKY 2: ANDùLÉ APOKALYPSY

85 min.

Komisaﬁ Niemans se vrací vyﬁe‰it mystické vraÏdy. Vy‰etﬁování je záhadou do chvíle neÏ zjistí, Ïe obûti se shodují se jmény apo‰tolÛ.
Kriminální thriller Francie.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

ÚÎAS≈ÁKOVI

115 min.

Pan ÚÏasÀák se zaplete do problémÛ. Rodinû nezb˘vá nic jiného, neÏ vyrazit do boje za jeho záchranu. Kromû hlavy rodiny je ohroÏen
i cel˘ svût. Nov˘ animovan˘ film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 61, 63 Kã
MládeÏi pﬁístupno

SANTA JE ÚCHYL!

93 min.

Dva „dobﬁí“ ho‰i si kaÏdoroãnû vydûlávají jako Santa Claus. Jejich cílem ov‰em není potû‰it dûti, ale obhlédnout terén pro dal‰í loupeÏ…
Film USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ

96 min.

Rozkvétá v pralesích Bornea jednou za sedm let na dva t˘dny. Obsahuje elixír vûãného mládí a stﬁeÏí ji nenasytní superzabijáci. DobrodruÏn˘
film USA. Vstupné: 61, 63 Kã
MládeÏi pﬁístupno

VYBÍJENÁ: BùÎ DO TOHO NA PLN¯ KOULE

88 min.

Mlad˘ sportovec a jeho pár pﬁátel provozují tûlocviãnu. Jejich idylu ohroÏuje konkurence, která provozuje síÈ posiloven a chce je zniãit.
Film USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

HOREM PÁDEM

108 min.

Nov˘ úspû‰n˘ ãesk˘ film reÏisérÛ Jana Hﬁebejka a Petra Jarchovského ze souãasnosti. Pﬁíbûh líãí vztahy mezi lidmi, jimÏ do jejich
ustáleného Ïivota zasáhne drsná souãasná realita.
Vstupné: 68, 70 Kã
MládeÏi pﬁístupno

BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH

105 min.

Léta Ïila ve svûtû romantické fantazie. Teì dosáhla svého a pﬁe‰la do svûta reality. Ukazuje se ov‰em, Ïe i splnûn˘ sen se mÛÏe zmûnit
v noãní mÛru. Romantická komedie V. Británie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

VET¤ELEC VS. PREDÁTOR

101 min.

Lidstvo se zaplétá do vraÏedného souboje dvou mimozemsk˘ch ras, jejichÏ osudy se na Zemi spojily uÏ pﬁed dávn˘mi vûky. T˘m expertÛ
má zjistit, co se vlastnû dûje. Sci-fi thriller V. Británie/âR/SRN/Kanada.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

SLAVÍCI V KLECI

93 min.

Pﬁíbûh o ‰kole pro problémové dûti, kdy mlad˘ uãitel hudby zaãne Ïáky uãit zpívat a zmûní jim tím Ïivot. Film ve Francii pﬁekonal
náv‰tûvnost i Harry Pottera. Film Francie/·v˘carsko.
MládeÏi pﬁístupno

DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI

115 min.

Pokraãování úspû‰ného filmu. Dívka se stává okouzlující mladou Ïenou pﬁipravena pﬁijmout svou roli ve zdej‰í královské rodinû, coÏ se
neobejde bez spousty komick˘ch situací. Romantická komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna,
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov u Brna, tel.: 604 707 517. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo
e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz

Proslov starosty města Mgr. Petra Kostíka

Nová CAS 24 na podvozku MAN před hasičskou zbrojnicí

Nová hasiãská
cisterna ve Slavkovû

Starosta hasičů p. Malý předává klíče od vozidla veliteli jednotky
SDH Slavkov p. Bohuslavu Vinklárkovi

Proslov velitele jednotky p. Vinklárka

Farář p. Milan Vavro
žehná nové cisterně

První láhev sektu – Velitel „křtí“ nové auto

Myslivecké halali

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

Klub přátel myslivosti ve Slavkově u Brna pořádá
v sobotu 8. ledna od 20 hodin ve všech prostorách restaurace Gól myslivecké halali. K tanci a poslechu hraje Moravia
Band a skupina Blíženci. Tombola: srnče, divoké prase, bažant, zajíc atd. Bar: diskotéka. Místenky: 50 Kč.
Zvou pořadatelé

Policie informuje
• Dne 13. prosince kolem 13. hod., neznámá žena požadovala
v Ivanovicích na Hané po starší paní (1918) rozměnění 5000 bankovky. Ta ji pozvala do bytu, kde jí peníze rozměnila. Krátce nato
zazvonila druhá žena, která nabízela ke koupi deku. Rovněž byla
pozvána do bytu. Následně první žena využila nepozornosti ivanovické občanky a ze skříně odcizila tašku se 13 500 Kč.
• Dne 13. prosince v průběhu dne se do rodinného domu
v Otnicích vloupal dosud neznámý pachatel. Prohledal všechny
místnosti a postupně odcizil 22 310 Kč, čtyři vkladní knížky, šperkovnici se šperky a další věci. Způsobená škoda je přes 40 000 Kč.
mjr. Alois GRYC, tiskový mluvčí

AKCE LETÁKU ! Kupte teì a splácejte bez úrokÛ!

OKã+OKã OKã
=

akontace

nav˘‰ení

úrok

NA V·ECHNO! Platí i na akãní a letákové zboÏí
Potřebné doklady: 1) potvrzení o výši příjmu nebo doklad o bydlišti (např. výpis z účtu nebo doklad o zaplacení SIPO),
2) občanský průkaz, 3) druhý doklad totožnosti (ŘP, RL nebo PAS). Info na prodejně. Minimální hodnota zboží je 3.000 Kč

• 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), 545229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

