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ZDARMA

l. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteč-
ní:

dne 5. 11. 2004 od 14 do 22 hodin a dne
6. 11. 2004 od 8 do 14 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev
krajů
• ve volebním okrsku č. 1 je místnost pro
hlasování v budově Městského úřadu,
Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro
oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu:

B. Němcové, Bezručova, Bučovická,
Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část
čp.: 829–830, 835–837, 846–847, 867, 869,

879–880, 923, 959, 1170–1172, 1178–1180,
1220–1223, 1226, Kounicova, Komenského
náměstí, Lidická, Malčevského, Mali-
novského, Na golfovém hřišti, Příční, Tyršova
část čp.: 331, 556, 557, 561, 563, U stadionu,
Zahradní, Zborovská.
• ve volebním okrsku č. 2 je místnost pro
hlasování v budově Městského úřadu,
Palackého náměstí čp. 65, 1. patro (zaseda-
cí místnost), pro oprávněné občany s adre-
sou místa trvalého pobytu:

Brněnská, Čsl. Červeného kříže, Dvůr
Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí,
Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova,

Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstev krajÛ
Starosta mûsta Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík podle § 27 zákona ãíslo 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ oznamuje:

(Pokračování na straně 5)

Smífiení v rodinû bylo hlavním tématem v pofiadí jiÏ devát˘ch DnÛ smífiení, které se
v na‰em mûstû konaly v zaãátkem fiíjna. Souãástí dvoudenní akce bylo nejen odborné
sympozium o rodinû, ale také koncert, slavnost rodiny a ekumenická bohosluÏba. 

Setkání se zúãastnilo mnohu v˘znamn˘ch hostÛ, mj. Vûra Luxová, ministr zahraniãí
Cyril Svoboda, hejtman Stranislav Juránek, pravoslavn˘ biskup Vladyka Simeon, fiím-
skokatolick˘ biskup Vojtûch Cikrle, fieckokatolick˘ biskup Ladislav Huãko, reverend
Slezské církve evangelické Jaroslav Kratka a dal‰í. red
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Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špi-
tálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou,
Zámecká.
• ve volebním okrsku č. 3 je místnost pro
hlasování na Základní škole Tyršova ulice
čp. 997, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371–376,
378, 384, 401–403, 405, 413, 442, 450, 464,
465, 468, 469, 471–474, 478, 485, 487, 490,
494, 498, 529, 565, 566, 599, 610, 616, 690,
1225, 1461, 1462, 1463, 1464, 1481,
Mánesova, Pod Oborou, Pod Vinohrady,
Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.:
131–133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424,

Slavkovské ekumenické dny

Pfií‰tí ãíslo vyjde 26. listopadu 2004



V˘stavba
mûsta

Stfiecha zámku se zaãíná ãervenat
novou bobrovkou

DlaÏdiãi dokonãují pokládku dlaÏby Husovy ulice
(více v ãlánku na stranû 4)

V˘stavba Penny Marketu pokraãuje rychl˘m tempem
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Pokládka schodÛ k terase
u Spoleãenského domu

Bonaparte

Fasáda severní strany zámku je tûsnû
pfied dokonãením
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

o dodání přehledu připravovaných akcí na rok
2005. Akce budou prezentovány ve formě kalendá-
ria na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005,
který se uskuteční ve dnech 13.–16. 1. 2005 na br-
něnském výstavišti.

Otevírací doba IRC listopad–březen:
po–pá 9–16 h so, ne zavřeno

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

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

žádá všechny spolky, sdružení a zájmové organizace ve Slavkově u Brna

1. RM projednala ceník za pronájmy ve
Společenském domě Bonaparte v rozlišení ko-
merční nájem a nájem za režijní ceny. RM vzala
uvedené ceníky firmy PRELAX, spol. s r.o. na
pronájmy v centru Bonaparte na vědomí.

2. RM doporučuje zařadit částku 200.000,-Kč
na vybudování obslužné místní komunikace v uli-
ci Špitálská ve Slavkově u Brna do návrhu rozpo-
čtu města na rok 2005.

3. RM ukládá funkcionářům města neprodleně
kontaktovat majitele pozemku p.č.964 za účelem
zabezpečení sousedících staveb. Na základě stíž-
nosti sousedů na trvalé neudržování prostor žádá
RM zabezpečit okamžité provedení deratizace.

4. RM schvaluje vystavení objednávky na pro-
vedení ocenění nemovitostí části areálu stadionu
vlastněných Sportovním klubem SK Slavkov dle
stávajících cenových předpisů Ing. Vladimírem
Knappem z Vyškova. 

5. RM projednala zprávu o činnosti komise pro
školní a mimoškolní aktivity mládeže.

6. RM projednala dopis Ing. Jiřího Kučery a po-
tvrdila své závěry, tj. využití ul. Husova pro koná-
ní jarmarku během letošních vzpomínkových akcí.

7. RM projednala návrh programu
Vzpomínkových akcí ve dnech 26.-28.11.2004
předložený ředitelkou Historického muzea.

8. RM souhlasí s komerčními prodeji spotřební-
ho zboží ve vstupních prostorách místního kina
JAS v době od 18.10.2004 do 31.3.2005 s frek-
vencí max. 2x týdně.

9. RM projednala zprávu o připravenosti ZŠ
Tyršova na školní rok 2004/2005 předloženou ře-
ditelem Mgr. Vladimírem Soukopem.

10. RM projednala zprávu o připravenosti ZŠ
Komenského na školní rok 2004/2005 předlože-
nou ředitelem Mgr. Jaromírem Pytelou.

11. RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na uzavření nájemní smlouvy na pronájem občer-
stvení na městském koupališti.

12. RM projednala žádost ZUŠ Františka
France o zařazení tanečního vystoupení mezi akce
se zvýhodněným nájemným v prostorách BONA-
PARTU a souhlasí se zvýhodněným nájemným ve
dnech 16. a 18.5.2005.

13. RM souhlasí s vypovězením smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor č.5/2004 pro účely provo-
zování neurologické ambulance MUDr. Jiřího
Zemánka v budově čp. 551 na ulici Malinovského
ve Slavkově u Brna. 

14. RM souhlasí s pronájmem pozemku
p.č.1705 v k.ú. Slavkov u Brna organizaci
Speciální školy Slavkov u Brna na dobu neurčitou
s 3-měsíční výpovědní lhůtou. RM ukládá odboru
BTH uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem
Slavkov u Brna a uvedenou příspěvkovou organi-
zací, jejímž zřizovatelem je od 1.7.2004 JMK. 

15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
provedení akce Dosadba a údržba stromů v zá-
meckém parku ve Slavkově u Brna s firmou
EDEN, s.r.o., Brno v celkové hodnotě 1,135.819,-
Kč včetně DPH.

16. RM po projednání zprávy s vyhodnocením
výběru dodavatele na dodávku projektové doku-
mentace na komunikace a inženýrské sítě v obyt-
né zóně Zlatá Hora ve Slavkově u Brna souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Luďkem
Budíkem, SB ATELIER, Slavkov u Brna.

17. RM nedává souhlas manželům Jaroslavovi
a JUDr. Blance Lotrekovým ze Slavkova u Brna

36. schÛze RM dne 4. 10. 2004 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MùSTA VE SLAVKOVù U BRNA 

1. ZM po projednání „Návrhu dílčího účtu
Města Slavkova u Brna za 1.pololetí 2004“ :

a) schvaluje hospodaření Města Slavkova
u Brna za 1. pololetí roku 2004.

b) ukládá RM zpracovat návrh pravidel pro
tvorbu a čerpání finančních prostředků z odpisů
majetku tepelného hospodářství ve 100% výši na
rezervním fondu města jako účelově vázané pro-
středky na obnovu majetku v tepelném hospodář-
ství zapracováním do rozpočtu každého roku počí-
naje rozpočtem roku 2005.

c) ukládá RM zpracovat návrh pravidel pro
tvorbu a čerpání finančních prostředků z výsledku
hospodaření podnikatelské činnosti města po zda-
nění na rezervním fondu města ve 100% výši jako
účelově vázané prostředky na obnovu bytových
a nebytových prostor, majetku v tepelném hospo-
dářství zapracováním do rozpočtu každého roku
počínaje rozpočtem roku 2005.

2. ZM projednala rozbory hospodaření příspěv-
kových organizací města za 1.pololetí 2004
a schvaluje rozbory hospodaření ZŠ Komenského,
ZŠ Tyršova, ZUŠ, Speciálních škol, MŠ Zvídálek,
Historického muzea a TSMS za první pololetí
roku 2004. 

3. ZM po projednání zprávy „Splátka půjčky
ROS“ bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje za-
počtení částky ve výši 486.000,-Kč. ZM ukládá
RM předložit na příštím zasedání ZM návrh roz-
počtové opatření.

4. ZM projednalo a schválilo soubor rozpočto-
vých opatření číslo 13 - 29/2004.

5. ZM schválilo přijetí úvěru ve výši
3.000.000,-Kč k financování akce „Obnova areálu
městského koupaliště“ s pohyblivou úrokovou
sazbou 12M PRIBOR+odchylka p.a. od České
spořitelny a.s. Délka úvěru 5 let od podpisu úvě-
rové smlouvy. Splácení úvěru včetně úroků bude
zajištěno rozpočtovými příjmy.

6. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku měs-
ta kterou se ruší obecně závazná vyhláška města
č.26 o zimní údržbě místních komunikací, v před-
loženém znění.

7. ZM přijímá závazek úhrady odměny do výše
400.000,-Kč pro vítězného účastníka veřejné sou-
těže o návrh realizace Napoleonské expozice
z rozpočtu města pro rok 2005. 

8. ZM schvaluje zařadit částku 78.000,-Kč na
vybudování středotlakého STL plynovodu Lpe 63
v ulici Čelakovského (prodloužení) do návrhu roz-
počtu města na rok 2005.

9. ZM dává souhlas k prodeji pozemku dle KN
p.č.22 o výměře 243 m2 v k.ú Slavkov u Brna,
který je zastavěn bytovým domem č.p.329 ve
vlastnictví SBD Žuráň, z majetku města do vlast-
nictví SBD Žuráň. 

10. ZM dává souhlas k prodeji pozemků
p.č.2589 o výměře 611 m2, p.č.2590/1 o výměře
804 m2 a p.č.2591 o výměře 558 m2, všechny v lo-
kalitě Bučovická v k.ú. Slavkov u Brna z majetku
města do vlastnictví společnosti Skalický a spol.,
s.r.o., Brno formou smlouvy o budoucí kupní

smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po
nabytí právní moci stavebního povolení a součástí
této smlouvy bude i ujednání o předkupním právu.
Pokud nebude pravomocné stavební povolení
předloženo do jednoho roku od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, pozbývá tato platnosti.
Záloha ve výši prodejní ceny, tj. 434 060 Kč (220
Kč/m2) bude uhrazena při podpisu smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě. Nedojde - li k uzavření kup-
ní smlouvy, záloha bude vrácena. Při podpisu
vlastní kupní smlouvy uhradí kupující náklady
spojené s prodejem. Ve smlouvě bude platit pod-
mínka, že nadzemní výška provozoven nenaruší
dálkové pohledy na zámecký komplex z východní
strany.

11. ZM dává souhlas k prodeji pozemků
p.č.2586 o výměře 715 m2 a p.č.2587 o výměře
598 m2 všechny v lokalitě Bučovická v k.ú.
Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví
společnosti Mlýn HEROLD spol. s r.o., Brno for-
mou smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní
kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní
moci stavebního povolení a součástí této smlouvy
bude i ujednání o předkupním právu. Pokud nebu-
de pravomocné stavební povolení předloženo do
jednoho roku od podpisu smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě, pozbývá tato platnosti. Záloha ve výši
prodejní ceny, tj.288.860,-Kč (220,-Kč/m2) bude

VIII. fiádné zasedání ZM dne 22. 9. 2004

(Pokračování na straně 4)

uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy,
záloha bude vrácena. Při podpisu vlastní kupní
smlouvy uhradí kupující náklady spojené s prode-
jem. Ve smlouvě bude platit podmínka, že nad-
zemní výška provozoven nenaruší dálkové pohle-
dy na zámecký komplex z východní strany.

12. ZM dává souhlas k prodeji pozemku
p.č.3553/3 ostatní plocha o výměře 220 m2 v lo-
kalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlast-
nictví paní Marie Čoupkové ze Slavkova u Brna.
Cena za pozemek ve výši 20 Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem bude uhrazena nejpozději při
podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.

13. ZM schvaluje prodej pozemku p.č.2636/16
o výměře 18 m2 v lokalitě Cihelna v k.ú. Slavkov
u Brna do vlastnictví paní Hany Urbanové ze
Slavkova u Brna.

14. ZM dává souhlas k nabytí pozemků p.č.
3767/2 ostatní plocha - zeleň o výměře 465 m2
a p.č.3767/3 ostatní plocha - silnice o výměře
1.821 m2 v k.ú. Slavkov u Brna formou bezúplat-
ného převodu z majetku Jihomoravského kraje,
Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna.

15. ZM bylo seznámeno s informací o majetko-
vých vztazích k pozemkům v severní části ulice
Tyršova.

16. ZM pověřuje RM k dalším jednáním směřují-
cím k převodu stadionu ze Sportovního klubu SK
Slavkov u Brna do vlastnictví Města Slavkova u Brna.
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Slavnostní zahájení provozu místní komunikace
ulice Husova ve Slavkovû u Brna 

Jak jsme si jistě všichni všimli, stavební práce
na rekonstrukci povrchu komunikace v ulici
Husova, o jejichž průběhu jsme čtenáře
Zpravodaje pravidelně informovali, se chýlí ke
konci. Dodavatel stavby firma Silnice Brno spol.
s r. o., která rekonstrukci provádí, ukončí práce
v předstihu a jistě ke spokojenosti všech občanů

Slavkova k datu 12. 11. 2004. Ulice Husova tak
jako součást městské památkové zóny svou úpra-
vou naváže na Palackého náměstí. 

Slavnostní zahájení provozu na této nově
zrekonstruované místní komunikaci proběhne
v sobotu 13. listopadu 2004 v 10 hodin.

Město Slavkov u Brna 

(Dokončení ze strany 3)

Pečovatelská služba poskytuje v současné
době služby 148 těžce zdravotně postiženým ob-
čanům a starým občanům města Slavkova, kteří
si již nejsou schopni obstarat nutné práce v do-
mácnosti a nebo pro nepříznivý zdravotní stav
potřebují ošetření jinou osobou a potřebnou péči
jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

Pečovatelské služby se poskytují v pracovní
dny:
• ve středisku osobní hygieny na ulici Polní

1444 v době od 7.30 do 10.30 hod.:
pedikúry
perličkovou koupel 
masáže
klasickou koupel 
mytí vlasů

• v domácnostech občanů v době od 7 do
18.30 hod.: 
rozvoz obědů
donášku nákupů – denně, nepravidelně, týdně
pochůzky
doprovod na vyšetření
běžné úkony osobní hygieny – ranní a večer-
ní toaleta, péče o dutinu ústní apod.
pomoc při oblékání
pomoc při použití WC

pomoc při přesunu na vozík
podání jídla a pití
příprava a uvaření stravy
praní, žehlení a věšení prádla
jednoduché ošetřovatelské úkony (stlaní lůž-
ka, převlečení osobního a ložního prádla, vý-
měna pleny, prevence a ošetření proleženin
l. stupně, čištění gramofonu a podložních mís,
podání léků apod.)
donáška uhlí, dřeva, vody, topení v kamnech
práce spojené s udržováním domácnosti –
běžný úklid (vysávání, mytí podlah, mytí ná-
dobí)
mimořádné úkony – velký úklid (čištění
oken, úklid po malování)
dohled nad dospělým
koupel a mytí vlasů v domácnosti
Veškeré úkony jsou poskytovány na základě

vydaného rozhodnutí odborem sociálních věcí
Města Slavkova u Brna. Podkladem pro jeho vy-
dání je „Návrh na zavedení pečovatelské služ-
by“ potvrzený ošetřujícím lékařem. Tento tis-
kopis si občané mohou v případě potřeby
vyzvednout a následně i odevzdat přímo ve stře-
disku osobní hygieny nebo na odboru sociálních
věcí. Součástí rozhodnutí je i stanovení úhrad za
poskytované služby, které jsou hrazeny zpětně
na základě skutečně provedených úkonů.

Úkony pečovatelské služby spadají do soci-
álních služeb, na jejichž poskytování Město
Slavkov významným způsobem přispívá, aby
byly tyto služby v případě potřeby dostupné
všem občanům města.

Informace o pečovatelské službě můžete zís-
kat na: 

- Středisku osobní hygieny, Polní 1444,
Slavkov u Brna, tel.: 544 221 798 

- Odboru sociálních věcí, Města Slavkova
u Brna, tel.: 544 121 151, 544 121 150 

Ing. J. Šolcová, vedoucí PS

Informace o Peãovatelské sluÏbû
organizaãní sloÏce Mûsta Slavkova u Brna

ke zřízení zpevněné plochy o velikosti 37,5 m2 na
pozemku p.č. 319 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna před domem čp. 1047 v ulici Čs. armády za
účelem státní osobních vozidel. 

18. RM jmenuje komisi pro výběr zpracovatele
Lesních hospodářských osnov.

19. RM doporučuje ZM schválit nabytí pozem-
ků z vlastnictví Státního statku Velké Pavlovice -
v likvidaci do majetku Města Slavkov u Brna, nej-
výše za odhadní cenu a ukládá MěÚ - odboru IR
sjednat podmínky kupní smlouvy.

20. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Martou Zezulovou ze Slavkova
u Brna na pronájem části pozemku parc.č.2690/1

v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, označené
jako zahrádka č. 78, s ročním nájemným ve výši
112 Kč.

21. RM bere zápis č. 25/2004 z jednání komise
pro školní a mimoškolní aktivity mládeže na vě-
domí. 

22. RM ukládá funkcionářům města jednat s fir-
mou Davay Communications s.r.o. o organizačním
zabezpečení vzpomínkových akcí v letošním roce.

23. RM schvaluje dotisk propagačních materiá-
lů pro potřeby města dle nabídky.

24. RM ukládá řediteli TSMS osadit provozní
řád hřiště, odpadkové koše a odstranit závady na
dětském hřišti na Zlaté Hoře.

25. RM souhlasí se zvýhodněnou sazbou za
pronájem malého sálu centra Bonaparte pro Český
svaz chovatelů ZO Slavkov u Brna na den 16. 10.
2004. RM u příležitosti 80. výročí založení orga-
nizace Český svaz chovatelů ve Slavkově u Brna
uděluje pamětní list panu Bedřichu Knéslovi
a panu Františku Kudovi.

26. RM souhlasí se zvýhodněnou sazbou v pro-
najímaných prostorách Společenského domu
Bonaparte pro Integrovanou střední školu ve
Slavkově u Brna v pátek 11.2.2005 z důvodu po-
řádání plesu Nadačního fondu student při ISŠ
Slavkov u Brna.

27. RM souhlasí se zvýhodněnou sazbou za
pronájem velkého sálu Bonaparte pro Dům dětí
a mládeže v termínu 6. 3. 2005.

36. schÛze RM dne 4. 10. 2004 

MùSTO SLAVKOV U BRNA
vyhlásilo

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na uzavfiení nájemní smlouvy

na nebytové prostory a venkovní plochy
v areálu koupali‰tû ve Slavkovû u Brna

za úãelem provozování obãerstvení
pfiípadnû dal‰ích sluÏeb.

Text v˘zvy k podávání nabídek lze získat na tel.:
544 121 119 nebo na: www.slavkov.cz/vyberoverizeni

Získejte peníze z fondÛ EU 
Informační místo pro

podnikatele (InMP) ve
Slavkově u Brna pořádá
ve spolupráci s Měst-

ským úřadem Slavkov u Brna ve středu, dne
10. listopadu 2004 seminář na téma podpora
podnikání z fondů Evropské unie. 

S možnostmi, jak lze čerpat prostředky na fi-
nancování projektů především malých a střed-
ních podnikatelů, vás seznámí odborníci
z Obchodní a hospodářské komory Brno, zá-
stupci agentury CzechInvest a Komerční ban-
ky. Současně se dozvíte informace o progra-
mech podpory exportu, o možnostech zdrojové
analýzy jako účinného nástroje k zjištění zdra-
ví firmy, o integračním auditu.

Seminář se koná v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64. Bližší informace vám podá
InMP – MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám.
64, tel. 544 121 180, e-mail: imp@meuslav-
kov.cz, kde můžete obdržet písemné přihlášky. 

Pozvánky s přihláškami jsou také na inter-
netových stránkách brněnské obchodní komo-
ry na adrese www.ohkbrno.cz v sekci vzdělá-
vací akce. Termín pro přihlášení buď
v elektronické nebo písemné podobě je do 7. li-
stopadu 2004. JK

Pomoc pro zdravotnû
postiÏené obãany

Vzhledem k tomu, že zdravotně postižení
občané mají problém dostat se do budovy
radnice (staré budovy) z důvodu, že zde nelze
instalovat bezbarierový vstup, byly na budo-
vu instalovány tzv. domácí telefony. Jeden
mikrofon je instalován vedle schodiště-vstu-
pu do historické části radnice a lze kontakto-
vat matriku nebo podatelnu. Druhý je ve vjez-
du na dvůr radnice a lze se dovolat na
stavební úřad. Pracovníci zmíněných praco-
višť občanům poskytnou následně potřebnou
součinnost a pomoc. pad
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(Dokončení ze strany 1)

Městský úřad Slavkov u Brna odbor životní-
ho prostředí oznamuje, že provozní doba na
sběrném dvoře se nezměnila a je následující:

Pondělí 13.00 – 18.00 
Středa 13.00 – 18.00 
Sobota 8.00 – 12.00
Letáky od společnosti RESPONO, které jste

dostali do svých domácností byly vytištěny

s předstihem již na jaře tohoto roku, takže
v nich provozní doba v pondělí nebyla uvedena. 

Společnost RESPONO oznamujeme obča-
nům, že ve státní svátek – středa 17. listopadu
se uskuteční pravidelný svoz komunálního
odpadu (popelnic) dle svozového plánu.
Sběrný dvůr bude tento den v provozu dle
stanovené provozní doby tedy od 13 do 18 hod.

Dále oznamujeme občanům, že bylo zřízeno
nové „hnízdo pro sběr separovaného odpadu“
na ulici Polní (naproti obchodu paní
Brejškové). Za vybudování tohoto a úpravu
hnízda na ulici Čelakovského děkujeme
Technickým službám.

Další místo pro separovaný sběr bude zříze-
no na parkovišti obchodního domu PENNY
MARKET v prosinci při jeho otevření. 

Děkujeme všem, kteří třídí odpady a vyu-
žívají separovaného sběru a sběrného dvora.

Ing. Janeba, odbor ŽP

Nakládání s odpady

Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstev krajÛ
427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466,
475, 479, 486, 503, 547, 567, 603, 655, 674,
826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011–1016,
1025, 1034, 1085, 1094–1126, 1224, 1249,
1289, 1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272, 277,
291, 293, 295, 337, 377, 1227–1242, 1467.

Îivnostensk˘ úfiad informuje
Změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o vý-
konu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, a provozo-
vání živnosti vázané.

Dle bodu 3 čl. II (přechodná ustanovení)
zákona č. 224/2003 Sb., kterým se novelizuje
zákon č. 360/1992 Sb., zanikají 1. 1. 2005
oprávnění k projektování a k provádění
staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983
Sb., o zvláštní způsobilosti k některým čin-
nostem ve výstavbě, ve znění vyhl. č.
73/1987 Sb., nebo vyhl. č. 186/1990 Sb.,
o oprávnění k projektové činnosti.

Pokud podnikatelé, kteří prokazovali od-
bornou způsobilost těmito doklady, které pro
účely živnostenského zákona nahrazovaly au-
torizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., přesta-
nou splňovat zvláštní podmínky provozování
živnosti, resp. odbornou způsobilost stanove-
nou přílohou č. 2 živnostenského zákona pro
vázané živnosti v oboru stavebnictví,spočíva-
jící v příslušném stavebním vzdělání a odbor-
né praxi nebo autorizaci podle zákona č.
360/1992 Sb., budou muset v termínu do 1. 1.
2005 pro výkon své živnosti ustanovit odpo-
vědného zástupce. žú

HISTORICKÉ MUZEUM VE SLAVKOVù U BRNA
vypisuje

v˘bûrové fiízení na místa

• Ekonom/ka 
Pfiedpoklady: 
- V· ekonomického smûru / S· ekonomického

smûru a min. 5 let praxe
- znalost práce s PC a uÏívání ekonomick˘ch pro-

gramÛ

• Úãetní 
Pfiedpoklady: 
- S· vzdûlání ekonomického smûru 
- znalost podvojného úãetnictví, mezd a personalisti-

ky
- znalost danû z pfiíjmÛ PO a DPH
- základní znalost práce s PC (MS Windows + Office)

Pfiedpokládan˘ nástup 1. 2. 2005
Pfiihlá‰ky spolu se strukturovan˘m Ïivotopisem zasí-
lejte na adresu:
Historické muzeum ve Slavkovû u Brna, Palackého
nám.1, 684 01 Slavkov u Brna nebo po‰lete e-mai-
lem na adresu jana.omar@zamek-slavkov.cz

Program Vzpomínkov˘ch akcí
Bitvy tfií císafiÛ v roce 2004
Pátek 26. listopadu
20.00–21.00 PochodÀov˘ prÛvod Rakouské armá-

dy mûstem
Sobota 27. listopadu
9.00–9.30 Slavnostní nástup v‰ech vojsk zakon-

ãen˘ vojenskou pfiehlídkou na námûs-
tí

9.00–21.00 Historick˘ jarmark s ukázkami lido-
v˘ch fiemesel na Husovû ulici

19.00–21.00 Slavnostní prÛvod v‰ech vojsk zakon-
ãen˘ ohÀostrojem (ze zámeck˘ch ko-
níren do námûstí)

Nedûle 28. listopadu
9.00–9.30 Závûreãn˘ nástup v‰ech vojsk na ná-

mûstí
Zmûna programu vyhrazena. Detailní program akcí ve mûs-
tû i na boji‰ti bude upfiesdnûn v pfií‰tím ãísle zpravodaje
a taktéÏ na informaãních plakátech.

Historické muzeum pro vás připravilo na le-
tošní Vzpomínkové akce, které se ve Slavkově
budou konat 26.–28. listopadu několik novinek.
Sobotní den bude na zámku ve znamení kostý-
movaných prohlídek – přímo před návštěvníky
budou ožívat postavy z historie a předvádět scén-
ky ze svého života. Připravili jsme překvapení
pro naše dětské návštěvníky – každé z dětí, kte-
ré zhlédne kostýmovanou prohlídku, se může
zúčastnit vědomostní soutěže o hezké ceny. 

Na páteční podvečer jsme pro vás nachystali
opravdový zážitek – klavírní koncert špičkové
interpretky Renaty Ardaševové, která bude
hrát spolu s violoncellistou Štěpánem

Švestkou. Renatu Ardaševovou jistě není třeba
představovat, patří mezi klavírní elitu nejen
u nás, ale i v Evropě. Štěpán Švestka je vítěz
soutěže Leoše Janáčka a vítěz soutěže o stipen-
dium firmy Yamaha. Vstupenky na tento koncert,
který zazní 26. listopadu v Historickém sále
zámku (18 hod.), bude možno zakoupit se slevou
v předprodeji na Informačním centru. 

Věříme, že si nenecháte ujít ani další program
na zámku, ať už výstavu Múzy na frontu
v Galerii O.K., nebo poslední příležitost zhléd-
nout výstavu Napoleonské války a české země,
která letos končí. 

Jana Omar, Historické muzeum ve Slavkově

Vzpomínkové akce 2004 – novinky ze zámku

V nové budově muzea je možné vstoupit do
historie řemesel, poznat postupy výroby železa
z doby Velké Moravy, prohlédnout si auta-na-
blýskané veterány, letadla, historická turbosou-
strojí elektráren i nahlédnout do všedního života
minulých generací. Děti nejvíce zaujala technic-
ká herna. Nemohly se odtrhnout od sestav, kde si
každý vyzkoušel zajímavé fyzikální pokusy
a sledoval různé přírodní jevy. 

Multimediální pořad „Záludná astronomická
proč“ v příjemném prostředí planetária názorně

žáky seznámil s astronomickými poznatky o naší
Sluneční soustavě, Zemi a vesmíru. Soutěžili
také ve znalostech s žáky jiné školy. Ještě další
den si děti sdělovaly zážitky s tím, že zejména do
technického muzea si znovu zajedou se svými
rodiči.

Exkurze jako forma vzdělávání je pro děti
velmi přitažlivá, a proto vyučující naší školy plá-
nují podobné akce i do budoucna.

Mgr. Karel Lefner, PaedDr. Miloslav
Budínský, Mgr. Eva Ptáčková

Na pÛl dne do minulosti a do vesmíru
V naší škole na Komenského náměstí se snažíme probouzet zájem dětí o pří-

rodní vědy a techniku. Jednoho říjnového dopoledne osmdesát žáků šestých tříd
navštívilo Technické muzeum v Brně a planetárium.

• ve volebním okrsku č. 4 je místnost pro
hlasování na Základní škole Komenského
náměstí čp. 495 – nová budova, pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého po-
bytu: 

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243–1246, 1348–1376.
• ve volebním okrsku č. 5 je místnost pro
hlasování v Domě pečovatelské služby
Polní ulice čp. 1444, II. patro, místnost
Klubu důchodců, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu:

Československé armády, Foerstrova,
Litavská, Luční, Nádražní, Polní, sídliště
Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky). 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb do zastupitelstva kraje hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva
kraje volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Mgr. Petr Kostík, starosta města
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady nejen z depozitáfiÛ (24)
Pohlednice (pokračování)

Pohlednice dokládají rovněž historický vý-
voj ostatních částí města Slavkova u Brna. 

Zajímavým vývojem prošlo Komenského
náměstí – bažinaté území „hraběcí ovocná za-
hrada“, „základní škola“ vysázení nového par-
ku. Ještě v roce 1918 byly nynější vzrostlé stro-
my pouze útlými sazenicemi. Jiná byla rovněž
starší podoba budovy Základní umělecké školy
Františka France na Komenského náměstí 525.
Dřívější Lidový dům měl původně plastickou
historizující fasádu. Teprve v pozdějším obdo-
bí došlo k jejímu značnému zjednodušení. Celý
objekt pak prošel zásadní rekonstrukcí v letech
2003 a 2004.

Brněnská ulice – se vyskytuje na pohledni-
cích v kombinaci s nynějším Koláčkovým –
pův. Stichovým náměstím či Širokou židov-
skou ulicí. Další pohlednice z roku 1922 uka-
zuje původní podobu SZ rohu Koláčkova ná-
městí 104 – při pohledu z Brněnské ulice. Ač
tomu současný stav neodpovídá, představuje
někdejší „Matochovo řeznictví“ velmi hodnot-
nou stavbu s renesančním jádrem. Na pohled-
nicích má tento objekt ještě fasádu s plastickou
bosáží v přízemí a mohutný dřevěný výklad do
Brněnské ulice. 

Bučovická, pův. Bučovská ulice – je zobra-
zena na pohlednicích z 20.-30. let 20. století.
Jde o její východní část. Silnice má pouze
prašný povrch. Zatímco na pohlednici z poč.
20. let je území po obou stranách vozovky ješ-
tě neupravené, v průběhu desetiletí byla vysa-
zena nová řada stromů a silnici lemoval rovněž
příkop na odvádění dešťové vody. 

Jediná pohlednice ukazuje část jižní fronty
domů na ulici Čelakovského. 

Pohlednice Husovy (býv. Panské) ulice jsou
jedním z dokladů výrazných stavebních úprav
tohoto prostoru. Jde jak o fasády, tak o výšku
jednotlivých domů. Snad nejvýraznější změny
nastaly ve východní části ulice. Pohlednice sice
již nezachycují „Bučovskou bránu“ – součást
původního městského opevnění, ta byla zboře-
na již v roce 1861, avšak právě tato část ulice
doznala podstatných změn. Domky, které vybí-
haly do ulice a tím ji zužovaly, byly zbořeny
a silnice byla značně rozšířena. 

Jednou pohlednicí jsou pak zastoupeny
dnešní Jiráskova, býv. Jílkova ulice a ulice
Kounicova, býv. Sadová třída. 

Pohlednice ulice Malinovského přináší hned
dvě podstatné změny. Ještě ve 20. letech 20.
století byla budova nynější polikliniky pouze

přízemní, se dvěma nárožními štíty. V této
době však nesloužila zdravotnictví, ale byla
využívána jako chudobinec. V průhledu vý-
chodním směrem pak můžeme spatřit ještě jed-
noposchoďovou budovu bývalého kláštera,
nyní budovu ISŠ, o které jsem psala již ve 21.
pokračování „Pokladů...“. 

Povídání o slavkovských pohlednicích za-
končíme na jižní části města. 12. 10. 1872 byl
v této části otevřen cukrovar. Na pohlednicích
je však cukrovar zobrazován až od počátku 20.
století do období po II. světové válce. Na kom-
binovaných pohledech se rovněž objevují obě
vily majitele cukrovaru Heřmana Redlicha.

Poslední skupinu pohlednic tvoří idylické
zákoutí Tyršových lázní, nynějšího velkého
rybníka na jihu Slavkova. Sem můžeme rovněž
zařadit kombinovanou pohlednici, na níž je zo-
brazena povodeň ve Slavkově v roce 1872. Zde
můžeme ještě spatřit drobnou kapli sv. Donáta,
která ustoupila stavbě cukrovarských krechtů
po roce 1950.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Pohled na nynější polikliniku – bývalý chudobinec. V pozadí bývalý
klášter, dnes ISŠ. Ze sbírek HM

Husova, býv. Panská ulice – v popředí zúžení prostoru v místech bývalé
městské brány, zbořené 1861. Ze sbírek HM

1. Lee Harrisová: Vražda na Velký pátek –
Alberta Talleyová byla zavražděna na Velký pá-
tek roku 1950. Spolu s tělem objevila policie
také spoustu krvavých otisků, které patřily jejím
synům a ti také byli ze zločinu obviněni.
Dávného případu se ujímá Christine Bennettová,
přitažlivá mladá žena, která polovinu svého ži-
vota strávila v klášteře. Christine je přesvědčena,
že dvojčata jsou nevinná a chce je očistit… 

2. Alex McAulay: Příliš pozdě na slzy – když
čtrnáctiletá Anna neplánovaně otěhotní, rodiče ji
pošlou do tábora pro „zlobivé holky“ z lepších
rodin. Zařízení je umístěno na málo obydleném
ostrově Andros. Hned první den při túře hustě
zalesněným terénem dojde k tragédii. Neznámý
střelec zabije vedoucího skupiny a děvčata zů-
stanou bez pomoci. Anna i ostatní jsou potrestá-
ny mnohem hůř, protože návrat do tábora se pro
ně stane hrůzným zápasem o přežití.

3. Hana Rychetníková: Komik se smutnýma
očima – tajemství života a nevyjasněné smrti
Jiřího Hrzána

4. Michaela Remešová – Dalibor Mácha:
Posel dobrých zpráv aneb Já žil, jak jsem žil –
Karel Gott je dnes už nespornou legendou naší
země, a to nejen populární hudby. Tato kniha vy-
chází k jeho 65. narozeninám.

5. Peter Walker: Cvičíme s dětmi (cvičení
a hry pro všestranný rozvoj dítěte) – praktický,
snadno srozumitelný návod k různým uvolňují-
cím příjemným cvičením, které podporují zdra-
vý vývoj dítěte. Fotografie doplněné srozumitel-
ným textem zaručují, že se cviky naučí každý.

6. Roy Lancaster: Oblíbené zahradní trvalky
– cílem této knihy je pomoci čtenářům s výbě-
rem nejvhodnějších rostlin pro konkrétní zahra-
du, s ohledem na růstové podmínky, vlastnosti
a potřeby rostlin a jejich okrasný efekt. Text je
doplněn množstvím fotografií.

7. Meg Cabotová: Povinnosti princezny – čtr-
náctiletá princezna a zároveň obyčejná studentka
v New Yorku, která obyčejně pokazí, co může.
Stále se s někým hádá! Jak by ne, vždyť myslí
jen na svou velkou lásku, Michaela. A vše si za-
pisuje do deníčku…

8. Michael Molloy: Čarodění – z malého pří-
mořského městečka, které není na žádné mapě
světa, se před několika lety ztratily všechny děti.
Zůstala jen dívenka Abby a ta podniká dobro-
družnou cestu do fantastického světa, aby je
všechny zachránila. Poutavý fantasy příběh plný
tajemství a kouzel.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

V˘stava na zámku
Svědectví o umělcích, kteří své nadání

propůjčili válečné propagandě rakousko-
uherského mocnářství v letech 1914 až 1918,
mohou do konce listopadu spatřit návštěvní-
ci galerijních prostor zámku. Expozice Múzy
na frontu! tvoří řada dokumentů, v nichž au-
toři zvučných jmen bojují v první světové
válce ve službách státních ideologů a cenzo-
rů. Tvůrci výstavy však neměli v úmyslu
umělce, mezi nimiž byli například Rainer
Maria Rilke, Egon Erwin Kisch či Franz
Werfel, odsoudit. Autoři zvučných jmen totiž
dostali v čase války na výběr: zúčastnit se
bojů v plné polní, nebo se zapojit do válečné
propagandy a válečného zpravodajství.
Výstava se snaží ukázat, jak to vypadá, když
neplatí klasické rčení Ve válce mlčí múzy.
Výstava je společným počinem Rakouského
kulturního fóra v Praze a mnichovského
Sdružení Adalberta Stiftera. Po Praze a Brně
je Slavkov poslední zastávkou českého turné
výstavy, pak celá expozice zamíří do zahra-
ničí. red
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V letošním školním roce zahájilo při DDM
svoji činnost celkem 36 zájmových útvarů, které
pracují pravidelně 1x až 2x týdně a bude je nav-
štěvovat kolem 500 zájemců. Již k tradičním
sportovním, výtvarným a jazykovým kroužkům
přibyly letos nové, a to školička vaření, rytmik
klub, kondiční cvičení a volejbal. Poněvadž
v minulém roce byl velký zájem o kroužky
Cvičení rodičů s dětmi a Baby klub, rozšířili
jsme jejich činnost na 2x týdně. Za zmínku stojí
i naše zájmové kroužky basketbalu, které nás bu-
dou díky trenérům Ing. Petru Brulíkovi a Mgr.
Jitce Klaškové reprezentovat v Oblastních pře-
borech Jmk a to družstva staršího dorostu, mlad-
šího dorostu a starších mini chlapců.

Nadále budeme pokračovat ve spolupráci
s Mateřskou školou Zvídálek a Speciálními ško-
lami, pro které připravujeme akce pravidelně
každý měsíc. Samozřejmě jsou připravené
i akce pro rodiče s dětmi a veřejnost – pravidel-
né zájezdy na plavání, do divadel, výtvarné se-
mináře pro dospělé a víkendové akce, které se

Zdafiilá beseda
V úterý 12. října byl pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Komenského ve Slavkově u Brna slavnostní
den. Přivítali totiž mezi sebou významnou osob-
nost, reprezentantku ČR v košíkové Romanu
Hamzovou, která se svým týmem obsadila 5.
místo na LOH v Aténách. Paní Romana se s po-
sluchači podělila o své poznatky a zážitky, které
si přivezla z olympijských her v Řecku.

Nejprve přiblížila atmosféru pobytu
v Aténách – režim dne, stravu, ubytování, tré-
ninky, sled zápasů a celkový dojem z OH. Její
povídání bylo velice zajímavé a svým přístupem
k besedě a k žákům samotným si je velmi získa-
la. Po besedě ukázala žákům suvenýry, které si
z Atén přivezla. Byly to odznaky, fotografie a to
nejcennější – diplom za 5. místo, což je beze-
sporu velký úspěch.

Žáci poté měli mnoho dotazů, na které
Romana ochotně odpovídala. Zástupci žáků po-
děkovali Romaně Hamzové za hezkou besedu
a věnovali jí pěknou kytici květin. „Jen kdyby
takových besed bylo víc,“ zaslechl jsem mezi
žáky na závěr. Mgr. Alois Rotrekl

Z· Komenského a sport
Na začátku letošního školního roku se naši

chlapci zúčastnili turnaje v Bučovicích v mini-
kopané, kde obsadili 4. místo. Úspěšnější bylo
jejich vystoupení v okresním finále ve Vyškově
v přespolním běhu. Mladší hoši byli celkově tře-
tí, Radim Dvořák (viz foto) doběhl na 2. místě.
Starší chlapci skončili těsně pod stupni vítězů na
čtvrtém místě, Lukáš Berný si odvezl bronzovou
medaili za 3. místo. Mgr. Petr Žižlavský

snažíme připravovat měsíčně podle možností.
Již v říjnu se uskutečnila první víkendová akce
pro veřejnost, a to tradiční oblíbená „Drakiáda“.
Soutěžilo se v kategorii nejhezčí drak vyrobený
doma a o nejlepšího drakovodiče. I přes nepříz-
nivé počasí přišlo pouštět draky 70 rodičů a dětí.
Po rozdání diplomů a cen proběhlo opékání špe-
káčků a posezení u ohně.

Co dále nabízíme?
Naší novinkou je možnost přístupu na inter-

net (tiskárna, kopírování). Kdy můžete přijít?
Pondělí, čtvrtek od 14 do 18 hod., středa od 14
do 19.30 hod. a pátek od 13 do 16 hod. IN-
TERNET – cena pro děti do 15 let je 15 Kč/
/1 hod., za 2 hod. 25 Kč a za více 30 Kč. Nad 15
let 20 Kč/1 hod., za 2 hod. 30 Kč a za více 40
Kč. TISK – list 2 Kč, kopie 1 Kč.

A kdo by měl ještě zájem přihlásit se do ně-
kterého ze zájmových kroužků, ať si přijde vy-
brat ze široké nabídky přímo do DDM.

Bližší informace denně od 8 do 17 h přímo
v DDM nebo na tel.: 544 221 708. so

Jak zahájil svou ãinnost v novém
‰kolním roce DÛm dûtí a mládeÏe?

Reprezentantka ČR v košíkové Romana
Hamzová. Foto: archiv školy

Radim Dvořák. Foto: archiv školy

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 15.
listopadu. 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 člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P
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Jak si jistě nejeden slavkovský občan vzpo-
mene, ona setkání autorů se v nedávno minulých
letech (naposledy v roce 2001) konala právě
v našem městě. Klub autorů literatury faktu chce
i nadále spolupracovat se Slavkovem, proto se
rozhodl vytvořit novou tradici v podobě atraktiv-
ního pořadu autorského čtení. Součástí bude
i křest nových knih literatury faktu. Tato akce se
uskuteční na jaře příští roku a protože se jedná
o rok 200. výročí bitvy u Slavkova, bylo zvoleno
téma „Válečná literatura“. 

Výsledky soutěže o Cenu E. E. Kische:
Hlavní cenu ve slovenském jazyce získal vy-

nikající publicista a reportér z proslulé smenár-
ské reportážní školy Slavo Kalný za knihu
Drámy na hraniciach. Přiblížil v ní nelehký, dra-
matický a dosud literárně nezpracovaný úsek na-
šich dějin: ilegální přechody hranic v období to-
talitní normalizace. 

Hlavní cenu za českou literaturu faktu obdrží
sborník 34 prací dvaceti autorů Bez démonů mi-
nulosti, sledující odborně a zasvěceně očima na-
šich předních historiků česko-německé vztahy
v osudových okamžicích společné historie. Za
redakčního vedení Karla Richtera tu vznikl chro-
nologicky uspořádaný sborník, představující ši-
roký rozsah konkrétních událostí významných
pro utváření vztahů českého a německého národa
od historických reminiscencí až po současnost.
Cenný je objektivní pohled, a to i na poměry uv-
nitř české politické scény, hodnocení nepodléha-
jící dobové hysterii, navíc vydání se sborník do-
čkal v pravou dobu a včas. (Převzato a zkráceno
z hlavního referátu Dr. Oldřicha Šuleře.)

Dalšími oceněnými se stali:

- Libor Knězek za knihu – Ve Frenštátě mají rádi
poezii (Halas a Seifert s přáteli v Beskydech)

- Anton Hykisch – Čo si o tom myslím
(Slovensko a svet, tridsať tri esejí z rokov 1998
až 2000)

- Josef Hanuš a Zdeněk Smíšek – Život s kame-
rou i bez ní

- Slavomír Michálek a Nataša Krajčovičová –
Do pamäti národa

- Jiří Kovařík – Richard III., vrah či oběť
- Jaroslav Pospíšil – Hyeny v akci
- Jozef Leikert – Sny v okovách
- Miloslav Nováček – Jeden z tisíců
- Roman Cílek – Doživotní ztráta svědomí

(Plné znění referátu Oldřicha Šuleře je možné
získat na e-mailové adrese: blazek@zamek-slav-
kov.cz.)

Mgr. Jiří Blažek, HM ve Slavkově u Brna

Cena E. E. Kische za literaturu faktu 2003
V malebném podhůří Orlických hor se na řece Tiché Orlici nachází Letohrad, městečko s boha-

tou historií, které se letos stalo hostitelem 19. setkání autorů literatury faktu. Ve dnech 23. a 24. září
2004 se zde opět setkali autoři literatury faktu a jejich hosté. V příjemném prostředí letohradské-
ho zámku ohodnotili výsledky práce svých kolegů a přátel, jimž předali Ceny Egona Ervina Kische
za uplynulý rok 2003. To vše ve spolupráci s Nadací E. E. Kische a Obcí spisovatelů. 

Hudební veãer ÏákÛ
Základní umělecké škola Františka France

vás srdečně zve na Hudební večer žáků, který
se koná v úterý 16. listopadu v 17 hodin v sále
základní umělecké školy. V programu se
představí žáci hudebního oboru. jv
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Kultura ve Slavkovû – prÛzkum 
Milí obyvatelé Slavkova, když jsem se na stránkách zpravodaje poprvé představila, konči-

la jsem svůj článek výzvou – chtěla jsem znát vaše názory na akce, konající se na zámku. Byla
jsem však překvapena velmi malým ohlasem i věkovým složením – ti z vás, kteří zareagovali,
byli až na jednu výjimku mladí lidé. 

Přesto bychom já i moji kolegové rádi znali názory vás všech – ať už se týkají kultury ve
Slavkově, jednotlivých akcí, preferencí jejich druhů, četnosti apod. Vaše přání a připomínky
potom můžeme vyhodnotit a začít naplňovat. K realizaci tohoto úkolu slouží průzkumy veřej-
ného mínění. Jsou však finančně velmi náročné – pohybují se v řádech statisíců korun (tvor-
ba dotazníku tak, aby měl vypovídací hodnotu, tisk, software, sběr dat, jejich vyhodnocení
a závěrečná analýza). 

Průzkum veřejného mínění, který by vyhodnotil kulturní dění na zámku a ve Slavkově, se
podařilo zajistit sponzorsky díky renomované agentuře FOCUS (mezi jejich klienty patří např.
Baťa, Danone, CCS, Pepsi Cola, Wilkinson, CSS London, Pricewaterhause Coopers…)

V příštím měsíci dostanete do svých schránek dotazník, který agentura FOCUS vypracova-
la. Prosím vás o jeho vyplnění a odevzdání na místech, která budou v dotazníku uvedena. Čím
více odpovědí se sejde, tím bude závěrečné vyhodnocení přesnější. Máte tak příležitost aktiv-
ně se zapojit do kulturního dění ve vašem městě a ovlivnit jej.

Těším se na vaši pomoc a spolupráci. 
Jana Omar, Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Zakoupíme květinovou výzdobu a svíčky,
posbíráme vosk, vyhořelé svíce a zvadlé květi-
ny na hrobě a upravíme ozdobný štěrk.
Položíme květiny nebo věneček a zapálíme sví-
ci. Poradíme se přitom navzájem, jak by to
mělo být nejlépe. Zhodnotíme, jaké to mají na
sousedním hrobě. Na tichou vzpomínku a za-
myšlení na chvíle, které jsme s našimi blízkými
prožili, už nezbude tolik času. Pokud jsme křes-
ťané, stěží nacházíme odvahu společně se u hro-
bu za naše zemřelé pomodlit. I takto může pro-
bíhat naše návštěva na hřbitově o památce
věrných zemřelých.

Náš vztah k zemřelým začíná za jejich života.
V dřívějších dobách byl pohřeb událostí celé
vesnice, protože se všichni znali. Ve městě se
v tu chvíli přizpůsobilo chování kolemjdoucích.
Dnes se můžeme setkat s tím, že lidé potkávají-
cí pohřební průvod se nezastaví, dokonce pokra-
čují v chůzi a zabráni do hlasitého hovoru míjí
zarmoucené příbuzné. Děti pokračují v hlasité
hře, protože jim nikdo neřekl, že se mají při set-
kání s pohřebním průvodem ztišit. Setkávám se
často s tím, že lidé při pohřbu žvýkají, dokonce
i při nesení rakve ke hrobu. Stává se, že rodiče
neberou na pohřeb nebo do krematoria děti, aby
prý neměly šok, ale tím je připravují na větší
problémy, až se děti v dospělosti setkají se smr-
tí tváří v tvář. Ze života mladé generace se tak
vytěsňuje přirozené setkání se smrtí těch nej-
bližších, zatímco na straně druhé se dětem do-
voluje, aby se v televizi setkávali s několika mrt-
vými během jednoho večera. 

Odstranit myšlenky na smrt ze života dnešní-
ho člověka se obecně projevuje také narůstají-
cím počtem pohřbů bez rozloučení, tzv. ano-
nymní kremace. Člověk, který zde žil, se
najednou ztratí, bez možnosti, aby se s ním ně-
kdo rozloučil. Největší známkou úpadku úcty
k zemřelým jsou v posledních letech krádeže

květin a věnců na hrobech a vandalismus s roz-
krádáním pomníků na hřbitovech.

Nechci se stát tímto článkem mravokárcem,
chci jen upozornit na naše chování v této oblas-
ti, a tím vyzvat i k dobrému působení na děti
a mládež. Tím, že ochabuje křesťanská víra ve
vzkříšení mrtvých, klesá také naše úcta k zem-
řelým. Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A kaž-
dý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“
(J 11,25-26) Křesťanská víra ve vzkříšení mrt-
vých dává z tohoto pohledu smrti i úctě k zem-
řelým nový smysl.

Zvu vás na modlitbu za zemřelé na hřbitově
ve Slavkově v neděli 31. 10. v 15.00 h a na mši
sv. při slavení dne „Vzpomínky na všechny věr-
né zemřelé“ ve farním kostele v úterý 2. listo-
padu v 18 h. 

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Úcta k zemfiel˘m
Množství světel na našich hřbitovech v těchto dnech ukazuje, že na blízké zemřelé

nezapomínáme. Přesto se nám může stát, že se návštěva místa posledního odpočinku
našich nejbližších stane zvykem nebo společenskou povinností.

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele:

nedûle v 8.00 a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba
pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h.

Modlitba za zemfielé na hfibitovû, nedûle 31.
10. Slavkov 15.00 (Her‰pice 14.00, NíÏkovice
14.00, Hodûjice 15.00)

Slavnost V‰ech svat˘ch, pondûlí 1. 11. v 18.00
farní kostel (svátost smífiení od 17.00)

Vzpomínka na v‰echny vûrné zemfielé, úter˘
2. 11. m‰e sv. v 18.00 farní kostel

Obnova pro mládeÏ, pátek 5.1 1. v 18.00 farní
kostel, m‰e sv., adorace, 19.30 fara, diapozitivy
z cesty do Stfiední Ameriky (Panama, Nikaragua,
Kostarika)

Staroslovanská bohosluÏba, nedûle 7. 11.
v 9.30 farní kostel, zpívá Moravsk˘ cherubínsk˘
sbor 

Setkání rodin s dûtmi, nedûle 7. 11. v 15.00 fara
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 11. 11. v 8.00 
Slavnost JeÏí‰e Krista Krále, nedûle 21. 11.

m‰e sv. v 8.00 a 18.00 farní kostel
Îehnání adventních vûncÛ (zahájení adventní

doby), sobota 27. 11. v 17.00, farní kostel.

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.45 hod.
7. 11. Jak máme slouÏit Bohu?

14. 11. Své vzdûlání pouÏívejme ke chvále Jehovy
21. 11. Existuje Satan?
28. 11. Pád Babylonu
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s. d. se schází i ve

Slavkově u Brna k sobotním bohoslužbám,
které probíhají vždy ve dvou částech. V 9 hodin
začíná studium Bible (nyní kniha proroka
Daniele) a v 10.30 h kázání. V měsíci listopadu
vás zveme na sobotu 13. 11. do domu Církve
husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959 (ved-
le Hasičské zbrojnice).

Na stejné adrese probíhají také úterní
„Večery nad Biblí“, vždy od 18.30 hod. Pokud
máte rádi bylinkový čaj, zpívání při kytaře nebo
posezení s lidmi, kterým na věku nezáleží, jste
srdečně zváni.

Kontakt – tel.: 732 974 007 (kazatel Jakub
Chládek), www.casd.cz. (ch)

Základní informace
Jestliže žijete s osobou, které nebyl dán do

vínku dar řeči nebo o něj nějakým způsobem
přišla, už není třeba se trápit. Existuje zvláštní
řeč – usnadňovaná komunikace, pomocí které
se lze společně domluvit. 

Komu může pomoci?
a) Osobám těžce mentálně postiženými
b) Osobám s Parkinsonovou chorobou
c) Osobám s Downovým syndromem
d) Osobám s Alzheimerovou chorobou
e) Osobám po mozkových mrtvicích

f) Osobám s mozkovou obrnou
g) Nemluvícím autistům
Víkendový výukový seminář
Asociace PAPRSEK připravuje na 20. a 21.

11. 2004 v DDM ve Vyškově výukový semi-
nář, který může Vaše problémy zmírnit a dopo-
moci ke komunikaci s uvedenými handicapo-
vanými osobami. 

Podmínky
Pro osoby, které mají v domácnosti nekomu-

nikující osobu:
- cena semináře 600 Kč/os. (lze zakoupit

knihu 200 Kč,)
- cena semináře 900 Kč/os. pro ostatní účast-

níky.
Bližší informace
Asociace „PAPRSEK“ 517 344 021, 604

411 109. red

Pomoc zdravotnû postiÏen˘m
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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.

Opustili nás
Štěpánka Hamrlová (83) 30. 9.
Anežka Kummerová (95) 3. 10.
Ing. Josef Holec (80) 3. 10.
Václav Eliáš (83) 18. 10.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
A láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 26. října uplynuly dva smutné roky, co od nás odešel
náš milovaný syn 

LUKÁŠ MOUDRÝ
ze Slavkova

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka

Dne 14. října 2004 uplynulo již 10 let od úmrtí mého manžela
a našeho tatínka, pana

ALOISE KRBKA

Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Odešli, ale v srdcích jsou stále s námi.

Dne 29. října vzpomínáme 16. výročí od úmrtí naší
milované maminky, paní 

JANY VILDOVÉ
a 7. listopadu 13 let, co odešel navždy náš tatínek, pan 

JAN VILD
Stále vzpomínáme – sourozenci s rodinami.

Divadelní pfiedstavení
Sportovní a společenské centrum BONA-

PARTE ve Slavkově u Brna vás zve na lidovou
operetu PODSKALÁK Pražského divadla
Karlín, která se koná 6. listopadu 2004 v 19.30
hod. ve velkém sále. Autory této operety jsou
velmi známí Karel Hašler, F. F. Šamberk.
V hlavní roli uvidíte známého herce
z Princezny se zlatou hvězdou na čele Josefa
Zímu a členy divadla Karlín. Předprodej vstu-
penek na recepci sportovišť centra BONAPAR-
TE nebo tel. č. 544 221122. es

V pátek 3. prosince od 17
hodin se uskuteční 2. setkání
přátel jedné stopy v naší oblí-
bené zámecké vinárně ve
Slavkově u Brna. Na programu
budou podmínky k založení
AMK Slavkov u Brna, které souvisí s další
motoristickou činností. Hostem našeho set-
kání bude opět nejstarší závodník ze
Slavkova a nejmladší úspěšný závodník Kája

Májek z Bučovic i se svým
strojem – mini bikem.

Zveme s měsíčním předsti-
hem, aby měl každý možnost
zvážit podmínky motoristické
činnosti. Zároveň bychom na-

vázali na dlouholetou tradici slavkovského
motorismu. Informujte, prosím, o této akci
své známé. Foto a dokumenty jsou vítány.
Těšíme se hojné účasti. Motorismu zdar. jm

Setkání pfiíznivcÛ motocyklového sportu
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âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 15. listopadu 2004

Příznivci cykloturistiky všech věkových ka-
tegorií se sešli 28. září 2004 na přátelské

besedě ve Ždánicích. Pozváni byli ti cyklisté,
kteří při svých letních výletech navštívili všech
dvacet pět obcí Dobrovolného svazu obcí
Ždánický les a Politaví v rámci akce
Cyklostezky 2004 a získali jakékoli tamější ra-
zítko do svého průkazu. (O otevření cykloste-
zek jsme vás informovali v květnovém SZ.) 

Odpolední setkání ve Ždánicích pak probí-
halo ve velmi přátelském duchu, každý z více
než padesáti cyklistů byl odměněn diplomem,
mapou a tričkem. Pořadatelé, jež zastupovali
starostové obcí Ždánice a Bošovice, zajistili
občerstvení, hudbu a zábavný tematický pro-
gram, v jehož průběhu vystoupila také mnoho-
násobná mistryně republiky a Evropy v cyklis-
tice Iva Zajíčková. Jak závěrem svého projevu
shrnul předseda DSO Ždánický les a Politaví
Jaroslav Šimandl, cílem svazku je připomenout
lidem, jak rozmanitou krajinu ideální pro cyk-
loturistiku a procházky máme v naší blízkosti
a umožnit těmito aktivitami její poznávání. 

Cyklostezky budou příští rok koncem května
opět oficiálně otevřeny a pořadatelé se na vás
už moc těší! kam Pfiátelské setkání cyklistÛPfiátelské setkání cyklistÛSkupina slavkovských

cyklistů. Foto: mab

Policie informuje
• V úterý 19. října jsme šetřili již druhou doprav-
ní nehodu na železničním přejezdu se smrtelným
zraněním v tomto měsíci. Došlo k ní v odpoled-
ních hodinách. Řidič osobního vozidla Š 120 při-
jížděl k chráněnému železničnímu přejezdu ve
směru od Hodějic. V době, kdy bylo v činnosti
akustické i světelné signalizační zařízení vjel do
kolejiště a osobní auto bylo zachyceno od
Bučovic přijíždějícím rychlíkem. Při této doprav-
ní nehodě přišla o život šestnáctiletá spolujezdky-
ně a osmnáctiletý řidič auta byl s těžkým zraně-
ním převezen letecky do brněnské  úrazovky.
• Slavkovští policisté při silniční kontrole ve
Slavkově u Brna 13. října zjistili u řidiče (1965)
osobního vozidla Mazda 626 požití alkoholu před
jízdou. Dechová zkouška u něj prokázala přítom-
nost 2,93 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že
řidič byl za obdobný čin během posledních dvou
let postižen, je podezřelý ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
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Do partnerského městečka jsme byli pozvaní
na poslední víkend oslav, nesoucí podtitul „hu-
dební“. Abychom do Holandska „dovezli“ co nej-
lepší moravskou hudbu, z organizačních důvodů
jsme požádali o hostování dva muzikanty a zpě-
váky z jiných kapel.

Náš hudební program, který byl oproti původ-
nímu plánu nečekaně pozměněn, začal sobotním
vystoupením nikoliv v Austerlitzu, ale v nedale-
kém Zeistu. Hráli jsme jako součást průvodu vo-
jáků v dobových uniformách (jak jinak než napo-
leonských). Tato „parade“, jak Holanďani říkají,
měla upozornit co nejvíce kolemjdoucích na vel-
ký večerní program – vyvrcholení oslav založení
města. Podobný průvod, trvající opět více jak ho-
dinu, jsme absolvovali v podvečer i v Austerlitzu.

Večerní program „Proms van Austerlitz“ – to
byla jedna velká hudební show a party na náměs-
tí. Hlavní část koncertu vyplnil velký orchestr
amatérských muzikantů z Austerlitz a okolí. Pod
vedením profesionálního dirigenta dokázali na-
cvičit program složený z hudebních čísel různých
žánrů. Hudba „od Bacha po Vlacha“ dokázala na-
dchnout snad každého návštěvníka a pamětníci
z naší kapely nejednou přirovnali toto vystoupení
k bývalým vystoupením slavkovského Big Bandu
či Orchestrálního sdružení. 

Součástí večera byla také taneční čísla, vystou-
pení žáků místní hudební školy, nebo recesně po-
jaté nastudování baletu Labutí jezero v provedení

místních členů ragbyového týmu. Náš příspěvek
k programu – moravské a české lidovky – byl pro-
vázen bouřlivým potleskem, jako ostatně všechna
čísla.

Nedělní program probíhal opět na náměstí.
Zámecká kapela vystoupila ve dvou blocích.
Program jsme se snažili sestavit tak, aby si poslu-
chači mohli poslechnout jak české, tak i moravské
písničky. Nechybělo také pár přednesových skla-
deb a nakonec samozřejmě na celém světě známá
„Škoda lásky“. 

Mezi dvěma bloky našeho hraní jsme navštívili
místní památník. Egyptské pyramidy známe všich-
ni, zato pyramidu v Holandsku nikdo z nás nečekal.
Iniciátorem stavby byl sám Napoleon Bonaparte.
A důvod? Prostý – vojáci neměli co na práci. Na vr-
cholu pyramidy, která je v současnosti z důvodu re-
konstrukce obstavěna sláměnými balíky, stojí roz-
hledna, dnes bohužel nepřístupná. Naši návštěvu
u pyramidy provázelo další hraní. Napoleonští vo-
jáci pochodovali a my jim hráli do kroku.

Po návratu na náměstíčko jsme v neděli podru-
hé usedli na pódium, abychom vystřídali
„Amsterdaamse Blaskapelle“ – dechovku
z Amsterdamu, jejíž repertoár tvoří písničky pře-
vážně české dechovky. Slyšet české písničky
v podání zpěváků již několik desetiletí žijících
v Holandsku, to byl další zajímavý zážitek. 

Nedělní odpoledne vyplnila vystoupení několi-
ka kapel, které se pořadatelé snažili zhodnotit

v malé soutěži. Tři hodnocené kategorie měly tři
vítěze, jedním z nichž jsme byli i my. Zahrát dob-
ře českou muziku, to si nejspíš žádá víc než jen
noty a text.

Večer nás čekalo závěrečné vystoupení. Při ve-
černím rautu pořádaném v aleji za náměstíčkem
nemohla chybět česká a moravská muzika, a tak
jsme Holanďanům hráli „Slepičku“, „Starou
lípu“, „Hospůdku“ a jiné písničky k poslechu
i k tanci. 

Austerlitz jsme opouštěli s příjemným pocitem
po setkání s přátelskými lidmi. Podpora slavkov-
ské radnice nakonec umožnila důstojnou repre-
zentaci našeho města, která byla oceněna nejen
slovy díků z úst organizátorů, ale také dobrou ná-
ladou posluchačů. Troufnu si říct, že pro mnohé
byla naše vystoupení prvním bližším setkáním
(a příjemným, jak jsme viděli) s pojmem Česká
republika, a uvědoměním si, že Morava není pro-
vincie Ruska.

Pověst přátelských lidí a příjemné atmosféry
Holandska nelhala, alespoň ne ve dnech naší ná-
vštěvy v Austerlitz. Hlavní pořadatel oslav, Wim
Oulemans, i další organizátoři se o nás starali jako
o staré dobré přátele a všechny problémy se sna-
žili ihned vyřešit. Pokud se znovu naskytne příle-
žitost koncertování v městě pojmenovaném po
moravském Slavkovu, nebudeme s naší účastí vá-
hat. Hynek Charvat

V minulém čísle Slavkovského zpravodaje jste se dočetli o oslavách 200. výročí založení
městečka Austerlitz v Nizozemsku. Součástí oslav našeho partnerského městečka byla kro-
mě výstavy o Slavkově a koncertů Osady také vystoupení slavkovské Zámecké kapely.

Zámecká kapela v Holandsku
Hrajeme vojákům k sobotnímu obědu

Sobotní průvod v Zeistu trval víc než hodinu

Zámecká kapela spolu s vedením měst Austerlitz a Zeist

V prvním zářijovém týdnu provedly
Technické služby města Slavkova terénní úpra-
vy před vchodem na židovský hřbitov. Celý
vstupní prostor byl zbaven náletových dřevin
a plochy byla urovnána. Cesta byla zpevněna
s použitím recyklátu. Byla vybudována zpevně-
ná plocha pro zaparkování vozidel. Před hřbi-
tov byla umístěna lavička a na původní místo
byly usazeny historické kamenné patníky. Poté
byla celá plocha zatravněna.

Vznikl tak důstojný přístup k této historické
památce. Foto: R. Lánský

Úpravy pfied Ïidovsk˘m hfibitovemÚpravy pfied Ïidovsk˘m hfibitovem
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okénko
Naše letošní největší akce pro veřejnost byla

prodejní výstava DIA výrobků, potřeb pro dia-
betiky a výrobků zdravé výživy, která se konala
19. října t. r. Mnoho návštěvníků si nechalo
změřit glykémii, tlak, krve a BMI a také si za-
koupili vystavované výrobky. Tato úspěšná akce
se konala v rámci blížícího se Světového dne
diabetu.

Dne 14. 11. 1891 se narodil v kanadském
Alistonu objevitel inzulinu Dr. Frederick Grant
Banting, na jehož počest se stal 14. listopad
Světovým dnem diabetu. Jako mladý medik no-
sil v hlavě nápad zkoumat slinivku a objevit lék,
který by pomohl mnoha lidem přežít. Jeho ná-
pad se ukázal jako geniální. Přesvědčil profeso-
ra MacLeoda z Torontské univerzity, aby mu
přidělil laboratoř, pokusné psy a jako laboranta
medika Charlese Besta. Tak začíná dramatická
cesta k objevení léku, který zachraňuje životy
milionů lidí. Již v den svých 30. narozenin
oznamuje první výsledky své vědecké práce.
Prvním lidským pacientem byl čtrnáctiletý chla-
pec Leonard Thompson, kterého pomocí nově
objeveného léku, nazvaného „inzulin“, přivedli
k životu. V r. 1923 získávají za objevení inzuli-
nu Nobelovu cenu lékař F. G. Banting a profe-
sor MacLeod.

Letošní Světový den diabetu bude věnován
otázkám prevence diabetu a upozornění na ná-
růst počtu diabetiků, včetně dětí. V ulicích naše-
ho města uvidíte ve čtvrtek 11. listopadu stu-
denty ISŠ s bílými čepicemi se znakem Svazu
diabetiků ČR a s bílými kabelkami, kteří vám
budou nabízet modré píšťalky za 20 Kč.
Budeme symbolicky pískat na poplach našemu
životnímu stylu, který je jedním z důvodů one-
mocnění cukrovkou. Na vině je nesprávná výži-
va, obezita, málo pohybu, stres. Z toho vyplývá
množství dalších komplikací a nemocí, jejichž
léčení stojí naše zdravotnictví nemalé peníze.
Zakoupením „modré píštalky“ přispějete na po-
moc diabetikům a diabetickým dětem. Jsou ne-
mocní cukrovkou, ale jsou i vítězové nad cuk-
rovkou. Přibývá osob, které obdrží v předvečer
Světového dne diabetu v Praze na Staroměstské
radnici medaili „50 let života s diabetem“, pla-
ketu prokopníka české diabetologie MUDr.
Jiřího Syllaby, DrSc., nebo diplom a poděková-
ní za pomoc diabetikům. Toto vyznamenání již
obdrželi Marie Miškolczyová a loni RNDr.
Pavel Szufnarowski, ředitel VZP Vyškov. Letos
je navržena paní Jitka Balánová z firmy Abbott
Laboratories pro Jihomoravský kraj.

Edukačně motivační program pokračuje
v úterý dne 23. listopadu t. r., kdy se ve 14 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu uskuteční
přednáška Mgr. Renáty Musilové na téma: Rady
psychologa do dnešních dní.

V úterý dne 16. listopadu t. r. pořadáme další
zájezd na plavání do Aquaparku ve Vyškově.
Odjezd v 17 hod. z parkoviště ul. B. Němcové,
autobus a vstupné 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Přihlášky každé úterý dopoledne v naší kancelá-
ři na dětské poliklinice. Ještě můžete přijít za
námi každé pondělí od 16.30 hod. do tělocvičny
Integrované střední školy a pod vedením Mgr.
Jany Sekerkové si protáhnout celá tělo.

Letoší rok zakončíme společným posezením
u vánočního stromečku, abychom si něco řekli
o tom, jak může prožít diabetik pěkné Vánoce.
Ale o tom až v příštím čísle.

Marie Miškolczyová

Prodejní výstavu DIA výrobků a potřeb pro diabetiky navštívilo více než 600 lidí. Foto: mm

V srpnovém zravodaji jsme vás informovali
o uspořádání první schůzky Klubu důchodců pro
všechny zájemce, a to dne 16. září 2004. Schůzka
se uskutečnila za přítomnosti představitelů města,
a to pana starosty Mgr. Petra Kostíka a vedoucí
odboru sociálních věcí paní Ing. J. Šolcové.
Škoda, že účast na této schůzce byla velmi malá.
Vzájemně jsme se informovali o naší budoucí čin-
nosti, o pravidlech naší klubové činnosti a o per-
spektivách společné práce.

Naše zklamání z malé účasti na prvním shro-
máždění však vynahradila první konkrétní akce
našeho Klubu, a to zájezd na Baťův kanál do
Strážnice. Velmi dobrá organizační příprava, vý-
borný odborný výklad průvodce a velmi zajímavá
a poučná prohlídka skanzenu starých podhor-
ských usedlostí přinesla všem účastníkům neza-
pomenutelné zážitky.

A nyní informace o našich nejbližších akcích.
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince se usku-
teční výstava ručních prací, a to v klubovně
v Domě s pečovatelskou službou (DPS) na
Polní ulici. Obracíme se touto cestou na domácí
výrobce ručních prací s prosbou o přípravu svých
výrobků k podání na uvedenou výstavu. Den, ho-
dinu a jméno člena samosprávy, který od vás pře-
vezme výrobky, sdělíme dodatečně letáčkem.

Dále zahajujeme každý druhý čtvrtek v měsíci
od 14 hodin posezení při kávě v klubu důchodců
v DPS. První posezení se uskuteční 11. listopadu.
Počítáme s tím, že se budou scházet zájemci o růz-
nou klubovou činnost a také zájemci o zvládnutí
ovládání počítače jak pro počítačové hry, tak i po-
stupu napojení se na internetovou síť. Pro zájemce
budeme organizovat krátké kurzy. Těšíme se na
vaši účast. A. Zemanová

Klub dÛchodcÛ informuje

Úpravy a dobudování sportovního areálu, který
TJ Sokol Slavkov schválil na své výborové schů-
zi v roce 2002, pokračuje po jednotlivých eta-
pách. Od listopadu 2001 v první etapě byly vybu-
dovány veškeré inženýrské sítě. Již třetí sezonu
bude v provozu přetlaková hala pro dva tenisové
dvorce. V roce 2002 byla vybudována zcela nová
přípojka elektrické energie pro zajištění odběru
pro TJ Sokol Slavkov s vlastním měřením, a tudíž
s kontrolou odběru. Dříve tato rozvodná síť byla
společná pro celý areál stadionu, a nebyla možná
průběžná kontrola odběru elektrické energie.

Druhá etapa výstavby a úprav sportovišť zapo-
čala v průběhu května 2004 a ukončena byla
v září téhož roku.

Zcela nově byl vybudován areál pro oddíl no-
hejbalu s dvěma novými hřišti. Dále byla zřízena
přípojka el. energie, zdroj vody užitkové i zavla-
žovací pro tato hřiště. Sociální zařízení, šatna
a příruční sklad a dílna jsou vytvořeny z mobil-
ních buněk, které v budoucnu budou opatřeny
sedlovými střechami, aby vzhledově zapadly do
areálu.

Ze stávajícího hokejového hřiště byly vybudo-
vány 4 tenisové dvorce včetně oplocení a okol-
ních úprav. Chodníky a přístupové cesty budou
dobudovány na jaře 2005. V té době bude také do-
končena sadová výsadba v celém nově budova-
ném areálu TJ Sokol Slavkov u Brna. 

výbor TJ Sokol Slavkov

Dostavba sportovního areálu stadion
Sportovní areál TJ Sokol Slavkov
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Práce v listopadu – choroby a škůdci
VIDEOPŮJČOVNA

doporučuje
Pranostika: Když dlouho listí nepadá, tuhá

zima se přikrádá.
Listopadem končí podzim, bývá z toho dušič-

ková a mlhavá nálada. Průměrná teplota klesá na
4,3 °C a teplota půdy ještě níže na 2,2 °C. Je to ješ-
tě vhodná doba na přesazování stromků a keřů.
Vyryjeme cibulky rostlin a uskladníme je ve skle-
pě. Všechno spadané listí shrabeme, napadené
houbovými chorobami spálíme, ostatní můžeme
zkompostovat s dalším materiálem. Po opadu listí
provedeme tzv. podzimní asanační postřik KUP-
RIKOLEM 50 0,6% stromů a keřů i půdy pod tě-
mito stromy, čímž likvidujeme houbové choroby.
Ovocné stromy pohnojíme kompostem a mělce
zapravíme do půdy. Všechny stromy, zvláště po le-
tošním suchém létě, důkladně zalijeme alespoň
20–50 litry vody na strom. I když bude mírná
zima, mohou nedostatkem vláhy do jara uschnout.
Keře růží přihrneme zeminou s kompostem 20 cm
nad místo očkování, bujné výhony seřízneme asi
o třetinu. Boj s kadeřavostí u broskvoní začíná již
na podzim. První ošetření se doporučuje udělat již
kolem 15. listopadu měďnatými přípravky KUP-
RIKOL 50, CHAMPION 50 WP 0,6% nebo SUL-
KA 5%. Zasáhnout musíme celý stromek od kme-
ne až po letorosty. Na další ochranu v únoru nebo
před květem vás upozorníme.
Opatření k omezení skládkové strupovitosti
a skládkových hnilob plodů

• Uskladňovat pouze nenapadené a nepoškoze-

né ovoce, ukládat maximálně ve dvou vrstvách
pro lepší kontrolu.

• Skladovací prostory občas větrat, udržovat
stálou teplotu 2–5 °C s vlhkostí kolem 90–95 %.

• Skladovací prostory před uložením ovoce dů-
kladně větráme, stěny vybílíme vápnem a vysíří-
me sirnými knoty. Obaly řádně očistíme, omyje-
me vodou s přísadou desinfekčního prostředku
(SAVO, CHLORAMIN).

• Během skladování plody pravidelně kontrolu-
jeme, napadené odstraňujeme a likvidujeme.
Pozor – nikdy ani částečně hnilobou poškozené
plody nevykrajujeme a nekonzumujeme!
Obsahují jedovatý toxin – PATULIN, kterým je
již prorostlý celý plod.

Trvanlivost plodů a výskyt skládkových chorob
omezuje racionální výživa plodících stromů
a opakované postřiky plodů na stromech vápena-
tými solemi – od začátku července.

Nejúčinněji omezují výskyt skládkových cho-
rob postřiky stromů vybranými fungicidy prove-
dené 2–5 týdnů před sklizní. Dle posledních vý-
zkumů je nejúčinnější následná aplikace dvou
přípravků, a to HATTRICK 0,125% 35 dnů a poté
EURAPEN MULTI 0,2% 10 dnů před sklizní.
Pokud se uskladní i minimálně strupovité či sazo-
vité plody, mohou se tyto choroby během sklado-
vání ještě podstatně zvýraznit a rozšířit. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO ČZS
Slavkov u Brna přeje VL. Luža

TROJA. ORLANDO BLOOM, BRAD PITT, ERIC BAMA. Velkofilm inspirovan˘ sta-
rovûkou Iliadou je úchvatnou podívanou s váleãn˘mi lodûmi, strhujícími bitva-
mi i milostn˘m pfiíbûhem. 

LEP·Í POZDù NEÎLI POZDùJI. JACK NICHOLSON, DIANE KEATON. Pfiíbûh ne-
napravitelného sukniãkáfie, kter˘ se proti své vÛli zamiluje do stejnû staré Ïeny
a zji‰Èuje, Ïe jeho dosavadní Ïivot nebyl naplnûn˘. 

KILL BILL 2. QUENTIN TARANTINO, UMA THURMAN. PfieÏila svou smrt ve sva-
tební den i ãtyfii roky komatu. „Nevûsta“ se vydává zavr‰it krvavou pomstu. 

DEN POTÉ. DENNIS QUAID, IAN HOLM. Globální oteplování zapfiiãiní poãátek
nové doby ledové, klimatické podmínky na Zemi se mûní. Klimatolog Jack Hall
bojuje s mocn˘m nepfiítelem – matkou pfiírodou! 

TAJEMNÉ OKNO. JOHNNY DEEP, JOHN TURTURRO. Nûkterá okna by mûla zÛ-
stat zavfiená. Adaptace knihy Stephena Kinga. 

GOTHIKA. HALLE BERRY. ROBERT DOWNEY JR., PENÉLOPE CRUZ. KdyÏ nûkdo
umfie, neznamená to, Ïe odejde. Psychologick˘ thriller. 

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI. PAVEL K¤ÍÎ, DAVID MATÁSEK, MICHA-
ELA BADINKOVÁ. Dal‰í osudy nepouãiteln˘ch básníkÛ, o potíÏích stfiedního
vûku, které lze úãinnû léãit pouze humorem nebo láskou. 

POST COITUM. FRANCO NERO, RICHARD KRAJâO, LUCIE VONDRÁâKOVÁ,
MAHULENA BOâANOVÁ. Devût hlavních postav – ãtyfii muÏi a pût Ïen. Vzniká
sled miniepizod, které se slévají do jednoho pfiíbûhu o lásce, vztazích a sexu. 

VAN HELSING. HUGH JACKMAN. V dávn˘ch dobách, kdy m˘tické pfiízraky blou-
dily po zemi, se nebezpeãn˘m hrozbám dokázal postavit jen jeden muÏ.   

KRAJINA ST¤ELCÒ. KEVIN COSTNER. âtyfii kovbojové bojují proti tyranskému
‰erifovi ve jménu zachování svobody, cti a spravedlnosti. 

SPIKNUTÍ. VAL KILMER. Frank po probuzení z komatu pfiem˘‰lí, zda je vrahem
prezidenta USA nebo se jen stal souãástí nebezpeãného komplotu? 

ST¤ÍLEJTE NA FRANCOUZE. GERARD DEPARDIEU, HARVEY KEITEL, JOHNY-
HALLYDAY. Francouz‰tí zlodûji omylem vykradou sídlo samotného ‰éfa chi-
cagského podsvûtí. A na prÛ‰vih je tak zadûláno…

REPLI-KATE. Student genetiky omylem naklonoval novináfiku Kate. Stane se z ní
dokonalá Ïena. Prostû ji staãí nastavit tak, aby se chovala jako chlap!

ZTRACENÉ. TOMMY LEE JONES, CATE BLANCHETT. Dcera s otcem se vydávají po
stopû zloducha a nic netu‰í o dûsiv˘ch událostech, které budoucnost pfiinese…

CHOKING HAZARD. JAN DOLANSK ,̄ JAROSLAV DU·EK, ANNA FIALKOVÁ.
Zombie komedie o hledání smyslu Ïivota. 

NÁVRAT DO GOLD MOUNTAIN. NICOLE KIDMAN, JUDE LAW, RENÉE ZELL-
WEGER. Romantick˘ pfiíbûh o velké lásce na konci války Severu proti Jihu. 

VÁ·E≈ V SRDCI. TONI COLLETTE. KdyÏ potká‰ lásku jen jednou… Hledali mi-
nulost a objevili lásku… i v publiku i za volantem… 

GARGOYL. TIM ABELL, SANDRA HESS, KATE ORSINI. Zlo je vypu‰tûno ze svého
podzemního úkrytu, kam bylo pfied nûkolika staletími uvûznûno. Legenda oÏívá…

VE STÍNU LOVCE. BARRY PEPPER. ..divoká krajina, boj o holé pfieÏití, vznikají-
cí pfiátelství… Natoãeno podle kniÏního bestselleru. 

STELA. Pfiíbûh o dûvãeti Katie a sobovi Stele. Pfiátelství a láska zÛstávají v srdci
navÏdy ‰éfa hluboko v dÏungli. Ale úkol je daleko tûÏ‰í neÏ si dokáÏe pfiedstavit.

ëÁBLÍCI. MATTHEW McCONAUGHEY, KATE BECKINSALE, GARY OLDMAN.Ona
je kráska a on ji miluje, kdyby v‰ak znala jeho rodiãe, asi by to
nepfieÏila…Romantická komedie o lásce a o tom, co jí nûkdy pfiedchází…

STAROSTI STAROSTY. RAY ROMANO, GENE HACKMAN. Instalatér zmalého
mûsteãka je rázem stfiedem zájmu celého národa, kdyÏ se hodlá ve volbách po-
stavit b˘valému prezidentovi Spojen˘ch státÛ. 

SMOLA¤. ALEC BALDWIN, WILLIAM H. MACY, MARIA BELLO. I v té nejvût‰í
smÛle… mÛÏe‰ potkat lásku svého Ïivota. Jsi na dnû. Kdo tû zachrání? 

SVùT PODLE LELANDA. RYAN GOSLING, DONCHEADLE,KEVIN SPACEY.
Zloãin. Zmatek. Soucit. V‰e je pouze stav mysli. 

SPARTAKUS. GORAN VISNJIC. Bojoval za svobodu a ohrozil celé fiímské impé-
rium. 

VRAH DU·Í. SKEET ULRICH, KRISTY SWANSON. Pfiipravte se na vraÏednou hru,
v níÏ se za v‰echno musí tvrdû platit a paranoia se stává lidskou ctností. 

HOLKY OPùT V AKCI. Skvûlé pokraãování! Sexy obsazení! Vy‰‰í sázky! 
ZTRACENO V P¤EKLADU. BILL MURAY, SCARLETT JOHANSSON, GIOVANNI

RIBISI.Samota a jazykové bariéra mohou dát dohromady i lidi, ktefií by se jinak
nikdy nepotkali.

REQUIEM. Návrat drsné francouzské kriminálky. Klá‰ter a ostfie nabité bouchaã-
ky nejdou k sobû. Nebo ano? Pomstu nezastaví ani církevní zdi.

ZOUBEK. STEPHEN FRY, VINNIE JONES, JIM BROADBEND. Populární pohádka
o zoubkové víle se doãkala netradiãního a velkolepého filmového zpracování.

SAMSARA. Kudy se jde za oãi‰tûním du‰e? A dá se na této cestû bezbolestnû vy-
zkou‰et i pozemská láska? Samsara, mystick˘ pfiíbûh, situovan˘ do himaláj-
sk˘ch velehor.. 

INTERMISSION. COLIN FARRELL, COLM MEANEY, KELLY MacDONALD.
Jedenáct originálních lidsk˘ch osudÛ se vzájemnû proplétá v jedné mûstské
ãtvrti irského Dublinu. âerná komedie. 

PACH KRVE. Dûsiv˘ pfiíbûh skupiny mlad˘ch lidí, která se v hlubok˘ch lesích ut-
kává s rodinou zmutovan˘ch kanibalÛ, ktefií se baví ‰tvanicemi na zbloudilé au-
tomobilisty a jejich krvavou likvidaci.

HON ZA SVOBODOU. MANDY MOORE, MATTHEW GOODE. Kolem Anny je
spousta muÏú.Jsou to agenti, ktefií zaji‰Èují nejvy‰‰í ochranu dcefii prezidenta
USA. A její pfiání, Ïít normální Ïivot jako ostatní dívky, se zdá b˘t nesplnitelné. 

OKTANOV¯ KULT. MADELEINE STOWE, NORMAN REEDUS. Stylov˘ thriller
o nebezpeãné cestû do neznáma, kde se setkává nevinnost s chladnokrevn˘m
zlem. 

SCOOBY-DOO 2. Monstrozní parta pfií‰er, Scooby-Doo a ostatní ze spoleãnosti
Záhady s.r.o. vás dokonale pobaví. 

BIONICLE 2. ZaÏijete akce a dobrodruÏství s Vakamou a jeho pûti odváÏn˘mi spo-
leãníky, ktefií se vydávají dokázat, Ïe jsou hrdiny hodn˘mi sv˘ch vlastních le-
gend. 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Základní organizace ČZS Slavkov u Brna, kte-
rá má v současné době 170 členů, uspořádala ve
dnech 25. a 26. září 2004 tradiční výstavu ovoce
a zeleniny. Ne všichni členové však využili mož-
nosti ukázat svoje výpěstky. Přesto vystavovalo
31 vystavovatelů a ZO Nížkovice a Vážany n. Lit.
Vystavováno bylo 228 vzorků ovoce, 72 zeleniny
a 23 ostatních zahrádkářských výpěstků. Mezi
vystavovanými jsme se obdivovali novinkám
z ÚKZUZ Želešice jako jsou novošlechtěná jabl-
ka Degas, Dantes, Jonagored, Vitan a jiné. Z naší
oblasti se líbily odrůdy Rubín, Rubinola, Golden
Delicious, Florina… Poděkování patří i těm pěs-
titelům, kteří udržují a vystavují ještě starší odrů-
dy: Kanadská reneta (Kožuch), Croncelské,
Holovouské malinové, Bojkovo, Panenské a dal-
ší, které chuťově mění skladbu dnešních odrůd.
Z této výstavy bylo vybráno 11 nejlepších vzor-
ků a odesláno na výstavu Hortikomplex do
Olomouce.

V dobře výtvarně řešené expozici zeleniny
byly zajímavé lilky, melouny, giganty, balkonové
jahody v květináčích, obří cibule i chutná mo-
chyně peruánská. V expozici včelařů – vše co po-
třebuje včelař k chovu včel i kvalitní druhy medů,
které bylo možno si zakoupit. Z naší zpracovny
byla nabízena čerstvě vařená povidla a lahodný
jablečný mošt.

O zdar výstavy se zasloužili obětaví členové,
kteří připravili kostru výstavy, i ti, kteří dodali
vzorky ovoce. Za zapůjčení výstavních stolů pat-
ří poděkování Historickému muzeu zvláště paní
Hrabálkové. Květinovou výzdobu zapůjčilo za-
hradnictví p. Ing Tesáka a naše šikovné zahrád-
kářky jí vyzdobily výstavu tak, že byla slyšet jen
chvála. Díky všem, kteří darovali ceny do tombo-
ly, kde vyhrával každý los. Nesmíme hlavně za-
pomenout na ředitele školy p. Pytelu, který nám
umožnil tuto výstavu uspořádat v jejich prosto-
rách. Vl. Luža, ZO ČZS Slavkov u Brna

V˘stava ovoce a zeleniny
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Mizející příroda (7)

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Zimoviště ptactva

Naše krajina slouží za zimoviště mnoha dru-
hům ptáků ze severu a východu kontinentu.
Nejčastěji se setkáváme s drobnými druhy pěnka-
vovitých nebo sýkor. Zimují u nás i některé druhy
dravců, sov i vodních ptáků na nezamrzajících vo-
dách. S chladným severovýchodním větrem k nám
přilétají nejnápadnější zimní hosté – havrani.
Téměř bez povšimnutí od nás odlétají na zimoviš-
tě drobné druhy hmyzožravých ptáků již koncem
července po vyhnízdění. V této době se i hmyzo-
žraví ptáci živí plody stromů a keřů. Protahující
ptáci vyhledávají s oblibou plody černého bezu,
keře u nás považovaného za obtížný plevel. V tom-
to období našimi krajinami protahují i vodní ptáci.
Bahňáci, kachny, rackové bývají oživením vod
v okolí, u nás zejména i velký rybník, na kterém
v posledních letech přestaly hnízdit i dříve běžné
druhy vodních ptáků. Kachny pro výchovu mláďat
dávají přednost čistější vodě v Litavě. Tam také
pod Šestisplavy našli po několik dnů obživu čápi
černí, vzácná návštěva v našem okolí. Čištěné řeky
se stávají pro ptáky přítažlivější než rybníky s in-
tenzivním chovem ryb. Tato tendence se projevuje
v celé Evropě. V EU probíhá již třetí rok sledová-
ní průtahu i zimování vodního ptactva. Souvisí to
i s čištěním vodních toků, které Evropská Unie
i u nás finančně podporuje.

Mnohým jistě v uplynulém zimním období ne-
ušel velký počet zimujících drobných ptáků zejmé-
na na lokalitě kolem Litavy na západní straně měs-
ta. Pozemek na místě projektovaného poldru pro
zachycení záplavových vod byl zásluhou místního
mysliveckého sdružení oset kukuřicí a slunečnicí.
Po zimní období, od řijna do konce března poze-
mek sloužil k obživě drobné zvěři i ptactvu.
Zvláště po sněhové obnově zapadala na pole po-

četná hejna, několik set až tisíc drobných pěvců.
Nejpočetnější byli zvonci zelení spolu s pěnkava-
mi, vrabci polními a jikavci, hosty ze severské taj-
gy. Mezi pěnkavami, které sbírají semena na zemi,
byl žlutě zbarvený albinotický jedinec, nápadný
zvláště, když se celé hejno vzneslo do vzduchu. Při
usednutí ptáků do korun stromů nebo na dráty
elektrického vedení bylo možné pozorovat za slun-
ných zimních dnů oranžově zářící hruď severských
pěnkav, jikavců. Samostatná hejna tvořili stehlíci,
až tři sta ptáků. Počátkem zimy i konopky s malou
skupinou konopek žlutozobých, které u nás ne-
hnízdí, ale v posledních letech celkem pravidelně
zimují nebo protahují. Z okolních jehličnatých lesů
přilétli drobní čížci a jim podobné severské čečet-
ky s karmínovou skvrnou na temeni hlavy. Oba
druhy vybírají ještě počátkem zimy také semena
blízkých olší, která vybírají z drobných olšových
šištic, místy i na zemi. Řadová výsadba olší v po-
čtu cca šedesát stromů prováděná od šedesátých let
opět zásluhou myslivců tvoří nyní významný eko-
logický a krajinářský celek, který by měl být plá-
novanými úpravami zachován. Po řadě let se u nás
objevilo větší množství hrdliček zahradních, přilá-
káno snadnou obživou. Za nocoviště jim sloužily
koruny vysokých topolů, stromy v zahradách i te-
levizní antény na sídlišti Polní a v okolí.

Soustředěné množství ptactva přilákalo i predá-
tory. Stálými návštěvníky byly poštolky, objevoval
se téměř pravidelně i lovící krahujec i tři káně les-
ní, které již v únoru nad městem předváděly své
zásnubní lety. I ochuzená zimní příroda se nám při
troše pozornosti a péče odmění zajímavou zimní
podívanou. Účelné zakládání úživných ploch pro
zvěř i ptactvo na jejich pravidelných tahových tra-
sách je v některých zemích již běžnou každoroční
samozřejmostí. M. Hrabovský

V předchozích dílech seriálu jsem vám předsta-
voval chráněná území různých kategorií přírodní
památky, státní přírodní rezervace a národní pří-
rodní rezervaci Větrníky, která jsou snadno dosaži-
telná z našeho města. První plochou ležící přímo
v katastru města Slavkova u Brna byl slavkovský
zámecký park. U něho se zařazení do sítě zvláště
zajímavých území z hlediska ochrany přírody
Natura 2000 připravuje a doufejme, že dospěje až
do zdárného finiše dříve, než bude klíněnkou jí-
rovcovou a lidskou zábavní činností degradován
na něco zcela jiného. Další území výjimečných
přírodních hodnot jsou již v našem městě pouze
fragmentální a pod ještě silnějším tlakem městské
populace živočišného druhu nesoucí honosný ná-
zev Homo sapiens. Doufejme, že tato populace
bude hodná svého přívlastku „moudrý“ a bude si
těchto zbytků vážit. Ale nezbytným předpokladem
k tomu, aby to mohla učinit, je schopnost tyto cen-
né zbytky přírodě blízkých ekosystémů rozpoznat.
Osvědčenou metodou vedoucí k úspěchu je bioin-
dikace, tedy usuzování na vlastnosti přírodních
segmentů na základě přítomnosti citlivých druhů
organismů. Rozlišit význačné rostlinné nebo živo-
čišné druhy předpokládá studium v rámci touhy
proniknout blíže k tajemstvím přírody. Vzhledem
k mimořádné pestrosti, kterou příroda v průběhu
evoluce získala, je pomoc specialistů, tedy biolo-
gů, nezbytná.

Jistě málokdo tuší, kde by ve Slavkově mohl na-
lézt žlutě kvetoucí rostlinu nesoucí název komoni-
ce zubatá (Melilotus dentatus). Tento druh patří do
jedné z velmi úspěšných čeledí rostlin, kterou je
čeleď vikvovité (Fabaceae). Jejím stanovištěm jsou

především slaniska a slané louky. Tento biotop je
v České republice velmi vzácný a patří k těm nej-
ohroženějším typům rostlinných společenstev
snadno podléhajícím zániku. Tento typ vegetace
vzniká především v oblastech s převahou výparu
nad množstvím srážek. To vede k hromadění iontů
některých minerálů rozpustných ve vodě v horních
vrstvách půdy, a tedy k jejímu zasolování.
Nejznámější slanisko najdeme u rybníka Nesyt
mezi obcemi Sedlec a Hlohovec poblíž Mikulova.
Dalším možným zdrojem minerálů, které způsobu-
jí zasolení, mohou být vývěry některých typů pod-
zemních léčivých pramenů. Může se jednat o pod-
zemní vody uvězněné ve vrásách skrytých pod
zemským povrchem. Tyto podzemní vody předsta-
vují zbytky moří, která se v místech, kde dnes žije-
me, dříve nacházela. K nim patří také vývěry dob-
ře známé Šaratice nacházející se v okolí
stejnojmenné obce. O účincích toho nápoje není
myslím třeba rozplétat duchaplné úvahy, ale po-
třební její účinky velmi oceňují. 

Kde tedy hledat komonici zubatou ve Slavkově,
když zde nejsou slaniska? K panelovému sídlišti
nesoucí mnohoslibný název Zlatá Hora již druhým
rokem dorazil cirkus. Své šapitó vztyčil vždy na
loučce, na níž rostou zajímavá bylino-travinná spo-
lečenstva. A právě zde můžeme komonici zubatou
vzácně nalézt. Jiné slanomilné rostliny, které by
opravňovaly označit zdejší společenstva za halo-
fytní, a tedy zasluhující ochrany, zde bohužel ne-
najdeme. Z trav zde převažuje ostřice (Festuca)
a vzácně můžeme najít i lipnici smáčknutou (Poa
compressa), která indikuje suchá a kamenitá místa.

(Dokončení v příštím čísle)

Vzhledem k vstupu naší země do Evropské unie
mění se také podmínky pro vycestování zvířat do
zahraničí. Zatímco dříve k tomu postačilo platné
veterinární osvědčení a očkování na vzteklinu, nyní
je to krapátko složitější. Od 1. 10. 2004 musí zvíře
při cestách v rámci Evropské unie mít platný ev-
ropský pas s potvrzením o vakcinaci proti vztekli-
ně a být čipováno. Čip se zavádí pod kůži v oblas-
ti šíje. Jde o zcela bezbolestnou proceduru
v podobě injekční aplikace. Po aplikaci se umístě-
ní a kód čipu překontroluje čtecím zařízením. Číslo
čipu se pak zapíše do pasu, který vydává pověřený
veterinární lékař. Posléze jej zaregistruje do cent-
rální evidence, aby zvíře bylo co nejrychleji identi-
fikovatelné. Tetovaná zvířata mají výjimku do roku
2008 a nemusí se čipovat, stačí pouze zaznamenat
tetovací číslo do evropského pasu. Po roce 2008
ovšem též musí být čipována, proto je lépe tento
problém vyřešit ihned. Vakcinace proti vzteklině je
samozřejmostí (s výjimkou zvířat mladších 3 mě-
síců), navíc musí být očkování i proti psince.
Některé země (V. Británie, Švédsko, Irsko a Malta)
budou požadovat i provedení revakcinace včetně
důkazu (serologicky), že očkování bylo úspěšné.
Tento důkaz je povinný i při vycestování mimo
Evropskou unii, výjimku má pouze Chorvatsko,
jež je častým útočištěm našich turistů.

Zcela bez problémů mohou cestovat i ostatní
domácí oblíbenci, jako jsou králíci, morčata
a křečci, u nichž bude jasné, že nemohou přenášet
vzteklinu. Celá věc není zase tak složitá, jak na
první pohled vypadá, je jen otázkou času, než si na
nové podmínky přivykneme. 

Podmínky pro vycestování
do zahraniãí pro psy, koãky, fretky

Fotbal v listopadu
V předposledním měsíci letošního roku hrají

už jen dospělí. Dorostenci, žáci i obě přípravky
již své mistrovské soutěže podzimu dohráli.
Ne 7. 11. – SK Minerva Boskovice–SK

Slavkov – 13.30 hod.
So 13. 11. – SK Slavkov–SK Vacenovice –

13.30 hod.
Realizační tým: A. Lukáš – trenér, M. Májek –
asistent, J. Dvořáček – vedoucí, M. Šiler – tre-
nér brankářů, M. 0ndráček – masér.
Dorost: R. Májek – trenér, St. Ryšánek – asi-
stent, Fr. Halamíček – vedoucí mužstva.
Žáci: J. Půček – trenér, Ing. L. Budík – asistent.
Přípravky: J. Krejčík, Mgr. T. Florián – trenéři,
Br. Chlup, A. Pavéska, J. Dočekal – asistenti.

Podzimni část soutěží bude uzavřena v listo-
padu společenským večírkem a v prosinci val-
nou hromadou. Od 1.1 2. začne zimní příprava
všech mužstev (tělocvičny, venkovní terény
ap.) VV SK Slavkov děkuje za projevenou pří-
zeň sponzorů i příznivcům za návštěvy a po-
vzbuzování. Na jaře 2005 se všichni těšíme na
shledanou! rs
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V sobotu 2. 10. jsme uspořádali v našem
městě hru na způsob dětského dne Cesta za
okřídlenou střelkou. Byla to naše první
opravdová velká veřejná premiéra. Poprvé
jsme museli získávat povolení od města pro po-
řádání dětského dne na městských pozemcích.

Jako vždy jsme si všechny atrakce sami vy-
mysleli (určitá inspirace tu byla), vyrobili, zaji-
stili a postavili. Podařilo se nám získat i hmotné
sponzorské dary v podobě sladkostí a několika
užitečných pomůcek pro děti do školy. Bylo
toho na 350 kusů. Práce na reklamě nám dala
opravdu zabrat. Udělat letáčky do rukou dětí,
plakáty do škol a různá místa ve městě. Zajistit
reklamu ve dvou místních novinových měsíční-
cích. Nechat to vyhlásit ve školách rozhlasem.
Zkrátka toho bylo dost a dost.

Osudový den jsme se jenom obávali, že
nám počasí pokazí celé dílo. Ráno, když
jsem vstával, byla mlha, ale já věděl, že
když je mlha, tak většinou bývá pěkné po-

časí. Taky že bylo, sluníčko pražilo už od 10 ho-
din. Celé tři hodiny nám trvalo postavit 14 sta-
novišť a centrální altán s cenami. Pomáhali nám
i kamarádi a známí, kteří jinak nemají s naším
oddílem nic společného. Ve 13 hodin to vypuk-
lo. Tedy vlastně to začalo spíš fiaskem – nikde
nikdo. Nakonec se začaly přeci jenom děti trou-
sit a naše dvě slečny „náhončí“ je odchytávaly
a posílaly na dráhu. Tehdy jsem si uvědomil, že
reklama pro děti musí vypadat naprosto jinak
než pro dospělé. Nejlepší je osobní kontakt. To
znamená, že děti z oddílu obejdou třídy o pře-
stávkách a samy dětem řeknou o tom, co se bude

Dûtsk˘ den Turistického oddílu mládeÏe OK Stfielka ve Slavkovû u Brna
konat a co za to mohou dostat a vyhrát. A stejně
bude člověk muset vzít reklamní tričko a „štos“
pozvánek a jít po městě v den akce a děti od-
chytávat a posílat na místo her. Tohle jsem se
naučil.

K výsledkům akce. I když to ze začátku vy-
padalo špatně, na konci jsem byl vrcholně spo-
kojený. Toto byla naše první velká akce! Takže
jsme si jméno teprve utvářeli. Během odpoledne
nás navštívilo 80 dětí (pomocníčky a děti z na-
šeho oddílu nepočítám, těch bylo aspoň 25).
Což je na naše město myslím docela dost.
Doufám, že i z rozebraného počtu přihlášek do
oddílu se pětina ujme a rozrostou se naše řady.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomoh-
li a umožnili konání této vydařené akce pro děti.
Petr Provazník, jeden z vedoucích OK Střelky
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Schůzky oddílů na klubovně, sportovní zá-
vody Junáka okresu Vyškov, pokračování
úprav klubovny, prodloužený víkend
v Jeseníkách – tyto akce tvořily program slav-
kovských oddílů v říjnu. Noví členové se po-
stupně seznamovali se skautským programem,
roveři dokončili krátký soutěžní film pro ce-
lostátní soutěž „Polibek Múzy“
(www.skaut.cz/polibek).

Na tomto místě bychom vás chtěli seznámit
s činností starších kluků a holek – „roverů
a rangers“ (nad 15 let). Jejich program se
v tomto školním roce oproti dřívějším letům

rozšířil. V září i říjnu proběhlo několik tematic-
kých schůzek, brigáda v klubovně, expedice do
hor v Bulharsku. Příští měsíce přinesou další
schůzky, setkání R+R s názvem „Víkend tří cí-
sařů“ ve Slavkově, pokusíme se pokračovat
v tradiční spolupráci se středisky Junáka v celé
republice, zvláště v Jihomoravském kraji.

Činnost roverů a rangers by měla naplňovat
heslo „Sloužím“ – pomáhat dětským skaut-
ským oddílům při celoroční činnosti, veřejnos-
ti, sloužit i osobnímu rozvoji starších členů.
Jsme rádi, že se tyto cíle daří postupně naplňo-
vat. Vedoucí Junáka Slavkov

Pestr˘ program Junáka v fiíjnu

Oddílová schůzka v okolí Slavkova

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. 11. 14.00 sport. SoutûÏ „Diabolo“ pro Ïáky Z· DDM DDM
6. 11. 10.00–16.00 sport. Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
6. 11. 19.30 kult. Podskalák. lidová opereta v podání Hudebního divadla Karlín, v hlavní roli Josef Zíma. velk˘ sál centra Bonaparte Sportovní centrum Bonaparte

Pfiedprodej vstupenek v recepci sportovního centra Bonaparte, tel.: 544 221 122, 777 795 641
10.1 1. (odjezd od kostela) 16.30 sport. Zájezd na plavání. Pro plavce a rodiãe s dûtmi. Cena: dûti do 6 let 45 Kã, dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM
12. a 13. 11. v˘st. Okresní soutûÏní v˘stava drobn˘ch zvífiat roz‰ífiená o speciální kluby drobn˘ch zvífiat hala chovatelÛ âSCH Slavkov
13. 11.   spol. Otevfiení zrekonstruované ulice Husovy Palackého námûstí Mûsto Slavkov
13. 11. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
16. 11. 17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ ZU· sál ZU· Fr. France ZU· Fr. France
18. 11. sport. SoutûÏ v pfieskocích pfies ‰vihadlo DDM DDM
20. 11. 10.00–16.00 sport Slavkovská „100“ Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
21. 11. kult. Zájezd do divadla na pohádku O Popelce. Cena: 80 Kã (doprava + vstupné) Divadlo Radost Brno DDM
24. 11. 16.30 sport. Zájezd na plavání. Pro plavce a rodiãe s dûtmi. Cena: dûti do 6 let 45 Kã, dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM
25. 11. 18.00 spol. Semináfi pro dospûlé - „Advent“. pfiíspûvek  na provozní náklady 30,- Kã DDM DDM
26.–28. 11. spol. Vzpomínkové a pietní akce ke 199. v˘roãí bitvy u Slavkova Zámek Slavkov HM

V¯STAVY
do 28. 11. 2004 v˘st. Múzy na frontu! galerie O.K. HM

v˘stava ve spolupráci s Rakousk˘m kulturním fórem v Praze a spolkem Adalberta Stiftera v Mnichovû
do konce sezony 2004 v˘st. „Václav Antonín Kounic“ – volnû pfiístupné v pfiízemí zámku Zámek Slavkov HM

Foto: 3x P. Provazník
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

LISTOPAD – PROSINEC 2004

2. 11. úter˘ 19.30 hod. JÁ, ROBOT 110 min.

4. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Pí‰e se rok 2035 a lidem slouÏí miliony robotÛ. Vy‰etfiuje se pfiípad smrti vûdce z továrny, která stroje vyrábí. Zaãínají se dít podivné vûci
a podezfiení, Ïe stroje kují nekalé pikle. V˘pravné sci-fi podle klasika Isaaca Asimova. Film USA.
Vstupné: 60. 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 11. sobota 19.30 hod. SHREK 2 93 min.

7. 11. nedûle 16.30 hod. Shrek, Oslík a princezna Flona se vydávají vstfiíc nov˘m dobrodruÏstvím, pfii nichÏ se setkávají s mnoha populárními postavami z pohádek.
Úspû‰ná animovaná komedie USA v ãeské verzi!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

9. 11. úter˘ 19.30 hod. RIDDICK: KRONIKA TEMNA 114 min.

11. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Riddick je zloduch, ale ve vesmíru existují lidé, na kter˘ch mu záleÏí. A Smrtivládci putující mezi hvûzdami je nesmûjí ohrozit. Akãní sci-fi USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

13. 11. sobota 19.30 hod. H¤Í·N¯ TANEC 2 86 min.

14. 11. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh mladého Kubánce, kter˘ se v exotické Havanû na sklonku 50. let pokou‰í mladé Ameriãance v‰típit správn˘ rytmus salsy i lásky.
Taneãní romance USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

16. 11. úter˘ 19.30 hod. âESK¯ SEN 93 min.

18. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Neuvûfiitelnû levn˘ praÏsk˘ hypermarket âesk˘ sen. Mystifikace? Zlomysln˘ vtip? Nebo sociologick˘ experiment upozorÀující na nebezpeãí
bezduchého konzumu? První ãeská filmová reality show!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

20. 11. sobota 19.30 hod. P¤ÍBùH ÎRALOKA 90 min.

21. 11. nedûle 16.30 hod. „Mafiánsk˘“ film odehrávající se pod hladinou oceánu. Hrdinou je malá rybka Oscar, která vyuÏije náhodné smrti syna Ïraloãího bosse
a vydává se za jeho vraha. Vûhlas mÛÏe b˘t dvojseãn˘. Animovan˘ film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

23. 11. úter˘ 19.30 hod. HOREM PÁDEM 108 min.

24. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Tragikomick˘ pfiíbûh líãí vztahy mezi lidmi, jimÏ do jejich ustáleného Ïivota zasáhne drsná souãasná realita. Nov˘ ãesk˘ film reÏisérÛ
Jana Hfiebejka a Petra Jarchovského ze souãasnosti.
Vstupné: 68, 70 Kã MládeÏi nepfiístupno

27. 11. sobota 19.30 hod. U NÁS NA FARMù 76 min.

28. 11. nedûle 16.30 hod. Tfii krávy, kÛÀ a mnoho dal‰ích zvífiátek brání svÛj domov pfied zákefin˘m banditou Slimem. Nejnovûj‰í animovan˘ film spoleãnosti
W. Disneye v ãeské verzi!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

30. 11. úter˘ 19.30 hod. MUÎ V OHNI 142 min.

2. 12. ãtvrtek 19.30 hod. B˘val˘ vládní agent dûlá osobního stráÏce malé dcerce prÛmyslového magnáta z Nového Mexika. KdyÏ je unesena, rozhodne se ji najít
za kaÏdou cenu. Akãní thriller USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

4. 12. sobota 19.30 hod. HELLBOY 122 min.

5. 12. nedûle 19.30 hod. V pekle ho nechtûli, tak pfii‰el mezi nás. Chtûjí vyuÏít jeho sil, aby mohli rozpoutat armageddon. Akãní sci-fi USA. V hlavní roli Karel Roden.
MládeÏi pfiístupno

7. 12. úter˘ 19.30 hod. GARFIELD VE FILMU 77 min.

9. 12. ãtvrtek 16.30 hod. Nejlínûj‰í koãka na svûtû má koneãnû dÛvod vstát ze svého kfiesla. 260 milionÛ ãtenáfiÛ po celém svûtû se dennû smûje nad Garfieldov˘mi
„hlá‰kami“. Komedie USA v ãeské verzi!

MládeÏi pfiístupno

11. 12. sobota 19.30 hod. STEPFORDSKÉ PANIâKY 93 min.

12. 12. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh o mûsteãku, kde jsou v‰echny Ïeny dokonalé. Starají se o své protûj‰ky, o domácnost, a dokonale plní své manÏelské povinnosti…
Komedie USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
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Videorekordér LG LV-4961 6 hlav, stereo, pfieskakování reklam, 

Crystal Live Picture, Turbo pfietáãení, 2 rychlosti nahrávání SP/LP obj.ã. 011460

ušetříte 1.500 Kč

2.490
3.990.-

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003 • OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra), 545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Tato nabídka platí do vyprodání zásob

V˘sledky fotosoutûÏe
V červencovém čísle jsme na stránkách

zpravodaje vyhlásili fotografickou soutěž
na téma Žena a léto. Minulý týden se se-
šla odborná komise s předsedkyní A.
Slezákovou, která vybrala tři nejlepší fo-
tografie. Na první místě se umístil Radek
Lánský ze Slavkova a vyhrává knihu
Česká republika, kterou věnuje naše re-
dakce (k vyzvednutí kdykoliv v redakci
zpravodaje). S těsným odstupem skončil
na druhém místě Tomáš Kadlec z Brna
a na třetí místo připadlo Radku Ondrovi
ze Slavkova. Všem vybraným fotografům
blahopřejeme a věříme, že se zúčastní
i dalších soutěží pořádaných Slavkov-
ským zpravodajem. red

Vítězné foto R. Lánského (vpravo)
2. místo T. Kadlec (dole vlevo)
3. místo R. Ondra (dole vpravo)

Pfiipravujeme nové vydání Infor-
mací. Firmy, podnikatelé a Ïiv-
nostníci, ktefií nejsou spokojeni se
zafiazením do stávajících rubrik
nebo mají zmûnu v adrese, telefo-
nu apod., mohou v‰e snadno na-
pravit, a to na internetové adrese

www.bmtypo.cz
kde je k tomu vytvofien˘ jednodu-
ch˘ formuláfi.
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