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Vût‰í problémy vznikly pouze na odboru do-
pravy a silniãního hospodáfiství na úseku re-
gistru vozidel. Chápu sice, Ïe obãana nezajímá,
kdo stav zpÛsobil, ale je tfieba situaci vysvûtlit.
Ve‰keré vybavení (HW i SW) na tomto úseku
(stejnû tak u ¤P, EO, OP, CD) zaji‰Èovalo pod-
le zákona ministerstvo vnitra, které v‰ak pfies
na‰e opakované Ïádosti nedokázalo techniku
pfiipravit tak, aby hned od rána 6. 1. v‰e fungo-
valo. Navíc jsme byli vybaveni ze strany mi-
nisterstva jen jedním poãítaãem, coÏ se záhy
ukázalo rovnûÏ jako nedostateãné. Systém byl
v‰ak zprovoznûn jiÏ v prÛbûhu dopoledne a pro
urychlení vyfiizování záleÏitostí jsem se roz-
hodli neãekat na dodávku pfiislíbeného poãítaãe
z MV, ale zabezpeãili jsme z vlastních zdrojÛ
PC, díky ãemuÏ se v‰e zaãalo zvládat lépe. Je
tfieba také pfiipomenout, Ïe jiÏ fiadu prosinco-
v˘ch t˘dnÛ nebylo moÏno tyto záleÏitosti vyfií-
dit na okresním úfiadû, a proto zv˘‰ená zátûÏ
dopadla na nás. Pro vykreslení souvislostí je
nutno také poznamenat, Ïe v závûru roku pro-
bíhala rozluka spisÛ, kdy se tfiídilo cca 70 tisíc
spisÛ a pfiesto úfiedníci (tehdy na OkÚ, dnes
u nás) mimo toto zabezpeãovali bûÏn˘ chod re-
ferátu a pracovali i o víkendech tak, aby se mi-
nimalizovaly poãáteãní problémy. Nyní se situ-
ace jeví, Ïe je jiÏ zvladatelná a budeme
reagovat pfiimûfienû na pfiípadné zv˘‰ené nápo-
ry ÏadatelÛ. Na doplnûní je tfieba fiíci, Ïe i celo-

státnû síÈ ministerstva byla v ono první pondûlí
nûkolik hodin ve v˘padku. PfiestoÏe první úfied-
ní dny skuteãnû byly problémy, jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe na‰i zamûstnanci dûlali v‰e pro to, aby
obãané byli fiádnû obslouÏeni a naopak vystu-
pují vÛãi obãanÛm vstfiícnû, snaÏí se pfiistupo-
vat k záleÏitostem tak, aby se vyfiídily a aby se
na‰el zpÛsob, jak Ïádostem vyhovût. Ne kaÏd˘
pfiípad je snadn˘, vyfiízení nûkter˘ch záleÏitos-
tí vyÏaduje i del‰í ãas. Je jisté, Ïe v tyto první
dny mohli b˘t nûktefií obãané nespokojeni, ale
rozjezdové problémy byly vysvûtlitelné.
Naopak opakuji, Ïe v porovnání se situací na ji-
n˘ch úfiadech, jsou, resp. byly problémy nepfií-
li‰ velké a fiada z obãanÛ, kter˘m nechybí
schopnost objektivního úsudku a pfiimûfieného
nadhledu, vyjádfiila spokojenost z na‰í ãinnosti.

Pro lep‰í obsluÏnost obãanÛ jsme se rozhod-
li, Ïe na kaÏdém odboru bude vyãlenûn jeden
pracovník, kter˘ bude zabezpeãovat agendu le-
galizace a vidimace (ovûfiování pravosti podpi-
su, resp. shody opisu nebo kopie s listinou), ãili
bude moÏno vyfiídit tuto agendu jiÏ nejenom na
matrice. 

Je jisté, Ïe ne v‰e funguje hned od zaãátku
zcela stoprocentnû, a proto pfiípadné vûcné
a slu‰né kritické pfiipomínky uvítáme jako pod-
nût k reflexi na‰í ãinnosti. Úfiedník je snadn˘m
a oblíben˘m terãem nejen pro média. Jsme si
toho vûdomi. Je i v na‰em zájmu, aby obãané
byli spokojeni.

Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ

Zaãátek roku na úfiadû

Zmûna ordinaãních hodin
Na základû dohody starostÛ mûst povûfie-

n˘ch úfiadÛ a hejtmana kraje jsou stanoveny
následující ordinaãní hodiny.

V lékafiské sluÏbû první pomoci ve
Vy‰kovû, Slavkovû a Buãovicích se od 1. 1.
2003 mûní ordinaãní sluÏba. V pracovní
dny bude otevfieno od 16 do 22 hodin a o so-
botách, nedûlích a svátcích od 8 do 20 ho-
din. V dobû od 22 hodin v pracovní dny a od
20 hodin mimo pracovní dny nebude LSPP
dosaÏitelná.

Tyto ordinaãní hodiny platí pro leden
a únor. V mûsíci únoru bude zasedat rada kra-
je, která zhodnotí stav poskytovan˘ch lékafi-
sk˘ch sluÏeb v Jihomoravském kraji. (jk)

Základní ‰koly pofiádají
v úter˘ 4. února 2003 od 15 hodin

K zápisu se dostaví dûti narozené v ob-
dobí od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997 se sv˘m
zákonn˘m zástupcem.

V pfiípadû, Ïe uveden˘ termín nûkomu
nevyhovuje, je potfieba se telefonicky do-
mluvit s vedením pfiíslu‰né ‰koly.

Z· Komenského 544 221 621
Z· Tyr‰ova 544 221 113. (vs)

ZÁPIS
do prvního roãníku

Vánoãní akademie Z· Tyr‰ova
Ve ãtvrtek 19. prosince 2002 jsme pozvali ro-

diãe, pfiátele ‰koly a slavkovskou vefiejnost na
vystoupení „Vánoce s Tyr‰ovkou“. Pfied zaplnû-
n˘m sálem pfiedvedli Ïáci na‰í ‰koly, co si pfii-
pravili sami nebo pod vedením sv˘ch uãitelÛ.
Zaznûly vánoãní písnû, básnû, koledy a lidové
hry v podání ÏákÛ prvního stupnû. Ti star‰í si
i v pfiedvánoãním shonu na‰li ãas, aby divákÛm
ukázali, ãemu se vûnují ve svém volnu.
Sedmaãky, které si fiíkají X-mats cats a cviãí spo-
lu jiÏ od tfietí tfiídy, zaujaly nejen nároãnou cho-
reografií své skladby, ale i vánoãními kost˘my.
Salta a pfiemety na trampolínû pfiedvedli chlapci
ze sedm˘ch, osm˘ch a devát˘ch tfiíd. Po nich na-
stoupila ‰kolní rocková kapela, která sv˘m vy-
stoupením dokázala, Ïe i hudební v˘chova se dá
uãit netradiãním zpÛsobem.  

V závûru ‰kolní akademie úãinkující opût na-
vodili vánoãní atmosféru. V podání ÏákÛ osmého
a devátého roãníku jsme vyslechli známé vánoã-
ní písnû v anglické a nûmecké verzi. Pûkné ãtvr-
teãní odpoledne uzavfiel ‰kolní pûveck˘ sbor pás-
mem koled. Na tváfiích tleskajících divákÛ bylo
vidût, Ïe jim dûti pfiipravily pfiíjemn˘ záÏitek.
V‰em uãitelÛm a ÏákÛm bych chtûl je‰tû dodateã-
nû podûkovat za pfiípravu celého vystoupení.
Mgr. Vladimír Soukop, povûfien˘ fieditel ‰koly

V posledních vydáních Zpravodaje byli obãané pravidelnû a ob‰írnû informováni o pfií-
pravách na rozbûh úfiadu s roz‰ífienou pÛsobností. Lze konstatovat, Ïe jsme pfiechod zvládli
pomûrnû dobfie. Personálnû je úfiad plnû obsazen (prozatím s úsporou 5 míst oproti vládou
urãenému poãtu zamûstnancÛ), stavba byla dokonãena v termínu, stûhování i rozdûlení spisÛ
probûhlo rovnûÏ vãas, takÏe na první úfiední den jsme byli pfiipraveni.

Slavkovský 
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Na základû pfiedloÏen˘ch a projednan˘ch mate-
riálÛ Zastupitelstvo mûsta ve Slavkovû u Brna na
svém I. fiádném zasedání dne 23. 12. 2002 v rám-
ci schváleného programu:

1. Schvaluje:
- program I. fiádného zasedání zastupitelstva

mûsta a ovûfiovatele zápisu.
- hospodafiení (rozbory hospodafiení) DDM,

ZU·, Z· Komenského, Z· Tyr‰ova, Zvlá‰tní ‰ko-
ly, Historického muzea a TSMS za období 3.
ãtvrtletí 2002.

- návrh rozpoãtového provizoria Mûsta Slav-
kova u Brna pro rok 2003 v upraveném znûní
s celkovou v˘‰í pfiíjmÛ 101693000 Kã a celkovou
v˘‰í v˘dajÛ 100066000 Kã.

- návrh rozpoãtového opatfiení RO 27/2002 vy-
pl˘vající z pfiiznání státní úãelové dotace na in-
vestiãní akci „Základní ‰kola Komenského – III.
etapa rekonstrukce“ v celkové v˘‰i 3000000 Kã
(celkové náklady na tuto akci v roce 2002 ãinily
3250000 Kã).

- návrh rozpoãtového opatfiení RO 28/2002 vy-
pl˘vající z nutnosti dofinancování nákladÛ na
akci „Roz‰ífiení objektu Palackého námûstí 260
pro potfieby úfiadu s roz‰ífienou pÛsobností“ ve
v˘‰i 333000 Kã.

- nové ãleny kontrolního a finanãního v˘boru
ZM a jmenuje jejich pfiedsedy.

- v˘‰i odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM v sou-
ladu s nafiízením vlády ã. 358/2000 ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ.

- obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 44/2002, kterou
se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 38/2002,
o místních poplatcích, v pfiedloÏeném znûní.

2. Souhlasí:
- s moÏností pouÏití mimorozpoãtov˘ch zdrojÛ

rezervního fondu Mûsta Slavkova u Brna v pfiípa-
dû nutnosti krytí ãasového nesouladu mezi plnû-
ním rozpoãtov˘ch pfiíjmÛ a potfiebou ãerpání roz-
poãtov˘ch v˘dajÛ.

- s prodejem pozemku p. ã. 836/1 - díl „a“ o v˘-
mûfie 2 m2 v ulici Zámecká v katastrálním území
Slavkov u Brna z majetku mûsta do vlastnictví
manÏelÛ Ladislava a Aleny Bartov˘ch, Zámecká
1409, Slavkov u Brna v cenû 600 Kã/m2 s tím, Ïe
ve‰keré náklady spojené s prodejem uhradí kupu-
jící.

- s provedením smûny pozemku p.ã.2690/99
o v˘mûfie 202 m2 ve vlastnictví Mûsta Slavkova
u Brna za pozemky p.ã. 2690/64 o v˘mûfie 34 m2,
2690/65 o v˘mûfie 2 m2 a 2690/98 o v˘mûfie 166m2

ve vlastnictví pana Jaroslava Fajta, Loosova 5,
Brno, v‰e nemovitosti v lokalitû Polní v katastrál-
ním území Slavkov u Brna.

- s pfievodem nemovitostí – kaple sv. Jana
Kfititele s pozemkem p. ã. 682 o v˘mûfie 290 m2

a objektu ãp. 729 (b˘val˘ ‰pitál) s pozemkem p. ã.
684 o v˘mûfie 157 m2 v ulici ·pitálská v katastrál-
ním území Slavkov u Brna z majetku Mûsta

Slavkova u Brna do vlastnictví ¤ímskokatolické
farnosti Slavkov u Brna formou darování s tím, Ïe
ve‰keré náklady spojené s pfievodem uhradí obda-
rovan˘.

- s uzavfiením smlouvy o smlouvû budoucí na
zfiízení vûcného bfiemene – uloÏení kabelu NN na
pozemku mûsta p. ã. 2933/1 v ulici Topolová v ka-
tastrálním území Slavkov u Brna ve prospûch
Jihomoravské energetiky, a. s., Brno.

3. Bere na vûdomí:
- zprávu o prÛbûÏném plnûní usnesení pfiijat˘ch

zastupitelstvem mûsta na sv˘ch dfiívûj‰ích zasedá-
ních a trvání zb˘vajících úkolÛ.

- materiál zaslan˘ obchodní spoleãností
Compas Capital Consult, s. r. o., Fr˘dek-Místek
s názorem na prodej akcií Vodovody a kanalizace
Vy‰kov, a. s.

4. Ukládá RM:
- pfiipravit podklady pro rozpoãtové opatfiení na

vybudování kryt˘ch autobusov˘ch zastávek.
5. Dále ZM:
- vyhla‰uje v˘bûrová fiízení na poskytnutí pÛj-

ãek z Fondu rozvoje bydlení podle vyhlá‰ky mûs-
ta ã. 42/2002, kterou se mûní vyhlá‰ka mûsta
ã. 17, o vytvofiení úãelov˘ch prostfiedkÛ Fondu
rozvoje bydlení na území mûsta, a to 1. kolo dnem
2. 1. 2003 a 2. kolo dnem 1. 4. 2003.

- ru‰í v˘bor ZM pro zahraniãní styky mûsta.
- odvolává stávající ãleny kontrolního a finanã-

ního v˘boru ZM.
- neschvaluje poskytnutí dal‰í odmûny neuvol-

nûn˘m ãlenÛm zastupitelstva mûsta v souladu
s nafiízením vlády ã. 358/2000 Sb. ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ ve v˘‰i mûsíãní odmûny.

- projednalo podnût ke zfiízení kryt˘ch autobu-
sov˘ch zastávek.

I. fiádné zasedání zastupitelstva mûsta – 23. 12. 2002

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

THE MUSICALMANIA
koncertně-scénické muzikálové představení Hudeb-
ního divadla GLOTTIS Brno • neděle 2. 2. v 18 hod.
ve Společenském domě • vstupné 80 a 60 Kč.

COUNTRY BÁL
pátek 28. 2. ve 20 hod. ve Společ. domě • vstupné 90 Kč.

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

Vám nabízí předprodej vstupenek:

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

Na základû pfiedloÏen˘ch a projednan˘ch mate-
riálÛ Rada mûsta ve Slavkovû u Brna na své 1. mi-
mofiádné schÛzi dne 23. 12. 2002 v rámci schvále-
ného programu :

1. Schvaluje:
- program 1. mimofiádné schÛze a ovûfiovatele

zápisu.
- vyplacení pfiíspûvku na ãinnost informaãního

centra obchodní spoleãnosti E-COM, s. r.o., Slav-
kov u Brna za 4. ãtvrtletí 2002 ve v˘‰i 72750 Kã.

- bezplatné poskytnutí spoleãenského sálu k po-
fiádání akce Ma‰karní ples – Miss Îabka okresu
Vy‰kov za podmínky, Ïe si pofiadatel této akce,
Dagmar Kubíãková – Agentura Vendulka z Tû-
‰an, zajistí úklid prostor a provoz ‰atny.

2. Souhlasí:
- s uzavfiením Smlouvy o nájmu nebytov˘ch

1. mimofiádná schÛze rady mûsta – 23. 12. 2002
prostor s âeskou republikou – Ministerstvem vnit-
ra âR na prostory sluÏebny obv. oddûlení Policie
âR ve Slavkovû u Brna v pfiedloÏeném znûní.

- s pfiiãlenûním pozemkÛ v majetku Mûsta
Slavkova u Brna o celkové v˘mûfie 51 716 m2 do
honitby Nûmãany.

3. Bere na vûdomí:
- zprávu o prÛbûÏném plnûní usnesení pfiijat˘ch

radou mûsta na sv˘ch dfiívûj‰ích schÛzích.
- zprávu o ãinnosti Informaãního centra za

4. ãtvrtletí 2002.
4. Ukládá:
- odboru BTH zajistit uzavfiení nájemní smlouvy

na pronájem nebytov˘ch prostor v objektu Palac-
kého námûstí ãp. 89 ve Slavkovû u Brna s Fi-
nanãním fieditelstvím v Brnû v upraveném znûní.

- odboru BTH pfiipravit vyjádfiení ke stíÏnosti
pana Matuly k projednání na pfií‰tí schÛzi RM.

5) Doporuãuje ZM:
- schválit obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou se

mûní obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 38/2002, o míst-
ních poplatcích v pfiedloÏeném znûní (viz samo-
statná zpráva).

6) Dále RM:
- starosta mûsta Mgr. Petr Kostík informoval

o stíÏnosti pana Matuly na odbor BTH.
- starosta mûsta Mgr. Petr Kostík informoval

o situaci ohlednû zabezpeãení lékafiské sluÏby ve
Slavkovû u Brna.

6. Dále: 
- místostarosta mûsta Ing. Ivan Charvát podal

bliÏ‰í informace k dopisu Obce VáÏany nad
Litavou t˘kající se úhrady neinvestiãních nákladÛ
za Ïáky z této obce, ktefií plní povinnou ‰kolní do-
cházku v Z· Komenského a Z· Tyr‰ova. 

- starosta mûsta Ing. Petr Kostík informoval
o sluÏbách lékafiÛ ve Slavkovû u Brna a v Bu-
ãovicích.

- Ing. Jifií Kuãera poÏádal o zvefiejnûní ãlánku
ve Slavkovském zpravodaji t˘kající se lékafiské
pohotovosti (kdo, kdy a kde ordinuje + telefonní
spojení).

- Mgr. Vladimír Soukop se informoval na par-
kování na ulici Malinovského.

Zasedání zastupitelstva mûsta se taktéÏ zúãast-
nil jednatel obchodní spoleãnosti PRELAX, s. r. o.
ing. Daniel Fusek, kter˘ ãleny zastupitelstva
i ostatní obãany informoval o prÛbûÏné situaci t˘-
kající se Spoleãenského domu na Palackého ná-
mûstí ãp.126. Na základû ãetn˘ch dotazÛ ãlenÛ
zastupitelstva odpovûdûl, Ïe:

- projektová dokumentace (PD) rekonstrukce
Spoleãenského domu bude zpracována bûhem
mûsíce ledna 2003.

- PD bude zaslána mûstskému zastupitelstvu za
úãelem seznámení se s celkov˘m fie‰ením rekon-
strukce Spoleãenského domu.

- souãástí PD bude i cenová ãást jednotliv˘ch
etap rekonstrukce.

- ukonãení rekonstrukce Spoleãenského domu
se pfiedpokládá do konce záfií 2003.

- velk˘ i mal˘ sál budou zachovány pfii rekon-
strukci ve stávajícím provedení s tím, Ïe tûchto
prostor bude pouÏíváno pro kulturní a spoleãen-
ské akce mûsta.

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. února 2003
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Na základû pfiedloÏen˘ch a projednan˘ch mate-
riálÛ Rada mûsta ve Slavkovû u Brna na své 3. fiád-
né schÛzi dne 13. 1. 2003 v rámci schváleného
programu:

1. Schvaluje:
- program 3. schÛze rady mûsta a ovûfiovatele

zápisu.
- v˘bûrovou komisi na vydavatele periodika

Slavkovsk˘ zpravodaj.
- návrh programu a termínÛ schÛzí RM a ZM na

I. pololetí 2003 v upraveném znûní.
- uzavfiení dodatku ã. 4 ke smlouvû o nájmu ne-

bytov˘ch prostor na pronájem garáÏe na poliklini-
ce na Malinovského námûstí ãp. 551 s panem
Jaroslavem âervinkou, dopravní zdrav. sluÏba,
KfiiÏanovice za úãelem garáÏování soukromého sa-
nitního vozidla s v˘‰í nájemného 400 Kã/m2/rok.

- poskytnutí úãelového pfiíspûvku na sportovní
aktivity ve v˘‰i 5000 Kã tûlesnû postiÏenému
sportovci trvale upoutanému na invalidní vozík
panu Milo‰i Derkovi z DPS Polní 1444.

2. Souhlasí:
- se zahájením v˘bûru vydavatele periodika

Slavkovsk˘ zpravodaj formou v˘zvy více zájem-
cÛm s podmínkami uveden˘mi ve smlouvû.

- souhlasí s prodlouÏením stávající smlouvy
s Bedfiichem Maleãkem do 31. 1. 2003 k vydání
Slavkovského zpravodaje ã. 1/2003.

- s prodlouÏením nájemní smlouvy paní Vûfie
Janou‰kové na pronájem obytné místnosti ve III.
nadzemním podlaÏí v DPS Polní 1444 na dobu ur-
ãitou s platností do 31. 1. 2004.

- se zahájením fiízení o zámûru mûsta prodat
z majetku mûsta ãást pozemku p. ã. 2497/1 – ko-
munikace o v˘mûfie cca 58 m2 v ulici Bezruãova.

- souhlasí s uzavfiením Dohody mezi Okresním
fieditelstvím Policie âR a Mûstem Slavkov u Brna
o spoleãném postupu pfii poskytování dat z eviden-
ce obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ pro
zaji‰tûní potfieb státní správy.

- s uzavfiením Smlouvy o zabezpeãené komunika-
ci a pfiístupu k datÛm s âeskou kanceláfií pojistitelÛ.

3. Bere na vûdomí:
- zprávu o prÛbûÏném plnûní usnesení pfiijat˘ch

radou mûsta na sv˘ch dfiívûj‰ích schÛzích.
- zprávu o postupu statického zaji‰tûní objektu

Palackého námûstí ãp. 126 (Spoleãensk˘ dÛm
„U Bonaparta“).

- zprávu Okresního fieditelství Policie âR ve
Vy‰kovû o základních informacích o negativních
jevech v dopravû.

4. Ukládá:
- odboru BTH vypracovat aktualizované znûní

vyhlá‰ky „O nájmu, podnájmu a v˘mûnû obecních
bytÛ“.

- funkcionáfiÛm mûsta provést místní ‰etfiení
v bytû pana Tomá‰e Matuly z DPS Polní 1444
a následnû v celé nemovitosti.

- Odboru investic a dopravy informovat RM
operativnû o zji‰tûní nov˘ch skuteãností postupu
statického zaji‰tûní objektu Palackého námûstí ãp.
126 (Spoleãensk˘ dÛm „U Bonaparta“), nejpozdû-
ji v‰ak do 30. 4. 2003.

5. Dále RM:
- doporuãuje pfiedloÏit ZM zámûr na pofiízení

nové mobilní poÏární techniky – zásahové vozidlo
pro potfieby Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve
Slavkovû u Brna a Ïádost o státní dotaci na nákup
této techniky v roce 2004.

- odkládá projednání zprávy pronájem nebyto-
v˘ch prostor v objektu Palackého námûstí ãp.89,
Slavkov u Brna (dfiívûj‰í sídlo Îivnostenského
úfiadu) na 27. 1. 2003.

- odkládá projednání Ïádosti paní Vladislavy
Havránkové na 27. 1. 2003.

- projednala stíÏnost pana Tomá‰e Matuly.
- povûfiuje Odbor investic a dopravy vyzvat ne-

jménû tfii firmy specializované na dopravní stavby
k podání nabídky na dodávku akce „Úprava ko-
munikace ulice Malinovského II. etapa – zpevnû-
né plochy“ a jmenuje ãleny komise pro v˘bûr do-
davatele této stavby.

- ru‰í komise RM z volebního období 1998 aÏ
2002 a odvolává jejich ãleny.

- zfiizuje nové komise RM (Sbor pro obãanské
záleÏitosti, Komisi pro v˘stavbu, Komisi pro za-
hraniãní vztahy, Komisi pro ‰kolní a mimo‰kolní
aktivity mládeÏe, Pracovní skupinu-komisi RM
pro regeneraci mûstské památkové zóny, Povod-
Àovou komisi, Komisi pro projednávání pfiestup-
kÛ), volí ãleny a jmenuje pfiedsedy tûchto komisí.

3. fiádná schÛze rady mûsta – 13. 1. 2003
6. Dále v rámci námûtÛ, návrhÛ a informací:
- starosta mûsta Mgr. Petr Kostík informoval

o Ïádosti Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Slavkovû
u Brna o zru‰ení parkovacích míst na ulici
Malinovského. 

- starosta mûsta Mgr. Petr Kostík informoval
o Ïádosti o finanãní pfiíspûvek na vydání publikace
OV âeského svazu bojovníkÛ za svobodu.

- starosta mûsta Mgr. Petr Kostík informoval
o sluÏební cestû na valnou hromadu Sítû mûst
s historick˘mi událostmi (EHRN) do Bruselu.

- Mgr. Pytela upozornil na problémy v souvis-
losti s v˘skytem holubÛ ve mûstû.

- se RM zab˘vala dlouhodobou pfiípravou vzpo-
mínkov˘ch akcí ke 200. v˘roãí Bitvy tfií císafiÛ
u Slavkova.

- se RM zab˘vala protipovodÀov˘m zabezpeãe-
ním mûsta.

sdûluje poplatníkÛm danû z nemovitostí
na rok 2003,

Ïe jsou povinni v termínu do 31. 1. 2003 na-
hlásit formou úplného nebo dílãího pfiiznání
k této dani ve‰keré zmûny, ke kter˘m do‰lo
v prÛbûhu loÀského roku. Tûmto poplatní-
kÛm doporuãujeme, aby se – pokud zmûny
v prÛbûhu ledna je‰tû nenahlásili – dostavili na
finanãní úfiad s vyplnûn˘m daÀov˘m pfiiznáním
a pfiíslu‰n˘mi souvisejícími doklady v tyto mi-
mofiádné úfiední dny:

v pondûlí 27. 1. aÏ ãtvrtek 30. 1. 2003
v dobû od 8 do 17 hodin

v pátek 31. 1. 2003 v dobû od 8 do 15 hodin.
V následující dny budou v provozu jiÏ bûÏné

úfiední hodiny v pondûlí a stfiedu v dobû od 8
do 17 hodin. (DaÀové pfiiznání lze podat
i v elektronické podobû, av‰ak pouze prostfied-
nictvím speciálního programu, kter˘ je umístûn
na internetové stránce http://www.mfcr.cz/
v nabídce „Elektronické zpracování písemnos-
tí“. ZpÛsob podání a doruãení tohoto pfiiznání je
popsán téÏ v Pokynu MFâR ã. D-244, zvefiej-
nûném ve Finanãním zpravodaji ã. 11-12/2002.)

Souãasnû finanãní úfiad sdûluje, Ïe s úãin-
ností od 1. 1. 2003 dochází k následujícím zmû-
nám ve stanovení v˘‰e daÀové povinnosti:

a) Ve v‰ech katastrálních územích obcí jsou

vyhlá‰kou ã. 463/2002 Sb. ze dne 22. 10. 2002
stanoveny nové prÛmûrné ceny pÛdy zemûdûl-
sk˘ch pozemkÛ, ãímÏ dochází ke zv˘‰ení danû
z pozemkÛ. Konkrétnû v k. ú. mûsta Slavkov
u Brna (ãíslo kódu k. ú. je 750 301) se prÛmûr-
ná cena zemûdûlsk˘ch pozemkÛ zvy‰uje z dosa-
vadní ceny 8,40 Kã/m2 na 9,12 Kã/m2.

b) Schválením novely zákona ã. 576/2002 Sb.,
ze dne 19. 12. 2002, se mûní mj. i znûní § 13a)
odst. 1 zákona ã. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí, v tom smyslu, Ïe poplatník není povi-
nen podat úplné nebo dílãí daÀové pfiiznání
ani tyto zmûny sdûlit FÚ, pokud do‰lo k zániku
osvobození od danû uplynutím zákonem stano-
vené lhÛty a pfiedmût danû není ani ãásteãnû
osvobozen od danû z jiného dÛvodu a u poplat-
níka nedochází souãasnû k jiné zmûnû (napfi. ná-
kup ãi prodej nemovitosti). Jedná se zejména o:

• zánik pûtiletého osvobození od danû ze sta-
veb z dÛvodu zmûny systému vytápûní pfiecho-
dem  

• z pevn˘ch paliv na systém vytápûní plynem
nebo elektfiinou, 

• zánik patnáctiletého osvobození od danû ze
staveb u novostavby rodinného domku,

• zánik osvobození od danû ze staveb u bytÛ
pfieveden˘ch do vlastnictví fyzick˘ch osob
z vlastnictví státu, obcí a druÏstev do roku 2002
vãetnû.

Finanãní úfiad z dÛvodÛ podle odst. a) a b)
stanoví novou daÀovou povinnost (provede
pfiepoãet danû sám) a v˘sledek vymûfiení
nové v˘‰e danû sdûlí podle § 20 zákona
337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ,
takto:

- vyloÏením hromadného pfiedpisného se-
znamu (HPS) poplatníkÛm s trval˘m bydli‰-
tûm ve Slavkovû u Brna – tento HPS bude
k nahlédnutí pro jednotlivé poplatníky na mûst-
ském úfiadû a na finanãním úfiadû,

- zasláním nov˘ch platebních v˘mûrÛ po-
platníkÛm s trval˘m bydli‰tûm mimo pÛsob-
nost Finanãního úfiadu ve Slavkovû u Brna.

Pfiedpokládáme, Ïe se poplatníci budou moci
seznámit s novou v˘‰í své daÀové povinnosti
pfiibliÏnû od 2. poloviny bfiezna.

Splatnost danû z nemovitostí na rok 2003
zÛstává nezmûnûna, tj. roãní daÀ nepfiesahují-
cí v˘‰i 1000 Kã je splatná najednou do 31. 5.
2003 a v téÏe lhÛtû je splatná i 1. splátka, jde-li
o roãní daÀovou povinnost vy‰‰í. (FÚ)

Finanãní úfiad ve Slavkovû u Brna

Vysvětlení
V minulém ãísle Zpravodaje bylo mj. uvedeno

usneseni rady mûsta o tom, Ïe nedoplatky za
zemfielé paní Chaloupkovou a paní Vágnerovou
jsou dány do nákladÛ mûsta. ProtoÏe zde nebyl
prostor pro vysvûtlení souvislosti, mohl opráv-
nûnû vzniknout dojem, Ïe obû zmínûné zemfielé
paní si neplnily vÛãi mûstu povinnosti a neplati-
ly fiádnû za sluÏby spojené s uÏíváním bytu.
Pravda je taková, Ïe tak, jak bylo uvedeno v dfií-
vûj‰ích vydáních, ná‰ odbor BTH v letech
1999/2000 nesprávnû tyto sluÏby vyúãtovával
a aÏ nové personální obsazení odboru provedlo
správné kalkulace, jejichÏ souãásti bylo i vyrov-
náni nedoplatkÛ a pfieplatkÛ z tûchto let.
Znamená to, Ïe paní Chaloupková i paní
Vágnerová své povinnosti v dané dobû plnily
v dobré vífie fiádnû dle kalkulací odboru, chyba
byla tedy na stranû tehdej‰ích pracovníkÛ na‰eho
odboru. Odepsání nedoplatkÛ bylo z dÛvodu
uzavfiení dûdického fiízení. V tomto smyslu se
omlouváme pfiíbuzn˘m obou zemfiel˘ch. MûÚ
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Na 11. mimofiádném zasedání zastupitelstva
mûsta dne 20. 5. 2002 byla schválena vyhlá‰ka
mûsta ã. 38/2002 o místních poplatcích. Cílem této
vyhlá‰ky bylo sjednotit dfiíve vydané vyhlá‰ky
o místních poplatcích (ze psÛ, z uÏívání vefiejného
prostranství, ze vstupného a za provoz v˘herních
a hracích pfiístrojÛ) do jedné pfiehledné vyhlá‰ky.

Zapracováním pfiipomínek rady mûsta do‰lo ke
zru‰ení odst. c), ãl. 12 – sazba poplatku ze psÛ.
Tímto do‰lo ke zru‰ení v˘hody (sníÏeného poplat-
ku) poÏivatelÛm starobního, vdovského a invalid-
ního dÛchodu. Po zvefiejnûní této vyhlá‰ky byly
k návrhu sazby poplatkÛ, zvlá‰tû ze strany dÛ-
chodcÛ vzná‰eny ãasté pfiipomínky. Dfiíve platná
vyhlá‰ka toto citelné zv˘hodnûní obsahovala.

V souãasné dobû je nûkter˘mi odborníky zpo-
chybÀována i moÏnost stanovení rozdílné v˘‰e
poplatkÛ ze psÛ chovan˘ch v bytû a v rodinném

Zastupitelstvo mûsta Slavkova u Brna se na I.
zasedání konaném dne 23. 12. 2002 usneslo vy-
dat podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. i) záko-
na ã. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 15 zákona
ã. 565/1990 Sb. o místních poplatcích tuto obec-
nû závaznou vyhlá‰ku, kterou se mûní obecnû zá-
vazná vyhlá‰ka mûsta Slavkov u Brna ã. 38/2002
o místních poplatcích:

âlánek 1
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 38/2002 o místních

poplatcích schválená zastupitelstvem mûsta na 11.
mimofiádném zasedání dne 20. 5. 2002 se mûní takto: 

Text ãl. 12 se ru‰í a nahrazuje se tímto nov˘m
textem:

„Sazba poplatku ze psa na území mûsta ãiní roãnû:
- za prvního psa 250,– Kã
- za druhého a kaÏdého dal‰ího 375,– Kã

Sazba poplatku za psa, jehoÏ vlastníkem je po-
Ïivatel starobního, invalidního a vdovského dÛ-
chodu, kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pfiíjmu,
ãiní roãnû:
- za prvního psa 200,– Kã
- za druhého a kaÏdého dal‰ího 300,– Kã.“

âlánek 2

Úãinnost

Naléhav˘m vefiejn˘m zájmem je, aby úãinky
zmûn provádûn˘ch touto vyhlá‰kou nastaly pfied
zaãátkem splatnosti poplatku ze psa za rok 2003
(od 1. 1. do 31. 3. 2003), a tím byla po celé toto
období zachována právní jistota o v˘‰i poplatku
po celou dobu splatnosti poplatku.

Z uvedeného dÛvodu nab˘vá tato vyhlá‰ka
úãinnosti dnem vyhlá‰ení.

domû. Je pravdou, Ïe zákon o tomto rozli‰ení v˘-
slovnû nehovofií a stanoví pouze jednotnou sazbu
poplatku v obci, bez rozli‰ení typu nemovitosti,
v níÏ je pes chován. Alternativní v˘‰i sazby po-
platku pfiipou‰tí pouze ve vztahu k osobû vlastní-
ka psa – poÏivatele stanoveného druhu dÛchodu.
V souãasné dobû bude tuto problematiku fie‰it
Ústavní soud, k nûmuÏ byl podán návrh, rozhod-
nutí v‰ak doposud nebylo vydáno. 

Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteãnostem
a s ohledem na zjednodu‰ení prokazování místa
chovu psa (zneuÏívání v˘hod ãlenÛ rodiny – dÛ-
chodcÛ, nebo ãlenÛ rodiny bydlících v RD),
bylo orgánÛm mûsta doporuãeno stanovit jed-
notnou sazbu poplatku ze psÛ na území mûs-
ta. Znûní vyhlá‰ky mûsta je pfiílohou. (MÚ)

Změna poplatku ze psů �

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 44/2002 
Mûsta Slavkova u Brna

Ing. Ivan Charvát Mgr. Petr Kostík
místostarosta starosta mûsta

Jak uÏ jste se mohli doãíst ve Slavkovském zpra-
vodaji, k 31. 12. 2002 zastupitelstvo mûsta zru‰ilo
na základû zákona ã. 564/1990 Sb. o státní správû
a samosprávû ve ‰kolství organizaãní sloÏku obce
Matefiskou ‰kolu Slavkov u Brna a s úãinností od
1. 1. 2003 zfiizuje Matefiskou ‰kolu Zvídálek,
Koláãkovo nám. 107, Slavkov u Brna, pfiíspûvková
organizace, to znamená, Ïe ‰kola bude mít, jako uÏ
v‰echny ‰koly, právní subjektivitu.

Název matefiské ‰koly „Zvídálek“ jsme zvolili
zámûrnû. Navazuje na ná‰ ‰kolní vzdûlávací pro-
gram s názvem „Matefiáãek, zvídav˘ Ïáãek“. Tento
program obsahuje ‰irokou oblast rozvoje dûtí.
Zahrnuje potfiebu pfiirozeného v˘voje a podporo-
vání zájmu dûtí o v‰e, co se dûje kolem nás. Rozvíjí
základní poznatky o svûtû, schopnost fie‰it problé-
my pfiimûfienû vûku, ale i schopnost spolupráce,
vzájemné pomoci a kolektivní sounáleÏitosti. V‰e
se dûti uãí zábavnou a hrovou formou. Specifické
schopnosti pak mohou dûti rozvíjet v krouÏcích-
klubíãkách, které se uskuteãÀují v rámci dopoled-
ních aktivit dûtí. Patfií mezi nû klubíãko v˘tvarné,
dramatické, pohybové, hra na zobcovou flétnu
a klubíãko komunikativních dovedností.

·estitfiídní matefiská ‰kola Zvídálek sídlí ve
dvou budovách – na Koláãkovû a Malinovského
námûstí.Nav‰tûvuje ji 132 dûtí ve vûku od 3 do 7
let, a to ve smí‰en˘ch tfiídách.

Dûti se závaÏnûj‰í poruchou komunikativních
dovedností mohou nav‰tûvovat speciální tfiídu pro
dûti s vadami fieãi. Zde pod odborn˘m vedením
zku‰en˘ch uãitelek a pfii sníÏeném poãtu dûtí ve
tfiídû dosahují pfied‰koláci v˘borné v˘sledky.

Zápis do matefiské ‰koly na ‰kolní rok
2003/2004 bude probíhat po cel˘ mûsíc únor.

Na‰e matefiská ‰kola je otevfiena nejen rodi-
ãÛm, ale i ‰ir‰í vefiejnosti s nabídkou spolupráce.
Rodiãe mohou podle potfieby ãást dne proÏít
v prostfiedí tfiídy se sv˘m dítûtem. Na‰ím cílem je
‰Èastné a spokojené dítû. Chtûli bychom touto ces-
tou také podûkovat rodiãÛm za sponzorské a pe-
nûÏité dary, za které vybavíme matefiskou ‰kolu
nov˘mi hraãkami a didaktick˘mi pomÛckami.

Pfiejeme v‰em rodiãÛm, jejich dûtem i dal‰ím
pfiíznivcÛm matefiské ‰koly Zvídálek hodnû zdra-
ví a mnoho úspûchÛ v roce 2003.

Kolektiv zamûstnancÛ 

Hodiny tûlesné v˘chovy na Z· Komenského
S poãátkem ‰kolního roku vznikl na na‰í ‰ko-

le krouÏek florbalu. Nebylo dále myslitelné, aby
se tento moderní sport nedostal do nabídky tak
velké ‰koly, jakou je Z· Komenského. Florbal je
v souãasnosti jednou z nejhranûj‰ích kolektiv-
ních sportovních her na základních a stfiedních
‰kolách po celé âR. Tento fakt odráÏí vzrÛstající
popularitu této hry v celorepublikovém mûfiítku.

16. ledna se na‰e ‰kola spolupodílela na pofia-
datelství okresního turnaje ve florbalu pofiádané-
ho AS·K. Úãast byla, vzhledem k nultému roã-
níku a relativnû mal˘m zku‰enostem
a obeznámením s pravidly florbalu, velká.
Celkem se pfiihlásilo deset druÏstev – na turnaj
dojelo devût. DruÏstva byla rozdûlena do dvou
skupin. V nich se hrálo kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Vítûzové se utkali v závûreãném finále o celkové
prvenství. První místo obsadila Z· PurkyÀova
Vy‰kov, smutn˘m finalistou bylo Gymnázium
Buãovice. Na‰e druÏstvo se umístilo ve své sku-
pinû na posledním místû s jednou remízou. 

Tûlesnou v˘chovu se snaÏíme obohatit i netra-
diãními sporty. Ke konci roku jsme byli bruslit
a hrát hokej na zamrzlém rybníku. Poãátkem no-
vého roku jsme udûlali se Ïáky v˘let na mal˘
umûle vysnûÏovan˘ svah u Uhfiic, kde jsme si
dobfie zalyÏovali a nûktefií se zde jiÏ pfiipravovali
na lyÏafisk˘ zájezd. Mgr. Martin Bauer

Změny v mateřské škole

Pozvánka na ples
Základní ‰kola Tyr‰ova a Klub pfiátel pfii Z·

Tyr‰ova ve Slavkovû u Brna si Vás dovolují po-
zvat na ·KOLNÍ PLES ve Spoleãenském
domû v sobotu 8. února 2003. Zahájení plesu ve
20 h, hraje Panorama Vy‰kov. (vs)

HHuuddeebbnníí  ddiivvaaddlloo  GGLLOOTTTTIISS
Máte rádi muzikály? Hudební divadlo GLOT-

TIS Brno pfiijede do Slavkova s koncertnû-scé-
nick˘m muzikálov˘m pfiedstavením THE MUSI-
CALMANIA. MÛÏete se projít muzikály Zorba,
Vlasy, Pomáda, Bídníci, Evita, West side story,
Fantom opery, Koãky, Jesus Christ Superstar.

Do dûje Vás vtáhnou jak herecké, pûvecké
a taneãní v˘kony protagonistÛ tak i scénické
efekty. Dvouhodinové pfiedstavení se uskuteãní
ve Spoleãenském domû v nedûli 2. února 2003
v 18 hodin. Vstupenky se budou prodávat
v pfiedprodeji v Informaãním centru (po–pá 8–6
hod.). Vstupné 80 a 60 Kã. HM Hudba ve škole

Z· Komenského se i v tomto ‰kolním roce sna-
Ïí zajistit sv˘m ÏákÛm fiadu vzdûlávacích a kultur-
ních akcí. V oblasti hudby jiÏ dûti nav‰tívily tfii
vystoupení. Na posledním z nich – v˘chovném
koncertu skupiny Marbo – se Ïáci zábavnou for-
mou seznámili s populární hudbou 60. a 70. let
a spoleãnû si s chutí zazpívali písniãky známé
v souãasnosti, napfi. z retrofilmu Rebelové (Stín
katedrál, Oliver Twist aj.). Vyslechli si rovnûÏ
první hity hvûzd na‰eho hudebního nebe, k nimÏ
bezesporu patfií K. Gott, H. Vondráãková, W.
Matu‰ka, V. Neckáfi, M. Kubi‰ová a dal‰í.

Pedagogy potû‰ilo, kdyÏ si dûti o pfiestávkách
a pfii odchodu ze ‰koly prozpûvovaly a ‰kolou se
neslo: „Pátá, pátá, pátá…“ Mgr. Kvûta Plimlová

Z· Komenského informuje
BlíÏí se zápis do l. tfiíd základní ‰koly. Proto,

v rámci spolupráce s Matefiskou ‰kolou
Zvídálek, se dûti pfied‰kolního oddûlení pfii‰ly
podívat do prvních tfiíd. Budoucí prvÀáci vidû-
li, co uÏ se jejich kamarádi nauãili, vyzkou‰eli,
jak se sedí v lavicích, prohlédli si v˘kresy i v˘-
zdobu tfiídy. Ukázali také, co umí. Otázky
i úkoly pro nû pfiipravené zvládali najedniãku.
Tak tedy po prázdninách: „Ahoj ve ‰kole!“

Uãitelky 1. stupnû Z·
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Nové knihy
V  M Ě S T S K É  K N I H O V N Ě  V E  S L AV K O V Ě  U  B R N A

V˘lety
‰kolní druÏiny

V listopadu jsme nav‰tívili Moravské
zemské muzeum. Zde probíhala v˘stava ob-
razÛ akademického malífie Z. Buriana. Její
souãásti byla i hravá paleontologická dílna.
Zde dûti mohly objevovat svût s mikrofoto-
grafiemi. Odlitky ze sádry doplÀovat do pfií-
slu‰ného geologického období, zkou‰et
i práci paleontologa – z dfievûn˘ch ãástí vy-
tváfiet tûlo dinosaura, podle své fantasie do-
kreslovat ke kosterním ãástem tûlo, skládat
puzzle, které zobrazovaly Burianovy obrazy,
modelovat a vykreslovat odlitky mu‰lí a tri-
lobitÛ.

Pfii samotné v˘stavû mohly dûti pod vede-
ním lektorky urãovat z mnoha obrazÛ, o ja-
kou geologickou éru se jedná.

V lednu jsme nav‰tívili Janáãkovo diva-
dlo. Pln˘ autobus dûtí se s vychovatelkami
a maminkami rozjel na baletní pfiedstaveni
Louskáãek od P. I. âajkovského. V roli malé
Kláry zde úãinkovala Edita Rau‰erová, b˘-
valá Ïákynû na‰í ‰koly. Doufáme, Ïe jí kytiã-
ka s pfiáním mnoha dal‰ích baletních úspû-
chÛ udûlala radost.

vychovatelky druÏiny
pfii Z· Komenského

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka

Dne 9. února 2003 uplyne 1 rok, co nás navÏdy opustila
paní

STANISLAVA KO≈ORZOVÁ
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku dûkuje dcera Vûra s rodinou.

Vzpomínka
A za v‰e, za v‰e dík. Za lásku, jaká byla, za Ïivot, jak˘ byl…

Smutn˘ pro nás stále zÛstává 7. únor, kdy vzpomeneme 10. v˘roãí
úmrtí mého manÏela, na‰eho tatínka a dûdeãka, pana

VLADIMÍRA DOSEDùLA

Stále vzpomíná manÏelka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
10. února plynulo dlouh˘ch 20 let, co nás navÏdy opustil manÏel

a tatínek, pan

KAREL ¤IâÁNEK
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

manÏelka Alena, dcera Renáta a syn Radovan s rodinami

a sourozenci s rodinami

Vzpomínka
Tatínku, dûkujeme Ti, ãím jsi pro nás byl, za kaÏd˘ den, jenÏ jsi pro nás Ïil.
Ode‰el jsi ti‰e, skromn˘ ve svém Ïivotû a nenahraditeln˘ v lásce a dobrotû.

Dne 6. února 2003 vzpomeneme nedoÏit˘ch 75 let pana

VALENTÍNA VA≈KA
ze Slavkova u Brna

S úctou a láskou vzpomínají manÏelka a dûti s rodinami.
Dûkujeme v‰em, ktefií vzpomenou s námi.

Opustili nás
Emma Trhulová (95) 19. 12.
Zdenûk Hevera (71) 20. 12.
Rudolf Tlach (73) 21. 12.
Josef Rouãka (71) 14. 1.
Josef Vodák (80) 15. 1.

1. Jana Freyová: Fale‰ná volnost – Sofie je
ãtrnáctiletá dívka a Ïije na ulici. KaÏd˘ den je pro
ni bojem proti hladu, zimû, osamûlosti a zoufal-
ství. Dívka postupnû upadá do bludného kruhu,
ze kterého se vlastními silami nedokáÏe vymanit.
AÏ do té doby, neÏ se seznámí s Arnem…

2. Robert Mendelsohn: Dar na rozlouãenou
– román odehrávající se v prostfiedí Kuby,
Floridy a Izraele, v nûmÏ se mísí napûtí, nebezpe-
ãí, intriky a vá‰nû. Právník na ‰ikmé plo‰e dosta-
ne je‰tû ‰anci se oãistit. Vybere si ho záhadn˘ kli-
ent, aby pfii‰el na stopu dávnému dûdictví.

3. Candice Proctorová: Pod australsk˘m
sluncem – Patrick O’Reilly miluje Ïivot v aus-
tralské divoãinû, práci na farmû i své dûti. Není
vÛbec nad‰en pfiíjezdem navenek upjaté anglické
guvernantky Amandy, která se nyní má v˘chovy
jeho dûtí ujmout. Chce si vydûlat peníze na zpá-
teãní cestu do Anglie. Podafií se jí uniknout?

4. Milan So‰ka: Unavené rozko‰e – románo-
v˘ pfiíbûh Petra a Zdeny. Poznáváme v nich své

souãasníky, v jejich pfiíbûhu nám pfied oãima oÏi-
je „sladk˘“ svût ‰edesát˘ch let.

5. Irena Svobodová: Bytové a odûvní doplÀ-
ky (malba, v˘‰ivka, textil, drhání, kÛÏe, modurit,
rámování, ‰perky) – tato kniha pfiiná‰í spoustu
nápadÛ pro ty, ktefií se nespokojí s nabídkou ob-
chodÛ a mají ambice vytvofiit si originální design
bytov˘ch a odûvních doplÀkÛ. 

6. Peter Robinson: Suchomilné rostliny –
struãná ilustrovaná zahradnická pfiíruãka. Pfiiná‰í
informace o jejich druzích (od kvûtin po stromy),
v˘bûru a pûstování.

7. Enid Blytonová: Tajemné údolí – co mÛÏe
pfiinést vût‰í vzru‰ení neÏ noãní v˘let v letadle?
Ale Filip, Dina, Lucka a Jack brzy zjistí, Ïe se po
hlavû fiítí do velkého dobrodruÏství. Netu‰í, co se
stalo Billovi a kdo jsou ti dva neznámí piloti. 

8. Christián Bieniek: Eli‰ka Li‰ka a Hip Hop
Band – Eli‰ka Li‰ka má nového sourozence, bra-
tfiíãka Valdu, a také nového koníãka. Okouzlil ji
break dance! A Eli‰ka ho pilnû trénuje. HM

Ukradené zbranû z Mohyly míru
jiÏ policisté na‰li    

Policisté v minul˘ch dnech na‰li ukradené
zbranû z dob napoleonsk˘ch válek, které
v létû ukradli z Mohyly míru zlodûji. KrádeÏí
byli tehdy muzejníci ‰okováni, mrzelo je
také, Ïe expozici nezhlédnou náv‰tûvníci
vzpomínkov˘ch akcí Bitvy tfií císafiÛ. V‰ech
16 vzácn˘ch zbraní policisté nalezli v jed-
nom z opu‰tûn˘ch objektÛ u Lipníku nad
Beãvou na Pfierovsku.  

Z krádeÏe je podezfiel˘ gang deseti pacha-
telÛ, ktefií se mûli vloupat asi do 11 historic-
k˘ch objektÛ. Vût‰ina z podezfiel˘ch je v‰ak
jiÏ del‰í ãas ve vazbû. Tfii sta let staré zbranû
zmizely loni v ãervenci a od té doby je v ex-
pozici nahrazovaly jen fotografie. zn

Blahopfiání

V lednu 2003 oslavila v kruhu rodiny a pfiátel
96. narozeniny paní

ANEÎKA FRANKOVÁ

Milé mamince a babiãce pfiejí v‰e nejlep‰í
dcery Kvûta a Jarmila s rodinami

V˘stava obrazÛ akademického malífie ZdeÀka
Buriana, kterou dûti nav‰tívily.
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Narodil se je‰tû za
stafiiãkého císafie pána,
svá uãitelská studia ab-
solvoval v Masarykovû
republice a po poãáteã-
ních pÛsobeních na
venkovsk˘ch ‰kolách
spojil cel˘ svÛj aktivní
uãitelsk˘ Ïivot s rod-
n˘m Slavkovem. V je-
denácti letech horlivû

naslouchal tehdy mladému slavkovskému
Pûveckému sdruÏení, které se stalo hlavním
organizátorem jubilejních smetanov˘ch oslav
ve mûstû i jeho ‰irokém okolí a interpretace
Mistrovsk˘ch sborov˘ch dûl ho zaujala nato-
lik, Ïe se mu sborové zpívání stalo celoÏivotní
láskou. V devatenácti letech sám do
Pûveckého sdruÏení vstoupil a v devûtaãtyfiicá-
tém roce byl jednomyslnû zvolen jeho sbor-
mistrem. V této funkci setrval aÏ do zániku tû-
lesa v druhé polovinû padesát˘ch let, av‰ak
pfiíleÏitostnû sestavované sbory nacviãoval
a fiídil aÏ do svého odchodu do dÛchodu.

V roce 1934 se stal zakládajícím ãlenem

Orchestrálního sdruÏení, v nûmÏ setrval nepfie-
trÏitû cel˘ch pûtapadesát let aÏ do jeho zániku
v roce 1989. PÛsobil nejen jako houslista, ale
i dirigent skladeb kantátového typu a operet-
ních pfiedstavení. Na harmoniku hrál v prosnu-
lém TAJBu, na mal˘ bubínek vypomáhal téÏ
ve vût‰ím dechovém obsazení. Vûnoval se
i vodním sportÛm a motorismu, jako taneãní
mistr vyuãil celou generaci spoleãenskému
chování.

V tûchto dnech – 22. ledna – se tento nestor
slavkovsk˘ch hudebníkÛ Ota Pohle doÏívá
v obdivuhodné fyzické i psychické kondici ne-
uvûfiiteln˘ch devadesáti let. V útlém dûtství
byl svûdkem vzniku samostatného ãeskoslo-
venského státu, proÏil celou jeho existenci, do-
ãkal se i rozpadu. Demokratick˘m a humanis-
tick˘m ideálÛm, které do jeho základÛ vloÏil
jeho velk˘ tvÛrce, zÛstal v‰ak vûrn˘ dosud.
Právû tak, jako odkazu velk˘ch osobností ães-
ké národní hudby Smetany, KfiíÏkovského,
Dvofiáka, Janáãka, Foerstera a dal‰ích, jejichÏ
sborovou tvorbu dokázal tak pfiesvûdãivû na-
studovat. Popfiejme mu je‰tû dlouhá léta, proÏi-
tá ve zdraví a Ïivotní formû. Jifií Majer

Svědek minulého století

Ota Pohle

Jedna legenda vypráví o sedlákovi, kter˘ nesl
na zádech pln˘ pytel p‰enice a potkal Boha.
„Daruj mi p‰enici!“ prosí BÛh. Sedlák vyhledá to
nejmen‰í p‰eniãné zrno a podá je milému Bohu.
Ten promûní p‰eniãné zrno ve zlato a vrátí mu je
zpût. Tu má na sebe sedlák zlost, Ïe nedaroval
cel˘ pytel…“

Stejnû jako loni, probûhla i letos v na‰í farnosti
Tfiíkrálová sbírka. V sobotu 4. ledna po poÏehná-
ní otce Milana vy‰lo do ulic Slavkova 14 skupi-
nek dûtí a mlad˘ch lidí. V kost˘mech tfií králÛ
jsme nav‰tûvovali domácnosti na‰eho mûsta, zpí-
vali tfiíkrálovou koledu a do zapeãetûn˘ch poklad-
niãek vybírali finanãní pfiíspûvek. Ve Slavkovû

tento pfiíspûvek ãinil: 59792 Kã, coÏ je zhruba
o 6000 Kã více neÏ v loÀském roce. V˘‰e pfiís-
pûvkÛ v dal‰ích obcích na‰í farnosti: Nûmãany –
14484,10 Kã, Hodûjice – 16900 Kã, NíÏkovice –
11493,10 Kã, Her‰pice – 11562,10 Kã. Ve far-
nosti se celkem vybralo 114231,30 Kã.

Jak budou prostfiedky vyuÏity? V r. 2003 bude
získaná ãástka vyuÏita na následující projekty:
- integraãní víkendové pobyty pro dûti z uprchlic-

k˘ch táborÛ – Rousínov
- domov pro matky s dûtmi v tísni (dostavba do-

mova, vybavení)
- domov pokojného stáfií a peãovatelské sluÏby

Buãovice (zakoupení automobilu pro peãova-
telskou sluÏbu)

- vybavení humanitárních skladÛ
- podpora ãinnosti dobrovolníkÛ Oblastní charity

Hodonín.

Tfiíkrálová sbírka 2003

Bujaré oslavy Vánoc a nového roku máme koneãnû
za sebou. Na pfielomu roku si mnoh˘ z nás dává rÛz-
ná pfiedsevzetí.

K pfiedsevzetím patfií sliby, Ïe v novém roce zaãne-
me jíst zdravû a koneãnû pfiestaneme i koufiit. Ov‰em
tyto sliby s prvními dny ledna tradiãnû vezmou za své.
Nenacházíme v sobû vût‰inou dostatek vÛle udûlat
nûco pro své zdraví. Nabízíme pfiedsevzetí, jehoÏ spl-
nûní urãitû nebude tak obtíÏné. Dejme si závazek, Ïe
v roce 2003 nav‰tívíme koneãnû svého lékafie a ab-
solvujeme v‰echny preventivní prohlídky. Tyto prohlíd-
ky plnû hradí VZP âR a nejãastûji je provádí registru-
jící praktick˘ lékafi pro dospûlé, praktick˘ lékafi pro dûti
a dorost, zubní lékafi a Ïensk˘ lékafi. 

Mûlo by se stát samozfiejmostí, Ïe preventivnû bu-
deme absolvovat prohlídky u svého praktického lékafie
1x za 2 roky, u Ïenského a zubního lékafie 1x roãnû.
Tyto intervaly mají pfiedev‰ím u osob stfiední generace
své opodstatnûní, neboÈ jejich cílem je chorobám
pfiedcházet a v pfiípadû jejich diagnostikování je vãas
a úspû‰nû léãit. 

VÏdyÈ ubezpeãení na‰eho lékafie o tom, Ïe jsme
zdraví, bude pro nás urãitû nejlep‰ím impulsem pro ús-
pû‰n˘ start do nového roku 2003. K tomu Vám hodnû
‰tûstí a odhodlání pfieje VZP âR. (PR)

KdyÏ se fiekne VZP

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

BLADE II. WESLEY SNIPES. Síla nesmrtelnosti. Du‰e ãlovûka. Srdce hrdiny.
Nesmrteln˘ hrdina Blade. Je zpátky, aby poslal upíry na vûãnost. 

40 DNÍ A 40 NOCÍ. JOSH HARTNETT. Îádné doteky. Îádné mazlení a poÏitky.
Îádné pokou‰ení a milostná pfiedehra. Prostû nic. To bude tûÏké.

DOST. JENNIFER LOPEZ. Slim se vdala za muÏe sv˘ch snÛ. âasem se dÛvûra,
láska a klid mûní v teror. Mladá Ïena je nucena se bránit a útoãit ve fyzické
i psychologické bitvû, aby ukázala, Ïe uÏ má v‰eho DOST! 

NEVùRNÁ. RICHARD GERE, DIANE LANE, OLIVIER MARTINEZ. Dokonalé
manÏelství zmûní milostná aféra a zrada si skuteãnû zaãne vybírat svou daÀ.  

VZOREC PRO VRAÎDU. SANDRA BULLOCK.  Dokonalá obûÈ. Dokonalé alibi.
Jedinou trhlinou v jejich plánu byla ona. 

POLIBEK DRAKA. JET LI, BRIDGET FONDA. Elitní pekingsk˘ policista je vy-
slán do PafiíÏe splnit supertajn˘ úkol. Jeho protivníkem je mocn˘ inspektor,
kter˘ s likvidací nepohodln˘ch svûdkÛ neváhá ani minutu...

NEVùSTA P¤ES INTERNET. NICOL KIDMAN. Sen o spokojeném Ïivotû s úÏas-
nou Ïenou se mûní v noãní mÛru a nezb˘vá neÏ bojovat o vlastní Ïivot. 

PEKELNÁ KUCHYNù. WILLIAM BALDWIN. Nejhor‰í ãtvrÈ New Yorku, plná
násilí a krevní msty. MÛÏete odsud odejít jen jednou. Ale utéct nikdy.

LEGENDA O âERVENÉM DRAKU. JET LI. Otec a syn se spojí s mistry
Shaolinu v boji na Ïivot a na smrt. Pfiipravte se na starovûké souboje bojov˘ch
umûní se svûtov˘mi bojovníky a mistry mistrÛ. 

HARRY TO S VÁMI MYSLÍ DOB¤E. LAURENT LUCAS, SERGI LOPEZ, MAT-
HILDE SEIGNER. âerná komedie. Vlk v rou‰e beránãím. Pfiekvapivû originál-
ní spojení prvkÛ thrilleru a vtipné komedie. 

AGENT Z HONG KONGU. JACKIE CHAN. Zaplétá se do nebezpeãné hry na
koãku a my‰, ve které jde o Ïivot.

Po skonãení koledy jsme se vraceli na faru, kde
pro nás bylo pfiipraveno poho‰tûní a kde jsme si
také sdûlovali své záÏitky. Vût‰inou jsme se set-
kali se vstfiícn˘m pfiístupem. Pouze nûkolik málo
lidí vyslovilo pochybnost, zda peníze pÛjdou
opravdu tam, kam mají. Nûkdo fiekl, Ïe „na to ne-
vûfií“, druh˘, Ïe „Tfií králÛ je aÏ 6. ledna.“ Také se
na‰lo pár domnívajících se, Ïe se chceme sami
obohatit. Nûktefií jednodu‰e zabouchli dvefie.

Pfiesto v‰ak byla vût‰ina tûch, ktefií své dvefie
otevfieli a do sbírky pfiispûli. Tûmto lidem patfií
upfiímné Pán BÛh zaplaÈ, stejnû jako v‰em ostat-
ním, ktefií se jakkoliv podíleli na organizaci celé
akce. Farní charita Slavkov tímto dûkuje za
sponzorské dary k obãerstvení koledníkÛ fir-
mám: Maso – uzeniny Fr. Kuda, Potraviny
Kofiínek, VEST – Zdenûk Pavlík.

Petra DráÏdilová

VELK¯ PRÒ·VIH. TIM ALLEN, RENE RUSSO. SnaÏí se zachránit svût. Tak to
jsme ve velkém prÛ‰vihu! 

·ËASTN¯ NÁVRAT. EMMY ROSSUM, IOAN GRUFFUDD. Zapomenutá vraÏda
mladé dívky. MuÏ, kter˘ nestojí o Ïádné vzpomínky z minulosti, udûlá v‰e pro
to, aby pravda nevy‰la najevo.

VELK¯ TLUST¯ LHÁ¤: FRANKIE MUNIZ, PAUL GIAMATTI, AMANDA BY-
NES. Talentované hvûzdiãky v bláznivé komedii. 

LHOSTEJNOST. Do svûta bohat˘ch a mocn˘ch pfiichází plachá Alicia, která se
chce stát právniãkou. Neobvykl˘ ‰kolní projekt ji sblíÏí s místní elitou, ale vel-
mi brzy zjistí, Ïe je v nebezpeãí Ïivota...

STRÁÎCE TAJEMSTVÍ. EVAN RACHEL WOOD, MICHAEL ANGARANO, DA-
VID CALLAGHER. Kamarádky jsou pryã, rodiãe mají jiné starosti, a tak Emily
naslouchá sv˘m sousedÛm. Skvûlá dûtská komedie.

SUPERSVÒDNÍCI 2. JERRY O’CONNEL, BRIDGETTE L. WILSON, ALYSSA
MILANO, RYAN REYNOLDS, ANNABETH GISH. Komedie o lásce, sexu
a manÏelství – ne vÏdy v tomto pofiadí.

JOSIE A JEJÍ KOâIâKY. Jsou mladé, krásné, sexy a mají úspûch. Jako kaÏdá
hudební skupina sní o prvních místech ÏebfiíãkÛ a vyprodan˘ch sálech.

BENJAMINS. ICE CUBE, MIKE APPS. Akãní komedie ve velkém stylu a s v˘-
razn˘m dûjem.

LEGENDA O STRÁÎCÍCH. Posádky lodí „StráÏcÛ“ mají za úkol udrÏovat mír
v Mezihvûzdné alianci. Nikdy se nesmí vzdát. Nikdy nesmí utéct z boje. Jeden
za v‰echny, v‰ichni za jednoho. 

DÁMY NEBO NEDÁ MI? Jedin˘ zpÛsob, jak se stát znovu jedním z klukÛ – je
stát se jednou z dívek. Divoká a prostopá‰ná komedie.

DVA MUÎI A BATOLE. GARY OLDMAN, SKEET ULRICH. Billy pfii návratu
z vûzení zachrání malé dítû. JenÏe co s batoletem kdesi v pou‰ti, kdyÏ nakrmit
ho a pfiebalit je sloÏitûj‰í neÏ vykrást banku?

V PASTI. GABRIELLE CARTERIS, JACK WAGNER. Spoleãnost na luxusní hor-
ské chatû je zasypána lavinou, která v‰echny pfiítomné pohfibí zaÏiva. Co udû-
lat, aby se chata nezmûnila na spoleãn˘ hrob?

SNIPER Z BANGKOKU. Jedna kulka pro dvû hlavy. Jeho Ïivot je honiãka, jeho
domovem podsvûtí.

SLEZ ZE STROMU.  RHYNS IFANS, TIM ROBBINS, PATRICIA ARQUETTE.
PfiizpÛsob se a ovládej se. Jsi pfieci slu‰ná opice. 

DON’S PLUM BAR. LEONARDO DI CAPRIO, TOBEY MAGUIRE. Pfiíbûh o ne-
bezpeãn˘ch hrách a hrátkách „zlaté mládeÏe“, o kter˘ch se rodiãe obvykle ne-
chtûjí dovûdût. Co je na tomto pfiíbûhu tak skandálního, Ïe se ho oba hlavní
aktéfii snaÏí soudnû zakázat?

MEXICKÁ JÍZDA. Jízda, pfii které ukazují smûr hormony. Jedna krásná Ïena,
dva nejlep‰í kamarádi, tfii nejvût‰í tajemství aneb jak to dopadá, kdyÏ je hna-
cí silou touha a motorem vá‰eÀ.

MULHOLLAND DRIVE. Pfiíbûh lásky a osamûní z mûsta, kde se sny mûní
v noãní mÛru. 

KOSTKA 2: HYPERCUBE. GERAINT WYN, BARBARA GORDON. Je jich osm.
Jednoho dne se probudí v místnosti podobné kostce. Neví, jak se sem dosta-
li, ale brzy zjistí, Ïe zde neplatí fyzikální zákony. 

KUNDUN. Îivot Dálajlámy. Dvoulet˘ chlapec byl oznaãen jako reinkarnace
Buddhy. Osudy lidí v srdci chlapce. 

LEDOVÁ BOU¤E. SIGOURNEY WEAVER, KEVIN KLINE, JOAN ALLEN.
Listopad 1973. Connecticut, USA. Pfied setmûním pfiichází nejvût‰í ledová
boufie za posledních 30 let. Podnebí se zmûnilo.

ZAVRAÎDùNA, ALE… její srdce Ïije dál. Krásná a elegantní baronka je za-
stfielena, ale její srdce zachrání Ïivot snoubence ‰erifa. 

HLUBOKO V LESÍCH. CLOTILDE COURAU, CLEMENT SIBONY. VraÏda?
Past? Psycho? Zaãátek nebezpeãné hry? Je to mnohem hor‰í!

MILUJI Tù K SEÎRÁNÍ. Láska prochází Ïaludkem a nûkdy mÛÏe i bolet. Pfiíbûh
muÏe, kter˘ pracoval na v˘zkumu sexuálních úchylek spojen˘ch s kanibalismem.

FUCK ME. Krvav˘ pornografick˘ pfiíbûh. Kontroverzní a pro nûkteré tûÏko stra-
vitelná jízda dvou Ïen, které se mstí v‰em muÏÛm.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Šetrná ochrana rostlin
okénko

Ve druhé polovinû února provádíme první
pfiedjarní ozdravovací postfiik pfiípravkem
Kuprikol 50, a to v dobû, kdy se zaãínají zvût‰o-
vat pupeny broskvoní a peckovin. Postfiik má
mnohoãetn˘ pfiízniv˘ vliv a zabraÀuje i namrzá-
ní vûtví peckovin pozdními mrazy. U broskvoní
jde pfiedev‰ím o postfiik proti kadefiavosti, u pec-
kovin mÛÏe omezit v˘skyt monilióz, puchrovi-
tosti ‰vestek, rakovinového usychání vûtví
a mrtvice merunûk. U jádrovin tímto postfiikem
omezíme v˘skyt nektrické rakoviny kÛry a stru-
povitosti.

Broskve: do 28. února pfiijímáme objednávky
na stromky broskvoní. Je moÏno objednat tyto
odrÛdy: Harbinger, Luna, Fertilia Morettini,
Earliglo, Fenix, Favorita Morettini, Sunhaven,
Redhaven, Fairhaven, Harbrite, Flamingo,
Halehave, Cresthaven, Nectared a Balkonela.
Podrobnûj‰í informace jsou v Domû zahrádkáfiÛ,
kde mÛÏete nechat svoji objednávku.

V sobotu 1. února v 19.30 hodin pofiádáme
1. zahrádkáfisk˘ vûneãek v restauraci Gól na
Zlaté Hofie. Zveme v‰echny ãleny, rodinné pfií-
slu‰níky i pfiíznivce zahrádkafiení. Bohatá tom-
bola, hudba zaji‰tûna. Dobrou náladu s sebou.

Zahrádkáfii

Máme za sebou Vánoce, oslavy Silvestra
a Nového roku – doufám, Ïe jste mûli pevnou
vÛli a pfiíli‰ nemlsali. Pokud ano, musíme to teì
rychle napravit. Nepomohou Ïádné radikální di-
ety, ani zázraãné pfiípravky. Musíme se vrátit ke
zdravé, racionální v˘Ïivû. Tak by se mûli stra-
vovat v‰ichni, ktefií chtûjí zdravû Ïít a dobfie vy-
padat. Ke správné kompenzaci diabetu platí
i v zimû pravidelná strava, bohatá na zeleninu,
správná aplikace inzulinu a lékÛ a pohyb.
Zveme vás proto na pravidelné cviãení pro dia-
betiky a seniory, které se koná kaÏdé pondûlí od
16 hodin v tûlocviãnû IS·, Tyr‰ova 479. V rám-
ci preventivních programÛ pro klienty VZP
uskuteãníme také nûkolik zájezdÛ na plavání do
Aquaparku Vy‰kov (bliÏ‰í na na‰ich nástûn-
kách).

Mûli bychom vûdût, Ïe glykémii zvy‰uje ne-
vhodná strava, infekãní onemocnûní, stres, málo
tûlesného pobybu. Naopak sniÏuje glykémii
strava bohatá na vlákninu a vitaminy, sport a po-
hyb. Proto bychom mûli jít i v zimû aspoÀ na ho-
dinu na procházku – ne ov‰em s tûÏk˘mi kabe-
lami, pln˘mi nákupÛ. Musíme se ale teple obléci
a mít vhodnou obuv i proti uklouznutí. Nemûli
bychom chodit sami a vÏdycky mít s sebou tep-
l˘ ãaj a nûjaké jídlo nebo ovoce. Ani v zimû ne-
zapomínejme vypít 2 l tekutin dennû. Na zimní
vycházky vám mÛÏeme doporuãit termoboty,
které vyrábí p. Josef Hanák ve Snovídkách
a prodává také v levné obuvi v Buãovicích, nebo
dia obuv, kterou si mÛÏete objednat v Zámecké
lékárnû nebo v prodejnû zdravotnick˘ch potfieb
MTE v Brnû na ·tefánikovû 44.

Musíme si také odpustit jelítka, jitrniãky,
ovárky, které nás v zimû lákají za v˘lohou la-
buÏnictví. Pokud jste pfiibrali na váze nebo máte
vy‰‰í cholesterol, nebojte si zavolat na bezplat-
nou linku 800 174 324 a objenat se do Flora po-
radny, která je zdarma k dispozici kaÏdou stfiedu
odpoledne v Brnû, V˘stavní 17 (od hl. nádraÏí
tram. ã. 1 na Mendlovo nám.).

V zimním období nám ãasto hrozí nachladnu-
tí nebo chfiipka. Jako prevence se doporuãují
„Vitaminy pro diabetiky“ (k dostání v obou lé-
kárnách), ale hlavnû otuÏování, ãerstvá zelenina
a ovoce. Pokud uÏ máme vysoké teploty, nav‰tí-
víme lékafie a poradíme se s ním o dal‰í léãbû.
Také to oznámíme svému diabetologovi, zvlá‰tû
pokud jsme brali antibiotika. Hlídejme si tûles-
nou hmotnost, kaÏdé sníÏení na‰í hmotnosti pfii-
spívá k lep‰í kompenzaci diabetu.

Marie Mi‰kolczyová

V leto‰ním roce vás budeme postupnû sezna-
movat s ‰etrnou chemickou ochranou rostlin,
doporuãen˘mi pfiípravky a jejich koncentracemi.

·kodlivé organismy – pÛvodci chorob rostlin,
Ïivoãi‰ní ‰kÛdci a plevele zpÛsobují závaÏné
ztráty na produkci zemûdûlsk˘ch plodin a ovoc-
ném stromoví, sniÏují v˘‰i v˘nosÛ a kvalitu pro-
duktÛ. 1. 1. 1997 vstoupil v platnost Zákon
o rostlinolékafiské péãi ã. 14/1996 Sb.“, kter˘
vlastníkÛm nebo uÏivatelÛm pozemkÛ ukládá
povinnost omezovat pfii své ãinnosti v˘skyt a ‰í-
fiení ‰kodliv˘ch organismÛ tak, aby v dÛsledku
jejich pfiemnoÏení nevznikla ‰koda jin˘m oso-
bám, av‰ak takov˘m zpÛsobem, aby nedo‰lo
k po‰kození Ïivotního prostfiedí a zdraví lidí.
Zákon dále striktnû uvádí, Ïe rostliny smûjí b˘t
o‰etfiovány pfiípravky, a to jen v souladu s návo-
dem k jejich pouÏití a údaji na obalu.

Základem ‰etrné ochrany kultur je integrova-
ná ochrana rostlin, jeÏ vyuÏívá v‰ech preven-
tivních i léãebn˘ch metod a opatfiení vãetnû
usmûrnûné, racionální a ‰etrné chemické ochra-
ny. Zásady jsou:

1. Pûstování rezistentních a tolerantních
odrÛd. Jablonû odolné proti strupovitosti a padlí
americkému (odrÛdy Invicta, Rokula, Rolonda,
Rixanta) bude moÏno objednat jiÏ na podzim. 

2. ZpÛsoby v˘sadby a tvarování ovocn˘ch
stromÛ a kefiÛ (správn˘ spon, vzdu‰nost korun).

3. UplatÀovat komplexní racionální v˘Ïivu
– pozor na nadbytek dusíku, zajistit dostatek
draslíku a vápníku v plodech.

4. Mechnické odstraÀování zdrojÛ a pri-
márních v˘skytÛ ‰kodliv˘ch ãinitelÛ – odstra-
Àování moniliózních plodÛ a vûtviãek napade-
n˘ch padlím a m‰icemi, sbíráním housenek, na
podzim ale i za vegetace shrabováním napadené-
ho listí (houbov˘mi chorobami) a jejich likvida-
ce.

5. UplatÀování biologick˘ch a biotechnic-
k˘ch prostfiedkÛ pfii ochranû – podpora hnízdû-
ní ptactva, vyuÏívání signalizaãních zafiízení (fe-
romonov˘ch lapákÛ) k v˘skytu ‰kÛdcÛ (lepicí
pásky, pásky lepenky na kmenech stromÛ).

6. VyuÏívání ‰etrné chemické ochrany –
pouÏitím selektivních chemick˘ch prostfiedkÛ
pÛsobících v˘hradnû na urãité ‰kÛdce. 

Redakãní uzávûrka pro pfiedání podkladÛ do pfií‰tího ãísla je 17.
února. Pfiednostnû budou zafiazeny ãlánky o rozsahu do pÛl stra-
ny formátu A4. U del‰ích pfiíspûvkÛ se pisatel vystavuje moÏ-
nosti zkrácení, popfi. i nezafiazení svého ãlánku. Vítáme ãlánky
zaslané e-mailem, popfi. dodané na disketû. (red)P
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Pravidelné cviãení pro diabetiky a seniory v tûlocviãnû IS· na Tyr‰ovû
ulici ve Slavkovû. Foto: M. Mi‰kolczyová

Má první láska
s âesk˘m rozhlasem

Má první láska, to je tradiãní valent˘nská
soutûÏ, kterou âesk˘ rozhlas Brno bude vysí-
lat od pondûlí 10. 2. do pátku 14. 2. na frek-
venci 106,5 FM – jiÏní Morava. 

KaÏd˘ den ve vysílání budeme odhalovat
ãást citátu o lásce a pokud jej uhádnete, sdûlí-
te celé soutûÏní heslo v Ko‰vicovû cukrárnû
ve Slavkovû! 

Na nejrychlej‰í z vás ãekají sladké valen-
t˘nské odmûny a v jedné z nich i hlavní cena,
zájezd pro dvû osoby v hodnotû 20 000 Kã!
Dal‰ích dvacet v pofiadí, ktefií uvedou správné
heslo, získá cenu útûchy – jeden zamilovan˘
pár ãokoládov˘ch figurek.

Na soutûÏi s âesk˘m rozhlasem Brno spo-
lupracuje celkem 20 cukráren na celé jiÏní
Moravû, v‰echny budou mít pro vás pfiiprave-
ny stejné v˘hry. NezapomeÀte, Ïe v jednom
z v˘herních balíãkÛ se skr˘vá i speciální Ïe-
ton na dovolenou. (ãro)

Slavkov má témûfi ideální podmínky pro v‰echny druhy sportu. Chybí
snad jen umûlá ledová plocha, a tak bruslafii vyuÏívají kaÏdé moÏnos-
ti, kdy mrzne, vezmou hokejky, brusle a vyráÏí na rybník. Foto: mab
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Cena informace
Hospodine, zkoumá‰ mû a zná‰ mû. Ví‰

o mnû, aÈ sedím nebo vstanu, zdálky je ti jas-
né, co chci dûlat. (Bible; Îalm 139,1.2)

Nejcennûj‰ími hodnotami dne‰ka jsou infor-
mace, zvlá‰tû informace o lidech. Agentury
a firmy obchodují s údaji sv˘ch klientÛ, bulvár-
ní tisk pase po pikantních informacích ze Ïivota
znám˘ch osobností. Problém shromaÏìování
a zneuÏívání informací se stal tak palãiv˘m, Ïe
vyspûlé zemû zfiídily úfiady a vydaly pfiísné zá-
kony na ochranu osobních údajÛ. Proã lidé shro-
maÏìují informace o jin˘ch lidech? Kromû ob-
chodních zámûrÛ jde i o pocit moci nad
druh˘mi, které díky informacím mohu „mít
v hrsti“. DÛvûrné informace umoÏÀují drÏet ãlo-
vûka „v ‰achu“ a manipulovat jím. 

Nejvíce informací o nás má BÛh. Zná doko-
nale kaÏdého z nás, dokonce lépe neÏ my sami
sebe. Zná na‰e silné i slabé stránky, vítûzství
i prohry, zná i to, co pfied druh˘mi úzkostlivû ta-
jíme. Své znalosti v‰ak nepouÏívá v ná‰ nepro-
spûch. Kdyby je chtûl pouÏít proti nám, pak by
kaÏdého ãlovûka usvûdãil a odsoudil. Av‰ak
Kristus nepfii‰el lidi soudit, ale zachránit. BÛh
své informace o lidech vyuÏívá pozitivnû.
Pfiednû proto, aby nám pomohl v na‰ich slab˘ch
stránkách. KdyÏ mu vyznáme svá selhání
a hfiích, odpou‰tí nám. Je pozoruhodné, Ïe i kdyÏ
o nás ví v‰e, nepfiestává nás milovat. Zde se set-
káváme s jedním z nejvût‰ích tajemství vesmíru,
tajemstvím BoÏí lásky: ãím víc o nás BÛh ví, tím
víc nás miluje.  

Pfievzato z knihy Josefa Hrdinky: Písnû ticha

Církev adventistÛ s.d. se schází ve Slavkovû
u Brna zpravidla tfiikrát v mûsíci k sobotním bo-
hosluÏbám. V 9 hodin je studium Bible
a v 10.30 kázání. V únoru vás zveme na soboty
1., 8., a 22. v domû Církve husitské na Jiráskovû
ulici ã. 959. V tomto roce pokraãují úterní pose-
zení u ãaje (4. a 18. 2.) s názvem „Veãery nad
Biblí aneb MÛÏe nás Bible oslovit je‰tû dnes?“
v domû CâSH v 18 hodin. 

Zveme vás 11. 2. v 18 h do Mûstského kultur-
ního stfiediska (1. patro) na film „Joni“. Je to
skuteãn˘ pfiíbûh Ïeny, které se radikálnû zmûnil
cel˘ její Ïivot, a to nejen díky tomu, Ïe ochrnula.

BliÏ‰í informace na tel.: 737 11 24 25.
kazatel Martin ÎÛrek

Územní generel mûsta Slavkova u Brna v roce okolo 1730. Pohled od západu. (K ãlánku zve-
fiejnûném ve Slavkovském zpravodaji ã. 10/2002.) Z archivu J. Seiferta

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 2. 20.00 spol. Ples Z· Tyr‰ova Spoleãensk˘ dÛm Z· Tyr‰ova
1. 2. 19.30 spol. 1. zahrádkáfisk˘ vûneãek restaurace Gól Zahrádkáfii Slavkov
1. 2. 6.30 sport Jednodenní zájezd na hory. Místo urãeno dle snûhov˘ch podmínek, v pfiípadû nepfiízniv˘ch (odjezd hod. od kostela) DDM

podmínek bude zájezd pfieloÏen na jin˘ termín. Cena: 190 Kã na osobu (jen doprava)
1. 2. 10.00–16.00 sport Zimní setkání seniorÛ Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
2. 2. 18.00 kult. The Musicalmania, koncertnû-scénické muzikálové pfiedstavení Hudebního divadla Glottis Brno Spoleãensk˘ dÛm HM

pfiedprodej v IRC Austerlitz, vstupné 80 a 60 Kã
5.–8. 2. spol. Myslivecké halali - speciality z jelena, srnce, divoãáka Zámecká vinárna Zámecká vinárna
6. 2. 13.00 spol. V˘tvarná soutûÏ „Karnevalová maska“ o diplomy a drobné ceny DDM DDM
7. 2. 20.00 spol. Ples IS· Slavkov Spoleãensk˘ dÛm IS·
8. 2. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
11. 2. 17.00 kult. II. hudební veãer ÏákÛ sál ZU· ZU·
12. 2. 14.00–15.00 sport Sportovní soutûÏ na rychlost a obratnost malá tûlocviãna Z· Kom. vychovatelky ·D Z· Komen.
13. 2. 16.30–19.00 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM (odjezd od kostela)
15. 2. 20.00 spol. Sportovní ples Spoleãensk˘ dÛm SK Kopaná
15. 2. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
16. 2. 14.30–18.30 spol. Ma‰karní ples pro dûti. Vstupné: maska 10 Kã, bez masky 20 Kã, dospûlí 20 Kã. Obãerstvení zaji‰tûno Spoleãensk˘ dÛm DDM, HM
21. 2.    19.00 kult. Kazatel. Muzikálové pfiedstavení studentÛ JAMU Brno Spoleãensk˘ dÛm studenti JAMU Brno
22. 2. 6.30 sport Jednodenní zájezd na hory. Místo urãeno dle snûhov˘ch podmínek, v pfiípadû nepfiízniv˘ch (odjezd hod. od kostela) DDM

podmínek bude zájezd pfieloÏen na jin˘ termín. Cena: 190 Kã na osobu (jen doprava)
25. 2. 14.00 spol. âlenská schÛze svazu diabetikÛ âR Restaurace Gól ÚO svazu diabetikÛ âR
27. 2. 16.30–19.00 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM (odjezd od kostela)
28. 2. 20.00 spol. Country bál. Úãinkují: Poutníci a Quadrilla. Pfiedprodej v IRC Austerlitz. Vstupné 90 Kã Spoleãensk˘ dÛm HM

SSttaarr˘̆  pplláánn  mmûûssttaa  ppooddllee  WWeenncczzllaa  FF..  PPeettrruuzzzziihhoo

východ

západ

sever jih
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Klub zab˘vající se cyklistikou, a to zejména
mládeÏnickou. To je charakteristika CK
Slavkov. V klubu máme od ÏákÛ aÏ po muÏe ca
20 závodníkÛ. Vût‰ina z nich se zab˘vá katego-
rií MTB – cross country (ãesky to jsou horská
kola).

V mlad‰ích Ïácích startovali na‰i
kluci Jirkové – Tanert a Halas v se-
riálu závodÛ Pells Cupu. Vzhledem
k tomu, Ïe jsou zaãáteãníky, urãitû nezklamali
a v pfií‰tích letech o nich urãitû usly‰íme.
BohuÏel se nám nedafií (jak v minul˘ch letech)
získávat nové mladé kluky ale i holky, pro nûÏ
v tomto pûkném pfiírodním sportu mÛÏe b˘t
‰ance, neuspûjí-li jinde. Zejména v dívãích ka-
tegoriích se poãet závodnic zvy‰uje… 

Dal‰í kategorie – kadeti, kde startují 15
a 16letí, byla vloni na‰í nejúspû‰nûj‰í, protoÏe
Radovan Kyjovsk˘, kter˘ v prvním roce na
horském kole obsadil v seriálu âeského pohá-
ru pûkné 25. místo mezi 98. závodníky z celé
âR a Slovenska! Ale i 57. a 69. místo Mirka
RÛÏiãky a Honzy Spirita, jako zaãínajících
závodníkÛ jsou pûkné a v tomto roce po pfie-
stupu do juniorské kategorie budeme urãitû
vidût  jejich dal‰í zlep‰ení. V seriálu závodÛ
Pells Cup skonãil Radovan Kyjovsk˘ na
7. místû.

V kategorii juniorÛ svádûli souboje zejména
Michal Záhora a Jirka Kyjovsk˘. V âeském
poháru skonãil Michal Záhora na 26. a Jirka na
36. místû. Je tfieba fiíci, Ïe po jejich tréninko-
v˘ch omylech. Snad se z nich pouãili a letos to

bude lep‰í… V Pells Cupu byl Michal sedm˘
a Jirka devát˘. Zde také mohli b˘t o nûco v˘‰e.
Na druhé stranû je tfieba fiíci, Ïe v na‰ich pod-
mínkách jsou to v˘sledky velmi pûkné, ví se
o nás a leckdo nám na‰e závodníky závidí. Na

základû jejich v˘konnosti byli
Radovan Kyjovsk˘, Michal Záhora
a Jirka Kyjovsk˘ vybráni do

Stfiediska talentované mládeÏe
v Brnû, kde mají moÏnost kvalitní pfiípravy.
Zatím v‰ak kromû Michala Záhory zÛstávají
ãleny CK Slavkov. Ten pfiestoupil do Favoritu
Brno. 

V poslední dobû vzniká zájem o maratónské
závody v kategorii cross country. Zde v muÏ-
ské kategorii vloni pro zdravotní problémy ne-
startoval Vladislav Netopil. Pfii jeho uÏ vyfie‰e-
n˘ch zdravotních potíÏích a jeho tréninkové
píli mÛÏeme oãekávat velmi dobré v˘sledky.  

Ná‰ klub mûl velmi úspû‰n˘ rok v organizo-
vání závodÛ. Díky tomu jsme ve Slavkovû moh-
li vidût na‰e nejlep‰í závodníky hned dvakrát.
Nejprve, za úãasti televize âT pfii závodu
âeského poháru v kvûtnu, podruhé ve finále
Pells Cupu v záfií. Tyto závody mûly velmi dob-
rou organizaãní a sportovní úroveÀ. V prvním
startovalo 410 závodnic a závodníkÛ ve v‰ech
vûkov˘ch kategoriích z âR, Slovenska, Ruska
a Polska. V druhém to bylo 257 závodníkÛ. 

Po tûchto závodech jsme dostali od zástupcÛ
Komise MTB âs. svazu cyklistiky nabídku po-
fiádat v tomto roce ve Slavkovû závod, kter˘
bude zapsán do mezinárodního kalendáfie UCI

Zleva: Luká‰ âerník, Honza Jelínek, Michal
Záhora, Jirka Kyjovsk˘, Radovan Kyjovsk˘
a Honza Spirit. Foto: archiv CK

CK Slavkov hodnotí sezónu 2002

Program bude témûfi klasick˘. Hrát k tanci
a ke zpûvu budou Poutníci. Tentokrát sami po
pfiede‰lé kritice fanou‰kÛ, Ïe kapela na této akci
hraje velmi málo. Dobové tance bude pfiedvádût
a vyuãovat (i s krásn˘m pÛlnoãním kankánem)
taneãní soubor Quadrilla z Brna pod vedením
Ivana BartÛÀka. V jednání je je‰tû úãast ãesko-
rakouské dvojice stepujících kovbojÛ. Mûl jsem
moÏnost vidût jejich vystoupení v Pardubicích
na nejvût‰ím ãeském  taneãním festivalu ve sty-
lu country, kde Poutníci hráli a kter˘ se jmenu-

je Ryegle. A mÛÏu, pfiátelé, fiíct, Ïe je skvûlé
a kdyÏ to bude moÏné a tito veselí kovbojové
vystoupí i ve Slavkovû, máte se na co tû‰it.

Samozfiejmû bude zaji‰tûno obãerstvení ve
stylu „ceny mírné, obsluha vzorná“. Pfiedprodej
bude v Informaãním regionálním centru na
Palackého námûstí 1 ve Slavkovû.

TakÏe neváhejte a kupujte, aby na vás zbylo.
Dal‰í informace získáte na ãísle 544 227 305.
Na va‰i náv‰tûvu se za pofiadatele a Poutníky
tû‰í Jifií Karas Pola

Vážení přátelé dobré country hudby,
Poutníci. Foto: mab

dne 28. února 2003 probûhne ve velkém sále Spoleãenského domu 5. country bál,
kter˘ pofiádá Historické muzeum ve Slavkovû u Brna spolu se skupinou Poutníci.
Zaãátek této akce bude v 19.30 hodin.

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
2. 2. Jak pfiemáhat zlo dobrem
9. 2. Sjednoceni v uctívání

16. 2. Video - Bible I. - kniha faktÛ a proroctví
23. 2. ChraÀte svou kfiesÈanskou totoÏnost
2. 3. ZÛstaÀte bezúhonní v pokfiivené generaci

Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Jakou moc má úsmûv
Trvá jen okamÏik, ale vzpomínka na nûj mÛÏe

zÛstat cel˘ Ïivot. Má obrovskou hodnotu a pfiitom
nikdo není tak chud˘, aby si jej nemohl dovolit,
a nikdo není tak bohat˘, aby jej nepotfieboval.

Úsmûv vzniká svalovou kontrakcí, pfii které se
rozzáfií oãi a mírnû se zvednou koutky úst, coÏ vy-
jadfiuje uspokojení. Dítû se smûje jiÏ v prvních t˘d-
nech po narození. Takové úsmûvy jsou reflexní
neboli mimovolné. Odborníci vysvûtlují, Ïe tento
druh úsmûvu se ãasto objevuje tehdy, kdyÏ se ãlo-
vûku zdají sny, a patrnû souvisí s vnitfiními pocity.
Tento reflexní úsmûv se mÛÏe objevit i v dospû-
losti, napfiíklad po jídle nebo pfii poslechu hudby. 

KdyÏ se na nás nûkdo vfiele usmûje, mÛÏe nám
to pomoci, abychom se uvolnili a lépe se vyrov-
návali se zklamáním nebo s nároãn˘mi situacemi.
Starovûk˘ patriarcha Job, o nûmÏ se zmiÀuje
Písmo svaté, byl zfiejmû takov˘m ãlovûkem.
PfiestoÏe mnoho trpûl, ve vzpomínkách fiíká:
„Usmíval jsem se na nû, kdyÏ ztráceli víru, a oni
neodmítali svûtlo mé tváfie.“ Ano, vfiel˘ úsmûv
nic nestojí a prospívá nám i druh˘m. Proã se ne-
zamûfiit na to, abychom tímto velmi cenn˘m da-
rem dûlali radost sobû i druh˘m lidem?

* EP Job 29:24 Stanislav Vanûk

(Mezinárodní cyklistická federace).Ten se
bude jmenovat po hlavním sponzorovi slav-
kovského klubu – firmû Category s.r.o. Brno
a ponese název VELKÁ CENA CATEGORY
a bude 7. ãervna.

Jak jsme se v úvodu zmínili, nedafiilo se nám
získat nové mladé cyklisty a cyklistky, a proto
chceme znovu oÏivit tradici Slavkovské ligy –
seriál náborov˘ch závodÛ pro mládeÏ. Pro ty,
ktefií mají zájem jiÏ nyní zaãít (a bylo by to nej-
lep‰í…), pfiijìte ve stfiedu v 18 h do malé tûlo-
cviãny na Kom. nám. nebo v 17.30 h do tûlo-
cviãny na Tyr‰ovû ul. Tam získáte u trenérÛ
informace, mÛÏete se podívat na zimní pfiípra-
vu nebo zrovna zaãít… CK Slavkov u Brna
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Oprava stfiechy, která byla pokryta novou ta‰-
kou Bramac, opatfiena nov˘mi titanzinkov˘mi
okapy a hromosvody, stála celkem 4123000 Kã
(podíl 3200 tisíc Kã fond Záchrany architekto-
nického dûdictví, 230 tisíc Kã Okresní úfiad
Vy‰kov, 300 tisíc Kã mûsto Slavkov a 393 tis. Kã
farnost). Do‰lo také k sejmutí kamenného ostûní
hodin, u kter˘ch hrozilo zfiícení. Tyto se navráti-
ly na stfiechu kostela aÏ po rekonstrukci na konci
roku 2000 a vyÏádaly si náklad 986000 Kã. Na
této ãástce se podílely 104 tisíci obãané pfii vefiej-
n˘ch sbírkách, 106 tis. se vybralo od vûfiících pfii
bohosluÏbách, 500 tis. darovalo mûsto Slavkov
a ostatních 276 tis. bylo z pfiíspûvku státu. 

Bûhem let 1999–2002 jsme se vûnovali obno-
vû fasády kostela. Postupnû jsme mohli sledovat
postupnou obnovu, nejdfiíve prÛãelí, potom v˘-
chodní a nakonec západní stûny. V místech, kde
byly stûny zavlhlé, byla odvedena de‰Èová voda
kanalizací a pouÏita sanaãní omítka. VûÏ byla
opravena a natfiena pomocí horolezecké techni-
ky, stejnû tak horní ãásti stûn v úrovni oken.
Bûhem fasádních prací do‰lo také k instalaci za-
fiízení ochrany proti divok˘m holubÛm, ktefií
‰kodí více stavbám ve Slavkovû. Jde o plastické
hroty nebo napûÈové vodiãe umístûné na fiím-
sách. Okna kostela byla opravena a do okenních
otvorÛ ve vûÏi instalovány sítû proti vnikání
ptactva. Kolem zdiva kostela byl vybudován
okapov˘ chodník s kamenn˘m zásypem proti
vzlínání vlhkosti do stûn. Nápisy v tympanonu
prÛãelí byly pozlaceny plátkov˘m zlatem a res-
taurován v˘jev Rozeslání uãedníkÛ a erb
KounicÛ. Celková hodnota tûchto prací od roku

1999 je 2898000 korun. Práce na opravû kamen-
ného soklu kostela budou pokraãovat v tomto
roce opravou vstupního schodi‰tû. Poslední akcí,
která si vyÏádá velkou ãástku, bude v˘malba in-
teriéru chrámu, a plánuje se na rok 2004.

Přehled rekonstrukce kostela a fary 1995–2002
V letech 1995–1998 probíhaly práce na opravû stfiechy kostela a fary. Pfii prÛzku-

mu bylo zji‰tûno, Ïe jedna tfietina krovu musí b˘t nahrazena nov˘mi prvky. Bylo
také nutné vyãistit povrch dfievûné klenby kostela, kde se nashromáÏdilo bûhem
200 let nûkolik kontejnerÛ prachu a suti ze staré krytiny. 

Dlask tlustozob˘
Nejmohutnûj‰ím ptákem z ãeledi ptákÛ pûn-

kavovit˘ch je dlask (Coccothraustes coccot-
hraustes). Pro svÛj siln˘ kuÏelovit˘ zobák si na
v˘chodní Moravû a Slovensku vyslouÏil lidov˘
název – tuponos. Roz‰ífien je od nejzápadnûj‰í
Evropy aÏ po Japonsko a Kamãatku.
Bezpochyby patfií dlasci mezi na‰e nejpestfiej‰í
ptáky. Oba, sameãek i samiãka si zachovávají
pestré zbarvení i zimním ‰atû,
u samiãky je zbarvení matnûj‰í.
Zdobí je rÛzné odstíny okrov˘ch
barev a bílé pruhy na tmav˘ch
kfiídlech a konci krátkého ocasu
vyniknou pfiedev‰ím za letu.
Dlasci na‰e kraje ob˘vají celo-
roãnû. V zimû se sdruÏují do
men‰ích ãi vût‰ích hejn. Velikost
hejn b˘vá v lese úmûrná velikosti
úrody bukvic, coÏ b˘vá pfiibliÏnû
po ‰esti aÏ osmi letech. Jako snad jedin˘ z pûn-
kavovit˘ch ptákÛ dokáÏe rozlousknout i tvrdé
semeno habru. Znám˘ je i tím, Ïe rád nav‰tûvu-
je tfie‰Àové sady v dobû zrání tfie‰ní. Naklovává
plody a pod tfie‰nû se vrací i v dobách nedostat-
ku potravy v zimû, kde hledá a louská tfie‰Àové
pecky. Îiví se  i semeny javorÛ a jasanÛ, které
ostatní ptáci ignorují. V dobû krmení mláìat
loví i hmyz. V lese si dlasci najdou potravu i na
místech, kde spárkatá zvûfi a divoãáci hledají
pod snûhem.

Dlasci ob˘vají pfieváÏnû listnaté a smí‰ené
lesy. Ponejvíce se zdrÏují v korunách stromÛ.

ProtoÏe rádi usedají na jejich nejvy‰‰í vûtve,
jen zfiídka je pfiíleÏitost pozorovat jejich tok.
Vût‰inou zaãíná zobáãkováním a poklonková-
ním sameãka, pfii kterém rozevírá kfiídla i ocas,
aby vyniklo jeho pestré zbarvení. Pfiitom ãep˘-
fií pefií na hlavû a oz˘vá se slab˘m hlasem.
V korunách stomÛ i hnízdí. PrÛmûrná v˘‰ka
jeho hnízda kolem ‰esti metrÛ.

Nejãastûji se s dlasky setkáváme v zimû, kdy
v men‰ích hejnech nebo jednotlivû zaletují do

zahrad a parkÛ. KdyÏ oberou i plo-
dy kefiÛ, v zámeckém parku i ãer-
vené mí‰ky tisÛ, vyhledávají kr-
mítka a pravidelnû je nav‰tûvují.
Tuto zimu pfieletuje v na‰ich zahra-
dách asi desetihlavé hejno. Po ro-
zednûní usednou na vrcholové vût-
ve poblíÏ krmeli‰tû a pozorují
okolí. Jako první se na krmítku ob-
jevují vrabci, za nimi zvonci. AÏ se
dlasci pfiesvûdãí, Ïe nehrozí nebez-

peãí, jednotlivû pfiilétají na krmítko. Vrabci je
respektují a sami se vzdálí. Nûkdy krmítko ob-
sadí dominantní dlask a zahání i pfiíslu‰níky své-
ho rodu. Nikdy nepfiilétnou v‰ichni dlasci, nûk-
tefií stále hlídkují na vrcholu stromu. Je moÏné
pfiedkládat jim zimní smûs, kde hlavní sloÏku
tvofií sluneãnicová semena. Velmi se osvûdãily
roztluãené su‰ené pecky z letního zpracování
tfie‰ní, vi‰ní a merunûk nebo i zavafienin.

Dlasci jsou pestr˘m oÏivením na‰í chudé
zimní pfiírody. Je jen na nás, abychom je doká-
zali pfiilákat a nabídnout jim potravu i hnízdi‰-
tû po cel˘ rok. M. Hrabovsk˘

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska

Chrám Vzkfií‰ení Pánû je jednou z nejv˘znamnûj‰ích kulturních památek ve Slavkovû u Brna.

Slavkovský 

má nové
internetové stránky

www.bmtypo.cz

Kromû kostela probûhla v letech 1999–2002
rekonstrukce fary. Podafiilo se opravit cel˘ inte-
riér a zároveÀ pfiestavût budovu na pastoraãní
stfiedisko se zimní kaplí, s uãebnami, kuchyÀkou
a sálem. Západní kfiídlo fary je vybaveno tfiemi
byty pro duchovní, kanceláfií a mal˘m sálem.
Z fondu Regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch
zón byly ãásteãnû hrazeny rekonstrukce sanaã-
ních omítek, fo‰nov˘ch podlah, dlaÏeb, v˘malby,
oken a dvefií, dále statika, fasáda a úpravy do pÛ-
vodního stavu. Na tyto práce poskytly pfiíspûvky:
fond Regenerace ve v˘‰i 2443000 Kã, mûsto
Slavkov 741000 Kã a farnost 381000 Kã. Kromû
toho se farnost podílela ãástkou 1120000 Kã na
úhradû instalací vodovodu, plynovodu, topení,
kanalizaci, elektroinstalaci a vybudování bytÛ se
sociálním zafiízením. Navíc byly odvedeny své-
pomocné práce v hodnotû 1 milionu korun. 

Celkov˘ náklad na rekonstrukce v letech
1995–2002 na kostele a fafie ãinily 12692000
Kã. Podílely se na ní tyto instituce: státní pfiíspû-
vek (fondy R MPZ a ZAD) 8543000 Kã, farnost
ze sbírek 2209000 Kã, mûsto Slavkov 1541000
Kã a Okresní úfiad Vy‰kov 400000 Kã.

Na závûr bych chtûl podûkovat v‰em lidem,
farníkÛm i obãanÛm, ktefií se zapojili do tohoto
díla a pfiispûli do sbírek. Podûkování také patfií
pfiedstavitelÛm mûsta Slavkova a státní správy,
ktefií zprostfiedkovali pfiíspûvky a pomohli pfii
jednáních v prÛbûhu oprav. Vûfiím, Ïe máme ra-
dost z toho, Ïe se ná‰ slavkovsk˘ chrám
Vzkfií‰ení Pánû opût zaskvûl ve své kráse.

P. Milan Vavro, faráfi

BAREVNù!
BAREVNù!
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1. 2. sobota 19.30 hod. PLES PŘÍŠER 111 min.

2. 2. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh bílého ‰éfa vûzeÀské popravãí ãety a mladé Afroameriãanky, která nav‰tûvuje manÏela odsouzeného na smrt. Antiromantick˘ pfiíbûh USA.
MládeÏi nepfiístupno. Vstupné: 50, 52 Kã

4. 2. úter˘ 19.30 hod. JAY A MLČENLIVEJ BOB VRACÍ ÚDER 104 min.

Film, kter˘ si totálnû vystfieluje z meky v‰ech filmafiÛ svûta, ze zákulisí Hollywoodu. Bez cenzury a pûknû natvrdo. Komedie USA.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 2. ãtvrtek 19.30 hod. BOUŘLIVÁ SVATBA 114 min.

âtyfii dny a ãtyfii noci na indické svatbû. Romantická komedie nesena Ïhav˘m dechem monzunu. Koprodukãní film Indie/USA/Fr./It.
Vstupné: 53, 55 Kã MládeÏi pfiístupno

8. 2. sobota 19.30 hod. SEXY PTÁCI 90 min.

9. 2. nedûle 19.30 hod. Je jim nûco pfies dvacet, jsou sexy, jsou muÏského pohlaví a pohlaví je ostatnû to, oã tu bûÏí. Komedie o postpubertálním nadrÏeném
kfiepãení. Francouzsk˘ film. Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

11. 2. úter˘ 19.30 hod. MUŽ, KTERÝ NEBYL 116 min.

Brilantní kriminální pfiíbûh odehrávající se v jiÏní Kalifornii. Bezv˘znamn˘ a svou Ïenou podvádûn˘ kadefiník Ïije svÛj zbyteãn˘ Ïivot. Film USA.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi nepfiístupno

13. 2. ãtvrtek 19.30 hod. HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA 161 min.

14. 2. pátek 16.00 hod. Druh˘ díl filmové adaptace kultovní fiady J. K. Rowlingové! V Bradavicích ãeká Harryho po ãertech nebezpeãn˘ uãitel obrany proti ãerné
15. 2. sobota 19.30 hod. magii. Film USA/VB. Vstupné: 70, 75 Kã MládeÏi pfiístupno
16. 2. nedûle 16.30 hod. Pfiedprodej vstupenek na film bude zahájen od 1. února pÛl hodiny pfied kaÏd˘m pfiedstavením.

18. 2. úter˘ 16.30 hod. DOBA LEDOVÁ 83 min.

Animovan˘ film o dobû ledové. Pfii‰li. Rozehfiáli. Zvítûzili. Film v ãeské verzi namluvili ‰piãkoví herci: J. Lábus, O. Jirák, Z. Mahdal aj.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

20. 2. ãtvrtek 19.30 hod. LÉTO K NEPŘEŽITÍ 97 min.

Pfiíbûh odehrávající se v poslední den letního tábora. Léto jako Ïádné jiné. Krásná pfiíroda. Rozboufiené hormony. Komedie USA.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi nepfiístupno

22. 2. sobota 19.30 hod. MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 91 min.

23. 2. nedûle 19.30 hod. Komedie o tom, Ïe s cizokrajnou nevûstou si berete i její rodinu i tradice. Jak vlastní svatba mÛÏe zanechat trvalé následky. Film USA.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi pfiístupno

25. 2. úter˘ 19.30 hod. DRUHÁ MÍZA 112 min.

ZÛstat ve ãtyfiiceti sama je riskantní. Proto tfii krásné dámy hledají pro sebe Ïenicha. Ale láska si nevybírá. Komedie V. Británie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

27. 2. ãtvrtek 19.30 hod. LANTANA 121 min.

Detektivní pfiíbûh, kter˘ odhaluje na ãtyfiech ‰Èastn˘ch manÏelstvích slabiny jejich manÏelství. Je snadné v‰e zmûnit. Film Austrálie/SRN.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi nepfiístupno

1. 3. sobota 19.30 hod. DNES NEUMÍREJ 123 min.

2. 3. nedûle 19.30 hod. NeohroÏen˘ James Bond se dostane do ledového paláce na Islandu, kde je ukryta smrtící zbraÀ. Agent 007 uÏ podvacáté. Film V. Británie/USA.
MládeÏi pfiístupno

2. 3. nedûle 16.30 hod. PLANETA POKLADŮ 95 min.

Patnáctilet˘ Jim získá mapu k planetû pokladÛ a se star˘m blázniv˘m vûdcem se vydává splnit svÛj sen. Animovan˘ film podle
R. L. Stevensona v ãeské verzi! MládeÏi pfiístupno

4. 3. úter˘ 19.30 hod. SEXY PÁRTY 95 min.

„Vûãn˘ student“ se uÏ sedm˘ rok stará více o to, kdo pofiádá jakou party, neÏ o uãení. Ale otci jednoho dne dojde trpûlivost… Komedie
USA/SRN. MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 3. ãtvrtek 19.30 hod. RÁNO V BENÁTKÁCH 122 min.

Cesta za svûÏím vzduchem italsk˘ch Benátek a neru‰en˘m pokoufiením. Na kaÏdém kroku ho v‰ak provází neúprosn˘ osud. Francouzská
poetická komedie. MládeÏi pfiístupno

8. 3. sobota 19.30 hod. HOLKA NA ROZTRHÁNÍ 108 min.

9. 3. nedûle 19.30 hod. Módní návrháfika by si ráda vzala svého newyorského pfiítele pfiesto, Ïe je vdaná. Chce skoncovat s minulostí, ale není to jednoduché.
Romantická komedie USA. MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: sweb.cz/slavkov-zpravodaj nebo kina.365dni.cz
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