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řejmě poslední slavkovský občánek, ktesrý se narodil již v minulém tisíciletí, je
Marek Doupovec. Chlapeček přišel na svět
v brněnské porodnici na Obilném trhu, a to
na Silvestra v 15.10 hod. Stal se tak i posledním dítětem narozeným v druhém tisíciletí
v uvedené porodnici. Chlapeček podle slov
novopečené maminky Aleny vážil 3,75 kg
a měřil 53 cm.

Z

Děti tisíciletí
První slavkovský občánek nového milénia
se narodil na Nový rok ve 4.40 hod. ve stejné
porodnici jako Marek. Adam Rybecký, jak zní
jeho jméno, měřil 50 cm a vážil 3,4 kg. Svůj
domov spatřil 6. ledna, kdy si ho šťastná maminka Pavlína přivezla domů. Podle jejích
slov je malý Adam podobný tatínkovi, který
z něj má velikou radost.
Šťastným rodičům Marka a Adama blahopřejeme a jejich dětem přejeme do života hodně štěstí a radosti.
Petra Janošíková
Už od rána posledního dne v roce proudily stovky lidí prohlédnout si zrekonstruované hodiny
slavkovského kostela.
Foto: R. Lánský

O prohlídku hodin byl znaãn˘ zájem
Možnosti prohlédnout si nově zrekonstruované kostelní hodiny využilo poslední den
tisíciletí přibližně 1500 osob. Přestože se prohlídky konaly od 9 do 15 hodin, v některých chvílích se tvořily zástupy lidí až před kostel. Dalších asi 130 lidí si hodiny prohlédlo ještě po 16. hodině, kdy byl již stroj slavnostně spuštěn.
Mnozí lidé, kteří přišli kvůli hodinám, si při
níze v hodnotě 8600 Kč (za dobu celých vátéto příležitosti prohlédli i v kostele vystavený
nočních svátků) byly zaslány na konto „Bible
betlém. V něm byly umístěny dvě kasičky
pro Egypt“ a „LL – Likvidace lepry“. Dalších
v podobě andělíčka a černouška. Vybrané pe5100 Kč, které byly vloženy do kasičky
v přední části kostela, byly určeny na opravu
přístupové cesty k hodinám.
„Chtěl bych poděkovat muzikantům a mládeži, která zpívala při slavnostním spuštění
hodin ve tři hodiny odpoledne poslední den
roku. Poděkování si také zaslouží pan Miloš
Šaněk, který se postaral o skvělé noční osvětlení kostela. Díky patří také 30 mužům, kteří
se ujali průvodcovské služby při prohlídce hodin,“ řekl slavkovský farář P. Milan Vavro.
„Mnozí lidé se domnívají, že očekávané
odbití půlnoci se neuskutečnilo. Není to však
pravda, hodiny podle svědectví hodináře odbily ve správný čas, ale pro velký hluk při
odpalování petard nebyly slyšet,“ upozornil
kněz.
Rekonstrukce kostelních hodin se započala
v roce 1996 a byla ukončena na konci roku
Zápis dětí do 1. tříd základních škol se koná
2000. Opravy stály celkem 1 526 000 Kč,
na obou základních školách v úterý 6. února
z toho samotné hodiny 986 tisíc korun a fasá2001.
da průčelí budovy 540 tisíc Kč. V budoucnu
ZŠ Komenského: 13–17 h – vchod od kostela
by se mělo pokračovat s opravou fasády na
ZŠ Tyršova: v 15 h
kostele a faře.
Petra Janošíková
Upozorňujeme rodiče, že zákonný zástupce
dítěte je povinen dostavit se k zápisu dle § 36
Z OBSAHU:
zák. 29/84 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Mûstská knihovna zahájila provoz 3
K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9.
1994 – 31. 8. 1995.
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 23. února

Zápis dûtí do základní ‰koly

Adámek Rybecký

První etapa zalesÀování
obory byla ukonãena
Na přelomu roku 1999 a 2000 započaly těžební práce ve slavkovské oboře a svoz vytěženého dříví. V průběhu roku 2000 pak pokračovalo „dočišťování“ vytěžených úseků
a v podzimních měsících byla zahájena výsadba nových stromků.
V současnosti jsou vytěžené části opět zalesněny, a to z převážné části listnatými stromy
(dub zimní, jasan, javor). Borovice tvoří jen asi
20 % nově vysázených stromků.
V blízké době proběhne probírka východní
části obory – budou vykáceny jednotlivé suché
stromy a průběžně bude pečováno o nově vysázenou část obory.
Mgr. Věra Křivánková

V˘zva ãtenáﬁÛm
Prosíme tímto všechny čtenáře, kteří ještě
mají půjčené knihy z městské knihovny
před jejím uzavřením v březnu minulého
roku, aby byli tak laskaví a přišli je vrátit.
Nehrozí jim žádný postih a pomohou tak
knihovníkům městské knihovny k úplnému
dokončení revizních prací.
Děkujeme za spolupráci
HM
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44. schÛze rady mûsta – 8. 1. 2001
Na základě předložených a projednaných materiálů RM
1. Schvaluje
- přepracování smluvních vztahů mezi TSMS
a některými subjekty na smluvní vztahy mezi
Městem a těmito subjekty
- odprodej nepotřebné kopírky v nepoužitelném stavu za cenu 1000,– Kč
- pronájem uvolněných nebytových prostor na
Palackého nám. 89 po společnosti Golf Invest
Austerlitz, a. s. Okresnímu úřadu ve Vyškově za
stejných podmínek jako u předchozího nájemce
- uzavření Smlouvy o vydávání periodického
tisku s panem B. Malečkem do 31. 3. 2001
- úhradu cestovného souboru Jetelinka na
Regiontour 2001 – výše 2000 Kč – prezentace
města
2. Bere na vědomí
- zprávu o stavu městské knihovny
- informaci o přípravě podkladů pro zřízení expozice k osídlení Slavkova židovskou komunitou
3. Odkládá
- rozhodnutí o slevě nájemného VZP z nebytových prostor – Palackého nám. 89 (vlhkost zdiva)
na 15. 1. 2001 – po odborném vyjádření
- schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na poliklinice (MUDr. Hartl
a MUDr. Kavalová) na 15. 1. 2001 – po osobním
projednání starostou města
4. Ukládá
- škodní komisi města projednat škodu vzniklou v městské knihovně
- řediteli HM provést v roce 2003 mimořádnou
revizi knihovního fondu v městské knihovně
- MěÚ připravit návrh novelizovaných předpisů v oblasti hospodaření a správy majetku města

- MěÚ pozvat pana Jaroslava Fajta, Palackého
nám. 88 na schůzi RM dne 5. 2. 2001 – projednání žádosti pana Fajta o vysvětlení usnesení RM nepovolení vystavování zboží na veřejném prostranství
- vstoupit v jednání se správcem konkurzní
podstaty společnosti EO BRNO, s. r. o. ve věci
koupě pozemku v lokalitě ulic Slovanská
a U Mlýna
5. Doporučuje k předložení zastupitelstvu
města
- návrh na prodej pozemků v lokalitě Cihelna –
pozemky pod garážemi
- odpověď na písemnou interpelaci členů zastupitelstva – připravované investiční akce do
konce volebního období
6. Doporučuje
- ředitelům příspěvkových organizací vzít na vědomí, že RM bude uplatňovat vůči všem příspěvkových organizacím města stejné zásady k odepisování nově pořízeného investičního majetku
7. Neschvaluje
- žádost o zrušení usnesení RM – vedení knih
pracovního výkonu u profese údržbář
8. Ustanovuje
- vyjednávací tým pro jednání se zástupci společnosti TENRYU, s. r. o. ve věci podílu ROS,
s. r. o ve společnosti TENRYU, s. r. o.

Na základě předložených a projednaných materiálů ZM
1. Schvaluje
- jednací řád zastupitelstva města

4. Doporučuje k předložení
- návrh rozpočtu města na rok 2001 finančnímu výboru (po zapracování připomínek RM)
- ZM zprávu o výsledku řízení o záměru
města prodat pozemky p. č. 1470/5 a 1470/6
v ulici Jiráskova
- ZM zprávu o výsledku řízení o záměru
města prodat část pozemku p. č. 686/1 v lokalitě pod hřbitovem
5. Odvolává
- z funkce člena škodní komise Ing. Vojtěcha
Novotného
6. Jmenuje
- ředitelem nově vzniklé příspěvkové organizace TSMS pana Radoslava Lánského, bytem
Polní 1326, Slavkov u Brna
- členem škodní komise Ing. Pavla Dvořáka,
bytem Hodějice 317.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
Otevírací doba pro rok 2001
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XV. mimoﬁádná schÛze rady mûsta
konaná dne 18. 12. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů ZM
1. Schvaluje
- provedení mimořádné splátky úvěru na kotelnu ve výši 7 798 000 Kč v termínu do 21. 12. 2000.

8. mimoﬁádné zasedání zastupitelstva
mûsta konané dne 15. 1. 2001
Na základě předložených a projednaných materiálů ZM
1. Schvaluje
- složení kontrolního a finančního výboru ZM
2. Doporučuje
- radě města neprodlužovat nájemní vztah na
bývalou restauraci Bonapart
3. Ukládá
- RM připravit rozbor nájemní smlouvy na restauraci Josefína
Předložení dlouhodobé koncepce města neuspokojilo zastupitele opozičních stran a předali
novou interpelaci, v níž žádají podrobnější vypracování analýzy školství ve Slavkově a podání podrobných informací o připravované rekonstrukci
ZŠ Komenského a výstavbě tělocvičny na této
škole – na uvedené akce město získalo státní dotaci 28 mil. Kč.

IX. ﬁádné zasedání zastupitelstva mûsta – 18. 12. 2000

45. schÛze rady mûsta – 15. 1. 2001
Na základě předložených a projednaných
materiálů RM
1. Schvaluje
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s MUDr. Hartlem a MUDr. Kavalovou
- zveřejnění záměru města pronajmout část
pozemku par. čís. 2636/1 v lokalitě garáží
Cihelna
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti komise pro životní prostředí
- zprávu o zdravotnických službách na poliklinice a využití nebytových prostor v budově
3. Ukládá
- zprávu o činnosti povodňové komise
- vedoucímu odboru BTH navrhnout technické řešení odvětrání prostor pronajímaných
VZP (Palackého nám. 89)

1/2001

9–16 h
zavřeno
9–16 h
zavřeno
9–12, 12.30–17 h
11–17 h
9–16 h
zavřeno

I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 05/44 22 09 88 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

- rozbory hospodaření města a jeho organizací
za III. čtvrtletí 2000
- rozpočtová opatření - převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje – 800 000 Kč
- úhrada služeb poskytovaných informačním
centrem – 97 000 Kč
- podíl na akcích Sdružení obcí Ždánického
lesa a Politaví – 7 000 Kč
- přesun finančních prostředků v rámci organizace TSMS
- záměr zhodnocování volných finančních
zdrojů města
- transformaci TSMS z rozpočtové organizace
na organizaci příspěvkovou
- zřizovací listinu TSMS
- souborné stanovisko k regulačnímu plánu
zóny Koláčkovo náměstí
- prodej pozemků par. čís. 3721/1, 3721/5,
3721/6 a 3721/7 v lokalitě Zlatá Hora
- prodej pozemku par. čís. 3189/4 role v lokalitě Pod oborou
- prodej pozemku par. čís. 1477/2 zahrada
v ulici Jiráskova
- prodej pozemku par. č. 760/3 v ulici Slovákova
- ustavení výborů ZM: kontrolní výbor – 5 členů, finanční výbor – 5 členů, výbor pro zahr. styky
2. Bere na vědomí
- průběžné plnění programu rozvoje města
- zprávu o přidělení volných bytů s finanční
spoluúčastí v lokalitě Polní
3. Zmocňuje
- radu města k obchodování s akciemi České
spořitelny, a. s. – minimální čistý zisk 10%
4. Vyhlašuje
- výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení - 1. kolo dnem 2. 1. 2001, - 2.
kolo dnem 2. 4. 2001
5. Odkládá
- rozhodnutí o změně zástupce města ve společnost Mohyla Míru – Austerlitz, o. p. s.
Zprávy ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková

1/2001
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ZU· a její poslání po 45 letech
1. února 2001 oslaví Základní umělecká škola ve Slavkově u Brna 45. výročí svého vzniku. Toto výročí jsme si připomněli slavnostním koncertem 26. ledna 2001 v sále školy.
Od skromných začátků, kdy škola neměla
učebních a studijních oborů ve středních a vysovlastní budovu, měla pouze 2 učitele a 47 žáků,
kých školách s uměleckým zaměřením.
se během 45 let rozrostla v největší školu na
Je chvályhodné, že si rodiče uvědomují nezaokrese Vyškov.
stupitelnost výchovy svých dětí v tak
V roce 1960 získala škola vlastní buušlechtilých disciplínách jakými jsou
dovu od města, které je jejím vlastníhudba, tanec a výtvarná výchova a svěkem, do bezplatného užívání a od této
řují nám své děti. Centrem naší pozordoby se dá mapovat její vzestup. V současnosti
nosti je každý jednotlivý žák, jeho jedinečnost.
má škola 24 zaměstnanců, z toho je 22 pedagoKaždá umělecká výchova směřuje k rozvíjení
gických pracovníků, kteří vyučují 557 žáků ve
osobnosti žáka. Řídí se specifickými metodami
třech oborech: hudebním, tanečním a výtvara nezbytně vyžaduje odbornou i pedagogickou
ném. Kmenová škola sídlí ve Slavkově a má čtypřipravenost učitele, stejně jako jakýkoliv jiný
ři detašovaná pracoviště: v Kobeřicích,
předmět. O tom, že se nám práce daří, svědčí
Křenovicích, Otnicích a Vážanech.
celá řada našich absolventů, kteří navázali na záOd 1. ledna 1993 má škola právní subjektiviklady našeho vzdělávání a dále studují umělecké
tu a jejím zřizovatelem je obec. Ve svém zřizoobory. Množina dětí, která se ale dále profesně
vateli máme výborného partnera a náš příkladný
nevěnuje uměleckým činnostem, je ale podstatvztah nám závidí mnohé školy nejen vyškovskéně větší. Zdá se nám, že právě oni jsou obrazem
Vojáci na civilní službě čistí křišťálové lustry
ho okresu.
kulturnosti celé společnosti, její citlivosti a kulv Historickém sále.
Foto: H. Mazlová
Posláním základních uměleckých škol je potivovanosti. Svoji dávnou zálibu pěstují jako
skytovat základy vzdělání v uměleckých obosvého koníčka a v této dnes tak uspěchané, techrech a připravovat nadané žáky pro studium
nokratické době jsou právě oni našimi nejvěrnějšími posluchači a propagátory.
Svou kratičkou exkurzi do minulosti i současnosti slavkovské ZUŠ zakončím zopakováním
Tak jako každý rok probíhá i letos generálV pondělí 15. ledna navštívila ZŠ Tyršova
dvou podstatných faktů. Konstatováním, že naní úklid všech prostor, které během sezóny
skupina Stíny minulosti z Protidrogového
ším skutečně výborným partnerem je město
navštěvují zájemci o prohlídku našeho zámcentra v Opavě. Kromě toho, že zahráli a zazSlavkov – náš zřizovatel, který nám vytváří ty
ku. Je třeba zejména ošetřit podlahy, které nepívali písně z vlastní tvorby, hovořili s námi
nejlepší podmínky pro výchovu nám svěřených
sou největší zátěž, ale také všechny součásti
otevřeně o problémech drogově závislých lidí.
dětí, a poděkováním především rodičům, kteří
interiéru - nábytek, okna, dveře, textilie, lustAsi nejlepší ze všeho bylo, že jsme si mohli
vedou své děti ke kvalitnímu trávení volného
ry. Výčet všeho by jistě zabral mnoho místa.
otevřeně, bez zábran popovídat s Markem, člečasu, protože z nich nechtějí mít jen pacienty žiNa ilustračním fotu jsou zachyceni vojáci na
nem skupiny, který byl celá léta na drogách závota, ale skutečně plnohodnotné lidi.
civilní službě při čištění křišťálových lustrů
vislý. Nyní již čtyři roky abstinuje, ale drogy
Eva Cupáková
v Historickém sále.
HM
jej poznamenaly na celý život. Byl podmíněně
odsouzený, má zdravotní problémy, trpí psychickými poruchami, ztratil definitivně důvěru
rodičů. Odvykání drogám jej stálo značné úsiV minulých číslech Slavkovského zpravodaje jsme avizovali zahájení provozu v městlí, protože přestat brát drogy se podaří asi jen
ské knihovně, ve které po revizi knihovního fondu a následných personálních změnách
jednomu člověku ze sta.
probíhala přestavba interiéru do podoby vyhovující zejména našim čtenářům.
Mnozí z nás si možná teprve nyní uvědomuV úterý 2. ledna 2001 ve 14 hodin byla knipomoc panu K. Rozsypalovi, který nám poskytjí, že to, jak budeme sami se sebou zacházet,
nul technickou podporu při reorganizaci a také
hovna otevřena. Malého slavnostního aktu se zújak se budeme chovat ke svému tělu a jak bude
všem dalším, kteří se jakýmkoli způsobem podíčastnilo i vedení města, starosta Mgr. Petr Kostík
vypadat naše budoucnost, můžeme ovlivnit jen
leli na pracích prováděných v městské knihovně.
a místostarostka Mgr. Věra Křivánková, kteří
my samotní. Život je jen náš a jen na nás záviHM
projevili spokojenost s vykonanou prací. Přijeli
sí, na jakou cestu se vydáme.
i novináři z deníku Rovnost (jejich článek vyšel
Jana Červinková, Ondřej Cigánek, Milan
DDM Slavkov u Brna ve spolupráci
4. ledna v regionální příloze Rovnosti).
Cigánek 9. A ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
s Mgr. Hanou Charvátovou pořádá:
Kromě již zmíněné změny prostorového uspořádání se podařilo díky projektu „Svět informací
Dámský
pro všechny“ získat dotaci Ministerstva kultury
rekondičně-regenerační
víkend
DDM Slavkov pořádá pravidelné
ČR, která byla mimo jiné použita na vybudování
Místo
konání:
Rekreační
zařízení
Ruprechtov
zájezdy na plavání do krytého bazénu
internetového připojení. K dispozici je zatím jedTermín:
27.–29. 4. 2001
v Blučině, vždy ve čtvrtek – odjezd
na pracovní stanice, čímž se naše knihovna zařaCena:
750 Kč (plná penze + ubytov 16.15 hod. od kostela. Návrat kolem
dila do již dosti velké skupiny knihoven, ve ktevání)
19. hodiny. Cena 50 Kč za osobu. V ceně je 1 horých je toto moderní informační médium
Doprava:
vlastní (individuální)
dina plavání a doprava. Zájezdy jsou určeny pro
přístupno čtenářům a dalším uživatelům. Protože
Náplň pobytu: „Aktivní“ odpočinek – možplavce a rodiče s dětmi. Termíny: 25. ledna, 8.
zájem veřejnosti se již projevil ve značné míře,
nost výběru:
února, 22. února, 8. března, 22. března.
doufáme, že se nám podaří rozšířit počet pracovDDM Slavkov zahajuje činnost pěveckého
• Masáže • Kosmetika • Pedikúra, manikúra •
ních stanic, abychom v budoucnu mohli uspokozájmového kroužku pod vedením Mgr.
Cvičení s hudbou • Stolní tenis • Cvičení v pojit co největší počet zájemců.
Heleny Švejdové. Schůzky každou středu
silovně • Sauna • Vířivá koupel (Whirlpool) •
Přestože bylo dosaženo vytčeného cíle, bude
Pěší turistika (cykloturistika) • Míčové hry •
v DDM od 14.15 hodin.
DDM
pokračovat další zlepšování jak činnosti knihovBazén (dle počasí) • Společenský večer (v zaříny, tak i jejího vzhledu. Ve spolupráci se slavzení nebo mimo, dle zájmu)
kovskou
radnicí
se
zvažují
možnosti
přestěhováZŠ Tyršova pořádá v sobotu 3. 2. 2001 školní
Předběžné přihlášky odevzdejte do konce
ní knihovny do vhodnějších prostor zejména
ples. Začátek ve 20 hodin ve Společenském
měsíce ledna 2001 na DDM Slavkov nebo
v
souvislosti
s
dostupností
pro
občany.
Pro
starší
domě ve Slavkově. Vstupné 55 Kč. K tanci a poMgr. Haně Charvátové.
čtenáře, kteří tvoří významnou složku uživatelů
slechu hraje ve velkém sále Panorama Vyškov
Veškeré informace na tel. č.: 0604 645
knihovny, je totiž zvláště v zimě knihovna hůře
a v kavárně Josefína cimbálová hudba.
403, nebo přímo v DDM denně od 8 do 16
přístupná a zima je přece ke čtení jako stvořená.
Srdečně zvou pořadatelé
hod. na tel. č. 05/44 22 17 08
Chtěli bychom tímto poděkovat za nezištnou

„Memento“

Generální úklid
zámeck˘ch interiérÛ

Mûstská knihovna zahájila provoz

Zprávy z DDM
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Ohlasy na sborník

O děti v Dětském domově Lila v Otnicích je dobře postaráno.

Foto: archiv ZŠ

Náv‰tûva v Dûtském domovû v Otnicích
Po přednášce JUDr. Živěly jsme se rozhodli, že bychom mohli pomoci opuštěným dětem. Jak již víme, nejbližší dětský domov je

Nabídka Z· Komenského
Vážení rodiče, Základní škola Slavkov
u Brna, Komenského náměstí 459 si vás dovoluje seznámit s těmito údaji:
Stabilní a kvalifikovaný učitelský sbor s novými a mladými učiteli a vychovateli, zajišťuje
kvalitu výchovy a vzdělání. V nových prostorách v letošním roce nabídneme moderní odborné pracovny na vysoké úrovni. Budou zde dvě
počítačové učebny s internetem, které umožní
žákům nejen výuku informatiky, ale i výuku
např. matematiky, zeměpisu, přírodopisu…, dvě
jazykové učebny pro anglický a německý jazyk,
učebna výtvarné výchovy, dílna grafiky a keramiky s keramickou pecí, knihovna se studovnou
a multimediální pracovnou pro volný čas dětí.
V provozu zůstanou stávající počítačová pracovna, učebna pro základy administrativy a odborné
pracovny s televizí a videem.
Vaše děti mohou využít této nabídky:
• malé počty žáků v prvních třídách – škola hrou
• výuka cizích jazyků – An, N, Fr… – již od prvního stupně
• moderní vyučovací metody – hra, experiment,
rozhovor, vyučovací bloky, individuální přístup, práce s internetem…
• ekologická výchova
• volitelné předměty dle zájmů žáků – výuka zákl.
administrativy a účetnictví, druhý cizí jazyk…
• pestrá činnost Školního sportovního klubu
(míčové hry, atletika, pódiová vystoupení…)
• školní jídelna a družina přímo v budově školy
• studijní výběrové třídy od 5. ročníků, rozšířené
o druhý cizí jazyk a informatiku
• poradna pro dyslektické žáky nižších i vyšších
ročníků
• každoročně veřejná reprezentace školy kulturním vystoupením pro město Slavkov
• výjezdy žáků do zahraničí – Francie (Darney),
Rakousko, Polsko, Itálie (Bibione)
• kulturní zájezdy žáků do divadel – Praha, Brno
• kroužek Dramatická výchova – každý rok celovečerní divadelní hra pro veřejnost
Naše zásada: Žák nemá strach z vyučování,
důvěřuje učitelům i spolužákům.
Mgr. Jaromír Pytela, ředitel školy

v Otnicích. Po dohodě s učiteli naší školy
jsme ve třídě 8. C a 8. A uspořádali sbírku
„plyšáků“.
21. prosince 2000 jsme se vydali za opuštěnými a postiženými dětmi. Měli jsme obavy
z jejich reakce a chování, ale jak se později
ukázalo, bylo to naprosto zbytečné. Děti projevovaly obrovskou radost nad našimi vánočními dárky. Nezvyklé prostředí „LILY“ na nás
působilo velmi příjemně. Při prohlídce jsme
měli možnost seznámit se s účelně vybavenými pokoji a moderně zařízenou tělocvičnou.
Během návštěvy jsme si uvědomili, že děti si
vytvořily svůj vlastní svět, do kterého nikdo nevidí. My se jej snažíme alespoň pochopit, abychom do něj mohli trochu vniknout. Škoda jen,
že lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, je zatím
málo…
L. Pištělák, H. Hřebačková,
T. Chloupková, M. Svobodová,
žáci ZŠ Komenského nám.

Při příležitosti loňského setkání absolventů,
učitelů a pracovníků Základní školy na Tyršově
ulici vyšel sborník nazvaný Slavkovské základní
školy ve 20. století. Koncem listopadu nás pak ve
škole potěšil velmi milý dopis, který nám zaslala
PhDr. Helena Kneselová, CSc., odborná asistentka z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vyjímáme
z něj:
„…velmi Vám děkuji za publikaci o slavkovských školách. Jednak jsem si ji se zájmem přečetla (zvlášť způsoby, jak školy sháněly peníze
na vybavení, mi připomněly současnou situaci),
jednak jsem v ní skutečně objevila obrázek s tatínkem. Je to ta fotografie z r. 1931, na níž prezident Masaryk podepisuje kroniky. A ten chlapeček v kroji za jeho zády, který zvědavě vykukuje,
to je můj tatínek Alois Jandl.
Udělalo mi to obrovskou
radost a přimělo mě to k intenzivnějšímu hledání –
a podařilo se: našla jsem
staré album, v němž je
spousta fotografií ze školních let mých rodičů. Jsou
tam i další fotografie
s Masarykem, na jedné je
s paní učitelkou Nakládalovou, která v té době
učila ve Slavkově ruční práce, fotky ze školních
divadelních představení atd.…“
Takové ohlasy nás těší. Pokud také vy se chcete seznámit s historií slavkovského školství, můžete si sborník Slavkovské základní školy ve 20.
století zakoupit ve slavkovských knihkupectvích, prodejnách tabáku, v informačním středisku nebo přímo u nás v ZŠ na Tyršově ulici.
V. Dobešová
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra
Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír
Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 12. 2. 2001

Finanční úřad informuje
Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitostí na rok 2001, že jsou povinni v termínu
do 31. 1. 2001 nahlásit formou podání dílčího
přiznání k této dani veškeré změny, ke kterým
došlo v průběhu loňského roku. Obdobně je
třeba podat dílčí daňové přiznání např. těmi
poplatníky, kterým v r. 2000 skončilo pětileté
osvobození od daně z důvodu realizace změny systému vytápění a patnáctileté osvobození od daně z novostaveb.
Po novele zákona o dani z nemovitostí
s účinností od 1. 1. 2001 již nelze uplatnit nárok na osvobození od daně ze staveb z důvodu změny systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém vytápění plynem nebo
elektřinou, a to ani zpětně za předchozí zdaň.
období. Osvobození uplatněná z tohoto důvodu v předchozích letech však zůstávají zachována po dobu, na kterou byla přiznána.
Nově budou podávat přiznání poplatníci
této daně také na byty a nebytové prostory samostatně evidované v katastru nemovitostí.
Od povinnosti platit daň ze stavby jsou však
do konce r. 2002 osvobozeni majitelé těch bytových jednotek, které byly převedeny do
vlastnictví fyz. osob z vlastnictví státu, obce
nebo družstva.

Současně upozorňujeme, že při vyplňování
daňového nebo dílčího daň. přiznání je nutné
nově u daně ze staveb výměru (základ daně)
zaokrouhlovat na celé m2 nahoru.
Informace o zdaňování bytů a nebytových
prostor lze získat i na internetu, na stránce
Ministerstva financí, www.mfcr.cz.
Doporučujeme, aby se poplatníci, jichž se
týká povinnost podat úplné či dílčí přiznání
v lednu letošního roku, dostavili na finanční
úřad v úřední hodiny osobně s vyplněným přiznáním i s příslušnými doklady.
- Poplatníky daně z přidané hodnoty
(podnikatele):
upozorňujeme na novelu tohoto zákona
s účinností od 1. 1. 2001 a s tím související
povinností podávat daň. přiznání počínaje
zdaň. obdobím za leden, resp. za 1. čtvrtletí,
na zcela nových tiskopisech.
- Poplatníky daně silniční (podnikatele):
upozorňujeme na povinnost podat daň. přiznání za rok 2000 v termínu do 31. 1. 2001 na
nových tiskopisech (možnost uplatnění slevy
u automobilů splňujících limity Euro 2 a Euro
3) a na možnost podat daň. přiznání na disketě
(pokyny a programové vybavení jsou k dispozici na internetové adrese www.mfcr.cz).
FÚ
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Tři králové přicházejí…
republiky. Touto misí se snaží obnovit zájem občanů o dobročinnost a znovu zapojit lidi do služby bližnímu v nouzi u nás i v zahraničí.
Cíle sbírky jsou:
1. Formovat veřejnost k sociálnímu cítění,
k pomoci bližnímu.
2. Umožnit občanům ČR podílet se na charitní práci.
3. Získávat finanční prostředky pro činnost
všech složek SČKCH.
Do našeho města zavítalo slavné poselstvo
o víkendu 6. a 7. ledna. Celkem šest tříčlenných
skupinek vyslaných místní farní Charitou, z nichž
jednu tvořili skauti, vybíralo peníze na různé dobročinné projekty. Koledníci měli kasičky, které
byly zapečetěny na MěÚ ve Slavkově, a po ukončení sbírky opět rozpečetěny.
Jejich obsah nebyl zanedbatelný. Ve Slavkově se vybralo 39 121 Kč, v Hodějicích
11 498 Kč, v Nížkovicích 10 241 Kč. Všem občanům, kteří koledníkům otevřeli nejen dveře,
ale i svá srdce, upřímně děkujeme.
Charita Slavkov

V době od 3. do 8. ledna 2001 chodily do
domácností, institucí a po ulicích v celé ČR
skupinky tří králů s koledou a prosbou o finanční příspěvky občanů.
Tříkrálovou sbírku, na základě rozhodnutí
Biskupské konference, pořádalo Sdružení Česká
katolická charita (SČKCH) po celém území naší

Pozvání do Pohádky
Jste maminka na mateřské dovolené? Zveme
vás a vaše dítko do mateřské školy Pohádka, která pro vás otvírá mateřský klub. Nabízíme vám:
- Pravidelné posezení s výměnou zkušeností
- Hry s dětmi
- Váš vlastní program
- Využití prostor MŠ – seznámení s novým výchovně-vzdělávacím programem „Začít spolu“ –
hry v centrech aktivit.
Přijďte se třeba jen podívat – každý týden ve
středu a ve čtvrtek od 15 hod.
Na vaši návštěvu se těší tým zaměstnanců mateřské školy Pohádka.

PORADENSKÁ CENTRA:
Vy‰kov, Palánek 1 (AgrodÛm)
0507/33 37 90
Buãovice, nám. Svobody 930
(u kostela)
0507/38 07 90

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY, a. s.

okénko
Územní org. Svazu diabetiků Slavkov připravuje i letos pro diabetiky sedmidenní rekondiční
pobyt v lázních Luhačovice ve dnech 26. 4.–3. 5.
2001. Poplatek včetně cestovného, ubytování,
celodenní stravy, měření glykémie, edukace a lázeňských procedur je 2200 Kč. Přihlášky ihned,
úhrada poplatku do 15. března.
Ve spolupráci s CK ZMS tours Brno připravujeme desetidenní ozdravný pobyt do Itálie.
Zájezd se uskuteční od 14. do 23. 9. 2001 s ubytováním v letovisku Marcelli Di Numana na
Anconské riviéře. Ubytování v dvouložnicových
apartmánech se společnou kuchyní a příslušenstvím. Vlastní povlečení na spaní. Stravování
vlastní s možností přípravy v kuchyni s ledničkou. Cena pro všechny účastníky (doprava autobusem, ubytování, spotř. energie a vody, služby
delegáta CK, pojištění) je 3040 Kč. Celodenní
výlet s průvodcem do Říma 590 Kč. Přihlášky do
28. 2. na ÚO Svazu diabetiků, Čs. armády 1070,
Slavkov, tel. 05/44 22 19 46, nebo v úterý na poliklinice kanc. č. 142.
Marie Miškolczyová

Šachový turnaj
Ve dnech 9.–15. 2. pořádá Český svaz zrakově
postižených sportovců ve slavkově v prostorách
Sokolského domu mezinárodní šachový turnaj
družstev nevidomých šachistů. Účastní se ho
družstva Slovinska, Chorvatska, Maďarska,
Polska a družstvo ČR; celkem cca 38 osob.
Slavkov jsme vybrali proto, abychom mohli využít jeho slavné historie a účastníky s ní seznámit.
Zdeněk Horák, předseda SEKCE šachy

SLEVA 0,25 % PRO NOVÉ KLIENTY DO 29 LET!
Dále hledáme
úvûrové poradce, obchodní zástupce
pro oblasti:

PﬁÁTELSK˘ ÚVÛR
máte jen 20 % hotovosti – plaÈte ménû a vyuÏijte
zv˘hodnûné nabídky Modré pyramidy
Pozor!
nabídka je ãasovû omezená od 1. 1. do 31. 3. 2001

Vy‰kov, Slavkov, Buãovice

EXPRESNÍ ÚVÛR
jen 10 dní a je pﬁipraven

Jedná se o seriozní nabídku, roz‰íﬁení
aktivit mal˘ch podnikatelÛ a firem.
Zdarma za‰kolíme a vybavíme!

• státní pﬁíspûvek aÏ 4500 Kã
• stál˘ tarif 40:60
• úrok 4,5 %
• v˘hodn˘ tarif 20:80
• 6% úvûr

Informace na v˘‰e uvedené adrese,
pﬁípadnû volejte mobil: 0604/27 26 27

NA VA‰I NÁV‰TÛVU SE TÛ‰Í PRACOVNÍCI NA‰Í KANCELÁﬁE
e dnech 14.–16. prosince 2000 proběhla střelecká soutěž firmy Cutisin Slavkov u Brna na
střelnici SSK 0750 E-COM v kazematech slavkovského zámku za účasti 74 střelců ve třech kategoriích. V kategorii mužů zvítězil nástřelem 169
b. P. Kotolan před druhým RNDr. Z. Kohnem 168
b. a třetím S. Mrázkem. V kategorii
žen si vítězství odnesla Ing. E.
Kubicová s bodovým ziskem 152 b.
před druhou T. Vlčkovou 151 b. a třetí M.
Obořilovou 136 b. V kategorii hosté nástřelem
184 b. zvítězil J. Loukota před druhým J.
Goldhammerem 183 b. a třetím Vl. Čučkou.
Dne 21. prosince proběhly na střelnici E-COMu
zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního
průkazu. Všech 14 zájemců splnilo zkoušky s velmi dobrým prospěchem. Kolektiv zaměstnanců
střelnice, kteří zkoušené připravoval ke zkouškám,
byl odměněn uznáním a pochvalou nejen od absolventů, ale i od zkušebního komisaře.
30. prosince proběhla střelecká soutěž v „sil-

V

vestrovském střílení“ o nejnižší počet bodů.
Zvítězil S. Hlaváček z Brna nástřelem pouhých 20
bodů před J. Loukotou z Vyškova a J.
Goldhammerem z E-COMu, kteří nastříleli shodně 24 body a V. Čučkou a J. Závodným oba ze
Slavkova a oba 25 bodů.

Zpracuji Va‰e

úãetnictví
Rychle, levnû a spolehlivû
Eva Bayerová
Zlatá Hora 1367
Slavkov u Brna
tel.: 05/44 22 03 56
Goldhammer z pořádajícího SSK 0750 E-COM
Slavkov nástřelem 146 bodů před V. Čučkou ze
Slavkova 140 b. a E. Studeným z SKP Brno 139 b.
V disciplině velkorážná pistole standardní (služební) nejlepšího výsledku dosáhl Ing. M. Baláš
z Brna nástřelem 140 b. Na druhém místě se umístili stejným nástřelem 133 b. E.
Studený z Brna a Č. Vintr
z Kuřimi.
Na třetí a čtvrté kolo Zimní ligy ve dnech 20.
ledna a 10. února zvou členové SSK 0750 zájemce o sportovní střelbu. Mládež od 15 do 18 let
v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby zveme na
výcvik a tréninky střelby ze vzduchových zbraní
na Zámeckou střelnici ve Slavkově. Pro dospělé
zájemce připravujeme další kurz přípravy ke
zkouškám odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Pro milovníky střelby z krátkých palných zbraní máme připravena střeliště k vyzkoušení střelby ze zbraní jak vlastních, tak i u nás
vypůjčených.
J. Goldhammer

Zimní stﬁelecké soutûÏe
6. ledna 2001 uspořádal klub Novoroční soutěž
ve sportovní střelbě sportovní a služební pistolí.
V disciplině sportovní pistole nástřelem 286 bodů
zvítězil S. Hlaváček z Brna, před Ing. J. Procházkou
z Vyškova a V. Kúřilem ze Ždánic, kteří oba nastříleli shodně 272 b. V disciplině velkorážná pistole
standardní (služební) zvítězil Ing. J. Procházka nástřelem 261 b. před M. Gregorem z Bučovic 260 b.
a M. Machátkem z SKP 0609 Vyškov nástřelem
256 b. Dále byli vyhlášeny výsledky celoroční
soutěže o nejlepší terč za rok 2000.
V disciplině sportovní pistole zvítězil J.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

6

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
V pondělí 15. ledna 2001 jsme vzpomenuli 30. výročí úmrtí pana

OLDŘICHA ŠMERDY
Vzpomínají synové Vladimír, Oldřich a dcera Stanislava s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Blahopřání
V neděli 21. ledna 2001 oslavila životní jubileum 70 let paní

IRENA SEKEROVÁ
ze Slavkova u Brna
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí dcery Irena, Helena a Jindra s rodinami

Zahrádkářské okénko
Make-up pro kazdého
Styl v líčení je něco, co stojí za prozkoumání.
Nepohlížejte na svůj make-up jako na způsob kamufláže, ale použijte ho k vyzvednutí toho, co je na vašem obličeji nejlepší. Je vhodné neřídit se pouze
módním trendem, ale tím co vám sluší.
Perfektní nalíčení vyžaduje tyto základní kroky:
osvěžení pleti pleťovou vodou a nanesení kvalitního
hydratačního a ochranného krému. Korektor jemně
rozetřeme na partie pod očima, nebo jím poopravíme
tvar obočí u nosu. Make-up vybíráme na denním
světle s tím, že tón pleti se mění s ročním obdobím.
Aby make-up vydržel celý den, zafixujeme ho transparentním pudrem. Nejdříve štětcem kroužíme od
čela ke krku a pak „učešeme“ chloupky směrem
dolů. Oči zvýrazníme tužkou na oči a řasenkou,
u přirozeného líčení používáme dva barevné odstíny.
Rty – obrys – obkreslíme odpovídající konturovací
tužkou a vyplníme rtěnkou. Popraskané rty je vhodné častěji ošetřovat ochrannou a vyživující rtěnkou.
Celkový efekt nalíčení doplníme tvářenkou, kterou
aplikujeme podél lícních kostí vzhůru ke spánku.
A pozor, někdy méně znamená více. Abyste do
letošní plesové sezony vstoupili s dostatečnou krásou a sebevědomím vám přeje kosmetička Iva Šmídová.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
Radek Konečný

•
•
•
•
•

pokládka obrubníků a palisádových krajníků
přídlažby
žulové historické dlažby
úprava podkladních vrstev
rekonstrukce silnic, chodníků

CENY NA ZÁKLADĚ DOHODY • ZKUŠENOSTI •
VYSOKÁ KVALITA PRÁCE A DENNÍ VÝKONY

Radek Konečný
Bučovická 176, Slavkov u Brna
Tel.: 05/44 22 05 41
Mobil: 0608 632 027

Český zahrádkářský svaz, Základní organizace
a Zahrádkářská osada ve Slavkově u Brna se na společné schůzi dohodli, že od ledna 2001 budou ve
Slavkovském zpravodaji pravidelně informovat jak
členy obou organizací, tak širokou veřejnost o tom,
co v daném období dělat, jak připravit půdu pro výsadbu jednotlivých druhů zeleniny, kdy sázet ovocné stromy, keře a jak a kdy provádět řez. Taktéž
chceme informovat o naší činnosti, zájezdech, výstavách ovoce a zeleniny, moštování a sušení ovoce,
prodeji stromků a brambor.
Brambory jsou celosvětově nejvýznamnější
plodinou po obilninách – kukuřici, pšenici a rýži.
I když můžeme pěstovat brambory na stejném pozemku několik let, není to vhodné pro nebezpečí
rozšíření chorob a škůdců. Ideální je střídání plodin
tak, aby brambory na pozemek přišly za čtyři roky.
Pokud tenhle interval musíme zkrátit, je nutné vysazovat pouze brambory z uznané sadby a odrůdy
odolné háďátku bramborovému. Záhon vyhnojíme
brzy na podzim chlévskou mrvou. Když použijeme
na jaře jen NPK, hnojíme v dávce 80–100 g na 1 m2,
tak plně doplňujeme chlévskou mrvu zapravenou
na podzim. Příprava půdy spočívá v nakypření suché půdy do hloubky alespoň 15 cm, čímž dosáhneme vydatného ničení plevelů. Vyoráním mělkých
rýh (6–8 cm), do kterých vysazujeme naklíčené hlízy a zahrnutím-naoráním vytvoříme hrůbky. Vzešlé
rostliny hrůbkujeme do výšky 20–30 cm. Pro výsadbu si zabezpečíme zdravou certifikovanou sadbu, kterou je nutné předklíčit. Nakličování probíhá
při teplotě 10–18 °C. Termín výsadby souvisí
s možností poškození nočními mrazy. Ošetření spočívá v opakovaném nahrnutí půdy do hrůbků se současným ničením plevele – opakujeme 2–3x vždy po
7–10 dnech.
Naše organizace bude opět zajišťovat sadbu
brambor a broskvoní pro letošní jarní výsadbu.
Nabídka s popisem odrůd je vystavena za oknem
v domku Zahrádkářů. Osobní nebo písemné objednávky přijímá Miroslav Rys st., ulice ČSA 253, a to
nejpozději do 20. února. Zdraví, štěstí a mnoho pěstitelských úspěchů v roce 2001 přejí Zahrádkáři
ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
http://www.elektro-spacil.cz
e-mail: elektro.spacil@iol.cz

NEJVùT·Í V¯BùR ELEKTROSPOT¤EBIâÒ, KTER¯ KAÎDÉHO POLOÎÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8
05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16
05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37
05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7
068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206
0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4
0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18
0508/33 37 10, kl. 25
OD PRAÎÁK-VRBA, P¤EROV, NÁM. T. G. MASARYKA 13
0641/21 95 62
SHOPPING CENTER, B¤ECLAV, J. PALACHA 3197
0627/32 55 01

ví
Královksttra
plné ele
PRODEJ NA SPLÁTKY
I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km
ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA
0800 13 72 35
Po–Pá 8–17 h
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
PATRIOT MEL GIBSON V˘pravná dobrodruÏná podívaná o hrdinovi
amerického boje za nezávislost. „Ohromné pﬁedstavení… Patriot - to
je bomba!“ P. Travers, ROLLING STONE. Start 5. 2. Na VHS + DVD.
TANEC SVÁ·NÍ Studenti baletu ve strhujícím filmu o profesionálních
ambicích, lásce a nenávisti. Nejlep‰í pﬁátelé v Ïivotû, jsou
nejvût‰ími profesionálními soupeﬁi… Nov˘ taneãní kinohit!
SNILA JSEM O AFRICE KIM BASINGER, VINCENT PEREZ Jeden
z nejoãekávanûj‰ích filmÛ roku, pﬁi kterém zaÏijete dobrodruÏství
a romanci… Pﬁichází pﬁíbûh natoãen˘ podle skuteãné události
o Ïenû, které se podaﬁilo splnit své sny.
SUPERNOVA Napínav˘ sci-fi thriller, v nûmÏ se lidstvo pot˘ká s krut˘m
terorem ve vesmíru. Explozivní podívaná plná speciálních efektÛ.
âERNOâERNÁ TMA Nebojte se tmy, bojte se toho, co z ní povstane!
Ocitnou se na neznámé planetû, skr˘vající smrtící tajemství. Jednou
za 20 let tu nastane zatmûní místních sluncí a objeví se nûco
hrÛzostra‰ného…
FLINTSTONEOVI 2 Fred Flintstone a Barney Rubble vyráÏejí se
sv˘mi pﬁítelkynûmi Wilmou a Betty na blázniv˘ víkend do Rock
Vegas!! YABBA-DABBA-DOO!!!
HROMY A BLESKY Bláznivá komedie z je‰tû bláznivûj‰ího svûta
amerického profesionálního wrestlingu. Natoãeno vnejvût‰ích americk˘ch arénách vãetnû Grand Olympic Auditorium.
TENKRÁT NA V¯CHODù JACKIE CHAN, OWEN WILSON, LUCY
LIU. Akãní komedie o Divokém Západû ve v˘chodním stylu, vypráví o tom, co se stane, kdyÏ V˘chod se sv˘m kung-fu narazí na Západ
s rychl˘mi kolty proklatû nízko u pasu.
ADRENALIN TOM BERENGER, DENIS RODMAN, STEPHEN BALDVIN. Jeden tajn˘ agent… Dvû strany zákona… Tﬁi sekundy do dopadu… KaÏdá sekunda se poãítá.
·IMPANZ MOOKIE Rodinná komedie o tom, co v‰echno mÛÏe potkat
‰impanze, kter˘ umí mluvit.
KRVAVÁ LÁZE≈ Va‰e noãní mÛra je tu. Veãírek pln˘ pﬁekvapení zaãíná. HrÛza, bolest, strach!
DELTA FORCE ONE: ZTRACENÁ HLÍDKA GARY DANIELS, MIKE
NORRIS. Svût po pádu „Ïelezné opony“ není zcela vbezpeãí.
Likvidované atomové zbranû se staly v˘hodn˘m obchodním artiklem. âasu je málo a rychle utíká.
BANZAI PAOLO VILLAGGIO jako Sergio Colombo je ﬁeditelem místní
poji‰Èovny, právû ho opustila Ïena a je pﬁeloÏen, vymûní mu letenku, nikomu nerozumí, jde po nûm drogová mafie. Aby spasil hol˘
Ïivot, musí uprchnout aÏ do Japonska. Jediná touha, která ho drÏí
pﬁi Ïivotû, je vrátit se do Itálie a dát si ‰pagety!
HONBA ZA DIAMANTY KIRK DOUGLAS, DAN AYKROYD. Hledání
pokladu nikdy nebylo tak legraãní…
HRA NA ·PIÓNY BILL PULLMAN, IRÉNE JAKOB. Komedie plná akce
a napûtí o agentu CIA a agentce KGB, jimÏ se do cesty pﬁiplete láska. Spoleãnû pak musí ãelit zapeklitému ‰pionáÏnímu úkolu.
THE BEATLES aÈ Ïijí… Film podle skuteãné události pro v‰echny
fanou‰ky hudební legendy Beatles!
ZÁKLADNA 2 Armádní agent má za úkol usvûdãit tajnou organizaci
z vraÏdy vojákÛ. Aby na‰el skuteãné vrahy, musí se stát jedním z nich.
PÁTÁ OBùË MICHAEL MADSEN. Thriller o muÏi, kter˘ Ïije uÏ jen pro
pomstu. Jeho dcera se stala obûtí ‰íleného vraha a on se rozhodl ho
najít. Nejdﬁíve se ale musí dostat z vûzení.
VRAH SE VRACÍ Experiment nevy‰el, ale pokusn˘ objekt zabíjí.
MINOTAUROS Thriller z prostﬁedí tajné sluÏby Mossad. Tajn˘ agent,
utajená láska, nevinná obûÈ.
TUNEL DANIEL BALDWIN, KIM COATES. Zku‰en˘ zlodûj se chce dostat na svobodu tak, Ïe prozradí policii, kde jsou schované ukradené diamanty. Vhodn˘m místem na jeho záchranu je tunel.
UNAVEN ZEM¤ÍT Zjevila se mu Smrt a ﬁekla: má‰ posledních 12 hodin Ïivota, tak si dûlej co chce‰…
UPRCHLÍK ·TVANICE POKRAâUJE Dr. Kimble a poruãík Gerard se
vracejí… Seriál natoãen˘ podle známého thrilleru.
GENERÁL Pí‰e se rok 1776 a spojenecká armáda pod vedením generála George Washingtona je na pokraji naprosté poráÏky, musí pﬁekroãit ﬁeku Delaware ke zdánlivû beznadûjné bitvû, která v jeho zemi
nakonec zaznamenala obrovsk˘ historick˘ monument.
TYGRÒV P¤ÍBùH WALT DISNEY Tygr to bere jako vÏdy hopem a vy
byste se u toho mohli docela dobﬁe bavit! …a samozﬁejmû nechybí
ani Králíãek a Kry‰tÛfek Robin a Medvídek Pú a jeho pﬁátelé.
VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

VIDEOSTUDIO-PROFI
• natáãení videokamerou SVATBY,
A KULTURNÍ UDÁLOSTI aj.
• digitální zpracování záznamu
• v˘roba kopií, pﬁepis a zpracování
amatérsk˘ch videozáznamÛ

RODINNÉ
Jiﬁí Májek
Nûmãany 240
tel.: 0606/29 48 86

NALÍČENÍ DO SPOLEČNOSTI
kosmetika Arnika, Palackého n. 74, Slavkov
Tel.: 0603 839 262
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Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
1. 2. čtvrtek

19.30 hod.

HRANICE LÁSKY

109 min.

Příběh lásky a nenávisti podle bestselleru Grahama Greena. Film získal čtyři nominace na Zlatý glóbus. Milostný
příběh USA. Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži nepřístupno
3. 2. sobota

19.30 hod.

4. 2. neděle

19.30 hod.

6. 2. úterý

19.30 hod.

8. 2. čtvrtek

19.30 hod.

10. 2. sobota

19.30 hod.

11. 2. neděle

19.30 hod.

13. 2. úterý

19.30 hod.

15. 2. čtvrtek

19.30 hod.

17. 2. sobota

19.30 hod.

18. 2. neděle

16.30 hod.

21. 2. středa

15.30 hod.

22. 2. čtvrtek

19.30 hod.

24. 2. sobota

19.30 hod.

25. 2. neděle

19.30 hod.

27. 2. úterý

19.30 hod.

TANEC V TEMNOTÁCH

139 min.

Příběh české emigrantky ve Spojených státech. Pracuje a šetří na náročnou operaci, která má zachránit syna
před dědičnou slepotou. Koprodukční film Dánsko/Francie/Švédsko.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

POD POVRCHEM

129 min.

Byl dokonalým manželem do té doby, kdy jedna osudová chyba zasáhla jeho domov. Klamné představy naruší
jejich manželství. Thriller USA.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

OBùTI A VRAZI

105 min.

Příběh nevlastních sourozenců, které spojí společné tajemství o tragické smrti jejich otce. Jejich vztahy krachují
na neschopnosti žít jeden bez druhého. Nový český film. V hlavních rolích I. Chýlková a K. Roden.
Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

PODFU(C)K

100 min.

Brad Pitt v ringu se zloději diamantů. Gangsterská komedie, v níž nejde o vítězství, ale o holé přežití. Komedie USA.
Vstupné: 49, 51 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

ZAâÁTEK SVùTA

87 min.

Digitální video o neobyčejně obyčejných příbězích z přelomu století. Povídkový film o tom, jak to v životě chodí.
Nový český film. Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži přístupno

GRINCH

108 min.

Na sněhové vločce se příběh stal: Zelený skřet neměl rád Vánoce a Kdovídkům chce ukrást všechny vánoční
dárky. Jak to dopadne vypráví pohádka. Film USA v české verzi!
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

CELA

109 min.

Masový vrah unáší mladé ženy a připravuje pro ně mimořádně krutou smrt. Policie je na stopě. Zdá se, že není
šance na záchranu další oběti. Thriller USA.
Vstupné: 50, 52 Kč
Mládeži nepřístupno

MICKOVY MODRÉ OâI

101 min.

Začíná to láskou, pokračuje svatbou a konečně je tchán mafián. Rodina mu chystá pohřeb na vlastní svatbě.
Komedie USA, která vás určitě pobaví.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let
1. 3. čtvrtek

19.30 hod.

ROAD TRIP

93 min.

Další várka teenagerovského humoru aneb ,Prci, prci na cestách‘. Co všechno se může stát, když dojde k fatálnímu omylu – záměně kazet. Komedie USA.
Mládeži nepřístupno
3. 3. sobota

19.30 hod.

4. 3. neděle

16.30 hod.

6. 3. úterý

19.30 hod.

8. 3. čtvrtek

19.30 hod.

10. 3. sobota

19.30 hod.

11. 3. neděle

19.30 hod.

DINOSAURUS

82 min.

Všechno to začalo tím, že před pár desítkami milionů let se zatoulalo jedno dinosauří vajíčko. Z vajíčka se vyklubal malý iguanodon a začíná příběh z naší prehistorie. Film USA s digitálními dinosaury v českém znění!
Mládeži přístupno

ZAMILOVAN¯ PROFESOR 2

106 min.

Profesor Sherman Klump se žení. V hlavních rolích bláznivé komedie Eddie Murphy s hlasem Oldřicha Kaisera.
Příběh o jedné omlazovací formuli. Komedie USA v české verzi!
Mládeži přístupno

ÎENICH NA ÚTùKU

100 min.

Romantická komedie o mladíkovi, který se musí do 24 hodin oženit, aby získal milionové dědictví. Vybere z více
než tisícovky nevěst? Komedie USA.
Mládeži přístupno

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

Kalendář akcí – únor 2001
Datum
2. 2.

hod.
8.00–12.00

druh

3. 2.
8. 2.
a 22. 2.
9. 2.
10. 2
10. 2.
11. 2.
17. 2.
17. 2.
18. 2.

20.00
16.15
16.15
19.00
6.30
10.00–17.00
13.30
10.00–16.00
20.00
14.30–18.30

spol.
sport

26. 2.–2. 3.

8.00–16.00

spol.
sport
sport
kult.
sport
spol.
spol.

akce
Pololetní prázdniny s DDM: „VII. roãník LEGIÁDY - CHEVIÁDY“
soutûÏ ve stavûní z Lega a Chevy o diplomy a ceny
Ples Z· Tyr‰ova
Zájezd na plavání do krytého bazénu v Bluãinû
urãeno pro plavce a rodiãe s dûtmi. Cena: 50,– Kã/os. (doprava + vstupné)
Ples IS· Slavkov
Jednodenní zájezd na hory – âervenohorské sedlo. Cena: 165,– Kã na osobu za dopravu
4. kolo zimní stﬁelecké ligy
Zájezd do divadla Radost v Brnû – „Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘“. Cena: 65,– Kã/os. (doprava + vstupenka)
Zimní setkání seniorÛ sportovní stﬁelby
Sportovní ples
„Ma‰karní ples pro dûti“ – hraje disco P. Lábra z Hru‰ek.
Vstupné: maska 10 Kã, bez masky 20 Kã, dospûlí 20 Kã
Jarní prázdniny s DDM Slavkov – t˘denní pﬁímûstsk˘ tábor –
pﬁipraven pestr˘ program pln˘ her, soutûÏí, vycházek. Zaji‰tûno stravování 3 x dennû na M· Koláãkovo nám.

místo konání
DDM Slavkov

poﬁadatel
DDM Slavkov

Spoleãensk˘ dÛm
odjezd od kostela

Z· Tyr‰ova
DDM Slavkov

Spoleãensk˘ dÛm
odjezd od kostela
Zámecká stﬁelnice
odjezd od kostela
Zámecká stﬁelnice
Spoleãensk˘ dÛm
Spoleãensk˘ dÛm

IS· Slavkov
DDM Slavkov
E-COM, s. r. o.
DDM Slavkov
E-COM, s. r. o.
oddíl fotbalu
DDM Slavkov ve spolupráci s HM Slavkov
DDM Slavkov

DDM Slavkov
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