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Ráda žiji v našem upraveném městě.
Přesto či spíše možná právě proto

mně vadí chování některých lidí. O víken-
du, kdy se u nás konal VII. napoleonský
den jsem šla vpodvečer po Husově ulici.
Byl pěkný večer a u silnice seděl na za-
parkovaném motocyklu mladík a jedl sva-
činu. Možná na někoho čekal, možná přes
Slavkov jen projížděl a dostal hlad. Ve
chvíli, kdy jsem onoho mladíka předešla,
slyšela jsem jak zmačkal papír od svačiny
a odhodil ho na zem. Ohlédla jsem se

a upozornila jej slovy: „Chodník není od-
padový koš!“ Několik vteřin bylo ticho.
Nevím, na co motocyklista v tu chvíli mys-
lel, jestli hledal sprostá slova, kterými by
mě počastoval nebo ne a asi se to už ani
nedovím. Já jsem si však uvědomila, že na
ulici „nikde nikdo“ a kdyby tento mini-
málně o dvě hlavy vyšší mladík vstal a vy-
řídil si to se mnou „stručně ručně“, asi
bych se pomoci hned tak nedovolala.
Mladý muž se však zachoval úplně jinak.
Beze slov, ale také bez jakéhokoli posměš-
ného úšklebku se po těchto několika vteři-
nách ticha sklonil, papír zvedl, strčil do
kapsy a dokonce se na mě omluvně usmál.  

Je to tak jednoduché a zvládne to
opravdu každý. Lístek z autobusu či vlaku,
papír od čokoládové tyčinky nebo krabič-
ky od cigaret na chodník nemusíme vyho-
dit hned poté, co splní svůj účel. Stačí jej
strčit do kapsy a vyhodit poté, až půjdeme
okolo odpadkového koše. Stačí se jen po-
zorně dívat – ve Slavkově je těchto košů
vcelku dost, a to nejen na náměstí. Pokud
to bude dělat každý, naše město bude hez-
čí a upravenější a i nám se zde v uklize-
ném městě bude dozajista žít lépe.

Petra Janošíková

Odpadky patří do koše

Podle vedoucího zdejšího policejního oddě-
lení Petra Weitra převažují především takové
majetkové trestné činy jako krádeže a vloupání.
„U vloupání se jedná zejména o chatové oblas-
ti. Zloději se zaměřují především na různou za-
hradní techniku, například na křovinořezy, mo-
torové pily a podobně. Měli jsme i případ, kdy
se do jedné chaty zloději vloupali během jed-
noho roku hned třikrát,“ upozornil P. Weiter.
Proto policie všem doporučuje, aby si nenechá-
vali v chatách žádné cenné věci.

Dalším velmi častým trestným činem je vlou-
pání do osobních vozidel. Nejkritičtější místa
co se týče „návštěvnosti“ zlodějů do aut je loka-
lita sídliště Zlatá Hora a Palackého náměstí.
„Některé dny řešíme  i pět vyloupených vozů za
noc. Pachatel se do vozu může dostat během ně-
kolika vteřin, aniž by vůz poškodil. I zde je na
místě varování, aby si řidiči nenechávali ve voze
cennosti. V době léta se lapkové zaměřují také
na vozidla stojící před místním koupalištěm
a policisté zde denně registrují jedno až dvě vy-
kradená auta. Za letošní plaveckou sezónu
máme i dvě vozidla odcizená,“ podotkl vedoucí
policejního oddělení ve Slavkově. 

Časté jsou také krádeže horských kol před
zdejšími prodejnami. V případech, kdy je kolo

uzamčeno, zloději se ho nezdráhají vzít tak jak
je a z místa odnést. Sídliště Zlatá Hora láká
podle P. Weitra rovněž lapky zaměřené na vlou-
pání do zdejších sklepních kójí a garáží. 

Dalším nešvarem je vloupání do místních
obchodů. „V letošním roce jsme řešili napří-
klad vloupání do prodejny Švadlenka Désirée,
kde škoda na oblečení dosáhla 270 tisíc korun
a v prodejně tabáku vznikla škoda na odcize-
ných cigaretách přes šedesát tisíc korun. Jindy
si zase lapkové z prodejny železářství odnes li
nářadí za zhruba 50 tisíc korun,“ řekl vedoucí
policie.

Těchto trestných činů se dopouští osoby
všech věkových kategorií, tedy jak dospělí, tak
i mladiství a nezletilci. Zloději se nejčastěji
rekrutují jak ze Slavkovska, tak i z Brna a blíz-
kého okolí. Celková objasněnost trestné čin-
nosti činí 63 procent. Do značné míry policis-
tům ztěžuje jejich práci malá všímavost
místních obyvatel k podezřelým osobám.
„Stane se jen málokdy, že někdo zavolá a uve-
de, že viděl, jak se někdo vloupá do vozu či
dělá jiné nepravosti. Nevím, jestli je to nevší-
mavostí či nezájmem. Jisté je, že by nám velmi
pomohlo, kdyby lidé, kteří se stanou svědkem
trestného činu zavolali a upozornili nás,“ řekl
šéf místní policie. 

Jinou část práce slavkovských policistů tvoří
šetření dopravních nehod. Těch se jen do konce
července tohoto roku vyskytlo v našem městě
a jeho okolí 113. Dvě osoby při haváriích zahy-
nuly, pět lidí utrpělo těžká a 22 lehká zranění.
Celková škoda na vozidlech činila bezmála de-
set miliónů korun. „Za první pololetí letošního

Kriminalita ve Slavkovû vzrÛstá

Během VII. napoleonského dne se mohli místní i návštěvníci Slavkova zúčastnit řady zajímavých
akcí nebo „jen“ obdivovat vojáky v historických uniformách Foto: H. Nováková

roku jsme zadrželi 25 podnapilých řidičů, kte-
rým jsme zadrželi řidičské průkazy. Jejich pří-
pady se postupují ve správním řízení příslušné-
mu dopravnímu inspektorátu. V těchto
případech mohou řidiči počítat až s dvouletým
zákazem řízení motorových vozidel a s vyso-
kou pokutou.“ 

Slavkovští strážci zákona se potýkají s níz-
kým početním stavem ve svých řadách. Přesto
se musí starat o bezpečnost nejen Slavkova, ale
i dalších patnácti obcí v okolí. Rovněž tak
mimo vyšetřování trestných činů a dopravních
nehod musí zajišťovat bezpečnost během růz-
ných akcí, například u fotbalových utkání
v Drnovicích či v Brně nebo zajišťovat veřejný
pořádek při rozličných oslavách, kdy se ve
Slavkově zvyšuje koncentrace osob a roste tak
přirozeně riziko krádeží všeho druhu.

Petra Janošíková

Bezmála 200 trestných činů muselo dosud letos řešit slavkovské oddělení
Policie ČR. Toto číslo za uplynulých sedm měsíců je ve srovnání se stejným ob-
dobím loňského roku vyšší o plných osm procent.
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Na základě předložených materiálů městská
rada projednala a

1. Schvaluje
– směrnice k vyřizování peticí a stížností
– složení komisí pro posouzení a hodnocení

nabídek pro akce:
- oprava havarijního stavu ZŠ Komen ského
- oprava povrchu komunikace v ulici

Slovan ská
- oprava zastávky ČSAD v ulici Malinov -

ského u polikliniky
- modernizace a pořízení výpočetní techni-

ky
- zpěvnění kleneb – I. PP severního křídla

předzámčí zámku ve Slavkově
– bezúplatný převod cisternové stříkačky

okresního HZS do majetku města (pro potřeby
Sboru dobrovolných hasičů)

– nová kritéria pro výplatu roční odměny ředi-
telům organizací města

– zahájení řízení o záměru města prodat z ma-
jetku města spoluvlastnický podíl na nebytovém
prostoru – garáži v domě č. p. 467 na ulici
Slovákova ve Slavkově u Brna.

2. Bere na vědomí
– zprávu o výstavbě obecních bytů
– zprávu o postupu rekonstrukce věžních ho-

din
– zprávu o postupu opravy havarijního stavu

stropních povalů a krovu nad severním a již-
ním schodištěm zámku.

3. Doporučuje městskému zastupitelstvu
– schválit rozbor hospodaření města Slavkov

u Brna a jeho rozpočtových organizací za 1. po-
loletí 1999

– dát souhlas ke koupi pozemku par. čís.
2847/2 o výměře 53 m2 v sídlišti Nádražní do
majetku města za cenu 5300 Kč

– dát souhlas ke koupi části pozemku par. čís.
334/1 o výměře cca 1000 m2 v ulici Čs. armády
ve Slavkově za odhadní cenu

– ponechat finanční prostředky získané za ob-
chod s akciemi JME na volných účtech a použít
jejich nezbytnou část jen v případě nenaplnění
rozpočtu v jeho příjmové části v průběhu účetní-
ho roku (po projednání MěZ) na dokončení již
rozpracovaných investičních akcí, popřípadě pro
vstup do projektů, které zajistí městu další fi-
nanční příjem

– nezabývat se v současné době otázkou zří-
zení městské policie, a to vzhledem k vysokým
finančním nákladům a omezeným možnostem
rozpočtu.

4. Pověřuje
– zástupkyni starosty a vedoucího odboru

RŽP jednáním se správcem obory o způsobu
těžby v oboře, o zachování některých vzrostlých
stromů a vzácných dřevin, o způsobu dopravy
vytěžené dřevní hmoty a o prodloužení doby
těžby.

5. Odkládá
– na příští schůzi MěR projednání rozboru

15. schůze městské rady – 9. srpna 1999

Zprávy z jednání městské rady zpra-
covala Mgr. Věra Křivánková

Zástupci Slavkova přivítali představitele družebních měst z Francie, Polska a Holandska

hospodaření příspěvkových organizací – po pro-
jednání ve finanční komisi

– vyjádření ke koupi pozemku par. čís. 1293
od družstva Destila do vlastnictví města (vyža-
duje stanovisko vedoucího odboru RŽP).

6. Má zájem
– na vytvoření sdružení ke zřízení a provozo-

vání útulku pro opuštěná zvířata.
7. Upozorňuje
– ředitele městských zařízení na plnou odpo-

vědnost za jim svěřený majetek a povinnost sle-
dovat jeho využívání a učinění všech potřebných
kroků k jeho ochraně.

8. Ukládá
– starostovi města jednat v orgánech společ-

nosti Respono, a. s., o možnosti rozmístění kon-
tejnerů na plastové láhve ve Slavkově u Brna

– zástupkyni starosty a vedoucímu odboru
RŽP pravidelně informovat občany o možnosti li-
kvidace odpadů prostřednictvím sběrného dvora

– tajemníkovi MěÚ zaslat žádost na
Ministerstvo kultury ČR o povolení přesunu so-
chy sv. Jana Nepomuckého na protilehlou stranu
na pozemek par. čís. 2707.

9. Doporučuje
– starostovi města uzavřít smluvní vztah o spo-

lupráci mezi Slavkovem u Brna, městskou části
Brno-střed a SNIP & CO reklamní spol. s r. o.

V uplynulém měsíci proběhlo v našem
městě mnoho významných kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí. 

„Slavkov je díky své historii vnímán jako vý-
znamné centrum cestovního ruchu a je tedy nut-
né, aby nejen představitelé města a organizace
pověřené správou historických památek či údrž-
bou města, ale i samotní občané přispívali
k pěknému vzhledu Slavkova. Upravené domy
a předzahrádky vydávají svědectví jak o majite-
li, tak i o celém našem městě, řekl v roz-
hovoru pro náš list starosta města Slavkova Petr
Kostík. Dodal, že v jarních měsících svolal
schůzku obchodníků působících na centrálním
náměstí a zástupců městského úřadu. „Dohodli
jsme se, že se pokusíme společně dodržovat při-
měřený režim parkování a provozu odpovídající
našemu upravenému náměstí. Bohužel, po dobu
letní sezóny jsou řidiči více neukáznění a par-
kují i před vjezdy k domům, uvedl starosta.
Dalším častým porušováním zákona je parková-
ní v jízdních pruzích za již odstavenými vozid-
ly. Městská rada na svém zasedání, které pro-
běhlo 9. srpna, uložila připravit organizační
řešení s následující kontrolou provozu vozidel
právě na Palackého náměstí. 

Jiný problém představují nedostatky v tech-
nickém stavu ZŠ Komenského náměstí.
Představitelům města se však podařilo získat fi-
nanční dotaci na odstranění havarijního stavu
sociálního zařízení, splaškové a dešťové kanali-
zace a rekonstrukce elektroinstalace školy.
Opravy začaly probíhat již na počátku prázdnin,
avšak pro svůj rozsah a náročnost budou pokra-
čovat i v podzimních měsících. Provoz školy
však jimi omezen nebude.

„V současné době se připravuje plán zástav-

by historické části Koláčkova náměstí. Tento
proces bude probíhat asi jeden rok a občané bu-
dou postupně informováni o návrzích řešení
této zástavby,“ řekl P. Kostík. Jsou uvolněny fi-
nanční prostředky i na přípravu dořešení komu-
nikací v ulici Husova a Malinovského. S návrhy
připravenými k projednávání v orgánech města
budou seznámeni také občané. „Navzdory fi-
nanční náročnosti uvedených projektů přijala
městská rada také záměr postupně dobudovat
historické centrum Slavkova na odpovídající
úroveň již rekonstruovaného Palackého náměstí
a ulice Brněnská,“ poznamenal starosta.

V době konání Napoleonského dne navštívili
naše město představitelé družebních měst.

Slavkov nav‰tívili zástupci druÏebních mûst

Z francouzského Darney přijel pan Poirot, který
je předsedou družebního výboru, z polského
Sławkówa přicestoval zástupce tamního staros-
ty Z. Tarmas. „Naše město se již několik let přá-
telí také s holandským městem Zeist, respektive
s jeho městskou čtvrtí Austerlitz. Proto i zástup-
ce starosty Zeistu pan Heijer využil napoleon-
ských dnů k návštěvě našeho města.“ 

14. srpna byla podepsána smlouva na celé
volební období (tj. od roku 1999 až do 2002)
všech zúčastněných stran. „Tato několikaletá
spolupráce se bude v budoucnu prohlubovat
a rozšiřovat především z důvodu vstupu České
republiky do evropské unie,“ uvedl starosta.

Petra Janošíková
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Angličtina pro nejmenší 5–6 let 250 Kč
Angličtina pro začátečníky 7–10 let 250 Kč
Angličtina pro mírně pokročilé 250 Kč
Volejbal pro dívky 9–11 let 150 Kč
Basketbal pro nejmenší 6–8 let 150 Kč
Basketbal minižáci 300 Kč
Basketbal žáci 300 Kč
Basketbal dorost 300 Kč
Sport. hry – florbal, vybíjená 6–9 let 150 Kč
Sport. hry – florbal aj. 10–15 let 150 Kč
Gymnastika pro nejmenší 5–8 let 150 Kč
Gymnastika pro starší 9–15 let 150 Kč
Disko-klub – mladší 7–10 let 150 Kč
Disko-klub – starší 10–15 let 150 Kč
Aerobic – začátečníci 150 Kč
Aerobic – pokročilí 150 Kč
Kung-fu (dle náboru) 10–15 let 100 Kč
Šipky (el.) 9–12 let 150 Kč
Šipky pro mládež 15–18 let 150 Kč
Rybářský kroužek 8–15 let 50 Kč
Šachový klub pro mládež a dospělé 150 Kč
Cvičení rodičů a dětí 2–3 roky 100 Kč
Cvičení rodičů a dětí 4–6 let 100 Kč
Výtvarný kroužek

- pro předškolní děti 4–6 let 150 Kč
- pro mladší děti 6–8 let 250 Kč
- pro starší 9–13 let 250 Kč

Hospodaření města za I. pololetí 1999
Rozpočet města jako základní dokument pro

ekonomické řízení činnosti města a jeho rozpo-
čtových a příspěvkových organizací byl schvá-
len městským zastupitelstvem 15. 3. 1999.
Plnění za I. čtvrtletí nevybočilo z praxe minu-
lých let – tradiční nižší příjmy byly kompenzo-
vány použitím rezerv z minulého období. 

Ve II. čtvrtletí 1999 došlo k obvyklému oži-
vení – výdaje byly čerpány na 45,6 %, příjmy
byly naplněny na 71,1 %, v nich je však zahrnut
příjem z prodeje práv souvisejících s držením
akcií Jihomoravské energetiky, a. s., který činil
15,3 mil. Kč. Po jeho zohlednění byly příjmy
naplněny na 41,6 %. Z projednávaných rozborů
vyplývá neplnění u daňových příjmů, které měs-
to získává přerozdělováním některých daňových
výnosů spravovaných finančními úřady. Z vývo-
je v červenci a srpnu lze usuzovat na časový po-
sun u těchto příjmů (dle zveřejněných informací
skončil státní rozpočet ke konci července v pře-
bytku díky nečerpání výdajů – přitom je schvá-
len schodkový rozpočet 39 mld Kč). Přesto
městská rada přijala úkoly a opatření k zajištění
vyrovnaného hospodaření pro zbytek roku. To
se týká i městem zřízených organizací, kde je
závažnější situace u Historického muzea se ztrá-
tou za pololetí přes 600 tis. Kč. 

Co se týče prodeje akcionářských práv JME,
obětavým osobním jednáním starosty města na
ČEZ v Praze získalo naše město výhodnější
smluvní podmínky i vyšší cenu než mnohé jiné
obce. Finanční prostředky jsou nyní operativně
zhodnocovány formou co nejvýhodnějších vkla-
dů. Částečně (0,7 mil. Kč) byly použity na úpis
nové emise akcií České spořitelny, a. s. s před-
pokladem vyššího kapitálového výnosu. 

Výsledky hospodaření budou projednány na
veřejném zasedání městského zastupitelstva
v září 1999. 

Ing. Jiří Matyáš
člen Městské rady ve Slavkově u Brna

Ekonomika města (5)

Málokdo z nás si ale uvědomuje, že se s di-
oxiny nesetkáváme jen v potravinách, ale den-
ně si je sami vyrábíme a ničíme zdraví svých
nejbližších a spoluobčanů.

Podobné látky (a ještě mnohé jiné) totiž
vznikají při spalování nejrůznějších plastových
obalů, unikají do ovzduší a při vdechování se
dostávají do našeho těla. Čím častěji nakupuje-
me zboží v plastových obalech, tím méně mís-
ta v popelnicích zbývá na ostatní odpad.
Nejeden z nás to řeší velmi pohodlným způso-
bem – zapálí obaly na zahradě a ušetří na po-
platcích za popelnici. Svému okolí znepříjemní
život spoustou nepříjemně zapáchajícího kouře
obohaceného o škodlivé látky. Tyto vdechova-
né látky se nám hromadí v těle, působí na naše
zdraví a jednoho dne propukne nemoc.
Spočítáme-li ztráty způsobené pracovní ne-
schopností a výdaje na léky, které nejsou vždy
v plné míře hrazeny zdravotní pojišťovnou, pak
zjistíme, že jsme ve skutečnosti nic neušetřili.
Naopak jsme mnohonásobně prodělali a navíc
máme vleklé zdravotní problémy.

Ve Slavkově se nám nabízí velmi jednodu-
ché a finančně nenáročné řešení – odvoz odpa-
du na sběrný dvůr firmy Respono, který byl
v roce 1996 vybudován na Zlaté Hoře (u kotel-
ny) – telefon 44 22 74 83. Na základě uzavřené
dohody mezi akciovou společností Respono
a naším městem mají občané Slavkova mož-
nost likvidace většiny odpadů po předložení
občanského průkazu zdarma a živnostníci (fir-
my) podle ceníku.

V prostoru sběrného dvora mohou občané
odevzdávat tyto odpady:

Zdarma: papír nebo lepenka, sklo, drobné
plastové předměty (PET láhve), ostatní plasty
(fólie, polystyren), drobné kovové předměty
(plechovky), ostatní kov, oleje na smažení (fri-
tovací olej), oděv a textilní materiál, barva, le-
pidlo, pryskyřice, rozpouštědla (ředidla, odla-
kovače), kyselina (tekuté čisticí prostředky,
Lumil, Abrazil, odrezovače), hydroxid (pro-
středek na čištění odpadů – Krtek apod.), deter-
genty, odmašťovací přípravky (saponáty a úkli-
dové prostředky), fotochemikálie (ustalovače,
vývojky, filmy), léky, pesticidy (postřiky proti
plevelům, živočichům a houbám), galvanický
článek el. suchý nebo mokrý (monočlánek), zá-
řivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti, ná-
dobka na spreje, zařízení s obsahem chlorfluo-
rouhlovodíků (chladničky), elektrotechnický
odpad (televizory, rádia, pračky), směsný ko-
munální odpad objemného charakteru (skříně,
gauče, koberce), olověný akumulátor, nikl-kad-
miový akumulátor, sorbent, upotřebená čisticí
tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina
(hadry od oleje, olejové filtry).

S poplatkem: ojeté pneumatiky osobní (14
Kč/kus + 5 % DPH), další pneumatiky (28, 45,
50,… Kč/kus + 5 % DPH - podle velikosti), sta-
vební suť (1 kolečko 15 Kč + 5 % DPH; malý
vozík za auto 90 Kč + 5 % DPH; velký vozík
119 Kč + 5 % DPH).

Provozní doba sběrného dvora Respono
ve Slavkově u Brna

Středa 13–18 hodin
Sobota 8–12 hodin. (vk)

VáÏíme si svého zdraví?
Před několika týdny nás doslova šokovaly informace o výskytu jedovatých di-

oxinů v drůbeži a mléčných výrobcích dovážených z Belgie. Mnozí z nás se po-
zastavovali nad nezodpovědností výrobců potravin, kteří ohrožují naše zdraví,
ba možná i životy. V prodejnách jsme pečlivě sledovali obaly zboží, abychom ná-
hodou nepředložili rodině k jídlu závadný výrobek. Naše reakce byla pochopi-
telná – zdraví je tím nejcennějším, co máme.

DDM: nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ na ‰kolní rok 1999/2000
Šikovné ruce 9–13 let 200 Kč
Počítače – začátečníci 200 kč
Kytara pro začátečníky 200 Kč
Kytara – pokročilí 200 Kč
Odpolední hrátky 6–9 let 150 Kč
Kris-kros, společenské hry 9–13 let 150 Kč
Dramatický kroužek 10–13 let 200 Kč
Baby klub pro matky na MD - dopoledne 100 Kč
(Uvedená cena je za pololetí školního roku)

Pro dospělé
Aerobic pro začátečníky
Aerobic pro pokročilé
Step aerobic
Cvičení s hudbou
Preventivní zdravotní cvičení
P-CLASS
Šachový klub pro mládež a dospělé

Kapacita kroužků je omezena,
pokud jste rozhodnuti, neváhejte
s přihlašováním! Kroužky budou
otevřeny při minimálním počtu
10 zájemců, schůzka trvá (pokud

nebude určeno jinak) 1 hodinu. Uvedená cena
zájmového kroužku je pouze zápisné na polole-
tí, u některých kroužků nejsou zahrnuty nákla-
dy. Přihlášky se přijímají od 1. září 1999.

Pfiijìte si zacviãit
TJ Sokol Slavkov u Brna infor-

muje o cvičebních hodinách pravi-
delné odborné všestrannosti.

13. září 1999 začíná pravidelné
cvičení žen. Pondělí a čtvrtek od 20 hodin v tě-
locvičně ZŠ Komenského.

20. září 1999 začíná pravidelné cvičení žac-
tva. Pondělí a čtvrtek od 18 hodin v tělocvičně
ZŠ Komenského.

Bližší informace u p. uč. Lenky Krahulové.
Cvičitelský sbor

Redakãní rada
Tomá‰ Drá pal, Tyr‰ova 1099, PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057,
Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Oldfiich Cho -
choláã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav
Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Moudrá (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370,
Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro ãasopis na‰eho mûsta ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 13. 9. 1999
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V 1. NP každého bloku je situován hlavní
vstup, zázemí domu – sklep, sušárna a jsou
zde 4 bytové jednotky typu A (36 m2) a dvě
jednotky typu B (48,3 m2). V 2. NP je umís-
těno 10 bytových jednotek typu C (41,9 m2)
a 2 jednotky typu D (55,2 m2). Ve 3. NP –
podkroví jsou umístěny 2 jednotky typu E
(86,1 m2), 6 jednotek
typu F (41,9 m2) a 2 jed-
notky typu G (55,2 m2).  

Jednotlivé objekty ob-
sahují tyto typy bytů:

I. A + 2C + E
II. A + 2C + 2F

III. B + C + D + F + G
IV. B + C + D + F + G
V. A + 2C + 2F

VI. A + 2C + E
Záměrem města je

z uvedených bytů část
pronajmout a část pře-
vést zájemcům, kteří přispějí na výstavbu
formou předplaceného nájmu. Konkrétní
výše příspěvku na výstavbu bude stanovena
na zasedání městského zastupitelstva dne 13.
9. 1999. Z tohoto důvodu tudíž nelze na pří-
padný dotaz ohledně finanční otázky v této
době odpovědět. Prozatím lze konstatovat, že
do každého z bytů město vloží dotaci ze stát-
ního rozpočtu ve výši 320 000 Kč, cenu pro-
jektu a pozemek.

Vzhledem k tomu, že dotační podmínky
ministerstva zakazují městu převést byty

dříve než za 20 let od kolaudace, stanou se
byty vlastnictvím jednotlivých nabyvatelů
až po uplynutí této dvacetileté lhůty. Do této
doby budou v právním postavení nájemce
bytu.

S budoucími nabyvateli, kteří se budou fi-
nančně podílet na výstavbě, sepíše město

Slavkov se rozroste o nové obecní byty
Město Slavkov u Brna zahájilo výstavbu obecních bytů v lokalitě Polní. První

etapa spočívá ve výstavbě objektu označeného Polní I. 

smlouvy, kterými se upraví poměry mezi
nimi a městem a právní vztah k bytům, tedy
především smlouva o budoucím převodu
bytů do vlastnictví, smlouva nájemní
a smlouva o poskytnutí příspěvku, případně
další nezbytné smlouvy.

Vybavení bytů
Všechny byty budou bez kuchyňské linky,

sporáku, odsavače par a podlahy budou mít
pouze betonový potěr. K tomuto řešení se
přistoupilo z toho důvodu, že budoucí ná-

jemníci-majitelé si budou chtít byt vybavit
podle svého vkusu. 

Ostatní vybavení jako obklady, vodovodní
baterie, vana, umyvadlo, plynový kotel na
otop, dveře , kterými budou byty  vybaveny,
lze po dohodě s dodavatelem a v určitém ter-
mínu zaměnit za jiné podle požadavků.
Zvýšené náklady s tímto spojené bude budou-
cí nabyvatel hradit přímo dodavateli.

Oprava a údržba
Opravu a údržbu v bytech si bude každý bu-

doucí nabyvatel hradit ze svých prostředků.
Ve společných prostorách se oprava a údržba
bude hradit z fondu oprav, do kterého bude
každý přispívat stanovenou částkou.   

Podrobnější informace Vám budou poskyt-
nuty v úředních dnech na Městském úřadu
Slavkov u Brna - odbor bytového a tepelného
hospodářství (ing. Benda). Již dnes je možno
si zde vyzvednout příslušný formulář pro evi-
denci zájemců. Odbor BTH

Víkend 13.–15. srpna byl zcela ve znamení VII. napoleonského dne. Již v pátek se zámecký park stal cílem příznivců country hudby. První sní-
mek je z vystoupení Poutníků. • Vítězem II. ročníku Grand Prix Austerlitz v pétanque se stala trojice z Belgie. • Po celou sobotu mohli diváci sle-
dovat členy krojované gardy při různých činnostech. • V. ročník mezinárodního setkání velocipedistů na historických kolech provázel velký zá-
jem přihlížejících. • Během sobotní Císařské letní noci se konaly rozličné soutěže spojené s vyhlašováním vítězů v pétanque a jízdě na kole.
Oslavy vyvrcholily slavnostním půlnočním ohňostrojem. Foto: Hana Nováková

VII. NAPOLEONSKÝ DEN (13.–15. srpna)

Model domků s obecními byty v lokalitě Polní. Vpravo situační plánek (DPS = Dům s pečovatelskou službou) Foto: mab
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KfiÍÏOVKA O CENY s pfiíslovím
Slovenské pfiísloví: Co má‰ udûlat zítra, udûlej dnes, … dokonãení v tajence.
Tajenku za‰lete do 16. záfií na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od firmy AUTOKOSMETIKA Karel
Medek v˘hru – vyle‰tûní a konzervaci laku auta – a dal‰í dva knihu
z prodejny Knihy-dárky. Jméno v˘herce zvefiejníme v fiíjnovém ãísle,
které vyjde 25. 9. 1999. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla
vylosována Kamila Hlávková, Polní 1324, Slavkov. 1. cenu (koberec) si
mÛÏe vyzvednout do 15. 9. na adrese bm typo, Polní 1337, Slavkov.
Druhou cenu (knihu) získává   Eva Blaháková, Tyr‰ova 1289, Slavkov,
tfietí cenu (knihu) Andûla Zemanová, Polní 1444, Slavkov. Knihy si mo-
hou vyzvednout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

684 01 Hodějice 30
tel. 05/44 22 08 40
mobil 0606 835 595

• kompletní sluÏba ruãního
mytí a ãi‰tûní automobilÛ
(interiér + exteriér)

• renovace, le‰tûní
a konzervace laku

• o‰etfiení plastov˘ch
a gumov˘ch ãástí

➢ ústředního topení a domovního plynovodu
➢ vodovodu a odpadů
➢ ohřívačů vody a plynových spotřebičů

CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, SPORÁKY, PRAČKY
MYČKY, VODÁRNY, VANY, SANITÁRNÍ KERAMIKA

Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

Slavkov u Brna

Dodáme materiál a zajistíme kompletní montáž

Výhodné ceny a možnost nákupu na splátky

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

ÎOLDÁK: LEGIE ZKÁZY Kurt Russel „Intergalaktická armáda o síle
jednoho muÏe“.

NEP¤ÍTEL STÁTU Will Smith, Gene Hackmann - akãní thriller, str-
hující atmosféra.

ZACHRA≈TE VOJÍNA RYANA Tom Hanks, Steven Spielberg.
Nejlep‰í váleãné drama posledních let! Stojí za to, pro záchranu
jednoho Ïivota riskovat osm jin˘ch? 

V¤ÍSKOT 2 Pfiiná‰í hrozbu tûm, ktefií pfieÏili i tûm ostatním.
NADAN¯ ÎÁK Nejlep‰í adaptace románu Stephena Kinga! Jestli ne-

vûfiíte v existenci zla, máte se co uãit…
DR. DOLITTLE alias Eddie Murphy. Doktor, kter˘ rozumí fieãi zvífiat.

Komedie roku.
NA PRVNÍ POHLED Val Kilmer, Mira Sorvino. Vûdci jim dali nadûji,

láska jim dala sílu. Romantika, láska…
VÁ·E≈ V POU·TI Pozoruhodn˘ vztah muÏe a leopardice.
PRÁVNÍK Eric Roberts musí bojovat proti zákonu, kter˘ se zavázal chránit.
·ERIF Proti bezohledn˘m zloãincÛm musíte bojovat jejich vlastní

zbraní a tvrd˘ polda z Texasu je rozhodnut jít aÏ do konce.
POSLEDNÍ PLAVBA Erika Eleniak. Katastrofa na lodi, panika na pa-

lubû. KdyÏ nemáte kam uniknout, musíte zasadit protiúder.
KURT AND COURTNEY Spáchal Cobain sebevraÏdu nebo byl zavra-

Ïdûn vrahem najat˘m svou manÏelkou Courtney Love?! Nûkdo se
velmi bál, Ïe se tento film dostane na vefiejnost!

GAMERA STRÁÎCE VESMÍRU se znovu probouzí, aby zachránila
lidstvo pfied krvelaãn˘mi ptáky Gyas. Nejnovûj‰í zpracování.

NOEMOVA ARCHA Mûsta Sodoma a Gomora jsou uprostfied bitvy,
BÛh varuje Noema… Legenda, která bude Ïít vûãnû.

VYHNANEC Dolph Lundgren – byl vycviãen zabíjet, teì v‰ak chce
svÛj vlastní mír a zachránit si vlastní Ïivot.

MUÎI V BÍLÉM Bez gravitace, bez kyslíku, bez mozku… bez problé-
mÛ – chrání Zemi pfied ‰mejdem z vesmíru!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Běh Terryho Foxe
Start ve středu 8. září ve 14
hodin na Palackého nám. ve
Slavkově u Brna.

Upozornění! Prezentace bude z důvodu vel-
kého počtu zájemců již od 12 h před radnicí. 

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7, 068/541 79 76

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

KRÁLOVSTVÍ PLNÉ ELEKTRA

bytÛ, kanceláfií, klavírÛ, trezorÛ
i vût‰í zakázky.

Náklad poji‰tûn

Za zprostfiedkování zakázky
poskytujeme provizi

Tel.: 05/47 21 21 76,  47 21 23 96,
0603/49 44 39

DOPRAVADOPRAVA

STÛHOVÁNÍSTùHOVÁNÍ
tuzemská a zahraniãní
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Dne 22. srpna uplynuly dva smutné roky od úmrtí paní

JAROSLAVY MAŠTEROVÉ
ze Slavkova u Brna, Zlatá Hora 1232

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel, syn Milan
s manželkou,  maminka a sourozenci s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi

Pondělí 9–12 12.30–16.30
Úterý 9–12 12.30–16.30
Středa 9–12 12.30–18.30
Čtvrtek 9–12 12.30–16.30
Pátek 9–12 12.30–16.30

nově otevřená prodejna
krmiv a potřeb pro domácí mazlíky:

psy - kočky - hlodavce - ptáky 

poradenská činnost

Srdečně zveme k nákupu

Sušilova 415
Slavkov u Brna

Otevírací doba

N A B Í Z Í :

� odborné koupání psÛ

� stfiíhání a trimování

� aplikace vysoce kvalitní psí kosmetiky
pfii úpravû a pfii koupání

� konzultace v oblasti péãe o kÛÏi a srst psa

� zbavování vnûj‰ích cizopasníkÛ

� ãi‰tûní análních Ïlázek, úprava drápkÛ,
ãi‰tûní u‰í

� moÏnost nákupu kvalitní i zahraniãní
psí kosmetiky a jin˘ch potfieb k úpravû srsti

Objednávky osobnû nebo na tel.: 0601 500 908
Otevírací doba viz prodejna Zoo MLS

Su‰ilova 415, 684 01 Slavkov u Brna

Psí salón

Wanda

Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
Slavkov u Brna, Buãovická 325 • tel./fax: 05/44 22 71 77

ZÁfiÍ: Babí léto je ideální
k úklidu a rytí na zahrádce

RENÁTA RUMPOVÁ

Nabízíme Vám
hrábû, r˘ãe
a rycí vidle
Fiskars

Na 6. ročníku Steel-Town Man tria tlon, který
se konal 8. srpna v rakouském Linci, obsadil re-
prezentant ČR Jaroslav Hýzl – člen oddílu triat-
lonu Doktor Svitavák Kepák Sokol Slavkov
u Brna – cenné osmé místo v čase 9:21,16 hod.,
kdy vyrovnanými výkony na 3,8 km plavání za
51,06 min., cyklistice 180 km za 5:10,36 hod.

J. Hýzl skončil v Linci osmý
a běhu 42,2 km za 3:16,21 hod. potvrdil vynika-
jící formu v tomto roce. Po 30. místě na dlouhém
triatlonu v německém Rothu, kde se kvalifikoval
na nejznámější triatlon na Havaji, je to ukázka cí-
levědomé přípravy a stálé výkonnosti. 14. srpna
obhajoval jako plavec 1. místo slavkovské štafe-
ty na Mezinárodním mistrovství Německa
v dlouhém triatlonu v Kulmbachu a 5. září bude
jako reprezentant ČR vystupovat na ME v dlou-
hém triatlonu. Na ukončení úspěšného sportov-
ního roku v říjnu absolvuje havajský Iron Man.

Z výsledků Mistrovství Rakouska:
1. Fazekas (Maďar.) 8:44,41 h, 2. Fruhwirt

(Rak.) 8:54,14 h, 3. Schwarz (Rak.) 8:59,23 h.
ŽENY: Greipel (Rak.) 10:39,14 h, 2. Neubock
(Rak.) 10:41,37 h, 3. Kovacs (Maďar.) 10:59,18
hod. Ivan Křivánek
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2. 9. čtvrtek 19.30 hod. ZAMILOVAN˘ SHAKESPEARE 123 min.

Komedie o tom, jak vznikla nejslavnější tragédie všech dob. Film USA
Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno

4. 9. sobota 19.30 hod. 8 MM 123 min.

5. 9. neděle 19.30 hod. Soukromý detektiv na stopě sadistické pornografie. Otřesný thriller režiséra J. Schumachera. Film USA
Vstupné: 44, 46 Kč Mládeži do 18 let nepřístupno

7. 9. úterý 19.30 hod. VELMI NEBEZPEÃNÉ ZNÁMOSTI 95 min.

9. 9. čtvrtek 19.30 hod. Příběh světáka Valmonta a nezkušené Cecilky odehrávající se v současném Manhattanu. Film USA
Vstupné: 44, 46 Kč Mládeži do 15 let nepřístupno

11. 9. sobota 19.30 hod. VODONO‰ 90 min.

12. 9. neděle 19.30 hod. S dobrým srdcem nejdál dojdeš. Z nosiče vody skvělý fotbalový útočník. Komedie USA
Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno

14. 9. úterý 19.30 hod. DOÏEÀ CO SE DÁ!
16. 9. čtvrtek 19.30 hod. Pětatřicet let se zbytečně schovával pod zemí v domnění, že nad ním zuří nukleární válka. Pak málem nepřežije.

Romantická komedie USA
Vstupné: 39, 41 Kč Mládeži přístupno od 12 let

18. 9. sobota 19.30 hod. Z PEKLA ‰TÛSTÍ 110 min.

19. 9. neděle 16.30 hod. Česká filmová pohádka podle předlohy Jana Drdy „Český Honza“. Režie Zdeněk Troška
a 19.30 hod. Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

21. 9. úterý 19.30 hod. MILUJ BLIÏNÍHO SVÉHO 119 min.

23. 9. čtvrtek 19.30 hod. Soused je nebezpečný tvor, kterého není radno dráždit. Thriller o lidech mezi námi. Film USA
Vstupné: 44, 46 Kč Mládeži přístupno od 12 let

25. 9. sobota 19.30 hod. HILLARY A JACKIE 120 min.

26. 9. neděle 19.30 hod. Vášnivý příběh o síle lásky, kráse hudby a zhoubnosti vášně. Skutečné životní osudy dvou sester. Film USA
Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno

28. 9. úterý 19.30 hod. PRAHA OÃIMA… 98 min.

30. 9. čtvrtek 19.30 hod. Láska je láska, lidi jsou lidi a Praha je Praha. Povídkový film ze současné Prahy. Nový český film
Vstupné: 39, 41 Kč Mládeži přístupno

2. 10. sobota 19.30 hod. PELÍ‰KY 115 min.

3. 10. neděle 16.30 hod. Příběh z jedné košířské vilky na sklonku 60. let. Nová úspěšná česká komedie režiséra J. Hřebejka.
a 19.30 hod. Hrají: M. Donutil, J. Kodet, B. Polívka, S. Zázvorková a další Mládeži přístupno

5. 10. úterý 19.30 hod. PfiEBER SI TO! 100 min.

7. 10. čtvrtek 19.30 hod. Jaké rady dát člověku, který své problémy řeší pistolí nebo pytlem cementu? Filmová komedie USA
Mládeži přístupno od 12 let

9. 10. sobota 19.30 hod. MATRIX 131 min.

10. 10. neděle 19.30 hod. Zapomeňte na vše, co znáte a co jste viděli. Uvěříte neuvěřitelnému. Sci-fi film USA
Mládeži přístupno od 12 let

12. 10. úterý 19.30 hod. ÏIVELNÁ POHROMA 102 min.

14. 10. čtvrtek 19.30 hod. Větru, dešti a citům neporučíš aneb dva mladí lidé v zajetí přírodních katastrof. Romantická komedie USA
Mládeži přístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

ZÁ¤Í - ¤ÍJEN 1999

Datum hod. akce místo konání druh pořadatel

4. 9. Jezdecké závody - drezúra areál Jízdárny sport JSK Slavkov u Brna
5. 9. Jezdecké závody - parkur do úrovně „Z-S“ areál Jízdárny sport JSK Slavkov u Brna
8. 9. 14.00 Běh Terryho Foxe start na náměstí sport Město Slavkov, CK a DDM Slavkov

10. 9. 19.30 Alexandr Magnin - flétna, Vladislav Bláha - kytara zámecká kaple koncert HM–CKS Slavkov u Brna
11. 9. 10.00 Slavkovský pohár - 3. závod žactva na horských kolech střelnice sport CK a DDM Slavkov u Brna
12. 9. 9.00-12.00 Dny evropského dědictví zámek spol. HM–CKS Slavkov u Brna

13.00-16.00 doprovodný program „Oživená historie Kouniců“ ve 13 a 15 h
od 13. 9. 20.00-21.00 Jazzgymnastika pro ženy - vždy pondělí a čtvrtek tělocv. ZŠ Komen. sport TJ Sokol Slavkov u Brna
18. 9. 10.00-12.00 Slavkovská iniciativa smíření - IV. ekumenické setkání církví společenský dům spol.
18. 9. Beachvolleyball - exhibice mistrů Evropy sport SK Beachvolleyball Slavkov 
18. a 19. 9. Mistrovství GCA ve hře na rány (golf) zámecký park sport GCA Slavkov u Brna
od 20. 9. 18.00-19.00 Cvičení žactva - vždy pondělí a čtvrtek tělocv. ZŠ Komen. sport TJ Sokol Slavkov u Brna
21. a 22. 9. XIV. setkání autorů literatury faktu zámek spol. KALF Praha, HM–CKS Slavkov
25. 9. 8.00-14.00 Václavský jarmark Slavkov u Brna spol. HM–CKS Slavkov u Brna
28. 9. 8.30, 10.00 Bacílci a Otužilci - pořad pro děti MŠ a I. st. ZŠ společenský dům kult. HM–CKS Slavkov u Brna
září Jan Krejčí - Obrazy galerie OK kult. HM–CKS Slavkov u Brna
do 19. 9. „Můj svět…“ - výstava obrazů a ikon A. A. Ključinského zámek – severní křídlo výst. HM–CKS, SINEKO Int., velv. Kazach.
do 30. 9. František Zálešák - Výběr z díla galerie Hollar výst.
do 3. 10. „Svět loutek“ - ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi zámek – severní křídlo výst.

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  zzáářříí  11999999  



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ8 8/1999

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Tesařík pižmový

Tento poměrně velký, nápadný
brouk se vyskytuje zpravidla tam, kde
jsou starší nebo odumírající vrby.
Larvy brouků vyhlodávají chodby v je-
jich dřevě. Jak jeho český i latinský ná-
zev (Aromia moschata) napovídá,
brouci příjemně voní. Zvláštními póry
na hrudi vylučují voňavý sekret.
Dorůstají délky až 4 cm a samečci jsou
ozdobeni až 6 cm dlouhými tykadly.
Mají zelené nebo modravě zbarvené celé tělo.
Zřídka jsou i měďově bronzoví, červení až pur-
puroví. V některých oblastech až černí nebo
s rozmanitými kombinacemi těchto barev.
Mezi našimi tesaříky tvoří samostatnou skupi-
nu, která má všechny příbuzné v tropických ob-
lastech. Je zajímavým tropickým prvkem u nás
i v celé palearktické oblasti. 

Za teplých letních dnů od června do srpna je
možné tyto tesaříky spatřit i v okolí slavkov-

ského rybníka nebo starého koupaliště.
V dřívějších létech před úpravou okolí
se vyskytoval hojněji. Prozradí se oby-
čejně za slunečného počasí při přeleto-
vání na mladé vrbové výhonky, kde
okusuje listy. V korunách vrb je nevidi-
telný. Častěji je možné brouky spatřit
na kvetoucích mrkvovitých rostlinách,
kde sbírají pyl. Vyskytuje se zde v zá-
kladním vybarvení. Zelenomodré tělo,
často s mírným bronzovým kovovým
leskem.

Úpravou hrází rybníka a zejména radikál-
ním zásahem provedeného zmlazení vrb po
celé délce břehového porostu na rybniční hrázi
jeho biotop byl značně ochuzen o živné stromy.
I zde platí pravidlo, že hmyz je velmi dobrým
bioindikátorem životního prostředí. Škoda, že
celý zásah zmlazení vrb v severní části rybníka
nebyl prováděn šetrněji a po etapách, aby byly
zachovány mnohé ekologické a estetické funk-
ce porostu. M. Hrabovský

NNEEPPŘŘEEHHLLÉÉDDNNĚĚTTEE!!
Zhotovíme barevné kapesní
kalendáříky na rok 2000
velikost 8,5x5,5 cm, oboustranné, laminované

Na přední straně

LOGO NEBO OBRÁZEK
PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Cena: 300 ks – 420 Kč

600 ks – 600 Kč
900 ks – 810 Kč

Bedfiich Maleãek
Polní 1337
684 01 Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 06 61

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník vydávaný vydavatelstvím bm typo ve Slavkově u Brna v nákladu 2600 ks. Zaregistrováno OÚ Vyškov pod č. OKÚ/VY/01/99. Sazba bm typo, Polní 1337,
Slavkov u Brna, tel. 05/44 22 06 61. Tiskne Old print, s. r. o., Košinova 16, Brno, tel. 05/41 24 39 33. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli však za obsah a stylistiku.)

V hodná koupě
prodej levných
KOBERCŮ

krátce použitých

Informace na tel.
05/44 22 71 58 po 20. hod.

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – červenec, srpen
Kristýna Liptáková, Sušilova 451
Kateřina Jahodová, Tyršova 1096
Luboš Jakúbek, Zlatá Hora 1230
Tereza Teclová, Polní 1196

SŇATKY – červenec, srpen
Richard Hedmark, Švédsko
Carolina Landysová, Švédsko
Pavel Šolc, Slavkov u Brna
Iveta Bičanová, Slavkov u Brna
Pavel Uzel, Německo
Helena Laucká, Břeclav
Michal Farbiak, Hostěradice
Ivana Hlivjaková, Habrovany
Richard Malík, Nenkovice
Renata Drbolová, Brno
Petr Škorpík, Jihlava
Jana Horňáková, Jihlava - Apoštolská církev

ZEMŘELI – červenec
Ing. Jiří Jerson, Čelakovského 1206, 61 let
Stanislav Žemla, Pod oborou 621, 89 let
Karla Křivonožková, Nádražní 1153, 66 let
Štěpánka Hanačíková, Jiráskova 599, 74 let

První oddíl tentokrát pohrdl stálým tábo-
řištěm a vydal se na tábor putovní. Pro nepří-
zeň počasí byla plánovaná trasa Vizovická
pahorkatina a Hostýnské vrchy upravena, ale
i tak se vraceli účastníci „puťáčku“ domů
spokojeni.

Skautské tábory se vydařily

Druhý oddíl zavítal na své tradiční tábo-
řiště poblíž Jasenice v okrese Třebíč. Tábora
se účastnilo celkem 25 dětí. Pro ně byla při-
pravena táborová hra na motivy povídek
Otakara Batličky, která byla výstižně nazvána
„Tábor ztracených“. Kromě toho prožily děti
na vlastní kůži pravé a nefalšované zimní
olympijské hry.

Tábor třetího oddílu se konal nedaleko
Morkovic-Slížan. Účastnilo se ho celkem 16
vlčat, to znamená chlapců do 11 let. 

Světlušky ze čtvrtého oddílu si postavily
svůj „Hrádek Mitrov“ v Habří, které se tak na
krátký čas stalo sídlem čarodějnické
školy.

Touto cestou chceme poděkovat autodo-
pravcům, kteří nám ochotně vycházejí vstříc.
Jmenovitě panu Kovaříkovi, panu
Sawczýnovi a panu Hálovi, kteří se každo-
ročně starají o dopravu dětí i materiálu. 

Stejně jako v uplynulých letech pořádali i o letošních prázdninách slav-
kovští skauti a skautky letní tábory nejen plné zajímavých her, soutěží a zá-
bavy, ale také ponaučení. Letos již desátým rokem.


