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Pfií‰tí ãíslo vyjde 28. listopadu

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ 2003
Program vzpomínkov˘ch akcí k 198. v˘roãí Bitvy tfií císafiÛ u Slavkova
Stfieda 26. listopadu
18.00–20.00 Vy‰kov LeÏení na námûstí, stfiet mezi spojenci a Francouzi na námûstí, obsazení mûsta
âtvrtek 27. listopadu
19.00–20.00 Rousínov LeÏení na námûstí, stfiet mezi spojenci a Francouzi na námûstí, obsazení mûsta
Pátek 28. listopadu
16.45–17.00 ·lapanice Pietní akt na hfibitovû
17.00–18.00 Slavkov u Brna Obsazení mûsta Slavkova vojsky FrancouzÛ a spojencÛ
17.30–18.00 ÎuráÀ Jifiíkovické ohnû
21.00–22.00 Slavkov u Brna PochodÀov˘ prÛvod Rakouské armády mûstem, pietní akt u hrobu kancléfie Kounice
Sobota 29. listopadu
08.00–12.00 ·lapanice Burza militárií
09.00–10.00 Slavkov u Brna Slavnostní nástup v‰ech vojsk s vojenskou pfiehlídkou na námûstí
09.30–21.00 Slavkov u Brna Prohlídky zámku, v˘stava Napoleonské války a ãeské zemû (do 18 hod.)
09.00–19.00 Slavkov u Brna Jarmark s programem v zámeckém parku: dûdeãkÛv dvoreãek (fiemesla, domácí

zvífiata), kejklífiská vystoupení pro dûti a dospûlé, dobová hudba KRLESS, pohádky pro
dûti, vystoupení vojákÛ, pfiíjezd Napoleona z námûstí na zámek

10.00–17.00 Slavkov u Brna Kost˘mované prohlídky zámku s Napoleonem
10.00 Jifiíkovice Pietní akt – poloÏení vûnce u pomníku ke TvaroÏné
10.00–13.00 TvaroÏná Polní leÏení na návsi ve TvaroÏné
10.00–13.00 TvaroÏná Lokální pfiestfielky – pochod z Velatic – obsazení obce TvaroÏná
13.00–14.30 TvaroÏná pod Santonem – REKONSTRUKCE „BITVY T¤I CÍSA¤Ò“

Cena vstupenky 99 Kã, dûti do 120 cm mají vstup zdarma. Pro náv‰tûvníky zaji‰tû-
na zdarma kyvadlová doprava z Brna od hl. nádraÏí (koneãná trolejbusu) na
Rohlenku a zpût od 9.30 do 18 hodin

18.30–19.00 Slavkov u Brna PochodÀov˘ prÛvod
19.00 Slavkov u Brna OhÀostroj
Nedûle 30. listopadu
09.30–16.00 Slavkov u Brna Prohlídky zámku, v˘stava Napoleonské války a ãeské zemû
10.00–11.00 Prace-Mohyla míru Slavnostní nástup v‰ech vojsk – pietní akt
09.00–17.00 ·lapanice Historick˘ jarmark na námûstí

28.–30. listopadu
dennû: Pozofiice (Stará po‰ta) Vojenské leÏení, muzeum, po‰tovna
09.00–17.00 Prace-Mohyla míru V˘stava Napoleonské války a ãeské zemû
09.00–16.00 Slavkov u Brna Prohlídky zámku; v˘stava Napoleonské války a ãeské zemû

Atmosféru vzpomínkových akcí si připomínáme snímkem z loňského roku. Foto: R. Lánský

Výstavy na zámku
Do 17. listopadu potrvá výstava OBRA-

ZY ZE DVOU SVĚTŮ – Lubo Kralicek
(český autor, který od 60. let žije v USA),
galerie O.K., zámek Slavkov u Brna.

•
Blížící se vánoční dobu nám připomene

výstava TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM.
Vernisáž výstavy se bude konat ve čtvrtek
20. listopadu v 17 hodin v Rubensově sále.
Průvodní slovo PhDr. Vladimíra Zichová,
kulturní program předvede folklórní soubor
Křenováček. Výstava bude otevřena od 21.
do 30. listopadu, 13. a 14. 12., 20. a 21. 12.
a 27.–31. prosince. HM

DruÏební mûsto Darney
se pfiedstavuje

Město Slavkov u Brna připravuje výstavu
svého francouzského družebního města
Darney, která bude zaměřena na přiblížení
jeho života především v oblasti aktivit míst-
ních škol, zájmových spolků a firem. Výstava
bude instalována v prostorách radnice a zá-
jemci ji mohou zhlédnout v termínu od 26. lis-
topadu do 3. prosince. Akce je plánována na
dobu konání vzpomínkových akcí, kdy bude
možnost představit naše družební město i šir-
šímu okruhu návštěvníků. L. Trokanová

Se stavbou radaru ministr
u starostÛ nepochodil

Úmysl minister-
stva obrany vybudo-
vat nedaleko Mohy-
ly míru u Sokolnic
vojenský radar nará-
ží na tuhý odpor 16
starostů z lokality

slavkovského bojiště. Šéfové radnic nezměni-
li názor ani při nedávném jednání s ministrem
obrany Miroslavem Kostelkou v Brně. Stavba
25 metrů vysokého radiolokátoru je tak o rok
odložena. 

Ministr má do příštího podzimu čas, aby se
pokusil názor starostů ještě změnit. „Budeme
dělat vše, abychom obce přesvědčili. Radar je
pro armádu, Českou republiku a její bezpeč-
nost naprosto klíčový,“ tvrdí Kostelka. 

V Česku mají vzniknout dva radary proti-
vzdušné ochrany: u Sokolnic a u Nepolis na
Královéhradecku. Ve východních Čechách se
má začít stavět v dohledné době. (red.)

www.bmtypo.czSlavkovský 
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IV. fiádné zasedání Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna – 22. 9. 2003

1. ZM schvaluje program své IV. řádného zasedání
a volí ověřovatele zápisu.

2. ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přija-
tých ZM na svých dřívějších zasedáních z minulých vo-
lebních období i z volebního období 2002–2006.

3. ZM po projednání této zprávy „Návrh dílčího účtu
hospodaření Města Slavkova u Brna za 2. čtvrtletí 2003“
bere její obsah na vědomí a schvaluje rozbory hospodaře-
ní Města Slavkova u Brna za hodnocené období. ZM sou-
časně bere na vědomí informaci vztahující se k hospoda-
ření Města Slavkova u Brna za období I. pololetí 2003
přednesenou předsedou Finančního výboru ZM Ing. Jiřím
Matyášem a souhlasí s realizací jeho doporučení.

4. ZM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření přís-
pěvkových organizací Města Slavkova u Brna za první po-
loletí roku 2003“ bere její obsah na vědomí a schvaluje
rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených
Městem Slavkov u Brna (TSMS, Historické muzeum, ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova, ZUŠ, Zvláštní škola, DDM,
MŠ Zvídálek) za hodnocené období v předloženém znění.

5. ZM po projednání zprávy o průběžném plnění pro-
gramu rozvoje Města Slavkova u Brna za období 1. polo-
letí 2003 bere obsah uvedené zprávy na vědomí a součas-
ně schvaluje:

a) záměr zahájit výstavbu víceúčelového hřiště v areálu
ZŠ Tyršova v roce 2004,

b) záměr zahájit výstavbu oplocení hřiště na sídlišti
Zlatá Hora.

c) přejmenovat bod číslo 90 ve schváleném rozpočtu
Města Slavkova u Brna na rok 2003 na „víceúčelová spor-
tovní hřiště“. 

6. ZM po projednání zprávy vztahující se k vyhodnoce-
ní realizovaných oprav místních komunikací s využitím as-
faltového recyklátu bere obsah uvedené zprávy na vědomí.

7. ZM po projednání zprávy se souhrnnou informací
o průběhu jednání k nepovolené stavbě na p.č. 1859 (ko-
munikace v „uličce“ uprostřed ulice Čelakovského – pří-
jezd ke garážím) bere tuto na vědomí.

8. ZM po projednání zprávy k žádosti o převod věcí,
práv a závazků části pečovatelské služby poskytované
SSRS Vyškov, příspěvkovou organizací, v územním ob-
vodu Města Slavkova u Brna, z Jihomoravského kraje na
Město Slavkov u Brna: 

a) ZM pověřuje starostu města, aby požádal o převod
věcí, práv a závazků části pečovatelské služby poskytova-
né SSRS Vyškov, příspěvkovou organizací, v územím ob-
vodu města Slavkova, z Jihomoravského kraje na Město
Slavkov u Brna k 1. 1. 2004.

b) ZM schvaluje zařazení nákladů na zajištění pečova-
telské služby pro občany Města Slavkova u Brna od roku
2004 do rozpočtu města.

9. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového opat-
ření RO číslo 10/2003 – Oprava fasád zámku, odvodnění
nádvoří“ bere její obsah na vědomí a schvaluje toto roz-
počtové opatření:

a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 na položce 4116 – neinves-
tiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu s označením UZ 34052 o 1000000 Kč,

b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 3322 – zachová-
ní a obnova kulturních památek, na položce 5171 – opra-

vy a udržování, označený účelovým znakem UZ 34052 –
Program záchrany architektonického dědictví a organiza-
ci 1603 – zámek v celkové výši 1000000 Kč.

10. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO číslo 12/2003 - Napoleonský den bere její ob-
sah na vědomí a schvaluje toto rozpočtové opatření:

a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 po přijetí dotace na účet
Města Slavkova u Brna ve výši 290000 Kč,

b) snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 3315 – činnost
muzeí a galerií, položka 5331 – příspěvky zřízeným pří-
spěvkovým organizacím ve výši 300750 Kč,

c) zařazením nové položky ve výdajové části rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 3639 – ko-
munální služby a územní rozvoj jinde nezařazené a polož-
ce 5169 - ostatní služby výši 590 750 Kč. 

d) Dále ZM ukládá Historickému muzeu ve Slavkově
u Brna vyfakturovat veškeré vynaložené náklady na zajiš-
tění akce Napoleonský den, které činí po předložení výčtu
skutečných nákladů 300750 Kč. 

11. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření RO číslo 13/2003 – Snížení dotací na sociální
dávky“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:

a) snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 na položce 4112 – neinves-
tiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu o 12000 Kč,

b) snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 4175 – dávky so-
ciální péče pro rodinu a děti a položka 5410 - sociální dáv-
ky s účelovým znakem UZ 98072 – účelová dotace na so-
ciální dávky o 12000 Kč.

12. ZM po projednání informace o investičním záměru
na rok 2004 – rekonstrukce ulice Husova:

a) ZM bere obsah uvedené zprávy na vědomí. 
b) ZM doporučuje zařadit akci „Rekonstrukce ulice

Husova“ do návrhu rozpočtu Města Slavkova u Brna na
rok 2004 se zajištěním financování této rozpočtové akce
formou použití mimorozpočtových zdrojů (úvěr).

c) ZM schvaluje RO číslo 15/2003 snížením výdajové
položky schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna čís-
lo 96 – protipovodňová opatření o částku 35000 Kč a za-
řazení nové položky do rozpočtu města na PD VO v ul.
Husova ve výši 35000 Kč. 

13. ZM po projednání „Návrhu rozpočtového opatření
RO číslo 16/2003 – Zhotovení slavnostních insignií“ od-
kládá tento bod do příštího zasedání ZM.

14. ZM po projednání záměru ke zrušení příspěvkové
organizace Zvláštní škola Slavkov u Brna, okres Vyškov
(od 1. 9. 2003 nový název Speciální školy Slavkov u Brna,
okres Vyškov) bere její obsah na vědomí a schvaluje:

a) záměr zrušit příspěvkovou organizaci Speciální ško-
ly, Slavkov u Brna, okres Vyškov ke dni 31. 12. 2003,

b) bezplatně převést movitý majetek města užívaný
příspěvkovou organizací Speciální školy Slavkov u Brna,
okres Vyškov na nového zřizovatele Jihomoravský kraj.

15. ZM po projednání zprávy „Koupaliště – vypořádání
majetkoprávních vztahů“ souhlasí s úhradou závazku
Města Slavkova u Brna vůči SK – beachvolleybal Slavkov
ve výši 980 822 Kč formou zápočtu proti splátkám ná-
jemného za nájem hřišť na koupališti do 31. 3. 2015.

16. ZM po projednání návrhu na zvýšení kupní ceny za
prodej pozemku do vlastnictví Města Slavkova u Brna ne-
přijímá návrh paní Zdeny Májkové na zvýšení kupní ceny
za pozemky p. č. 3765/72 a 3765/95 v katastrálním území
Slavkov u Brna a trvá na svém původním návrhu kupní
ceny ve výši 20 Kč/m2.

17. ZM dává souhlas k následující směně pozemků v lo-
kalitě Zlatá Hora v katastrálním území Slavkov u Brna:

a) Spoluvlastníci pan Zdeněk Zrnečko z Heršpic a paní
Jarmila Zrnečková ze Slavkova u Brna převedou do majet-
ku Města Slavkov u Brna pozemek parc. č. 3750/29 669 m2

a Město Slavkov u Brna převede do jejich vlastnictví poze-
mek parc. č. 3750/31 o výměře 669 m2, vše v katastrálním
území Slavkov u Brna.

b) Pan Jaroslav Hanák z Vážan nad Litavou převede do
majetku Města Slavkova u Brna pozemky parc. č. 3750/33
a 3750/38 o celkové výměře 1182 m2 a Město Slavkov
u Brna převede do jeho vlastnictví pozemek parc. č.
3750/36 o výměře 1182 m2, vše v katastrálním území
Slavkov u Brna.

c) Pan Josef Spáčil ze Slavkova u Brna převede do ma-
jetku Města Slavkov u Brna pozemky parc. č. 1647/16
a 1647/17 o celkové výměře 14 m2 a Město Slavkov
u Brna převede do jeho vlastnictví pozemky parc. č.
1780/49 a 3750/32 o celkové výměře 14 m2, vše v katast-
rálním území Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou
pozemků (geometrický plán, správní poplatky) ve všech
uvedených případech uhradí Město Slavkov u Brna.

18. ZM po projednání návrhu na prodej pozemku parc. č.
3591/4 – vinice v lokalitě Vinohrady v katastrálním území
Slavkov u Brna dává souhlas k prodeji uvedeného pozemku
z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví manželů
Ing. Ivana Charváta a Ing. Jolany Charvátové ze Slavkova
u Brna. Cena za pozemek ve výši 3960 Kč + náklady spo-
jené s prodejem (geometrický plán, správní poplatky, výpis
z KN) bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlou-
vy. 30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výku-
py pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.

19. ZM po projednání návrhu na prodej části pozemku
parc. č. 1941 – ostatní plocha v ul. Tylova v katastrálním
území Slavkov u Brna dává souhlas k prodeji uvedeného
pozemku z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví
pana Josefa Novoměstského ze Slavkova u Brna. Cena za
pozemek ve výši 31600 Kč + náklady spojené s prodejem
(geometrický plán, správní poplatky, výpis z KN) bude
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% pro-
dejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozem-
ků v rámci řešení pozemkových náprav.

20. ZM po projednání návrhu na prodej části pozemku
parc. č. 345 ostatní plocha v katastrálním území Slavkov
u Brna dává souhlas k prodeji uvedeného pozemku z ma-
jetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví Mysliveckého
sdružení Kozorožec Slavkov u Brna za odhadní cenu + ná-
klady spojené s prodejem. Cena + náklady spojené s pro-
dejem (geometrický plán, správní poplatky, výpis z KN)
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.

21. ZM po projednání návrhu na prodej pozemků parc.
č. 2589, 2590/1 a 2591 v lokalitě Bučovická v katastrál-
ním území Slavkov u Brna dává souhlas k prodeji uvede-
ných pozemků z majetku Města Slavkova u Brna do vlast-
nictví společnosti SNDI, s.r.o., Slavkov u Brna formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva
bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení
a součástí této smlouvy bude i ujednání o předkupním prá-
vu. Pokud nebude pravomocné stavební povolení předlo-
ženo do jednoho roku od podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, pozbývá tato platnosti. Záloha ve výši
prodejní ceny, tj. 434060 Kč (220 Kč/m2) bude uhrazena
při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nedojde-
li k uzavření kupní smlouvy, záloha bude vrácena. Při
podpisu vlastní kupní smlouvy uhradí kupující náklady
spojené s prodejem. 30% prodejní ceny bude po podpisu
kupní smlouvy převedeno do Fondu pro výkupy pozemků
v rámci řešení pozemkových náprav. Při architektonickém
řešení nadzemní části budov nebudou dotčeny dálkové po-
hledy na zámecký komplex.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

pořadatelům kulturních, společenských a sportov-
ních akcí ve Slavkově zařazení akcí do připravo-
vaného Kalendária pro rok 2004. Své příspěvky
zasílejte laskavě na níže uvedenou adresu.

Otevírací doba v měsíci prosinci:
po–pá 9–16 hodin so, ne zavřeno

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

nabízí

Na základě předložených a projednaných materiálů Zastupitelstvo města ve Slavkově
u Brna (dále jen ZM) na svém IV. řádném zasedání dne 22. 9. 2003 projednalo celkem 29
bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:

(Pokračování na straně 3)
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IV. fiádné zasedání Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna – 22. 9. 2003

Na základě předložených a projednaných materiálů
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své 17.
řádné schůzi dne 6. 10. 2003 projednala celkem 21 bodů
schváleného programu s přijetím následujících usnesení:

1. RM schvaluje program své 17. řádné schůze a volí ově-
řovatele zápisu.

2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých
RM na svých dřívějších schůzích z minulých volebních obdo-
bí i z volebního období 2002–2006.

3. RM po projednání zprávy „Speciální školy – zpráva o při-
pravenosti školy na r. 2003/2004“ bere její obsah na vědomí.

4. RM po projednání zprávy „ZŠ Tyršova – zpráva o připra-
venosti školy na rok 2003/2004“ bere její obsah na vědomí.

5. RM po projednání žádosti ZŠ Tyršova o možnost čerpá-
ní mimorozpočtových zdrojů na zakoupení přenosného počí-
tače dává souhlas k použití rezervního fondu této PO na ná-
kup přenosného počítače ve výši do 37000 Kč.

6. RM po projednání zprávy „ZŠ Komenského nám. – zprá-
va o připravenosti školy na r. 2003/2004“ bere její obsah na
vědomí.

7. RM po projednání žádosti ZŠ Komenského náměstí
o zrušení povinnosti odvodu odpisů z jmenovitého movitého
majetku této PO odkládá zprávu na 20. 10. 2003.

8. RM po projednání ceníku úhrad za služby a činnosti
DDM ve školním roce 2003/2004 schvaluje výši příspěvku
zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve
školním roce 2003/2004 a předpokládané ceny příležitost-
ných zájmových činností dle návrhu předloženého zástupkyní
ředitelky DDM.

9. RM po projednání žádostí ZUŠ o povolení napojení fi-
nančních prostředků investičního fondu této PO a použití zvý-
šených příjmů:

a) schvaluje napojení finančních prostředků investičního
fondu na dokrytí investičních akcí provedených v ZUŠ ve
výši 140 000 Kč

b) schvaluje použití zvýšených příjmů v rozpočtu školy ve
výši do 50 000 Kč

10. RM po projednání zprávy o pronájmu nebytových pro-
stor na poliklinice MUDr. Janě Honzátkové:

a) souhlasí s pronájmem místnosti, v níž je umístěna nová te-
lefonní ústředna na poliklinice ve Slavkově u Brna, a ukládá
odboru BTH připravit do příští schůze návrh smlouvy.

b) ukládá odboru BTH hledat jiné vhodné nebytové prosto-
ry v budově polikliniky a přednostně je nabídnout MUDr.
Honzátkové.

11. RM po projednání zprávy o pronájmu nebytových pro-
stor na poliklinice MUDr. Ireně Kleinové:

a) souhlasí s rozšířením prostor oční ordinace do prostor
stávající čekárny v budově polikliniky ve Slavkově u Brna pro
MUDr. Kleinovou.

b) ukládá odboru BTH zajistit uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s MUDr. Kleinovou od 1. 10. 2003. Nájemné a služ-
by spojené s užíváním nebytového prostoru budou stanoveny
ve výši 6018 Kč/měsíc. 

c) schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 02/2002 s MUDr. Honzátkovou dohodou k datu 30. 9. 2003.

12. RM po projednání zprávy „Hřiště Zlatá Hora – změna
vybavení hřiště“ bere výše uvedenou zprávu na vědomí a sou-
hlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s navýšením ceny o cca
18000 Kč. 

13. RM po projednání žádosti o pronájem veřejného pro-
stranství u Společenského domu – PRELAX, spol. s r.o. vrací
návrh předkladateli a žádá jej o rozpracování koncepce užívá-
ní veřejného prostranství před budovou Společenského domu.

14. RM po projednání informativního materiálu týkajícího
se pořádání veřejné hudební produkce ukládá městskému úřa-
du postupovat podle uvedených doporučení obsažených
v projednávaném materiálu.

15. RM po projednání žádosti o vydání souhlasu s používá-
ním městského znaku předložené obchodní společností PRE-
LAX, spol. s r.o. této žádosti vyhovuje a s používáním měst-
ského znaku souhlasí.

16. RM po projednání zprávy předložené v rámci plnění
usnesení 13. schůze RM ze dne 7. 7. 2003 přijatého pod bo-
dem jednání 4. 10. – Údržba zeleně TSMS bere zprávu na vě-
domí a ukládá zapracovat vyjmenované připomínky ředitele
TSMS k plánu pravidelné údržby městské zeleně ve shodě
s příslušnými odbory MěÚ a současně z důvodu nutnosti vy-

jasnění zbývajících bodů zve ředitele TSMS, vedoucího od-
boru IR a vedoucího odboru ŽP na jednání příští schůze RM.

17. RM po projednání dopisu od občanů ulic Mánesova
a Tylova s žádostí o poděkování pracovnímu kolektivu TSMS
za úpravu komunikací v těchto ulicích souhlasí s poděkováním
prostřednictvím Slavkovského zpravodaje.

18. RM po projednání žádosti o prodloužení nájemní
smlouvy se SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV rozhod-
nutí v této věci odkládá.

19. RM po projednání žádosti o udělení souhlasu s uzavře-
ním nájemní smlouvy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na byt v domě č.p. 1501 na ulici Litavská mezi SBD Žuráň
a Danou Zástřeškovou ze Slavkova u Brna.

20. RM po projednání vyjádření TJ Sokol Slavkov u Brna
ve věci předběžného souhlasu s realizací víceúčelového hřiš-
tě v severovýchodní části stadionu toto bere na vědomí.

21. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o průběhu

Slavkovské iniciativy smíření.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o návštěvě de-

legace z polského družebního města Slawkow.
- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval o jedná-

ních se zástupci MK ČR ohledně kmenového a svozového
mobiliáře a fondu kounicovské knihovny.

- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval o před-
ložených smlouvách s ČEZ, a.s. ve věci převodu akcií JME,
a.s. v souladu s dříve uzavřenými smlouvami o smlouvách bu-
doucích.

- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval o stíž-
nosti MVDr. Suchého týkající se znemožnění nájmu nebyto-
vých prostor (Restaurace Josefína) v souvislosti s rekonstruk-
cí Společenského domu předložené prostřednictvím svého
advokáta JUDr. Jiřího Koniora.

- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval o vyhod-
nocení provozu parkoviště u koupaliště v průběhu letní sezony.

- tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o poděkování
ředitele firmy Czech Tourism za spolupráci při akci Krásná země.

- RM souhlasí se záměrem firmy Raffael-Art a vyzývá ji
k předložení textu zmocňujícího dopisu na schůzi RM.

22. ZM dává souhlas k převodu pozemku par. č. 347/4 –
orná půda o výměře 3,7262 ha z vlastnictví Pozemkového
fondu ČR do majetku Města Slavkova u Brna bezúplatnou
formou dle zákona č. 95/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.

23. ZM po projednání zprávy „Prodej části pozemku
parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 52 m2 –
žádost pana Miroslava Soukopa o přehodnocení usnesení“
mění své usnesení k bodu č. 4.8. ze III. řádného zasedání
ZM ze dne 23. 6. 2003 a schvaluje za původních podmínek
prodej části pozemku parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 52 m2 z majetku Města Slavkova u Brna do
vlastnictví pana Miroslava Soukopa z Brna.

24. ZM po projednání zprávy „Neinvestiční náklady na
školství – Vážany nad Litavou“ schvaluje uplatnění nároku
města na úhradu fakturovaných neinvestičních výdajů ve
školství u soudu v případě, že obec Vážany nad Litavou ne-
uhradí svůj dluh v termínu do 31. 10. 2003.

25. ZM bere zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM
přednesenou předsedkyní tohoto výboru Mgr. Věrou
Křivánkovou na vědomí.

26. ZM po projednání zprávy „Páteřní radar protivzduš-
né obrany Sokolnice – informace o činnosti odboru ŽP,
úseku státní památkové péče a stavebního úřadu MěÚ
Slavkov u Brna“ bere podané informace na vědomí a zá-
sadně nesouhlasí s realizací tohoto záměru.

27. ZM při projednání zprávy „Vybudování výtahu na
Poliklinice ve Slavkově u Brna“ bylo seznámeno s iniciati-
vou lékařů a k návrhu bude přihlédnuto při tvorbě rozpočtu
Města Slavkova u Brna na rok 2004.

28. ZM po projednání zprávy o aktualizaci „Programu
regenerace městské památkové zóny ve Slavkově u Brna“
souhlasí s předloženým návrhem a ukládá odboru životní-
ho prostředí zajistit její vypracování v termínu do 30. 10.
2003 v ceně do 20 000 Kč.

29. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o příštím

mimořádném zasedání ZM, které se bude konat v pondělí
10. 11. 2003 v 17 hodin.

- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o návštěvě
bytových domů na ulici Litavská č. 1482–1490, 1496–
1498 a vyjmenoval závady, které majitelé bytů chtějí re-
klamovat. Jedná se o závady na oknech, sociálním zaříze-
ní, vadné vstupní dveře, výskyt plísní, praskliny, závadné
kotle a balkóny a plísně ve sklepech. Výše uvedené závady
se řeší s firmou PRŮMSTAV, a.s. Brno.

- starosta města Mgr. Petr Kostík přivítal na zasedání ZM
pana Petra Liškaře, majitele bytu na ulici Litavská, který
upozornil na promrzání rohu (tepelné mosty) a požaduje
jeho zateplení a také na výskyt plísní. Pan Liškař dále po-
děkoval za oplocení pískoviště a vznesl dotaz, zda zde bu-
dou v budoucnu i prolézačky. 

- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o nadchá-
zející návštěvě z polského družebního města Slawkowa ve
dnech 26.–28. 9. 2003 a osvětlil program jejich pobytu.

- Mgr. Věra Křivánková žádá o vydání článku ve Sl. zpra-
vodaji o výchově psů s uvedením odstrašujícího případu.
Mgr. Petr Šafář reagoval na podnět Mgr. Věry Křivánkové
tím, že doporučuje pojistit psa proti takové události.

- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jednání
s majitelem dvora Rybník, který zde chce chovat koně
a zřídit psí hotel. Navrhuje možnou spolupráci s Městem
Slavkovem u Brna při dočasném umístění odchycených
psů, které v současné době zajišťují TSMS.

- Ing. Jiří Matyáš informoval, že letošní sezona na slav-
kovském koupališti, které je spravováno příspěvkovou orga-
nizací Technické služby města Slavkov u Brna (dále jen
„TSMS“) se vyznačovala díky horkému a suchému počasí
historicky nejvyšší návštěvností, a tím i mimořádnými příj-
my, které převýšily rozpočet o více než 540000 Kč. Tento
finanční efekt byl podmíněn značným pracovním nasaze-
ním personálu koupaliště. Na základě uvedeného předkládá
informaci ZM a návrh RM a řediteli TSMS použít část pře-

(Dokončení ze str. 2)

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

kročení tržeb proti rozpočtu do výše 4 % na mimořádné od-
měny personálu koupaliště a udělit souhlas řediteli TSMS
k překročení limitu mzdových prostředků na rok 2003
o výše uvedenou částku. Zbývající část překročení tržeb
použít k nutným opravám zařízení koupaliště – zejména
technologického vybavení ještě v roce 2003, nevyčerpanou
část převést do rezervního fondu TSMS s účelovým určením
na opravy technologie a na stavební opravy zásadního rozsa-
hu v letech příštích za podmínek, že opravy nebudu prová-
děny na prostorách a zařízeních pronajatých nebo používa-
ných v areálu koupaliště jiným(i) subjektům(y) a TSMS
dodrží roční ukazatel finančního hospodaření daný vztahem
vůči rozpočtu Města Slavkov u Brna pro rok 2003 jako sub-
jekt celkem. V případě nedodržení těchto podmínek uplatně-
ní následných opatření v oblasti hmotné zainteresovanosti
ředitele TSMS.

- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval, že na po-
pud policie kvůli vysoké trestné činnosti (vykrádání a krá-
deže automobilů), bylo nutné řešit organizaci parkování
u koupaliště. Po zavedení hlídaného parkoviště zde nebyla
hlášena žádná krádež ani vykradení automobilu.
Místostarosta města Ing. Ivan Charvát doplnil, že finanční
výtěžnost z parkování byla 25% celkových tržeb.

- Ing. Jiří Kučera řekl, že v minulosti se hovořilo o bez-
pečnosti provozu. Poděkoval tímto odborům DSH, IR
a TSMS za umístění zrcadla. 

- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o průběhu re-
konstrukce Společenského domu a posunutí termínu pro
umístění Komerční banky, a.s. z důvodu její nepřipravenosti.

- pan Jaromír Seifert podal návrh na zákaz startu aut bez
tlumičů výfuků při závodech do vrchu a vymezení míst pro
trénování těchto aut. Starosta města Mgr. Petr Kostík v této
souvislosti řekl, že se budou v příštím roce povolovat jen
dva závody do vrchu.

- starosta města Mgr. Petr Kostík dal zastupitelům námět
na další zasedání ZM – návrh na vytvoření normy, aby je-
den den o víkendu v letních měsících byl v našem městě
klid (tzn. žádné hlasité akce jako pořádání diskoték atd.).

17. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 6. 10. 2003
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stavební práce na rekonstrukci ZŠ Komenského
ve Slavkově s termínem dokončení do konce
roku 2003.

Odbor investic a rozvoje se rovněž současné
zabývá přípravou investičních akcí na příští rok.
Prioritou z investičních akcí, které by se měly
uskutečnit v roce 2004, je oprava povrchu v uli-
ci Husova ve Slavkově u Brna. Tento záměr
schválilo i IV. řádné zasedání zastupitelstva
města dne 22. 9. 2003. Bude se jednat o opravu
krytu komunikace včetně konstrukčních vrstev
v celé délce ulice včetně instalace nového veřej-
ného osvětlení. Povrch vozovky bude zadlážděn
historizující dlažbou obdobně jako Palackého
náměstí a ulice Brněnská. V rámci této akce pro-
vedou rovněž jednotliví správci rekonstrukce
svých inženýrských sítí v tomto úseku, tj. kana-

K 30. září 2003 byla dokončena a dodavate-
lem Průmstavem Brno a.s. předána Městu
Slavkov u Brna stavba tří bytových domů v uli-
ci Litavská ve Slavkově u Brna s celkem 18 by-
tovými jednotkami. Následně 2. října 2003 pro-
běhlo kolaudační řízení stavby a 8. 10. 2003
došlo k předání bytů provozovateli –
Stavebnímu bytovému družstvu Žuráň Slavkov
u Brna. Ke dni kolaudace stavby byly také pro-
vedeny terénní úpravy u bytových domů a vý-
sadba zeleně. U bytových domů Litavská byla
oplocena plocha stávajícího pískoviště a vyba-
vena houpačkami. Taktéž bylo oploceno hřiště
na sídlišti Zlatá Hora, které je určeno zejména
pro míčové hry. Provozovatelem těchto hřišť
jsou Technické služby Města Slavkova u Brna.

V měsíci září byla dokončena a uvedena do
provozu plynová kotelna na sídlišti Nádražní ve
Slavkově u Brna, která slouží pro bytové domy
čp. 1191, 1192 a 1193.

Ostatní investiční akce města, především re-
konstrukce povrchu v ulici Úzká a oprava fasá-
dy jižního křídla předzámčí zámku, probíhají
a jsou těsně před dokončením. Dále pokračují

V˘stavba mûsta

lizace, vodovodu, kabelového rozvodu NN.
V říjnu se uskutečnilo informativní jednání
s vlastníky sousedních nemovitostí v ulici
Husova a především se správci inženýrských
sítí, kteří nastínili postup rekonstrukce a součas-
ně seznámili občany s postupem a možnostmi
rekonstrukce či zřízení nových přípojek (včetně
chybějících přípojek plynu). 

Je nezbytné, aby vlastníci nemovitostí v ulici
Husova využili této situace, kdy bude vozovka
ulice odkryta, a provedli si rekonstrukci, případ-
ně zřízení nových přípojek ke svým nemovitos-
tem. Toto řešení je nezbytné především u kanali-
zace včetně napojení dešťových svodů. Cílem
města je zahájit stavbu v jarních měsících roku
2004 s dokončením nejpozději v listopadu 2004.
odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna

Jižní křídlo předzámčí zámku

Úzká ulice

Hřiště na sídlišti Zlatá Hora

Tří předané bytové domy v ulici Litavská Na Litavské ulici byla oplocena plocha stávajícího pískoviště

Husova ulice
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Polská delegace se zúčastnila ekumenické bohoslužby v rámci Slavkovských dnů smíření 2003
Na Svaté u Bošovic. Foto: archiv města Slawkóva

Ve dnech 26.–28. září 2003 navštívi-
la naše město početná delegace z pol-
ského družebního města Slawkóva,
vesměs složená z členů zastupitelstva
a pracovníků tamního úřadu. Cílem to-
hoto setkání bylo prohloubení spolu-
práce a výměna zkušeností především
z oblasti fungování místních samospráv
v obou zemích.

Význam tohoto setkání podpořila skuteč-
nost, že se jí zúčastnili z obou stran nejvyšší
představitelé místních samospráv. Z polské
strany to byli starosta města Ing. Mgr.
Bronislav Goraj, předseda rady města Dr. Inž.
Marian Malicki, zástupce starosty města Mgr.
Inž. Zbigniew Tarmas. 

V pátek, po příjezdu našich hostů, byla celá
delegace oficiálně přivítána v prostorách sálu
na ZUŠ. Zde proběhlo představení funkcí obou
místních samospráv, náplně činností městských
úřadů, jeho jednotlivých odborů. Za naši stranu
se tohoto jednání a následné diskuse zúčastnili
starosta města Mgr. Petr Kostík, místostarosta
města Ing. Ivan Charvát a tajemník MěÚ Ing.
Pavel Dvořák a všichni vedoucí, resp. zástupci
vedoucích jednotlivých odborů MěÚ.

Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno sportu
a soutěžím. Po slavnostním nástupu všech
sportovců z obou delegací na venkovním hřiš-

Náv‰tûva z druÏebního mûsta
ti s umělým sportovním povrchem na
ISŠ byl proveden starosty obou měst
společný slavnostní výkop k zahájení ut-
kání v kopané. Dále se ještě soutěžilo
v odbíjené, střelbě, kulečníku, šipkách
a šachu. Vítězem, odměněným zlatým
pohárek předaným starostou našeho

města, se v poměru 4,5:1,5 bodům stalo druž-
stvo našeho města. Výsledek však není v tom-
to případě důležitý, důležité bylo navození
přátelské atmosféry a u všech účastníků na
tvářích patrná sounáležitost k reprezentaci
svého města.

Odpoledne se polská delegace přemístila do
Bošovic, kde se Na Svaté zúčastnila ekume-
nické bohoslužby v rámci Slavkovských dnů
smíření 2003 konané za účasti starostů a dal-
ších zástupců místních samospráv a za účasti
celé řady církevních představitelů.

Setkání zástupců obou družebních měst
bylo oficiálně zakončeno společenským veče-
rem s hudbou uspořádaným v restauraci Gól
na Zlaté Hoře. (iv)

1. Slavnostní výkop starostů obou měst.
2. Nástup mužstev obou družebních měst

k soutěžnímu utkání v kopané.
3. Z kulturního vystoupení Na Svaté

Foto: archivy obou měst

Nabídka spolupráce s nûmeck˘mi firmami
Obchodní a hospodářská komora Brno při-

pravuje s partnerskou komorou řemesel ve
Stuttgartu: Obchodní misi z Německa – Baden-
Württemberg. Nabízí možnosti kooperace, ob-
chodní výměny, subdodávek, práce na zakázku,
výměnu zkušeností, transfer know-how, pomoc
pro přípravu na vstup vaší firmy na trh EU, roz-
šíření vašeho sortimentu atd. Možná je i ně-
mecká návštěva v sídle české firmy dle časo-
vého harmonogramu. Datum konání: 12.
listopadu 2003.

Pro ukázku se jedná např. o firmy z oblasti
výroby oken, dveří, zimní zahrady z hliníku,
bezpečnostní technika, poplašné zařízení, vnitř-
ní vybavení pro vozidla a letadla, výroba stříha-
cích strojů (papír), výroba ocelových konstruk-
cí, stolařství, montážní a obráběcí stroje, výroba
přemístitelných dělicích stěn, zařízení pro vaku-
ové zvedaní nákladů, atd.

Konkrétní informace, originální pozvánku
a profily firem je možné získat na Informačním
místě pro podnikatele, Palackého nám. 64, 648
01 Slavkov u Brna, tel: 544 121 180, e-mail:
imp@meuslavkov.cz. bv

Pozvánka na seminář
Na odborný seminář pod názvem „Jak pod-

nikat po 1. 5. 2004“ – Šance a rizika pro vaši
firmu vás zve Obchodní a hospodářská komora
Brno a město Slavkov u Brna. Seminář se usku-
teční dne 11. listopadu 2003 od 9 hod. v zase-
dacím sále Městského úřadu ve Slavkově
u Brna. Seminář je určen majitelům firem, je-
jich ředitelům, obchodníkům a právníkům,
všem, kteří si chtějí rozšířit vědomosti o změ-
nách, které v ČR nastanou po vstupu do EU, do-
zvědět se více o fungování EU a jeho dopadech
na firmy. Výsledkem semináře bude nejen sou-
bor podnikatelsky zaměřených informací, ale
i operativních a strategických doporučení přímo
pro vaši firmu, které můžete zužitkovat již
v nejbližší budoucnosti. 

Lektor: Václav Šmejkal, JUDr., Ph.D. – sa-
mostatný poradce a školitel v evropských záleži-
tostech. Působil jako ředitel kanceláře České
podnikatelské reprezentace v Bruselu (CEBRE).
Původně novinář (ČTK, Ekonom) a vysokoškol-
ský učitel (VŠE, UK). Problematice evropské
integrace se věnuje od poloviny 90. let, mj. jako
školitel státní správy, podnikatelů a studentů
v otázkách EU. Specialista na problematiku pří-
pravy firem na jednotný trh EU. Autor řady člán-
ků a příruček s touto tematikou.

Bližší informace a přihlášky získáte na:
Informačním místě pro podnikatele, Palackého
nám. 64, Slavkov u Brna, tel: 544 121 180, e-
-mail: imp@meuslavkov.cz. bv
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Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. listopadu 2003

Mûstské organizace Víte, kdo je „Zvídálek”?
Naše mateřská škola na Koláčkově náměstí

ve Slavkově u Brna a její odloučené pracoviště
na Malinovského náměstí. Mateřská škola
„Zvídálek“ byla zřízena 1. 1. 2003 městem
Slavkov u Brna jako příspěvková organizace.

Na Koláčkově nám. mateřskou školu navště-
vuje 57 dětí a jsou rozděleny do tříd:
„Broučci“, „Motýlci“ a „Sluníčka“ – speciální
třída pro děti s vadami řeči. Na Malinovského
nám. je do tříd: „Berušek“, „Kuřátek“
a „Koťátek“ zapsáno celkem 75 dětí. O všech
132 dětí se stará 12 kvalifikovaných pedago-
gických pracovnic, 3 kuchařky, 3 uklízečky, 1
vedoucí stravování, 1 administrativní pracov-
nice a 2 topiči. Na chod naší mateřské školy
dohlíží paní ředitelka Mgr. E. Jurásková.

Učitelky pracují podle školního vzdělávací-
ho programu, který navazuje na rodinnou vý-
chovu a zajišťuje všem dětem optimální pod-
mínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení, ke
komunikaci a respektuje jejich individuální
zvláštnosti. Tento výchovně vzdělávací pro-
gram má název „Mateřáček, zvídavý žáček“.
Je rozpracován do čtyř témat – „Strakatý pod-
zim, Kouzelná zima, Voňavé jaro a Rozesmáté
léto“ a dále se dělí na různá podtémata.

Pro radost dětí a jejich uspokojení Zvídálek
nabízí tyto dopolední i odpolední aktivity:
„Klubíčko výtvarných dovedností, komunika-
tivních dovedností, dramatických her, sportov-
ních aktivity, dále Klubíčko předškoláka,
ochránců přírody a Veselé pískání – zdravé dý-
chání“.

Nejvíce děti potěší, když jdou do divadla, na
koncert, do kina, jedou na plavání nebo když
„Zvídálka“ navštíví kouzelník. Díky velmi
dobré spolupráci s DDM ve Slavkově u Brna
se děti účastní také různých soutěží, zábavných
her a sportovních aktivit. Školní rok je vždy
zakončen školním výletem. Všichni zaměst-
nanci se snaží, aby byl pro děti pobyt v mateř-
ské škole radostný a příjemný.

Ludmila Stavělová, učitelka

1. února 1956 byla zahájena
činnost Hudební školy a bezpro-
středně tak navázala na činnost
soukromé hudební školy
Františka France. Měla 47 žáků
a 2 učitele na housle a klavír.

Škola neměla vlastní budovu a tak byla proza-
tímně umístěna do Jedenáctileté střední školy
(dnes ZŠ Komenského). Také se několik let vyu-
čovalo v bývalé budově soudu (dnes Městském
úřadě), v budově pošty a v prostorách Městského
kulturního střediska. Velkým zlomem v činnosti
Hudební školy byla v roce 1961 školská re-
forma, která hudební školy přejmenovala na
Lidové školy umění a rozšířila okruh jejich
uměleckých činností o obory taneční, výtvarný
a literárně dramatický. Ten se ale ve slavkovské
škole vyučoval jen krátce, po většinu let jsme
školou tříoborovou. V roce 1963 získala škola od
města vlastní budovu a od té doby se dá mapovat
její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů
a vyučovaných předmětů. V roce 1990 dochází
k významné etapě v uměleckém školství.
Stáváme se základní uměleckou školou. Také se
v této době přihlásil původní vlastník budovy,
a to Cyrilská jednota. Ač jsme si byli vědomi, že
jim budova byla odebrána neprávem, přesto jsme
věřili, že o budovu nepřijdeme, vždyť v podstatě
pokračujeme v aktivitách podobných Cyrilské
jednotě. Poskytujeme základy vzdělání v umě-
leckých oborech – hudebním, tanečním a výtvar-
ném.

Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu
a jejím zřizovatelem je Město Slavkov u Brna. Ve

svém zřizovateli máme výborného partnera.
O budovu školy, která je majetkem města a nám
byla svěřena do bezplatného užívání, se příklad-
ně staráme. V roce 2001 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR propůjčilo škole čest-
ný název „Základní umělecká škola Františka
France“. Jméno této nejvýznamnější slavkovské
hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali
pro další generace. 

Ve školním roce 2003/2004 má škola 24 za-
městnanců, z toho 22 pedagogických a 2 správní.
Vyučujeme 541 žáků ve třech oborech – obor hu-

dební má 275, obor taneční 119 a obor vý-
tvarný 147 žáků. Kromě kmenové školy ve
Slavkově u Brna vyučujeme hudební obor

ve čtyřech pobočkách (v Kobeřicích, Křeno-
vicích, Otnicích a Vážanech nad Litavou). 

Zájem o studium v ZUŠ převyšuje kapacitní
možnosti školy, což svědčí o dobré práci všech,
kteří se na výchově žáků podílejí. 

O naší práci se může veřejnost přesvědčit na
četných kulturních akcích, které škola během
roku pořádá. Množství a kvalita mimoškolních
činností ve slavkovské ZUŠ svědčí o plném na-
sazení a zápalu pro práci s dětmi. Přijďte se o tom
přesvědčit, jste srdečně zváni. 

Svou kratičkou exkurzi do minulosti i součas-
nosti slavkovské ZUŠ zakončím zopakováním
dvou podstatných faktů. Naším skutečně výbor-
ným partnerem je město Slavkov u Brna – náš
zřizovatel, který nám vytváří ty nejlepší podmín-
ky pro výchovu nám svěřených dětí. Poděkování
patří i rodičům, kteří vedou své děti ke kvalitní-
mu trávení volného času. Eva Cupáková

DDM je školské zařízení pro
výchovu mimo vyučování, za-
bezpečuje využívání volného
času co nejširšímu okruhu dětí
a mládeže spolu s výchovným
působením. DDM uskutečňuje

výchovně vzdělávací, kulturní, tělovýchovnou
a sportovní, také rekreační činnost pro děti, mlá-
dež, rodiče a další zájemce v jejich volném čase,
a to pravidelnou a příležitostnou zájmovou čin-
ností, soutěžemi, nabídkou spontánních aktivit
během celého roku.

Určitě i v letošním školním roce bude
naše činnost rozmanitá a bohatá. Od října
zahájilo svou činnost 31 zájmových útvarů,
ve kterých bude pravidelně po celý rok pracovat
přes 500 zájemců ze Slavkova a jeho blízkého
okolí. Myslíme si, že naše nabídka je tak pestrá,
že každé dítě, které má zájem a chuť navštěvovat
některý ze zájmových kroužků, určitě si ten svůj
vybere. Děti se scházejí 1x týdně 60 až 90 mi-
nut, oddíly trénují 2–3x týdně 1,5 hodiny. Letos
bude s dětmi a mládeží pracovat kromě 4 vycho-
vatelek celkem 15 vedoucích, kterým za jejich
dobrovolnou práci patří určitě poděkování nejen
od vedení DDM, ale také od rodičů a dětí. 

Zásluhou basketbalových trenérů a sponzorů
zahájily od září svou činnost sportovní oddíly
basketbalu, které nás letos budou reprezentovat
v oblastním přeboru Jihomoravského kraje, a to
v kategorii: ml. mini chlapci, starší žáci a ml. do-
rost. Držme jim palce, ať jim vydrží elán a chuť

do náročných víkendových turnajů. Samozřejmě
zveme příznivce basketbalu, kteří mohou přijít
fandit a podpořit naši mládež při utkáních.

I letos budeme opět pořádat pravidelné zájez-
dy na plavání, víkendové zájezdy na hory, do di-
vadel, poznávací a turistické výlety, tradiční
a oblíbené akce pro rodiče s dětmi, mikulášské
besídky, maškarní ples, sportovní soutěže, turna-
je pro děti a další nové aktivity. Chtěli bychom
nadále pokračovat ve spolupráci se základními
a mateřskými školami, se Speciální školou,

Svazem žen pořádáním pravidelných semi-
nářů, Historickým muzeem Slavkov a samo-
zřejmě s naším zřizovatelem, kterým je měs-
to Slavkov u Brna.

Máme již nyní připraven bohatý program na
podzimní, pololetní, jarní a také na hlavní letní
prázdniny, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. 

A co nás čeká? Začátkem nového roku je při-
pravena dislokace DDM do nových prostor
v ZŠ Komenského, kde již probíhají náročné
stavební úpravy. Nové prostory bude nutno vy-
bavit a zařídit tak, abychom mohli fungovat
a pokračovat v naší pravidelné činnosti. Také
bude důležité zvládnout chod nového DDM or-
ganizačně a s tím souvisí další nové aktivity,
které bychom chtěli nabídnout nejen dětem, ale
i mládeži a dospělým. Těšíme se na nové pro-
story, které si určitě, po tolika letech, zaslouží
nejen děti, ale také vychovatelky a vedoucí zá-
jmových útvarů. 

Simona Ondrušková, zást. ředitelky DDM

Základní umělecká škola Františka France

DÛm dûtí a mládeÏe ve Slavkovû u Brna

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVÍDÁLEK,
Koláčkovo nám. 107, Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, přijme do stálého pra-
covního poměru

ekonomku
Požadavky:
- středoškolské vzdělání ekonomického směru
- praxe v oboru 3 roky
- znalost podvojného účetnictví
- znalost daňových zákonů
- znalost mzdové a personální agendy
Termín přihlášek: do 10. listopadu 2003
Informace na tel.: 544 221 521
Přihlášky se životopisem zasílejte na adresu
mateřské školy.

Máte zájem o basketbal?
DDM Slavkov tímto zve všechny ženy

i dívky, které kdysi hrály, či mají zájem si za-
hrát basketbal, každé pondělí od 20 do 21.30
hodin do haly ZŠ Komenského a ve čtvrtek
od 19.30–21 hodin do haly ISŠ.

Máte-li zájem, přijďte si zahrát basketbal. 
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Nu což, stalo se – objednali jsme sklenáře
a vzápětí zde byla výplň nová. Neradovali jsme
se dlouho. Týden po zasklení byla rozbita další
skleněná tabule. Zamrazilo nás. Ještě jsme ne-
stihli provést opravu a následující den bylo
naše překvapení ještě větší. Na zemi ležela roz-
bitá již jednou zasklená výplň a vedle ní kus
dlažby. To už přece nemůže být náhoda! Skla
výplní nejsou totiž obyčejná – jedná se o bez-
pečnostní kalené sklo (podobné jako v automo-
bilech), které není možné rozbít bez použití
hrubé síly. Stopy po násilí byly patrné i na ved-
lejší výplni, která však naštěstí odolala. Je snad
cílem vandalů rozbít všechna skla?!? Zřejmě
ano. Týden poté ležely na zemi další dvě výpl-

Vandalismus – věc veřejná

ně – tentokrát i ta, která při poslední události
nápor vandalů vydržela. K tomu již nemáme co
dodat. Slova zkrátka nestačí k vyjádření
rozhořčení nad chováním některých jedinců
z rodu homo sapiens.

Máme tu tedy za tři týdny provozu čekárny
pět rozbitých výplní. Při ceně jedné opravy
1200 Kč již město do oprav investovalo 6000
Kč. Pokud by vše mělo podobným způsobem
pokračovat, nabízí se otázka, zda má smysl
opravy vůbec provádět. Také jsme nuceni pře-
hodnotit náš úmysl instalovat další čekárny na
zastávkách ve městě. Víme, že za vandalismus
několika jedinců nemohou být trestáni všichni
občané, ale zároveň je jistě pochopitelné, že
nelze donekonečna vynakládat finanční pro-
středky na opravy a doufat, že ničení a rozbíje-
ní konečně přestane toho neznámého bavit. Ve
stejném období bylo několikrát poškozeno i ve-
řejné osvětlení (odcizené pojistky, rozbitá sví-
tidla).

Záležitost byla nahlášena Policii ČR, která
žádá případné svědky, aby se přihlásili na čísle
158 (i anonymně). Takové jednání může být
považováno za pokračující trestný čin poškozo-
vání cizí věci podle § 257 trestního zákona, za
jehož spáchání může být uložen i trest odnětí
svobody až na jeden rok. I v případě, že by ne-
došlo k zahájení trestního stíhání, trvá odpo-
vědnost pachatele za škodu, kterou svým jed-
náním způsobil a město Slavkov u Brna se
náhrady této škody bude zcela jistě domáhat.
Doufáme, že se brzy podaří zjistit, komu je če-
kárna trnem v oku. 

Rada města v souvislosti se zvyšující se kri-
minalitou a vandalismem schválila ve vybra-
ných částech města záměr instalace bezpeč-
nostního kamerového systému. Kamerový
systém se osvědčil v různých městech, kde při-
spívá ke zvýšení bezpečnosti a vyjasněnosti
trestních činů. Do doby instalace tohoto systé-
mu budou zbývající skleněné výplně čekárny
demontovány.

odbor IR MěÚ Slavkov u Brna

Se zajímavým a užitečným projektem přišli
pracovníci Historického muzea ve Slavkově.
Připravili pro žáky obou našich základních
škol hodiny dějepisu přímo v muzeu. V soula-
du se školními osnovami si mohou chlapci
a děvčata „prožít a osahat“ minulost v místě
nejpovolanějším – v historickém muzeu. 

Pro žáky šestých ročníků bylo připraveno
setkání s archeologií. Tento jistě atraktivní
vědní obor poznávali za pomoci nálezů z doby
pravěku až do doby středověku. Do vlastních
rukou mohli uchopit pravěký nástroj nebo
středověkou keramickou nádobku. Velký
ohlas vyvolal také kostrový nález skrčence
z katastru Slavkova.

Žáci sedmých ročníků se vydají do středo-
věkého města a seznámí se s životem jeho
obyvatel – řemeslníků, obchodníků, nádeníků.
Nedílnou součástí středověkého města byly
řemeslnické cechy. Na to, jaké existovaly ce-
chy v našem městě, se budou moci žáci zeptat
ochotných pracovníků muzea.

Žáci osmých tříd se mohou těšit na setkání
s Napoleonem. O této osobnosti světových dě-
jin, která tolik proslavila i Slavkov, jistě každý
už něco slyšel. Věřím, že po návštěvě muzea
budou naší osmáci přímo odborníky na napo-
leonskou problematiku.

Ošizeni nezůstanou ani ti nejstarší žáci de-
vátého ročníku. S nimi se na toulkách historií
dostaneme až do začátku dvacátého století,
neboť jejich téma je první světová válka a pů-
sobení československých legionářů. Šesťáci
mají svou návštěvu muzea již za sebou.
Odcházeli spokojení a plni nových poznatků.
Za všechny žáky i učitele dějepisu chceme po-
děkovat pracovníkům Historického muzea za
jejich podnětný a trpělivý přístup.

PhDr. Hana Sokoltová

Dějepis v muzeu

Představujeme vám nově vybavenou třídu II. oddělení školní družiny při ZŠ Komenského
náměstí. To, že se dětem v novém prostředí opravdu líbí a mají z něho radost, je znát nejen
podle jejich usměvavých tváří, ale i podle vzorného chování. Foto: archiv ŠD

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 17.
listopadu. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P

oz
ná

m
ka

V minulém čísle jsme občany informovali, že na ulici Malinovského byla instalo-
vána nová autobusová čekárna. Neuplynul ani týden a už tu bylo první nemilé pře-
kvapení. Jedna ze skleněných výplní byla rozbita. 
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NÁBYTEK
Lidový nábytek
Další částí sbírkového fondu, který spravuje

Historické muzeum ve Slavkově u Brna, je náby-
tek. Dnes se budeme věnovat sbírce lidového ná-
bytku. Zařízení domů se vyvíjelo značně nerov-
noměrně. Bylo ovlivněno zejména majetkovými
poměry vlastníka, ale rovněž vzdáleností obce
od většího města. Konkrétní vzhled jednotlivých
kusů nábytku pak ovlivňovaly tradice daného re-
gionu. V muzejních sbírkách se nachází jak ma-
lovaný, tak nemalovaný nábytek. 

Jednotlivé kusy byly zdobeny malováním již
v 16. století. Nejstarším malovaným předmětem
ve sbírkách HM je dětská kolébka, která pochází
z konce 18. století. Soubor 12 kusů tvoří malova-
né truhly, z nichž nejstarší je z roku 1811.
Většinou patří do tzv. mohelského
okruhu malovaného nábytku s květino-
vou výzdobou na tmavě modrém pod-
kladu. V souboru jsou však i truhly
s hnědým a modrozeleným podkladem.
Truhlice byly využívány zejména na
ukládání oblečení, do malých přihrádek
pak byly vkládány dopisy nebo drobné
cennosti. V některých případech se
v truhle skladovalo rovněž obilí. Menší
děti pak na horní desce spávaly. 

Zajímavou soupravu tvoří postel
a skříň s květinovou výzdobou – dar
Aloisie Rysové z Němčan. V „němčan-
ském vzoru i barvách ji pomalovala“
slavkovská naivní malířka Ludmila Procházková
někdy v 1. polovině 20. století. K dalším kusům

Poklady nejen z depozitáfiÛ (12)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. Thomas Block: Vynucené přistání – let
číslo 225 z New Yorku do Chicaga, má na palubě
sto cestujících. Kromě pasažérů přepravuje neob-
vyklý náklad – přes tři tisíce liber zlata, o kterých
ví pouze kapitán. Vůbec nikdo ale neví o dalším
utajeném nákladu – dvou dálkově řízených bom-
bách. Jedna z nich demonstrativně vybuchne.

2. Caroline Grahamová: Psáno krví
(Midsomerské vraždy) – do malé vesničky
v Midsomeru přijíždí slavný spisovatel bestselle-
rů Max Jennings, aby se setkal se členy místního
kruhu amatérských spisovatelů. Druhý den je
však tajemník kroužku nalezen mrtvý. Na pomoc
je přivolán detektiv Tom Barnaby. Ponoří se do
případu se svou typickou buldočí vytrvalostí a na-
konec odhalí, že zločin má kořeny v dávné minu-
losti členů spisovatelského kroužku.

3. Alice Munroová: Už dávno ti chci něco
říct (a jiné povídky) – první český výbor z díla
kanadské autorky. Zdánlivě všední historie lid-
ského zklamání, lásky a nesplněných tužeb, situ-
ované do prostředí kanadského Ontaria, dokáže
Munroová nadat neobyčejností a jedinečností.

4. Amy Tan: Felčarova dcera – román se ode-
hrává ve dvou časových rovinách. Hlavní posta-
vou první části, která začíná v současnosti, je
Ruth Yourengová, dcera čínské matky a Ame-
ričana. Pracuje doma jako pomocná autorka.
Jednoho dne najde Ruth ve svém stole zapome-
nuté texty, které napsala její matka. Nechá si je
přeložit a zjistí, že jde o příběh její matky a ba-
bičky. Tady se čtenář dostává do druhé časové ro-
viny románu. Začíná se v roce 1925, kdy se naro-
dila Ruthina matka, avšak v jejím vyprávění je
vylíčeno už mládí její vlastní matky a Ruthiny ba-
bičky; felčarovy dcery. Mistrně postižené spole-

čenské klima tehdejší Číny, věrohodné zachycení
rodinných vztahů, zvyků i tradic je prodchnuto
duchem doby a jejími tehdejšími událostmi.

5. Dieter Kreutzkamp: Kouzlo Austrálie
(Na kole od outbacku až k Pacifiku) – autor zá-
bavného cestopisu z Austrálie není v individuální
turistice rozhodně žádný nováček. Nejzajímavější
místa pátého kontinentu se rozhodl procestovat
na kole a vybaven pouze tím nejnutnějším pře-
spával pokud možno ve volné přírodě. Nelíčí jen
osobní dojmy z putování přírodou, ale seznamuje
čtenáře v kostce i s australskou historií.

6. Libor Hofman: Výtvarné hříčky – je deš-
tivé zimní nedělní odpoledne a vy nevíte, do čeho
píchnout? Začtěte se do této knížky. Seznámíte se
s rozmanitými výtvarnými technikami, od vyře-
závání jednoduchých předmětů ze dřeva a šití
z kůže přes batikování a drhání, tisky a linoryty až
po modelování z hlíny a odlévání ze sádry. 

7. Enid Blytonová: Vzhůru na Kouzelný
strom – Tom a jeho mladší sestry Eva a Tereza se
s rodiči přestěhují z města na odlehlou venkovskou
samotu a kousek za zahradou objeví Začarovaný
les a v něm nádherný Kouzelný strom! Právě tam
najdou nové kamarády: vílu Hedvábku, skřítka
jménem Měsíček a vynalézavého inženýra
Castrolla. Společně zkoumají nejrůznější podivu-
hodné země, které přistávají na vrcholku stromu.

8. Joachim Friedrich: Čtyři a půl kamaráda
a výkřik z ředitelny – od chvíle, kdy se ve škole
objevil nový školník, se tam začínají dít podivné
věci: ztrácejí se věci, neznámý zloděj obchází jak
přízrak šatny, tu a tam je ze sborovny a z ředitel-
ny slyšet srdceryvný výkřik. Že by školník u sebe
někoho skrýval? Anebo to všechno má ohrozit
Ferdovu milovanou učitelku Šubrtovou? HM

Cena E. E. Kische
za literaturu faktu

Zámek Staré Hrady (u Jičína) se stal letos
hostitelem již 19. setkání autorů literatury faktu,
která se do roku 2001 konala pravidelně ve
Slavkově u Brna. Ve dnech 24. a 25. září se opět
setkali autoři literatury faktu z České republiky
a Slovenska, aby (mimo jiné) ve spolupráci
s Obcí spisovatelů a Nadací E. E. Kische oceni-
li výsledky práce svých přátel a kolegů, kteří
obdrželi Cenu E. E. Kische za literaturu faktu za
rok 2002.

Hlavní cenu získal slovenský autor Ján
Čomaj za dílo Počmáraný život s přihlédnutím
ke knize Deň plný drám. Kniha Počmáraný život
(Vydavateľstvo Perfekt, 2002, ilustrácie Emil
Semanco) je výběrem z autorovy reportážní
tvorby a nese název první úspěšné knihy, která
na sklonku 60. let vyšla ve dvou vydáních.

Druhou hlavní cenu obdržela kolektivní prá-
ce Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých
vztahů na našem území v letech 1848–1948) –
Zdeněk Beneš, Drahomír Jančík, Jan Kuklík,
ml., Eduard Kubů, Václav Kural, Robert
Kvaček, Václav Pavlíček, Jiří Pešek, René
Petráš, Zdeněk Radvanovský, Radovan
Suchánek. Kniha, jejíž druhé, doplněné a opra-
vené vydání je nyní na knižních pultech, před-
kládá široké veřejnosti náhled do současného
výzkumu česko-německých vztahů v 19. a ve
20. století. 

Dalšími oceněnými se stali: Karel Hvížďala
za knihu Rozhovory na přelomu tisíciletí. Již
sedmnáctá kniha interview tohoto autora, v je-
hož bibliografii najdete mimo jiné Dálkový vý-
slech V. Havla, či Knížecí život Karla
Schwarzenberga.

Dušan Mikolaj za populární dějiny sloven-
ského malířství Majstri štetca. Tato kniha získa-
la ocenění Najkrajšie a najlepšie detské knihy
jesene 2002 společnosti Bibiana (medzinárodný
dom umenia pre deti).

Štěpán Neuwirth (1944) s fotografem
Jaroslavem Kubíkem za knihu Tep nemocni-
ce. V jejich díle se poutavou formou čtenáři se-
známí s osudy nemocných a zároveň se jim při-
bližují možnosti současné lékařské vědy.
Dynamicky ztvárněný text vede čtenáře do zá-
kulisí operačních sálů a nemocničních pokojů,
poodkrývá spletité a mnohdy i tragické osudy
lidí a ukazuje také, v čem spočívá etika lékaře
a zdravotní sestry. 

Gustáv Murín za knihu A stanete se bohy…
Člověk ve třetím tisíciletí. Co nás čeká – a ne-
mine? Kniha neobyčejně zajímavých esejů na
téma člověk a jeho budoucnost.

Dvojice autorů Jan Stach a Miroslav
Kučera za dílo Amnestie a milosti, které se za-
bývá některými diskutabilními milostmi
Václava Havla. Knihu se bohužel nepodařilo
vydat v době, kdy byl Václav Havel ještě prezi-
dentem ČR.

Luboš Jurík za titul Pokušenie moci, které
odhaluje zápas o moc na Slovensku po roce
1993 s přihlédnutím ke knize Americké dialogy.

Eduard Bejček a František Hanzlík za kni-
hu Voják se srdcem bohéma, jejímž ústředním
tématem je osoba generála Tesaříka a jeho ži-
votní osud.

Čestná cena byla udělena nakladatelstvím
Agave a bratislavskému nakladatelství Perfekt
za trvalou podporu autorů literatury faktu a vy-
dávání jejich knih. HM

Pohled do depozitáře lidového nábytku. Ze sbí-
rek HM.

malovaného nábytku patří 5 kusů polic, 3 židle
a ozdobná lišta. Zajímavá je závěsná rohová
koutnice, do níž se ukládaly rodinné dokumenty.
Ty nejdůležitější pak byly umístěny do tajné
schránky ve spodní části koutnice. 

Ve sbírkách muzea se nachází rovněž lidový
nemalovaný nábytek. Patří sem jeden misník, 3
stoly – důležitá součást domácnosti, která se
v rodinách dědila, dále rohové i rovné lavice, dvě
kolébky a 14 židlí, které jsou zdobeny řezbami –
zejména v části opěradel. Nejstarší řezbami zdo-
bená židle s mariánským motivem je datována
rokem 1780.

A jedna zajímavost na závěr. Do muzejní sbír-
ky patří rovněž dvě židle – tzv. židle štamgastů,
jejichž opěradla jsou vyřezána do podoby lout-
nisty a kytaristy. HM
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka

Čas plyne dál a nevrátí, co nám vzal, jen vzpomínky v srdci zanechal.

Dne 20. listopadu 2003 uplyne 25 let, co tragicky zahynul
při výkonu svého povolání můj syn, pan

ZDENĚK KUSNÍK
ze Slavkova u Brna

16. listopadu uplynou 2 roky, kdy zemřel můj druhý syn, pan

JAROSLAV KUSNÍK

Za vzpomínku děkuje maminka a bratr Čestmír s rodinou

Vzpomínka

Už je to pět roků, co spadla poslední opona za nenahraditelným
kulturním nadšencem, panem

BŘETISLAVEM ROZSYPALEM

Byl skvělým hudebníkem, organizátorem a dirigentem dlouhé řady
koncertů, operet a estrádních programů. Pod jeho taktovkou hostovali

ve Slavkově i profesionální umělci. A my, slavkovští muzikanti,
zpěváci, tanečníci a divadelníci děkujeme za krásné chvíle na jevišti.

Zdena Zahradníková

Opustili nás
Margita Prokopová (61) 18. 9.
Marie Ríšková (75) 21. 9.
Jarmila Klemperová (82) 25. 9.
Jarmila Jelínková (75) 1. 10.
František Koudelka (84) 2. 10.
Lydie Hanáková (90) 5. 10.
Eugen Pohle (92) 13. 10.

Pomozte v nouzi
Farní charita upozořňuje občany, že stále při-

jímá věci pro humanitární pomoc, a to každou
sobotu od 9 do 10 hodin na poliklinice, napro-
ti ordinace MUDr. Kavalové. Přinést můžete
všechno, co už nepotřebujete a co může pomoci
lidem v nouzi: zachovalé oblečení, povlečení,
potřeby pro domácnost, sportovní potřeby,
hračky, knihy. Darované věci posíláme do
Broumova, kde se třídí a předávají potřebným
v tuzemsku i v cizině.

Vzpomínám si na dotaz starší ženy, proč se
na hrobě zapaluje svíčka. Světlo je živý sym-
bol naděje, zapálená svíce připomíná
Kristovo zaslíbení věčného života. Slyšel
jsem nedávno myšlenku, že žít bez vody a jíd-
la může člověk několik dnů. Ale žít bez nadě-
je nemůžeme ani jeden den. Náš život je napl-
něn mnoha nadějemi – od těch nepatrných, že
nám neujede autobus, že napíšeme písemku,
přes ty větší, že práce se zdaří, že nám druzí
odpustí nebo že se uzdravíme z nemoci.
Jednou v našem životě přijde chvíle, kdy náš
pozemský život skončí. 

Lidé tuto chvíli řeší několika způsoby. Buď
si myšlenku na konec života nepřipouští, nebo
se s touto skutečností smíří a vezmou ji jako
neodkladný závěr života. Věřící člověk má na-
ději i pro chvíli smrti. Na hřbitově zapalujeme
svíci a modlíme se, neboli přimlouváme se
u Pána Ježíše za zemřelé.

Mnozí lidé si víru a církev spojí se hřbito-
vem, mrtvými a pohřbem, protože je to mož-
ná jeden z mála momentů, kdy se s církví set-
kávají. Život víry však není jen o smrti. Ve
víře se učíme prožívat celý pozemský život
i s jeho utrpeními, zraněními od druhých, ne-
úspěchy a zklamáními jako cestu nebo zkouš-
ku, ve které máme možnost poznat Boha a ve
spojení s ním se podle Božího slova očistit od
egoizmu a napravit svoje zlé chování.

Apoštol Pavel píše: „Jako Ježíš umřel
a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh
ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro
svoje spojení s Adamem všichni propadli
smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem
všichni budou povoláni k životu.“
Nesmrtelnost je tedy plné společenství
s Bohem pro ty, kdo zesnuli ve spojení
s Ježíšem, a kteří s ním také prožívali svůj po-
zemský život. Věčný život je velikým darem
od Boha, který můžeme s nadějí očekávat,
vždyť hlavní Kristovo poselství o vzkříšení na
konci časů, kterému je také zasvěcen náš
chrám Vzkříšení Páně, je nadějnou zprávou
pro poslední chvíle života každého z nás.

Chtěl bych vás pozvat na bohoslužby při
slavení dne „Vzpomínky na všechny věrné
zemřelé“, které budeme slavit při bohosluž-
bách v kostele v neděli 2. listopadu v 8 a 18 h.
a modlitbou na hřbitově v 15 hodin.

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.00 a 18.00, úterý v 18.00 boho-
služba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.

Slavnost Všech svatých, sobota 1. 11.
v 18.00 farní kostel

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, nedě-
le 2. 11. mše sv. v 8.00 a 18.00 farní kostel

Modlitba za zemřelé na hřbitově, neděle 2.
11. v 15.00 

Staroslovanská bohoslužba, neděle 2. 11.
v 11.00 farní kostel, zpívá Moravský che-
rubínský sbor 

Obnova pro mládež, pátek 7.  11. v 18.00
farní kostel, mše sv., adorace, diapozitivy
z Irska

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 13. 11. v 8.00 
Setkání mládeže slavkovského děkanství,

sobota 15. 11. v 16.00 v prostorách budovy
Školských sester Malinovského ul.

Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 23. 11.
mše sv. v 8.00 a 18.00 farní kostel.

Světlo naděje
Naše hřbitovy, vyzdobené květinami, se každý večer rozzáří množstvím světel. Pro ně-

které z nás je návštěva hrobů svých nejbližších příbuzných vzpomínkou na jejich život,
věřící křesťané spojují tuto návštěvu s modlitbou za zemřelé. 

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
2. 11. Îivot a krev jsou posvátné
9. 11. Vûrnû oddan˘ sbor pod Kristov˘m vedením

16. 11. Projevujme ducha obûtavosti
23. 11. Kdy a jak pfiijde skuteãn˘ Armagedon?
30. 11. UãiÀte si Jehovu skuteãnou pevností
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

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

u Brna dvakrát až třikrát v měsíci k sobotním bo-
hoslužbám, které se skládají vždy ze dvou částí.
V 9 hodin je studium Bible a v 10.30 kázání. V li-
stopadu vás zveme na soboty 8. a 15. 11. v domě
Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959
(vedle Hasičské zbrojnice). Každé úterý vás zve-
me ke studiu Bible s data projekcí. Budeme
přemýšlet nad tématy jako např.: Kde jsme se tu
vzali? Proč je na zemi zlo? Jaký má život vůbec
smysl? Existuje život po životě? Co je evangeli-
um apod. Opět v domě CČSH v 18 hodin. 

Pokud chcete prožít příjemný večer, s někým
novým se seznámit, jste srdečně zváni. Rádi vás
uvidíme. Bližší informace na tel.: 737 112 425
(kazatel Martin Žůrek), e-mail: zurdin@raz-
dva.cz, http://www.casd.cz. (žm)

Dne 26. září
oslavila
ve výborné
kondici své
100. narozeniny
paní
Bernarda
Andrlová.
Do další stovky
přejeme osla-
venkyni přede-
vším hodně
zdraví
a spoko-
jenosti.
(red.)

Oslava stých narozenin

Podrobnější fotodokumentace je umístěna v papírnictví u Hlásenských na náměstí.
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1. 11. sobota 19.30 hod. ŽELARY 150 min.

2. 11. nedûle 19.30 hod. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Ondfieje Trojana. Romantick˘ pfiíbûh odehrávající se v temné dobû okupace. V hlavní roli AÀa Geislerová.
Vstupné: 58, 60 Kã MládeÏi pfiístupno

4. 11. úter˘ 19.30 hod. HLUBINA 105 min.

6. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Váleãn˘ pfiíbûh nás zavádí na palubu americké ponorky za druhé svûtové války. SnaÏí se zachránit britskou lékafiku. Kromû NûmcÛ jim
zaãnou Ïivot komplikovat i vûci nadpfiirozené. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi do 15 let nepfiístupno

8. 11. sobota 19.30 hod. HODINY 114 min.

9. 11. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh tfií Ïen v rÛzn˘ch dobách, jejichÏ osudy jsou spojeny s románem Virginie Wolfové „Paní Dallowayová“. Nikol Kidmanová za roli
Virginie získala Oscara. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

11. 11. úter˘ 19.30 hod. ZLOČIN PÁTERA AMARA 120 min.

Do malé farnosti je vyslán mlad˘ knûz Amaro. Sám se zaãne zaplétat do korupãních afér. Pfiíbûh ukazující morálku kaÏdého z nás podle
scénáfie. V. Lefferee. Mexick˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

13. 11. ãtvrtek 19.30 hod. MĚSTO BOHŮ 130 min.

MÛÏe b˘t peklo domovem? Chlapec se o to ze v‰ech sil snaÏí, ale marnû, Promûna kamarádÛ v gangstery je pro nûj nesnesitelná.
Jediná ‰ance na pfieÏití se zdá b˘t útûk… Film Brazílie, Francie, USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

15. 11. sobota 19.30 hod. ADAPTACE 114 min.

16. 11. nedûle 19.30 hod. Zapeklitá komedie o zlodûji orchidejí a scénáristovi v krizi. Sólo pro Nicolase Cage v dvojroli, Meryl Steepovou na ‰ikmé plo‰e
a tajemnou sexy orchidej. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

18. 11. úter˘ 19.30 hod. BLBÝ A JEŠTĚ BLBĚJŠÍ 86 min.

20. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Îe by vûkem zmoudfieli? Komedie popisuje jejich setkání na stfiední ‰kole, kde tito dva platili za místní outsidery a ideální kandidáty na
„pomocnou tfiídu“ – byli tehdy je‰tû blbûj‰í… Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

22. 11. sobota 19.30 hod. ŠVINDLÍŘI 116 min.

23. 11. nedûle 19.30 hod. Komedie o podvodníkovi, na kterého dolehnou rodiãovské povinnosti starat se o dospívající dceru, o jejíÏ existenci nemûl ani ponûtí.
Vyfie‰í svoje Ïivotní trable? Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

25. 11. úter˘ 19.30 hod. PRAVÁ BLONDÝNKA 2 95 min.

Svûtovû oblíbená blond˘nka se vrací! Nyní zaãíná právnickou dráhu u jedné velké firmy. Balancuje mezi kariérou a pfiípravami na svatbu.
Komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

27. 11. ãtvrtek 19.30 hod. KLOKAN JACK 89 min.

Bíl˘ kadefiník a ãern˘ prÛ‰viháfi v honbû za digitálním klokanem. Vyrazit si do australské pou‰tû není jen tak snadné. Navíc, kdyÏ musíte
doruãit cenn˘ balíãek. Film USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

29. 11. sobota 19.30 hod. LARA CROFT – TOMB RAIDER: KOLÉBKA ŽIVOTA 117 min.

30. 11. nedûle 19.30 hod. Archeologická dobrodruÏka Lara Croft se vydává na dal‰í dramatickou misi. Hledání mytické Pandofiiny skfiíÀky ji zavede do Hong-kongu,
âíny a Afriky. Film USA, VB, Japonsko a Nûmecko.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

2. 12. úter˘ 19.30 hod. LIGA VÝJIMEČNÝCH 108 min.

4. 12. ãtvrtek 19.30 hod. Lovec. Vûdec. ·pion. Upírka. Nesmrteln˘. Netvor. Neviditeln˘. Sedm mocn˘ch se spojí v jednu ligu. Svûtu hrozí zánik. Smrtící nepfiítel uÏ
je v akci. Kdo jej zachrání? DobrodruÏn˘ akãní film USA.

MládeÏi pfiístupno

6. 12. sobota 19.30 hod. LETUŠKA 1. TŘÍDY 87 min.

7. 12. nedûle 19.30 hod. Jejím snem se stává vzlétnout za ‰tûstím na palubû mezinárodního letadla coby letu‰ka. Cestu ke kariéfie ambiciózní dívce komplikují
nabídka k sÀatku a záludn˘ ‰kolitel. Film 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: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

LISTOPAD – PROSINEC 2003
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KdyÏ se fiekne VZP
14. listopad byl prohlášen Světovým dnem

diabetu. Diabetes mellitus neboli cukrovka je
vážné celoživotní metabolické onemocnění,
které způsobuje poruchy regulace cukru
v krvi. Postihuje všechny věkové kategorie,
rasy a etnické skupiny. Větším problémem než
sama cukrovka jsou však její komplikace, kte-
ré postihují zejména oči, ledviny, nervovou
soustavu a obvodové cévy např. na dolních
končetinách. Závažnost onemocnění je dána
nevratností změn, které poškozují tkáně a or-
gány. Cukrovka je dědičné onemocnění, ale
nejde pouze o jednu chorobu. Diabetes je sku-
pina chorob s odlišnou příčinou, příznaky,
průběhem a léčbou. Cukrovku nelze vyléčit,
ale lze ji úspěšně léčit. Dodržováním diety,
přiměřeným pohybem a pomocí léků zajistí-
me normální hladinu cukru v krvi. 

Na světě trpí cukrovkou asi 140 miliónů
lidí. V České republice je nyní evidováno při-
bližně 650 tisíc diabetiků. Nyní se ročně stej-
nou diagnózu dozví asi dvacet tisíc lidí. Ale za
patnáct let už bude touto nemocí trpět milión

tři sta tisíc občanů České re-
publiky. 

Cukrovka je onemocnění, jehož vypuknutí
a rozvinutí je závislé, mimo jiné, i na životním
stylu. Devadesáti diabetikům ze sta nemoc
přinesl nezdravý životní styl a návyky.
Výzkumy nezpochybitelně prokázaly, že vyš-
ší životní úroveň přináší i zvýšený výskyt
cukrovky.

Akce na podporu boje proti diabetu pro-
běhly 13. října ve Slavkově u Brna a na 14. li-
stopadu se podobná akce „Modré píšťalky“
připravuje i ve Vyškově. Také OP VZP
Vyškov se na těchto akcích každoročně spon-
zorsky a organizačně podílí. Světový den dia-
betu se tak stává celoročním vyvrcholením
preventivních akcí za zdravý životní styl.
Vždyť jedinou prevencí jak bojovat proti této
závažné civilizační nemoci je udržování opti-
mální tělesné hmotnosti, změna nezdravé vý-
živy a boj proti všem škodlivým návykům,
jako je přijídání, ponocování, konzumace al-
koholu, kouření atd. 

VYUŽIJTE SLEVY
ŽALUZIÍ A SÍTÍ

Îaluzie ISSO na plastová a eurookna, ‰ikminy, imit. dfieva.
• Sítû proti hmyzu i ‰ikmé, bílé, hnûdé, imitace dfieva
• Shrnovací plastové dvefie, pfiedokenní rolety

VYKUPUJEME STARÉ ÎALUZIE PROTIÚâTEM
Opravy Ïaluzií pfiímo u zákazníka, levnû

Obj. dennû na tel. 544 227 270, 608 429 892
nebo osobnû: Brnûnská 101, Slavkov u Brna

okénko

Z předávání ocenění za příkladnou pomoc ve prospěch diabetiků při příležitosti výstavy DIA vý-
robků 13. října výborem ÚO Svazu diabetiků. Foto: M. Miškolczyová

Dne 13. října jsme uskutečnili v prostorách
kina JAS výstavu DIA výrobků, potřeb pro di-
abetiky a výrobků zdravé výživy. Občané si zde
mohli dát změřit glykémii, tlak krve, obsah
tuku v těle a BMI. Výbor ÚO Svazu diabetiků
ČR ve Slavkově při této příležitosti udělil di-
plom a poděkování za příkladnou pomoc ve
prospěch diabetiků Mgr. Janě Sekerkové z ISŠ,
Jitce Balánové – Abbot Laboratories, Rado-
slavu Lánskému, řediteli TS Slavkov, Miloši
Kubíčkovi a Zdeňku Jašíčkovi z MTE Brno,
Městskému úřadu Slavkov a VZP Vyškov.
Poděkování ústředí SD obdrží ještě RNDr.
Pavel Szufnarowski, ředitel VZP Vyškov, u pří-
ležitosti Světového dne diabetů v Praze na
Staroměstské radnici. Děkujeme všem obča-
nům za hojnou účast.

Upozorňujeme zájemce o nákup nejnověj-
ších glukometrů SmartScan, že 60% sleva platí
ještě do konce roku. Objednat si je můžete
u naší ÚO SD ČR, nebo přímo v Prodejně zdra-
votnických potřeb MTE, Brno, Štefánikova 44,
tel. 549 210 402.

Na počest narození objevitele inzulínu – ka-
nadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Dr.
F. G. Bentinga je 14. listopad vyhlášen
Světovým dnem diabetu. I v našem městě se
uskuteční celostátní sbírka a prodej Modrých
píšťalek za symbolických 20 Kč. Budeme na ně
také pískat na poplach našemu životnímu stylu,
který je jedním z důvodů onemocnění cukrov-
kou. Na vině je nesprávné stravování, obezita,
málo pohybu, stres. Věříme, že nás podpoříte
i při této preventivní akci.

Dne 25. listopadu od 14 hod. pořádáme v za-
sedací místnosti Městského úřadu přednášku
Mgr. Renaty Musilové na téma: Psychologické
problémy diabetiků. A ve čtvrtek dne 27. li-
stopadu pořádáme zájezd na plavání do
Aquaparku Vyškov. Odjezd v 17.30 hod. z par-
koviště B. Němcové. Cena za dopravu 32 Kč
a vstupné 10 Kč. Přihlásit se můžete v naší kan-
celáři na poliklinice.

A ještě upozornění, že od 1. 10. 2003 platí
vyhl. MPSV ČR č. 308/2003 Sb., kterou se
zvyšují částky, o které se pro účely sociální po-
třebnosti zvyšuje životní minimum osob, je-
jichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady
na dietní stravováním. Jedná se o zvýšení část-
ky u několika diet, z toho u diety diabetické
o 800 Kč. Dávky se však odvíjí od životního
minima (§ 3 odst, 2 zák. č. 463/91Sb. a nař. vl.
č. 333/2001 Sb.). Rozhodnutí o přiznání dávky
bude vydávat na žádost potřebné osoby a dopo-
ručení odborného lékaře, sociální odbor
Městského úřadu Slavkov. Informovat se také
můžete v naší kanceláři na poliklinice.

Marie Miškolczyová

Slavkovský zpravodaj
na internetu
www.bmtypo.cz

Naše organizace ČZS dlouho řešila příjezd vo-
zidel do zahrádkové osady pod Urbánkem po
Frédské cestě ze serpentin. Prováděly se pracné
úpravy a stačilo však, aby někteří neukáznění ma-
jitelé zahrádek vjeli po dešti svými vozidly na roz-
moklou cestu a veškerá předešlá práce byla mar-
ná. Opakovaly se úpravy ale i rozjíždění cesty.

V letošním roce se díky pochopení rady
Městského úřadu a hlavně pracovníkům Technic-
kých služeb podařilo na tuto cestu navést a upravit

recyklovanou asfaltovou vrstvu. Tímto bude vo-
zovka průjezdná i za nepříznivého počasí. Ape-
lujeme však hlavně na motorizované majitele za-
hrádek, aby si této opravy vážili a byli k této cestě
ohleduplní. Uvedené organizace nemají tolik pro-
středků aby se další opravy mohly opakovat.

Taktéž se nám nelíbí černé skládky zahradního
odpadu, které končí v příkopech, keřích a podob-
ně. Upozorňujeme, že je povinností každého ma-
jitele zlikvidovat tento odpad na svém pozemku
nebo odvést do sběrného dvora – lze tam odevz-
dat i nahnilé ovoce.

Poděkování patří radě Městského úřadu ve
Slavkově a hlavně pracovníkům Technických slu-
žeb, kteří svou prací a mechanizací opravu prová-
děli a přispěli ke zlepšení méně viditelné částí
Slavkova. Členům ZO-ČZS za zorganizování
a brigádnickou účast na celé akci. Děkujeme
i uživatelům cesty, kteří k ní budou ohleduplní.
Díky i těm, kteří udržují zahrádkovou osadu
i všechny ostatní pozemky v pěkném stavu.
Važme si přírody, která nás obklopuje. Záleží jen
na lidech v jakém životním prostředí budeme žít.

ZO-ČZS, Slavkov u Brna

Oprava Frédské cesty

Silniãní tah na Hradi‰tû bude
do mûsíce opraven

Do konce listopadu by měla po několika mě-
sících skončit rekonstrukce silnice I/50 v úseku
Slavkov–Střílky, důležitého dopravního tahu
z Brna do Uherského Hradiště. V těchto dnech
se dokončují práce na stavbě mostů a propustku
mezi Bučovicemi a Nesovicemi, dělníci poklá-
dají také poslední vrstvu povrchu na silniční tě-
leso. Zbývá ještě dokončit závěrečné úpravy
krajnic a příkopů. (red.)
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Umístění absolventů školy je na vel-
mi dobré úrovni, a to díky aktivní spo-
lupráci s místními podniky i s firmami
po celé Moravě, kde na základě dlou-
hodobých smluv vykonávají žáci odborné pra-
xe. Jsou to zejména hotel Sokolský dům, hotel
Soult a zámek ve Slavkově u Brna, hradní res-
taurace v Brně na Špilberku, brněnské hotely
Austerlitz, International, Atlantis, Brněnské
výstavy a veletrhy a. s., Lázně Luhačovice,
MY hotel Lednice, Park hotel Všemina, ce-
stovní kanceláře Antea a Jonas Tour Slavkov
u Brna, Fischer, Likidis Brno, dále autoservi-
sy Auto-Bayer Slavkov u Brna, Porsche
a Nissan Brno, Magnum Car a Fiat Vyškov,
prodejny potravin JMB Slavkov u Brna
a Bučovice, Hypernova, Adex Vyškov a další.

V rámci odborné praxe i mimoškolní aktivi-
ty pořádají žáci a pedagogičtí pracovníci ško-
ly společenské, kulturní a sportovní akce, jako
např. slavnostní rauty, bankety při nejrůzněj-
ších příležitostech na zámku ve Slavkově
u Brna, v hotelích a firmách mimo Slavkov
u Brna. Úspěšně reprezentuje naši školu kro-
jovaný taneční a pěvecký soubor ISŠ
Jetelinka. Prezentuje společně se studenty ho-
telnictví a turismu tradice našeho regionu na
brněnském výstavišti při veletrhu Region Tour
a účastní se dalších společenských akcí ve
Slavkově u Brna.

Každoročně počátkem prosince pořádá ško-
la celorepublikovou barmanskou soutěž v mí-
chání horkých nápojů Metelka Cup, která pro-
bíhá ve velkém sále Společenského domu ve
Slavkově u Brna.

Škola se pravidelně účastní prestiž-
ních barmanských soutěží vyhlašova-
ných Českou barmanskou asociací,
a to zejména mezinárodních soutěží

Finlandia Junior Cup Mariánské Lázně,
Bacardi-Martini Poděbrady, Cora Junior Cup
Velké Meziříčí a dalších. V silné konkurenci
vyhlášených hotelových škol a hotelů ČR
(Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Praha,
Grandhotel Pupp, Chrudim aj.) se naši žáci
umisťují na předních místech.

V oblasti sportovní aktivity škola organizu-
je okresní přebory středních škol v plážovém
volejbale, stolním tenise, odbíjené aj. Žáci se
účastní středoškolských přeborů v kopané, at-
letice, házené, florbalu a basketbalu.

V rámci navázané zahraniční spolupráce
s družební hotelovou školou z francouzského
lázeňského města Contrexeville a s automobil-
ní rakouskou školou ve Stockerau, škola orga-
nizuje výměnné odborné stáže našich a zahra-
ničních studentů. Při škole je zřízen nadační
fond Student, který přispívá žákům na učební
a technické pomůcky, na odborné i další akce.

Pro školní rok 2004/2005 nabízíme žá-
kům 9. tříd následující obory:

• STUDIJNÍ: Hotelnictví a turismus
• NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ: Podnikání
v oboru obchodu a služeb; Oděvnictví
• UČEBNÍ: Automechanik; Klempíř pro
strojírenskou výrobu (Autoklempíř);
Opravář zemědělských stojů; Kuchař-číšník
pro pohostinství; Krejčí; Prodavač – smíšené
zboží.

Ubytování a stravování žáků je zajištěno
ve vlastním zařízení. Přijímací zkoušky
(studijní obory): 26. 4. a 27. 5. 2004. Ve
dnech 28. 11. (12–18 h) a 29. 11. (8–12 h)
2003 pořádá škola DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Těšíme se na návštěvu žáků vychá-
zejících ročníků ZŠ a jejich rodičů.

Nabízené obory a jejich vybavení, odbor-
ná pracoviště s ukázkami praktických doved-
nosti žaků můžete zhlédnout při prohlídce
školy. Pokud by vám termín návštěvy školy
nevyhovoval, můžeme poskytnout informace
o studiu každou středu po předchozí telefo-
nické domluvě.

Současně vás zveme na IV. veletrh vzdělá-
vání a pracovních příležitostí, který se koná
v Posádkovém domě armády ve Vyškově ve
dnech 11. 11. (10.30–18.30 h) a 12. 11.
(8.00–17.00 h) 2003. Rovněž i zde bude naše
škola prezentovat nabízené studijní i učební
obory. vedení školy

Informace Integrované stfiední ‰koly ve Slavkovû u Brna
Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna patří v našem regionu mezi největší školy

s pestrou nabídkou studijních a učebních oborů. Svou tradicí je zapsána do povědomí ob-
čanů a podnikatelů města Slavkova u Brna i širokého okolí.

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lliissttooppaadd  22000033
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. 11. odjezd od kostela 16.30 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov, DDM 
6. 11. 14.00–16.00 sport SoutûÏ ve skládání puzzle DDM DDM
8. 11. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
9. 11. odjezd od kostela 14.00 kult. Zájezd do divadla na pohádku O ãervené Karkulce. Cena 70 Kã (vstupné + doprava). divadlo „V“ Brno DDM
13. 11. 14.00 sport SoutûÏ v pfieskocích pfies ‰vihadlo. Urãeno pro dívky a chlapce od 3. do 9. tfiíd Z·. malá tûl. Z· Komen. DDM
13. 11. 17.00 kult. I. hudební veãer sál ZU· ZU·
13. 11. 12–16.00 spol. Celostátní sbírka pro diabetiky spojená s prodejem Modré pí‰Èalky mûsto OÚ Svazu diabetikÛ
14. 11. 14.00 spol. Drak – textilní koláÏ. V˘tvarná ãinnost pro dûti Z·. ·kolní druÏina Z· Kom. vychovatelky ·D
14. a 15. 11. 8.00 v˘st. Okresní soutûÏní v˘stava drobn˘ch zvífiat roz‰ífiená o speciální kluby chovatelÛ králíkÛ v âR hala chovatelÛ âesk˘ svaz chovatelÛ
15. 11. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
18. 11. odjezd od kostela 16.30 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov, DDM 
22. 11. 10.00–16.00 sport Slavkovská stovka Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
25. 11. 14.00 spol. Pfiedná‰ka Mgr. Renaty Musilové na téma: Psychické problémy diabetikÛ zasedací místnost MÚ OÚ Svazu diabetikÛ
27. 11. 13.00 sport SoutûÏ v elektronick˘ch ‰ipkách. Pro dûti Z· o diplomy a drobné ceny. DDM DDM
27. 11. 17.30 spol. Zájezd na plavání. Autobus: 32 Kã, vstupné: 10 Kã. Dûti do 10 let zdarma. Pfiihlá‰ky na ÚO Svazu diabetikÛ Aquapark Vy‰kov OÚ Svazu diabetikÛ
28.–30. 11. spol. Vzpomínkové a pietní akce ke 198. v˘roãí bitvy tfií císafiÛ. Podrobn˘ program na stranû 1. zámek a park HM
29. 11. 10.00–16.00 sport Slavkovská bitva tfií císafiÛ. Stfielecká soutûÏ Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
do 17. 11. v˘st. Lubo Kralicek (USA) – obrazy Galerie OK HM
20. 11. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy Tfiebechovick˘ betlém Galerie OK HM

V˘stava bude otevfiena do konce listopadu a v prosinci 13. a 14. 12., 20. a 21. 12., 27.–31. 12. 2003

Dne 20. října 2003 zahájila Komerční
banka, a. s., pobočka Slavkov u Brna pro-
voz v nových prostorách na Palackého
náměstí 126. Banka se tak téměř po deví-
ti letech vrací zpět na náměstí. Vrací se
modernější, s širší nabídkou služeb. Za
pozornost stojí nové umístění bankomatu
– přímo v prostorách banky. Pro obchod-
níky bude jistě zajímavá informace o za-
vedení nové služby – nočního trezoru. 

Se změnou sídla se mění i provozní
doba KB, a. s.:

Po, St 8–12 13–17 h
Út 8–12 13–15 h
Čt, Pá 8–12 13–16 h

Navštivte Komerční banku, a. s., po-
bočku Slakov u Brna v novém, těšíme se
na vaši návštěvu. Elena Moresová

Komerãní banka, a. s. opût na námûstí
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Starosti a obavy, tak začíná každá výstava.
Sejde se však dobrá parta zanícených zahrádkářů,
doveze se materiál. Požádá se o dodání výpěstků
a potom již rutina, souhra a začíná se rýsovat
kostra výstavy. Šikovností našich děvčat-zahrád-
kářek je vytvořena dekorativní výzdoba. Ještě po-
psat ovoce jmenovkami a blížíme se ke startu. Je
sobota 9.00 hod. a výstava ovoce zahrádkářů ZO
Slavkov u Brna začíná. Nervozita vrcholí.
Přicházejí první návštěvníci – názory veřejnosti.
Diskuse s odborníky; na nervozitu již není čas.

Na vzorně upravených výstavních stolech není
možné si nevšimnout krásně vybarvených nově
pěstovaných rezistentních odrůd jablek: Rubinola,
Melodie, Karmína, Florina, Goldstar, Aneta… Ale
i starších odrůd: Ontario, Kanadská reneta,
Spartan, Starkrimson, Jonathan, Golden Delicious,
Idared, Gloster… UKZUZ Želešice zastoupený

ing. Nesrstou nás seznamuje s nově povolenými
rezistentními odrůdami jablek: Mikra, Degas,
Rubimeg. Bez povšimnutí nezůstává ani australská
odrůda Granny Smith, u které obdivujeme to, že ve
Slavkově v našich podmínkách dozrává.

Můžeme obdivovat kdoule, mišpule, ořechy,
oškeruše, hrozny vinné révy a nad tím vším ční
do výšky 440 cm kanadská slunečnice. S rámcem
výstavy ladí i velmi krásné bonsaje. V expozici
včelařů vidíme na vlastní oči jak včeličky pracují
na plástu s medem. Naše zpracovna nám dodala
lahodný jablečný mošt, povidla a ukázky sušené-
ho ovoce, které jsou i v bohaté tombole „každý
los vyhrává“. Při ochutnávce archivních vín se
vedou diskuse o vystavených výpěstcích. Kterou
odrůdu si vysadit nám poradí doprovodný pro-
gram na kazetách z videa. Na dotazy rádi odpoví-
dají pořadatelé.

Je neděle 15 hodin, odcházejí poslední ná-
vštěvníci, je konec, napětí opadává, výstava se
uklízí. Ovoce dáváme do školní jídelny, materiál
uložíme pro příští výstavu. Ještě si poznamenáme
nedostatky a již můžeme jen děkovat: V první
řadě ředitelství ZŠ Komenského a jejímu řediteli
panu Mgr. Jaromíru Pytelovi za to, že nám umož-
nili tuto výstavu uspořádat. Zahradnictví Ing.
Jiřího Tesáka za zapůjčení květinové výzdoby,
bez které by tato výstava byla šedá a nikoliv ba-
revná. Všem vystavovatelům (a bylo jich 36), kte-
ří vystavovali 184 vzorků ovoce a 27 jiných vý-
pěstků, i těm, kteří přinesli jen jeden vzorek. Také
všem návštěvníkům, pro které byla tato výstava
uspořádána. Vladimír Luža

Výstava ovoce 27. a 28. září

INZERCE
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410.

● KOUPÍM (převezmu) byt 1+1 ve
Slavkově u Brna. Volejte večer na 602 134
360. Rychlé jednání

● PRODÁM GARÁŽ v cihelně, nabídně-
te. Tel.: 544 227 265, mob.: 777 095 159

● PRODÁM VÁLENDOVOU ložnici.
Velký úložný prostor. Cena dohodou.
Tel.: 544 222 112 po 17. hod.

● FIRMA se sídlem ve Slavkově u Brna
hledá místo účetní se znalostí podvojné-
ho účetnictví, strojního zámečníka, sou-
stružníka (frézaře). Tel.: 777 786 522.

Návštěvníci výstavy měli co obdivovat. Foto: V. Luža

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Jinan dvoulaločný 

Tento zajímavý strom má několik pozoruhod-
ných a ojedinělých vlastností. Patří mezi stromy
nahosemenné jako všechny jehličnany. Vývoj ji-
nanovitých začínal současně
s jehličnany již v karbonu před
300 miliony lety. Největšího roz-
voje dosáhly v období druhohor
před 160 miliony lety, kdy se roz-
šířili po celé Zemi. O tom svědčí
zkamenělé zbytky i celé kmeny
ginkovitých stromů, které se na-
cházi na území Evropy, Asie,
Severní Ameriky a dokonce
i v Grónsku. Chladné období tře-
tihor vedlo k zániku jinanovitých,
zachoval se jen jediný druh, a to
v horách Číny. Má se za to, že
rozvoj jinanů v druhohorách při-
spěl k rozvoji gigantických dino-
saurů. Zajímavý je způsob jeho
rozmnožování. Je to dvoudomá dřevina, každý
jedinec je buď samčího nebo samičiho pohlaví.
Samčí květy jsou jehnědy, plod je kulatý nebo
protáhlý, jantarově stříbrný, velikosti drobné
švestky. Přesto, že dužina šíří nepříjemnou vůni,
používá se upravená v čínské i japonské kuchy-
ni. V Japonsku je nazýván stříbrná meruňka.

U nás se jinany začaly vysazovat až od polo-

viny 18. století a rychle se staly módou každé
botanické zahrady nebo parku. Většina stromu
u nás je samčího pohlaví, takže nevytváří plody.
Zvláštní je také oplození semene, které nastává
až několik měsíců po opylení větrem a po opadu

plodů na zem.
Semena i listy jinanu (Ginkgo

biloba) se používají jako léčivo.
Přírodní látky v listech příznivě
ovlivňuji propustnost krevních
vlásečnic, snižují jejich lámavost,
příznivě působí na krevní oběh.
Léky z jinanů nemají žádné vedlej-
ší účinky.

Ve své domovině je jinan pova-
žován za posvátný strom.
Vysazován byl odedávna v okolí
chrámů a jiných posvátných míst.
V Japonsku je starý zvyk, že no-
vomanželé přichází v době opadu
zlatožlutých listů poklonit se stro-
mu a najít list souměrně dvoula-

ločný, který symbolizuje přátelství a jednotu
dvou milujících se lidi.

V našem zámeckém parku mimo několika
mladých stromů máme možnost v blízkosti do-
minantního červeného buku obdivovat zdravý,
urostlý jinan se silným kmenem, jeden z nejstar-
ších organizmů na naší planetě.

M. Hrabovský

PLASTSPOL s. f.o.
Hrušky u Slavkova

Nabízí plastový program:
• nádoby pro vinaře, ovocnáře

a potravinářské účely…
• septiky, jímky, účelové nádoby…
• nádoby pro agresivní látky…
• plastové skříně pro energetiku,

plynoměry…
• vědra, koše, nádoby podle zadání…
• bazény, zásobníky vody…

Dodáme podle Vašeho požadavku

Tel., fax: 544 223 793, 544 223 352
Mob. tel.: 608 823 140, 608 400 265

Alkohol 
Před Obvodním oddělení policie ve

Slavkově policisté dne 7. 10. v nočních hodi-
nách kontrolovali řidiče (1976) osobního vo-
zidla Citroën, který nevlastnil řidičské
oprávnění. Dechovou zkouškou bylo zjiště-
no, že v době řízení měl v krvi 2,48 g/kg al-
koholu. 

Dopravní nehoda
K dopravní nehodě se smrtelným zraněním

došlo dne 16. 10. v 18.45 hod. na silnici mezi
Slavkovem a Nížkovicemi. Řidička (1961)
osobního vozidla Honda Civic při jízdě po
přímém úseku silnice, předjížděla v době,
kdy z protisměru přijíždělo osobní vozidlo
Škoda Felicia. Při čelním střetu osobních aut
byl smrtelně zraněn řidič vozidla Felicia
a další účasníci dopravní nehody utrpěli dvě
těžká a dvě lehká zranění.

Policie informuje
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Příprava na zimní období

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

Pranostika: Na začátku listopada teplo se
zimou se hádá.

Listopad je měsícem, kdy se již příroda při-
pravuje na zimní období, aby si odpočinula a na-
brala sílu a vláhu pro příští úrodu. Listopad je
i podle názvu měsícem, kdy opadává poslední
listí, které shrabujeme, dáváme na kompost
a poprášíme práškovým vápnem pro zničení
chorob. V tomto měsíci až do zámrazu můžeme
vysazovat nové stromky a keře, které důkladně
zalijeme, jakož i všechny ostatní, aby nezmrzly.
Po opadu listí se používá podzimní asanační po-
střik KUPRIKOL (0,6%), kterým chráníme
stromky i okolí pod nimi proti houbovým choro-
bám. Nezapomeneme tímto postřikem ošetřit
broskve proti kadeřavosti. K patám stromů nasy-
peme práškové vápno proti larvám vlnatky krva-
vé, které se tam na zimu stěhují. Ovocné stromy
pohnojíme lehkým zapravením kompostu do

půdy. Ze zahrady odstraníme všechny staré, su-
ché a nemocné stromy a keře. Také stromy oba-
líme proti okusu zajíců. Ze zkušenosti – pokud
ke stromům připevníme lidské vlasy, tak se jim
zajíci vyhnou.

Ze zeleninových záhonů sklidíme poslední
úrodu, kterou uskladníme ve sklepě nebo zpra-
cujeme. Na zahrádce nám zůstanou jen zimní
odrůdy růžičkové kapusty, kadeřávek, salát, čes-
nek a pór zimní, které při holomrazech chráníme
listím, chvojím…

Ke keřům růží nahrnujeme zeminu s kompo-
stem (alespoň 20 cm nad místo očkování). Bujné
výhonky seřízneme před nahrnutím asi o třetinu.
Vypustíme vodu z nádrží a vodovodů. Pokud
ještě není zamrzlá zem, tak zahradu poořeme
a poryjeme do hrubé brázdy.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí
Zahrádkáři ZO-Slavkov

MATRIX RELOADED. KEANU REEVES, LAURENCE FISHBURNE. Je to víc
neÏ jen prvotfiídní akãní velkofilm. Je to unikátní záÏitek, kdy pokraãová-
ní ve v‰em pfiedãí originál. 

SLZY SLUNCE. BRUCE WILLIS, MONICE BELLUCCI. Ostfiílen˘ veterán
zachraÀuje krásnou doktorku. Jejich cesta vraÏednou dÏunglí se rychle
mûní v hazardní hru o Ïivot. 

KRÁSNÁ POKOJSKÁ. JENNIFER LOPEZ, RALPH FIENNES. Novodob˘
pfiíbûh o Popelce. Nejlep‰í romantická komedie od Pretty Woman.  

GANGY NEW YORKU. LEONARDO DiCAPRIO, CAMERON DIAZ, DANIEL
DAY-LEWIS, LIAM NEESON. Nesmifiiteln˘ boj dvou pfiistûhovaleck˘ch
gangÛ o nadvládu nad obchody v New Yorku. 

TEST. AL PACINO, COLIN FARREL. DÛvûra. Zrada. Klam. Nic není takové,
jak to vypadá. Psychologick˘ thriller nabit˘ sexem a akcemi. 

HODINA PRAVDY. ROBERT DE NIRO, FRANCIS McDORMAND. Jako de-
tektiv musí dopadnout vraha. Jako otec chce chránit svého syna, hlavní-
ho podezfielého. 

HLADINA ADRENALINU. Pfii natáãení v Alpách se v zábûru objeví tváfi
hledaného teroristy. V tu chvíli se rutinní práce celého t˘mu mûní v boj
o záchranu vlastních ÏivotÛ. Cíl je jedin˘: pfieÏít!

LOë DUCHÒ. JULIANNA MARGULIES, GABRIEL BYRNE, DESMOND
HARRINGTON. B˘vala kdysi luxusní lodí, nyní vítá nové pasaÏéry smrtí.  

ZABIJTE KRÁLE. DOUGRAY SCOTT, TIM ROTH, OLIVIA WILLIAMS, RU-
PERT EVERETT. Rok 1645. Konãí nejkrvavûj‰í kapitola britské historie.
Jak bude vypadat nová Anglie? Co udûláme s králem? 

FEMME FATALE. ANTONIO BANDERAS, REBECCA ROMIJN-STAMOS.
Smyslná podvodnice hraje vabank. Osudová Ïena se svému pfiedurãení nevyhne. 

LVÍ KRÁL. Nejúspû‰nûj‰í animovan˘ film v‰ech dob. Velkolepé dobro-
druÏství lvího mládûte Simby, které si získalo srdce mnoha divákÛ.

SOLARIS. GEORGE CLOONEY. NATASHA McELHONE. Planeta podle va-
‰eho pfiání. Jsou místa, kam ãlovûk není pfiipraven vstoupit. Jeden z nej-
lep‰ích sci-fi filmÛ, jak˘ byl kdy natoãen.

KRYSA¤. PETR JÁKL, KAREL DOBR ,̄ ESTER GEISLEROVÁ, RICHARD
KRAJâO. Pfiíbûh lásky, hfiíchu a nadûje zrozen˘ bûhem jediné noci.  

NUDA V BRNù. MIROSLAV DONUTIL, PAVEL LI·KA. Komedie navzdory
osudu.    

JOHNY ENGLISH. ROWAN ATKINSON. Neví, co je strach. Neví, co je ne-
bezpeãí. Neví totiÏ vÛbec nic!  

PUPENDO. BOLESLAV POLÍVKA, JAROSLAV DU·EK, VILMA CIBULKO-
VÁ, EVA HOLUBOVÁ, PAVEL LI·KA. Úspû‰ná ãeská komedie z nedávné
minulosti. Poselství budoucím generacím.. 

CHICAGO. RICHARD GERE, CATHERINE ZETA-JONES, RENEÉ ZELLWE-
GER. Dvû zpûvaãky se sejdou ve vûzení s obvinûním s vraÏdy. Díky své-
ráznému obhájci se z nich stávají hvûzdy a miláãci obecenstva.    

JÁDRO. AARON ECKHART, HILARY SWANK, DELROY LINDO. Poslední
‰ance na záchranu lidstva – mise do stfiedu Zemû.  

âERT VÍ PROâ. IVA JANÎUROVÁ, JOSEF SOMR, JI¤Í LÁBUS.
Celoveãerní filmová pohádka. 

SIMONE. AL PACINO. Nová hvûzda filmu je krásná, talentovaná a ve v‰ech
oblastech dokonalá. Má jen jednu vadu. Není skuteãná. Skvûlá futuris-
tická komedie.

KRÁL DÎUNGLE 2. Dal‰í pokraãování divok˘ch dobrodruÏství oblíben˘ch
hrdinÛ. Pfii sledování tohoto rodinného filmu se nebudete nudit.

TùÎK¯ ZLOâIN. ASHLEY JUDD, MORGAN FREEMAN. V‰e, ãemu vûfií‰,
v‰e, co zná‰, mÛÏe b˘t leÏ. Bûhem jednoho dne se zhroutí cel˘ svût. 

LIDOV¯ SOUD. JERRY SPRINGER v show spravedlnosti, ve které se roz-
hoduje o Ïivotû a smrti. I va‰e SMS mÛÏe rozhodnout! Spravedlnost pfied
obrazovkou má v‰ak své zákonitosti a své zákulisí. 

LIDSKÁ ZÁSILKA. TREAT WILLIAMS, STEPHEN LANG. Ohromující svû-
dectví o nedávn˘ch pomûrech v Saudské Arábiii podle skuteãné události!

ÚTùK Z PEKLA. WILLIAM McNAMARA, MEAT LOAF, PARKER STEVEN-
SON. OheÀ v hotelu uvûzní skupinu lidí a nadûje na jejich záchranu je
minimální. Sklenûné peklo nebylo Ïhavûj‰í! 

DIAMANTY Z JERU. BILLY ZANE, KEITH KARRADINE. Borneo pfied pa-
desáti lety. DobrodruÏn˘ snímek o cestû exotickou dÏunglí, kde lze najít
diamanty i lovce lebek. 

TùÎK¯ PRACHY. CHRISTIAN SLATER, VAL KILMER. Nevûfi nikomu a ni-
ãemu, jen penûzÛm..

FULL CONTACT. CHOW YUN-FAT. Krvavá pomsta je lidská. Kolotoã zabí-
jení a odplaty zaãíná!

FRIDA. ANTONIO BANDERAS, SALMA HAYEK. Strhující Ïivotní pfiíbûh
slavné a extravagantní mexické malífiky. Do dûjin se zapsala nejen jako
skvûlá umûlkynû, ale i sexuální a politická revolucionáfika s horkou krví. 

ZÁKON GANGU. MEKHI PHIFER, WOOD HARRIS, CAM RON. Obchod
s drogami zajistí peníze a moc, ale cena za luxusní Ïivot mÛÏe b˘t vysoká. 

LET VET¤ELCE. DANNY GLOVER, WILLEM DAGOE, BRAD JOHNSON.
Poslední dny války ve Vietnamu. Americk˘ bojov˘ pilot si troufá na nálet
na Hanoj.

SMRTÍCÍ ANDÍLCI. SHU QI, ZHAO WEI, KAREN MOK. Charlieho andílci
na hongkongsk˘ zpÛsob. Sexy akãní film. 

K.O. TIM ALLEN. Z nuly se právû stává nûkdo! Rodinná komedie! 
P¤ÍBùH ANTWONA FISHERA. DENZEL WASHINGTON, DEREK LUKE.

Pfiíbûh námofiníka, kter˘ hledá cestu k sobû i ostatním. Je to zaãátek ces-
ty k minulosti i nové budoucnosti. Podle skuteãné události. 

MAXIMÁLNÍ TEROR. LYNDA CARTER, PARKER STEVENSON. Krása
a exotika Nového Zélandu se díky „vyhaslé“ sopce stává mnohem ne-
bezpeãnûj‰í neÏ se zpoãátku zdálo.

ZKURVENÍ ·MEJDI. Drsná moderní gangsterka s nádechem 70. let. Tento
zátah mÛÏe b˘t opravdu terno – ale mÛÏe b˘t i jejich poslední! 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Rozpis aktivit TJ Sokol Slavkov u Brna v roce 2003/2004
Tenis nafukovací hala stadion po–pá 8–15 h 250 Kč/h
rezervace 15–20 h 290 Kč/h
na tel. 605 161 799, 723 341 031 20–22 h 250 Kč/h

so–ne 8–22 h 270 Kč/h
Volejbal žáci + dorost ISŠ po 17–18.30 h

Florián čt 18–19.30 h
muži ZŠ Tyršova po 20–21.30 h

ISŠ so 16–18 h
Košíková dorost (Brulík) po 18.30–20 h
Stolní tenis Hejdušek po a st 18–20 h
Badminton Jurásek ZŠ Tyršova čt 20–21.30 h
Nohejbal Valníček ISŠ út 20.30–22 h

ne 11–13 h
Všestrannost ženy (Krahulová) malá tělocv. Kom. po 19–20 h

zdravotní (Krahulová) malá tělocv. Kom. po 20–21 h
malá tělocv. Kom. čt 20–21 h

žactvo (Gecová) malá tělocv. Kom. po 18–19 h
malá tělocv. Kom. čt 18–19 h

muži (Martínek) Tyršova st 20–21.30 h
Kondiční cvičení ženy Tyršova út 19.30–21 h

Kostíková, Chudárková Tyršova pá 19.30–21 h
Rekreační TV Púček Tyršova út 18–19.30 h

SK Beachvolleyball Slavkov otevírá 1. lis-
topadu přetlakovou halu, jež je umístěna na cent-
rálním kurtu slavkovského koupaliště.

V případě zájmu veřejnosti a firem o využí-
vání haly, jejíž rozměry jsou 25x16x8 m, a kde
můžete hrát i v zimě nejen beachvolejbal, ale také
plážový fotbal, je možnost získat více informací na
www.beachvolleyballcz.cz, na 728 210 189 a nebo
544 220 829. Součástí haly je také bar se sociálním
zářízením. Hala bude přes zimní období sloužit
také k přípravě našemu olympijskému páru
Celbová–Nováková, jejíž tréninkový proces před
olympijskými hrami v Athénách 2004 bude ovliv-
něn dohodou s jejími zahraničním kluby.
Doufejme, že naděje našich reprezentantek na pro-
ražení do nejužší světové špičky, což představuje
porážet hlavně americké a brazilské páry, po kva-
litní zimní přípravě vzrostou a naše ženy se po zis-
ku medailí na mistrovstvích světa a Evropy dočka-
jí i medaile olympijské.

Na soustředěních se budou pravidelně objevo-
vat naši úspěšní junioři vedení trenérem reprezen-
tace Milanem Džavoronkem a jeho asistentem Beachvolejbalová hala

BBeeaacchhvvoolleejjbbaalloovváá  hhaallaa  nnaa  kkoouuppaalliiššttii
Petrem Šafářem. Po bronzové medaili z juniorské-
ho mistrovství světa ve Francii bude příprava do-
mácího Koláře s Rotreklem směrována k červen-
covému mistrovství Evropy. Na tentýž turnaj se
budou připravovat Klapal s Weissem a také jeho
sestra Eva Weissová, jež po loňských dvou pátých
místech na MS a ME má medailové ambice. Proto
ty z vás, kteří by chtěli tento zdravý sport hrát, zve-
me na treninky mládeže, jež se konají každou stře-
du a pátek od 18 hodin.

Za SK BV Slavkov L. Kuchta
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Začátek školního roku je každoroční startovní
čárou i pro činnost oddílů Junáka ve Slavkově.
V září postupně začaly pravidelné akce všech tří
oddílů, sdružujících téměř padesát dětí z na-
šeho města i okolí. Členové jednotlivých
oddílů se zúčastnili několika zajímavých
akcí – tak například 1. oddíl podnikl
v polovině září výpravu na planetu
OSTAL spojenou s pátráním v oblasti
Labyrintu. Starší skauti a skautky se kon-
cem září zúčastnili Oblastního setkání skau-
tů, roverů a rangers, které se letos konalo v areá-
lu Jitřenka nedaleko Nevojic. Týden poté
zástupci všech věkových kategorií slavkovského
střediska změřili sportovní síly při okresním
Sportovním dni Junáka ve Vyškově. Světlušky
i skauti si zpět do Slavkova přivezli několik di-
plomů i cen za umístění v jednotlivých sportov-
ních disciplínách. 

To již začal říjen a s ním přišly i první oddílo-
vé výpravy. Druhý oddíl využil přístřeší skautské
klubovny v Mikulově a během prosluněného
druhého říjnového víkendu jeho členové prošla-
pali několik cest mezi Pálavou a Mikulovem.
Podzimní víkendovka měla své místo také v pro-
gramu 1. oddílu – skauti poznali nejen přírodu

v okolí slováckých Ratíškovic, ale vyzkoušeli si
také nelehké soupeření Pirátů a Kapitánů a v ne-
poslední řadě vodu v místním krytém bazénu.

Každou víkendovou výpravu provázely hry,
soutěže a praktické úkoly nazývající se

„skautské praxe“.
Kromě výše uvedených akcí proběh-

lo několik schůzek i tematicky zaměře-
ných akcí (příprava schůzky starších

skautů – roverů a rangers, příprava na ce-
lostátní soutěž Polibek múzy, rodičovská in-

formační schůzka, cyklo-víkend v Chřibech aj.).
Rádi bychom na tomto místě upozornili na

blížící se veřejnou schůzi Svazu přátel Junáka,
která se uskuteční 21. listopadu 2003 v 18 hod.
v baru restaurace Gól. V průběhu schůze se mo-
hou rodiče i ostatní veřejnost dozvědět aktuální
informace o činnosti oddílů i plánovaných ak-
cích střediska Slavkov.

V případě zájmu o členství dětí v místních
oddílech Junáka mohou rodiče získat podrob-
nější informace o činnosti střediska Slavkov na
tel. č. 776 811 580, 605 988 243 nebo každý pá-
tek v 17 hod. na klubovně Junáka Slavkov,
Nádražní 1084 (vedle býv. textilních skladů).

Junáci Slavkov

Slavkov‰tí Junáci v záfií a fiíjnu

Veřejné poděkování
V souladu s usnesením ZM a RM tlumočí-

me veřejné poděkování obyvatel ulic
Mánesova a Tylova „za bezvadně odvede-
nou práci všem pracovníkům Technických
služeb města Slavkova u Brna a řediteli
Radkovi Lánskému“ při opravě komunikací
v těchto ulicích. (iv)

Závěrečnými mistrovskými zápasy končí
v listopadu podzimní část ročníku 2003/2004.

So 1. 11. – Slavkov–Kobeřice
10 hod. -– žáci
Slavkov A–Šardice 13.30 h

Ne 2. 11. – Dědice B–Slavkov B
13.30 h v Rychtářově

Ne 9. 11. – Hrušovany–Slavkov A
13.30 h v Hrušovanech n. J.

So 15. 11. – Slavkov A–Rájec-Jestřebí 13 h

Mladší i starší přípravky již svou podzimní
část okresní soutěže ukončily. Podzimní sezona
bude ukončena tradičním závěrečným večírkem
v pátek 21. listopadu. VV SK Slavkov u Brna
děkuje všem svým fanouškům a sponzorům za
projevenou přízeň a věří, že se na jaře 2004 opět
sejdeme na dobré kopané. Divákům bude již
k dispozici nová tribuna. (rs)

Po šesti závodech Českého poháru v juniorské
kategorii skončili na pěkném 16. místě Radovan
Kyjovský a hned za ním 17. jeho bratr Jirka
Kyjovský. Michal Záhora je sice od letoška závod-
níkem Favoritu Brno, ale sluší se pochválit jeho
10. místo! Je příjemné vidět mezi 100 nejlepšími
našimi, slovenskými a polskými závodníky, kteří
se Čs. poháru účastnili, tři cyklisty ze Slavkova
v první dvacítce… U Radovana je to nadějné, pro-
tože v bude v juniorské kategorii startovat ještě
příští rok a bude-li jeho výkonnost stoupat, je na-
děje, že se dostane do první desítky nejlepších.
Jirka to bude mít v kategorii do 23. let těžší…
Závodů Českého poháru se účastnili ještě Honza
Spirit (83.) a Mirek Růžička. Absolvovali však jen
málo závodů, a proto se výrazně neprosadili.

Výborných úspěchů dosáhl specialista na mara-
tóny Vladislav Netopil a Jirka Kyjovský v řadě
maratónských závodů, kterých se účastní stovky,
někdy i tisíce jezdců. Z výsledků uvádíme: Merida
Bike Jedovnice – Netopil 17., Author-král Šumavy
– Jirka Kyjovský 29., Netopil 50. (další Slavkovák
závodící za Brno – Jirka Hořava byl 36.), Šela ma-
ratón Lipník – Netopil 72. místo, Starobrno mara-
tón Brno – 23. místo Netopil.

Dalšího pěkného úspěchu dosáhl Radovan
Kyjovský, když zvítězil v Prokopově memoriálu
a Mirek Růžička byl třetí. 

V září proběhly zbývající dva závody
Slavkovské ligy žactva, které měly za úkol najít
nové mladé závodníky. Přes počáteční ostych na-
konec chlapci a děvčata jezdili s velkým nasaze-

Skonãila sezona horsk˘ch cyklistÛ
Slavkovský cyklistický klub může být spokojený. Jeho závodníci v letošním roce dosáhli

zatím nejlepší umístění jak v Českém poháru, tak v Poháru bikerů – maratónců. 

Uprostřed vítěz Prokopova memoriálu R. Kyjovský, 3. M. Růžička. Foto: P. Navrátil

ním. Doufáme, že se s účastníky těchto závodů se-
jdeme na trénincích v tělocvičně a dále v letní se-
zoně na závodech. Výsledky: nejmladší žákyně
(93–94…) 1. Křivánková Martina; nejmladší žáci
(93–94…) 1. Křivánek Ivan, 2.–3. Lorenz Petr
a Hrbáček Josef, 3. Uhlíř Michal; mladší žáci
(91–92) 1. Kratochvíl Marek, 2. Halas Jiří
(Křenovice), 3. Sedláček Jiří; starší žákyně
(89–90) 1. Halasová Gabriela (Křenovice); starší
žáci (89 – 90) 1. Chudárek Ondřej, 2. Farkaš Jiří,
3.–4. Pavlík Tomáš (Křenovice) a Fikar Matěj.
Celkem startovalo 21 dětí (18 chlapců a 3 děvčata).

Příprava CK Slavkov bude zahájena od listopa-
du v tělocvičnách: úterý 18–19 hod. malá těloc-
vična ZŠ Kom. nám.; čtvrtek 19–20 hod. těloc-
vična ZŠ Tyršova. Další tréninky budou
dohodnuty později. Kontakt: 605 265 657.

Petr Navrátil


