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Před nedávnem došlo k velice zvláštní si-
tuaci. Po ulici jel starý muž na kole, na-

jednou upadl a zůstal ležet na vozovce.
Nikdo z řidičů, co jel kolem však nezastavil.
Abych jim však nekřivdila, zbrzdili, to ano,
ale jen proto aby se nebohému starci vy-
hnuli. Nikoho z nich nezajímalo, jestli se
tomu muži něco nestalo. Zřejmě všichni
spěchali a nemohli se zdržet ani minutu.
A co kdyby ten člověk potřeboval první po-

moc, nebo přivolat sanitku? To by bylo je-
jich zdržení ještě větší. Zřejmě si řekli, že
čas jsou peníze a bez mrknutí oka jeli pryč.
Naštěstí šli po protějším chodníku dva
muži, kteří onomu cyklistovi pomohli. Starý
muž nebyl zraněn a s jejich pomocí dokázal
opět vstát. 

Nevím, kde se v nás lidech bere tolik so-
beckosti, že místo abychom pomohli, raději
se krizovému místu vyhneme. Neznám po-
znávací značky těch aut, nevím, kdo v nich
seděl, jestli to byli místní občané, nebo jen
náhodní projíždějící, a ono je to vlastně
jedno. Tito řidiči si zřejmě neuvědomili, že
totéž se může stát komukoli z jejich blíz-
kých. Jistě by si v takovém případě přáli,
aby tam byl někdo, kdo by jim podal po-
mocnou ruku a opět je postavil na nohy. Tak
snad příště.  Petra Janošíková

Snad příště…

Plánované stavební práce na objektu ZŠ
Tyršova pro rok 2000 budou v plném rozsahu
provedeny. V roce 1999 se podařilo vedení
města realizovat směnu objektu ZŠ Tyršova,
který byl do té doby ve vlastnictví Řádu chu-
dých školských sester naší Paní, za objekt MŠ
Malinovského. Základní škola tak přešla do
vlastnictví města Slavkov u Brna.

Ihned po tomto úspěchu (o získání objektu
do vlastnictví se radnice neúspěšně snažila od
roku 1992) byl proveden stavební průzkum,
který stanovil rozsah a postup stavebních
úprav na objektu. Tento průzkum zabezpečila
komise pro výstavbu spolu s vedením města.

V letošním roce se díky iniciativě poslance
Mgr. B. Sobotky a vedení města podařilo zaji-
stit dotaci z fondu ministerstva školství ve
výši 1 000 000 Kč, a tak mohla být realizová-
na oprava havarijního stavu střechy, na které
byly vyspraveny vadné části krovu, položena
nová pálená krytina a především odstraněn
žlab za atikou, který byl zdrojem častého za-
tékání. Rovněž bylo provedeno odizolování
učebny praktického vyučování v suterénu ob-
jektu formou vybudování vnějšího anglického

dvorku, a učebna tak může být užívána v sou-
ladu s hygienickými požadavky.

Pro další období se budou zabezpečovat
finanční prostředky na kompletní opravu fa-
sády. (hl)

Stavební práce na Z· Tyr‰ova

• Pane starosto, bude
Slavkov centrem budoucího
malého okresu? Jak se situa-
ce vyvíjí od zveřejnění návrhu
ministerstva vnitra?

Jak bylo již zveřejněno,
Městský úřad ve Slavkově

nemá být pověřeným úřadem pro výkon státní
správy na úrovni obce III (malého okresu).
V mém článku uveřejněném ve Vyškovských
novinách dne 1. 9. 2000 jsem především namí-
tal, že uvedená kritéria nebyla akceptována
u všech budoucích krajů stejným způsobem.
Jedná se zejména o vzdálenost obcí od města
pověřeného výkonem státní správy, tedy tak
zvané obce III, dále dopravní dostupnost a ze-
jména v případě Slavkova kritérium, které uvá-
dí, že dvě obce přibližně stejné velikosti není
vhodné navzájem „podřizovat“. Jedná se
o Slavkov a Bučovice. Za vyhovující řešení
(v případě dvou obcí přibližně stejné velikosti)
je akceptována vzdálenost menší. Návrh je po-
staven tak, že nejmenší počet připravovaného
regionu obce III v Brněnském kraji je 44 tis.
obyvatel a u jiných, podstatně menších krajů
(jako např. Jihlavský kraj), kdy region obcí III
ve dvou případech je do 20 tis. a od 4 do 30
tis.). Stejná metodika je zvolena

i u Pardubického kraje, kde jsou i regiony, kte-
ré mají 12 tis. obyvatel a kde jsou od 4 do 20
tis. a od 9 do 30 tis. a mohl bych pokračovat
dalšími kraji, které jsou tímto způsobem členě-
ny. Z tohoto výčtu je zřejmé, že na kraj
Brněnský bylo použito rozhodně jiné měřítko,
než na kraje ostatní. Na základě těchto i jiných
skutečností přijalo MěZ ve Slavkově u Brna
následující usnesení:

MěZ 28. 8. 2000 ve Slavkově u Brna vyjadřu-
je přesvědčení, že by Slavkov u Brna měl být
v rámci reformy státní správy sídlem pověřené-
ho úřadu III a vyjadřuje zásadní nesouhlas se
současným návrhem územního členění uvede-
ného v materiálu „Zpráva o přípravě a realiza-
ci II. fáze reformy územní veřejné správy“. 

31. 8. 2000 za účasti přednosty OkÚ Ing. Ivo
Bárka se starostové ze slavkovského mikroregi-
onu vyslovili pro podporu našeho usnesení
a souhlasí s postupem, který by měl vyústit ve
zřízení tzv. malého okresu ve Slavkově. Dne 12.
9. 2000 jsem byl účasten diskusního pořadu vy-
sílaného Českým rozhlasem o problematice II.
fáze reformy územní veřejné správy za účasti
JUDr. Kužvarta z ministerstva vnitra a starosty
Ing. Horkého z Hustopečí. V mém vystoupení
zazněla kritická slova k předloženému návrhu.

Dvû otázky pro starostu

(Pokračování na straně 3)

Díky tomu, že vedení radnice dosáhlo převodu budovy Základní školy na Tyršově ulici do vlastnic-
tví města, mohlo po letech dojít k první výrazné investici. Jeden milion korun na rekonstrukci stře-
chy mimořádně zajistil ze státního rozpočtu poslanec Bohuslav Sobotka (ČSSD). Foto: Z. Pavlík

Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pfiedání podkladÛ do pfií‰tího

ãísla je 16. fiíjna. Pfiednostnû budou zafiazeny ãlánky
o rozsahu do pÛl strany formátu A4 psané psacím
strojem. U del‰ích pfiíspûvkÛ se pisatel vystavuje mo-
Ïnosti zkrácení, popfi. i nezafiazení svého ãlánku. (red)
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internet 30 Kč/hod.
kopírování strana A4/1 Kč, oboustranně 2 Kč
fax UTO 05: 10 Kč/strana

ostatní pásma ČR:
15 Kč/strana

Otevírací doba:
září–prosinec
úterý–sobota 9–16 hod.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 
vám nabízí možnost využití těchto služeb:

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

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

Zprávy ze zasedání mûstské rady a zastupi-
telstva zpracovala Mgr. Vûra Kfiivánková

Na základě předložených a projednaných mate-
riálů MěZ

1. Schvaluje
- přijetí hypotečního úvěru se státní finanční

podporou ve výši 11,5 mil. Kč se splatností 10 let
za účelem částečného financování bytové výstav-
by v lokalitě Polní – Litavská od bankovního
domu ČMHB

- schvaluje přijetí účelových finančních pro-
středků ze strany státní správy k posílení rozpočtu
města v celkové výši 23 730 000 Kč (dotace byly
získány na bytovou výstavbu –7 650 000, rekon-
strukci budovy ZŠ Tyršova – 1 000 000 Kč, obno-
vu zámku – 1 000 000 Kč, rekonstrukci a nástavbu
ZŠ Komenského – 14 000 000 Kč, půjčky obča-
nům na řešení situace vzniklé v důsledku nevy-
plácení mezd od zaměstnavatelů – 80 000 Kč)

- rozpočtové opatření 5/2000 – příspěvek
Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví

- prodej pozemku par. čís. 2599/2 role o výměře
2376 m2 v lokalitě Bučovická do vlastnictví spo-
lečnosti Rauscher a spol. s r. o. za cenu 220 Kč/m2

- prodej části pozemku p. č. 2056/1 o vým. 6 m2

v ulici Slovanská do vlastnictví PhDr. Věry Kosi -
nové a Mgr. Evy Kosinové za cenu 300 Kč/ m2

- poskytnutí příspěvku na vydání publikace
„Základní školy ve 20. století ve Slavkově
u Brna“ do výše 20 000 Kč za předpokladu dolo-
žení kalkulace na zhotovení publikace

- změny v pravidlech pro poskytování příspěv-
ku na práci s mládeží

2. Ukládá
- MěÚ projednat s IPB a. s. záměr předčasného

splacení zůstatku úvěru poskytnutého na rekon-
strukci kotelny Zlatá hora ve Slavkově u Brna ve
výši 8,665 mil. Kč k datu 16. 10. 2000

3. Bere na vědomí
- informativní zprávu o přidělení volných bytů

v lokalitě Polní
- informaci o řešení situace v Historickém muzeu
4. Vyjadřuje přesvědčení
- že by Slavkov u Brna měl být v rámci reformy

státní zprávy sídlem pověřeného úřadu III a vy-
jadřuje zásadní nesouhlas se současným návrhem
členění

5. Pověřuje
- starostu města jednáním s okolními obcemi

a orgány státní správy o vytvoření města s vyšší
působností.

7. mimofiádné zasedání mûstského
zastupitelstva konané dne 28. 8. 2000

1. Schvaluje
- uzavření nájemní smlouvy mezi městem a TJ

Sokol na pronájem skladových prostor v kině JAS
- uzavření nájemní smlouvy s manželi

Stehlíkovými na pronájem části pozemku par. čís.
3029 sad v lokalitě Stará cihelna

2. Doporučuje k předložení MěZ
- rozbory hospodaření města a jeho organizací

za l. čtvrtletí 2000

- zprávu o výsledku řízení o záměru města pro-
dat z majetku města pozemek p. č. 3031 v lokalitě
Stará cihelna

3. Bere na vědomí
- informaci o postupu zajištění reinstalace věž-

ních hodin na střeše kostela Vzkříšení Páně ve
Slavkově u Brna.

36. schÛze mûstské rady – 28. 8. 2000

XIII. mimofiádná schÛze
mûstské rady – 29. 8. 2000

Na základě předložených materiálů, průběhu
osobních pohovorů a doporučení komise pro
výběr uchazeče na místo ředitele HM MěR

1. Jmenuje
- ředitelem Historického muzea ve Slavkově

u Brna Ing. Jaroslava Hynšta, bytem Slavkov
u Brna, Bezručova 1307 s účinností od 1. 9. 2000.

Na základě předložených a projednaných mate-
riálů MěR

1. Schvaluje
- odepsání neprodejného zboží ze zásob HM

v celkové hodnotě 29 636,46 Kč
- odepsání 3 292 knih z městské knihovny
- pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu pro výku-

py pozemků v rámci řešení majetkoprávních
úprav

- složení komise pro výběr dodavatele stavby
„prodloužení plynovodů v ulicích ČSČK,
Jiráskova, Špitálská, Pod Oborou“

- prodloužení pronájmu části pozemku par. čís.
836/1 v ulici Zámecká  paní Dagmar Komínkové

- přidělení bytu s finanční spoluúčastí Mgr.
Petru Šafářovi, Bučovická 183

- odprodej zastaralé a nepotřebné výpočetní
techniky MěÚ

- snížení počtu pracovníků MěÚ o 3 a stanovu-
je jejich celkový počet na 36

- předložený návrh nové organizační struktury
MěÚ

- svolání VIII. řádného zasedání MěZ na 25. 9.
2000 v 17.00 hod.

- řediteli HM prověřit okolnosti zřízení věcného
břemene nouzového opuštění prostoru kina

2. Bere na vědomí
- zprávu o rozvoji a údržbě hřbitova
- informace ve věci splacení úvěru u IPB, a. s.
- zprávu o statickém zajištění jižní části před-

zámčí zámku Slavkov u Brna

3. Doporučuje k předložení MěZ
- návrh na odpis nevymahatelných pohledávek
- návrh na rozpočtové opatření – propagační ak-

tivity města
- návrh na rozpočtové opatření – příspěvek na

vydání publikace o školství ve Slavkově
- návrh na rozpočtové opatření – rekonstrukce

a nástavba ZŠ Komenského
- návrh na rozpočtové opatření – zateplení byto-

vého domu Úzká č. p. 643
- návrh na rozpočtové opatření – reinstalace

věžních hodin na kostele
- návrh na rozpočtové opatření TSMS – oprava

a údržba na koupališti
- návrh na rozpočtové opatření - přeložka silni-

ce II/416 – sjezd z obchvatu do průmyslové zóny
U Splavu

- návrh na rozpočtové opatření – prodloužení
plynovodů v ulicích ČSČK, Jiráskova, Špitálská,
Pod Oborou

- návrh zadání změn územního plánu města
- zprávu o plnění usnesení MěZ
- zprávu o výsledku řízení o záměru města pro-

dat z majetku města pozemky zastavěné stavbou
silnice I/50 – obchvat

- návrh na udělení čestného občanství města
panu Ism. Nokovi

4. Ukládá
- řediteli HM a starostovi města projednat mož-

nost etapizace při realizaci expozice Napoleonské
války a české země a jednat s přednostou OkÚ
o výši příspěvku na tuto akci

- řediteli TSMS bezúplatně ukládat na skládce
města stavební suť z akcí realizovaných městem
a zajistit její odvoz

- vedoucímu odboru BTH urychlit zahájení
a průběh rekonstrukčních prací na bytovém fondu
v takovém pořadí, aby byly minimalizovány mož-
né nepříznivé dopady klimatických podmínek
podzimního období

- tajemníkovi MěÚ a funkcionářům města pro-
věřit podnikatelské aktivity zaměstnanců MěÚ
a vedoucích a zástupců vedoucích organizací říze-
ných městem

5. Přijímá
- předložený materiál o činnosti informačního

centra za období květen – srpen 2000
6. Žádá
- GOLF INVEST AUSTERLITZ a. s., aby

předložil záměr využití nemovitostí již získaných
z majetku města (bývalý panský statek) i záměr
výstavby na pozemku požadovaném ke koupi
v lokalitě U stadionu

7. Nedává souhlas 
- k zahájení řízení o záměru města prodat z ma-

jetku města pozemek par. čís. 167 zahrada v ulici
B. Němcové

8. Nevyhovuje
- žádosti pana Silvestra Karala, Fügnerova 109,

o umožnění splácení dluhu za nájemné.

37. schÛze mûstské rady – 11. 9. 2000
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Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra
Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír
Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 16. 10. 2000

Zástupce ministerstva uvedl, že v programu dis-
kuse o veřejné správě bude v měsíci říjnu ná-
vštěva zástupců ministerstva v jednotlivých
okresech, na které budou projednávány připo-
mínky jednotlivých obcí v programu postup-
ných kroků. Je nutné k této informaci doplnit
skutečnost, že v loňském roce na dotaz minister-
stva vnitra bylo z okresu Vyškov oznámeno, že
nejvhodnější členění našeho okresu je nejméně
na tři a více dílů. Náš pověřený úřad vykonává
přenesou státní správu již od roku 1990 pro 20
tis. obyvatel. Dále projednávám návrh slavkov-
ského zastupitelstva se starosty obcí, které mají
vazbu na město Slavkov.

• Jaký praktický dopad na fungování zámku
a historického muzea by měly mít proběhlé
personální změny?

Městská rada očekává od nového vedení pře-
devším ekonomické výsledky, které nebudou
ztrátové jako v minulém roce. Organizace bude
personálně obsazena tak, aby mohla úspěšně pl-
nit požadavky vyplývající ze zřizovací listiny.

Zejména je nezbytné připravit koncepční
plán na systematické odstraňování havarijního
stavu zámku ruku v ruce s finančním pokrytím
potřebných nákladů. Město neočekává od toho-

to zařízení ziskovost, ale zejména schopnost
získané finanční prostředky použít na zlepšení
spravovaných objektů což je zámek, park, kino
a kulturní dům. Město investovalo do zámku
v posledních letech následující částky:

Rok z rozpoãtu mûsta státní dotace celkem
1997 100 tis. Kã 1 500 tis. Kã 1 600 tis. Kã
1998 280 tis. Kã 750 tis. Kã 1 030 tis. Kã
1999 1 736 tis. Kã* 2 130 tis. Kã 3 866 tis. Kã
2000 1 381 tis. Kã 1 000 tis. Kã 2 381 tis. Kã
Celkem 3 497 tis. Kã 5 380 tis. Kã 8 777 tis. Kã 

* v této částce je zahrnut předplacený nájem fir-
my E-COM ve výši 1 300 tis. Kč.

Tyto finanční prostředky byly použity pře-
devším na odkanalizování nádvoří zámku,
opravu havarijního stavu krovů a stropů nad
schodišti, na statické zabezpečení objektu
předzámčí (pilotáž základů, klenby), na ka-
merový zabezpečovací systém zámku a další.

(red)

Dvû otázky pro starostu
(Dokončení ze strany 1)

Reforma územní veřejné správy neskončí
vznikem nových krajů. Do konce roku 2002 bu-
dou zrušeny okresní úřady. Část jejich pravomo-
cí bude přenesena na kraje, velké množství kom-
petencí bývalých okresů připadne nově
určených pověřených městům, jež budou vyko-
návat přenesenou státní správu v nových malých
obvodech, chcete-li malých okresech. Začala
veřejná diskuse o tom, jak tyto malé obvody bu-
dou vypadat. Na okresní úřady a obce byl roze-
slán první návrh. Pro okres Vyškov navrhuje mi-
nisterstvo vnitra dva obvody. Vyškovsko
a Bučovicko. Tento návrh řadu lidí vyvedl
z míry. Osobně se nedivím, není to představa ani
správná ani ideální. A to nepíši jen proto, že
jsem občanem Slavkova. Existuje celá řada dů-
vodů – historických, spádových, kulturních, do-
pravních – pro to, aby Slavkov u Brna byl i v bu-

doucnu regionálním centrem výkonu státní sprá-
vy pro jihozápadní část okresu Vyškov.
Vyškovsko by se tedy počátkem roku 2003
mělo, podle mého názoru (i názoru okresní
ČSSD), rozdělit na tři části: Vyškovsko,
Bučovicko a Slavkovsko. Ale proces, ve kterém
se tak rozhodne, je zatím na samém počátku
a Slavkov bude muset o své postavení bojovat.
Jak jsem informován, starosta Kostík oslovil sta-
rosty obcí našeho regionu a aktivně myšlenku
Slavkovského „okresu“ prosazuje. V tomto úsilí
má podporu starostů Vyškova, Bučovic i před-
nosty Okresního úřadu. Jako poslanec Posla -
necké sněmovny Parlamentu intenzivně pracuji
na tom, aby Slavkov zůstal regionálním centrem
pro výkon státní správy a jeho význam po skon-
čení reformy veřejné správy ještě vzrostl.

Mgr. Bohuslav Sobotka

âeká nás bitva o „Slavkovsk˘ okres“

Pojem literatura faktu již zdaleka není ne-
známý a každý průměrný čtenář určitě nějakou
knihu tohoto žánru přečetl. V uvedeném termí-
nu se ve slavkovském zámku setkávají spisova-
telé nejen z celé naší republiky, ale i ze
Slovenska. Nedílnou součástí setkání je předá-
vání cen E. E. Kische za významné literární po-
činy, pak následuje tisková konference s novi-
náři různých médií. Studenti středních škol ze
Slavkova, Bučovic i Brna mají příležitost blíže
se seznámit s některými autory při tradičních,
ale i neformálních besedách.

Mnozí občané jistě zaznamenali, že 30. září
se zase po roce v parku slavkovského zámku
uskuteční Václavský jarmark. Věříme, že nebu-
dete zklamáni nabídkou stánkařů s různými tra-
dičními výrobky. Kdo si nechal ujít srpnové

„Tajemství zámeckého sklepení“, má příleži-
tost podívat se do neobvyklých prostor právě
v tento den.

Dne 7. října bude město Slavkov hostit
V. ekumenické setkání představitelů různých
církví, mezi nimiž budou i velmi významné
osobnosti jak z České republiky, tak i ze světa.
Letošní setkání se uskuteční pod záštitou
Kanceláře prezidenta republiky a mezi pozva-
nými je i ministr kultury Pavel Dostál. Průběh
celého dne zachytí v dokumentárním pořadu
Česká televize.

S končící turistickou sezónou nastává
v Historickém muzeu nejen čas bilancování, ale
i příprav na příští rok. Na první léta nového ti-
síciletí připravujeme zajímavou a pěknou vý-
stavu Napoleonské války a české země. Bude
instalována v 1. patře severního křídla zámku,
čímž se návštěvníkům otevřou prostory, které
dosud mohli vídat jen částečně při příležitost-
ných výstavách. Tím skončí éra současné napo-
leonské expozice ze 70. let. vedení HM

Historické muzeum pfiipravuje

Upozornûní obãanÛm
V roce 2001 se uskuteční na celém území ČR

sčítání lidu, domů a bytů. Ve sčítání budou zjiš-
ťovány údaje podle stavu o půlnoci z 28. února
na 1. března 2001.

Pro tuto akci musí město zajistit sčítací komi-
saře, kteří za odvedenou práci budou finančně
odměněni.

Do funkce sčítacích komisařů mohou být jme-
novány podle zákona č. 158/1999 Sb. fyzické
osoby s trvalým pobytem na území ČR, které
jsou starší 18 let, jsou bezúhonné a mají způsobi-
lost k právním úkonům v plném rozsahu. Sčítací
komisaři musí být osoby poskytující záruky řád-
ného plnění funkce, se slušným vystupováním,
se schopnostmi komunikovat s lidmi, mít zkuše-
nosti s administrativní prací a s ohledem na ná-
ročnost práce být fyzicky zdatní.

Zájemci o práci sčítacího komisaře, kteří
splňují výše uvedené podmínky, se mohou
přihlásit na městském úřadě u vedoucí správ-
ního odboru.             Eva Šimoníková

vedoucí správního odboru

Japonsk˘ kytarista
posluchaãe zaujal

Znovu po roce měli Slavkováci příležitost po-
slechnout si vynikajícího zahraničního kytaristu.
Tentokrát jím byl Masayuki Kato, který své umě-
ní předvedl ve středu 16. srpna v příjemném pro-
středí zámecké kaple Sv. Kříže. Zazněly
zde skladby pro sólovou kytaru Carla
Domeniconiho, Vicenta Acencia, A. B.
Mangoreho i Dariuse Milhauda. Na čtyřicet po-
sluchačů ocenilo umělcovu interpretační zručnost
i sytý zvuk kytary umocňovaný atmosférou ko-
morního prostředí a vyžádali si přídavek.

Koncert byl uspořádán v souvislosti s devátým
ročníkem mezinárodního kytarového festivalu,
který se pravidelně koná v Brně. Nedílnou sou-
částí akce jsou kursy sólové a komorní hry
a přednášky, ale pro veřejnost jsou zajímavé pře-
devším večerní koncerty špičkových interpretů,
kteří vedou mistrovské kursy.

Jedním z nich je právě Kato, který pochází
z Japonska, ale od roku 1972 žije v Německu.
Rok co rok vede mistrovské třídy v Reisbachu
a v Tokiu, nahrál mnoho sólových kompaktních
disků a také po celém světě uskutečnil nahrávky
pro rozhlas a televizi. Za svou kariéru hrál na 850
koncertech, mezi něž se od nynějška řadí i ten
slavkovský. Martin Strachoň

Poděkování
DDM Slavkov děkuje spozorům sportovního

letního tábora v Ruprechtově na Maliné. Za bez-
platné poskytnutí dopravy Petru Bohatovi,
Zdeňku Kadlecovi, Milanu Pištělákovi a firmě
E-COM, s. r. o., za dovoz a bezplatné zapůjčení
hospodářských stanů VÚ 5872 z Bučovic. (io)

V době, kdy se loučíme s dovolenými a prázdninami, začínají v Historickém muzeu ve
Slavkově u Brna přípravy na každoroční setkání autorů literatury faktu. To letošní je již
patnácté a koná se ve dnech 26. a 27. září. Oznámení

Pracovníci MÚ upozorňují, že podle nového
zákona o ochraně osobních údajů se od tohoto
čísla Zpravodaje ruší zveřejňování veškerých in-
formací v rubrice Společenská kronika. (red)
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Mezi přednášejícími se objeví takové osob-
nosti jako biskup Vladislav Volný ze Slezské
církve evangelické a. v., generální vikář br-
něnské římskokatolické diecéze a papežský
prelát Jiří Mikulášek a také vzácný host – ge-
nerální sekretář Světové luterské federace re-
verend Ismael Noko. Reverend Noko pochází
ze Zimbabwe a v současnosti žije a působí
v Ženevě. Světový luterský svaz, který má své
sídlo ve Švýcarsku, sdružuje 122 členských
církví v 68 zemích světa s asi 70 miliony čle-
nů. 

Odpolední program Ekumenického setkání
začne v 13.30 hodin před radnicí u pamětní
desky B. Occhina a bude pokračovat ekume-
nickou bohoslužbou ve zdejším kostele.
Hlavní promluvy má mít pražský biskup
Jaroslav Škarvada, synodní senior české círk-
ve evangelické Pavel Smetana a I. Noko. Mezi
další hosty z ostatních církví, kteří se zúčastní
programu Slavkovské iniciativy smíření, patří
také vladyka Simeon z pravoslavné církve,

brněnský biskup Vojtěch Cikrle či biskupové
církve československé husitské Šandera a Ště-
pánek, dodal slavkovský farář Milan Vavro. 
Petra Janošíková

Ekumenické setkání Slavkovské iniciativy smífiení

O poslání autority v církvi
V. ekumenické setkání Slavkovské iniciativy smíření se uskuteční 7. října. Smíření se však

netýká pouze církví, mělo by procházet společností, obcemi i samotnými rodinami, řekl slav-
kovský děkan a spolupořadatel akce Milan Vavro. Ekumenické setkání bude zahájeno uvítá-
ním hostů na radnici v osm hodin ráno. Následovat budou v sále Společenského domu před-
nášky o poslání autority v církvi i společnosti a o Boží autoritě ztělesněné Ježíšem Kristem. 

Zájmov˘ útvar Vedoucí Místo – kde? Den a ãas schÛzek
01. Angliãtina pro zaãáteãníky Ondru‰ková Simona DDM ÚT 13.00-14.00
02. Angliãtina pro pokroãilé Ondru‰ková Simona DDM ÚT 15.00-16.00
03. Volejbal pro mlad‰í dívky Mgr. Viãar Zdenûk Z· Komenského- malá ÚT 13.45-14.45 
04. Volejbal pro star‰í dívky Ondru‰ková Simona Z· Komenského- malá PO 15.00-16.00
05. Basketbal pro dívky Bajer Lubo‰ Z· Komenského- velká PO+âT 15.30-17 h
06. Basketbal pro nejmen‰í Mgr. Kla‰ková+Brulík L. Hala IS· PÁ 14.00-15.30
07. Basketbal - passerelle Mgr. Kla‰ková Jitka Z· Tyr‰ova PO 15.30-17.00

Hala IS· ÚT 15.00-17.00
Hala IS· PÁ 15.30-17.00 

08. Basketbal miniÏáci Olejníková Ivana Z· Komenského - velká ÚT 14.00-15.30
09. Basketbal mlad‰í dorost Ing.Brulík Petr Hala IS· PO 18.00-19.30

Z· Komenského - velká ST 17.30-19.00
Hala IS· PÁ 17.00-18.30

10. Sportovní hry mlad‰í ho‰i Ondru‰ková Simona Z· Komenského - malá ST 14.00- 15.00
11. Sportovní hry star‰í ho‰i Martinková Pavla Tûlocviãna Z· Tyr‰ova âT 16.30-17.30
12. Sportovní hry - dívky Ondru‰ková Simona Z· Komenského - malá ST 15.00-16.00 
13. Aerobik – dívky star‰í Mgr. âerná Ivana Tûlocviãna Z· Tyr‰ova PÁ 14.00-15.00
14. Kung-fu Hlaváã Petr Z· Komenského - velká ÚT 17.00-18.30

âT 17.00-18.00
Od listopadu - malá ST 17.00-18.00

15. Gymnastika mlad‰í dívky Ondru‰ková Simona Z· Komenského - malá PO 13.45-14.45
16. Cviãení rodiãÛ s dûtmi Martinková Pavla Z· Komenského - velká ST 15.30-16.30 
17. V˘tvarn˘ krouÏek ml. Martinková Pavla DDM ST 13.00-14.00
18. V˘tvarn˘ krouÏek st. Martinková Pavla DDM PO 14.00-15.00
19. ·ikovné ruce Martinková Pavla DDM PÁ 14.00 -15.30
20. Flétna pro zaãáteãníky Ondru‰ková Simona DDM PÁ 13.00-14.00
21. ·achov˘ klub pro mládeÏ Sysel Michal DDM PÁ 16.00-17.30 
22. ·achov˘ klub pro dospûlé Ing. Merta Michal DDM PÁ 16.00-19.00 
23. Rybáfisk˘ krouÏek ·ed˘ Ludûk DDM (1x za mûsíc) PÁ 15.00-16.30
24. Poãítaãové hry I.a II. Martinková Pavla Z· Tyr‰ova ÚT 14.00-15.00 I.

15.00-16.00 II.
25. Baby klub Martinková Pavla DDM ST  9.30 - 11.30 
26. Kytara pro zaãáteãníky Ondru‰ková Simona DDM PÁ 14.00-15.00
27. Kytara pro pokroãilé Ondru‰ková Simona DDM PÁ 15.00-16.00
28. Zdrav.preventivní cviãení Mgr. Floriánová Terezie DDM ÚT 19.00-20.00
29. Cviãení s hudbou Mgr. Charvátová Hana Tûlocviãna Z· Tyr‰ova ST 19.00-20.00 

Nevíte, co s voln˘m ãasem? Pfiijìte k nám, my vás o nûj pfiipravíme!

NABÍDKA PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ âINNOSTI
VE ·KOLNÍM ROCE 2000/2001

Den otevfien˘ch dvefií
v zámeck˘ch depozitáfiích

Je‰tû se neohlíÏíme...
I když návštěvní sezóna ve slavkovském

zámku překročila svůj kulminační bod, kultur-
ní a společenské aktivity zdaleka nekončí.
Pouze v případě výtvarných výstav začneme
pomalu „zavírat okenice“. Do konce září mo-
hou zájemci navštívit galerii Hollar s kresbami
Aloise Mikulky, zhruba o čtrnáct dní déle O. K.
galerii s obrazy rousínovského rodáka Jiřího
Škodáka. V polovině října se chtějí v uvolněné
galerii představit při příležitosti svého jubilea
slavkovští skauti.

Přestože na hodnocení výstavní sezóny je
zdánlivě brzy, již teď můžeme konstatovat, že
byla mimořádně úspěšná. Na přelomový rok
2000 připravili pracovníci muzea výstavy špič-
kových umělců, které nejenže přilákaly velký
počet zájemců o výtvarné umění, ale přinesly
rovněž slušný finanční efekt. Můžeme jen po-
vzdechnout, že takový standard nelze udržet tr-
vale. Nyní přemýšlíme, jaké překvapení přinést
k vánočnímu období. HM

Svatby na zámku na sklonku léta
Měsíc září patří již tradičně k tzv. „svateb-

ním“ měsícům roku. Letos v září bylo na zám-
ku oddáno 22 párů.

Poslední srpnový den – čtvrtek 31. 8. 2000
oddávala paní Mgr. Věra Křivánková velmi ku-
riózní svatbu. Budoucí novomanželé projevili
přání uzavřít manželství v zámeckém parku
pod borovicemi v 7 hodin ráno. I když počasí
novomanželům Dvorským přálo štěstí v podo-
bě dešťových kapek, celý obřad se vydařil
a možná se stane inspirací pro jiné mladé zami-
lované páry.

Přejeme všem, kteří zahájili společný život
na slavkovském zámku, aby jejich manželství
bylo trvalé a spokojené. pracovníci HM

Jak už jsme informovali v minulém čísle
Zpravodaje, ve dnech 9. a 10. září byly při
příležitosti Dnů evropského dědictví otevře-
ny depozitáře Historického muzea. Této
možnosti využilo 320 návštěvníků a podle
ohlasů byli spokojeni. vedení HM

Foto: Hana Mazlová

Z výstavy obrazů J. Škodáka. Foto: H. Mazlová
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Realitní ãinnost • koupû - prodej
• oceÀování nemovitostí

Stavební ãinnost • zpracování rozpoãtu
• rekonstrukce

Pavel Chvátal
majitel

DODATEÃNÁ IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
• obnovení izolace vlhkého zdiva strojním podfiezáním nebo injektáÏí
• izolace proti vodû a ropn˘m produktÛm PE foliemi
• protiradonové clony
• prodej izol. mat., ND na strojní pily
• prodej injektáÏních náplní
• prodej stavební chemie
• dodateãná izolace bytov˘ch prostor pfiedsazenou stûnou
• prodej hydroizolací – stûrkov˘ch izolací

Brnûnská 727, Slavkov u Brna
tel.: 0602 57 83 74,  0606 73 62 83

Vedení a uãitelé Z· Tyr‰ova ve Slavkovû u Brna
si dovolují pozvat v‰echny absolventy, uãitele a zamûstnance,
ktefií pracovali na na‰í ‰kole, ke spoleãnému

SETKÁNÍ
v sobotu 30. záfií 2000 v budovû ‰koly.

Program:
10.00 h  slavnostní zahájení na ‰kolním dvofie
13.30 h  poÏehnání ve slavkovském kostele
15.00 h  ‰kolní akademie ve Spoleãenském domû
18.00 h  koncert v Historickém sále slavkovského zámku

U pfiíleÏitosti tohoto setkání byla vydána publikace s názvem
„Slavkovské základní ‰koly ve 20. století“.

ppoofifiááddáánníí  ssppoolleeããeennsskk˘̆cchh  aakkccíí
ss  vv˘̆hhooddnnoouu  cceennoouu  jjííddeell
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lleettnníí  zzaahhrrááddkkaa
ss  ppoosseezzeenníímm  uu  kkrrbbuu
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TTeell..::  00660033  221133  558822

Na pouť jsme se vydali v neděli 13. srpna ve-
čer. Jel s námi náš farář Milan Vavro. V pondělí
odpoledne jsme dorazili do Říma a ubytovali se
ve škole. České centrum bylo u baziliky Svatého
Kříže Jeruzalémského, kde jsou dodnes docho-
vány pozůstatky Kristova kříže. Od úterý do
čtvrtka se zde každé ráno scházelo asi čtyři a půl
tisíce mladých z České republiky na dopolední
duchovní zamyšlení, které vedli naši biskupové.
Po společné mši svaté jsme pak vycházeli do
Říma. Prohlíželi jsme si historické památky, jako
Koloseum a Forum Romanum. Mnohem více na
nás však působily památky církevní. Procházeli
jsme místa, kde žili první křesťané, mnozí svatí,
viděli vězení, ve kterém byl vězněn svatý Pavel,
hrob svatého Petra a jejich ostatky. Uvědomili
jsme si zde naše spojení se světovou církví.
Vykonali jsme také pěší pouť do Vatikánu. V ba-
zilice sv. Petra, sv. Jana v Lateráně, sv. Pavla za
hradbami a Panny Marie Větší jsme prošli svatý-
mi branami. Navštívili jsme i několik dalších ba-
zilik, oltáře svatých Cyrila a Metoděje, svatého
Václava, kde jsme se pomodlili za celý náš ná-
rod. V pátek večer jsme se v Českém národním
centru zúčastnili s kardinálem Vlkem nezapome-
nutelné křížové cesty před pravými relikviemi
Kristova kříže.

V sobotu začalo naše putování na Tor Vergatu,
prostor na okraji Říma, kde se uskutečnilo setká-
ní papeže s mládeží. Pouť byla působivá, když
jsme několik kilometrů jako součást dvou milio-
nů mladých lidí pomalým krokem s velkými ba-
tohy na zádech kráčeli asi dvanáct kilometrů pěš-
ky. Nikdo si nestěžoval, protože tropické vedro
mírnili pořadatelé rozdáváním statisíců lahví mi-
nerální vody a kropením davů vodními stříkač-
kami. Zpívali jsme a modlili se. Večer mezi nás
přijel Svatý otec a společně jsme slavili večerní

vigilii. Někteří mladí nás povzbudili svým svě-
dectvím o působení Krista a Božího slova ve
svém životě. Papež nám pak předal evangelium
a vyzval nás, abychom podle něj žili a nesli ho
dále do svých domovů. Na závěr byl připraven
krásný ohňostroj s hudbou. Na místě jsme také
nocovali, bylo to největší tábořiště, jaké jsme
kdy zažili. V neděli jsme s papežem slavili boho-
službu jubilejního Dne mládeže. Plni radostného
odhodlání jsme se vydali na cestu domů. Máme
před sebou totiž velký úkol, který určitě platí
i pro ty, kteří se setkání nezúčastnili. Svatý otec
nás vyzýval: Buďte svatými třetího tisíciletí.
Markéta Paterová

Svûtové setkání mládeÏe ¤ím 2000
V polovině srpna se mládež z celého světa sjela na pozvání Svatého otce do Říma. Bylo

mezi nimi i dvacet ze slavkovské farnosti, kteří by se s vámi rádi podělili o své zážitky.

Zahrádkáři informují
Základní organizace Českého zahrádkář-

ského svazu Slavkov sděluje, že přijímá objed-
návky na ovocné stromky a keře pro letošní
podzimní výsadbu a také na sadbové brambo-
ry na jaro 2001. Písemné nebo osobní objed-
návky přijímá Miroslav Rys, Čs. armády 253,
a to nejpozději do 10. října 2000. (rm)

PROJEKTY STAVEB
rodinné domy • garáÏe • pfiístavby

STAVEBNÍ DOZOR
VYfiÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Ing. Milan Menou‰ek
Buãovická 177, Slavkov u Brna

tel. 0604 868 746

Z hokejistÛ hráãi golfu
Mnozí z nás mají stále v paměti zlatá léta

československého hokeje z konce 60. a začátku
70. let. Bývalí slavní hokejisté O. Machač, R.
Potsch, V. Nadrchal, J. Holík, S. Bartoň a další
se zúčastnili začátkem září slavnostního otevře-
ní šesti nových jamek slavkovského golfového
hřiště. Jejich učitelem golfu byl slavný švédský
hokejista a jejich bývalý soupeř Sven Tumba
Johansson (69). Ve Slavkově si zavzpomínali na
staré časy v příjemném prostředí zdejšího gol-
fového hřiště. 

Je velká škoda, že málokdo věděl o této vý-
znamné události. Diváků by přišlo podstatně
víc. (red)

Petr  Kotol
poskytování software

a poradenství v oblasti
hardware a software

řešení problémů
v operačních systémech
DOS, Windows, MacOs

tel. 05/44 22 18 46

• elektrické stroje
• ‰lapací stroje
• záruãní servis (mimo Pfaf)
• pozáruãní servis
• vyãi‰tûní, sefiízení stroje
• nabídka nov˘ch strojÛ Husqvarna

Pozor!
Pozor!

nová
sluÏba zákazníkÛm

SBÛRNA OPRAV
‰ICÍCH STROJÛ

BliÏ‰í informace:
Renáta Rumpová, Buãovická 325,
Slavkov u Brna, tel. 05/44 22 71 77
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

okénko

Slavkov u Brna

TOPENÁfiSKÉ A VODOINSTALAÃNÍ ZBOÏÍ

AAkkccee  ppooddzziimm  22000000

V našich prodejnách dostanete slevu na následující zboží:
✵ PRAČKY, MYČKY, CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, SPORÁKY

(speciální nabídka vybraných typů se slevou až 3000 Kč)
✵ SPRCHOVÉ KOUTY, PLASTOVÉ VANY, PÁKOVÉ BATERIE
✵ DOMÁCÍ VODÁRNY, ČERPADLA, OHŘÍVAČE VODY
✵ KOTLE NA ÚT, RADIÁTORY, TRUBKY, TVAROVKY
✵ DŘEZY, UMYVADLA, WC

✵ PRODEJ NA SPLÁTKY
✵ ROZVOZ NAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

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

Koláčkovo nám. 681
obchodní dům Kořínek - 2. patro

Slavkov u Brna
tel.: 0603 288 746

tel.: +420 5 44 22 19 02
fax: +420 5 44 22 17 54

e-mail: ma.rot@cbox.cz
reklama mnoha

způsoby

Dne 11. září jsme si pozorně vyslechli zají-
mavou přednášku na téma Jak zvládnout hypog-
lykémii a hyperglykémii a jak těmto nepříjem-
ným stavům u diabetiků předcházet.

Pokračujeme v edukačně-motivačním pro-
gramu dne 23. října 2000, kdy bude přednášet
MUDr. Emil Strach na téma: Problémy diabetiků
očima chirurga (hojení ran, operace, gangrény,
diabet. noha). Sejdeme se ve 14 a 15.30 hod.
v LD Austerlitz Medical, Zlatá Hora 1466.

Upozorňujeme všechny občany, že ve
Slavkově byla zřízena Agentura domácí zdravot-
ní péče, najdete ji na poliklinice, I. posch. (vchod
k zubním lékařům). Kvalifikované zdravotní
sestry poskytují zdarma zdravotní pomoc všem
potřebným v domácím prostředí na doporučení
ošetřujícího lékaře. Využijte tuto službu při
rozkolísaném diabetu, u osamělých a ležících pa-
cientů. Poskytuje se pooperační a poúrazová
péče, léčba bolesti, polohování, cvičení, odběr
biolog. materiálu apod. Bližší informace na tel.
05/44 22 16 16 kl. 105, mobil 0608/709 283.

V době od 22. 9. do 1. 10. 2000 pořádáme
ozdravný pobytový zájezd do Itálie – letovisko
Cesenatico. V nové sezóně také připravujeme zá-
jezdy do Národního divadla v Brně. O všech na-
šich akcích se můžete informovat na nástěnkách
Svazu diabetiků, v poliklinice a v lékárnách.
Marie Miškolczyová

PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

RENÁTA RUMPOVÁ
• elektrické a motorové pily
• elektrické a motorové sekaãky
• elektrické vyÏínaãe
• motorové kfiovinofiezy
• rozbru‰ovací pily PARTNER
• ve‰keré pfiíslu‰enství
• záruãní i pozáruãní servis
• dfievûné brikety
• dfievûné uhlí
• prostfiedky pro úpravu

a údrÏbu bazénové
vody

Slavkov u Brna,  Buãovická 325
(stará cihelna vedle autosalonu Bayer)
Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
tel./fax: 05/44 22 71 77

SPLÁTKOV˘ PRODEJ

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

Království

plné elektra
http://www.elektro-spacil.cz
e-mail: elektro.spacil@iol.cz

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

PRODEJ NA SPLÁTKY
I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km
ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA
0800 13 72 35
Po–Pá 8–17 h

KONEC SVùTA Akãní superhvûzda ARNOLD SCHWARZENEGGER má pfied sebou
toho nejnebezpeãnûj‰ího nepfiítele - samotného Satana. Shodou okolností se za-
plétá do boje mezi lidsk˘m ztûlesnûním ìábla a nevinnou mladou dívkou.

T¤I KRÁLOVÉ GEORGE CLOONEY. Válka v Perském zálivu skonãila. V atmos-
véfie nejistoty a zmatkÛ se ãtyfii ameriãtí vojáci rozhodnou, Ïe zÛstanou
o nûco déle, neÏ v podobn˘ch situacích b˘vá zvykem. Mají k tomu pádn˘
dÛvod - velk˘ náklad zlata.

KLUB RVÁâÒ BRAD PITT A EDVARD NORTON zaloÏili Klub rváãÛ. Svût uÏ ni-
kdy nebude takov˘, jak˘ b˘val.

JOHANKA Z ARKU MILLA JOVOVICH, JOHN MALKOVICH. Velkofilm LUCA
BESSONA. Zachránila Francii, aby ji Francie následnû zradila.

HRA SNÒ KEVIN COSTNER, KELLY PRESTON. Costner se vrací, tentokráte
jako prvotfiídní hráã baseballu.

DOGMA MATT DAMON, BEN AFFLECK. „Lidstvo to zvoralo, kdyÏ na dobr˘
my‰lence vybudovalo víru. Není tfieba náboÏenství, staãí vûfiit!“ Pfiipravte se!
Padlí andûlé pfiicházejí.

DOÎIVOTÍ EDDIE MURPHY, MARTIN LAWRENCE vás nenechají vydechnout
v super komedii.

AMAZONKA V PLAMENECH PÛvabná SANDRA BULLOCK v celé své kráse boju-
je po boku mladého Ïurnalisty v nebezpeãné Amazonii ohnûm proti ohni!

DRS≈ÁK DUDLEY BRANDAN FRASER. Nov˘ hrdina pfiijíÏdí v bájeãná kome-
dii, pfii které se opravdu zasmûjete!!

NARU·ENÍ WINONA RYDER, ANGELINA JOLIE. Nûkdy jedin˘m zpÛsobem,
jak si zachovat zdrav˘ rozum, je se zbláznit.

NÁVRAT PANA ÚâETNÍHO Pfied nedávnem se ná‰ mil˘ pan úãetní dostal do
nebe. PrÛ‰vih je ov‰em v tom, Ïe v ráji uÏ nejsou volná místa a tak je poslán
Fantozzi zpût, dokud se nûjak˘ „flek“ neuvolní.

KU¤E MELANCHOLIK KAREL RODEN, VILMA CIBULKOVÁ, ANNA
GEISLEROVÁ. Drama o vá‰ni a nevinnosti.

MACH 2 Ani dvojnásobná rychlost zvuku neochrání Concorde pfied úto-
kem v oblacích…

KRÁLOVSKÁ GARDA ERIC ROBERTS. Princezna Gwendolyn uniká ze
svého hradu pfied útokem banditÛ. Bude ruka princezny patfiit zloducho-
vi nebo ‰lechetnému ochránci.

MÒJ PES BUDDY 2 âtyfinoh˘ míãov˘ ãarodûj se vrací!
TEMNÉ INSTINKTY RON PERLMAN. Napínav˘ thriller ve stylu hororu.
RUCE PRYâ... ANEB HISTORKY Z AUSTRALSKÉHO PODSVùTÍ. Dlouho

oãekávan˘ kinotrhák koneãnû pfiichází. 
V TAJN¯CH SLUÎBÁCH TOM BERENGER ve skvûlém akãním thrilleru. 
JEZERO ZAPOMNùNÍ Jediná vûc, která je mnohem hor‰í neÏ smrt… je pfieÏít.
POKÉMON Nejsledovanûj‰í dûtsk˘ seriál posledních let pfiichází do va‰ich vi-

deopÛjãoven právû teì! POKÉMON bude tento podzim v‰ude! To je dnes
jedniãka ve svûtû dûtí. 

TARZAN Jeden z nejznámûj‰ích hrdinÛ filmového plátna v novém celove-
ãerním filmu ze studia WALTA DISNEYE. Pfiichází na videokazetách ani-
movan˘ král dÏungle!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  22000000
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel
7. 10. 9.00 spol. V. ekumenické setkání církví – Slavkovská iniciativa smífiení spoleãensk˘ dÛm Historické muzeum
7. 10. 14.00 Drakiáda na stfielnici stfielnice nad oborou DDM Slavkov
7. 10. sport I. kolo oblastního pfieboru – basketbal - mlad‰í dorost hala IS· Slavkov DDM Slavkov
7. 10. sport Stfielby adeptu – stfielecká soutûÏ stfielnice nad oborou OMS Vy‰kov

12. 10. 8.30 a 10.00 kult. Nebojácn˘ Janek – pohádka pro M· a I. stupeÀ Z· Spoleãensk˘ dÛm Historické muzeum
12. 10. 16.15 sport Zájezd na plavání pro rodiãe s dûtmi a vefiejnost – odjezd od kostela kryt˘ bazén Bluãina DDM Slavkov
13.–14.10. spol. Oslavy 80 let skautingu ve Slavkovû u Brna Junák Slavkov
14. 10. 14.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku Snûhová královna – odjezd od kostela divadlo Polárka v Brnû DDM Slavkov
14. 10. sport Podzimní cena – seriál na VV stfielnice nad oborou MS KozoroÏec
14. 10. 10.00 sport Utkání ve volejbalu Slavkov u Brna–Po‰torná hala IS· Slavkov TJ Sokol Slavkov
19. 10. 16.30–18.30 Burza dûtsk˘ch hraãek, sportovních potfieb, knih a hudebních nástrojÛ DDM Slavkov DDM Slavkov
19. 10 19.30 kult. Prolhaná Ketty – francouzská komedie. Divadelní spoleãnost Háta spoleãensk˘ dÛm Historické muzeum
21. 10. sport II. kolo oblastního pfieboru – basketbal - mlad‰í dorost hala IS· Slavkov DDM Slavkov
21.–22. 10. 9.00 sport Austerlitz Cup – závod modelÛ motorov˘ch lodí slavkovsk˘ rybník Modeláfisk˘ klub Slavkov
26.–27. 10. 8.00–16.00 Podzimní prázdniny s DDM – dvoudenní pfiímûstsk˘ tábor DDM Slavkov DDM Slavkov
26. - 29.10. sport „Slavkovská padesátka” – stfielecká soutûÏ zámecká stfielnice E-COM, s. r. o.
28. 10. 10.00 sport Utkání ve volejbalu Slavkov u Brna–Luleã hala IS· Slavkov TJ Sokol Slavkov
do 14. 10. v˘st. Jifií ·kodák – obrazy Galerie OK Historické muzeum

1. 10. neděle 19.30 hod. PLÁÎ 114 min.

Někde na Zemi musí existovat poslední Ráj. Romantický dobrodružný film USA s Leonardem di Capriem v hlavní roli. 
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

3. 10. úterý 19.30 hod. 60 SEKUND 118 min.

5. 10. čtvrtek 19.30 hod. Padesát luxusních bouráků musí být dodáno komplet – aneb velká automobilová loupež. Akční komedie USA.
Vstupné: 49, 51 Kč Mládeži přístupno od 12 let

7. 10. sobota 19.30 hod. PATRIOT 159 min.

8. 10. neděle 19.30 hod. Výpravná dobrodružná podívaná o hrdinovi amerického boje za nezávislost. Z opatrného farmáře se stává
legendární hrdina revoluce. Film USA.
Vstupné: 48, 52 Kč Mládeži nepřístupno

10. 10. úterý 19.30 hod. EYES WIDE SHUT 159 min.

12. 10. čtvrtek 19.30 hod. Široce zavřené oči vám ukáží jiný pohled na svět. Spalující touha proč hledat jiná vzrušení a milostná dobrodružství.
Erotický thriller USA.
Vstupné: 55, 59 Kč Mládeži nepřístupno

14. 10. sobota 19.30 hod. AMERICKÁ KRÁSA 122 min.

15. 10. neděle 19.30 hod. …prohlédněte si ji zblízka. Na první pohled šťastná rodina, kterou „kazí“ otec radikálním řešením. Komedie USA.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

17. 10. úterý 19.30 hod. M:I-2 MISSION IMPOSSIBLE 2 118 min.

19. 10. čtvrtek 19.30 hod. Supertajný agent v supertajné misi. Zvládne úkol získat zlodějku a zlikvidovat smrtelný virus? Akční film USA.
V hlavní roli Tom Cruise.
Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno od 12 let

21. 10. sobota 19.30 hod. TÁBOR PADL̄ CH ÎEN 100 min.

22. 10. neděle 19.30 hod. V rámci společenské očisty byly prostitutky z přístavní čtvrti odvezeny do tábora nucených prací. Tragikomedie
o lidech, kteří žili i živořili. Film Slovensko/SRN/ČR.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

24. 10. úterý 19.30 hod. TANEC S VÁ·NÍ 118 min.

26. 10. čtvrtek 19.30 hod. Nekonečná dřina, šťastné i nešťastné lásky, tvrdá rivalita mezi studenty baletní akademie. Film USA.
Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno

28. 10. sobota 19.30 hod. OSPALÁ DÍRA 101 min.

29. 10. neděle 19.30 hod. Pátrání po vraždícím Bezhlavém jezdci v městečku, které dělá čest svému jménu. Nový retrohoror s velkolepou
výpravou. Film USA.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži nepřístupno

31. 10. úterý 19.30 hod. GALAXY QUEST 102 min.

2. 11. čtvrtek 19.30 hod. Cesta vesmírné lodi Protector, která se odvážně vydává tam, kam se před ní mnohokrát vydali jiní. Sci-fi komedie USA.
Mládeži přístupno

4. 11. sobota 19.30 hod. DOKONALÁ BOUfiE 130 min.

5. 11. neděle 19.30 hod. Poslední plavba rybářské lodi. Vyjeli si na ryby a ulovilo je megapeklo. Šílená macecha příroda nedává nic zadarmo.
Dobrodružný film USA. Mládeži přístupno od 12 let

7. 11. úterý 19.30 hod. DIVOKÉ KOâKY 100 min.

9. 11. čtvrtek 19.30 hod. Mladá a krásná žena, jakých je dnes hodně, si dělá ambice na slastný a šťastný život v nádheře. Naplní se její sny?
Komedie USA. Mládeži přístupno

11. 11. sobota 19.30 hod. SAMOTÁ¤I 105 min.

12. 11. neděle 19.30 hod. Repríza velmi úspěšné komedie o mladých lidech, kteří se uprostřed velkoměsta v této době snaží nalézt lásku.
Nový český film režiséra D. Ondříčka. Mládeži nepřístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

¤ÍJEN – LISTOPAD 2000
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Rychlá pÛjãkaRychlá pÛjãka
Krátkodobé pÛjãky k jakémukoliv úãelu
aÏ do v˘‰e 30 000 Kã
Doba splácení je 14–50 t˘dnÛ
Do 2 dnÛ doruãíme peníze aÏ domÛ
NepoÏadujeme ruãitele

PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 89A, BUDOVA INTERSPAR
639 00 BRNO, TEL.: 05/43 24 64 12-3

VOLEJTE ZDARMA

0800 141 141

aÏ domÛ

Pokud jste při některé ze
svých sobotních procházek o le-
tošních prázdninách zaslechli
tóny živé muziky, je velmi prav-
děpodobné, že jste narazili na
partu starších pánů, která si říká
OSADA. Jde o sešlost lidí, kteří
se rozhodli oprášit svou bohatou
více či méně dávnou muzikant-
skou minulost a na pomoc si při-
zvali i dnes aktivní hudebníky.
Na oči slavkovské veřejnosti
z nedávno ještě soukromých mu-
zikantských večírků je přivedl
zájem náhodných posluchačů.
OSADA nepřekvapí novými hudebními forma-
mi či postupy. Hraje písničky posazené větši-
nou do stylu country, které zcela jistě budete
znát, se snahou o vkusnou a živou interpretaci.

Milan „Ebla“ Slezák (sólová kytara
a banjo) byl před více než dvaceti lety stěžejní
postavou legendární slavkovské country kapely
HONCI a později folkového sdružení FOS.
Olda Mikuš (sólový zpěv a doprovodná ky-
tara) prošel několika západočeskými kapelami
a mj. si před lety vyzkoušel i hraní před mno-
hatisícovým davem při plzeňském finále Porty.

Karla Fikara (baskytara) jste ještě před
nedávnem mohli zahlédnout „v dresu“ uher-
sko-hradišťského AMALGAMU, který se ve
Slavkově představil např. na „poutnických“
country bálech. Zdeněk „Ampík“ Andrla
(bicí) tvrdí, že se s Osadou vyřádí podstatně
víc než v práci – je členem orchestru opery
Národního divadla v Brně. Mnohem více než
příležitostným hostem je v poslední době (jak

bylo kdysi zaznamenáno: „…po Napoleonovi
druhý nejslavnější Slavkovák“) Jirka „Karas“
Pola, který si od Poutníků rád odskočí podpo-
řit a povzbudit své kamarády. Můžete ho vidět
a slyšet netradičně – s kytarou.

OSADA není jen muzikantskou záležitostí.
Do jejího společenství je třeba započítat i ne-
postradatelnou skupinu kamarádů-příznivců
a především manželek. Všichni pohromadě
spolu tráví spoustu volných chvil, ať už ve
Slavkově anebo při výjezdech za přírodou.

Osadnické písničky, u nichž nezapochybuje-
te, že jsou hrané s radostí, si můžete poslech-
nout např. v zámecké vinárně firmy E-COM
(pátek 6. října), přes léto pak nejčastěji na „au-
tobusové zahrádce“ Oty Demela. Po velmi
vlídném přijetí Osady při oslavách posledního
Silvestra v zámecké vinárně je možné, že se ve
společnosti její muziky budete moci tamtéž
rozloučit i letos s posledními minutami tohoto
tisíciletí. K. Fikar

OSADA se představuje…

Zleva: Z. Andrla, K. Fikar, J. K. Pola, O. Mikuš, M. Slezák.

Vzteklina
Vzteklina je vesměs smrtelně probíhající náka-

za s povinností hlásit. Přenáší se především po-
kousáním a u savců, ptáků i člověka probíhá jako
virový zánět mozku. Od zavedení očkování u psů
jsou hlavními rezervoáry nákazy divoká zvířata.
V našich podmínkách jde především o lišku s 90 %
ze všech pozitivních nálezů. Jedná se o loňskou
statistiku. Dále byla prokázána u kun (6), srnce
(4), jezevce (4), netopýra (2) a daňka (1). Z domá-
cích zvířat byla vzteklina diagnostikována u kočky
(3), psa (1) a ovce (1). K nakažení dochází větši-
nou přímo prostřednictvím slin, které obsahují vi-
rus. Virus pomalu putuje nervovými vlákny smě-
rem k mozku, ke kterému dojde zhruba za tři
týdny. Příznaky jsou potom charakterizovány po-
škozením periferního nervstva a poruchy chování.
Zvíře je neklidné, zpočátku úzkostlivé, kousavé,
vrtošivé, nápadný je slinotok v důsledku poruch
polykání, s prohlubujícími se příznaky je agresiv-
ní, až dochází k epileptickým záchvatům. Někdy
může ale proběhnout tichá forma, zpočátku bez-
příznaková, s pozdějším výskytem ochrnutí.
Popisovaná je i atypická forma, s průjmovými pro-
jevy a následným ochrnutím nebo trvalým zlepše-
ním. Nejdůležitější prevencí je povinná každoroč-
ní vakcinace a celoplošná vakcinace žijících šelem
pomocí návnad. Ačkoliv se daří nákazu úspěšně
tlumit, je potřeba zachovávat bdělost, případné po-
dezřelé případy hlásit a dodržovat povinné vakci-
nace. Vždyť tím chráníme i svoje zdraví.

✔ pfiirozen˘ vzhled
✔ v˘bûr z 12 dekorÛ
✔ rychlá montáÏ
✔ hygienicky nezávadná (neobsahuje formaldehyd)

✔ vysoká odolnost proti po‰kození D
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ÏPlovoucísádrokartonové příčky, podhledy

stropní akustické podhledy
tepelné a zvukové izolace

montované dělicí stěny
plovoucí podlahy

elektroinstalace

Polní 1332, Slavkov u Brna
tel./fax: 05/44 22 16 41

mobil: 0606 487 286
0606 490 127

Milan Slezák

Skautské expedice
I když převlá-

dá názor, že
Junák je čistě
dětskou organi-
zací, na své si
díky skautingu
přijdou i starší
skauti a skautky
– roveři a ran-
gers. Tak jako

pro děti je vyvrcholením celoroční činnosti let-
ní tábor, podnikají starší během prázdnin výpra-
vy do blízkých i vzdálenějších hor, často za hra-
nice naší vlasti.

Již na konci srpna vyrazili čtyři odvážlivci
na expedici nazvanou „Hurá za medvědem“ na
Muráňskou planinu a do Veporských vrchů ve
Slovenském rudohoří. Kromě nádherných, čas-
to neopakovatelných pohledů do horských údo-
lí, spousty vzácných rostlin a krasových jevů se
výprava setkala i s medvědem brtníkem. Pro
většinu roverů byla tato expedice první zkuše-
ností s dlouhodobým tábořením mimo civiliza-
ci. Druhý zářijový týden prožilo šest slavkov-
ských roverů uprostřed Západních a Vysokých
Tater. Jejich cesta začala nedaleko Liptovského
Mikuláše, pokračovala opuštěnými Roháči až
do Tatranské Polianky ve Vysokých Tatrách.
Zářijové sluníčko, mlhy i déšť ukázaly všechny
krásy slovenských hor. Nyní jsou již všichni
účastníci ve zdraví doma, prohlížejí fotografie
a chystají diashow, která bude součástí oslav 80.
výročí založení skautingu ve Slavkově.

Středisko Junáka Slavkov

podlahy
laminátové


