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veme vás na výstavu dřevěných a textilních
hraček, která bude otevřená do 13. 7. denně od 9 do 17 hod. Autoři vystavovaných hraček
mají za sebou bohatou zkušenost s jejich výrobou a všechny děti výstava určitě nadchne.
Další výstava se jmenuje Pražský chodec.
Vytvořil ji náš známý fotograf Ing. Jiří
Všetečka. Výstava byla již představena na
Pražském hradě po prázdninách směřuje do za-

Výstavy na zámku
hraničí. Na velkoplošných fotografiích zachytil
umělec neopakovatelným způsobem pražské památky i každodenní život obyvatel. Výstava bude
přístupná do 31. 8. denně od 9 do 17 hod.
Galerie Hollar nabídne od 3. července, kdy
se v 17 hodin koná vernisáž, výstavu grafik
a obrazů Karla a Daniely Benešových, našich
předních výtvarníků. Jejich díla inspirovaná
motivy z domova i ze zahraničí ve vás vyvolají
příjemnou náladu a pohladí po duši. Přístupno
denně mimo pondělí 9–17 hod. až do 10. srpna.
Galerie O. K. představí v době od 17. července do 17. srpna rakouského výtvarníka prof.
Hermana Baucha, autora obrazů a grafik. Při
vernisáži ve čtvrtek 17. 7. v 17 hodin bude přítomen autor a jeho osobu i dílo slovem uvede
česko-rakouský výtvarník Jan Brabenec, výtvarníkův přítel.
HM

Úvodní projev pronesl starosta Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík

Slavkov uprostﬁed Evropy
Ve dnech 30. 5.–8. 6. proběhl již šestý ročník festivalu „Brno – město uprostřed Evropy
… festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří“. Město Slavkov navázalo na úspěšnou prezentaci v roce 2001 a letos se opět zúčastnilo programového pásma na náměstí Svobody,
kde se představilo v sobotu 7. června. I tentokrát se v odpoledním půlhodinovém programu prezentovaly zájmové a školní organizace z našeho města.
Program zahájili výstřelem z děla a slavnostním nástupem vojáci v dobových uniformách –
členové Císařské Slavkovské gardy. V úvodním

Jak jsme hlasovali v referendu o pﬁistoupení âeské republiky k Evropské unii

Výsledky referenda
Slavkov u Brna
Slavkov – okrsky
1 – MûÚ Slavkov
2 – MûÚ Slavkov
3 – Z· Tyr‰ova
4 – Z· Komenského
5 – DPS Polní
Celkem

Poãet
voliãÛ
912
800
1020
988
1081
4801

Úãast
poãet
549
404
578
497
615
2643

%
60,20
50,50
56,67
50,30
56,89
55,05

ANO
poãet
444
301
444
390
477
2056

NE
%
82,22
75,82
78,03
79,43
78,84
79,02

poãet
96
96
125
101
128
546

%
68,84
74,55
73,62
76,16
81,20
78,57
69,83
80,36
75,00
81,88
79,33
66,67
70,36
76,62
74,09
71,95
86,27
75,33

poãet
148
85
105
103
66
66
70
173
68
56
68
105
179
90
85
138
28
1643

%
17,78
24,18
21,97
20,57
21,16
20,98

Ostatní obce regionu Slavkovska
Obec
Bo‰ovice
Her‰pice
Hodûjice
Holubice
Hostûrádky-Re‰ov
Hru‰ky
Kobeﬁice u Brna
Kﬁenovice
Lovãiãky
Mile‰ovice
Nûmãany
NíÏkovice
Otnice
·aratice
VáÏany nad Litavou
Vele‰ovice
Zb˘‰ov
Celkem

Poãet
voliãÛ
850
508
685
699
616
579
431
1407
448
487
598
565
1117
723
499
742
347
11301

Úãast
poãet
488
343
402
442
360
315
246
901
280
312
349
319
608
404
335
502
215
6606

Foto: Z. Pavlík

%
57,41
67,52
58,69
63,23
58,44
54,40
57,08
64,04
62,50
64,07
58,36
56,46
54,43
55,88
67,13
67,65
61,96
58,46

ANO
poãet
327
249
293
329
285
242
162
708
204
253
261
210
425
295
243
354
176
5016

NE
%
31,16
25,45
26,38
23,84
18,80
21,43
30,17
19,64
25,00
18,12
20,67
33,33
29,64
23,38
25,91
28,05
13,73
24,67

projevu pozval starosta Mgr. Petr Kostík návštěvníky festivalu do Slavkova a zejména na
kulturní a sportovní akce zde pořádané.
Poté následovalo vystoupení nazvané
„Disko Tae Box“ sportovního klubu aerobiku
Glitter Stars pod vedením Mgr. Renaty
Macharové. Taneční skupina vznikla při ZŠ
Komenského a reprezentuje město Slavkov na
různých společenských a sportovních akcích.
Základní umělecká škola Františka France
se představila ve dvou dalších vystoupeních.
Děvčata z tanečního oboru pod vedením učitelky Lenky Krahulové předvedla Slovanský
tanec č. 8 od Antonína Dvořáka. Komorní
smyčcový soubor s doprovodem bicích a dechových nástrojů pod vedením Miloslava
Strejčka pak zahrál Rondo z Velké dětské symfonie od B. Romberga. Programový blok města zakončila svým vystoupením opět děvčata
z Glitter Stars.
Návštěvníci festivalu si ze slavkovského vystoupení mohli odnést nejen pěkné zážitky, ale
také informační materiály o našem městě.
Papírové vlaštovky s programem nejvýznamnějších akcí a propagační kšilty pro tuto příležitost vyhotovila paní Eva Cupáková, která na
ZUŠ Františka France působí jako ředitelka
a zároveň vyučuje výtvarný obor.
Informační Regionální Centrum tímto děkuje všem, kteří se na přípravě a realizaci prezentace podíleli. Věříme, že tato akce inspirovala
mnohé účastníky festivalu k návštěvě našeho
města a těšíme se na další spolupráci při podobných událostech.
IRC Austerlitz
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11. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 26. 5. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
11.schůzi dne 26. 5. 2003 projednala celkem 22 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program 11. schůze a ověřovatele
b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna v oddíle § 3513 – lékařská služzápisu.
ba první pomoci, na položce 5339 – neinvestiční pří2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přispěvky ostatním příspěvkovým organizacím v celkové
jatých RM na svých dřívějších schůzích.
výši 272 000 Kč.
3. RM po projednání „Návrhu rozpočtového opatře7. RM po projednání „Návrhu rozpočtového opatření
ní RO 1/2003 – Rekonstrukce základní školy Slavkov‘‘
RO 5/2003‘‘ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM:
schválit ve schváleném rozpočtu města pro rok 2003:
a) schválit přijetí investiční účelové dotace od
a) ve výdajích snížení položky 5331 – neinvestiční
Ministerstva financí ČR ve výši 10 000 000 Kč na akci
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a orga„Rekonstrukce základní školy Slavkov“.
nizací 1407 – Základní umělecká škola Františka
b) schválit rozpočtové opatření RO 1/2003 :
France o částku 135 000 Kč
b1) zvýšení příjmové stránky rozpočtu Města
b) ve výdajích zvýšení položky 5331 – neinvestiční
Slavkov u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a orgaSystémová dotace ze státního rozpočtu na akci jmenonizací 1401 – Mateřská škola Zvídálek v celkové výši
vitě uvedenou „Rekonstrukce základní školy Slavkov‘‘
135 000 Kč
ve výši 10 000 000 Kč.
8. RM ukládá místostarostovi města Ing. Ivanu
b2) zvýšení příjmové stránky v položce číslo 77 –
Charvátovi jednat s ministerstvem kultury ČR ve věci
použití zdrojů z prodeje cenných papírů v hodnotě
vlastnických práv k původnímu kmenovému a svozové800 000 Kč.
mu mobiliáři a fondu kounicovské knihovny.
b3) zvýšení výdajové stránky rozpočtu města ve
9. RM za osobní účasti Ing. arch. Dušana Jakoubka
Slavkově u Brna pro rok 2003 v položce „Rekonstrukce
projednala nabídku obchodní společnosti CDC GOLF,
základní školy Slavkov‘‘ v celkové výši 10 800 000 Kč,
s.r.o. k převzetí provozu Informačního centra a vzala
určením částky 10 000 000 Kč na vlastní realizaci díla,
tuto na vědomí.
částky 600 000 Kč na vypracování PD a částky 200 000
10. RM projednala za osobní účasti zástupců obchodKč na TDI.
ní společnosti PRELAX, s.r.o. vedených jednatelem
4. RM po projednání „Návrhu rozpočtového opatřespolečnosti Ing. Danielem Fuskem a Komerční banky,
ní RO 2/2003“ bere její obsah na vědomí a doporučuje
a.s. vedených ředitelem regionální pobočky Brno-venZM schválit:
kov Mgr. Martinem Paruchem postup realizace rekona) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu
strukce Společenského domu (Bonapart) na Palackého
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce 4116 –
nám. 126. Současně s tímto byl projednán obsah předáneinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného
vacího protokolu a časový harmonogram prací na objekdotačního vztahu s označením UZ 34090 o 200 000 Kč.
tu. RM se seznámila s upravenou projektovou dokumenb) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu
tací s přijetím níže uvedeného usnesení:
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle §3315 –
a) RM schvaluje předloženou projektovou dokumenČinnost muzeí a galerií, na položce 5331 – neinvestiční
taci na rekonstrukci Společenského domu.
příspěvek označený účelovým znakem UZ 34090 –
b) RM schvaluje dodatek k předávacímu protokolu
Program restaurování movitých kulturních památek
na objekt Společenského domu, kde se upřesňuje předa organizací 1601 – Historické muzeum v celkové výši
mět předání.
200 000 Kč.
11. RM projednala návrh příkazní smlouvy mezi
5. RM po projednání „Návrhu rozpočtového opatřeMěstem Slavkov u Brna a MŠ Zvídálek, Koláčkovo nání RO 3/2003 – Dotace ze SR ČR pro školy, předškolní
městí 107, Slavkov u Brna s přijetím tohoto usnesení:
a školská zařízení zřizovaná obcemi“ bere její obsah na
a) RM projednala příkazní smlouvu s Mateřskou
vědomí a doporučuje ZM schválit:
školou Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov
a) zvýšení příjmové části rozpočtu v položce 4116 u Brna o zajištění výběru příspěvku na částečnou úhraOstatní neinvestiční přijaté dotace ze SR ČR
du neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy
o 34 654 000 Kč.
a s uzavřením této smlouvy souhlasí.
b) zvýšení výdajové části rozpočtu v položce 5331 –
b) RM ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organipříkazní smlouvy s Mateřskou školou Zvídálek,
zacím pro jednotlivé školy, předškolní a školská zařízeKoláčkovo náměstí 107.
ní následovně :
12. RM projednala prázdninový provoz Mateřské
ZŠ Komenského
12 630 000 Kč
školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov
ZŠ Komenského – jídelna
976 000 Kč
u Brna a vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí
ZŠ Komenského – družina
424 000 Kč
v době 14. 7.–1. 8. 2003 souhlasí s uzavřením provozu
ZŠ Tyršova
6 593 000 Kč
mateřské školy v tomto prázdninovém termínu.
Zvláštní škola
3 586 000 Kč
13. RM po projednání stanoviska k vybudování
Základní umělecká škola
5 001 000 Kč
oplocení u bytových domů zpracovaného Ing.arch.
Dům dětí a mládeže
1 245 000 Kč
Leonou Tupou:
MŠ Koláčkovo
4 199 000 Kč
a) nedává souhlas k pronájmu části pozemku p. č.
6. RM po projednání „Návrhu rozpočtového opatře2690/1 u severní strany bytového domu Litavská 1490
ní RO 4/2003 – Příspěvky od obcí na zajištění lékařské
manželům Ressovým a manželům Šolcovým a k jeho
služby první pomoci‘‘ bere její obsah na vědomí a donáslednému oplocení.
poručuje ZM schválit:
b) nedává souhlas k pronájmu části pozemku p. č.
a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu
2690/1 u jižní strany bytového domu Litavská 1498
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 zařazením nové
Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
položky 4121 – neinvestiční přijaté dotace od obcí
Ing. Ivan Charvát
o částku 272 000 Kč.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si Vás dovoluje upozornit na:
možnost využití internetových služeb
za 30 Kč/hod.
Otevírací doba v červenci a srpnu:
po–so 9–12 a 12.30–17 hodin
ne
11–17 hodin
Kontakt:

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

v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 17,5 m2 za cenu 1,40
Kč/m2 ročně a k jeho následnému oplocení.
c) ukládá MěÚ připravit koncepční návrh na oplocení pískoviště u severní strany bytových domů Litavská I.
na pozemku p.č. 2690/1.
d) ukládá MěÚ stanovit parametry (materiál, barva,
výška, šířka) pro jednotné zhotovení oplocení pozemků
přiléhajících k přízemním bytům na jižní straně bytových domů Litavská č. p.1496, 1497, 1498, 1499, 1500,
1501.
14. RM po projednání návrhu na výběr dodavatele
stavby Rekonstrukce ZŠ Komenského Slavkov u Brna:
a) schvaluje okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídky stavby: „Rekonstrukce ZŠ Komenského
Slavkov u Brna (školní kuchyně)“.
b) schvaluje složení komise pro výběr dodavatele
stavby „Rekonstrukce ZŠ Komenského Slavkov u Brna
(školní kuchyně)“.
15. RM po projednání návrhu na prodej části pozemku p. č. 525/1 v k.ú. Slavkov u Brn o výměře cca 52 m2
doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku
p. č. 525/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 38 m2
z majetku města do vlastnictví pana Miroslava Soukopa
z Brna. Cena za pozemek ve výši 300 Kč/m2 včetně nákladů spojených s prodejem (správní poplatky, GP, výpis z KN) budou uhrazeny nejpozději při podpisu kupní
smlouvy, přičemž 30% prodejní ceny bude převedeno
do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
16. RM po projednání návrhu na poskytnutí půjček
z FRB doporučuje ZM schválit poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení navrženým zájemcům dle doporučení odborné komise.
17. RM po projednání návrhu časového harmonogramu instalace telefonní ústředny Panasonic v objektu
městské polikliniky bere předloženou zprávu na vědomí.
18. RM po projednání návrhu na schválení společného pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti městy Slavkov u Brna, Vyškov a Bučovice:
a) schvaluje pořádání výchovně rekreačního tábora
pro děti v době od 1. 7. do 11. 7. 2003 v lokalitě Staré
Město pod Kralickým Sněžníkem, organizovaného
městy Slavkov u Brna, Vyškov a Bučovice.
b) souhlasí s uzavřením dohody o úhradě nákladů na
tuto akci ve výši schváleného rozpočtu výdajů uvedených pod položkou číslo 28
19. RM po projednání obdrženého vyjádření
Krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu dohody o poskytování součinnosti při vybírání správních poplatků bere její obsah na vědomí a souhlasí s jejím uzavřením v předloženém znění.
20. RM po projednání dopisu ředitele Okresního ředitelství PČR Vyškov pplk. ing. Jiřího Dokoupila ve
věci návrhu na zřízení hlídaného u parkoviště u městského koupaliště bere jeho obsah na vědomí a ukládá
MěÚ a TSMS zohlednit požadavek při zpracovávání
koncepce parkování ve městě.
21. RM se seznámila s dopisem pana V. Jambůrka ve
věci žádosti o řešení problematiky volně pobíhajících
psů po městě.
22. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o přípravách prezentace města Slavkova u Brna na akci Brno
– město uprostřed Evropy dne 7. 6. 2003.
- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
o možnosti prezentace města na stránkách mimořádné
přílohy Hospodářských novin věnované regionu Jižní
Morava dne 9. 6. 2003. V souladu s předneseným návrhem RM schvaluje prezentaci Města Slavkova u Brna.
- tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval o nabídce firmy Exit Group ve vazbě na možnou prezentaci
města na jejich stravenkách. V souladu s předloženým
návrhem RM souhlasí s ukončením smlouvy mezi městem a obchodní společností Sodexho Pass Česká
Republika, a.s. a souhlasí s uzavřením nové smlouvy
mezi Městem a EXIT GROUP na dodávku stravovacích
poukázek.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 21. ãervence 2003
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12. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 9. 6. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
12. schůzi dne 9. 6. 2003 projednala celkem 28 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
k uzavření podnájemní smlouvy s paní Jaroslavou Pospí1. RM schvaluje program 12. schůze a ověřovatele záchalovou z Vyškova k bytu na sídl. Zlatá Hora 1228 ve
pisu.
Slavkově u Brna. Podnájemní smlouva bude uzavřena
2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijas platností od 1. 7. 2003 na dobu určitou v trvání jednoho
tých RM na svých dřívějších schůzích.
roku.
3. RM po projednání návrhu programu a termínů schů13. RM po projednání zprávy o záměru pronajmout nezí RM a ZM na II. pololetí roku 2003 tento schvaluje
bytové prostory na městské poliklinice ukládá odboru
v upraveném znění.
BTH intenzivně inzerovat volný nebytový prostor – býva4. RM po projednání zprávy o výsledku konkursního
lou kancelář hospodářky městské polikliniky.
řízení na místo ředitele Základní školy Slavkov u Brna,
14. RM po projednání žádosti ZŠ Tyršova ve věci uděTyršova 977 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
lení souhlasu s odprodejem movitých věcí dle soupisu
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
dává souhlas s prodejem věcí uvedených na soupise, který
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8
je přílohou této zprávy.
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
15. RM schvaluje text smluv o půjčce, kterými bude
školství, v platném znění :
město poskytovat sociální bezúročné půjčky podle zákona
a) rozhodla požádat krajský úřad o udělení souhlasu se
č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějjmenováním pana Mgr. Vladimíra Soukopa do funkce řeších předpisů.
ditele Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova č. 977 –
16. RM po projednání návrhu na stanovení prodejní
příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2003.
ceny tiskopisů na omamné látky schvaluje prodejní ceny
b) pověřuje starostu města Mgr. Petra Kostíka, aby zajitiskopisů na omamné látky, které budou tvořeny nákupní
stil předání žádosti odboru školství Krajského úřadu
cenou tiskopisů a poměrnou částí poštovného. Uvedená
Jihomoravského kraje v termínu do 20. června 2003.
částka bude dále zvýšena o 5% na úhradu ostatních nákla5. RM po projednání dílčí zprávy o parkování autobusů
dů, které vzniknou městu objednáváním a distribucí uveve městě bere její obsah na vědomí a schvaluje záměr vydených tiskopisů, zaokrouhlena nahoru na 10/100 Kč.
tvoření reservovaných parkovacích stání pro autobusy na
17. RM po projednání návrhu na zahájení řízení o prorok 2003 dle výše uvedené zprávy. RM současně schvalunájmu pozemků na koupališti souhlasí se zahájením řízení
je úhradu dopravního značení z výdajové položky rozpoo pronájmu pozemku p.č.1087/9-část, 1087/11, 1087/12,
čtu města číslo 48 – ostatní činnost místní správy.
1087/13 – část, 1087/15, 1092/8, 1092/9, 1092/2 – ást,
6. RM po projednání zprávy týkající se oplocení pískovšechny v k.ú. Slavkov u Brna souhlasí se zveřejněním toviště u severní stany BD Litavská I. ve Slavkově u Brna
hoto záměru.
bere její obsah na vědomí a :
18. RM odkládá projednání návrhu plánu pravidelné
a) bere na vědomí koncepční návrh oplocení areálu písúdržby městské zeleně v roce 2003 předloženého ředitekoviště u severní strany bytových domů Litavská I. na polem TSMS.
zemku p. č. 2690/1.
19. RM po projednání zprávy „Stanovení prioritních
b) ukládá MěÚ zajistit finanční částku ve výši 66 000
úkolů řediteli TSMS v roce 2003“ bere tuto na vědomí
Kč na vybudování oplocení pískoviště.
a předložený návrh schvaluje.
c) ukládá odboru IR vypracovat provozní řád areálu
20. RM po projednání návrhu plánu pravidelné údržby
pískoviště.
městské zeleně v zámeckém parku a přilehlých alejích na
d) doporučuje do návrhu rozpočtu města na rok 2004
rok 2003 ukládá řediteli HM:
zařadit částku ve výši 170 000 Kč na dovybavení areálu
a) specifikovat travnaté plochy, na nichž zajišťují sekápískoviště dle předložené koncepce.
ní
7. RM po projednání zprávy týkající se oplocení BD
b) neprodleně zajistit zábrany u zámeckých valů.
Litavská č. p. 1496-1501 (pronájem částí pozemku
21. RM po projednání zprávy „Stanovení prioritních
p. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna) – stanovení pravidel
úkolů řediteli Historického muzea v roce 2003“ bere tuto
bere její obsah na vědomí a:
na vědomí a předložený návrh schvaluje.
a) schvaluje parametry uvedené v této zprávě pro jed22. RM po projednání vyhlášky o částečné úhradě nenotné zhotovení oplocení pozemků přiléhajících k přízeminvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Slavkov
ním bytům na jižní straně bytových domů Litavská č. p.
u Brna, Koláčkovo náměstí 107 a školní družiny při
1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501.
Základní škole Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495
a) dává souhlas k pronájmu částí pozemku p. č. 2690/1
doporučuje ZM vydat vyhlášku v předloženém znění
v k.ú Slavkov u Brna (každá o rozměrech 2,5x5,25 m)
a zrušit vyhlášku číslo 11/93.
u jižní strany bytových domů Litavská č.p.1496, 1497,
23. RM schvaluje program III.řádného zasedání
1498, 1499, 1500, 1501 uživatelům přízemních bytů za
Zastupitelstva města Slavkova u Brna s doplněním bodu
cenu 1,40 Kč/m2 ročně a k jejich následnému oplocení dle
2.1. – Původní kmenový a svozový mobiliář a fond kounischválených parametrů na náklady nájemců. Zároveň dle
covské knihovny.
§102 odst.2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích
24. RM projednala zprávu o průběžném plnění usnese(obecní zřízení) v platném znění rada města svěřuje uzavíní ZM.
rání předmětných nájemních smluv odboru investic a rozvoje Městského úřadu ve Slavkově u Brna.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
p. č. 1784/304 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 2 m2 z majetku města do vlastnictví pana Pavla Čáslavy ze Slavkova
u Brna. Cena za pozemek ve výši 400 Kč/m2 a náklady
1. ZM schvaluje program 2. mimořádného zasedání
spojené s prodejem (správní poplatky, výpis z KN) budou
a ověřovatele zápisu.
uhrazeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy s tím že
2. ZM po projednání zprávy „Harmonogram průběhu
30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy
prací na společenském domě ve Slavkově u Brna“ bere
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
její obsah na vědomí (viz samostatná zpráva).
9. RM doporučuje ZM změnit své usnesení k bodu č.
3. ZM po projednání návrhu na rozpočtové opatření
3.16. z 11. mimořádného zasedání ZM ze dne 20. 5. 2002
RO 1/2003 – Rekonstrukce základní školy Slavkov bere
a schválit za původních podmínek prodej pozemku p. č.
její obsah na vědomí a:
2825/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19 m2 z majetku
a) schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ČR
města do vlastnictví pana Tomáše Hořavy ze Slavkova
ve výši 10 mil. Kč na akci „Rekonstrukce základní škou Brna.
ly Slavkov“.
10. RM po projednání zprávy doporučuje ZM dát soub) schvaluje rozpočtové opatření RO 1/2003 pro rok
hlas k nabytí pozemku dle PK p. č.1705/1 o výměře 1855
2003 takto:
m2 bezúplatnou formou dle zákona č. 95/1992 Sb. z vlastba) zvýšení příjmové stránky rozpočtu Města
nictví Pozemkového fondu ČR, Územní pracoviště
Slavkova u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky
Vyškov, Palánek 1 do majetku města.
Systémová dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovi11. RM po projednání žádosti paní Dany Ondruškové
tě uvedenou „Rekonstrukce základní školy Slavkov‘‘ ve
ze Slavkova u Brna o přidělení bytu bere její obsah na věvýši 10 000 000 Kč.
domí.
bb) zvýšení příjmové stránky rozpočtu Města
12. RM po projednání žádosti o pronájem bytu a seSlavkova u Brna pro rok 2003 v položce č. 77 – použití
známení se s textem předložené podnájemní smlouvy udězdrojů z prodeje cenných papírů v hodnotě 800 000 Kč.
luje panu Vlastimilu Lysákovi ze Slavkova u Brna souhlas

25. RM projednala petici občanů Slavkova u Brna ze
sídliště Pod Zlatou Horou a dopis pana Františka Bláhy
a ukládá starostovi města odpovědět na základě připomínek rady.
26. RM po projednání žádosti o povolení užívání loga
Města Slavkova u Brna souhlasí s povolením užívání znaku města Slavkova u Brna Krajské hospodářské komoře
jižní Moravy.
27. RM po projednání žádosti o finanční příspěvek na
vydání publikace a na činnost OV Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vyškově uvolňuje částku 16 000 Kč na
zhotovení publikace o domácím odboji na Vyškovsku
Českému svazu bojovníků za svobodu.
28. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o jednáních s Povodím Moravy.
- pan Zdeněk Pavlík informoval o bodech projednávaných v Zastupitelstvu JMK zejména ve vazbě na naše
město.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o velmi
úspěšné prezentaci města na akci Brno – město uprostřed
Evropy.
- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
o akci OLDTIMER festival a s tím související organizací
dopravy ve městě v době pořádání této akce.
- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
o dopise jednatele společnosti TENRYU spol. s r.o. pana
Romana Bendy.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o výsledku expertizy k výskytu vlhkosti v bytových domech v lokalitě Litavská.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o výsledcích studie k odstranění problémů se zatékáním do prostor
podzámčí a zámeckého sklepení přes nádvoří.
- členové RM Ing. Jiří Doležel a pan Zdeněk Pavlík informovali o tom, že řada občanů opakovaně upozorňuje na
neadekvátní hluk při pořádání diskoték v prostoru koupaliště.
- Mgr. Jaromír Pytela informoval o stížnostech občanů
na hluk vycházející z herny na ulici Brněnská.
- tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval radu
města o ukončeném výběrovém řízení na místo vedoucí finančního odboru. Na základě této informace RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění:
a) rozhodla požádat krajský úřad o udělení souhlasu se
jmenováním paní Jarmily Olejníkové do funkce vedoucí
finančního odboru MěÚ.
b) pověřuje starostu města, aby zajistil předání žádosti
odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
- RM souhlasí s bezúplatným krátkodobým nájmem
učebny výpočetní techniky na ZŠ Tyršova za účelem školení pracovníků MěÚ.
Schůze RM se osobně zúčastnili mimo výše uvedených
také pánové Petr Hlaváč a pan Jaroslav Hošek ze Slavkova
u Brna, kteří členy rady seznámili se svojí nabídkou na
ostrahu parkovacích ploch u koupaliště a přilehlého okolí.

2. mimoﬁádné zasedání ZM ve Slavkovû u Brna – 28. 5. 2003
bc) zvýšení výdajové stránky rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce „Rekonstrukce
základní školy Slavkov‘‘ v celkové výši 10 800 000 Kč,
určením částky 10 000 000 Kč na vlastní realizaci díla,
částky 600 000 Kč na vypracování PD a částky 200 000
Kč na technický dozor investora.
4. ZM po projednání návrhu vyhlášky o částečné
úhradě neinvestičního nákladů na provoz Mateřské školy, Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí 107 a školní družiny při Základní škole, Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495 odkládá tuto zprávu pod bodem 3.1. na další zasedání ZM.
5. ZM po projednání žádosti o snížení kupní ceny –
prodej dvou částí pozemku p. č. 3335 PK zahrada v lokalitě Topolová o celkové výměře 377 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna nedává souhlas ke snížení prodejní ceny dvou
částí pozemku p. č. 3335 PK zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna z 300 Kč/m2 na 200 Kč/m2.
6. ZM nedává souhlas k prodeji části pozemku p. č.
3335 PK zahrada v lokalitě Topolová v k. ú. Slavkov
u Brna z majetku města.
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Informace o odborech Mûstského úﬁadu ve Slavkovû u Brna
Finanční odbor
V souvislosti s reformou veřejné správy i na finančním odboru nastaly určité změny, o kterých
bychom chtěli občany Slavkova i celého regionu
informovat. Spoustu záležitostí týkajících se odboru financí a plánování naopak zůstalo při starém. Také budeme informovat o celkové činnosti,
kterou se náš odbor v rámci celého úřadu zabývá.
Hlavní záležitostí v souvislosti s vyplácením
a nebo naopak vybíráním finančních prostředků
od občanů se děje prostřednictvím pokladny, která je součástí finančního odboru. Práce našeho
odboru navazuje na činnosti ostatních odborů
MěÚ. Nyní vás upozorníme na platby, které mohou občané na pokladně MěÚ uhradit. Jedná se
o poplatky za psy, které jsou splatné do 31. 3.
každého roku. Tímto bychom chtěli upozornit občany, kteří tento poplatek letos ještě neuhradili,
aby tak učinili v co nejkratší době. Ostatní poplatky si občané hradí přímo na odborech, jimž
výběr příslušného poplatku náleží, např. poplatky
za stavební povolení se hradí přímo na stavebním
úřadě, poplatky za rybářské lístky na odboru životního prostředí, poplatky za vyřízení občanského průkazu přímo na odboru vnitřních věcí. Dále
se na pokladně MěÚ hradí poplatky za tombolu
a za vstupné. Na pokladně MěÚ si mohou občané na základě předchozího rozhodnutí z odboru
sociálních věcí vyzvednout dávky sociální péče.
Spousta našich občanů si plete finanční odbor
s Finančním úřadem. Často se stává, a to především v období přiznání k dani z nemovitostí, daně

z převodu nemovitostí nebo v souvislosti s podáním daňového přiznání z daně z příjmů, že k nám
občané chodí a dožadují se úhrad a podání daňových přiznání k těmto daním. Upozorňujeme občany, že tyto daně jsou předmětem úhrad
Finančnímu úřadu se sídlem na Palackého nám.
89 ve Slavkově u Brna.
Finanční odbor se především zabývá ekonomikou, účetnictvím a rozpočtem hlavní i podnikatelské činnosti Města Slavkova u Brna. Ve
své hlavní činnosti navazuje, jak již bylo zmíněno, na práci ostatních odborů. Zpracovává po
ekonomické stránce rozpočet obou činností
Města Slavkova u Brna na dané období a kontroluje jeho plnění v návaznosti na cíle, jež si město
předsevzalo. Zajišťuje financování celého ročního
rozpočtu a především schválených investičních
záměrů. Hledá způsoby zhodnocování finančních
zdrojů na bankovních účtech města za účelem
krytí následných aktivit, a to především do výstavby v našem městě. Město Slavkov u Brna má
také takzvanou podnikatelskou činnost, která se
zabývá pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků a výrobou a prodejem tepelné energie.
Tato činnost je z velké části fyzicky zajišťována
odborem bytového a tepelného hospodářství
s nímž úzce spolupracujeme. V podnikatelské
činnosti se zabýváme také podrobně ekonomikou
tohoto odvětví . Jde především o efektivní využívání finančních prostředků získaných z této činnosti a zhodnocování majetku využívaného pře-

Jarmila Olejníková, vedoucí FO
devším v bytové oblasti a v oblasti tepelného hospodářství ke spokojenosti všech nájemníků bytových i nebytových prostor a všech odběratelů tepelné energie. Od 1. 1. 2003 jsou součástí FO
také pracovnice pro práci ve školství, které k nám
přešly v rámci delimitace z OKÚ Vyškov. Ty spolupracují se školskými zařízeními v celém našem
regionu. Zajišťují pomoc ve školství při tvorbě
ročních rozpočtů a výkaznictví.
Hlavním cílem finančního odboru města
Slavkova je co nejlépe hospodařit s finančními
prostředky města a pracovat ke spokojenosti
všech občanů v našem městě i spádových obcích.
Jarmila Olejníková,
vedoucí finančního odboru

Odbor bytového a tepelného hospodářství

Jitka Linhartová, vedoucí odboru BTH
Odbor bytového a tepelného hospodářství je
dalším odborem, jehož činnost je nyní v rámci
začlenění do organizační struktury Městského
úřadu ve Slavkově u Brna představována. O co se
tedy tento odbor stará, co je jeho hlavní náplní?
Jak již sám název napovídá, zjednodušeně formulováno – „ byty“ a „teplo“.
BYTOVÁ OBLAST
Odbor BTH má ve své správě celkem 310 bytových jednotek, z toho jich je 61 v Domě s pečovatelskou službou. Kvalita výkonu správy každého obytného domu závisí na péči, která se
věnuje nejen fyzickému stavu domu, ale i zjištění podstatných zkušeností, rozhodujících pro výkon správy.
Jelikož domovní a bytový majetek představuje značné majetkové hodnoty, může pouze včas-

ná a plynulá údržba zajistit udržení každého bytového domu na potřebné technické úrovni po
celou dobu životnosti hlavních konstrukčních
prvků domu. Jednotlivé opakující se údržbové
práce se spojují v proces reprodukce bytového
domu, který má své objektivní zákonitosti.
Náplní činnosti odboru BTH je nalezení optimální varianty, jakou cestu dále zvolit, aby tento
technicko-ekonomický proces, který spotřebovává značné množství kapacit, materiálu a energií,
byl přínosem.
Dále odbor BTH zajišťuje administrativní
agendu, což představuje například:
Žádost o přidělení obecního bytu
Občan, který má zájem o přidělení obecního
bytu si na odboru vyzvedne formulář „Čestné
prohlášení žadatele o přidělení obecního bytu,“
který si řádně vyplní a zaeviduje na odboru BTH.
Uvede zde pravdivé a aktuální údaje o své osobě
a bytových poměrech. V praxi se často stává, že
občan opomene oznámit např. změnu stavu
(ukončení rozvodového řízení), což má za následek vyřazení se seznamu žadatelů na rok, ve kterém byla žádost podána. Samotné zaevidování je
prvním krokem na cestě k přidělení bytu. Občan
musí sledovat oznámení na úřední desce, kde se
dozví o uvolnění bytu. Pokud má zájem o tento
konkrétní uvolněný obecní byt, musí vypsat žádost o přidělení tohoto konkrétního uvolněného
obecního bytu.
Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Jiná situace je v případě žádostí o přijetí do
DPS (Dům s pečovatelskou službou), Polní
1444, Slavkov u Brna.

Byty v DPS jsou určeny pro občany – poživatele starobního důchodu nebo pro občany, kterým byl přiznán invalidní důchod (dokládá se lékařskou zprávou). V DPS je 6 bezbariérových
bytů, určených pro těžce zdravotně postižené občany. Nájemce bytu v DPS nemůže být občan
v produktivním věku, přestože dosud žil ve společné domácnosti s důchodcem, kterému byl byt
v DPS přidělen. Podmínkou přijetí do DPS je
mobilita žadatele, tj. samostatnost v chůzi a při
vykonávání běžných hygienických potřeb.
Žadatel si musí být vědom, že v případě ztráty
soběstačnosti musí bytovou jednotku v DPS
opustit, odejít k rodině nebo do domova důchodců, jelikož poskytování pečovatelské služby pouze ve všední dny v průběhu pracovní doby nelze
nahradit celodenní péči. Závažné psychické poruchy nájemníka, jejichž vlivem by byl narušován život v DPS, jsou rovněž důvodem k opuštění DPS. Podmínkou pro přijetí do DPS je
předložení lékařské zprávy, včetně vymezení
úkonů pro poskytování pečovatelské služby.
Žádosti pro přijetí – Dotazníky k žádosti o byt
v DPS jsou k dispozici na odboru BTH. Řádně
vyplněné žádosti jsou pak zařazovány do pořadníku. Žadatelé jsou oprávněni v úředních hodinách do pořadníku nahlížet. Pokud bude žadatel
na požadovaný byt v pořadníku na prvním místě,
bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn odborem BTH. V případě, že navrhovaný byt odmítne a bude trvat na ponechání své žádosti v pořadníku, bude jeho žádost zařazena na poslední
místo. Žadatel, který navrhovaný byt odmítne,
nemůže za sebe určovat náhradníka.
(Pokračování na vedlejší straně)
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Odbor BTH
(Dokončení ze strany 4)
Žádosti o výměnu bytu a žádosti o přechod
nájmu
Formuláře k žádostem o výměnu bytu mezi
občany a k žádostem o přechod nájmu v případě
úmrtí nájemce nebo opuštění společné domácnosti nájemcem za podmínek uvedených v § 706
a § 707 Občanského zákoníku, jsou k dispozici
na odboru BTH.
OBLAST TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Město Slavkov u Brna se dne 1. 1. 1996 stalo
majitelem rozvodů a výtopny Zlatá Hora a rozvodů a výtopny sídliště Nádražní, a to na základě převodu z FNM ČR v rámci privatizačního
projektu PBTH Vyškov. Dále je na základě privatizačního projektu město od 1. 5. 1997 také
majitelem Polikliniky ve Slavkově u Brna, kde
je umístěna kotelna včetně rozvodů tepla.
V roce 1995 byl zkolaudován objekt Dům s pečovatelskou službou, jehož součástí je nízkotlaká plynová kotelna.
Odebraná tepelná energie je z výše uvedených kotelen měsíčně fakturována dle údajů
vlastního měřícího zařízení, které je pravidelně
ověřováno dle předpisů a norem pro metrologické zabezpečení tepelně technických veličin.
Obsluha kotelen je prováděna dle provozních
řádů a v souladu se zákoníkem práce. Dva topiči pracují na plný pracovní úvazek na kotelně
Zlatá Hora, další dva topiči a částečně i údržbáři v jedné osobě se starají o bezchybný chod
ostatních objektů.
Tepelné hospodářství je samofinancovatelné.
Hlavním ukazatelem pro vznik rozpočtu na tepelném hospodářství, a s tím souvisejících kalkulací na teplo dle VUC (věcně usměrňovaná
cena), jsou uzavřené smlouvy na odběr počtu
vyrobených GJ na teplo a TUV. Veškeré povolené náklady jsou v rámci tepelného hospodářství
členěny analyticky, organizačně na jednotlivé
kotelny a organizačními jednotkami zvlášť na
výrobu a rozvod teplené energie. Všechny náklady a výnosy související s tepelným hospodářstvím jsou účtovány v souladu se zákony
a jinými právními předpisy, které byly vydány
na základě platných zákonů.
Poliklinika a ostatní nebytové prostory pronajímané městem
Dalším okruhem činnosti odboru BTH je správa a pronajímání nebytových prostor. Samostatné
postavení zde zaujímá objekt polikliniky, kde vykonává lékařskou praxi 30 praktických a odborných lékařů. Kromě pronájmu lékařských ordinací jsou zde pronajímány nebytové prostory,
sloužící k jiným účelům, ale mající blízko ke
zdravotnictví. Jedná se například o poskytování
masérských služeb, kosmetických služeb,
Agentura domácí zdravotní péče, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance a jiné.
Novinkou pro občany bude od 1. 9. 2003 změna na telefonní ústředně. Dosud bylo přepojování telefonních hovorů realizováno přes telefonistku, avšak od 1. 9. 2003 bude v provozu nová,
automatická telefonní ústředna. O nových telefonních číslech a postupu při telefonování na polikliniku budeme brzy informovat podrobně i na
stránkách Slavkovského zpravodaje.
Co říci závěrem? Snad jen tolik, že odbor bytového a tepelného hospodářství ve výčtu svých
činností a aktivit staví na první místo snahu maximálního servisu pro občana.
Jitka Linhartová,
vedoucí odboru BTH

Foto: R. Lánský

Rekonstrukce „Bonapartu“ zahájena
Jak nám všem naznačuje čerstvě vyrostlé
lešení, byla konečně zahájena veřejností tak
dlouho očekávaná rekonstrukce objektu bývalého Společenského domu č. p. 126 ve
Slavkově u Brna.
Stávající velmi neutěšený stav objektu bude
konečně řešen a tato dřívější dominanta náměstí
přestane být kaňkou na vzhledu historického
centra města. Po opakovaných jednáních v orgánech města schválilo zastupitelstvo města záměr
rekonstrukce objektu Společenského domu, který předložila firma Prelax s.r.o. Přerov.
Tato firma se vložením svých finančních prostředků do rekonstrukce stane spoluvlastníkem
objektu a současně jeho provozovatelem. Objekt
bude nadále využíván jak ke komerčním aktivitám, tak i pro kulturní aktivity města Slavkova.
V přízemí objektu bude situována expozitura
Komerční banky. Vedle ní bude vstup do nově
upravených prostor s recepcí, informačním cent-

rem, Černohorskou pivnicí, plochami pro sport
a relaxaci – dvoudráha bowlingu v přístavbě situované podél dvorního traktu, dva squashové
kurty v nové budově vystavěné na místě původní
dílny ve dvoře, skladové a sociální zázemí.
V patře bude směrem do náměstí zrekonstruována restaurace včetně úprav stávající kuchyně
a venkovní terasy. Ostatní prostory v tomto patře
se budou využívat dosavadním způsobem – sál
s přísálím, jeviště a zázemí.
V nejvyšším podlaží zůstávají prozatím situovány stávající prostory kavárny Josefína, sociální
zařízení, promítací kabina, kanceláře, sklady
a technické a provozní zázemí objektu.
Součástí rekonstrukce bude i kompletní oprava fasády včetně oken. Práce budou organizovány tak, aby přemístění nové expozitury
Komerční banky proběhlo již v měsíci září,
ostatní práce by měly být dokončeny v průběhu
listopadu 2003.
IR

Výstavba města
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali,
že začíná příprava rekonstrukce ZŠ Komenského, spočívající v přestřešení a přístavbě nářaďovny u staré tělocvičny školy a zateplení fasády
východního pavilonu školy včetně výměny oken.
Na akci je v současné době vydáno stavební
povolení. Proběhl výběr dodavatele stavby, komise jmenovaná radou města doporučila jako
nejlepší nabídku firmy Čáslava-Stav Brno,
v hodnotě 9 mil. Kč. Po podpisu smlouvy o dílo
byly v tomto týdnu stavební práce zahájeny.
Termín dokončení rekonstrukce je v prosinci
2003.
Rovněž bylo počátkem měsíce června ukonče-

no výběrové řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce povrchu v ul. Úzká“. S vítěznou
firmou Silnice Brno spol. s r. o. byla podepsána
smlouva o dílo, podle níž bude kompletní předlažba a odvodnění místní komunikace v hodnotě cca 5 mil. Kč zahájena v červenci 2003 a dokončena v listopadu tohoto roku. Práce bude
nutno realizovat po etapách z důvodu alespoň
dílčí přístupnosti k nemovitostem. Předlažba
bude provedena ze stejné historizující dlažby
typu Uriko, jakou je provedeno Palackého náměstí a ulice Brněnská. Součástí dodávky je i zádlažba návazného křížení s ulicemi U Synagogy,
Pustá a Za Branou.
odbor IR

Placené parkování u koupali‰tû
Na základě rozhodnutí 9. schůze rady města
ze dne 28.4.2003 začal odbor IR zpracovávat
koncepci parkování vozidel v okolí koupaliště tj.
na místních komunikacích v ulicích Kounicova,
Příční, části pozemku p. č.1090/1 (alej) a parc.č.
1238/1 (kolem budovy bývalého státního statku).
K řešení tohoto problému byla radou města vytvořena pracovní skupina, která se tímto problémem zabývala.
Hlavním důvodem řešení vzniklé situace je
fakt, že v dané lokalitě dochází dle vyjádření
státní policie ČR k trestné činnosti krádeže, poškozování cizí věci a je zde problém s neregulovaným parkováním. Tato situace se dá zlepšit zavedením placeného parkování, kdy osoby
vybírající parkovné budou svou přítomností
zmenšovat riziko trestné činnosti a regulovat parkující vozidla.
Pro zajištění placeného parkování vydala rada

města na svém 2. mimořádném zasedání dne 23.
6. 2003 nařízení města, kterým se zpoplatňuje
stání ve výše uvedené lokalitě v době od 9 do 18
hodin. Poplatek je stanoven ve výši 30 Kč
a v době od 14 do 18 hodin 20 Kč. Povinnost platit parkovné nevzniká ve dnech, kdy není v provozu bazén na koupališti. Od poplatku jsou mimo
jiné osvobozeny držitelé vozidel, kteří mají trvalý
pobyt nebo provozovnu v ulici Kounicova
a Příční, nebo zde vlastní nebo mají jiné právo k
nemovitosti. Pro tyto držitele vozidel bude vydána parkovací karta, kterou si mohou občané vyzvednout na odboru investic a rozvoje. V souvislosti s tímto opatření bude přechodným
dopravním značením v těchto ulicích stanoven
jednosměrný provoz ve směru od kostela. Toto
opatření nabývá účinnosti od 4. 7. 2003 do konce
provozu bazénu koupaliště. Bližší informace lze
získat na odboru IR tel.: 544 121 158.
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Jak se chovat a co dûlat pﬁi vzniku mimoﬁádné události
Jak zjistíme, Ïe do‰lo k závaÏné mimoﬁádné události?
Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil
a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy
a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Na vznik mimořádné události vás včas upozorní signál sirény nebo hromadné
informační prostředky. Musíte si uvědomit, že zvuk
sirény signalizuje situaci ohrožení, tzn. nějakého nebezpečí. Podle toho je třeba reagovat.

Kolik máme varovn˘ch signálÛ v âeské republice?
V České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech).
Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné
události.
Sirénami je vyhlašován ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. U elektronických sirén
vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ,
HO-ŘÍ“. Signál slouží ke svolání jednotek požární
ochrany. Tento signál není varovným signálem.
K ověřování provozuschopnosti jednotného systému
varování a vyrozumění (zkouška sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu
140 vteřin. Provádí se zpravidla každou první středu
v měsíci ve 12 hodin.

Co musíme udûlat, kdyÏ usly‰íme varovn˘ signál
„V‰eobecná v˘straha“?
Pokud uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstaha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem
může být např. obchod, veřejná budova, soukromý
byt, výrobní závod, úřad atd. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme
ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme
pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace
o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat,
uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize).
Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním
rozhlasem popřípadě elektronickými sirénami, pomocí pojízdného vozu s megafony apod. Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Pokud
cestujete automobilem zaparkujte a ukryjte se v nejbližší budově. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Kde se ukr˘t?
Ukrytím rozumíme využití úkrytů civilní ochrany
a jiných vhodných prostor, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně
obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají:
a) stálé úkryty,
b) improvizované úkryty.
Stálé úkryty – jsou vybudované ochranné stavby
k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu.
V současném období je na území ČR přes 5000 stálých úkrytů. Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva při nevojenských ohroženích je z hlediska jejich nerovnoměrného rozmístění a malého počtu
úkrytových míst velmi problematické, a proto se doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky nebezpečných látek, využívat přirozené ochranné
vlastnosti staveb, tzv. improvizované úkryty.
Improvizované úkryty – jsou suterénní a jiné
vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za
válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky
bojových prostředků.
K ukrytí před toxickými účinky nebezpečných
chemických látek uniklých při haváriích se využívají
přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek a nad úrovní terénu, neboť řada
látek je těžší než vzduch. Pro ukrytí nejsou vhodné

půdní prostory a místnosti s průvanem. Účelnost
ukrytí je třeba posoudit s ohledem na charakter
vzniklé mimořádné události.
Využití přirozených ochranných vlastností budov
k ukrytí, improvizovaná ochrana dýchacích cest, očí
a povrchu těla, a především včasná evakuace z ohrožených prostorů je považovaná v současnosti za hlavní způsob ochrany obyvatelstva.
Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou zpracována
v plánech ukrytí v havarijních plánech krajů a ve
vnějších havarijních plánech. Tyto plány zpracovávají hasičské záchranné sbory krajů.
Informace o způsobu ukrytí lze získat na příslušném obecním (městském) úřadě nebo u svého zaměstnavatele.

Co dûlat, kdyÏ bude naﬁízena evakuace?
Evakuace je soubor opatření k přemístění osob,
hospodářského zvířectva a věcných prostředků
z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo.
Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. O způsobu provedení evakuace se
dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize
nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice
závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke
zbytečné panice a dopravním problémům.
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro
opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo
a dostavit se do určeného evakuačního střediska.
Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat
pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.
Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení
dle evakuačních plánů.
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?
• uhaste otevřený oheň v topidlech,
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček
a mrazniček),
• uzavřete přívod vody a plynu,
• ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
• nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku
se jménem a adresou,
• kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených
schránkách,
• exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte
doma, zásobte je před odchodem potravou,
• vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na
dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Evakuaãní zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ
opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace
nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo
poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška.
Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách,
dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
• Léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
• Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo
přikrývku
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž atd.

Jak˘ je rozdíl mezi prostﬁedky individuální a improvizované ochrany?
Prostředky individuální ochrany jsou například
ochranné masky – CM 3, 4, 5 a 6 s filtry, protichemické oděvy a soupravy. Prostředky improvizované
ochrany jsou veškeré, které máme doma k dispozici.
K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou
navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků,
utěrek apod. Hlavu si chráníme čepicí, kloboukem,
šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty
a zvolená pokrývka chránila též čelo, uši a krk. Oči si

chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými),
ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek,
kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do
deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami
nebo holínkami.

Pro koho jsou zabezpeãeny prostﬁedky individuální
ochrany?
Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. Při stavu
ohrožení státu a válečného stavu se provádí výdej
těchto prostředků pro děti od narození do 18 let
a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Ostatní fyzické
a právnické osoby mohou ochranné prostředky do
osobního vlastnictví získat za úhradu ve specializovaných prodejnách.

Masky typu CM 3 a CM 4 s filtrem MOF mohou údajnû
poskytnout ochranu proti zbraním hromadného niãení.
Co bychom pﬁesto mûli vûdût?
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že se v současné
době s masovým použitím zbraní hromadného ničení nepočítá, ale můžeme předpokládat jejich použití
při teroristickém útoku. Vzhledem k nepředvídatelnosti tohoto útoku je nutná improvizovaná ochrana
a nutnost rychle chránit především dýchací cesty
a oči kapesníkem a pokrývkou hlavy. Ne každý občan bude nosit neustále s sebou masku.
Ochranný prostředek slouží k překonání zamořeného prostoru do místa, kde nebezpečí nehrozí (např.
evakuací obyvatelstva nebo jeho ukrytím). Jsou-li
zmíněné prostředky individuální ochrany použity
správně, zabezpečují ochranu proti aerosolu, biologickým zbraním, včetně toxinů jako je např. ricin a radioaktivním látkám. Dále zajišťují ochranu proti parám a plynným otravným látkám. Potvrdily to
i zkoušky provedené akreditovanou státní zkušebnou.

Kde získat informace?
Občan získá informace o charakteru možného
ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních
pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení,
o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Zásady chování pﬁi povodni
Jak budete uvûdomûní v pﬁípadû ohroÏení povodní
Na vznik mimořádné události, v tomto případě
povodně, vás včas upozorní varovný signál sirény
nebo hromadné informační prostředky. Od 1. listopadu 2001 je zaveden na území České republiky pro
varování obyvatelstva jeden varovný signál s názvem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (kolísavý tón
sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán
třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech).
Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším
období dělat, budou sdělovány místním rozhlasem,
pomocí pojízdného vozu s megafony, prostřednictvím policie, hasičů, spoluobčanů (sousedů) apod.

Jak se chovat pﬁi návratu z evakuace
• Nechat si zkontrolovat obyvatelnost bytu, rozvody energií (plynu, elektrické energie).
• Zlikvidovat potraviny, které byly zasaženy vodou.
• Kontaktovat příslušné pojišťovny ohledně náhrady
škod.
• Informovat se o místech humanitární pomoci
a v případě stavu nouze si vyžádat finanční pomoc, potraviny, pitnou vodu, teplé oblečení, hygienické prostředky apod.
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (8)
K praní neoddělitelně patří rovněž ždímání práPOMOCNÍCI V DOMÁCNOSTI
dla. Ve sbírkách jsou uloženy ždímací válečky,
V dnešním díle se budeme věnovat praktickým
které bývaly přišroubovány přímo na pračkách.
pomocníkům při domácích pracích, které nezmiPrádlo se jimi protahovalo a tak se
zely ani s pokrokem vědy a techniždímalo. Přebytečná voda stékala
ky – praní a žehlení prádla.
zpět do pračky.
Historické muzeum ve Slavkově
Po usušení se prádlo rovnalo
u Brna vlastní menší sbírku předrůznými způsoby – nejprve se poumětů, které, ač se týkají ne zrovna
ze vyhlazovalo prostými destičkapopulární práce, se mohou stát zami. Značným pokrokem bylo poujímavými exponáty.
žívání těžkých žehliček, které se
Původně se prádlo pralo v tenahřívaly buď celé nebo pouze žekoucích říčních vodách pomocí
lízko, které se vkládalo dovnitř
drhnutí či tlučení dřevěnými pržehličky. Tyto žehličky byly železkénky. V muzejních sbírkách se
né, mosazné či zhotovené z jiných
však nalézají již podstatně dokonamateriálů. Zajímavým exponátem
lejší prací prostředky.
je nahřívací zařízení vyrobené něValchy – jsou zhotoveny z růzkdy ke konci 19. století Želených materiálů. Jedno však mají
zárnami v Králově Poli v Brně. Jde
společné – celá plocha valchy je
dokonale vyhlazena tak, aby při Ruční mandl, kolem pol. 19. o nahřívací kamínka z krejčovskédrhnutí prádla nedocházelo k jeho století.
Ze sbírek HM ho salonu, která současně ohřívala
čtyři žehličky různých hmotností.
poškození. Ve sbírkách našeho muSbírka nahřívacích žehliček je doplněna rovněž
zea se nacházejí valchy celodřevěné – 4 ks, dřevětřemi elektrickými žehličkami z 60. let 20. století,
né s prací plochou zhotovenou ze zvlněného podále osmi samostatnými želízky a čtyřmi drátěnýzinkovaného plechu – 3 ks a konečně dvě těžké
mi podložkami pod horké žehličky. Pomocí celovalchy vytvořené z důkladně opracované mramokovové nádobky se prádlo kropilo.
rové desky. Valcha s porcelánovou prací plochou
A na závěr jedna zajímavost. V muzejních sbírv našich sbírkách zatím chybí. Tyto valchy se poukách se nalézá rovněž velký dřevěný mandl z požívaly i ve dvacátém století přesto, že je mnohdy
loviny 19. století, v němž bylo prádlo rovnáno ponahradily výkonnější pračky. Z první poloviny
mocí válečků umístěných na prádlo pod
20. století pocházejí dvě ruční plechové pračky
„kolébkou“. Ta se do chodu uváděla ručně – povýr. značky F. Maloch – Lipník, které používají
mocí horní páky.
HM
obdobnou techniku praní jako dnešní automatické
pračky. Prádlo se v nich pralo pomocí ručního kolébání dřevěných kolébek.

Úspûchy ÏákÛ Z· Komenského
I letos se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády. Jitka Fuksová, žákyně 7.
ročníku, opět prokázala výborné znalosti z přírodopisu a svým 2. místem obhájila loňské umístění. Pochválit je třeba také Romana Konečného
a Nikolu Dzanovou za pěkné umístění.
Také v matematice a logickém uvažování prokázali naši žáci své kvality. V okresním kole Pythagoriády kategorie 6. třídy se na 2. místě umístil
Richard Pěnčík. Za zmínku stojí i 5. místo Moniky
Machalové a 6. místo Petra Jaroše. V kategorii 7.
tříd obsadila krásné l. místo Klára Galusková a na
3. místě se společně umístili Vít Knotek a Ondřej
Vičar. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci
školy a blahopřejeme.
Vedení ZŠ

VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje

v˘bûrové ﬁízení na místo

pokladní finanãního odboru
Druh práce: pokladní finanãního odboru
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady: pﬁedpoklady podle § 4
zák. ã. 312/2002 Sb.
- vzdûlání S· s maturitou
- praxe v nakládání s finanãní hotovostí
- velmi dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
Vítané pﬁedpoklady: znalost úãetnictví
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst.
4, zák. ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: od 1. 9. 2003, moÏn˘
v‰ak jiÏ od 1. 8. 2003
Platové zaﬁazení: tﬁída 6-7
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 7. 7. 2003
do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Nové knihy

V M Ě S T S K É K N I H O V N Ě V E S L AV K O V Ě U B R N A
3. Mary Higgins-Clarková: Tatínkova hol1. Pavel Frýbort: Muž na prodej – mužem na
čička – Ellie Cavanaughové bylo teprve sedm,
prodej je novinář Petr Rybář, hrdina předchozích
když byla její starší sestra Andrea zavražděna.
dvou autorových románů. Nyní si založil firmu
Dramatická událost poznamenala celý Elliin příšAbsolutně dokonalý servis, která nabízí služby
tí život. Matka ze zoufalství začne propadat alkovšeho druhu.
holu. Díky svědectví malé Ellie je uvězněn muž,
2. Madeleine Brent: Bílá žena – přestože
o jehož vině byla přesvědčena. Pátrání však mnoMidži odmala vyrůstá u australského domorodéhem později odkryje nová děsivá fakta.
ho kmene, připadá si jako zrůda, neboť je úplně
4. Richard Herman: Ohnivá clona – politicjiná než ostatní. Má světlou pleť, zelené oči a ohkými neshodami zmítaný svět na pokraji jaderné
nivě rudé vlasy. Když Midži dospěje, rozhodne se
katastrofy. Strhující a děsivě pravděpodobný rokmen opustit a přidat k bílým lidem na pobřeží.
mán o lidské odvaze, letecké virtuozitě, politicCestou zachrání zraněného muže, anglického přikých machinacích a nestabilním světě řítícím se
stěhovalce Lukea Bowmana, který jí spolu s mando záhuby.
želkou Rosemary z vděčnosti poskytne domov na
5. Bernard von Muecklich: Děti slunce
své farmě.
(Jantarová sága) – nejstarší syn vážené etruské
rodiny obchodníků s jantarem ze severoněmecké
přímořské vesnice se vydává na cestu do země faraonů za obchodem. Odehrává se ve 14. století.
varianta A
(1x týdně )
660 Kč
6. Dick Mills: Ryby ve společném akváriu
varianta C
(1x za 14 dní )
510 Kč
(Jak chovat a rozmnožovat 60 druhů sladkovodvarianta M
(1x měsíčně )
450 Kč
ních tropických akvarijních ryb vhodných pro
(pouze pro 1-2 členné domácnosti s ekologicspolečný chov) – praktická ilustrovaná příručka
kým vytápěním – plyn, elektro)
s popisem jednotlivých druhů ryb.
3. I nadále bude prováděn „doplňkový“ tzv.
7. Barry James: Akvarijní rostliny
pytlový systém. Označený igelitový pytel na
(Dokonalý ilustrovaný průvodce pěstováním
lehký domovní odpad, včetně odpadu ze zeleně
zdravých akvarijních rostlin s popisem více než
prodají Technické služby v uvedených termí60 druhů) – akvarijní rostliny nejsou jen ozdobou
nech za 75 Kč všem, kteří mají zakoupenou ně– v dobře vyváženém systému spoluvytvářejí přikterou známku na popelnici.
rozenější prostředí ryb.
8. Thomas Brezina: Ostrov netvorů – třetí
Aby byl igelitový pytel odvezen, požaduje firdíl volné řady detektivních příběhů o čtveřici kama Respono, a. s. Vyškov, umístění pytle u sběmarádů Tině, Erikovi, Dominikovi a Patti, nás zarové nádoby!
vede na řecký ostrov Rhodos, kde děti tráví letní
Děkujeme všem občanům za ekologický příprázdniny. A opět nezůstane jen u prázdninového
stup při likvidaci tuhého komunálního odpadu.
lenošení.
HM
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Známky na popelnice pro domácnosti
Na základě smlouvy mezi městem Slavkovem
u Brna a Responem a. s. Vyškov jsou Technické
služby Slavkova u Brna pověřeny prodejem
známek na „popelnice“ na II. pololetí 2003 pro
domácnosti. Prodej známek byl zahájen v budově Technických služeb, Špitálská 733
po 16. 6. 2003
8–11.30
12.30–16.45
st 18. 6. 2003
8–11.30
12.30–16.45
a dále každé pondělí a středu ve výše uvedené
pokladní hodiny do 31. 7. 2003.
Pozor! 1. Do 20. července 2003 bude prováděn svoz ještě podle zakoupených známek z I.
pololetí 2003! Od 21. 7. 2003 bude firma Respono, a. s. Vyškov vyvážet pouze „popelnice“
označené známkou platnou pro II. pol. 2003.
2. Cena za svoz a likvidaci 110litrové „popelnice“ na II. pololetí r. 2003:
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 17. července 2003 uplyne rok, co nás navždy opustil pan
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Opustili nás
Jaroslav Žahourek (51)
Štěpánka Kotolová (89)
Františka Grycová (89)

20. 5.
23. 5.
9. 6.

JIŘÍ ŠILHÁNEK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 21. července 2003 uplyne 15 let, co nás navždy opustil
můj manžel, pan

MILOSLAV DANIEL
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka,
synové Petr a Miloš, dcera Pavlína s rodinami a sestra Libuše

Slavkov uprostﬁed Evropy
Nûkolika fotografiemi úãinkujících se je‰tû vracíme k ãlánku na stranû 1. Foto: Tomá‰ Hájek

Komorní smyčcový soubor pod vedením Miloslava Strejčka
Děvčata z Glitter Stars ▲

Děvčata z tanečního oboru ZUŠ ▼

Pohár starosty
Dne 30. května 2003 se žáci 2. stupně
z obou slavkovských základních škol sešli na
stadionu, aby si u příležitosti Mezinárodního
dne dětí zasoutěžili o „Pohár starosty“.
Během dopoledne měřili své síly žáci ZŠ
Tyršova se žáky ZŠ Komenského nejen v atletice (60 m sprint, běh na 600, 800, 1000
a 1500 m), ale i v soutěžích tzv. „Hec olympiády“ (skoky v pytlích, výběh do schodů, hod
lopatou, hod vajíčky, závody na kolečkách,
běh trojnohý). Nakonec proběhla utkání ve
fotbale, vybíjené a volejbale. Všichni účastníci se za vydatné podpory ostatních velice snažili, aby pro sou školu nasbírali co nejvíce
bodů. V konečném součtu nakonec zvítězila
ZŠ Komenského, a převzala tak z rukou pana
místostarosty putovní pohár. Všichni se tak už
mohou těšit a trénovat na příští rok, kdy se
toto klání znovu zopakuje.
Vladimír Soukop

Upozornění
Provoz Městské knihovny ve Slavkově
u Brna o prázdninách.
Červenec: Knihovna bude otevřena ve
dnech úterý a středa, a to od 9 do 17 hod (s polední přestávkou 11.30–12.30 hod).
Srpen: Do 7. 8. bude knihovna v provozu
stejně jako v červenci.
OD 11. 8. BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA Z DŮVODŮ REVIZE KNIHOVNÍHO
FONDU.
HM

Upíři na zámku
Do slavkovského zámku na pozvání domácích strašidel přiletí na návštěvu upíři. Jediný
večer, kdy se s nimi můžete setkat, je sobota
5. července 2003 v době od 19 do 24 hodin.
Rezervace vstupenek bude od 20. června 2003
na tel. 544 221 685 nebo 544 227 548.
HM

S

tředa 28. května a středa 11. června 2003
byla pro devatenáct žáků Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna
a jejich rodiče slavnostním dnem. V sále
školy vystoupili tito žáci jako absolventi hudebního oboru na slavnostních koncertech a završili tím své mnohaleté studium.
Zazněly skladby klasiků, např. W. A. Mozarta,
B. Smetany, B. Martinů, A. Filse, J. Ch.
Pepusche a jiných, ale také skladby autorů současných. Střídání slohových období bylo ještě

umocněno zvukovou kulisou různých nástrojů.
Hravé tónové řady a akordy klavíru prostřídávala razantní trubka, hluboký baryton, klarinet

ným dojmem a posluchači i hudebníci se rozcházeli s příjemným zážitkem.
Absolventi: Klára Holoubková, Jiří Klaška, Jiří
Kříž, Jan Matyáš, Soňa Sawczýnová –
zobcová flétna, Aneta Plavinová, Jana
Vítková, Jan Procházka – příčná flétna, Jan
Knotek, Dalibor Šícha – klarinet, Pavel Hlaváček,
Lubomír Knesl, Petra Kulhánková, Veronika
Michálková, Věra Nováčková, Martina Sittová –
klavír, Michal Oujezdský – baryton, Petra Šťastná –
keyboard, Roman Zástřešek – trubka. M. Letecká

Koncerty absolventů
a zvuk sametové flétny příčné i zobcové. Bez
problémů se zařadil i modernější nástroj 20.
století keyboard.
Mladí hudebníci hráli s velkým zaujetím.
Celková atmosféra koncertů působila důstoj-

6/2003

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Pﬁíroda Slavkovska
Invaze baboček
Podobně jako ve světě
známý stěhovavý motýl
Danaus, který každoročně
putuje tisíce kilometrů
z Kanady až do Mexika a na
jaře opačným směrem, jsou
i evropské druhy motýlů,
které se v některých létech
stěhují zpravidla z jižní do
střední a severní Evropy.
My v těchto teplých
dnech konce jara a počátku
léta máme možnost sledovat
jiného našeho velkého cestovatele mezi motýly – babočku bodlákovou (Cynthia cardui), která se v našem okolí objevila
koncem dubna a v druhé vlně s rozkvetlými lípami. Je to větší druh babočky s oranžovými

Díky za krásný večer

pěkný den, zúčastnil
 jsemPřejise svám
manželkou a pár přáteli so-

botní akce 24. 5. 2003 na zámku a chtěl bych
alespoň touto cestou velice poděkovat za
krásně strávený podvečer. Velice nás zaujala
prohlídka zámku s aranžovanými květinami,
bylo to překrásné!!! V podzemí na nás dýchla
doba dávno minulá se strašidly, také velice
zdařilé!! A krásný večer završený fontánou
s ohňostrojem bral dech snad všem. Proto
mně dovolte, abych vám všem, kdo se podílel
na přípravě tohoto krásného dne i večera, ještě jednou moc poděkoval a popřál Vám mnoho sil do dalších činností. Vašim přičiněním
jsme se všichni na chvilku zastavili v této
uspěchané době a prožili krásný večer… ještě
jednou díky!
Miloš Křivinka

a černými skvrnami, zdobená bílými poli na předních křídlech. Tento motýl
je rozšířen po celém světě.
Stěhování motýlů je stále
plné záhad, dosud dostatečně
neobjasněných.
Nejsou vzácné případy,
kdy mrak motýlů táhnoucích krajinou končí svůj
život v moři nebo na
velehorských ledovcích.
Babočky cestou ze severní
Afriky a jižní Evropy na
sever zakládají nové generace na živných rostlinách,
jimiž je více druhů bodláku, kopřivy, řebříček, hadinec, černobýl i jiné rumištní rostliny, na kterých se housenky vyskytují většinou jednotlivě,
takže unikají pozornosti. Jsou žlutozelené s řídkými ostrými trnitými chlupy. Škoda, že u nás,
díky rozmáhajícímu se kultu motorových sekaček, tyto rostliny silně mizí. Zejména bodláky
svým složeným květenstvím jsou bohaté na
nektar a všemi druhy motýlů vyhledávané.
Živnou rostlinou pro tuto babočku je i kulturní
sója, v posledních létech pravidelně setá i v katastru našeho města. Motýly nacházíme v otevřené krajině; rychle a obratně létají. Po desítkách navštěvují i rozkvetlé vonící lípy, které
letos bohatě kvetou a lákají včely i motýly
svým nektarem.
M. Hrabovský

Slavkovský
nová e-mailová adresa

info@bmtypo.cz

Extrémní noãní pﬁejezd krasu doprovázel úplnûk a mráz
Pětašedesát kilometrů Moravským krasem čekalo 16. května účastníky 5. ročníku extrémního
závodu Suicidal Night Trophy 2003. Letošní akci
doprovázela velká nepřízeň počasí. Předpověď
hovořila o přízemních mrazících a teplotě až šest
stupňů pod bodem mrazu. Jediné, co závodníkům
opatřeným mnoha svítilnami mohlo pomoci, byl
měsíc. Byl totiž úplněk.
V kategorii mužů zvítězili časem 5 hodin a 54
minut bratři Kamil a Milíč Fojtovi ze Slavkova
u Brna. „Nejhorší byl asi pětikilometrový úsek
z Jedovnic. Byl plný kořenů, bláta a hlubokých
kaluží. Jinak jsme měli hlavně velké štěstí, protože jsme neměli žádné technické problémy s koly.

Navíc brácha skvěle navigoval, takže jsme si zajeli asi jenom půl kilometru, což je v tak těžkém
závodě skoro zázrak,“ řekl nám Kamil Fojt z vítězné dvojice, který jel závod už vloni. Jeho bratr
je vítězem prvního ročníku Suicidal Night
Trophy 1999.
Z žen jely nejlépe Eva Sedláčková a Marta
Fialová. „Přestože neměly soupeře, ocenili jsme
je, že náročný závod zvládly,“ prozradil ředitel
závodu Giuseppe Svoboda.
Extrémního, adrenalinem nabitého závodu se
zúčastnilo celkem šestadvacet dvojic a tři běžci.
Od půl osmé začaly postupně vyjíždět jednotlivé
dvojice, které měly za úkol projet trasu v co nejkratším čase a podle zásad fair play. „Pro bikery
platilo, že musí projet dvě občerstvovací kontroly
a další tři stanoviště museli najít v lese. Značka fixem specifické barvy ve startovní kartě měla zajistit, aby si někdo cestu nezkrátil po silnici,“ vysvětlil ředitel Svoboda.
Tomáš Hájek

Úsměv na tvářích závodníků po prvních kilometrech vystřídalo vyčerpání z náročné jízdy.
Na snímku Miroslav Novotný. Foto: T. Hájek
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
âERVEN¯ DRAK. ANTHONY HOPKINS, RALPD FIENNES, EDWARD NORTON, HARVEY KEITH, EMILY WATSON. První a nejdûsivûj‰í kapitola trilogie o Hannibalu Lecterovi.
ROKERKY. GOLDIE HAWN, SUSAN SARANDON, GEOFFREY RUSH. Nikdy
nejste tak staﬁí, abyste nemohli b˘t mladí.!
EXPRESFOTO. ROBIN WILLIAMS, CONNIE NIELSEN. Není nic nebezpeãnûj‰ího neÏ dobﬁe známá tváﬁ!
SEXY PÁRTY. CURTIS ARMSTRONG, RYAN REYNOLDS, TARA REID. Îivot
je pﬁíli‰ krátk˘ na to, abychom se stali bohat˘mi moc pomalu. Bláznivá komedie z vysoko‰kolsk˘ch kolejí.
âERN¯ RYTÍ¤. MARTIN LAWRENCE. Stﬁedovûk se úplnû zmûní a nikdy uÏ
nebude stejn˘. Z 21. století ho nav‰tíví Jamal a chce pomáhat krásné dámû
porazit zlého krále.
SKRYTÁ AGENDA. DOLPH LUNDGREN. KdyÏ FBI nedokáÏe ochránit své
svûdky, pﬁichází ãas pro ‰piãkového agenta!
EXPLOZE. Lidstvo Ïije ve hﬁíchu a musí b˘t spaseno. První cíl útokÛ je Las
Vegas – mûsto pozlátka a hazardu.
LEGENDA O ZU. Ovládni meã. Panuj nad vesmírem Gigantické hory, nadpﬁirozená boÏstva a magicky prudké akce.
13 DUCHÒ. Hor‰í neÏ b˘t v domû s duchem je b˘t se 13 duchy. HrÛza se ‰íﬁí
a stupÀuje. Po prvních tﬁinácti minutách ucítíte nekontrolovateln˘ tﬁas rukou. Budete se bát. Opravdu bát.
KRVAVÁ STOPA. CLINT EASTWOOD. Promy‰len˘, drsn˘ a napínav˘ thriller, kter˘ vás nenechá vydechnout.
PLES P¤Í·ER. BILLY BOB THORNTON, HALLE BERRY, HEATH LEDGER.
Pﬁíbûh zakázané lásky mezi vûzeÀsk˘m dozorcem a mladou krásnou Ïenou,
která nav‰tûvuje manÏela odsouzeného na smrt.
HOLKA NA ROZTRHÁNÍ. .REESE WITHERSPOON. Zaãalo to prst˘nkem od
Tiffanyho a bytem pln˘m rÛÏí. Film pln˘ malérÛ, honiãek, bláznivin a úÏasn˘ch dobrodruÏství!
PAVOUK. MIRANDA RICHARDSON, RAPLH FIENNES, GABRIEL BYRNE.
V zajetí své vlastní mysli. SnaÏí se vybavit svou minulost, ale pamûÈ ho klame, nedává mu jasné odpovûdi. Pomalu se do nich zaplétá..
VRAH P¤ICHÁZÍ V NOCI. MAX VON SYDOV. Psychopatické monstrum,
které se policii nikdy nepodaﬁilo dopadnout, je brutálnûj‰í neÏ legendární
Jack Rozparovaã.
INSPEKTOR GADGET 2. Nové dobrodruÏství s inspektorem Gadgetem.
Film, kter˘ je pln˘ malérÛ, honiãek, bláznivin a úÏasn˘ch dobrodruÏství.
·VINDL. TOM SIZEMORE, SHERILYN FENN. Akãní film o ãtyﬁech zlodûjích,
kteﬁí se pokou‰ejí udûlat ten nejv˘nosnûj‰í podvod v historii.
NEMRTVÍ. ROB JENKINS, FELICITY MASON, MUNGO McKAY. Film s neokoukan˘mi tváﬁemi, kter˘ potû‰í kaÏdého fanou‰ka hororÛ!
ROZJEë TO. NICK CANNON, ORLANDO JONES, ZOE SALDANA. Komedie
ze vzru‰ujícího svûta slavnostních pﬁehlídek.
NEUVù¤ITELN¯ HULK. LOU FERRIGNO, BILL BIXBY. Jedna du‰e a dvû
tûla. Pozor na experimenty s genetikou!
STRÁÎNÍ VùÎ. TOM BERENGER. Soused. Pﬁítel. Masov˘ vrah. Thriller.
HRANICE ·ILENSTVÍ. MICHAEL BIEHN, GINA GERSHON. Vá‰eÀ. Vina.
Spravedlnost. Podaﬁí se policistovi ochránit lékaﬁku pﬁed ‰ílencem?
MONK. TONY SHALHOUB. Trochu jin˘ detektiv. KdyÏ ztratí místo u policie,
stane se z nûj novodob˘ Sherlock Holmes.
VOJÁCI JEJÍHO VELIâENSTVA. MATT LeBLANC, EDDIE IZZARD, JAMES
COSMO, EDWARD FOX. ·pionáÏní komedie o t˘mu britsk˘ch agentÛ mezi
Ïenami v berlínské továrnû.
SHAOLIN FOTBALISTA. MAN TAT NG, STEPHEN CHOW, VICKI ZHAO.
B˘val˘ fotbalista a student kung-fu objeví nov˘ zpÛsob, jak roz‰íﬁit bojové
umûní po svûtû.
TùÎKÁ VÁHA. DONAL LOGUE. Proã je pro Ïeny tento muÏ tak neodolateln˘?
EROTOMÁNIE. KdyÏ se fantazie Ïeny stane nejhor‰í noãní mÛrou muÏe.
Film podle skuteãné události.
100 ÎHAV¯CH TYG¤IC. Hitová sexy komedie. Pozor na tajné Ïenské zbranû!
SOUKROMÉ ZÁLEÎITOSTI. FRÉDERIC DIEFENTHAL, THIERRY LHERMITTE, SAMUEL LE BIHAN. Napínav˘ pﬁíbûh, pﬁi kterém se budete modlit, aby
(ne)skonãil!
DINA. MARIA BONNEVIE, GERARD DEPARDIEU. Dobov˘ thriller odkr˘vající vá‰nû a intimní vztahy 19. století.
TERORISTKA. Cítí se zrozena k vy‰‰ímu poslání. Její smrt není bûÏná...
Film vychází z události kolem atentátu na indického premiéra Gándího.
GACY. MARK HOLTON, ADAM BALDWIN. Pﬁítel. Soused. Vrah. Edice
Masoví vrazi mezi námi.
BEN HUR. Pﬁíbûh odvahy a víry. Animované zpracování historického velkofilmu.
ANIMATRIX. Úchvatné vizionáﬁské spojení poãítaãové animace s klasickou
japonskou ruãní animací. Od tvÛrcÛ trilogie „The Matrix“..
ARNOLDOVY PATÁLIE. Velk˘ problém potﬁebuje velkou hlavu. Arnold zachraÀuje svût a v‰echny v okolí.
ATLANTIS – MIO SE VRACÍ. Pokraãování oblíbeného animovaného pﬁíbûhu o tajemné Atlantidû pﬁi nové a je‰tû bláznivûj‰í v˘pravû!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

10

6/2003

Oficiální náv‰tûva z francouzského druÏebního mûsta DARNEY v na‰em mûstû

Náv‰tûva pﬁátel
z Darney
Ve dnech 23.–26. května navštívila naše město na pozvání radnice,
družebního výboru města a hasičského sboru oficiální delegace družebního města Darney v čele
s představiteli města, členy družebního výboru,
hasičského sboru a občanů. Po jedenadvacáté hodině se ozvalo dlouho očekávané „jsou zde – přijíždějí.“ Po krátkém uvítání a bohaté večeři byli
všichni účastníci ubytováni v penzionech
a v soukromí. Unavení, ale šťastni, že jsou zde,
stačili u jídla sdělit důvod svého pozdního příjezdu. Během cesty se zastavili v obci Metly, postižené loňskými záplavami, na jejíž obnovu provedli v Darney sbírku. Sbírka vynesla nemalou
částku, za kterou byla provedena rekonstrukce
dvou rodinných domků.
Program, který původně počítal se třemi dny
pobytu, musel být stlačen do dvou dnů. V sobotu
se uskutečnilo oficiální přijetí starostou města

Předávání daru
a dalšími představiteli radnice a družebního výboru – francouzské sekce ve svatební síni radnice. Po krátkých přivítacích projevech a předání
malých dárků představiteli obou měst požádal
starosta celou delegaci o zápis do pamětní knihy
města.
Po tomto aktu započala společná prohlídka
města počínaje novou sportovní halou, přístavbou školy, moderními třídami vybavenými výpočetní technikou a učebními pomůckami pro praktickou výuku žáků. Hosté nešetřili slovy chvály
na představitele města za jejich činnost a práci
pro mládež a občany města. Při cestě starosta

Setkání žen v Domě dětí a mládeže

Společné foto v zámeckém parku
prezentoval jednotlivé budovy, na jejichž rekonstrukci se město finančně podílelo Dopolední
prohlídka byla zakončena prohlídkou zámku
a výstavy květin v zámeckých prostorách.
Odpoledne se všichni zúčastnili odhalení památníku na Bitvu tří císařů u Holubic. Delegace
se rovněž zúčastnila slavnostního předávání
městského práva našim stárkům u máje na náměstí. Další program již pokračoval odděleně.
Slavkovský klub žen s klubem žen z Darney
uspořádal v Domě dětí a mládeže pro ženy společné posezení, o kterém pojednává jiný článek.
Druhá skupina, pro kterou připravili program
slavkovští hasiči v rámci družby, se zúčastnila
prohlídky hasičské zbrojnice, zásahové techniky
a nikdo neodmítl pozvání na malý přípitek, který
se v těchto parných dnech hodil. Večerní program
připravili opět hasiči, kteří pozvali všechny na
společenský večírek do restaurace Gól. Zde si
všichni při tanci a poslechu skupiny Osada příjemně popovídali. Nenechali si rovněž ujít nádhernou světelnou show v zámeckém parku.
Poslední den pobytu dopoledne věnovali opět
všichni účasti na Svatourbanských hodech a odpoledne prohlídce a bohatému programu na hradě Špilberk. Tento program pro nás připravilo
vedení Vinárny na hradbách. Po návratu z Brna

v nočních hodinách nikdo neodmítl starostovo
pozvání na taneční zábavu na zámeckém nádvoří pořádanou při příležitosti hodů a že se to všem
líbilo, dokládá zanícení pro tanec s krojovanou
mládeží a jejich nechuť jít spát.
Pondělní ráno bylo kruté pro brzké vstávání,
které není silnou stránkou Francouzů, a také proto, že to byl den jejich odjezdu. Tedy „au revoir
nos amis de Darney.“ Děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci tohoto krátkého, ale krásného setkání.
Vratislav Malý

V restauraci Gól

Setkání žen
V sobotu 24. května se uskutečnilo v Domě
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna setkání členek Českého svazu žen s ženami z Darney, které
přijely do Slavkova na návštěvu. Cílem byla výměna zkušeností jak trávit volný čas zájmovou
činností – především rukodělnou. Přivezly proto
několik ukázek různých technik – vyšívání, tvorba květin, šití patchworkových přikrývek a závěsů, zdobení váz různými technikami včetně vysvětlení pracovních postupů. Naše ženy ukázaly
na výstavce své práce, které se naučily většinou
v kurzech. Tyto kurzy připravuje pracovnice
DDM pro slavkovské i mimoslavkovské ženy
a dívky a setkávají se s velkým zájmem.
Například malba na sklo, vyšívání, tvorba modrotisku, modelování z hrnčířské hlíny, drátkování a drhání, které vycházejí především z lidové
tvorby a řemeslné dovednosti našich předků.
Pomocí tlumočnic si předaly řadu námětů,
vyměnily si dárky a poseděly při občerstvení,
které naše ženy připravily.
Jarmila Pilátová,
předsedkyně ČSŽ ve Slavkově
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Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče
V červenci slunce svými sálavými paprsky
vysušuje vše živé na zemi, proto nezapomeneme vydatně zalévat ke kořenům rostlin. Je to
však čas, kdy začínají zrát bobuloviny, třešně,
višně, meruňky a broskve. Sklízíme okurky,
papriky, rajčata, cibuli a česnek. Meruňky
a rané broskve sklízíme pro přepravu o několik
dní dříve, aby nedocházelo k otlakům. Pokud
na meruňkách zjistíme monoliový úžeh, možno
použít přípravek Horizon 250 EW. Po sklizni
peckovin (meruňky, višně, třešně) je vhodná
doba k řezu i zmlazení korun stromů. Provedeme též postřik proti padlí (Bayleton,
Beaton). Po sklizni rybízu vyřežeme staré větve z keřů a u angreštu likvidujeme hnědé americké padlí spálením napadených plodů a větviček nebo celých stromečků.
Letní odrůdy hrušek (Alfa, Clapova) a jablek
(Julia, Mantet, Průsvitné) sklízíme těsně před
jídlem, jinak moučnatí a hnijí. K zamezení výskytu hořké skvrnitosti u citlivých odrůd jablek
pokračujeme s postřikem chloridem vápenatým
(Kalkosol 25 1 %) nebo ledkem vápenatým 1 %.
U vinné révy vylamujeme fazochy, vyvazujeme
letorosty a potom osečkujeme. Podle počasí pokračujeme v ochraně proti padlí: Bayleton 25
WP, Horizon 250 EW; perenospoře: Acrobat
MZ nebo proti oběma chorobám: Discus,
Hattrick, Qvadris. Tyčková rajčata vysazujeme
k oporám, vhodné jsou opěrné spirály. Proti plísni okurkové, plísni bramborové na bramborách
a rajčatech použijeme přípravek Acrobat MZ

s ochrannou lhůtou 3 dny. V polovině měsíce již
začínáme sklízet česnek a cibuli se sazečky.
Okolo 15. července vyséváme pekinské zelí,
které do prvních mrazů vytvoří chutné hlávky.
Postupně ukončujeme sklizeň cibulovin – tulipány. Cibule narcisů po rozdělení můžeme ihned vysázet. Koncem měsíce je možné přesazovat kosatce a vysévat některé dvouletky –
sedmikrásky, macešky, pomněnky.
Aktuální informace o výkupu ovoce sledujte
v domě zahrádkářů ČSA 252 ve Slavkově
u Brna, kde též probíhá výkup.
Zpracovna ovoce v ulici Lomená začíná sušením ovoce koncem měsíce července. Je nutné se
objednat kdykoliv na tel. č. 544 221 195, 544
221 332 nebo osobně na zpracovně. Nejmenší
dávka pro sušení je 7 kg ovoce.
Dny plné slunce a úsměvů přejí Zahrádkáři

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
6. 7. Opravdu do‰lo k zázrakÛm obsaÏen˘m
v Bibli?
13. 7. Neustále hledejte BoÏí království
20. 7. SJEZD – Ro‰ického stadion v Praze –
„Vzdávejme slávu Bohu“
27. 7. Svûdectví o Bohu ve svûtû kolem nás
27. 6. Uznání autority je pro vás ochranou
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Objev v kostele „na Špitálce“
Základy původního gotického kostelíka byly nalezeny při rekonstrukci kostela sv. Jana
Křtitele „na Špitálce“. Občané budou moci zhlédnout nálezy v Den otevřených dveří v neděli 29. června 2003 v době 9–12 h a odpoledne 14–17 h.
a Programu městských památkových zón jeho
Kostel sv. Jana Křtitele je od 1. 1. 2003 v marozsáhlá rekonstrukce. Nachází se v bývalém
jetku Římskokatolické farnosti ve Slavkově
předměstí Slavkova. Kostel se špitálem byl zaa letos začala za podpory města Slavkova
ložen ve 13. stol. zdejší komendou německých
rytířů. Když byl po husitských válkách v 15.
stol. obnoven a roku 1645 přišel třicetiletou
válkou opět ke zkáze, postavil jej znovu
Dominik Ondřej z Kounic. Nynější kostel v renesančním slohu pochází z r. 1743 od
Maxmiliána Oldřicha hraběte z KounicRietbergu. Objevený původní kostel, jehož základy s gotickou cihelnou dlažbou můžete spatřit, byl tehdy rozšířen o přední část (oválný
presbytář a sakristii) a o dvě boční kaple, P.
Marie a Ukřižovaného Spasitele. Protože
v těchto místech býval hřbitov, došlo při odkrývání dlažby k propadení několika hrobů
z 18. stol. Na zdech,
které zůstaly z doby
gotické, jsou v kostele i v bývalém špitálu
pozůstatky starých
omítek.
Letos mají probíhat práce na odvlhčení zdiva stavby a vybudování
nové
kanalizace.
P. Milan Vavro,
farář
Nahoře interiér s výkopem, vpravo celkový pohled z ulice
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okénko

Je čas prázdnin a dovolených, proto si něco povíme o tom, jak musí být vybaven diabetik, aby
mohl bez problémů prožít dovolenou doma nebo
v zahraničí. Především musí mít dobře kompenzovanou cukrovky a také se poradit se svým ošetřujícím lékařem. Při cestě do zahraničí by měl mít
s sebou větší zásobu inzulinu a všech léků i pro případ náhlé hospitalizace. Nezapomeňte na dobré
obutí a zdravotní ponožky. Ať jde diabetik na pěší
vycházku nebo na kole, nikdy by neměl být sám
a vždycky musí mít něco na pití a jídlo. V létě
máme vypít 2–3 l tekutin.
Pokud se chystáme na dovolenou do zahraničí,
máme mít u sebe mezinárodní diabetický průkaz
(dostanete ho v naší kanceláři na poliklinice), který ukážete při vstupu do letadla nebo do autobusu.
Inzulin máme uložen v osobním zavazadle v termoboxu nebo alespoň v termosáčku a nevystavujeme ho příliš na slunci. Nedoporučuje se ani mít
ho v jedné tašce spolu s mobilem. Při cestě osobním autem dbejte na bezpečnostní přestávky po
čas jízdy, změřte si glykémii, napijte se a najezte,
oddychněte si a pokračujte dál až když jste v optimálním stavu. Přílišné horko a meteorologické
změny mohou mít vliv na naši únavu, malátnost,
poruchy spánku a také na zvýšenou glykémii. Při
stravování v cizině musíte odhadnout počet výměnných jednotek nebo sacharidů v jídle.
Nezapomeňte, že např. porce pizzy nebo špaget je
6 VJ, takže k tomu už jen zeleninový salát. Vodu
kupujte pouze balenou, můžete tím předejít nepříjemným průjmům nebo infekcím. Ovoce a zeleninu také pečlivě umývejte a oloupejte. Když už
ochutnáváme zmrzlinu, tak ovocnou a jednu porci.
Všeho s mírou platí i při opalování, koupání a surfování, nechoďte nikdy sami na opuštěnou pláž.
I na dovolené musíme dodržovat čas jídla, aplikaci inzulinu a ostatních léků jako doma. S miniaturním glukometrem, inzulinovým perem nebo
pumpou nejste vůbec nápadní a nijak se nelišíte od
svých zdravých vrstevníků. Jestli půjdete večer na
diskotéku nebo na jiný program, vezměte si inzulin
a také keks nebo tyčinku. Výjimečně si můžete dát
vinný střik. Nezapomeňte na cestovní pojištění.
Přejeme vám příjemnou dovolenou v cizině
nebo doma, hlavně si oddychněte a naberte nových
sil do dalších dní.
Marie Miškolczyová

Slavkovský
na internetu

www.bmtypo.cz
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Volné byty na Zlaté Hoﬁe
V letošním roce bude v areálu sídliště Zlatá
Hora dokončeno dalších 17 bytových jednotek
tentokrát do osobního vlastnictví. Do bytové jednotky se budou stěhovat především mladí lidé, kteří potřebují vyřešit svoji bytovou otázku.
V posledním čtvrtletí došlo k prudkému růstu
cen bytů, a to z důvodu silných populačních ročníků, úbytku bytového fondu, obav ze sjednocení
daní, předpokládaného růstu cen nemovitostí po
vstupu do EU a v neposlední řadě přístupností k financování nemovitostí formou půjček ze stavebního spoření nebo hypotéčním úvěrem (sazba se pohybuje pod 5%) se splatností až 20 let.
Bytové jednotky byty delší dobu rozestavěné,
a proto umožňují výjimečné cenové relace, které
jsou pod úrovní cen vybydlených bytů prodáva-

Program ﬁímskokatolické farnosti
Staroslovanská bohosluÏba, nedûle 29. 6. v 9.30 h, kaple farního kostela, zpívá Moravsk˘ cherubínsk˘ sbor
Den otevﬁen˘ch dveﬁí v kostele „na ·pitálce“, nedûle 29. 6. 9–12, 14–17 h
Slavnost sv. Cyrila a Metodûje, sobota 5. 7. m‰e sv.
v 18 h
Farní tábor pro dûti ve Zdravé Vodû u Îaro‰ic 12.–19. 7.
Gorazdovy dny na Hoﬁe sv. Klimenta u Koryãan, bohosluÏby 27. 7. v 10 a 15 h
Dûkanátní rÛÏencová pouÈ v ·araticích pﬁi pﬁíleÏitosti
oslav 100 let kostela, za mír, rodiny a duchovní povolání,
sobota 2. 8. v 17.00 (autobus od kostela v 16.15 h)
Farní tábor pro dûti v Rakoveckém údolí 9. aÏ 16. 8.
Slavnost Nanebevzetí P. Marie, pátek 15. 8. m‰e sv.
v 18 hodin.

ných v panelových domech. V současné době jsou
volné poslední tři byty:
• garsoniéra: 45,2 m2 za 590 800 Kč,
tj. 13 053 Kč/m2
• 2+KK: 52,0 m2 za 698 000 Kč
tj. 13 423 Kč/m2
• 3 +1: 94,1 m2 za 1 252 000 Kč
tj. 13 304 Kč/m2
(pro případné zájemce tel.: 542 221 552 – Ing.
Bartůněk).
Jedná se o výjimečnou investiční příležitost.
Pro zajímavost: nové ceny bytů v Brně se pohybují kolem 30 000 Kč/m2 a v Praze za 50 000 Kč/m2.
Také v následující bytové výstavbě ve Slavkově
u Brna se tyto ceny v žádném případě nepodaří
udržet.
V příštím roce se zahájí další bytová výstavba
cca 15 bytových jednotek. Všem lidem, kteří si
koupili byt na Zlaté Hoře, firma Pavel Čáslava –
Čáslava-Stav děkuje za projevenou důvěru a přeje
šťastné bydlení.
(zp)

Bytový dům na Zlaté Hoře.

Foto: Z. Pavlík
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Prázdniny v regionu
BOŠOVICE
29. 6. Přehlídka dechovek Bošovice 2003
v Hájku
30. 8. Podvalák zve na Vala – areál tvrze
HODĚJICE
19. 7. Fotbalový turnaj – 80. výročí fotbalu v Hodějicích
2. 8. XVIII. ročník soutěže v požárním
útoku a II. ročník O putovní pohár
strosty obce Hodějice
14. 8. Bartolomějské hody
HRUŠKY
1. 8. Rockotéka na zahrádce obecní hospody (20 h)
2. 8. Taneční zábava, k tanci i poslechu
hraje skupina ,,Impuls Blučina“, začátek ve 20 hod.
3. 8. Hodová neděle – celý den bude vyhrávat dechová hudba MISTŘÍŇANKA
14–18.30 h. – slavnostní průvod stárků po vesnici
20 hod. – hlavní hodová zábava
KŘENOVICE
26. 7. Křenschock – rockový festival na
hřišti Sokola Křenovice.
8.–10. 8. Tradiční Vavřinecké hody. V pátek
diskotéka, sobota a neděle taneční zábava. Začátky ve 20 hod. V neděli od
10 h zvaní stárků s rozmarýnou. (red.)

Přibývající nové fasády zkrášlí centrum města

Foto 1: mab

S nástupem jara se probudilo i slavkovské Palackého námûstí. Znatelnû prokoukla prodejna Antik (obr. 1) v dolní
ãásti námûstí, v novém brzy bude i dÛm Ïelezáﬁství (obr. 2),

Foto 3: R. Lánský

Foto 2: mab

jehoÏ fasáda pro‰la celkovou rekonstrukcí vãetnû v˘mûny
oken a dveﬁí. Ostudou ke konci roku pﬁestane b˘t i ãást zámeck˘ch koníren (obr. 3 a 4).

Foto 4: R. Lánský
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Zvítûzili Stejskal s Bízou
Start závodu horských kol v aleji na Kounicově ulici ve Slavkově u Brna

Horská kola ve Slavkovû
V červnu pořádal slavkovský cyklistický klub – CK Slavkov u Brna hned dva
závody. Na ten první, Velkou cenu Category
pořádanou v rámci Pells Cupu 2003, přišlo 192
závodnic a závodníků z Čech i Slovenska.
Závodilo se opět za velmi pěkného počasí a na
start přišli opravdu velmi kvalitní závodníci
z české a slovenské bikerské špičky. Nejvyšší
úroveň měly závody žáků, kadetů, juniorů
a Elite, Masters I., žen a juniorek, kde na startu
bylo vždy hned několik závodníků z první desítky v republice.
Nás nejvíce zajímal souboj v nabité juniorské
kategorii mezi Michalem Záhorou, který od letošního roku závodí za Favorit Brno a bratry
Kyjovskými, Růžičkou a Spiritem, jezdících ve

Liga Ïactva horsk˘ch kol
18. června uspořádal Cykloklub Slavkov s pomocí DDM Slavkov I. kolo náborového závodu
„Slavkovská liga žactva“.
Byly vypsány tři kategorie – nejmladší žactvo
(r. nar. 1993 a 1994), mladší žactvo (1991-1992)
a starší žactvo (1989-1990). Na start přišlo 14
účastníků a svedli tuhé boje o pěkné ceny. Pěkné
diplomy věnoval vítězům DDM Slavkov.
VÝSLEDKY: Nejmladší žáci (200 m): 1.
Josef Hrbáček, 2. Matěj Jeřábek, 3. Matouš Frič.
Nejmladší žačky (200 m): 1. Hana Navrátilová.
Mladší žáci (900 m): 1. Marek Kratochvíl, 2.
Jiří Mazal, 3. Jan Juriš, 4. Jiří Halas (Křenovice),
5. Patrik Dolejší. Starší žačky (900 m): 1.
Gabriela Halasová (Křenovice). Starší žáci
(1500 m): 1. Matěj Fikar, 2. Ondra Chudárek, 3.
Michal Kubíček, 4. Lukáš Jahoda.
Po prázdninách bude start II. kola Slavkovské
ligy žactva ve středu 17. září v 16 hod. opět
u koupaliště. III. kolo Slavkovské ligy žactva –
finálové se bude konat ve středu 24. září na slavkovské střelnici v 16 hod.
(pn)

Pozvánka do Zámecké stﬁelnice
Zveme zájemce o sportovní střelbu a střelbu vůbec, aby přišli ve dnech 3.–5. 7. na
Zámeckou střelnici ve Slavkově u Brna seznámit se s prostředím a podmínkami střeleckého
sportu.
Zároveň si dovolujeme upozornit, že zámecká střelnice bude ve dnech 17. 7.–3. 8.
z důvodu dovolené mimo provoz.
(jg)

„vosích“ dresech CK Slavkov. Michal
vjížděl do posledního kola na prvním místě se slušným náskokem před Horákem
z Morkovic a Ivanovem z Ostravy a Jirkou
Kyjovským. Avšak v posledním kole se před
Michala Záhoru za nepochopitelných a nejasných
okolností dostal Horák a zvítězil. Jirka Kyjovský
přijel na velmi pěkném čtvrtém a jeho bratr
Radovan na pátém místě. Mirek Růžička byl 17.
a Honza Spirit 19. V kategorii Elite I. s přehledem
zvítězil Pavel Boudný. V kategorii hobby obsadil
náš Laďa Netopil 12. místo. Mezi mladšími žáky
byl 11. Jirka Tannert. Potěšil nás zájem a nadšení
těch nejmenších v náborových kategoriích.
Na závěr se sluší poděkovat starostovi Mgr.
Kostíkovi za poháry, které věnoval do soutěže
Elite I. a junioři. Dále pluku CO z Bučovic, firmě
Category Brno a dalším sponzorům a hlavně organizátorům za obětavou a již téměř strojovou
činnost při organizaci těchto závodů.
(pn)

Týden po mistrovství republiky se na koupališti ve Slavkově uskutečnil čtvrtý turnaj
Českého poháru mužů, kterého se zúčastnily
také kvalitní zahraniční dvojice. Japonský pár
Kirihara–Hata byl vyřazen po velkém boji
Džavoronokem a Fikarem a obsadil konečné
páté místo, přičemž ihned po turnaji odjížděl
na turnaj Světové série do řeckého Rhodos,
z kterého se za týden bude vracet a absolvuje
v beachovém areálu slavkovského koupaliště
přípravný kemp. Za očekáváním zůstaly slovenské páry, které si přípravu na turnaje
Světové série, představovali určitě výsledkově
lépe. Dobré výsledky opět zaznamenaly naše
juniorské dvojice, když se dva páry
(Kolář–Rotrekl a Hejna–Nezdařil) probojovaly mezi nejlepších osm. V souboji o třetí místo
zvítězila zkušená dvojice Džavoronok–Fikar
nad Pavlasem a Šimkem v poměru 2:0 (13, 16)
na sety. Ve finále se utkaly domácí dvojice
Kuchta–Hanák (překvapení turnaje) se
Stejskalem–Bízou. Favorité zvítězili po urputném boji v poměru 2:0 (19,15) na sety.
Konečné pořadí: 1. Stejskal–Bíza, 2. Kuchta
–Hanák, 3. Džavoronok–Fikar, 4. Pavlas–Šimko,
5.–6. Kirihara–Hata (JPN), Palinek–Smrčka,
7.–8. Kolář–Rotrekl, Hejna–Nezdařil. L. Kuchta

Družstvo starších žáků DDM Slavkov u Brna

Slavkovsk˘ basketbal opût úspû‰n˘
Až koš vstřelený v poslední vteřině závěrečného turnaje basketbalu starších žáků rozhodl o zisku 4. místa v oblastním přeboru 2002/2003.
Trenéři Jitka Klašková a Petr Brulík hodnotí sezonu jako velmi náročnou a o to více si cení úspěchu
družstva, které dokázalo v kvalifikačních turnajích porazit a zkušenější týmy větších oddílů.
V rámci přípravy na příští sezonu absolvují
basketbalisté třídenní sportovní soustředění

v Zábřehu na Moravě, o prázdninách basketbalový kemp v Roštíně u Kroměříže.
V konečném pořadí celků skončil náš tým za
BSM Brno, Žďasem Žďár, BK Mor. Slávií na 4.
místě: 4. DDM Slavkov 408:238 11 b.
V přístí sezoně by hráči pod vedením P.
Brulíka už konečně chtěli dosáhnout na medailové umístění v oblastním přeboru dorostenců.
Držme jim palce!
DDM
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Žili mezi námi
a dosud většina z nich žije ve vzpomínkách
svých potomků, příbuzných a přátel. Jedno z židovských rčení praví, že člověk je tak dlouho živ,
dokud se na něho vzpomíná.
Starší občané našeho města si ještě mohou pamatovat a mladší možná také už něco slyšeli
o tom, že i v našem městě žilo téměř do poloviny
20. století několik desítek židovských občanů.
Připomeňme jen některá nejznámější jména, například starého pana Stracha, majitele palírny
a známého sadaře, jeho syna – gynekologa MUDr.
Otmara Stracha, praktického lékaře MUDr. Weila
s jeho tehdy proslulým automobilem, nebo dvou
bratranců Viktora a Felixe Redlichových, spolumajitelů cukrovaru, který skýtal obživu mnoha
obyvatelům Slavkova a okolí. Dědeček posledně
jmenovaných řešil sice náboženskou otázku přestupem k církvi římskokatolické, ale oba bratranci jistě věděli, proč před okupací republiky uprchli i s rodinami za oceán. Neznámé snad není ani
jméno ředitele cukrovaru Ing. Selingera a mnoha
dalších drobných živnostníků a soukromníků.
Většina z nich nebo jejich rodin zahynula při holocaustu a pokud někteří přežili, byli poznamenáni na celý život.
V anglickém městě Nottinghamu v synagoze
pokrokové židovské kongregace chovají a při bohoslužbách používají vzácnou památku – posvátnou Toru – (ručně opsaných pět knih Mojžíšových) ze slavkovské synagogy odcizenou za
okupace nacisty. Většina přátel z kongregace navštívila Slavkov již při otevření opravené synagogy. V poslední době tam ustavili sdružení The
Friends Of Austerlitz (FOA). Členové jsou v písemném styku s židovskými emigranty v různých
končinách zeměkoule. Ti, kdo mají nějakou vazbu
ke Slavkovu, by rádi uchovali památku na zdejší
bývalou židovskou komunitu. Mnozí z nich vlastní artefakty, které by vzpomínky na ně mohly oživit. V opravené slavkovské synagoze však k tomu
není dostatek prostoru, neboť hlavní chrámová loď
je zaplněna depozitářem státního archivu. Člen zastupitelstva J. Seifert přišel na myšlenku, že by se
pro účely malého židovského muzea mohly využít

Židovská škola na Koláčkově nám. 664

místnosti novější židovské školy na Koláčkově
nám. čp. 664. Stará škola i s židovskou radnicí byla
totiž prodána do soukromých rukou, zbourána
a nová stavba již slouží k jiným účelům. Město
Slavkov myšlenku židovského muzea akceptovalo
a již uskutečnilo nejnutnější stavební úpravy. Tato
novější škola však není pod ochranou památkové
péče, takže na dotace od státu spoléhat nelze.
Členové nottinghamské FOA ve snaze pomoci
uskutečnili sbírku a výsledek 700 liber (32 360,30
Kč) odevzdali městu Slavkov. Následovali tak příkladu MUDr. Erica Stracha z Liverpoolu, který
jako první daroval již dříve k témuž účelu podstatnou finanční sumu. K oběma těmto darům přibyly později i některé drobnější, například marky
darované po turistickém návratu z Německa
Janem Bachrichem z Israele a další. Celková výše
darů činí k dnešnímu dni 66 540,43 Kč.
O všech darech byly sepsány řádné darovací
smlouvy, v nichž obě smluvní strany, tj. dárce
i město Slavkov, vyslovují hluboké přesvědčení
o historickém významu osídlení starého města
Austerlitz židovskou komunitou a uznávají její
neopominutelné místo v dějinách města i skutečnost, že jsou vedeny společnou snahou připomenout a přiblížit ji dnešním generacím a zachovat
její památku pro budoucnost. Současně též věříme, že se ozvou další sponzoři, aby dílo mohlo být
důstojně dokončeno.
L. Kropáčková,
kronikářka města Slavkova
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Nová nauãná stezka pﬁiblíÏí historii
Rovnost, čtk – Milovníci historie, kteří zavítají
na slavkovské bojiště, se již brzy budou moci podrobně seznámit se slavnou bitvou tří císařů.
Budovaná naučná stezka má prostřednictvím 30
panelů turisty obeznámit s tím, kudy táhly francouzské a spojené rakouské a ruské šiky.
„Zvědavce zavedeme i do méně známých míst,“
přiblížil starosta Tvarožné F. Kopecký. Stezky
protkávají bojiště a měří 50 kilometrů. Turisty zavedou k Mohyle míru, na vrch Žuráň, do slavkovského zámku i do některých obcí a na mnohá návrší. S využitím cedulí návštěvníci zjistí, v které části
bojiště manévrovaly jednotlivé šiky. „Lidé si tak
mnohem více udělají představu o tom, o jak mimořádnou vojenskou operaci šlo,“ uvedl starosta.
K vytvoření stezky stačilo označení zajímavých
míst na bojišti informačními tabulemi. Projekt organizovalo občanské sdružení Mohyla míru –
Austerlitz spolu s obcemi. Celkem si vytvoření trasy vyžádalo 300 tisíc korun. Podrobně je popsána
také na internetových stránkách sdružení www.
austerlitz2005. com. „Již nyní pracujeme také na
vzniku cyklostezek. Naučnou stezku Bitva tří císařů protknou tři. Každá bude pojmenována po jednom z panovníků,“ řekl člen spolku M. Jandora.
Ve slavkovské bitvě 2. prosince 1805 zvítězila
Napoleonova armáda nad vojsky rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I.
Francouzi ztratili 12 000 mužů, spojenci přes
27000 vojáků a většinu dělostřelectva.

VáÏení pﬁátelé country a folku,
dalším účastníkem 5. ročníku přehlídky folku
a country bude polovina známé folkové dvojice
Paleček–Janík, a sice Miroslav Paleček. Bylo
mým přáním pozvat tuto dvojku. Bohužel v termínu našeho festivalu mají dovolenou, ale tenisový
fanoušek a aktivní hráč tohoto sportu Mirek
Paleček hraje 15. srpna turnaj v Mohelnici a přijede zahrát alespoň sám. Myslím, že se můžeme těšit na písničky jako Hele lidi, Prodavač limonád,
Slušovická romance, Sbohem Slovensko, tak i novinky s názvy Marihuana, Bezdomovci aj.
Posledním účinkujícím přehlídky bude kapela,
která si říká Rovnátka. Pochází z Břeclavi. Je to
velmi mladá a perspektivní skupina, která vyhrála
Dětskou Portu a Folkový kvítek 2003. Tuhle skupinu jsem pozval nejen proto, že v ní zpívá dcera
bývalé poutnické zpěvačky Hany Černohorské, ale
protože je to talentované sdružení a na našem festivalu byl vždy pro talenty prostor.
Takže přátelé, 15. srpna v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna od 19 hodin na 5. ročníku festivalu Country s Napoleonem se za MÚ, HM a za
Poutníky na vás těší
Jiří Karas Pola

Oznámení modelářů
Lodní modeláři ve Slavkově u Brna upozorňují na svoji novou internetovou stránku
www.rc-offshore.org.
(lm)

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.

Kalendář akcí – červenec 2003
Datum

hod.

5. 7.
5. 7.

10.00–16.00
19.00–24.00

místo konání

poﬁadatel

sport Otevﬁená soutûÏ pro zájemce o sportovní stﬁelbu
kult. Upíﬁi na zámku – netradiãní prohlídka zámeckého podzemí
rezervace vstupenek na tel. 544 221 685 nebo 544 227 548
sport Nokia Meridian Tour
sport Hobby Cup Open – závody automobilÛ do vrchu
sport Skokové závody stupnû Zm-L
sport BUSSINES GOLF TOUR Glaverbel Czech Golf Cup 2003

Zámecká stﬁelnice
Zámek Slavkov

E-COM s.r.o.
HM

golfové hﬁi‰tû
start - smûr Rousínov
závodi‰tû JSC
golfové hﬁi‰tû

GCA
JSC
GCA

17.00

v˘st.
v˘st.

Galerie Hollar
Galerie OK

HM
HM

17.00
9.00–17.00

v˘st.
v˘st.

Galerie OK
zámek - salla terrena

HM
HM

12. 7.
12. a 13. 7.
19. 7.
25. 7.
V ¯ S TAV Y
3. 7.
do 13. 7.
17. 7.
do 31. 8.

13.00
12.00

druh

akce

VernisáÏ v˘stavy grafik a obrazÛ Karla a Daniely Bene‰ov˘ch. V˘stava potrvá do 10. 8.
V˘stava dﬁevûn˘ch plastik a hraãek
Michael Pavlovsk˘ - hraãky a dﬁevûné objekty
Helena Hejduková a Anna Haidingerová - textilní hraãky
VernisáÏ v˘stavy prof. Hermana Baucha – obrazy a grafiky
V˘stava „PraÏsk˘ chodec“ velkoplo‰né fotografické obrazy Doc. Ing. Jiﬁího V‰eteãky
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âERVENEC – SRPEN 2003

Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

1. 7. úter˘

19.30 hod.

3. 7. ãtvrtek

19.30 hod.

5. 7. sobota

19.30 hod.

6. 7. nedûle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

12. 7. sobota

19.30 hod.

13. 7. nedûle

19.30 hod.

19. 7. sobota

19.30 hod.

20. 7. nedûle

19.30 hod.

26. 7. sobota

19.30 hod.

27. 7. nedûle

19.30 hod.

29. 7. úter˘

19.30 hod.

JOHNNY ENGLISH

kina.365dni.cz
100 min.

Britská v˘zvûdná sluÏba získala v agentovi Johnnym Englishovi skuteãnû jedineãnou posilu. Neví, co je strach, neví, co je nebezpeãí, neví
vlastnû vÛbec nic. ·pionáÏní komedie V. Británie. V hlavní roli Rowan Atkinson.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

PUPENDO

119 min.

Infantilní iniciaãní rituál. Malé muãeníãko, kdy nejde o Ïivot, ani o zdraví. Dûj nás zavede do zatuchajících let reálného socialismu, mezi lidi,
kteﬁí mûli tﬁi moÏnosti. Plavat proti proudu, s proudem nebo ‰lapat vodu. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra J. Hﬁebejka.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

8 MILE

110 min.

Pﬁíbûh dospívajícího chlapce, bojujícího o vítûzství v rappové soutûÏi. Dnes je jednou z nejznámûj‰ích a také nejlépe placen˘ch hudebních
hvûzd. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

ÚTĚK DO BUDÍNA

135 min.

Touha jim dala kﬁídla, vá‰eÀ je srazila na zem. Opou‰tí v‰e kvÛli své lásce – ale postupnû pﬁichází i o ni. Nov˘ koprodukãní film âR/SR
na námût románu Vladislava Vanãury.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

GANGY NEW YORKU

160 min.

Léta 1846–63. New York se zmítá v konfliktech mezi anglosask˘mi a irsk˘mi pﬁistûhovalci. V této atmosféﬁe se pokusí jeden mlad˘ muÏ
pomstít smrt svého otce… Historicko-akãní film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

28 DNÍ POTÉ

112 min.

Skupinka aktivistÛ bojuje za práva zvíﬁat. Vypu‰tûné opice rozná‰í nákazu. Jen 28 dní staãí k tomu, aby tváﬁí v tváﬁ odolávali smrtelnému
viru. Koprodukãní sci-fi film Niz./USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

31. 7. ãtvrtek

19.30 hod.

INTACTO

108 min.

Pﬁíli‰né ‰tûstí není velká v˘hra? Ti, kteﬁí pﬁeÏívají katastrofy, zÛstávají vût‰inou sami. Fantastick˘ thriller o vládcích ‰tûstí. ·panûlsk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

2. 8. sobota

19.30 hod.

3. 8. nedûle

19.30 hod.

7. 8. ãtvrtek

19.30 hod.

8. 8. pátek

19.30 hod.

9. 8. sobota

19.30 hod.

10. 8. nedûle

19.30 hod.

12. 8. úter˘

19.30 hod.

14. 8. ãtvrtek

19.30 hod.

MATRIX RELOADED

120 min.

Sci-fi o svûtû ovládaném poãítaãi a skupinû lidí, kteﬁí se snaÏí osvobodit lidstvo ze zajetí poãítaãÛ. Bojovat se bude tentokrát o mûsto Zien.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

CHICAGO

113 min.

Pﬁíbûh kabaretních zpûvaãek, které se dostanou do basy za vraÏdu milence a manÏela. Mazan˘ právník z nich ale neváhá udûlat
populární obûtní beránky. Filmov˘ muzikál USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

8 ŽEN

103 min.

Detektivní komedie, jejíÏ dûj se odehrává v 50. letech. MuÏ byl objeven v posteli s d˘kou v zádech a je jasné, Ïe vrahem byla jedna
z osmi Ïen. Ale která? Francouzsk˘ kriminální film.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

X-MEN 2

120 min.

X-Meni a jejich spojenci se spolu vydávají na nejnebezpeãnûj‰í misi v Ïivotû. Narodili se s v˘jimeãn˘mi schopnostmi, které jim umoÏÀují
vládnout. Akãní sci-fi film USA.
MládeÏi pﬁístupno

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