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Ve dnech 15.–17. srpna 2003 Město Slavkov
u Brna ve spolupráci s Historickým muzeem
Slavkov u Brna a obchodní společností DAVAY
COMMUNICATIONS s.r.o. za finanční pod-
pory Ministerstva pro místní rozvoj ČR uspořá-
dalo XI. napoleonský den při příležitosti naro-
zení císaře Napoleona Bonaparta I.

Z průběhu této akce, která se v tomto pojetí
a rozsahu v letošním roce konala poprvé, vám
přinášíme jako připomínku několik fotografií
(str. 8). Vyhodnocením celé akce se budeme
podrobněji zabývat na stránkách tohoto měsíč-

níku v příštím čísle, kde bychom vás chtěli se-
známit též se základním obsahem PROJEKTU
AUSTERLITZ 2005. (iv)

Ohlédnutí za XI. napoleonsk˘m dnem Vedení základních ‰kol oznamuje
Během prázdnin je prováděna celková re-

konstrukce veškerých prostor školního stra-
vování, která se protáhne do začátku nového
školního roku (září 2003).

Náhradní stravování v průběhu měsíce
září: pro děti 1. tříd a družiny je zajištěno na
MŠ Malinovského, zbývající žáci ZŠ
Tyršova – stravování restaurace Gól, žáci ZŠ
Komenského nám. – stravování DPS, Polní.
V případě potřeby je možná úprava.
Přípravu stravy ve všech jmenovaných zaří-
zeních budou zajišťovat kuchařky ZŠ
Komenského. 

Cena oběda pro I. stupeň (1.–5. třída) – 16
Kč, pro II. stupeň – 18 Kč. Stravné se vybí-
rá od 25. 8. 2003 v budově ZŠ Komenského
nám. (kabinet přírodopisu), „nová“ budova
– paní Boubínová, tel. 544 221 234 v době
8–15 hodin. (zš)

Letos poprvé v rámci Napoleonského dne vojáci v historických uniformách navštívili kapli sv. Urbana nad Slavkovem. Foto: R. Lánský

Evropská muzea připravují pro návštěv-
níky nevšední zážitky právě při příleži-

tosti Dnů evropského kulturního dědictví,
které jsou vyhlášeny na první dva víkendy
v září. Také Historické muzeum ve Slavkově
u Brna má co nabídnout. Mimořádně bu-

dou otevřeny depozitáře v sobotu 6. září
2003 od 9 do 16 hodin. Prohlídky budou
probíhat každou celou hodinu, vycházet se
bude z pokladny zámku, vstup volný.
Přijďte se podívat do zámeckých prostor,
které se běžně neukazují a na sbírkové
předměty, které se nevystavují. Srdečně
zvou zaměstnanci muzea. HM 

Dny evropského
kulturního dědictví

Závody do vrchu
Ve dnech 6. a 7. září se na trase Slavkov

u Brna–Rousínov (serpentiny) uskuteční  další
závod automobilových závodů do vrchu v rámci
seriálu HOBBY OPEN CUP. Pořadatelé tohoto
seriálu se na město Slavkov u Brna obrátili se žá-
dostí uspořádat zde mimořádně již třetí letošní
závod především vzhledem k jedinečnosti
a atraktivitě zdejší tratě. Chtěli bychom touto
cestou naše spoluobčany na tuto jistě zajímavou
sportovní událost nejen pozvat, ale současně
i upozornit, že úsek této silnice bude v době ko-
nání závodů v sobotu v době od 6 do 18 hodin
a v neděli od 6 do 16 hodin uzavřen. (iv)

V měsíci červenci byla zahájena rekon-
strukce stravovacího pavilonu, a to jak staveb-
ní, tak i technologické části. Po vyklizení
všech prostor následovalo vybourání všech
příček, dveří, oken, odstranění omítek, podlah
a demontáž původních instalací. V dalším
průběhu následovalo provedení venkovní ka-
nalizace včetně lapače tuku a opětné provede-
ní konstrukcí nového dispozičního uspořádá-
ní. První podlaží z parku je vymezeno pro
šatnu s hygienickým vybavením pro personál,
vstup pro zásobování a sklady – brambor a ze-
leniny, chlazených potravin, čisticích pro-
středků a univerzální sklad suchých potravin.
Druhé podlaží je určeno pro kuchyň s úseky –
varná část, čistá příprava masa, zpracování
těsta, zeleniny, výdej pokrmů. Z mezipodesty

bude přístupná kancelář vedoucí kuchyně.
Součástí akce je dále výměna oken a zateple-
ní fasády. Pro zrychlení odběru obědů bude
sloužit upravený úsek výdeje. Stavební práce
jsou realizovány plynule a dosavadní stav
akce nás opravňuje ke sdělení, že zahájení
zkušebního provozu lze předpokládat od 22.
9. 2003, to je o víc jako jeden měsíc před pů-
vodně plánovaným termínem. Technologie,
vybavení a dispoziční uspořádání je na špič-
kové úrovni a stravovací pavilon bude jeden
z nejlepších v regionu. (hl)

Rekonstrukce základní ‰koly Komenského úspû‰nû pokraãuje

Václavský jarmark
V sobotu 27. září se uskuteční v zámeckém

parku tradiční Václavský jarmark s řemesl-
ným tržištěm a kostýmovanými prohlídkami
zámku. Hrát bude jarmareční kapela. (red.)

www.bmtypo.czSlavkovský 
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15. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 12. 8. 2003

1. RM schvaluje program své 15. řádné schůze
a volí ověřovatele zápisu.

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

3. RM po projednání „Návrhu dílčího účtu hospo-
daření Města Slavkova u Brna za 2. Q. 2003“ bere ob-
sah této zprávy na vědomí a doporučuje ZM výsledky
hospodaření Města Slavkova u Brna docílené v průbě-
hu 1. pololetí 2003 v rámci jeho rozpočtového i ved-
lejšího hospodaření schválit. Současně RM doporuču-
je finančnímu výboru ZM projednat tento materiál do
10. 9 .2003.

4. RM po projednání zprávy „Rozbory hospodaření
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za
1. pololetí 2003“ bere její obsah na vědomí a doporu-
čuje hospodaření TSMS, Historického muzea, ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova, Zvláštní školy, ZUŠ, DDM
a MŠ Zvídálek za 1. pololetí 2003 schválit.

5. Za osobní účasti ředitele Historického muzea Ing.
Jaroslava Hynšta byla znovu projednána zpráva
„Analýza organizační struktury Historického muzea ve
Slavkově u Brna“, kterou ředitel HM krátce uvedl a ná-
sledně odpovídal na některé aspekty uvedené zprávy,
další dotazy a připomínky členů RM. Závěrem RM vy-
zvala ředitele HM k doplnění předložené zprávy.

6. Za osobní účasti starosty obce Vážany nad
Litavou Ing. Jaroslava Řezáče a zástupců odborných
útvarů Městského úřadu ve Slavkově u Brna byla pro-
jednávána problematika povinnosti této obce uzavřít
s naším městem smlouvu o úhradě neinvestičních vý-
dajů za žáky s trvalým pobytem v této obci plnící po-
vinnou školní docházku v ZŠ, jejichž zřizovatelem je
naše město. Zástupci obou obcí si vzájemně vyměnily
své názory a stanoviska k této problematice s tím, že
závěr s návrhem dalšího postupu řešení přijme RM na
své příští schůzi.

7. Za osobní účasti předsedy stavební komise RM
pana Jana Hudce byla RM seznámena s činností této
komise a přijatými závěry na svých dosavadních jed-
náních. Předseda komise členům RM nastínil problé-
my, které v současné době v oblasti rozvoje a výstav-
by města tato komise vidí.

8. Za osobní účasti Ing. arch. Leony Tupé projedna-
la RM stížnosti na stav bytů v bytových domech v uli-
ci Litavská. RM se seznámila s písemnými odbornými
stanovisky odboru IR (Ing. Jiřího Černého) a projek-
tantky těchto BD (Ing.arch. Leony Tupé) ke stížnosti
na stav bytů Litavská s tím, že odbory BTH a IR v top-
né sezoně společně s dodavatelem stavby (Průmstav
Brno a. s.) provedou detailní technické prověření in-
kriminované části domu. K řešení uvedené problema-
tiky byla svolána schůzka, jíž by se měli mimo výše
uvedených zúčastnit též další odborníci z oblasti sta-
vebnictví.

9. RM dává souhlas k uzavření mandátní smlouvy
s panem Janem Hudcem, Tyršova 1108, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 46238174 na výkon TDI stavební
akce: „Rekonstrukce Základní školy Komenského“
dle předloženého návrhu smlouvy.

10. RM po projednání návrhu prodeje pozemků p. č.
2598, 2590/1 a 2591 v lokalitě Bučovická v katastrál-
ním území Slavkov u Brna:

- ukládá odboru IR znovu zveřejnit záměr prodeje
pozemků p.č. 2589 o výměře 611 m2, 2590/1 o výmě-
ře 804 m2 a 2591 o výměře 558 m2 v lokalitě
Bučovická v katastrálním území Slavkov u Brna.

- doporučuje ZM vzít na vědomí zánik smlouvy
o budoucí kupní smlouvě ze dne 7. 6. 2002, kterou
Město Slavkov u Brna uzavřelo se společností
Ekonomické stavby, s.r.o., se sídlem Ke Křižovatce
466, Zruč-Senec o koupi  nemovitostí – pozemků
p.č. 2589 o výměře 611 m2, 2590/1 o výměře 804 m2

a 2591 o výměře 558 m2, všechny v lokalitě
Bučovická v katastrálním území Slavkov u Brna a zru-
šit své usnesení k bodu 3. 4. z 11. mimořádného zase-
dání dne 20. 5. 2002.

11. RM po projednání zprávy o záměru rekonstruk-
ce městského rozhlasu bere obsah této zprávy na vě-
domí a současně schvaluje ozvučení ulic Úzká,
Litavská a Nerudova ze schválených finančních pro-
středků rozpočtu na rok 2003. RM dále doporučuje
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2004 jako prioritu
částku 119000 Kč na ozvučení ulic Luční, Polní
a Foerstrova v souladu s doporučením bezpečnostní
rady Města Slavkova u Brna.

12. RM po projednání zprávy o záměru realizovat
oplocení asfaltového hřiště na sídlišti Zlatá Hora u již-
ní strany BD čp.1367:

- schvaluje uhradit náklady na vybudování oplocení
hřiště Zlatá Hora a jeho dovybavení ve výši 203700
Kč z výdajové položky rozpočtu Města Slavkova
u Brna pro rok 2003 číslo 90 – víceúčelové sportovní
hřiště v areálu ZŠ Tyršova.

- ukládá odboru IR připravit návrh smlouvy s fir-
mou JM Demicarr s.r.o., Bučovická 159, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 63 4891 63 na vybudování oplo-
cení hřiště Zlatá Hora a jeho dovybavení.

13. RM po projednání záměru na prodej části po-
zemku p.č. 345 – ostatní plocha o výměře cca 300 m2

v katastrálním území Slavkov u Brna doporučuje ZM
dát souhlas k jeho prodeji z majetku Města Slavkova
u Brna do vlastnictví Mysliveckého sdružení
Kozorožec Slavkov u Brna, IČ: 49408194, za odhadní
cenu a úhradu nákladů spojených s tímto prodejem,
které budou uhrazeny nejpozději při podpisu kupní
smlouvy. Část prodejní ceny ve výši 30% bude převe-
dena do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení
pozemkových náprav.

14. RM po projednání záměru na prodej části po-
zemku p.č. 1941 – ostatní plocha o výměře cca 80 m2

v katastrálním území Slavkov u Brna doporučuje ZM
dát souhlas k jeho prodeji z majetku Města Slavkova
u Brna do vlastnictví pana Josefa Novoměstského ze
Slavkova u Brna za cena ve výši 400 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s tímto prodejem (geometrický
plán, správní poplatky, výpis z KN), které budou uhra-

zeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Část pro-
dejní ceny ve výši 30% bude převedeno do Fondu pro
výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.

15. RM po seznámení se s obsahem zprávy o zámě-
ru prodeje části pozemku p. č. 525/1 v katastrálním
území Slavkov u Brna rozhodnutí v této věci odkládá
na příští schůzi.

16. RM po seznámení se s obsahem zprávy obsahu-
jící vyjádření odboru BTH ke stížnosti MUDr.
Honzátkové ve věci vyúčtování služeb na poliklinice
bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá starosto-
vi města a vedoucí odboru BTH uvedené skutečnosti
projednat s MUDr. Honzátkovou v termínu do 28. 8.
2003.

17. RM schvaluje žádost paní Zdeňky Filipové ze
Slavkova u Brna o přechod nájmu při úmrtí nájemce
bytu číslo 3 v BD na sídlišti Nádražní 1156 a ukládá
odboru BTH zajistit s ní uzavření nájemní smlouvy
k tomuto bytu na dobu neurčitou.

18. RM uděluje paní Aleně Lokajové ze Slavkova
u Brna povolení k podnájmu v nebytových prostorách
domu Bučovická 187 ve Slavkově u Brna pro paní
Ivanu Homolovou, z Královopolských Vážan za úče-
lem provozování pánského kadeřnictví.

19. RM schvaluje rozšíření počtu analogových po-
boček na telefonní ústředně v budově městské polikli-
niky ve Slavkově u Brna v částce 10 500 Kč včetně
DPH.

20. RM projednala stížnost manželů Mgr. Jarmily
a PhDr. Milana Kučerových současně s vyjádřeními
a stanovisky vedoucího odbor IR a ředitele TSMS
k dané problematice. Do dalšího zasedání RM dne
1.9.2003 proběhne další odborné šetření, na základě
kterých RM sdělí  své stanovisko stěžovatelům.

21. RM po projednání zprávy s vyjádřením ředitele
TSMS ke stanovisku komise RM pro výstavbu k li-
kvidaci silniční drtě-recyklátu bere obsah zprávy na
vědomí.

22. RM bere na vědomí „Informaci o postupu plně-
ní úkolu – PD VO“ předloženou ředitelem TSMS.

23. RM neschvaluje žádost Československého ústa-
vu zahraničního o poskytnutí finančního příspěvku do
veřejné sbírky na realizaci sochy T. G. Masaryka na
Filologické fakultě Státní university v Sankt
Petěrburgu.

24. RM bere na vědomí informaci o postupu řešení
poskytování pečovatelské služby v oblasti Slavkova
u Brna.

25. RM odsouhlasila podání žádosti na zpracování
projektu „Nový přístup do podnikatelské zóny
Jihozápad“ ve Slavkově u Brna do grantového systé-
mu na podporu infrastruktury v rámci národního pro-
gramu Phare 2003 a současně schvaluje další postup
při přípravě tohoto projektu.

26. RM po projednání seznamu původního techno-
logického vybavení školní kuchyně při ZŠ
Komenského:

- ukládá vedoucí ZŠ Komenského nabídnout  před-
mětný majetek vhodným způsobem k odprodeji.

- deleguje pravomoci související s prodejem resp.
fyzickou likvidací uvedeného majetku na ředitele ZŠ
Komenského způsobem dle platných právních předpi-
sů a směrnic zřizovatele.

27. RM souhlasí s pořádáním automobilových zá-
vodů do vrchu ve dnech 6. a 7. 9. 2003 pořádaných pa-
nem Václavem Kunešem z Dobrochova.

28. RM projednala stížnost paní Aleny Kubátové ze
Slavkova u Brna ve věci dopravní situace ulice Pod
Oborou a ukládá MěÚ uvedené připomínky zapraco-
vat do návrhu řešení parkování v dané lokalitě pro
příští rok.

Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna
(dále jen RM) na své 15. řádné schůzi dne 12. 8. 2003 projednala celkem 28 bodů schvá-
leného programu s přijetím následujících usnesení:

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

Otevírací doba září–listopad:
út–so 9–16 hod.
po, ne zavřeno

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

upozorňuje na změnu otevírací doby

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 15. záfií 2003
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Ekonomika mûsta
Rada mûsta ve Slavkovû u Brna (dále jen RM) dne

12. 8. 2003 na své 15. fiádné schÛzi projednala návrh
dílãího úãtu hospodafiení Mûsta Slavkova u Brna za 1.
pololetí 2003. JelikoÏ se jedná o v˘znamn˘ materiál hod-
notící finanãní hospodafiení mûsta, porovnání prÛbûÏné-
ho plnûní jednotliv˘ch pfiíjmov˘ch a v˘dajov˘ch poloÏek
ve vztahu ke schválenému rozpoãtu mûsta a aktuální
stav realizace plánovan˘ch investiãních ãi jin˘ch akcí pro
toto rozpoãtové období (kalendáfiní rok), chtûli bychom
Vás o zásadních skuteãnostech a údajích uveden˘ch
v uvedeném materiálu informovat.

Rozpoãet Mûsta Slavkova u Brna pro rok 2003 byl
schválen Zastupitelstvem mûsta ve Slavkovû u Brna
(dále jen ZM) jako rozpoãet vyrovnan˘ s celkovou v˘‰í
pfiíjmÛ a v˘dajÛ v rámci hlavní ãinnosti 123808000 Kã.
V hodnoceném období bylo pfiijato ZM celkem 5 rozpo-
ãtov˘ch opatfiení upravujících schválen˘ rozpoãet
o 45952000 Kã, ãímÏ pfii zachování vyrovnanosti pfiíj-
mové a v˘dajové stránky vzrostl jeho celkov˘ objem na
169760000 Kã.

Pfiíjmy jako celek byly k datu 30. 6. 203 plnûny na
52,29%. Samozfiejmû nejv˘znamnûj‰ím pfiíjmov˘m zdro-
jem jsou, vedle dotací ze státního rozpoãtu, které jsou
poskytovány vesmûs prostfiednictvím Krajského úfiadu
JMK plynule v fiádn˘ch termínech (64,45%), daÀové pfií-
jmy, jeÏ jsou plnûny prozatím na 50,74%. Tyto základní
skuteãnosti dávají prozatím reáln˘ pfiedpoklad pro docí-
lení pfiebytkového rozpoãtu za rok 2003, samozfiejmû pfii
pfiedpokladu zaji‰tûní rozpoãtové káznû téÏ v prÛbûhu 2.
pololetí leto‰ního roku (souhrnné hodnocení jednotliv˘ch
pfiíjmÛ je doloÏeno v tabulce ã. 1, pfiíjmy z daní a správ-
ních poplatkÛ jsou uvedeny v tabulkách ã. 2, ã. 3 a ã. 4).

V˘daje jako celek jsou ke konci hodnoceného období
ãerpány na 45,55% ve vztahu ke schválenému rozpoãtu
(viz tabulka ã. 5). Plynule jsou poskytovány pfiíspûvky na
provoz jednotliv˘ch mûstsk˘ch pfiíspûvkov˘ch organiza-
cí, v˘daje na v˘platu sociálních dávek i v˘daje na ãinnost
místní správy (mûstského úfiadu a zastupitelsk˘ch orgá-
nÛ mûsta). Plynule, fiádnû a vãas byly hrazeny závazky
plynoucí mûstu z uzavfien˘ch smluv o úvûrech a pÛjã-
kách pfiijat˘ch v minul˘ch letech na rekonstrukci
Palackého námûstí, v˘stavbu BD v ulici Litavská a ply-
nofikaci mûstské polikliniky. 

Investiãní v˘stavba je realizována v souladu se
schválen˘m harmonogramem investiãních a jin˘ch
stavebních prací v návaznosti na moÏnost ãerpání fi-
nanãních zdrojÛ. Zcela dokonãena byla rekonstrukce bu-
dovy „po‰ty“ na Palackého námûstí 260, která v sou-
ãasné dobû jiÏ plnû slouÏí pro potfieby Mûstského úfiadu
a v˘stavba nového parkovi‰tû na Komenského námûstí.
Zdárnû pokraãuje v˘stavba BD v ulici Litavská, kde po
jejich dokonãení vznikne nov˘ch 18 bytov˘ch jednotek,
dále rekonstrukce pfiedzámãí a postupná rekonstrukce
budov Z· Komenského (tabulka ã. 6).

V hodnoceném období pokraãovalo mûsto ve snaze
optimálnû zhodnocovat své volné finanãní prostfiedky, pfii-
ãemÏ ke 30. 6. 2003 bylo témûfi 13,5 mil. Kã vloÏeno do
fondu penûÏního trhu v rámci IKS KB. V souãasné dobû,
po staÏení podstatné ãásti finanãního portfolia spravova-
ného obchodní spoleãností J&T Securities, se zpracová-
vá nov˘ zámûr investiãní strategie.

V rámci vedlej‰í ãinnosti bylo docíleno kladného hos-
podáfiského v˘sledku ve v˘‰i 2747394,47 Kã pfii celko-
vém obratu 6432761,01 Kã. Tabulka se základními eko-
nomick˘mi údaji vztahujícími se k této ãinnosti je pfiílohou
k této informaci.

Máme-li hodnotit v˘voj hospodafiení Mûsta Slavkova
u Brna a plnûní schváleného rozpoãtu za období 1. po-
loletí 2003, mÛÏeme konstatovat, Ïe pfiíjmová stránka je
v zásadních pfiíjmov˘ch rozpoãtov˘ch poloÏkách naplÀo-
vána prozatím velmi pozitivnû a souãasnû díky fiádnému
dodrÏování rozpoãtové káznû v oblasti rozpoãtu v˘dajÛ
v prÛbûhu celého hodnoceného období jsou vytvofieny
ve‰keré pfiedpoklady pro moÏnost zdárné realizace ve‰-
ker˘ch mûstem plánovan˘ch akcí pro rok 2003 a pfied-
poklady pro docílení minimálnû vyrovnaného hospodafie-
ní za tento kalendáfiní rok. (iv)

Tabulka č. 1

Pfiíjmy Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

DaÀové pfiíjmy 39 710 600,00 Kã 20 149 769,60 Kã 50,74%
NedaÀové pfiíjmy 3 790 000,00 Kã 1 664 342,12 Kã 43,91%
Kapitálové pfiíjmy 100 000,00 Kã 257 287,00 Kã 257,29%
Dotace 78 349 400,00 Kã 50 493 613,99 Kã 64,45%
Ostatní pfiíjmy 47 810 000,00 Kã 16 207 054,87 Kã 33,90%
Celkem 169 760 000,00 Kã 88 772 067,58 Kã 52,29%

Tabulka č. 2

Pfiíjmy Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

Danû
DaÀ z pfiíjmu FO ze závislé ãinnosti 7 073 000,00 Kã 3 817 595,00 Kã 53,97%
DaÀ z pfiíjmu FO ze samostatné v˘dûleãné ãinnosti 6 280 000,00 Kã 2 845 024,00 Kã 45,30%
DaÀ z pfiíjmu FO z kapitálov˘ch v˘nosÛ 436 000,00 Kã 236 036,00 Kã 54,14%
DaÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob 7 906 000,00 Kã 3 519 057,00 Kã 44,51%
DaÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob za obce 1 370 000,00 Kã 1 363 070,00 Kã 99,49%
DaÀ z pfiidané hodnoty 11 712 000,00 Kã 5 584 089,00 Kã 47,68%
DaÀ z nemovitostí 2 450 000,00 Kã 839 324,00 Kã 34,26%
Celkem danû 37 227 000,00 Kã 18 204 195,00 Kã 48,90%

Tabulka č. 3

Pfiíjmy Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

Správní poplatky
Správní poplatky 1 915 000,00 Kã 1 549 003,10 Kã 80,89%
Poplatek ze psÛ 118 600,00 Kã 64 375,00 Kã 54,28%
Poplatek za provozování VHP 300 000,00 Kã 153 730,00 Kã 51,24%
Poplatek ze vstupného 10 000,00 Kã – Kã 0,00%
Poplatky za zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí 65 000,00 Kã 154 688,00 Kã 237,98%
Poplatek za vyuÏívání vefiejného prostranství 75 000,00 Kã 23 778,50 Kã 31,70%
Celkem správní poplatky 2 483 600,00 Kã 1 945 574,60 Kã 78,34%

Tabulka č. 4

Dotace Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

Základní dotace ze SR 31 535 400,00 Kã 24 895 680,00 Kã 78,95%
Dotace obcím s roz‰ífienou pÛsob. ze SR 43 430 000,00 Kã 22 903 000,00 Kã 52,74%
Státní finanãní podpora hypoteã. úvûru 409 000,00 Kã 327 108,00 Kã 79,98%
Dotace ze SR - restaurování památek 200 000,00 Kã 200 000,00 Kã 100,00%
Dotace na referendum -   Kã 135 000,00 Kã 0,00%
Pfiijatá dotace ze zahraniãí -   Kã 728 442,12 Kã 0,00%
Neinvestiãní dotace z JMK na zaji‰tûní LSPP 1 072 000,00 Kã 448 000,00 Kã 41,79%
Neinvestiãní pfiijaté dotace od obcí na ‰kolství 1 703 000,00 Kã 856 383,87 Kã 50,29%
Celkem 78 349 400,00 Kã 50 493 613,99 Kã 64,45%

Tabulka č. 5

V˘daje Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

·kolství 42 148 000,00 Kã 26 445 877,56 Kã 62,75%
Tûlov˘chova a sport 270 000,00 Kã 278 838,90 Kã 103,27%
Zdravotnictví 1 500 000,00 Kã 737 000,00 Kã 49,13%
Sociální dávky 15 176 000,00 Kã 7 418 898,46 Kã 48,89%
Kultura 8 610 000,00 Kã 4 236 144,90 Kã 49,20%
âinnost místní správy 28 599 000,00 Kã 12 522 593,61 Kã 43,79%
Splátky jistin a úrokÛ z úvûru 3 520 000,00 Kã 1 703 440,24 Kã 48,39%
Pfiíspûvky 9 778 000,00 Kã 4 716 491,99 Kã 48,24%
Odpadové hospodáfiství 1 814 000,00 Kã 885 262,80 Kã 48,80%
Kapitálové v˘daje 53 776 000,00 Kã 17 404 278,52 Kã 32,36%
Studie a projektové dokumentace 3 000 000,00 Kã 808 025,00 Kã 26,93%
Transfery VHâ 1 569 000,00 Kã 171 380,00 Kã 10,92%
Celkem 169 760 000,00 Kã 77 328 231,98 Kã 45,55%

Tabulka č. 6

Kapitálové v˘daje realizované akce Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

V˘stavba BD Litavská 13 679 000,00 Kã 6 293 490,80 Kã 46,01%
Rekonstrukce budovy na Palackého nám. 9 952 000,00 Kã 9 711 707,62 Kã 97,59%
Parkovi‰tû Komenského nám. 1 250 000,00 Kã 1 249 870,10 Kã 99,99%
Celkem 24 881 000,00 Kã 17 255 068,52 Kã 69,35%

Plnění rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti za I. pololetí roku 2003

NÁKLADY Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu 
v Kã v %

- bytové prostory 3 130 000,00 Kã 1 550 455,85 Kã 49,54%
- nebytové prostory 551 000,00 Kã 85 895,31 Kã 15,59%
- poliklinika 974 000,00 Kã 301 078,83 Kã 30,91%
- kotelna Zlatá Hora 5 581 000,00 Kã 2 634 239,80 Kã 47,20%
- kotelna NádraÏní 544 000,00 Kã 260 385,51 Kã 47,86%
- kotelna DPS Polní 527 000,00 Kã 238 107,46 Kã 45,18%
- kotelna Poliklinika 561 000,00 Kã 252 377,13 Kã 44,99%
- správa byt. a tepel. hosp. 1 424 000,00 Kã 475 009,50 Kã 33,36%
- správa bytového hospodáfiství 438 000,00 Kã 182 376,40 Kã 41,64%
- správa tepelného hospodáfiství 300 000,00 Kã 129 386,52 Kã 43,13%
- pozemky 95 000,00 Kã 278 777,00 Kã 293,45%
- skládka 350 000,00 Kã 44 671,70 Kã 12,76%

Celkem 14 475 000,00 Kã 6 432 761,01 Kã 44,44%

V¯NOSY Rozpoãet v Kã Plnûní rozpoãtu
v Kã v %

- nájmy bytÛ 3 994 000,00 Kã 2 111 573,20 Kã 52,87%
- nájmy nebytov˘ch prostor 1 946 000,00 Kã 532 022,50 Kã 27,34%
- nájmy polikliniky 1 087 000,00 Kã 535 222,50 Kã 49,24%
- prodej tepla 8 470 000,00 Kã 4 590 805,55 Kã 54,20%
- nájmy pozemky 315 000,00 Kã 63 266,50 Kã 20,08%
- nájmy ostatní 103 000,00 Kã 22 000,00 Kã 21,36%
- skládka 600 000,00 Kã 569 637,17 Kã 94,94%
- ostatní v˘nosy 213 000,00 Kã 755 628,06 Kã 354,75%

Celkem 16 728 000,00 Kã 9 180 155,48 Kã 54,88%
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O Z N Á M E N Í  
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na místo

technik odboru dopravy
(registr vozidel)

Druh práce: technik odboru dopravy (registr vozidel)
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 minimálnû S· s maturitou, v˘hodou je tech.

zamûfiení
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- orientace v problematice registru vozidel
- odpovûdn˘ pfiístup a dobr˘ vztah k práci
- pfiíjemné vystupování
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost

Vítané pfiedpoklady:
- praxe nebo vzdûlání v oblasti státní správy

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. 11. 2003, moÏn˘ v‰ak
jiÏ ihned po skonãení v˘bûrového fiízení

Platové zafiazení: tfiída 7

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 8. 9. 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

V rámci této rubriky bychom vám chtěli po-
stupně představit příspěvkové organizace (dále
jen PO), jejichž zřizovatelem je Město Slavkov
u Brna (dále jen město), abychom vás seznámili
nejen s jejich právními či ekonomickými vztahy
k městu, ale též s jejich činností a svěřenými
úkoly.

Obce si mohou ve své pravomoci k plnění
svých úkolů, zejména k hospodářskému využívá-
ní svého majetku a k zabezpečení veřejně pro-
spěšných činností, zřizovat mimo jiných i příspěv-
kové organizace jako právnické osoby, které
zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk, avšak
jejich rozsah, struktura a složitost vyžadují samo-
statnou právní subjektivitu. 

PO hospodaří s peněžními prostředky získaný-
mi vlastní činností a s peněžními prostředky přija-
tými z rozpočtu svého zřizovatele (v našem přípa-
dě z rozpočtu města). Dále hospodaří s peněžními
prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fy-
zických a právnických osob, včetně peněžních
prostředků poskytnutých ze zahraničí. Zřizovatel
poskytuje PO příspěvek na jejich provoz zpravidla
v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich
potřeb. PO za účelem lepšího využití svých hos-

podářským možností a odbornosti svých zaměst-
nanců mohou vykonávat doplňkové činnosti, po-
kud tato činnost nenarušuje plnění hlavních účelů
PO. V rámci této doplňkové činnosti, obvykle na-
zývané vedlejší hospodářské činnosti, mohou PO
docilovat zisku, který lze použít ve prospěch je-
jich hlavní činnosti. Rozpočet zřizovatele zpro-
středkovává též vztah PO ke státnímu rozpočtu,
resp. rozpočtu kraje. Toto se týká především škol-
ských PO, jimž jsou ze státního rozpočtu poskyto-
vány účelové neinvestiční dotace na platy a příslu-
šenství k nim a dále na učební pomůcky. 

V současné době je Město Slavkov u Brna zři-
zovatelem těchto PO: Technické služby města
Slavkova u Brna, Historického muzea, ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova, Zvláštní školy,
Základní umělecké školy, MŠ Zvídálek a DDM.
Základní rozpisy rozpočtů těchto PO včetně uve-
dení finančních vazeb na rozpočet města jako
svého zřizovatele jsou uvedeny v níže otištěné
tabulce.

V příštím čísle vás podrobněji seznámíme s PO,
prostřednictvím kterých město zajišťuje podmínky
plnění povinné školní docházky, tj. ZŠ Ko-
menského, ZŠ Tyršova a Zvláštní školy. (iv)

Mûstské organizace

Název organizace Roãní rozpoãet celk. ZpÛsob pokrytí nákladov˘ch poloÏek schváleného rozpoãtu roku 2003 
dotace z JMK dotace ze SR, UP dotace od zfiizovatele vlastní pfiíjmy

Technické sluÏby 10 441 000,00 Kã – Kã – Kã 8 311 000,00 Kã 2 130 000,00 Kã 
Historické muzeum 11 157 000,00 Kã – Kã 200 000,00 Kã 5 719 000,00 Kã 5 238 000,00 Kã 
Z· Komenského 17 276 774,00 Kã 13 054 000,00 Kã 23 774,00 Kã 2 946 000,00 Kã 1 253 000,00 Kã 
Z· Tyr‰ova 8 019 851,00 Kã 6 000 000,00 Kã – Kã 1 477 000,00 Kã 542 851,00 Kã 
Zvlá‰tní ‰kola 4 030 000,00 Kã 3 586 000,00 Kã – Kã 419 000,00 Kã 25 000,00 Kã 
Základní umûlecká ‰kola 6 033 000,00 Kã 5 002 000,00 Kã – Kã 85 000,00 Kã 946 000,00 Kã 
DÛm dûtí mládeÏe 2 094 000,00 Kã 1 244 000,00 Kã – Kã 165 000,00 Kã 685 000,00 Kã 
Matefiská ‰kola 5 913 000,00 Kã 4 199 000,00 Kã – Kã 1 254 000,00 Kã 460 000,00 Kã 

Celkem 64 964 625,00 Kã 33 085 000,00 Kã 223 774,00 Kã 20 376 000,00 Kã 11 279 851,00 Kã

Vpohostinství a ubytování dojde po vstupu do
EU vcelku k velkým změnám. Připravuje se

nový zákon o potravinách a tabákových výrobcích
včetně souvisejících vyhlášek. Řada vyhlášek je
již připravena a začne platit dnem vstupu ČR do
EU. Jedná se především o problematiku upravují-
cí označování potravin ještě měrnou cenou, jejich
složení a jakost. Smyslem zákonných úprav je za-
jištění maximální bezpečnosti potravin a minima-
lizace rizika kontaminace nebezpečnými látkami.

Dále dojde ke zvýšení spotřebních daní u tabá-
kových výrobků na evropskou úro-
veň. Nečeká se zvýšení spotřební
daně u pohonných hmot. U některých
výrobků a služeb dojde k přesunu některých vý-
robků a služeb ze snížené sazby daně do sazby zá-
kladní a naopak. Např. v pohostinství z dosud sní-
žené sazby 5% do sazby základní 22%.

Novinky z daňové oblasti
Evropská komise dne 16. 7. 2003 rozhodla, že

poskytování stravovacích služeb v oblasti pohos-
tinství bude podléhat nižší dani z přidané hodno-
ty. Toto ale ještě není konečným rozhodnutím
Evropské unie. Svůj souhlas musí totiž dát každý
členský stát v Radě ministrů, Velká Británie
a Irsko jsou ale proti. Konečné rozhodnutí padne
v září. Pokud se evropské státy nedohodnou, bu-
dou muset tuzemské restaurace platit vyšší,
22procentní sazbu. 

Ceny potravin v EU
Významný skokový růst cen potravin po vstu-

pu ČR do EU by nastat neměl, ale předpokládá se
postupné zvyšování cen vzhledem k tomu, jak po-

rostou v ČR platy. Někteří obchodníci se však
mohou snažit využít „očekávaného zvýšení cen“.
Ceny potravin v EU jsou v chudších zemích ob-
vykle nižší, k těmto zemím bude po vstupu patřit
i ČR. Některé druhy potravin po vstupu do EU
dokonce zlevní (např. čokoláda a další potraviny,
které by v budoucnu měly být zahrnuty do DPH
5%). U některých potravin dovážených ze zemí
mimo EU by mohla cena vzrůst kvůli clu, které
v některých případech bude vyšší než je nyní.
Půjde však o ojedinělé výjimky.

Tradiční jídla a nápoje ČR
Evropská unie cíleně podporuje výrobu tra-

dičních potravin a nápojů v členských zemích.
Základním kritériem pro hodnocení je zdravotní
nezávadnost potravin, neboť ochrana spotřebitele
je jednou z klíčových priorit Unie.

Normy zajišťující zdravotní nezávadnost se tý-
kají především výroby, zpracování, skladování
a balení potravin. Hygienické normy jsou také
stanoveny pro přípravu, skladování a vydávání jí-
del v restauracích a jídelnách.

Název a tradiční receptura některých výrobků
zůstane zachována. Pokud bude zajištěna hygie-
nická nezávadnost, má EU pravomoc udělit tradič-
ním výrobkům výjimku z obecných pravidel
umožňující například odlišný výrobní postup, spe-
cifický způsob skladování (např. při zrání sýrů)
apod. Typickým příkladem jsou olomoucké sy-
rečky, u jejichž výroby bylo nutné vyměnit někte-
rá technologická zařízení a zajistit vhodný obalo-
vý materiál a hygienu výroby. U některých

výrobků zůstane zachována tradiční výroba, ale
bude nutné změnit název. Spotřebitelé si pak mo-
hou být jisti, že i v jiném členském státě koupí pod
stejným názvem tentýž druh výrobku. Typickým
příkladem jsou tradiční alkoholické nápoje. 

Tuzemský rum. Pod pojmem rum se v EU ro-
zumí alkoholický nápoj vyráběný z cukrové třti-
ny, neboť ta je původní surovinou pro výrobu pra-
vého rumu. Český tuzemský rum se vyrábí
z bramborového nebo obilného lihu, ochuceného
rumovou esencí, a jedná se tedy o výrobu jiného

druhu. Tradiční výroba a s ní i chuť
českého rumu zůstane zachována, od
1. 1. 2003 však je v prodeji pod ná-

zvem Tuzemák.
Moravská vína budou nadále vyráběna, může

však dojít ke změně některých názvů, které vy-
cházejí z registrovaných francouzských, španěl-
ských či německých vín (např. Modrý Portugal). 

Slivovice se bude nadále prodávat pod stejným
názvem a se stejnou výrobní procedurou jako do-
sud. Změna se týká přeřazení do kategorie alko-
holických nápojů, zatímco dosud byla slivovice
„ovocným destilátem“. Tak jsou v EU označeny
pouze ty nápoje, do nichž není při výrobě přidá-
ván líh.

Svíčková, guláš a další tradiční omáčky samo-
zřejmě zůstanou na jídelních lístcích. EU pouze
trvá na dodržování hygienických norem při jejich
přípravě a skladování, které jsou v Česku často po-
rušovány. „Dobře uleželá“ jídla totiž mohou být
příčinou zdravotních obtíží. Lpění na hygienic-
kých normách tedy není výmyslem „eurobyrokra-
tů“, ale vyjádřením přání spotřebitelů v EU stravo-
vat se v restauracích bez obav o své zdraví. (bv)

Pohostinství a ubytování v EU
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1. podnikatelské setkání
Dne 4. září 2003 pořádá Obchodní a hospo-

dářská komora Brno ve spolupráci s městem
Slavkov u Brna 1. podnikatelské setkání
v prostorách Zámecké restaurace. Cílem této
akce je umožnit místním podnikatelům vzá-
jemné setkání mimo pracovní prostředí, po-
skytnout příležitost k seznámení se a vlastní
prezentaci firmy.

Součástí setkání bude také možnost zúčastnit
se zajímavého workshopu, zastřílet si v zámec-
ké střelnici a tímto se zúčastnit střelecké soutě-
že o lákavé ceny a zúčastnit se netradiční pro-
hlídky zámku.

Harmonogram setkání:
16 h prezence v Zámecké restauraci
16.30 h přivítání všech účastníků Napoleonem

s přípitkem u hlavního vchodu do zámku,
prohlídka zámku

16.45 h workshop: 
1. ČR po vstupu do EU – ředitel KHK

JM Ing. Petr Bajer, CSc.
2. Podpora podnikání pomocí aktivní

politiky zaměstnanosti, Ing. Jan Marek
– ředitel Úřadu práce Vyškov 

3. Novinky z podnikání – Živnost. úřad
diskuse

17.30 h zahájení střelecké soutěže
nabídka další prohlídky zámku

18.30 h zahájení Podnikatelského setkání – Ing. Petr
Bajer, CSc., představení VIP, sponzorů,
vlastní jednání a rozhovory zástupců zúčast-
něných firem s čestnými hosty a ostatními
podnikateli, hudební doprovod, občerstvení

19.30 h vyhlášení vítězů střelecké soutěže, předání
cen

21.00 h závěr
Na vaši účast a vzájemné setkání se těší

Obchodní a hospodářská komora Brno a město
Slavkov u Brna. (bv)

V měsíci srpnu 2003 bylo dokončeno vý-
běrové řízení na dodavatele stavby Kotelna
pro bytové domy ul. Nádražní čp. 1191,
1192 a 1193 ve Slavkově u Brna. Vybraný
dodavatel této stavby firma TERMO CZ,
s.r.o. Slavkov u Brna zahájil práce ve druhé
polovině měsíce srpna 2003. Provoz na míst-
ní komunikaci v sídlišti Nádražní nebude při
zřizování  plynové přípojky omezen. Akce
bude dokončena ve druhé polovině měsíce
září 2003. Celkové náklady na stavbu činí
900 tis. Kč. 

V měsíci srpnu byla dále zahájena oprava
přístavku Polikliniky Slavkov u Brna, která
se týká statického zajištění základových
pasů. Toto zajištění má zlepšit základové po-
měry stavby. Současně se statickým zajiště-
ním objektu bude provedena oprava poruch,
které vznikly vlivem špatné statiky objektu
(trhliny ve zdivu a v podlahách). Náklady na
opravu činí 260 tis. Kč.

V současné době pokračují práce na rekon-
strukci ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna
spočívající v přístavbě nářaďovny a rekon-
strukci stravovacího pavilonu. Dále probíhají
stavební práce na přístavbě přízemí východní-
ho křídla Základní školy Komenského na dům
dětí a mládeže. 

Byla dokončena oprava fasády jižního
křídla předzámčí uvnitř objektu zámku
a nyní pokračuje oprava fasády směrem do ná-
městí. 

Také práce na rekonstrukci povrchu místní
komunikace v ulici Úzká jsou v plném
proudu. 

Při této příležitosti bychom chtěli občany in-
formovat, že vybraný dodavatel Inženýrské
stavby Brno zahájí koncem měsíce srpna 2003
pro VaK Vyškov a. s. opravu kanalizace v ulici
Pustá ve Slavkově u Brna (za ul. Úzkou). 

odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna 

Výstavba města 
Pohled na již opravenou fasádu jižního křídla předzámčí. Foto: P. Lokaj

Rekonstrukce povrchu místní komunikace v ulici Úzká. Foto: R. Lánský

Přístavba nářaďovny u ZŠ Komenského. Foto: Z. Pavlík Rekonstrukce stravovacího pavilonu ZŠ Komenského. Foto: Z. Pavlík

Oprava fasády pokračuje nyní směrem do náměstí. Foto: mab
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HUDEBNÍ NÁSTROJE
Menší sbírkový fond Historického muzea

ve Slavkově u Brna představují hudební
nástroje. 

K dominantním nástrojům patří bezesporu
klavíry. Z 60. let 19. století pochází vzácné
dlouhé křídlo, které se do muzea dostalo s po-
zůstalostí po Václavu a Josefíně Kounicových
v roce 1961. Křídlo bylo zhotoveno vídeňským
mistrem Josiannem Pottiem. Další klavír se
značkou Schmidt Károly byl zhotoven
v Trenčíně mistrem Ferdinandem Ribnicskem
v polovině 19. století. Zajímavým nástro-
jem je klasicistní clavicembalo zn. G.
Wagner, vyrobené v Karlových Varech.
Původním vlastníkem harmonia ze 2.
poloviny 19. století bylo Pěvecké sdru-
žení ve Slavkově u Brna. Harmonium
má 8 rejstříků a vzduch se do něj vháněl
pomocí sešlapávání dvou pedálů. Strunný
nástroj citera byl vyroben brněnskou firmou
Musikinstrumenten und Saiten-Erzeugung –
Karlem Gollem v roce 1836. Z počátku 20. sto-
letí pak pocházejí dvoje housle, které však jsou
ve velmi špatném stavu.

V roce 1960 byl do muzea darován buben
obecního bubeníka z Otnic. Kromě tohoto bub-
nu je ve sbírkách uložen ještě jeden větší a jedna
tamburína. 

V roce 1991 se do muzejních sbírek dostaly
žesťové nástroje, které byly vyřazeny tehdejším
Městským kulturním střediskem ve Slavkově
u Brna. Jsou to dvě trubky, baskřídlovka, po-
zoun a několik součástí těchto nástrojů. Přímo

výstavním kusem je malá trubka z bílého kovu,
jejíž povrch je zdoben rytou výzdobou rostlin-
ných motivů, které byly původně zlaceny. K de-
chovým nástrojům patří rovněž dvě flétny a malá
dřevěná trumpetka. Spíše archeologickým expo-
nátem je keramická okarína. Sbírku nástrojů do-
plňuje 5 kusů činelů s různými průměry. 

A jedna zajímavost na závěr. Ve sbírkách se
rovněž nachází bubínek ve tvaru balalajky

s krčkem, na jehož konci je vyřezán kostel se
dvěma plastikami vojáků a s obrázkem sv.
Jovana. Nástroj v roce 1915 vyrobil nějaký

ruský zajatec, který za první světové války
pracoval v cukrovaru ve Slavkově. Po odcho-

du zajatců balalajka v cukrovaru zůstala a po-
zději se dostala do slavkovského muzea. HM

Foto: Bubínek ve tvaru balalajky z roku 1915.
Ze sbírek HM

1. Jaroslav Boček: Ruské tango (aneb
Milenka bodygárdova) – milostný příběh prv-
ní dámy ruské mafie v Praze a osobního strážce
Velkého šéfa v čase krvavého střetu berlínské,
pražské a amsterodamské centrály ruské mafie
v Evropě. 

2. Henry Denker: Chybná diagnóza – kla-
sický román z lékařského prostředí. Denker ve
své knize citlivě zvažuje lidské vztahy v každo-
denních situacích a individuální odpovědnost
lékařů v nekončícím zápase se zákeřnými cho-
robami.

3. Charles Frazier: Chladná hora – román
lásky, ale zároveň i nepředstavitelných hrůz
a utrpení, které s sebou válka přináší. Děj se
odehrává v Americe, v době války Severu proti
Jihu. 

4. Miroslav Horníček v Hovorech
H z Paláce K – autentický záznam devíti večer-
ních dialogů M. Horníčka s milými kolegy a ko-
legyněmi před zvídavým publikem a TV kame-
rami se tak stal cenným svědectvím
o neopakovatelných setkáních.

5. Thea Leitnerová: Královské skandály –
osudy pěti vysoce postavených příslušnic evrop-
ských panovnických dvorů, které se buď samy
zapletly do milostných skandálů, nebo do nich
byly intrikami zasvěceny. Příběhy, v nichž nejde
v žádném případě o bezvýznamné pletky, ale
o aféry takových rozměrů, že se otřásaly trůny.

6. Johannes a Peter Fiebagovi: Stroj pro
věčnost – v této knize oba bratři s nesmírnou
sugestivitou rozťali „gordický uzel“, jenž
v sobě skrýval mnohé doposud nevysvětlené
historické události, například záhady kolem ar-
chy úmluvy, Šalamounova chrámu, svatého
grálu či americké expedice sira Henryho
Sinclaira před šesti sty lety. 

7. Thomas Brezina: UFO jménem
Amadeus – Kamarádi Tina, Erik, Dominik
a Patti tráví velikonoční prázdniny v Salcburku
u Erikovy babičky. Naše čtveřice tu zažije tako-
vá dobrodružství, že jí často běhá mráz po zá-
dech a tuhne krev v žilách. 

8. Robert Snedden: Život – titul z edice
Dobrodružství vědy vypráví přístupnou formou
(pro dětské čtenáře) příběh vzniku života na naší
planetě. HM

Poklady nejen z depozitáfiÛ (10)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 15.
září. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články zaslané
e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P

oz
ná

m
ka

Název krouÏku Vedoucí Vûkové omez. Pol. popl. Konání
Basketbal, míãové hry - dívky Bajer L., Uhlífiová T. 9–13 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Basketbal pro nejmlad‰í - pfiípravka Kla‰ková H., Brulík L. 6–9 let 400 Kã 1x t˘dnû 1,5 hod.
Basketbal star‰í Ïáci Mgr. Kla‰ková J., Ing. Koudelka Z. pokraãují 500 Kã 3x t˘dnû 1 hod.
Basketbal miniÏáci Mgr. Kla‰ková Jitka pokraãují 400 Kã 2x t˘dnû 1 hod.
Basketbal ml. dorost Ing. Brulík Petr pokraãují 500 Kã 3x t˘dnû 1 hod.
Basketbal st. dorost Ing. Brulík Petr pokraãují 400 Kã 2x t˘dnû 1 hod.
Basketbal dorostenky + Ïeny Bajer L. pokraãují 400 Kã 2x t˘dnû 1,5 hod.
Sportovní hry - ho‰i Uhlífiová T. 6–9 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Sportovní hry - dívky Uhlífiová T. 8–10 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Florbal Uhlífiová T., Martinková P. 10–13 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Stolní tenis Uhlífiová T. 9–15 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Gymnastika pro nejmen‰í dívky Polouãková ·. 5–8 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Aerobik – star‰í dívky Ondru‰ková Simona 10–15 let 200 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Kung-fu pro pokroãilé Hlaváã Petr pokraãují 200+400 Kã 2x t˘dnû 1,5 hod.
Cviãení rodiãÛ a dûtí Uhlífiová T., La‰tÛvková S. 3–5 let 150 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Turistick˘ krouÏek Brück R., Slanina B. 9–15 let 50 Kã 1x t˘dnû 2 hod.
El. ‰ipky pro mládeÏ Martinková P. 9–12 let 150 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
·achov˘ krouÏek Ing. Merta Michal 9–15 let 150 Kã 1x t˘dnû 2 hod.
Rybáfisk˘ krouÏek ·ed˘ Ludûk 8–15 let 70 Kã* 1x mûsíãnû
Angliãtina pro nejmen‰í Polouãková ·. 5–7 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Angliãtina pro zaãáteãníky Polouãková ·. 7–10 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Angliãtina pro mírnû pokroãilé Polouãková ·. 8–10 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Angliãtina pro star‰í dûti Polouãková ·. 10–15 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Nûmãina pro nejmen‰í Polouãková ·. 5–7 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Nûmãina pro star‰í dûti Polouãková ·. 8–10 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
V˘tvarn˘ krouÏek pro mlad‰í Martinková Pavla 9–13 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
V˘tvarn˘ krouÏek pro star‰í Martinková Pavla 10–15 let 270 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
V˘tvarn˘ krouÏek pro nejmen‰í Martinková Pavla 7–9 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
·ikovné ruce Martinková Pavla 10–15 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Kytara pro zaãáteãníky Ondru‰ková Simona 11–15 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
Flétna pro zaãáteãníky Ondru‰ková Simona 9–14 let 250 Kã 1x t˘dnû 1 hod.
PRO DOSPùLÉ
Cviãení s hudbou Mgr. Charvátová Hana pro dospûlé 20 Kã/1 h 1x t˘dnû 1 hod.
Angliãtina pro dospûlé - zaãáteãníci Polouãková ·. pro mládeÏ a dospûlé 500 Kã 1x t˘dnû 1,5 hod.
·achov˘ klub Ing. Merta Michal pro dospûlé 150 Kã 1x t˘dnû 3 hod.
Baby klub pro maminky na MD Uhlífiová T. pro maminky s dûtmi 100 Kã/rok 1x t˘dnû 2,5 hod.

NABÍDKA ZÁJMOV¯CH KROUÎKÒ DDM
SLAVKOV PRO ·K. ROK 2003/2004

Kapacita kroužků je omezena, pokud jste rozhodnuti, neváhejte s přihlašováním! Zápis do ZK se
uskuteční během září 2003, vždy od 8 do 16 hod. v DDM Slavkov. Přihlášky si vyzvedněte v DDM
a odevzdejte nejpozději do 26. 9. 2003 na adrese Dům dětí a mládeže, Komenského nám. 525, 684 01
Slavkov u Brna, denně od 8 do 16 hodin, tel. č. 544 221 708 nebo e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz.

Základní škola Tyršova nabízí k prodeji
následující věci: šlapací autíčka – 2 ks, sáně –
11 ks, litinové vany – 2 ks, tabulové listy – 15
ks, stoly – 7 ks, šatní skříně – 2 ks, transparen-
ty – 10 ks, desky z lavic – 105 ks, svítidla na
strop – 32 ks, kovové garnýže – 23 ks.

Bližší informace poskytne vedení školy na
tel.: 544 221 113, nebo e-mail: zstyrs@infos.cz

V rámci rekonstrukce školní kuchyně nabízí
ZŠ Komenského k odprodeji stávající vyba-
vení: smažicí pánev, mycí stroj, elektrická
trouba, škrabka, robot RE, stoly železné, led-
nice, mísicí stroj, fritéza, elektrický sporák
a kombinovaný plynový sporák. Rok pořízení
výše uvedené technologie 1975–1982.

Kontakt: ZŠ Komenského nám. 495,
Slavkov, tel.: 544 221 621.

Slavkovský zpravodaj
na internetu
www.bmtypo.cz

Základní školy nabízejí
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Opustili nás
Alois Boudný (89) 10. 8.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Dne 5. září 2003 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

paní
FRANTIŠKY BAJEROVÉ

ze Slavkova u Brna, Zborovská 319
dne 17. září by se dožila 80 let

S láskou a úctou vzpomínají syn Pavel s manželkou
a vnučky s rodinami

Vzpomínka

Utichlo srdce, zůstal žal. Kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 28. srpna 2003 tomu jsou dva roky, co nás opustil náš tatínek

a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Vzpomínka
Odešel jsi jak vánek, když zajde do polí, jen stopy Tvé práce a vzpomínky zůstaly.

Dne 29. srpna 2003 tomu bude smutných pět let, kdy nás navždy
opustil můj milovaný bratr, pan

ZDENĚK ČERMÁK
ze Slavkova u Brna

Za vzpomínku všem, kdo jste ho znali, děkuje sestra
Dobromila Nečasová s rodinou

Vzpomínka
Ruku už ti nemůžeme dát, abychom ti k narozeninám mohli blahopřát,

jen kytičku květů ti na hrob dáme a tiše s láskou vzpomínáme.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, děkujeme, hodný jsi byl.

Dne 6. září 2003 by oslavil 78. narozeniny pan

FRANTIŠEK SLANINA
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali a měli rádi,
děkuje manželka, dcera Eva a syn František.

Vrámci letošních letních dovolenko-
vých dní zavítala nepočetná skupi-
na slavkovských turistů také do

Velkého Slavkova v oblasti Vysokých Tater.
Po krátké zastávce u zdejšího penzionu
„Mlyn“ a vnější prohlídce moderní radnice
jsme měli štěstí, neboť před radnicí právě vy-
bavoval pracovní záležitosti starosta obce p.
František Šary, který nás bez jakéhokoliv vá-
hání pozval na radnici.
Při kávičce a příjemném
občerstvení nás stručně
seznámil s minulostí,
přítomností i blízkou bu-
doucností této podtatran-
ské obce. Dovolujeme si
proto seznámit čtenáře
Slavkovského zpravoda-
je s některými získanými informacemi.

Obec Velký Slavkov leží v Popradské kot-
lině 6 km od Popradu  v nadmořské výšce cca
680 m. Vzdušnou čarou je vzdálena asi 10 km
jihovýchodně od vrcholu velmi známého
a turisty vyhledávaného Slavkovského štítu
(2452 m n. m.). V současnosti má obec při-
bližně 1100 obyvatel a v roce 2001 oslavila
750. výročí první písemné zmínky o obci.
Demografický vývoj ve 20. století zde, stejně
jako v celé podtatranské oblasti, značně
ovlivnil konec 2. světové války. Část němec-
kého obyvatelstva, které zde tvořilo význam-
nou národnostní skupinu, začala odcházet
v prosinci 1944 s přicházející Sovětskou ar-

mádou. Po osvobození obce byla převážná
část Němců deportována do sběrných a pra-
covních táborů a vystěhována do Německa.
Zatímco v roce 1940 měla obec 1625 obyva-
tel, v roce 1948 již jen 861 obyvatel. Obec
byla postupně dosídlovaná Slováky z 27 ves-
nic oblasti Spiše a Liptova. Tento výrazný zá-
sah do přirozeného vývoje je podle starosty
ještě dnes znatelný.

Obec byla zapojena i do velké snahy o do-
pravní zpřístupnění Vysokých Tater. Již 1.
června 1904 začal jezdit přes Velký Slavkov
elektrický trolejbus z Popradu do Starého
Smokovce. Měl dřevěná kola obitá železnými
obručemi a uvezl až 20 cestujících.
Elektrický proud dodávala nově vybudovaná
elektrárna a v té době začíná i elektrifikace
tatranské oblasti. V roce 1905 byl trolejbus
pro nepohodlnost a neefektivnost zrušen a od
r. 1908 nahrazen pravidelnou dopravou tat-
ranskou elektrickou železnicí. Nyní jezdí na
trase Poprad–Velký Slavkov–Starý Smo-
kovec–Štrbské pleso nové, moderní elektric-
ké vlakové soupravy.

V současné době si ve Velkém Slavkově
nelze nevšimnout evangelického kostela
(s čapím hnízdem na střeše), římsko-kat. kos-
tela, zánovní radnice (1989), několika penzi-
onů, privátů, hotelu a kempu. Zaměření na tu-
ristiku a agroturistiku je zřetelné – vždyť
pohled na panorama Vysokých Tater z této
obce je úchvatný. Také malá vzdálenost do
Tater, Popradu (aquapark), Kežmarku (zá-

mek) či Vrbova (termální
koupaliště využívající
65°C teplý pramen) je vý-
hodou. V obci je od roku
1972 i čtrnáctitřídní zá-
kladní škola (všech 9 roč-
níků). Letos na podzim
proběhne výstavba další
části kanalizační sítě

a obec se připravuje na zprovoznění čistírny
odpadních vod. V obci i jejím okolí probíhá
intenzivní výstavba rod. domů a penzionů.

Velmi sympatický starosta p. Šary (původ-
ním povoláním učitel) uvažuje o zorganizo-
vání společného výstupu zástupců všech
Slavkovů ze Slovenska a ČR na Slavkovský
štít, pravděpodobně v srpnu příštího roku,
v prvním roce vstupu obou zemí do EU.
Najde ve Slavkově u Brna odezvu? Vždyť za-
měření obou Slavkovů na turistický ruch
i přibližně stejně malá vzdálenost obou míst
od společné dálnice D1 (byť dosud ještě ne-
dokončené) jsou výzvou do budoucna.

(JL)

Naváže Slavkov u Brna bližší
kontakty s Velkým Slavkovem

pod Vysokými Tatrami?

Pozvánka
SSK 0750 E-COM Slavkov zve všechny drži-

tele krátkých palných zbraní a zájemce o spor-
tovní střelbu na sobotu 6. září na zámeckou střel-
nici E-COMu s.r.o. ve Slavkově u Brna na
střeleckou soutěž o „Podnikatelský měšec“.
Soutěž bude zahájena v 10.30 a ukončena v 16
hodin. Soutěžit se bude ve střelbě ze sportovních
a služebních zbraní. Bližší inf. na tel.: 544 227
052 nebo 547 222 408. 

Dále zveme všechny mladé zájemce o spor-
tovní střelbu k otevřené soutěži mládeže na 13.
září. K příjemné zábavě zvou členové SSK
0750.  (jg)

Mezinárodní soutûÏ ATI
Ve dnech 1.–3. srpna se členové střeleckého

klubu 0750 E-COM Slavkov zúčastnili na po-
zvání ZO BTS - ATI Kunovice mezinárodní
střelecké soutěže. V soutěži střelci z SSK 0750
svými výkony dokázali, že sportovní střelba ve
Slavkově je na velmi dobré úrovni. Ve všech
disciplínách, ve kterých soutěžili se umístili na
předních místech. V disciplíně sportovní pisto-
le 30+30 dokonce na stupně vítězů nepustili ni-
koho jiného. Zvítězil Ing. K. Čížek před L.
Šíchou (otcem) a Janem Šíchou (synem).
V téže disciplíně, v kategorii seniorů zvítězil J.
Goldhammer, který si vítězství odnesl i v dis-
ciplíně velkorážná pistole a v disciplíně libo-
volná pistole a vzduchová pistole se umístil
vždy na druhém místě. Za zmínku stojí vítěz-
ství mladého dorostence J. Šíchy v disciplíně
libovolná pistole v kategorii juniorů. (jg)
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Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
7. 9. Láska je znakem pravého kfiesÈanského sboru

14. 9. Proã máme Ïít podle Biblick˘ch mûfiítek?
21. 9. PovaÏujete sluÏbu Bohu za poctu a zdroj ra-

dosti?
28. 9. Chodíte s Bohem?
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Sjezd svûdkÛ Jehovov˘ch
„Vzdávejme slávu Bohu“, tak zněl námět

letošního sjezdu svědků Jehovových, který pro-
běhl v Praze ve dnech 18.–20. července.
Shromáždili se ze všech koutů republiky, někteří
jednotlivci přijeli i ze zahraničí a vrcholný počet
přítomných dosáhl 14 015 osob. Třídenní pečlivě
připravený program měl ukázat všem těm, kdo
milují Boha, jak svým životem mohou Stvořiteli
vzdávat slávu, která mu právem náleží.

Součástí každého sjezdu je i proslov o zasvě-
cení a křtu a následuje vždy samotný křest. Tak
přivítali svědkové Jehovovi v naší zemi dalších
76 mužů a 82 žen, tedy 158 nově pokřtěných,
kteří se sami rozhodli upravit svůj způsob života
a zasvětit se Jehovovi, původci všeho živého. 

To jsou jen střípky ze spousty akcí, které se
uskutečnily během oblastního sjezdu svědků
Jehovových, jež se ještě stále koná na stovkách
místech po celém světě. Michaela Vaňková

O víkendu 16. a 17. srpna se na
koupališti ve Slavkově uskutečnilo
mistrovství republiky v beachvolej-

bale žen, v němž suverénně zvítězily olympio-
ničky Celbová s Dosoudilovou. Ve finále se střet-
ly s nasazeným párem číslo dvě Felbábovou
a Novotnou. V souboji o třetí místo podlehla

Petrová s Klapalovou sestrám Tychnovým, které
byly handicapovány zraněním Kateřiny. Byli
jsme také svědky návratu dvojice maminek –
Tobiášové s Hudcovou, které obsadily konečné
páté místo, když v dramatickém zápase podlehly
Klepalové s Petrovou 1:2. Překvapením byl ne-
výrazný výkon Těknědžjanové a Novákové, kte-
ré obsadily až 9. místo.

Semifinále: Celbová, Nováková–Tychnovy
2:0 (13, 14), Felbábová, Novotná–Klapalová,
Petrová 2:0 (12, 16). O třetí místo: Tychnovy –
Klapalová, Petrová 2:0 (14, 11). Finále:
Celbová, Nováková – Felbábová, Novotná 2:0
(18, 8). Konečné pořadí: 1. Celbová, Nováková,
2. Felbábová, Novotná, 3. Tychnovy, 4.
Klapalová, Petrová, 5.–6. Hudcová, Tobiášová,
Bajerová, Šotkovská, 7.–8. Horáčková, Chvá-
talová, Zemanová, Haragová. L. Kuchta

Ve Slavkovû jsme se pfiekvapení nedoãkali

Vpravo mistryně republiky Celbová s Novákovou. Foto: R. Lánský

okénko
Dovolte, abych vás seznámila s programem,

který připravuje výbor ÚO Svazu diabetiků ČR ve
Slavkově nejen pro diabetiky, ale i pro vás, kteří se
zajímáte o své zdraví.

Začátkem září jedeme na ozdravný pobyt do
Itálie, a tím si prodloužíme léto. Pro těžce postiže-
né diabetiky je určen edukačně preventivní pobyt
v Žinkovech u Nepomuku. Podzimní rekondiční
pobyt pro diabetické děti v hotelu Renospod ve
Zderazi od 4. do 11. listopadu 2003 je naopak za-
měřen na cykloturistiku. Také celostátní setkání
mladých diabetiků v Luhačovicích ve dnech
14.–17. 11. je zaměřeno ne edukaci, sport, zába-
vu. Přihlášky a podrobnější informace obdržíte
v naší kanceláři na poliklinice každé úterý dopo-
ledne.

Pravidelné cvičení a plavání zvyšuje účinek in-
zulínu v periferních tkáních, zabraňuje vzniku
různých komplikací, ovlivňuje tělesnou hmotnost
a tlak krve. Proto vás zveme na pravidelné pon-
dělní cvičení do tělocvičny ISŠ, Tyršova ul., začí-
náme dne 29. 9. od 16 hod., celkem 10 lekcí.

Pro klienty VZP využijeme nabídku na plavání
v Aquaparku Vyškov a uskutečníme zájezdy 23.
10. a 27. 11. Odjezd bude v 17 hod. z parkoviště
B. Němcové, úhrada autobusu 32 Kč.

Pokud bude dobré počasí, pokračujeme každou
středu od 17 hodin v zámeckém parku ve hře pé-
tanque. Nezapomeňte na datum 13. října 2003,
kdy pořádáme v předsálí kina od 9 do 16 h výsta-
vu DIA výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků
zdravé výživy, spojenou s měřením glykémie, tla-
ku krve, obsahu tuku a BMI. 14. 11. je Světový
den diabetů, uvidíte nás ve městě prodávat
„Modré píšťalky“ a upozorňovat na prevenci dia-
betů. Edukačně motivační program pokračuje
a mohou přijít na besedy se zdravotníky všichni,
začátky ve 14 hod. 21. 10. t. r. v LD Austerlitz
Medical, přednáší MUDr. Aleš Hrubý o postižení
ledvin a nefrologické poradně. 25. 11. v zasedací
místnosti MÚ Mgr. Renata Musilová o psycholo-
gických problémech diabetiků a 17. 12. v restau-
rací Gól si něco povíme o vánocích s diabetem.
Toto je jediná akce, kde je určeno vstupné 30 Kč.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte, sami si s dia-
betem neporadíte, ale společně to zvládneme lépe.
„Kdo odmítá dobrou radu, sám sobě škodí a za na-
ději se neplatí.“ Marie Miškolczyová

Velká cena O napoleonsk˘ klobouk
V rámci oslav Napoleonského dne 16. srpna

uspořádal sportovně střelecký klub 0750 E-
COM Slavkov střeleckou soutěž z perkusních
zbraní „O napoleonský klobouk“. Soutěž pro-
běhla na střelnici fy E-COM s.r.o. Slavkov
u Brna a byla složena ze dvou disciplín perkus-
ní pistole a perkusní revolver. V disciplíně per-
kusní pistole zvítězil nástřelem 90 bodů A.
Jochim z Ostravy před slavkovským V. Čučkou
s 89 body a jeho bratrem z pořádajícího klubu
Ing. R. Čučkou s 86 body.

Disciplínu perkusní revolver vyhrál Ing. R.
Čučka nástřelem 89 bodů, před hodonínským J.
Olšákem s 88 body a M. Gregorem z Bučovic,
který na třetím místě měl stejný počet bodů 86,
jako čtvrtá P. Olšáková, ale měl o dvě desítky
lepší zásahy. (jg)

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544220661, 605742853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.
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Co je to vlastně biketrial?
Biketrialisté (dříve cyklotrial) jsou ti, co na ko-

lech skáčou po skalách a jiných překážkách.
Nesmíme se dotknout země nohou. 
Jak jsi se k tomuto sportu dostal?

Můj taťka dříve závodil na motorce a když se
oženil, začal ve Slavkově ještě se strejdou Svaťou
Matuštíkem trénovat malé kluky cyklotrial. To si
ale nepamatuju, protože to jsem ještě nebyl na svě-
tě. Když mi bylo šest let, dostal jsem kolo a začal
s taťkou biketrial trénovat a jezdit na první závody.
Za koho závodíš?

Jezdím za klub AMK Staré Brno a v Brně na
přehradě máme areál, kde s kluky trénujeme.
Jak často trénuješ?

Od jara do podzimu jsem na kole skoro každý
den. V zimě jezdím jednou týdně na trénink do
haly v Brně a dvakrát týdně se strejdou Svaťou do
tělocvičny do Drnovic, kde trénujeme s bratry
Gottwaldovými, našimi reprezentanty v enduru.
Na mistrovství světa jsi obsadil druhé místo ve
své kategorii. Titul mistra republiky z domácích
soutěžích ale nemáš. Jak to?

V letošním roce jsem získal titul mistra v čes-
ko-slovenském poháru, kde jsem startoval ve své
kategorii. Ale v soutěžích národního biketrialové-
ho mistrovství ČR jsem až druhý, protože závo-
dím ve vyšší kategorii se staršími kluky a na těž-
ších překážkách. Chtěl jsem se lépe připravit na
mistrovství světa, kde bývají tratě opravdu těžké.

Kde se světový šampionát biketrialistů konal?
Letos se jely tři závody. Dva ve Španělsku a je-

den v Kutné Hoře. Kvůli SARS odpadl tradiční
závod v Japonsku, ale Japonci závodit přijeli.
Co bylo pro tebe při závodech nejtěžší?

Asi vedro ve Španělsku. Ale je fakt, že i na to
jsem trénoval, protože jsme předtím byli s rodiči
na dovolené v Chorvatsku a i tam jsem každý den
aspoň dvě hodiny byl na kole.
Jak ti to jde vůbec ve škole a máš čas ještě na ně-
jaké jiné koníčky?

Ve škole mám zatím samé jedničky, tak dou-
fám, že to vydrží i v páté třídě. Chodím také do
výtvarky k paní učitelce Aleně Slezákové, která je
bezvadná.
Co říkali rodiče tvému úspěchu?

Měli radost. Když pak o mně psali v novinách,
dělal jsem rozhovory do rádia a byl v televizi, tak
mi ale říkali, že ti opravdoví borci se od těch ostat-
ních liší tím, že zůstanou skromní.
Co můžou udělat případní zájemci o tento sport?

Kluci a holky, které baví jezdit na kole a chtěli
by si to zkusit i jinak, se můžou podívat na webo-
vé stránky: www.biketrial.cz, kde najdou fotky ze
závodů i kontakt na náš klub.
Jaké jsou tvoje další plány?

Stál jsem na stupních vítězů, byl to krásný po-
cit. Hymna se hraje ale jenom vítězům, a tak jsem
si musel poslechnout francouzskou. A moc rád
bych na těch stupních ještě někdy stál a poslou-
chal k tomu naši hymnu. (js)

Vicemistr svûta v biketrialu je ze Slavkova
Teprve desetiletý Jan Musil, český reprezentant v biketrialu, dosáhl vynikajícího výsledku

na mistrovství světa, kde obsadil druhé místo. Požádali jsme Honzíka o krátký rozhovor.

Pzvánka na závody
Cyklistický klub CK Slav-

kov u Brna pořádá s pomocí
DDM Slavkov náborový zá-

vod Slavkovská liga žactva.
Byly vypsány tři kategorie – nejmladší žactvo

(r. nar. 1993–1994), mladší žactvo (1991–1992)
a starší žactvo (1989/1990). Startující mohou
startovat na jakémkoliv kole, ale je povinná přil-
ba. Pro účastníky budou připraveny zajímavé
soutěže dovednosti a zručnosti…

Po prázdninách startuje II. kolo 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)

Honzík při závodech v Kutné Hoře. Foto: J. Stratil

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

5. 9. sport Jaguar Cup golfové  hfii‰tû GCA
6. 9. sport Mc’Donalds Cup golfové hfii‰tû GCA
6. 9. sport Mistrovství âR modelÛ aut, tfiída TC E 1:10 areál Auto RC Auto RC Slavkov
6. 9. 10.30–16.00 sport Podnikatelsk˘ mû‰ec – stfielecká soutûÏ Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
6. 9. 19.00–23.00 kult. Upífii na zámku – noc plná hrÛzy v zámeckém podzemí rezervace vstupenek na tel.: 544 221 685 zámek HM
6.-7. 9. a 13.-14. 9. 9.00–16.00 kult. Dny evropského kulturního dûdictví – prohlídky zámku a depozitáfiÛ, vstup voln˘ zámek HM
7. 9. sport Dûtská golftour golfové hfii‰tû GCA
7. 9. sport Skokové závody stupnû Zm-L závodi‰tû JSC JSC Slavkov
7. 9. sport Litavsk˘ pohár stfielnice Nad Oborou MS KozoroÏec
11. 9. sport ABN AMRO Cup – 3. roãník golfové hfii‰tû GCA
12.–14. 9. sport Efra Grand Prix závody modelÛ aut – tfiída cestovní vozy a F1 areál Auto RC Auto RC Slavkov
12. 9. 19.30 kult. Koncert Jaromíra Zámeãníka (virtuos na akordeon). Vstupné 80 a 60 Kã zámecká kaple HM
13. 9. 10.30–16.00 sport Otevfiená stfielecká soutûÏ mládeÏe Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
18. 9. sport Culligen Cup golfové hfii‰tû GCA
19. 9. sport ReCap a Framoz CUP – V. roãník golfové hfii‰tû GCA
20. 9. sport Mistrovství klubu na rány golfové hfii‰tû GCA
21. 9. sport Austerlitz Cup – závod rádiem fiízen˘ch lodních modelÛ rybník Klub lodních modeláfiÛ
27. 9. 9.00 spol. Václavsk˘ jarmark – fiemeslné trÏi‰tû, kost˘mované prohlídky zámku, jarmareãní kapela zámeck˘ park HM
27. 9. spol. Aukce staroÏitností Galerie Hollar Asociace staroÏitníkÛ
27. a 28. 9 9.00-17.00 v˘st. V˘stava ovoce a zeleniny (v nedûli jen do 15 hodin) malá tûlocviãna Z· Komenského âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz
28. 9. sport Austerlitz PRO-AM golfové hfii‰tû GCA
do 21. 9. v˘st. V˘stava „Oldfiich ·tûpánek – obrazy, reliéfy, plastika“ Galerie OK HM
do 24. 9. v˘st. V˘stava „Emilie, Karel a Petr Tomanovi – kresby a grafiky“ Galerie Hollar HM
25. 9. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy „Lubo Kralicek (USA) – obrazy“, v˘stava potrvá do 9. 11. 2003 zámek, RubensÛv sál HM

Ukončili jste v předchozím školním roce základní,
střední či vysokou školu? Pak následující řádky jsou
určeny právě vám. Téměř 3 milióny pojištěnců veřej-
ného zdravotního pojištění, za které platí pojistné
stát, tvoří ve zdravotních pojišťovnách nezaopatřené
děti. Již v tomto věku (do 18 let jejich zákonní zá-
stupci) plní vůči zdravotní pojišťovně zákonem sta-
novenou oznamovací povinnost. Její porušení může
pojišťovna v závislosti na míře zavinění i pokutovat.

Nabízíme vám nejdůležitější informace, které
v případě, že jste letos ukončili jakýkoliv stupeň
školního vzdělání, v nejbližších dnech určitě použi-
jete. Od nástupu povinné školnídocházky až do doby
ukončení studia, maximálně však do 26. roku věku je
dítě považováno za nezaopatřené a plátcem pojistné-
ho je stát. Ukončením povinné školní docházky začí-
nají nezaopatřené děti plnit vůči zdravotní pojišťovně
oznamovací povinnost. Obecně platí, že doba od
skončení výuky v jednom školním roce do počátku
následujícího školního roku, tj. prázdniny, se považu-
jí za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání,
tzn. pojistné i zde platí stát.

Hned při nástupu do prvního ročníku střední školy
by se měli studenti dotazem přesvědčit, zda škola za
studenty plní oznamovací povinnost. V případě, že ško-

la oznámení zdravotní pojišťovně neprovádí, je nutné
dodat zdravotní pojišťovně potvrzení o studiu. Všechna
oznámení se předkládají zdravotním pojišťovnám do 8
dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.

Absolventi středních škol a učilišť by měli do 8. 9.
zdravotní pojišťovně oznámit skutečnost, že podnika-
jí, případně jsou v evidenci na úřadu práce, či pokra-
čují ve studiu na vysoké škole. Studentem vysoké
školy se středoškolák stane dnem zápisu do 1. roční-
ku, což doloží zdravotní pojišťovně potvrzením o stu-
diu. V případě konání zápisu po 8. 9. je dokladem,
který je předkládán zdravotní pojišťovně, rozhodnutí
o přijetí ke studiu a potvrzení o datu zápisu. Po celou
dobu vysokoškolského studia potom student každo-
ročně dokládá na příslušnou zdravotní pojišťovnu po-
tvrzení o studiu. U absolventů středních škol, kteří od
1. 9. nastupují do pracovního poměru, oznamovací
povinnost zajistí zaměstnavatel.

Studenti starší 26 let, nejsou-li zaměstnáni, si sami
musí platit zdravotní pojištění. Tuto povinnost má
student od 1.dne následujícího měsíce, v němž dovr-
šil 26 let. Vysokoškoláci zůstávají v kategorii nezao-
patření děti ještě v měsíci, v němž skládají státní zá-
věrečnou zkoušku + následující kalendářní měsíc.
Tuto skutečnost musí zdravotní pojišťovně doložit.

KdyÏ se fiekne VZP
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Objednávky ovocných stromků a keřů

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

Podzim je nejvhodnější dobou k výsadbě většiny
ovocných stromů a keřů. Naše organizace bude jako
každoročně pro zájemce přijímat objednávky a zaji-
stí dovoz výpěstků z ověřených ovocných školek,
kde je zaručena jejich kvalita a bezviróznost.
Zajímavostí letošní nabídky je stromkový angrešt,
odolný vůči hnědému americkému padlí, a to
Rolonda, Rokula, Rixanta a Invicta. Dále si můžete
objednat jabloně letní, podzimní a zimní, hrušně,
třešně, višně, švestky, ryngle, meruňky, rybíz, mali-
ny a růže. Podrobný seznam je v nabídce v Domě za-
hrádkářů, kde si můžete vložit do schránky objed-
návku s adresou, odrůdou, popř. tf. do 30. 9. 2003.

Výstava ovoce a zeleniny 27. a 28. září 2003
V září začíná sklizeň podzimních a zimních od-

růd ovoce a zeleniny na uskladnění. Zájmem kaž-
dého zahrádkáře je pěstovat zdravé a kvalitní ovo-
ce a zeleninu. Výsledky této práce potom
představuje na výstavách. Naše organizace pořádá
takovou výstavu v sobotu 27. září od 9 do 17 ho-
din a v neděli 28. září od 9 do 15 hodin v malé tě-
locvičně (vchod od kostela) Základní školy na

Komenského nám. ve Slavkově. Součástí výstavy
bude expozice ÚKZUZ Želešice, jehož pracovní-
ci budou určovat vámi přinesené i starší dosud pě-
stované odrůdy ovoce. Taktéž zde bude vystavovat
svaz včelařů, bude možno zhlédnout a ochutnat
produkty zpracovny ovoce ČZS, a ohodnotit
ochutnávkou některá jihomoravská vína.

Žádáme všechny zahrádkáře i ostatní pěstitele,
aby přinesli svoje výpěstky dne 26. září od 17 do
19 hod. do ZŠ Komenského (malá tělocvična)
a umožnili tak porovnat svoje úspěchy s ostatními
a ukázali všem návštěvníkům výstavy, jak kvalitní
plody se dají vypěstovat v našich zahradách a sa-
dech. Všechny zájemce na prohlídku výstavy
zvou zahrádkáři.

Teoretiků fantastů bylo dostatek a o velkolepé
záměry nebylo nouze, realita však byla jiná.
Každý záměr vyžadoval vynaložení obrovského
finančního kapitálu, jehož návratnost je nejistá
a v kladném případě dlouhodobá.

Záhy nastaly značné potíže v majektoprávních
převodech podporované různými zájmy jedinců.
V této nepříznivé atmosféře se areálu ujala slav-
kovská firma Audo, a.s. Na nekvalitních pozem-
cích, původně používaných jako kalová pole,
v západní části areálu, začal vznikat nový závod.
Neutěšená situace přetrvávala v prostoru původ-
ních výrobních hal a stravovacího zařízení.

Firma RD Audo, s.r.o. zahájila v měsíci červnu
2002 rozsáhlou demolici neupotřebitelných
zchátralých objektů. Půjde o odstranění cca 80 %

původní zástavby. Z původních objektů bude po-
nechána administrativní budova, střední výrobní
hala, kde je v současné době prováděna výroba
a montáž dřevěných prvků dřevostaveb a zděný
kruhový komín. Ponechání komínu ovlivnila jeho
velmi dobrá kvalita, řemeslné provedení a archi-
tektonické ztvárnění. Komín jako budoucí pylon
bude symbolem původní funkce areálu a svěd-
kem řemeslné dovednosti našich předků.

S ukončením demolice se počítá v prosinci
roku 2004. Získaná plocha bude návazně použita
pro komerční využití.

Závěrem přejeme firmě RD Audo, s.r.o. úspěš-
né dokončení jejího záměru, od kterého očekává-
me, že přinese tolik potřebné zkvalitnění ploch
kolem obchvatné komunikace. (hl)

Promûny slavkovského cukrovaru
Po ukončení provozu tzv. slavkovské „Černé perly“ si naši občané právem oddechli.

První nadšení ze skutečnosti, že se již nebude opakovat kampaň přinášející neúnosné
znečištění ulic blátem, zamořování ovzduší spalinami a zápachem, otravu živočichů
v rybníku a Litavě, vystřídala starost, jak využít tak specifický kolos.

Demoliční práce v bývalém cukrovaru. Foto: mab

DOBA LEDOVÁ. Mamuta, tygra a Lenochoda ãekají nejen tfieskuté mrazy, ale i vel-
ká dobrodruÏná cesta se spoustou nebezpeãí i zábavy, které uÏijí pfii hledání ro-
diãÛ jednoho ztraceného lidského mládûte…

PÁN PRSTENÒ – DVù VùÎE. ELIAH WOOD, LIV TYLER, IAN MCKELLEN, SEAN
ASTIN Spoleãenstvo prstenu se rozpadlo… Zaãíná bitva o Stfiedozem! Druhé po-
kraãování  trilogie Pána prstenÛ. 

DNES NEUMÍREJ 007. PIERCE BROSNAN, spoleãnû s HALLE BERRY, se jako
James Bond Ïene do akce v napínavé jízdû.

TAXI 3.  SAMY NACERI, MARION COTILLARD, SYLVESTER STALLONE. Zlodûji
pfievleãení za Santa Clause vylupují banky a komisafii Giberovi musí pfiijít na po-
moc Emilien a taxikáfi Daniel se sv˘m Ïihadlem..

TENKRÁT V AMERICE. ROBERT DE NIRO ve filmu SERGIA LEONEA. MoÏná je to
poslední slovo v Ïánru gangsterského filmu. TûÏko se mu nûco vyrovná. 

8 MÍLE. EMINEM, KIM BASINGER, BRITTANY MURPHY, MEKHI PHIFER. KaÏdá
chvíle je dal‰í ‰ancí. Pfiíbûh jednoho t˘dne roku 1995 z nejhor‰í ãásti Detroitu.

P¤EBER SI TO ZNOVU. ROBERT DE NIRO, BILLY CRYSTAL. Mafiánsk˘ boss byl
uvûznûn a snaÏí se pfiesvûdãit agenty FBI, Ïe spí‰e do vûzení patfií do blázince

TùLO NA TùLO. ·piãkov˘ agenti ANTONIO BANDERAS a LUCY LIU se snaÏí na-
vzájem zlikvidovat. Ale jen do chvíle, neÏ zjistí, kdo je skuteãn˘ nepfiítel.

JACKASS. Kaskadérské kousky v tomto filmu pfiedvádûjí profesionálové. O Ïádn˘
se se sv˘mi kamarády nepokou‰ejte.  

XENA. LUDY LAWLESS. V zemi vycházejícího slunce, v ãase dávn˘ch tradic, se
mocná princezna ocitá tváfií v tváfi nejvût‰í hrozbû, jakou kdy poznala. Zlému
Yodoshi a armádû jeho dvaceti tisíc nejlep‰ích samurajÛ.

HALLOWEEN. JAMIE LEE CURTIS, BUSTA RHYMES, TYRA BANKS. Stmívá se
a mrtvoly se zaãnou hromadit – nakonec je právû na Sáfie a jejím virtuálním spo-
leãníkovi, aby vraha jednou provÏdy zniãili.

A·OKA.  SHAHRUKH KHAN, KAREENA KAPOOR. Mlad˘ princ A‰oka se vydává do
sousední zemû hledat lásku a dobrodruÏství. Zamiluje se do krásné Kaurwaki,
oÏení se, ale osud si s ním krutû pohraje...

HOLLYWOOD. JULIA ROBERTS, DAVID DUCHOVNY. Vzru‰ující experiment – od-
váÏn˘, originální a rozpustil˘ film, jehoÏ mnohé vrstvy z nûj dûlají objevování fil-
mové pravdy a iluze.

SUPER POLDOVÉ. Hrozí jim zru‰ení, místní policie je nesná‰í, a tak jim nezb˘vá
nic jiného, neÏ dokázat, Ïe jsou to muÏi na správném místû! 

SVAT¯ H¤Í·NÍK. Pí‰e se rok 1815. Dva mladíci, Tomas a Gregory, se vplíÏí do taj-
né cely tichomofiského klá‰tera a neúmyslnû vypustí dva démony do svûta.
Tomas se za nimi vydává do budoucnosti…

TEMN¯ STÍN NAD L.A. KURT RUSSEL, Policejní triler reÏiséra filmu „OheÀ“ Rona
Sheltona podle námûtu scenáristy oscarového L.A. – Utajené skuteãnosti..

MAY. KdyÏ byla May malá, mûla jediného pfiítele – ruãnû vyrobenou panenku Suzy.
Teì je velká a je stále sama. A protoÏe ví, Ïe jediná moÏnost jak získat pfiítele, je
ruãnû si ho vyrobit, pustí se do práce….

NEBEZPEâNÁ PARTIE. JEFF BRIDGES, JON ABRAHAMS. Lenny má tûsnû pfied
svatbou a chtûl si je‰tû pfiivydûlat tím, Ïe odveze „do práce“ gangstera Ricka.
JenÏe z práce se vyklubal únos, z únosce chladnoucí mrtvola….

NEP¤ÍTEL. DANIEL AUTEUIL. Vy‰etfiování sebevraÏdy odhalilo neuvûfiitelné.
VáÏen˘, oblíben˘ a zdánlivû nenápadn˘ Dr. Romand nebyl nikdy tím, za koho se
posledních 18 let vydával.

INTACTO. MAX VON SYDOW. Pfiedpoklad, Ïe letadlo, ve kterém sedí‰, se zhroutí,
je jedna k milionu. Pfiedpoklad, Ïe jedin˘ pfieÏije‰, je jedna k 237 miliónÛm! On
‰tûstí mûl. ·tûstí, které se stalo pfiíãinou jeho pádu.. 

âERVENÁ SIRÉNA. JEAN MARC BARR. Alice pfiichází na policii udat svou matku.
Obviní ji, Ïe ‰éfuje skupinû nájemn˘ch vrahÛ. Kromû inspektorky Anity ji ale ni-
kdo nevûfií. Útoãi‰tû se vydá hledat u údajnû mrtvého otce. Sniper Hugo, se kte-
r˘m se Alice seznámí, jí pomáhá útûk pfieÏít. Nic ale netrvá vûãnû…

VOLAVKA. Dva muÏi. Se stejnou minulostí, ale na opaãné stranû práva. Policista
se dostal do mafie, mafián se infiltroval do fiad policie. Na cizím hfii‰ti nehraje‰
podle sv˘ch pravidel!

OSTROV ZAPOMNùNÍ. JAIME PRESSLY, NICHOLAS BRENDON, Na odlehlém místû
sluneãného ostrova stojí stará socha. Parta mlad˘ch lidí tu hledá poklad, ale netu‰í Ïe
probudí stra‰livého démona a víkend se stane dûsiv˘m zápasem o hol˘ Ïivot.

POSEDLOST. GWYNETH PALTROW, AARON ECKHART, JEREMY NORTHAM, JEN-
NIFER ESHLE.Nejromantiãtûj‰í film od dob Anglického pacienta. 

JÚ, VONA JE CHLAP. MIGUEL A. NUNEZ, JR. VIVICA A. FOX. Jamal se stal ãer-
nou ovcí basketbalu a protoÏe je propu‰tûn, vym˘‰lí troufal˘ plán. Se správnou
rtûnkou to v pfievleãení zkou‰í v Ïenské basketbalové lize!

OPU·TùNÁ. KATIE HOLME, BENJAMIN BRATT, CHARLIE HUNNAM, ZOOEY DES-
CHANEL. Opu‰tûná Katie musí dokonãit diplomku, a získat místo u ‰piãkové fir-
my a pfiitom ji trápí vidiny…

TAJEMSTVÍ NESMRTELN¯CH. ALEXIS BLEDEL, BEN KINGSLEY. Film podle
kniÏní pfiedlohy Natalie Babbittové, která získala mnohá ocenûní. Pfiíbûh dívky,
kouzelném létû a tajemství, která zmûní její Ïivot.

HORA HRDINÒ. Obrovsk˘ sesuv pÛdy ztrhl ze svahu lyÏafiské boudy. V‰e je zava-
leno blátem a nebezpeãná masa ohroÏuje kaÏd˘ pokus o záchranu lyÏafiského in-
struktora, kter˘ se navzdory vrstvám bahna a ledové vodû rozhodl Ïít. 

LOVCI UPÍRÒ.TSUI HARK. Mistfii bojového umûní zápasí s krveÏízniv˘mi upíry!
KaÏd˘ z odváÏn˘ch hrdinÛ má silného pomocníka – dé‰È, blesk, hrom a vítr…

NENÍ KDE P¤ISTÁT. JACK WAGNER  Boeing 747 letí ze Sydney do L.A. JenÏe na
palubû je ‰ílenec s nebezpeãnou náloÏí. Dole je jen ‰ir˘ oceán, ãas ubíhá a od-
váÏn˘ kapitán musí vyuÏít sv˘ch zku‰eností, zne‰kodnit bombu a zachránit tfii sta
pasaÏérÛ od jisté smrti.

SLÁVA VÍTùZÒM ROBERT DUVALL, MICHAEL KEATON Zelená není jen tráva, ale
i obliãej trenéra Gordona McLeoda, kdyÏ mu americk˘ majitel Peter Cameron
oznámí, Ïe chce typicky skotsk˘ fotbalov˘ t˘m pfiestûhovat do Irska. Ale aby to
bylo férové, uzavfie s McLeodem sázku…

KDO TO ·TùKÁ. LISA KUDROW, LEE TERGESEN, HANK AZARIA, VINCENT D’
ONOFRIO. Kdo koho vede? Kdo to ‰tûká? …aneb Láska je hluchá. Komick˘ pfií-
bûh pro vás i va‰eho psího mazlíãka. 

POB¤EÎNÍ HLÍDKA.  DAVID HASSELHOFF, PAMELA ANDERSON, YASMINE
BLEETH. Svatba Mitche Buchanana se blíÏí a v‰ichni jeho pfiátelé se chystají na
velkou oslavu. S krásnou snoubenku ale není nûco v pofiádku a zatím nikdo neví,
Ïe pfiijdou i nevítaní hosté!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Co se dûje v regionu
BOŠOVICE
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
NĚMČANY
21. 9. Tradiční hody. (red.)
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Fotbal v záfií
Slavkov A – KP JmKFS
So 6. 9. – 16.30 hod. – Tatran Bohunice
So 20. 9. – 16.00 hod. – SK Líšeň
Slavkov B – OP Vyškov
Ne 14. 9. – 16 hod. – Družst. Chvalkovice
Ne 28. 9. – 16 hod. – TJ Letonice
Trenér M. Májek, asistent V. Šíra ml., vedoucí St.
Ryšánek, maséři R. Antoš st. a R. Martínek st.
dorost – I. třída JmKFS
Ne 14. 9. – 13.45 hod. – Kovo Ždánice
Ne 28. 9. – 13.45 hod. – FK Dubňany
Trenér R. Lysák, asistent B. Chlup, vedoucí L.
Michálek. 
žáci – OS Vyškov
So 6. 9. – 10 hod. – SK Křenovice B
So 20. 9. – 10 hod. – Sokol Otnice
So 27. 9. – 15 hod. – SK Bošovice
přípravka ml. a st. – OS Vyškov
So 13. 9. – 10 hod. – TJ Letonice
So 27. 9. – 10 hod. – 1. FK Drnovice
Trenéři P. Žižlavský a M. Slezák. (rs)

Ani jsme se nenadáli a rok uběhl jako voda.
Za chvíli bude září a společně s ním se do
Slavkova opět vrátí „Běh Terryho Foxe“. Stejně
jako v loňském roce ho uspořádá naše tělocvič-
ná jednota Sokol. Tato celosvětová humanitární
akce se bude v naší republice konat již po jede-
nácté.

Výsledky předešlých ročníků řadí Českou
republiku v mezinárodním srovnání na první

místo ve světě. V loňském roce (kdy řada pořa-
datelských měst se musela vypořádal s následky
povodní) se v České republice uskutečnilo 214
běhů s celkovým počtem účastníků 74 834.
Celková částka, kterou se podařilo získat činí
2567 463 Kč. Ve Slavkově se nás sešlo 390 (což
je 59. místo  v ČR podle počtu účastníků) a vy-
bralo se 15 920,70 Kč (34. místo v ČR podle vý-
těžku). Proto si vás všechny dovolujeme pozvat
na letošní ročník „Běhu Terryho Foxe“. Běh
a s ním spojená peněžní sbírka na podporu boje
proti rakovině se uskuteční v úterý 9. září 2003
ve 13 hodin. Start a cíl bude, stejně jako
v předchozích ročnících, na Palackého ná-
městí před budovou městského úřadu.

Pevně věříme, že svou účastí na této dobro-
volné humanitární akci pomůžete všem nemoc-
ným a současně tak přispějete i k možnosti dal-
šího výzkumu rakoviny na celém světě.

TJ Sokol Slavkov u Brna

Běh Terryho Foxe 2003
Ze startu loňského Běhu Terryho Foxe. Foto: R. Lánský

Ano, je tomu již 30 let, kdy byl odstartován
1. ročník „Běhu o slavkovskou pípu“. Parta slav-
kovských kluků se při jednom pátečním večer-
ním posezení domluvila, že si zítra zaběhnou jen
tak trasu Vážany, Hrušky, Křenovice a že si dají
jedno pivo v každé hospodě po cestě. Byla sobo-
ta 1. září 1973 a kluci vyrazili v 16 hodin. Byli
to: Vladimír Pavézka, Zdeněk Zavadil, Milan
Šolc, Luboš Šinkyřík, František Májek, Jan
Hrabovský (†), Milan Šikuta. Akce se povedla,
a tak to všechno začalo.

Každým rokem byla „Pípa“ populárnější, re-
cese nabývala rozměrů. Zúčastňovalo se jí stále
více lidí – nadšenců, kteří rádi vybočují ze všed-

ního života. 9. ročník napočítal 162 startujících
nejen ze Slavkova a okolí, nýbrž z celé ČSSR.
Jak se říká, začalo být dusno. Nebyli jsme dale-
ko od pravdy. Přišli, zakázali, vyhrožovali.
I přes snahu tehdejší VB se nepodařilo běhy zli-
kvidovat. „Pípa“ se koná dál! Časem se situace
uklidnila a letos bude odstartován již 30. ročník.
„To už je třicet let? Jo, je…“ Věříme, že se poča-
sí vydaří. Když ne, nic se neděje. Běžcům je to
jedno – a diváci? V hospodě neprší!

Za APPA vás všechny srdečně zve
ing. Jiří Kyjovský & Co.

Zakladatelé běhu 1. 9. 1973 zleva:
Vladimír Pavézka, Zdeněk Zavadil, Milan
Šolc, Luboš Šinkyřík, František Májek, Jan
Hrabovský, Milan Šikuta. Foto: archív

Slavkovská pípa

SLAVKOVSKA

PIPA 1 9 7 3
2003

âerven˘ kohout
Dovolte mi něco málo statistiky. Za období od

1. 4. do 21. 8. zaznamenala jednotka HZS PS
Slavkov celkem 126 výjezdů. Z tohoto počtu bylo
37 požárů a 38 dopravních nehod, dále jedno tak-
tické cvičení, šestkrát odstraňování následků ži-
velní pohromy, zbytek tvoří různé technické zása-
hy. Za stejné období vyjela jednotka SDH
Slavkov celkem sedmkrát. Ač se to někomu může
zdát málo, není tomu tak. Jednotka je povolávána
operačním střediskem HZS podle požárně popla-
chových plánů kraje a požadavků velitele zásahu.

Není to ani půl roku, co jste si mohli na strán-
kách tohoto listu přečíst o vysokém riziku vzniku
požáru při spalování trávy. Jak je vidět, někteří
lidé jsou prostě nepoučitelní. Během letošního ex-
trémně suchého a horkého léta pro změnu spalují
místo suché trávy slámu. Zřejmě v tom někdo vidí
podstatný rozdíl, ale můžu Vás ujistit, že šířícímu
se požáru je to naprosto jedno. Jako varování snad
poslouží tragický případ ze Šaratic, kde při pálení
slámy zemřel v důsledku požáru jeden člověk.
Nebo v Kobeřicích – jeden majitel pozemku do-
stane pokutu za plošné pálení slámy a o dva dny
později vesele pálí slámu na poli jeho soused.
Navíc se o 20 metrů dál nacházelo pole s neskli-
zenou slámou a vedle něj další pole s nevymláce-
ným obilím, které končilo až u lesa. Co k tomu
dodat? Televizní záběry rozsáhlých lesních požá-
rů u nás i v zahraničí jste zřejmě viděli všichni.

Závěrem se ještě zmíním o požárním sportu.
Obě činná sportovní družstva, muži a žáci, absol-
vovala v průběhu jara a léta několik soutěží na
okresní úrovni. Muži většinou obsazují v těžké
konkurenci stupně vítězů, žáci postoupili do kraj-
ského kola soutěže v požárním sportu v Kojetíně,
kde hlavně sbírali zkušenosti. A ačkoli skončili na
chvostu startovního pole, svým nadšením a před-
vedeným výkonem rozhodně nezklamali.

Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

Ze Sokola Slavkov
TJ oddíl kondiční kulturistiky zahajuje pravi-

delné cvičení pro ženy v úterý a v pátek v 19.30
od 2. 9. na ZŠ Tyršova. Cvičení vede Marie
Kostíková a Zdena Chudárková.

Hledáme dobrovolnou cvičitelku nebo cvičitele
k odd. všestrannosti – žactvo. Cvičení 2x týdně 60
min. Vhodné pro studenty pedag. fakulty. Začí-
náme 2. října (čtvrtek). Informace u p. Kostíkové.
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2. 9. úter˘ 19.30 hod. NEVĚRNÉ HRY 93 min.

4. 9. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh o vzájemném hledání partnerské harmonie. Nov˘ ãesk˘ film o lásce, ‰tûstí, svatbû, manÏelství, nevûfie a Ïárlivosti. ReÏie:
Michaela Pavlátová. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

6. 9. sobota 19.30 hod. KURS SEBEOVLÁDÁNÍ 106 min.

7. 9. nedûle 19.30 hod. Praxe dávno potvrdila, Ïe v kaÏdém psychiatrovi je i kus blázna. Do jeho péãe je po nedorozumûní svûfien u‰lápnut˘ muÏ a léãba je tak
svérázná, Ïe z nûj málem udûlá cvoka. Komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

9. 9. úter˘ 19.30 hod. TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ 103  min.

11. 9. ãtvrtek 19.30 hod. Arnold Schwarzenegger na záchranné misi v nejnovûj‰ím pokraãování slavného Terminátora. Jednoho dne vystoupí T-X nejvyspûlej‰í
vraÏedn˘ stroj. Je tfieba jej zniãit. Akãní sci-fi USA.
Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi pfiístupno

13. 9. sobota 19.30 hod. DEVĚT KRÁLOVEN 115 min.

14. 9. nedûle 19.30 hod. Sbírku vzácn˘ch známek chce získat dvojice podvodníãkÛ. Jejich práce se mûní v souboj, ve kterém vyhrává nej‰ikovnûj‰í. Kriminální pfiíbûh
Francie/USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

16. 9. úter˘ 19.30 hod. KAMEŇÁK 100 min.

18. 9. ãtvrtek 19.30 hod. Komedie pro celou rodinu. Do KameÀákova pfiijede ‰lechtick˘ pár, kterému je vrácen zdej‰í zámek. Tato událost nedá nikomu spát
a zaãnou se dít podivné vûci. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie Zd. Tro‰ka.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

20. 9. sobota 19.30 hod. QUO VADIS 140 min.

21. 9. nedûle 19.30 hod. Historick˘ velkofilm podle románu Henryka Sienkiewicze. Milostn˘ pfiíbûh Marka Vinicia a kfiesÈanky Lygie v dobû vlády císafie Nerona. 
Film Polsko/USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 9. úter˘ 19.30 hod. CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY 103 min.

25. 9. ãtvrtek 19.30 hod. „Andílci“ znovu v akci. S pouÏitím mistrn˘ch pfiestrojení, dokonal˘ch ‰pionáÏních schopností a znalostí bojov˘ch umûní je moÏné zastavit
zákefiného pachatele. Akãní komedie USA.
Vstupné: 58, 60 Kã MládeÏi pfiístupno

27. 9. sobota 19.30 hod. NUDA V BRNĚ 103 min.

28. 9. nedûle 19.30 hod. Komedie navzdory osudu. Podle povídky P. Beìury „Standa debutuje“. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Vl. Morávka. Hraje fiada oblíben˘ch hercÛ.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

30. 9. úter˘ 19.30 hod. HULK 138 min.

Comicsov˘ hrdina bojující se zdivoãelou polovicí svého já. Vûdec, kter˘ se ve chvílích vzteku mûní v zelenou pfií‰eru. DobrodruÏn˘ akãní
film USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

2. 10. ãtvrtek 19.30 hod. TELEFONNÍ BUDKA 81 min.

Zvedne telefon pouliãní budky a podepisuje si ortel. Jasná ultimativní nabídka. Zavûsí‰ – zemfie‰, nezavûsí‰ – moÏná pfieÏije‰. Napínav˘
pfiíbûh kolem jedné budky. MládeÏi pfiístupno od 12 let.

4. 10. sobota 19.30 hod. FRIDA 118 min.

5. 10. nedûle 19.30 hod. Îivotní pfiíbûh slavné extravagantní mexické malífiky Fridy Kahlo. Îivot pln˘ bolesti a lásky, skandální milostné aféry. Film USA.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

7. 10. úter˘ 19.30 hod. PINOCCHIO 108 min.

9. 10. ãtvrtek 19.30 hod. Film podle pfiíbûhu Carla Collodiho. Vidûní svûta vede Pinocchia z jednoho neuvûfiitelného dobrodruÏství do druhého. Film Itálie, ãesk˘ dabing.
MládeÏi pfiístupno

11. 10. sobota 19.30 hod. HRDINA 120  min.

12. 10. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh hrdinného váleãníka a ochránce krále, pfied kter˘m stojí obrovsk˘ úkol – sjednotit âínu a krále tak uãinit imperátorem. Historick˘,
dobrodruÏn˘ film âína/Hong-kong.

MládeÏi pfiístupno od 12 let

14. 10. úter˘ 19.30 hod. PUPENDO 119 min.

16. 10. ãtvrtek 19.30 hod. Repríza nového úspû‰ného filmu Jana Hfiebejka. Dûj nás zavádí do let reálného socialismu, mezi lidi, ktefií mûli tfii moÏnosti. Plavat proti
proudu, s proudem nebo ‰lapat vodu.

MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz
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