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První školní den
v ZŠ Tyršova

Oznámení o dobû a místû konání
voleb do Zastupitelstva
mûsta Slavkova u Brna
Starosta města Slavkova u Brna Mgr. Petr
Kostík podle § 29 zákona číslo 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Slavkova
u Brna se uskuteční:
dne 20. 10. 2006 od 14 do 22 hodin
a dne 21. 10. 2006 od 8 do 14 hodin
(pokračování na str. 4)

Vážení spoluobčané

První společné foto našich prvňáčků
V pondělí 4. září jsme začali nový školní rok.
Slavnostního zahájení se dočkali naši nejmenší, pro
které školní rok 2006/2007 je počátkem jejich povinného vzdělávání. Děti přivítal ředitel školy a jejich třídní učitelka Katka Nosková. Při odchodu ze
školy si žáčci s sebou odnášeli v kufříku všechny pomůcky, které budou potřebovat v první třídě. Ty byly
všem poskytnuty školou zdarma. Máme jednu třídu
prvňáčků, ve které je dvacet dva žáků.
Od září opět nabízíme našim žákům, kteří chodí

do 1. až 3. třídy, ranní družinu, která začíná od 7 h
a je zdarma. Již od první třídy jsme do výuky zařadili angličtinu. Pracujeme podle programu jazykové
přípravky. Od října bude pokračovat „nultý ročník“,
jehož cílem je ukázat rodičům, jak pracovat s dětmi
při domácí přípravě, aby byla co nejefektivnější.
Přejeme všem novým žákům, aby se jim u nás líbilo a aby chodili do školy rádi. Rodičům přejeme,
aby jim jejich děti dělaly jen radost.
(další fotografie www.zsslavkov.cz)
vs

Vítání prvňáčků v ZŠ Komenského
A je to tady. Začal nový školní rok a s tím spojené radosti i starosti. Nejvíce se na 4. září těšili asi ti
nejmenší, tedy noví prvňáčci. Na ZŠ Komenského
ve Slavkově je spolu s učiteli přivítal i starosta města Mgr. Petr Kostík a tajemník Ing. Pavel Dvořák.
Pro děti i rodiče si starší spolužáci připravili krátké pásmo písniček a básniček, zahráli pohádku
O červené řepě a malé gymnastky předvedly malou
sestavu prostných.

Pak už se všech 33 nových prvňáčků rozešlo do
svých dvou tříd. Tam dostal každý od své nové paní
učitelky obrovský kornout plný učebních pomůcek,
pastelky, barvy, tužky, plastelínu a také drobné
dárky.
Všem našim prvňáčkům přejeme hodně úspěchů,
spoustu nových kamarádů a věříme, že pro ně nebude
učení jen mučení, nýbrž příjemná a zajímavá činnost.
Mgr. Petra Vyšehradská

S blížícím se koncem našeho čtyřletého působení ve funkcích uvolněných funkcionářů města
Slavkova u Brna považujeme za svoji povinnost
alespoň krátce vyjádřit svůj názor na toto uplynulé volební období let 2002–2006.
Naší společnou snahou a cílem bylo zajistit, ve
shodě se všemi dalšími zastupiteli města, vzájemnou toleranci a vstřícnost při vůli řešit některé
otázky a problémy, na něž nepanoval vždy jednotný názor, cestou rozumného kompromisu.
Snažili jsme se komunikovat a setkávat s občany, představiteli různých zájmových organizací
a složek, které naplňují záliby a vlastní osobní
realizaci svých členů i návštěvníků jimi pořádaných akcí, vytvářet pro jejich činnost příznivé
podmínky.
Chtěli bychom vám, všem spoluobčanům, poděkovat za vaše podněty, připomínky a názory,
kterými jsme dokázali a dokazujete, že vám není
dění v našem městě lhostejné. Myslíme si, že na
tomto místě můžeme konstatovat, že celá řada záměrů, se kterými jsme vstupovali do svých funkcí, se nám podařila naplnit a realizovat, samozřejmě si však současně uvědomujeme, že je zde ve
městě další řada úkolů, na nichž je třeba pracovat,
aby život nás všech byl spokojenější.
Těší nás, že uplynulé čtyřleté období v mnoha
směrech znamenalo naplnění cílů v rozvoji města,
že se nám dařilo pravidelně a otevřeně vás informovat o dění ve městě prostřednictvím Slavkovského zpravodaje.
Vážení a milí spoluobčané, ještě jednou vám
chceme poděkovat za vaši podporu v uplynulém
volebním období. Největší dík patří těm z vás,
kteří poctivě a nezištně pracovali ve prospěch našeho města Slavkova u Brna. Děkujeme.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta města

Netradiãní prohlídky
zámeck˘ch pÛd
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 28. ﬁíjna

Ve dnech 14. a 15. října se uskuteční prohlídky části nově rekonstruovaných půdních
prostor slavkovského zámku. Více na straně 11.

Běh Terryho Foxe 2006
Probûhli cílem. Bylo jich 156. Ménû neÏ v loÀském roce – 262 – a vût‰inou to byly ud˘chané
dûti s rozzáﬁen˘ma oãima. Nûkter˘m ‰ibalÛm záﬁily také z vítûzství nad poﬁadateli, kdyÏ si trasu
zkrátily.
Dobûhli do cíle a dál se radují. Jsou zdraví
a ‰Èastní. Je v‰ak mezi námi hodnû pﬁátel a znám˘ch, kteﬁí bojují jako pﬁed lety Terry Fox s osudem a zákeﬁnou chorobou. A aby nás osud ne-

zastavoval v bûhu pﬁedãasnû, je tﬁeba zkoumat
a vym˘‰let. Na tyto úãely pﬁicházejí v˘nosy veﬁejn˘ch sbírek jako je i Bûh Terryho Foxe.
Leto‰ní pﬁíspûvek slavkovsk˘ch obãanÛ a stál˘ch sponzorÛ – LIKO-S, a. s., Sváﬁeãská ‰kola
DráÏdil a CDC Golf s.r.o. – ãinil 4941 Kã.
Organizátor celé akce, TJ Sokol Slavkov
u Brna, ve spolupráci s MÚ Slavkov, dûkuje touto
cestou v‰em, kteﬁí se této akce zúãastnili, a pﬁispûli tak na konto „Bûhu Terryho Foxe“.
Stejné podûkování patﬁí i v‰em firmám a organizacím, které svojí finanãní, materiální a organizaãní podporou pﬁispûly k úspe‰nému prÛbûhu
této humanitární akce.
S organizaãním zabezpeãením v˘znamnû pomohly DÛm dûtí a mládeÏe Slavkov, Policie âR
Slavkov, Technické sluÏby Slavkov a Základní ‰kola Tyr‰ova Slavkov. Velk˘ dík také patﬁí Základní
‰kole na Komenského námûstí ve Slavkovû, jejíÏ
taneãní skupina „Glitter Stars doprovodila sv˘m vystoupením pﬁedstartovní program bûhu.
Tû‰íme se na va‰i úãast na Bûhu Terryho
Foxe v roce pﬁí‰tím. Nestyìte se projít cílem
Bûhu Terryho Foxe, ukázat svoji fyzickou i morální sílu.
Poﬁadatelé

Václavský jarmark
23. září ve fotografiích

9/2006
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

72. řádná schůze RM – dne 14. 8. 2006
1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2006.
2. RM schvaluje využití účtu fondu sdružených prostředků (bankovního účtu) k ukládání kaucí na pokuty
ve správním řízení o přestupcích v dopravě.
3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
příspěvkových organizací města Slavkova u Brna za 1.
pololetí roku 2006.
4. RM projednala a vzala na vědomí závěry prověrek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2006 ze
škol a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov
u Brna.
5. RM projednala a schválila žádost ZŠ Komenského
o povolení čerpání investičního fondu do výše 100 000
Kč na pořízení dvou splitových klimatizačních jednotek AS 18 UA/AO-18N. RM žádá vedení ZŠ Komenského při výběru dodavatele o oslovení nejméně tří
firem.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební část přechodu pro chodce na ul. Malinovského s firmou SILNICE BRNO, spol. s r. o., Brno v částce
119 000 Kč. RM současně schvaluje objednání dodávky a instalace svítidel a stožárů s kabeláží pro výše uvedený přechod u firmy Ivan Durek, Slavkov u Brna,
s termínem do 30. 9. 2006.
7. RM souhlasí se zavedením regulace parkování na
Palackém náměstí pouze v případě současného zřízení
městské policie. RM současně ukládá MěÚ předložit
tuto zprávu na jednání ZM současně se zprávou týkající se návrhu zřízení městské policie a doporučuje ZM
přijmout opatření vedoucí k regulaci parkování na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna dle zpracovaného
návrhu.
8. RM doporučuje ZM schválit záměr zřídit městskou policii. RM současně ukládá městskému úřadu
předložit tuto zprávu na jednání ZM a začlenit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 částku potřebnou ke zřízení a provozu městské policie.
9. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně pozemků z vlastnicví Města Slavkova u Brna za pozemky ve
vlastnictví společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ,
a. s. Slavkov u Brna. Doplatek na dorovnání rozdílu
hodnoty směňovaných pozemků ve výši 54 080 Kč
uhradí společnost GOLF INVEST AUSTERLITZ a. s.
před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené se
směnou (znalecké posudky, správní poplatek za podání
návrhu na vklad do KN) uhradí rovným dílem město
a GOLF INVEST AUSTERLITZ, a. s.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení elektrického vedení NN a uložení
kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Slavkova u Brna pro oprávněného Austerlitz Golf
s.r.o., se sídlem Brno.
11. RM souhlasí s oslovením okruhu firem na dodávku stavebních prací na bytovém domě Zlatá Hora
čp. 1237, schvaluje kritéria pro hodnocení nabídek
a ustanovuje výběrovou komisi na výběr dodavatele
uvedené akce.
12. RM doporučuje ZM prodat pozemek p. č.
1643/22 v k.ú. Slavkov u Brna společnosti DAMILA
GROUP, a. s., v likvidaci. RM pro případ schválení prodeje schvaluje vyplacení ceny pozemku 1643/22 v k.ú.

Slavkov u Brna dle znaleckého posudku ve smyslu výzvy správkyně konkurzní podstaty úpadce DAMILA
96, s.r.o. RM současně ukládá funkcionářům města
projednat se společností DAMILA GROUP, a. s., výši
kupní ceny za pozemek 1643/22 v k.ú. Slavkov u Brna.
13. RM nesouhlasí s přednostním umístěním – nájmem bytu paní Zdeňce Salajkové, bytem Kobeřice
273, 684 01 Slavkov u Brna v Domě s pečovatelskou
službou ve Slavkově u Brna.
14. RM souhlasí se změnou termínu zahájení nájmu
nebytových prostor v budově Polikliniky ve Slavkově
u Brna, Malinovského nám. č. p. 288, určených pro provozování občerstvení, a to od 1. září 2006, po ukončení stavebních prací spojených s výměnou oken.
15. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna, uzavřené dne 29. 8. 2005 s manželi
Alenou a Milošem Bednaříkovými, obsahujícím prodloužení doby nájmu bytu o tři roky do 31. 8. 2009.
16. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem místnosti č. 224 o výměře 13,23 m2 za cenu
900 Kč/m2/rok v objektu Polikliniky Slavkov u Brna,
č. p. 324 ul. Tyršova, s paní Danielou Zittovou z Vážan
nad Litavou s účinností od 1. 9. 2006, s podmínkou zajištění změny užívání (nyní kancelář, nově poskytování
kosmetických služeb), na vlastní náklady, v termínu
nejpozději do 30. 11. 2006.
17. RM projednala a vzala na vědomí zprávu o činnosti Informačního Regionálního Centra Austerlitz za
období od 1. 4. do 30. 6. 2006
18. RM souhlasí s bezúplatným zapůjčením mobilní
buňky pro TJ Sokol Slavkov u Brna za účelem úběžiště s termínem do 31. 12. 2007.
19. RM souhlasí s poskytnutím části prostor areálu

73. řádná schůze RM – dne 4. 9. 2006
1. RM projednala a vzala na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města a předkládá ji
v jednání řádného zasedání ZM.
2. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ o schválení vyřazení investičního majetku “ schvaluje vyřazení počítače s příslušenstvím - inventární číslo 864
v pořizovací ceně 30 725 Kč a počítače D667P/128 –
inventární číslo 836 v pořizovací ceně 36 776 Kč
z majetku ZUŠ.
3. RM souhlasí s navrženým řešením rozšíření MŠ
do prostor bytu školníka na ZŠ Komenského a současně ukládá odboru BTH hledat vhodný uvolněný
byt pro manžele Kubinovy. RM doporučuje ZM zařadit potřebnou částku 3,9 mil. Kč na rozšíření MŠ do
návrhu rozpočtu na rok 2007.
4. RM schvaluje zvýšení kapacity na 120 jídel na
odloučeném pracovišti Mateřské školy Zvídálek, Malinovského náměstí 280, Slavkov u Brna od 1. 9. 2007.
RM současně schvaluje kapacitu 28 dětí ve třídě po
její plánované rekonstrukci odloučeného pracoviště

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internetové služby za 30 Kč/hod.
- barevná tiskárna
- faxové služby
Otevírací doba IRC Austerlitz:
říjen
úterý–neděle 9.00–17.00 hod.
listopad–březen pondělí–pátek 9.00–16.00 hod.
Kontakt:

fotbalového stadionu na den 23. 9. 2006 za účelem konání soutěže požárnické všestrannosti družstev žáků.
20. RM vyslovuje uznání a poděkování všem pracovníkům Historického muzea za přípravu a úspěšný
průběh Napoleonských dnů 2006. RM současně vyslovuje uznání a poděkování všem aktivním partnerům
Historického muzea při pořádání Napoleonských dnů
2006.
21. RM souhlasí s návštěvou partnerského města
Hornu členy ZM a Zámecké kapely dne 2. 9. 2006.
22. Členové RM diskutovali s pořadatelem nadcházejících závodů do vrchu panem Jiřím Moravcem podmínky konání závodů a jejich zajištění. Členové RM
upozornili pana Moravce zejména na to, kde má být
umístěn start závodu (poblíž zázemí hasičů, zdravotníků – za městem), dále zdůraznili, že zahřívání závodních automobilů nesmí být v obytné zóně, zahrádkáři
musejí mít možnost dostat se na své zahrádky, přičemž
pořadatelská služba musí zajistit uhlídání bezpečných
výjezdů ze zahrádek. Je vyloučeno stání před vjezdy,
pořadatel musí uklidit odpadky (dostali kontakt na firmu RESPONO), odvézt mobilní toalety. Město dá
k dispozici část prostoru pro doprovodná vozidla, nicméně doporučuje pořadateli obrátit se na soukromý
subjekt se žádostí o parkování v dostatečně kapacitním
areálu.
23. RM bere na vědomí odpověď na stížnost pana
Svatopluka Zrotala na zápach v jižní části města a doporučuje MěÚ prošetřit vlastní provoz vepřína z hlediska zápachu a ukládá MěÚ o tomto podat následně zprávu.
24. RM schvaluje zařazení výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků všech ZO Českého zahrádkářského
svazu (ČZS) bývalého okresu, kterou pořádá ZO ČSZ
ve Slavkově u Brna ve spolupráci s Územní radou ČSZ
ve Vyškově v termínu 23. a 24. 9. 2006, mezi akce se
zvýhodněným nájmem prostor v Centru Bonaparte.

I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna od 1.9.2007. RM ukládá finančnímu
odboru MěÚ zaslat žádost o navýšení výše uvedených
kapacit na odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
5. RM schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
6. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495,
okres Vyškov ve školním roce 2006/2007.
7. RM schvaluje ceník nájemného za pronájem tělocvičen ZŠ Komenského platný od 4.9.2006 dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495. RM zmocňuje ředitele ZŠ
Komenského k určení příplatku za sprchování (případný zápočet do ceny pronájmu).
8. RM schvaluje ceník služeb v ZŠ Tyršova dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977 s platností od 4. 9. 2006. RM zmocňuje ředitele ZŠ Tyršova k určení příplatku za sprchování
(případný zápočet do ceny pronájmu).
9. RM bere na vědomí výši zápisného do zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2006/2007.
10. RM souhlasí s převodem částky 152 225 Kč
z rezervního fondu do rozpočtu ZŠ Komenského a následné použití částky 302 225 Kč na úpravu kotelny
a strojovny.
11. RM po projednání této zprávy „Závazná nabídka úvěrů“ bere tuto zprávu na vědomí a doporučuje
ZM ke schválení přijetí úvěru ve výši 14 306 000 Kč
ke krytí zvyšování základního kapitálu ve společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. s pohyblivou úrokovou sazbou 6M nebo 12M PRIBOR + odchylka
s délkou splatnosti 15 let od podpisu úvěrové smlouvy
a uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s.
12. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise
pro školní a mimoškolní aktivity mládeže. RM na základě doporučení členů komise pro školní a mimo(pokračování na straně 4)
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73. řádná schůze RM – dne 4. 9. 2006
(dokončení ze strany 3)
školní aktivity mládeže ukládá městskému úřadu navrhnout vyšší částku položky rozpočtu města na rok
2007 určenou pro příspěvky na práci s mládeží, a to
z důvodu nově vznikajících subjektů pracujících
s mládeží.
13. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov ve školním roce 2006/2007.
14. RM souhlasí s ukončením nájmu bytu č. l na
ul. Litavská 1496 se stávajícím nájemcem p. Bohdanem Slaninou dohodou ke dni 31. 10. 2006. RM rozhodla ve smyslu ustanovení Čl. 10 odst.1. Služební
byty „Pravidel pro pronájmy obecních bytů“ o nájmu
bytu č. l na ul. Litavská 1496 p. Mgr. Michaelu Korbičkovi, učiteli, na dobu určitou, od 1. 11. 2006 do 31.
10. 2009, za předpokladu trvání pracovního poměru
u Základní školy Tyršova 977, Slavkov u Brna, a splnění podmínky kauce ve výši desetinásobku nájemného, včetně služeb spojených s nájmem bytu.
15. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočtových opatření č. 30 – 38/2006.
16. RM po projednání zprávy „Odpis pohledávek“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke schválení odpis pohledávek ve výši 100 000 Kč z pokut SÚ,
rozhodnutí č. 260/96 ze dne 10. 12. 1996, č. j.: výst.
vl. 2243/96/Vá ve výši 50 000 Kč a rozhodnutí
č. 61/1997 ze dne 6. 3. 1997, č. j.: výst. vl. 244/97/Vá
ve výši 50 000 Kč.
17. ZM po projednání zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě“ bere její obsah
na vědomí.
18. RM doporučuje ZM úpravu plánu vedlejší hospodářské činnosti města v roce 2006 v oblastech bytové prostory, nebytové prostory a poliklinika.
19. RM doporučuje ZM použít finanční prostředky
ve výši 600 000 Kč, získané z prodeje bytů v roce
2006 na nutné opravy obytných domů ve vlastnictví
města zařazením do návrhu rozpočtu roku 2007.
20. RM bere na vědomí předloženou specifikaci
stavebních úprav z položky opravy a udržování na
úseku podnikatelské činnosti pro bytové a nebytové
prostory podle textu zprávy.
21. RM bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na pronájem bývalé restaurace „Josefína“ (celkem 226,80 m2) v budově Bonaparte ve
Slavkově u Brna. RM ukládá funkcionářům města
a MěÚ dohodnout se spoluvlastníkem budovy Palackého nám. 126, firmou PRELAX spol. s r. o., Přerov
další postup s cílem zajištění využití předmětných
prostor.
22. RM bere na vědomí předloženou zprávu o formách bydlení pro sociálně méně přizpůsobivé občany.
23. RM bere na vědomí zprávu „Analýza hospodaření s teplem a bytovým a nebytovým fondem“ s tím,
že ukládá odboru BTH tuto předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho XVI. řádném zasedání dne
18. 9. 2006.
24. RM bere na vědomí zprávu o dosavadním průběhu realizace stavby „Poliklinika Slavkov – stará
část – rekonstrukce elektroinstalace“ s tím, že ukládá
odboru finančnímu začlenit dofinancování akce do
návrhu plánu VHČ na rok 2007 ve výši 830 000 Kč.
25. RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy
mezi nájemcem garáže č. 3 o výměře 18,60 m2 a části dispečerské místnosti o výměře 6 m2 v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č. p. 551, ul. Malinovského
p. Jiřím Moudrým ze Slavkova u Brna a firmou Sanita Vyškov, s.r.o., na dobu určitou do 31. 10. 2006.
Výši nájemného stanoví rada města 400 Kč/m2/rok za
garáž a 900 Kč/m2/rok za část dispečerské místnosti.
26. RM ukládá městskému úřadu zařadit do návrhu rozpočtu roku 2007 částku potřebnou k nákupu
vozidla pro potřeba pečovatelské služby.
27. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Svazu diabetiků, územní organizaci Slavkov u Brna,
ve výši 5000 Kč z položky na humanitární účely, na
zajištění pronájmu prostor pro pořádání Dia výstavy
a na propagaci akce. RM souhlasí s převzetím záštity
nad pořádáním Dia výstavy.
28. RM schvaluje poskytnutí příspěvku Asociaci

rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubu „Paprsek“, ve výši 2000 Kč na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
29. RM schvaluje poskytnutí částky 5000 Kč občanskému sdružení Vysokoškolští humanisté na úhradu nákladů spojených s 3. rokem studia Ousmana
Conté z Conakry v rámci projektu Adopce afrických
dětí na dálku.
30. RM po projednání zprávy „Zápach z vepřína
na ulici Topolová“ bere její obsah na vědomí a současně konstatuje, že samosprávné orgány města budou vyvíjet trvalý a dlouhodobý tlak prostřednictvím
programu rozvoje regionu a města, nástroji územního
plánování a ve spolupráci s provozovateli a vlastníky
nemovitostí na omezení živočišné výroby nebo úplnou změnu využívání budov v areálu bývalého Agroklasu na ul. Topolová.
31. RM doporučuje ZM podpořit projekt sběru a likvidace biologicky rozložitelného odpadu a pokračovat ve spolupráci mezi městem Slavkov u Brna a společností RESPONO, a.s. na realizaci tohoto projektu,
včetně vstupu do dobrovolného svazku obcí.
32. RM dává souhlas k pronájmu pozemků KN
v k.ú. Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí nájemní smlouvě vlastníkovi přilehlých nemovitostí
(p. Samantha Zieglerová, Kotvrdovice 108) za účelem vybudování příjezdové komunikace, odstavných
a ostatních ploch. Vlastní nájemní smlouva na dobu
neurčitou za symbolickou cenu 1 Kč/rok bude uzavřena po vybudování příjezdové komunikace, odstavných a ostatních ploch. Nebudou-li plochy vybudovány do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě, tato smlouva zanikne.
33. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemku parc. č. 3080/508 orná půda
o výměře 2309 m2 s Jezdeckým sportovním klubem
Vergoz, Slavkov u Brna na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou pro potřeby chovu koní. Roční nájemné ve výši 2 % z ceny pozemků stanovené vyhláškou
č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, tj. 421 Kč, je splatné vždy do
konce měsíce února příslušného kalendářního roku.
Poměrnou část nájemného za r. 2006 uhradí nájemce
před podpisem nájemní smlouvy.
34. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 1943 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 200 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví pana Josefa Novoměstského, bytem Jiráskova 1171, Slavkov u Brna za účelem přístavby prodejny AUTO-MOTO formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě za kupní cenu 500 Kč/m2. Záloha na
kupní cenu ve výši 100 000 Kč bude uhrazena při
podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nepředloží-li budoucí kupující do 1 roku od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě pravomocné stavební
povolení, tato smlouva zanikne. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 1 roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí přístavby.
35. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku parc. č. 25
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna ve prospěch
Mgr. Anny Divácké, Husova 19, Slavkov u Brna
v předloženém znění s tím, že náklady spojené s vkladem věcného břemene uhradí Mgr. Anna Divácká.
36. RM souhlasí s podáním výpovědi z užívání pozemků parc. č. 354/1; 354/4 a 354/5 orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna současným nájemcům ke dni
1. 10. 2006.
37. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji částí pozemku parc. č. 3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna dle
předložené situace zástavby o celkové výměře cca
950 m2 za cenu 500 Kč/m2 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu
pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav,
Brno. Zálohu na kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 uhradí budoucí kupující při podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Nepředloží-li budoucí kupující do 2
let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu bytových
domů, tato smlouva zanikne. Vlastní kupní smlouvy
budou uzavřeny po zaměření realizované zástavby
vždy pro jednotlivé rozestavěné bytové domy. RM
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pro případ schválení prodeje pozemků podle předchozího ustanovení dává souhlas k pronájmu částí pozemků parc. č. 3698/21 a 3698/22 v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 1050 m2, Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, Brno za účelem výstavby bytových domů podle přiložené orientační situace
zástavby. Nájemné za i jen započatý kalendářní rok
ve výši 25 Kč/m2 (s inflační doložkou) je splatné
vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku, vždy za období od vydání stavebního povolení na příslušný bytový dům do uzavření smlouvy
o věcném břemeni na pozemky pod tímto domem.
Nájemce bude přitom povinen udržovat po celou
dobu trvání nájemní smlouvy celé pozemky parc. č.
3698/21, 3698/22 a 3698/24. RM pro případ schválení prodeje pozemků podle výše uvedeného schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby a chůze na pozemcích parc. č.
3698/21 a 3698/22 ve prospěch Pavla Čáslavy, podnikajícího pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, Brno. Věcná břemena budou zřizována po zápisu jednotlivých rozestavěných staveb do katastru
nemovitostí na základě předložení geometrického
plánu úplatně za jednorázovou částku ve výši desetinásobku ročního nájemného podle tohoto usnesení.
Nepředloží-li pan Pavel Čáslava do 2 let od podpisu
smlouvy o budoucí smlouvě pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu bytových domů, tato smlouva
zanikne.
38. RM bere zápis č. 5/2006 z jednání komise pro
výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí.
39. RM ukládá městskému úřadu předložit zprávu
„Napoleonská expozice – rozhodnutí ÚOHS“ zastupitelstvu města a po projednání této věci zastupitelstvem podat žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S033/2006/DO-05877/2006/510-če. RM současně schvaluje čerpání
rezervního fondu Historického muzea ve výši
15 000 Kč za účelem úhrady pokuty udělené ÚOHS.
40. RM schvaluje odstoupení Města Slavkov
u Brna od programu na podporu vysokorychlostního
internetu pro obce z důvodu technické problematičnosti realizace a malé výhodnosti pro město.
41. RM zve pana Stanislava Šidu k projednání jeho
námětu na schůzi rady města dne 2. 10. 2006.
42. RM neakceptuje spoluúčast na realizaci projektu reprezentační publikace s DVD o Jihomoravském kraji.
43. RM souhlasí s bezplatnou kooperací s Evropskou databankou v oblasti poskytování informačních
služeb pro město.
44. RM schvaluje program XVI. řádného zasedání
Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna.
45. RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 12/2006 v budově polikliniky ve Slavkově u Brna, Malinovského nám. č. p.
288, určených pro provozování občerstvení, s Oldřichem Svobodou z Němčan, kterým se upravuje doba
nájmu původně na dobu neurčitou, nově na dobu určitou, do 31. 12. 2006, v případě oboustranného zájmu může být před uplynutím této lhůty změněna na
dobu určitou.
46. RM souhlasí s přijetím daru ve výši 13 000 Kč
od obchodní společnosti AUTO-BAYER s.r.o., Slavkov u Brna, na částečnou úhradu nákladů spojených
se zabezpečením a realizací stavby dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a chodníku v ulici Bučovická.
47. RM bere na vědomí informace tajemníka MěÚ
týkající se rozšíření úředních hodin na MěÚ, změn
systému na registru vozidel odboru dopravy a SH,
oslovení veřejnosti v souvislosti s aktualizací webových stránek města, zapojení úřadu do projektu CAF
jako moderního nástroje zvyšování kvality úřadu pomocí sebehodnocení v rámci projektu realizovaném
v JmK za spolufinancování prostředky EU, zapojení
úřadu do vzdělávání trenérsko lektorských dovedností v rámci téhož projektu.
Poznámka
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16. října. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Hodnocení hospodaření města a jeho organizací

Ve středu 6. 9. zasedal finanční výbor ZM.
Na programu jednání bylo hodnocení hospodaření města a jeho organizací. Dále si finanční výbor (FV) nechal předložit v jakém
stavu je zadlužení města a jaké dotace získalo město v průběhu uplynulých let.
Po pečlivém projednání zpráv mohl výbor
konstatovat, že hospodaření města a jeho organizací je v souladu s rozpočtem na rok
2006 a doporučil zastupitelstvu schválit
předložené rozbory hospodaření.
Další zprávou byl stav zadlužení města.
V současné době má město půjčené peníze
u bankovních ústavů na rekonstrukci náměstí, výstavbu bytů na Litavské a Polní, na rekonstrukci ulice Husova, na rekonstrukci
střech zámku, na obnovu areálu koupaliště
a na budovu bývalého Agroklasu na Koláčkově náměstí. Pro rok 2006 je výše celkového dluhu 45 milionů Kč. K této částce bude
nutné připočítat úvěr, který přijalo ZM 18. 9.
ve výši 14 milionů. Roční splátky těchto dluhů budou zatěžovat rozpočty města v příštím
volebním období do roku 2010 částkou pohybující se okolo 6 milionů Kč. Tato částka
dělá přibližně 5,5 % rozpočtu města. Proto

FV přijal usnesení, že výše splátek jistin
úvěrů neovlivní tvorbu rozpočtů v budoucích
letech.
Posledním bodem jednání byly přijaté dotace v letech 1999–2006. Tuto informaci
vzal FV pouze na vědomí. Graf nám ukazuje výši dotací.
Vladimír Soukop, předseda FV

Upozornění
Upozorňujeme občany, že ode dne 25. 9.
2006 lze zadávat na matrice MěÚ Slavkov
u Brna termíny na svatby pro rok 2007.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Mateřská škola informuje
Z důvodu rostoucího počtu narozených dětí
a zvýšeného zájmu rodičů o jejich předškolní
vzdělávání bylo třeba už na školní rok
2006/2007 hledat vhodné prostory pro otevření
další třídy mateřské školy. Kapacita stávajících
dvou budov mateřských škol je nedostačující.
Jako zatím nejvhodnější vybral zřizovatel,
Město Slavkov u Brna, nový prostor, a to jednu
třídu v přízemí Základní školy na Komenského
náměstí. Od září 2006 je kapacita MŠ zcela naplněna. Do Mateřské školy Zvídálek bylo přijato celkem 151 dětí.
A tak 16 dětí ve věku 5–6 let vstoupilo po
prázdninovém odpočinku do zcela nového pro-

středí. Čekala je útulná třída vybavena novým nábytkem, hračkami
a pomůckami. Provoz je ve třídě pouze v dopoledních hodinách, na oběd děti přecházejí přímo
z pobytu venku na MŠ Zvídálek na Malinovského nám., kde budou po obědě i odpočívat.
Věříme, že děti i rodiče tyto změny a náročnější organizaci zvládnou bez větších problému a budou do své třídy „Včeliček“ chodit
rády. O jejich spokojenost se budou starat
všichni zaměstnanci MŠ, kteří se také velkou
mírou podíleli na vytvoření vkusného a útulného prostředí pro naše nejmladší děti.
E. Jurásková

Oznámení o dobû a místû konání voleb do Zastupitelstva mûsta Slavkova u Brna
(dokončení ze strany 1)

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva
města Slavkova u Brna
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově
Městského úřadu, Palackého náměstí
čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879880, 923, 959, 1170-1172, 1178-1180, 12201223, 1226, Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského, Malinovského, Na
golfovém hřišti, Příční, Tyršova část čp.: 331,
556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní,
Zborovská.
• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr
Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Pa-

lackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská,
U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká.
• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní
škole Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376, 378,
384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468,
469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 529,
565, 566, 599, 610, 616, 690, 1225, 1461, 1462,
1463, 1464, 1481, Mánesova, Pod Oborou, Pod
Vinohrady, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova
část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348, 363,
424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466,
475, 479, 486, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826,
881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 1034,
1085, 1094-1126, 1224, 1249, 1289, 1290, Zlatá
Hora část čp,: 271, 272, 277, 291, 293, 295, 337,
377, 1227-1242, 1467.
• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní
škole Komenského náměstí čp. 495 – nová
budova, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243-1246, 1348-1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby Polní ulice čp. 1444, II. patro, místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého
pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva města Slavkova u Brna hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Zastupitelstva města Slavkova u Brna volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
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Výstavba ve městě
Město Slavkov u Brna v letošním roce realizuje ve výstavbě následující investiční a neinvestiční akce. Některé akce již jsou ukončeny a ostatní budou provedeny do konce tohoto roku.
ZŠ Komenského
O opravě fasády a zdůvodnění barevného řešení historické budovy školy již byla podána
informace v sedmém čísle Slavkovského zpravodaje. Práce probíhají i nadále na opravě fasády, na výměně oken, klempířských prvků (parapety, římsy) a na vyřešení odvodu dešťových
vod do veřejné kanalizace. Dále bude provedeno zateplení jižního štítu gymnastické tělocvičny a oprava elektroinstalace v suterénu. Celá
akce ve výši 14,5 mil. Kč je finančně pokryta
dotací ze státního rozpočtu poskytnutou prostřednictvím ministerstva financí.

Chodník Bučovická
Chodník do průmyslové zóny v ulici Bučovická
Tato investice byla započata v měsíci červnu
a ukončena má být v říjnu tohoto roku. Finančně se na ní spolu s městem podílí firma Lohmann & Rauscher, Crocus & Herold a Štěpán
Leitner. Celková výše investice je 3,3 mil. Kč.
Stavba je rozčleněna na tři objekty. Jedná se
o těleso chodníku, kanalizaci, veřejné osvětlení
a místní rozhlas. Jsme rádi, že se povedlo společně s výše uvedenými firmami sdružit potřebné finanční prostředky na vytvoření chodníku, který zajistí bezpečný přístup chodcům
do průmyslové zóny. V současné době se projednává možnost prodloužení chodníku až
k firmě Auto-Bayer.
Kabiny na fotbalovém stadionu
Za přispění dotace ze státního rozpočtu ve
výši 2,35 mil. Kč byly po výběru dodavatele
začátkem měsíce července započaty práce na

Oprava fasády ZŠ Komenského.

opravě kabin a střechy stadionu. Práce budou
ukončeny a předány v měsíci září. Stavební
práce spočívaly v rekonstrukci šaten, sociálního zařízení (bylo navíc zřízeno WC pro veřejnost včetně bezbariérového), ve výměně oken,
nové elektroinstalaci, kanalizaci, rozvodu vody
a opravy zastřešení kabin a tribuny.
Poliklinika č. p. 288
Na přelomu měsíce srpna a září probíhala
I. etapa výměny oken na budově polikliniky.
Stávající okna ve dvorní části polikliniky byla
ve velmi žalostném stavu, a z těchto důvodů se
s výměnou započalo právě zde. Dřevěné výplně byly nahrazeny plastovými, které jsou doplněny o žaluzie a proběhla výměna vnitřních parapetů. Stávající vchodové dveře byly
nahrazeny hliníkovými. Náklady na tuto akci
dosáhly výše 0,7 mil. Kč.
Fasáda zámku
V červenci byly zahájeny práce na obnově
fasády západního průčelí západního křídla
zámku. Jedná se o postupnou obnovu fasád,
která byla započata
v roce 2004. Dodavatel,
který vzešel z výběrového řízení, celou akci provede za 3,4 mil. Kč.
Dotace z Programu záchrany architektonického
dědictví, poskytnuta ministerstvem kultury, činí
3,0 mil. Kč. Zbývající
část uhradí město Slavkov u Brna. Za tento finanční obnos bude opravena celá fasáda směrem
do parku, doplněny
a zpevněny všechny kamenické prvky, obnoven
nátěr výplní otvorů
a opraveny a doplněny
klempířské prvky. Vzhledem k limitované výši
finančních prostředků nebude možné opravit
fasádu v příkopu. Oprava má být ukončena do
30. 11. 2006. To znamená, že na Vzpomínkové
akce bude fasáda již v plné parádě.

Rekonstrukce hřbitovní brány.
Stavební úpravy budovy Koláčkovo náměstí č.p. 727
V březnu tohoto roku byly dokončeny práce
na budově. kterou město získalo od společnosti Agroklas a. s. Stavební úpravy se týkaly
úprav II. NP pro dislokaci Úřadu práce Vyškov
a SSP z Panského domu právě do této budovy.
Byl vybudován nový vstup do budovy z Koláčkova náměstí, vyměněna okna, otopná tělesa,
opraveny podlahy a ostatní konstrukce včetně
zdravotní techniky a elektroinstalace.
Další drobné akce
Na sídlišti Nádražní bylo vybudováno nové

Obnova průčelí západního křídla zámku
veřejné osvětlení za celkovou finanční částku
250 000 Kč. Osvětlení je již zkolaudováno.
V srpnu proběhla realizace přechodu u ZŠ
Komenského na ulici Malinovského. Spolu
s přechodem bylo nainstalováno speciální
osvětlení na přechody, požadované novelizovanou normou. Cena realizace činila 184 000 Kč.
Mezi drobné akce se dá zařadit také oprava
litinového kříže u hřbitovní brány, hřbitovní
brána a rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého. Z těchto akcí je již realizována oprava
sochy a hřbitovní brány.
Odbor investic a rozvoje

Kabiny na stadionu.
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Îebﬁíãek obcí: Nejlépe se Ïije v Tachovû, na druhém místû Slavkov u Brna
V tomto týdnu zveřejnily některé rozhlasové stanice a server Aktuálně.cz výsledky
průzkumu, kde se nejlépe žije. Výsledky dopadly velmi dobře pro naše město (na
druhém místě za Tachovem, před Milevskem, Mělníkem, Ostrovem, Uh. Hradištěm,
Českými Budějovicemi, např. Vyškov je na 17. místě), proto přetiskujeme článek,
který průzkum komentuje.
Dobré výsledky dosud zanedbaných obcí ze
západočeských Sudet jsou největším překvapením modelu, který podle zadání Aktuálně.cz
ukazuje, kde se žije nejlépe.
Na západ Čech se lidé stěhují, tamní starostové podporují kulturní aktivity, navíc se naučili
čerpat dotace z evropských fondů. Zaostalost
území osídlených teprve po válce, a během studené války trpících zvýšenou kontrolou pohraničníků už není překážkou na cestě k prosperitě.
Žebříček nejúspěšnějších měst vznikl jako
pomoc při rozhodování, komu dát hlas za měsíc při komunálních volbách. S výjimkou jižních Čech neměl žádný region tak dobré výsledky jako západní pohraničí. Překvapivě
méně uspěly nejbohatší metropole Praha
a Mladá Boleslav. I když se v nich hodně staví
a lidé se do měst stěhují, podnikaví radní obvykle zapomínají na kulturu a dosud ignorovali možnosti evropských dotací.
Na Českobudějovicku se staví obdobným
tempem, přitom zbývají peníze i na knihovny,
muzea a zájmové spolky. Na úroveň Tábora,
Vodňan nebo Trhových Svin se ovšem v žebříčku dostávají města ze vzdálenějšího pražského okolí. Lidí prchajících z metropole tam přibývá a kulturu nezanedbávají – nejlépe z nich
dopadl Mělník.
O něco hůře než Praha je na tom Brno (staví
se dvakrát méně), jeho blízkosti však využil
kulturně aktivní Slavkov a získal vedle Tachova nejlepší výsledek. Mohl být nejlepší, kdyby
se včas zajímal o podporu z Evropy. Vzorem
jižní Moravy je rovněž Uherské Hradiště, které
investuje do kultury nejvíc v republice.
• Kritérium 1: Kde lidé chtějí bydlet
Aktuálně.cz vybralo kritéria po doporučení
expertů na regionální politiku. Experti se shodují, že kvalita života ve městech se nejlépe pozná podle toho, jestli tam lidé chtějí bydlet. Vít
Dočkal, který přednáší o regionální politice na
Masarykově univerzitě, však zpochybnil nápad, aby se města hodnotila podle toho, jestli
jim přibývá obyvatel. Lidé totiž velmi často zanedbávají povinnost přihlásit se k trvalému pobytu. „Důležitější je kritérium, jestli se staví,“
dodává.
Aktuálně.cz navíc sečetlo výstavbu ve městě
s nejbližším okolím, konkrétně s obcemi, pro
které městská radnice vykonává státní správu.
Řada lidí totiž odchází z centra na periferie.
Přesto v kritériích stěhování obyvatelstva zůstalo. Bez něho by byla poškozena města, která se potýkají s dědictvím panelové výstavby.
„Města už v občanské vybavenosti dohnala Západ, mohou však mít problémy se zanedbaným
bytovým fondem v panelových sídlištích,“
upozorňuje Radim Perlín z Karlovy univerzity.
Když se úspěšným radnicím daří sídliště revitalizovat a přitáhnout do nich nové občany, na
statistice výstavby se to neodrazí, pouze v přehledech o stěhování.
• Kritérium 2: Kde radnice investují
Výstavba a migrace závisí na historických
podmínkách. Konkrétnější hodnocení radnice
nabízejí další veřejně dostupná kritéria.

Politolog Dočkal doporučuje hodnotit radnice podle míry investic, které dokázaly sehnat
z krajských a státních rozpočtů. Jeho kolega
Dan Marek z Univerzity Palackého upřesňuje,
že nejlepším kritériem jsou dotace z evropských fondů.
„Dotace z veřejných rozpočtů v Česku záleží na známostech starosty, v evropských dotacích se rozhoduje transparentně,“ vysvětluje
Marek. V příštích letech bude navíc stát své dotace obcím omezovat, naopak z Evropy bude
chodit několikanásobně víc peněz. Proto se občanům vyplatí na radnicích lidé, kteří se už naučili mluvit s Bruselem.
Vzhledem k tomu, že peníze na školství
obecním rozpočtem jen protečou podle státem
stanovených pravidel, o zájmu radních skutečně pomoci občanům více svědčí výdaje na kulturu.
Model není úplný
Do žebříčku Aktuálně.cz bylo zařazeno 300
měst, která vykonávají státní správu pro své
okolí. Mohly uspět pouze radnice, které přitahují nové obyvatele a zároveň dobře investují
do budoucnosti. Žebříček však může sloužit

Výstavba rodinných domků na Zlaté Hoře.
nejvýš jako vodítko při rozhodování v komunálních volbách. Hodnocení není vyčerpávající a o lepší místa tak mohly přijít například
radnice, které dokážou dobře pomáhat občanům v sociální tísni. Také proto se do seznamu
dostala jen města, která dopadla nejlépe.
U nich je přinejmenším jisté, že jejich reprezentace ve volebním období 2002–2006 něco
dokázaly. Experti navíc připomínají, že statistiky nezahrnují spoustu důležitých rozměrů života v obci.
„Je důležité, jak dokážou starostové získat
pro své nápady lidi. Také jak se jim podařilo
překonat převládající pocit, že radnice zneužívají svou moc,“ připomíná dva z nich politolog
Perlín.
(převzato z Aktuálně.cz, redakčně kráceno)

Seminář Aktuální novinky v daních
Zástupci podniků ze Slavkovska měli možnost získat nejnovější informace o předpisech
o daních a jejich uplatňování v praxi.
Seminář zorganizovala Krajská hospodářská komora jižní Moravy – Informační místo
pro podnikatele Slavkov u Brna ve spolupráci s městem Slavkov u Brna dne 21. září 2006
v zasedací síni městského úřadu. Účastníky
přivítal starosta města Mgr. Petr Kostík.
Seminář byl zaměřen na jednotlivá ustanovení novel zákonů a prováděcích předpisů
o daních z příjmu a daních z přidané hodnoty,
na jejich uplatňování v praxi, především
u složitějších případů.

Lektor Ing. Petr Buchníček, člena prezidia Komory
daňových poradců ČR, uváděl
tuto problematiku do souvislostí s dalšími právními normami jako je Zákoník práce či Zákon o registračních pokladnách. Zodpovídal rovněž
dotazy více než třiceti účastníků, např. odpočitatelné položky nákladů na výzkum a vývoj
v souvislosti s dotacemi.
Přítomní posluchači se měli možnost také
vyjádřit, o jaké semináře, které by jim mohla
hospodářská komora v dalších termínech připravit, mají zájem.
JK

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

9/2006

STAROSTA MĚSTA HODNOTÍ PRÁCI RADNICE ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Na prašné komunikace ve městě byl položen recyklát. Převážně jsou to ulice, které nemají dořešenu oblast kanalizační, venkovního osvětlení
a položení kabelů elektro.
Blíží se komunální volby a je čas ohlédnout se za sebe a zhodnotit svoji
Velmi důležitým prvkem bylo zřípráci. Při této příležitosti jsme položili několik otázek starostovi města Slavzení
Židovského muzea v roce 2005
kov u Brna, Mgr. Petru Kostíkovi.
na Koláčkově náměstí. Zastupitelužití stávajících prostorů pro podni• Pane starosto, mohl byste zhodnotit práci radstvo se chtělo tímto krokem přiblížit
kání. V 1. pololetí letošního roku na
nice za poslední čtyři roky? Co se podařilo a nak historii židovství ve Slavkově a odradě, ale i na zastupitelstvu jsme něopak, kde vidíte dluh?
kazu bývalých obyvatel města pro
kolikrát projednávali umístění velkoPodstatnou změnou, která nastala koncem
další generace. Muzeum splňuje
kapacitního lihovaru na území našeroku 2002, byla příprava nového úřadu, jak po
i možnost nahlédnout do historie naho města. Po dobu několika měsíců
stránce prostorové, což znamenalo, dokončení
šeho města svými dokumenty a fotojsme konzultovali uvedené dopady Mgr. Petr Kostík
rekonstrukce námi získané části bývalé pošty, tak
grafiemi především 20. století.
s orgány veřejné správy, životním
personální, kdy úřad se rozrostl z původních 37
Jedním z největších komplexů
prostředím a dalšími obcemi na jejichž území
pracovníků na 66. Od 1. 1. 2003 naše město se
města jsou budovy polikliniky. Každým rokem
mělo být podobné zařízení vybudováno. Při zasestalo sídlem pověřeného městského úřadu s rozměsto podle svých možností postupovalo při oddání zastupitelstva dne 15. 5. 2006 jsme přes dvě
šířenou působností III. Od tohoto data se činnost,
straňování špatného stavu budov. Především to
hodiny řešili jednotlivé dopady této investice na
kterou dříve zabezpečoval pouze Okresní úřad ve
byly střechy, elektroinstalace a v letošním roce
občany našeho města. Ve 14 bodech zastupitelé
Vyškově, z 80 % přenesl k nám. Tato léta nava2006 odstranění havarijního stavu oken. Před
získali pochybnosti o správnosti umístění tohoto
zovala na předchozí období v oblasti výstavby
dvěma lety se podařilo umístit do naší poliklinizařízení. Mrzí mne, že kolegové z Bučovic nás
a dokončování nemovitostí v majetku města. Velky Rychlou záchrannou službu. Dále ve spoluneoslovili, a nezískali tak fundované informace
ké investiční prostředky si vyžádala rekonstrukce
práci s krajem a jednotlivými obcemi Slavkovska
o problémech takovéto stavby. Všichni přítomní
a úprava Základní školy Komenského, na které
může pokračovat Lékařská první pomoc.
zastupitelé až na jednoho, který se zdržel, tuto invznikl i Dům dětí a mládeže nákladem 9 mil. Kč,
Město v roce 2005 zakoupilo nemovitost po
vestici zamítli.
byla kompletně přestavena a vybavena školní jía. s. Agroklas na Koláčkově náměstí. Po dohodě
Je potěšující, že v těchto měsících se trvale nedelna pro žáky základních škol ve výši 10 mil.
s Úřadem práce ve Vyškově bylo celé I. poschodí
zaměstnanost v našem městě pohybuje kolem
Kč. Pokračovalo se v rekonstrukci Společenskéupraveno na kanceláře a jednací místnosti tohoto
5 %, což dokládá dostatečnou nabídku pracovho domu, ale především byly získávány každoúřadu, který se přestěhoval v jarních měsících leních míst v našem regionu.
ročně finanční prostředky na zásadní rekonstruktošního roku. II. poschodí slouží k pronájmu pro
Naše město má díky zájmovým organizacím
ci a odstranění havarijního stavu našeho zámku.
kanceláře podnikatelských subjektů.
mnoho možností sportovního vyžití. Prostor staV roce 2004 byl vypracován projekt v rámci SpoDůležitým krokem, který řešíme v současné
dionu od svého vzniku v 50. letech sloužil pro
lečného regionálního operačního programu v celdobě, je zřízení prostoru pro likvidaci stavebních
jednotlivé sporty, ale také pro výuku tělesné výkové výši 130 mil. Kč. Po předložení na Minissutí a bioodpadu z důvodu ukončení skládkové
chovy základních a středních škol. Fotbalový
terstvo pro místní rozvoj (MMR) jsme soutěžili
činnosti.
klub Slavkov u Brna projevil zájem nabídnout
s ostatními 42 projekty a obsadili jsme 8. místo.
A co se nepodařilo? Do konce tohoto volebníčást stadionu, který vlastnil, k prodeji. Tento krok
Bohužel dodatečně byla upřednostněna města,
ho období se nepodařilo zřídit městskou policii.
vyvolal obavy o zajištění volnočasových aktivit
která měla zpracovány projekty v oblasti lázeňJe však nadějí usnesení ze zastupitelstva z 18. 9.
mládeže, ale především cvičebního prostoru pro
ství. Proto jsme následně žádali o dotace přímo
2006, které v bodě 2) „schvaluje záměr zřízení
uvedená školská zařízení. Z těchto důvodů zastuz MMR a v následujících dvou letech jsem zísměstské policie“, bude tedy na novém zastupitelpitelstvo města koupilo stadion do svého vlastkali příspěvek na rekonstrukci střechy zámku.
stvu uvedený úkol zrealizovat.
nictví.
Fasády zámku byly částečně kryty v různých etaV roce 2004 byl připraven projekt, ale hlavně
Po mnoha letech neúspěšné rekonstrukce Spopách z dotací kultury a ministerstva financí. Na
výrazná dotace z Evropské unie na vybudování
lečenského domu od roku 1997 MVDr. Vítem
dílčí úpravy předzámčí byly získány i dotace
přístupové komunikace do průmyslové zóny záSuchým město po několika zveřejněných nabídz kraje. Jistě nejzajímavější je již pokročilá oprapad. Jednalo se o 17 dotačních milionů na silničkách v krajském a regionálním tisku získalo spova fasády západního křídla, která je nejčastěji foní těleso a mosty. Bohužel uvedený záměr nebyl
lečného partnera, který rekonstrukci ukončil
tografována od zámeckého parku.
podpořen KÚ ani doporučen Dopravním inspekk 30. dubnu 2004. Je potřebné dořešit záměr
V oblasti bytové jsme v roce 2003 dovršili výtorátem správy Jihomoravského kraje.
trvalého využívání velkého a malého sálu. Osvětstavbu 81 bytů na nově vzniklé ulici Litavské.
Získané dotace pro Slavkov u Brna
lovací technika byla uložena na zámku a je vyPovodně v roce 2002 nám znemožnili otevřít inRok
Částka
užívána v rámci potřeb aktivit města i Historickévestiční záměr v oblasti individuální výstavby
2002
18 907 242,40 Kč
ho muzea. Je škoda, že ve městě není žádná
v prostoru Zelnic. Jedná se o 9 hektarů, na kte2003
39 895 000,00 Kč
zájmová organizace, která by pro svoji činnost trrých již zastupitelstvo schválilo záměr členění
2004
23 631 147,00 Kč
vale využívala jevištní a sálové prostory.
sítí ulic a pozemků včetně umístění nových tech2005
21 417 149,00 Kč
Oblast komunikací je z pohledu dotačních
nických služeb. K dnešnímu dni, jak si jistě
2006
25 317 000,00 Kč
možností jedna z nejproblémovějších. Podařilo
všichni občané všimli, začíná komplexní rekonCelkem
129 167 538,40 Kč
se nám získat 4 mil. Kč na rekonstrukci Husovy
strukce a rozšíření řeky Litavy od obchvatu směulice a 1 mil. Kč od E.onu na uložení veřejných
rem od Hodějic po Šestisplav. Město bylo iniciá• Pane starosto, ví se o těchto mimořádných výrozvodů. Samostatnou aktivitou při této rekontorem zpracování dokumentace pro územní
sledcích i mimo území města?
strukci byla investice VaK Vyškov, která zrekona stavební řízení a po té se podařilo prosadit tuto
Ano. V tomto roce při hodnocení měst a obcí
struovala kanalizaci pro hlavní řad domovního
akci do plánu Povodí Moravy, a. s. na letošní
v rámci celé ČR se Slavkov u Brna, naše město,
odpadu a dešťovou vodu. Díky vstřícnosti obyvaa příští rok. Hodnota díla přesáhne 50 mil Kč.
z 300 sídel umístilo hned na druhém místě za
telů této ulice byly zrealizovány všechny domovDále je připravena II. etapa protipovodňových
městem Tachov. (Podrobněji o žebříčku měst píní přípojky dešťových vod, kanalizace, dokončeopatření, ve kterých má vzniknout prostor pro
šeme v článku na straně 7 – pozn. red.) První
ní napojení na plyn a především na mnoha
uložení srážkových vod mezi Zelnicemi a novým
místo nám uniklo jen o vlásek. Důvodem bylo to,
fasádách byly umístěny rozvaděče, vždy pro někorytem Litavy. Chceme v příštím roce zahájit
že se nám nepodařilo získat finanční zdroje z Evkolik domů. Dále bylo pokračováno na dokončestavební přípravu na Zelnicích a nabídnout přiropských fondů. Oponuji hodnotícím, že jsme se
ní Palackého náměstí, vytvoření odstavných
pravované parcely konkrétním zájemcům pro výo fondy neucházeli včas. To, že se nepodařilo fiploch na Komenského náměstí s kompletní restavbu svých rodinných domů.
nanční zdroje získat, bylo především z upředkonstrukcí chodníku a výsadby zeleně. Byla celUvedená protipovodňová opatření nám umožnostnění lázeňských měst. Dočasný neúspěch
kově zrekonstruována komunikace v ulici Úzké
ní dostavět Dům s pečovatelskou službou, který
v této oblasti nás neodradil a na tomto úseku invčetně dešťové a splaškové kanalizace. Stejným
již je několik let zpracován ve studii.
tenzivně pracujeme.
způsobem byly upraveny i přilehlé ulice: Za BraPodařilo se nám postupně dostavovat průmyDěkujeme za rozhovor.
red
nou, Hradební a přístup na Koláčkovo náměstí.
slové zóny a hlavně získávat podnikatele pro vy-

Bylo to období velkých změn
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11. ročník Slavkovských dnů smíření 2006

Dny smíření 2006

Cyrilometodějský odkaz – společné dědictví

Motto: Cyrilometodûjsk˘ odkaz – spoleãné dûdictví âechÛ a SlovákÛ

„Vy všichni, kdož svých duší krásu vidíte
a milujete a rádi byste temnotu hříchů zapudili
a hniloby tohoto světa se zbavili a rajský život
nalezli a unikli ohni horoucímu, slyšte nyní
svým rozumem, slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to,
jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost
mít nebude oko patřící na všechno stvoření
Boží, neb vše ani není krásné ani viditelné, tak
i každá duše bez knih, neznající zákona Božího,
zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího
ráj Boží…“ To je jenom několik vět
z PROGLASU – předzpěvu k slovanskému
překladu Čtveroevangelia, jehož autorem je
s největší pravděpodobností sv. Cyril.
Proč jsme pro letošní již 11. ročník Slavkovských dnů smíření vybrali právě toto téma? Především proto, že odkaz sv. Cyrila a Metoděje, ač
stále živý, není naší společnosti dostatečně
znám, a tím také patřičně doceněn.
Vedly nás k tomu také následující úvahy: Musely předcházet vzniku Evropské unie dvě
světové války? Kam vede cesta hospodářské
a politické integrace, kterou si zvolila většina
europoslanců? Neměli bychom také obnažit duchovní kořeny, z kterých Evropa vyrostla? Jak
nám v tom může pomoci cyrilo-metodějský odkaz?
Odpovědi můžeme hledat společně již v sobotu 30. září 2006 v Dambořicích. Program začíná
ekumenickou bohoslužbou v 10.00 hod. v kostele sv. Martina. Bohoslužbě, které se zúčastní
představitelé církví i samosprávy, bude předsedat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Odpoledne ve 14.00 hod. v katolickém domě začíná beseda otevřená pro širokou veřejnost.
Slavkovské dny smíření pokračují slavnostním koncertem v pátek 6. října v 19.00 hod. ve

Slavkově na zámku. Přijede Chorus Salvatoris
z Trnavy se svými hosty.
V sobotu 7. října po přijetí na radnici začíná
krátký seminář v 9.00 hod. rovněž na zámku. Po
společném obědě ve 14.00 hod. se sejdeme ve
slavkovském chrámu Vzkříšení Páně k ekumenické bohoslužbě, které bude tentokrát předsedat
biskup František Rábek, vojenský ordinář Slovenské republiky.
Jsme rádi, že se na celém programu můžeme
podílet se slovenským partnerem letošních Dnů
smíření, kterým je Teologická fakulta Trnavské
univerzity. Podrobný program naleznete na webových stránkách Slavkovské iniciativy smíření:
http://www.reconciliatio.com/
Rád bych s upřímnou vděčností zdůraznil, že
Slavkovské dny smíření se mohou každoročně
konat díky obětavému nadšení vedení města,
zvláště pana starosty Mgr. Petra Kostíka, stejně
jako pracovníků Historického muzea, především
pak paní ředitelky Mgr. Jany Omar. Rok od roku
si své neodmyslitelné místo upevňuje také Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví.
Již několik let se na financování tohoto projektu podílí Jihomoravský kraj a jihomoravský
hejtman ing. Stanislav Juránek jej i letos osobně
zaštítil.
Letošní ročník je navíc ve velké míře spolufinancován Evropskou unií a k jeho realizaci bylo
využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
Jménem grémia Slavkovské iniciativy vás co
nejsrdečněji zvu na Slavkovské dny smíření, které připravujeme v naději, že tím přispějeme ke
vzájemnému porozumění a sblížení mezi lidmi
i národy a vneseme alespoň závan pokoje do
stupňujícího se napětí ve světě i v každém z nás.
Rev. Jaroslav Kratka, OLJ,
předseda o. s. Slavkovská iniciativa smíření

Program:
30. 9. 2006 DAMBO¤ICE
10.30 Ekumenická bohosluÏba (kostel sv. Martina)
Pﬁedsedající:
Mons. ThLic. Vojtûch Cikrle, biskup brnûnsk˘
Zástupci církví:
Mons. Jiﬁí Mikulá‰ek, generální vikáﬁ brnûnské diecéze,
Rev. Jaroslav Kratka (ECAV), R. D. Michal Macek, far.
Milan Vostﬁel (C·SH), R. D. Franti‰ek Trtílek, far. Jan
Aszonnyi (CB), far. Ludûk Korpa, far. Jiﬁí Mal˘ (âCE)

11.45 Pietní vzpomínka na zaniklou Ïidovskou obec
(náves – pomník Ïidovské synagogy)
14.00 Semináﬁ, diskuse (katolick˘ dÛm Damboﬁice)
6. 10. 2006 SLAVKOV U BRNA
19.00 Koncert – Chorus Salvatoris (Trnava)
(zámek – Historick˘ sál)
7. 10. 2006 SLAVKOV U BRNA
9.00 Odborn˘ semináﬁ, diskuse (zámek – Historick˘ sál)
Pﬁedná‰ející:
doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinsk˘ SJ, PhD., dûkan Teologické fakulty Trnavské univerzity; doc. RNDr. Jozef Miklo‰ko DrSc.; archimandrita dr. Jan Sergiusz Gajek, apo‰tolsk˘
vizitátor v Bûlorusku; biskup Franti‰ek Rábek, ordináﬁ slovenského Vojenského ﬁímskokatolického ordinariátu.
Moderuje:
Mons. Jiﬁí Mikulá‰ek, generální vikáﬁ brnûnské diecéze

14.00 Ekumenická bohosluÏba (chrám Vzkﬁí‰ení Pánû)
Pﬁedsedající:
biskup Franti‰ek Rábek, ordináﬁ slovenského Vojenského ordinariátu
Zástupci církví:
P. Juraj Dolinsk˘ SJ, archimandrita Jan Sergeiusz Gajek,
R.D. Martin Holík (ﬁeditel Radia Proglas), biskup SCEAV
Vladislav Voln˘, biskup CâSH Petr ·andera, R.D. Václav
Slouk (brnûnsk˘ dûkan), far. Milan Vostﬁel (CâSH), far. Ludûk Korpa (âCE), far. Jan Aszonnyi (CB) a dal‰í
Úãinkují:
MgA. Jan Král (JAMU); Chrámov˘ sbor z Velk˘ch Bílovic
Moderuje:
Rev. Jaroslav Kratka, OLJ a R.D. Milan Vavro, slavkovsk˘
dûkan
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
K jeho realizaci bylo vyuÏito prostﬁedkÛ Fondu mikroprojektÛ spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Stanovisko TSMS k článku „Pozemek v majetku města…“
Péče a údržba veřejné zeleně, bezprostředního
okolí rodinných a bytových domů je historicky
zajišťována především aktivním přístupem obyvatel. Naprostá většina občanů svoje okolí považuje
za svoji vizitku a vynakládá velké úsilí na zvelebení svého bydliště, bez ohledu, že se jedná o veřejnou plochu. Tyto plochy jsou často rozdrobené
a neumožňují nasadit efektivně stroje.
Technické služby si tohoto aktivního přístupu
váží a snaží se podle svých možností pomáhat
např. plošným jarním úklidem komunikací po
zimní údržbě, odvozem a úklidem odpadů ze zeleně z těchto ploch, údržbou vzrostlých stromů
a keřů, chemickým postřikem nežádoucí zeleně
na komunikacích, technickou podporou při obnově travnatých ploch a podobně.
TSMS se tak otvírá možnost věnovat se veřejným plochám, u kterých se nedá očekávat péče
a spolupráce ze strany občana. Jsou to rozsáhlé
plochy, jak v historiské části města, tak i plochy
v okolí vlastních objektů města, ale i údržba historických alejí, okolí rybníku, části stadionu, koupaliště, okolí Urbánku, ale také nově vysázených
stromů, remízků (např. rekultivovaných částí bývalé skládky) a podobně. Rozsah těchto ploch
a intenzita údržby je rok od roku větší a náročnější. Možnosti jsou limitovány rozpočtem.
Na sídlišti Polní je 24 čtyřbytových domů. Aktivním přístupem naprosté většiny bydlících ob-

čanů se postupně upravily plochy a vysázela zeleň kolem domů. Občané tohoto sídliště si také
svépomocí vybudovali sportovně společenské zázemí a dětská zákoutí. Postupně tak vyrostl na
tomto sídlišti lesopark navazující na odpočinkovou zónu města v okolí rybníku. Ve většině případů vznikl silný vztah občana k tomuto prostředí,
který jej motivuje k aktivnímu přístupu.
Argument, že se někteří občané družstevního
bytového domu na ulici Polní č.p. 1200 přestali
starat o plochy, které udržovali více jak 25 roků
vzhledem k věku většiny obyvatel není přesvědčivý. V tomto domě bydlí i mladé rodiny s dětmi,
které si vybudovaly nově u domu dětské pískoviště a společné posezení. Sám pisatel dopisu uvádí,
že pokud mu TS zapůjčí sekačku, bude se o pozemek starat i nadále. Nabízí se jednoduchá představa, jak by asi dlouho fungovalo půjčování sekaček občanům. V bytových domech na sídlišti
Polní není velký problém pořídit společnou družstevní sekačku.
Bydlím na tomto sídlišti 26 roků a dovoluji si
tvrdit, že důvěrně znám celou situaci tohoto sídliště.Vím, že se obyvatelé jednotlivých domů podílí na společných záležitostech rozdílně.
S panem Zd. Uhlířem jsem hovořil na hrázi Litavy ve smyslu výše uvedeného. Citace „nemám
lidi“, „to nejde“, „jsou to kamarádi starosty“ jsem
nepoužil, nejsou to moje výrazové prostředky.

Při jednání s dalšími občany tohoto domu
jsem nabyl přesvědčení, že vůle pro údržbu – posečení okolí domu č. p. 1200 u většiny je.
Přesvědčit obyvatele sídliště Polní podílet se
na sečení rozdrobených ploch před bytovými
domy se mně nepodařilo zatím pouze v jednom
domě, kde tento problém není ve stáří obyvatel.
Podle mého názoru nemůže město, potažmo
organizace TSMS, nahradit stávající aktivní přístup většiny obyvatel města při vytváření a údržbě vlastního životního prostředí v bezprostředním okolí svého bydliště, jak je to naprosto
běžné v obdobných malých městech a obcích
v celé Evropě.
V opačném případě by musely být přehodnoceny základní priority města, při vytváření
a údržbě životního prostředí, případně rozpočet.
Osobně si vážím všech aktivních občanů, se
kterými se denně ve Slavkově potkávám, kteří
považují za samozřejmost, i přes svůj značný
věk i fyzické schopnosti, podílet se na zvelebení svého životního prostředí v okolí svých
domů.
Vzhled ulic města, každodenní údržba a úklid
před domy, vysázené květiny na oknech a balkónech, opravené fasády, jsou zásluhou především občanů, kteří ke svému okolí nejsou lhostejní a kteří spoluvytváří celkový obraz města.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS
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Kučerov – celkový pohled na obec.

Dýňobraní

Poklady nejen z depozitářů (43)
Pohlednice (pokračování)
KUČEROV
Obec se nachází asi 8 km jižně od Vyškova.
Původně se jmenovala Kočerov – název odvozen
od německého jména „Kočer“, později byl název
změněn na Kučerov. Do roku 1945 zde byla většina obyvatel německé národnosti.
Nejstarší písemná zpráva je z r. 1235, kdy šlechtici Vojaslav, Drslav a Čáslav darovali patronát
kostela v Kučerově doubravnickému klášteru. Za
Bočka z Obřan byl r. 1255 patronát kostela odkázán žďárskému klášteru. Téměř sto let písemné
prameny o Kučerově mlčí. Až na konci 14. století se novým majitelem Kučerova stává Geblín
z Hrušovan. Geblín pocházel z brněnské patricijské rodiny a patřil k osobám z okruhu moravského markraběte Jošta. Ve druhé polovině 15.
a v 16. stol. se majitelé Kučerova střídali poměrně rychle: 1481 Dobeš Černohorský z Boskovic,
1492 Václav z Říčan – hejtman na Špilberku,
1502 Jan z Lomnice, později se majitelem stal
opět žďárský klášter. V 17. století byli dalšími majiteli kardinál Dietrichštejn, Maxmilián z Dietrichštejna prodal 1638 Kučerov Šimonu Kratzerovi
ze Schönsperku. 1640 pak byla obec prodána jezuitské koleji v Olomouci. Jezuité zřídili roku
1660 u Kučerova nový rybník. Kučerov patřil je-

zuitům až do zrušení jejich řádu v roce 1773. Později se obec stala součástí bohdalického panství
rodu Mannerů z Mannerova.
Ani Kučerovu se nevyhnula neštěstí. 20. 9.
1819 lehlo popelem 26 selských gruntů a 6 chalup, hospoda, palírna a několik stodol s úrodou.
Nejvýznamnější památkou obce je farní kostel
sv. Petra a Pavla z let 1698-1741, socha sv. Jana
Nepomuckého a barokní kříž z 18. století.
Vzhledem k tomu, že většina obyvatelstva byla
německá, byla zde v r. 1848 otevřena jednotřídní
německá škola. V roce 1896 pak byla otevřena
i druhá třída. Škola pro českou menšinu začala
působit až v roce 1922. 1931 pak byla zpřístupněna škola mateřská. V současné době se zde nachází Základní škola pro 1–5 ročník a škola mateřská.
V Kučerově rovněž působili literárně činní kněží – Dr. František Škorpík (1859–1889), Alois
Hlavinka (1850–1910) a známý spisovatel Jakub
Deml (*20. 8. 1878 Tasov †10. 2. 1961).
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu pouze jednu černobílou
pohlednici vydanou do r. 1953. Znázorňuje celkový pohled na obec, kostel sv. Petra a Pavla, budovu školy a tři pohledy na náves.
PhDr. Vladimír Zichová, HM

V sobotu 7. října od 14 hodin zveme všechny zájemce o výtvarné soutěžení a také o gastronomii na nádvoří zámku, kde se poprvé
uskuteční zcela netradiční akce – Dýňobraní.
Co si představit pod pojmem Dýňobraní?
Především to bude výtvarná dílna a soutěž
o nejkrásněji ozdobenou nebo vyřezáním upravenou dýni. Při této příležitosti prosíme
všechny zájemce o účast v této soutěži, aby si
s sebou přinesli dýni a náčiní na vyřezávání.
Výtvarná dílka budou v závěru akce (cca v 17
hodin) vyhodnocena, nejlepší z nich oceněna
a následně vystavena nejprve na nádvoří a posléze v podzemí zámku v rámci výstavy Chvála podzimu.
Další výraznou složkou celé akce bude možnost ochutnávky množství pokrmů a nápojů
z dýní – např. rizoto, guláš, zapékaná dýně, nákyp, moučníky, koláče, džusy apod.
Návštěvník zámeckého Dýňobraní se rovněž
dozví množství informací o samotných dýních,
o halloweenu a k dispozici budou i kuchařské
recepty.
Organizačně se na Dýňobraní podílí výtvarný kroužek ZŠ Nesovice pod vedením
Mgr. A. Kupkové, který kromě prací z dýní
představí i další výtvarné předměty – prodejné
formou minijarmarku.
Vstupné na nádvoří zámku bude dobrovolné.

Týden knihoven
Již 10. ročník celostátní propagační akce Týden knihoven s mottem „Cesty do knihovny“
se koná letos ve dnech 2.–8. října ve stovkách
knihoven po celé republice. Jejím cílem je
otevřít knihovny nejširší veřejnosti a nabídnout
širokou paletu knihovnických a informačních
služeb, zajímavých a zábavných aktivit, které
veřejné knihovny obyvatelům svých obcí
a měst připravují.
Také Městská knihovna ve Slavkově u Brna
se do těchto aktivit zapojuje. V rámci týdne
knihoven nabízíme bezplatný zápis nových čtenářů do knihovny a přístup na internet za sníženou cenu (10 Kč/hod). Využijte i vy této
možnosti.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Novodobý mecenáš
Všeobecně známým faktem je věčný nedostatek financí v oblasti kultury. O to více překvapí,
když se najde člověk, který je ochoten pro kulturu
něco udělat – nezištně, zadarmo. Historické muzeum ve Slavkově u Brna toto štěstí mělo. Při objednávání svatebního obřadu si budoucí svatebčan
povšimnul zajímavé sbírky hodin, která je uložena
ve II. p. zámku. Sbírka jej velmi zaujala a k překvapení nás všech se nabídl, že nějaké hodiny
sponzorsky opraví. Z jedněch hodin byly hned troje. Tak byly uvedeny do chodu zajímavé hrací hodiny ze druhé poloviny 19. století, které nejenom
hrají, ale strojek uvádí do pohybu ještě několik figurek z tvrzeného papíru. Dalšími opravenými hodinami je hrací obraz ze 2. čtvrtiny 19. století.
Olejomalba na plechu představuje známý výjev Napoleona Bonaparta raněného v bitvě u Řezna
v r. 1814. Tento obraz byl několik let instalován na
výstavě Napoleonské války a české země.
Na závěr byl restaurován postříbřený ciferník
a hodinový stroj podlahových hodin z období biedermeieru. Je to jedinečný hodinový stroj, který

po natažení jde celý rok – jediné roční hodiny ve
sbírce HM. Jak nám bylo řečeno: „takové Porsche
mezi Škodovkami“. K hodinám byly rovněž dodány chybějící klíče na natahování.
A kdo byl tím, kdo do restaurování vložil nejenom svou práci, ale i materiál? Tímto mecenášem
je mladý hodinářský mistr Tomáš Hutta z Brna.
Jeho práci můžeme obdivovat již v několika českých a rakouských muzeích a obnovených věžních
hodinových strojích.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna tímto
velmi děkuje panu Tomáši Huttovi za nezištnou
práci, kterou vykonal pro sbírkový fond našeho
muzea.
Se sbírkou hodin i jinými předměty, které jsou
uloženy v depozitářích HM a nejsou běžně přístupné, se budou moci návštěvníci seznámit
v příštím roce, kdy budou dokončeny některé
opravy ve II. p. zámku. Navážeme tak na oblíbené
prohlídky depozitářů, které bývají zpřístupněny
při některých významných výročích.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Hodinářský mistr Tomáš Hutta.
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V˘stava fotografií z Thajska a pﬁedná‰ka
Od 30. září do konce měsíce října je možné
v přízemí zámku navštívit výstavu fotografií
z Thajska a zhlédnout DVD z oslav k 60. výročí panování thajského krále Bhumibola Adulyadeje.
Při této příležitosti se taktéž na zámku dne
12. října v 17 hodin se uskuteční přednáška
Petra Hlásenského o cestování po Thajském
království a o životě a kultuře thajského lidu.

Netradiční prohlídky zámeckých půd
Ve dnech 14. a 15. října vždy v 10.00, 13.00
a 15.00 hodin se uskuteční prohlídky části nově
rekonstruovaných půdních prostor slavkovského zámku. Vstup do těchto prostorů je pouze na
objednávku na telefonním čísle 544 227 305 –
Věra Marková a nebo e-mailem: markova@zamek-slavkov.cz

Počet návštěvníků v jedné skupině je maximálně 15 osob. Prohlídek se mohou účastnit
všichni dospělí, kteří nemají zdravotní problémy
s chůzí či dýchací potíže a děti nad 10 roků.
VSTUP VOLNÝ, začátek prohlídek v uvedených časech na nádvoří – u vstupu do expozice
Virtuální bitva.
pl

Rekordní návštěvnost zámku
V šestém čísle zpravodaje jsme vás informovali o rekordních růstech návštěvnosti
zámku od zahájení sezony (hodnocení se týkalo měsíců březen – červen) a také o tom, že
byla několikrát překročena nejvyšší denní návštěvnost za posledních 5 let (např. 1. 6. 2006
si prohlédlo zámecké trasy 915 návštěvníků).
Nyní po letních prázdninách je bilance ještě příznivější – každý měsíc vykazuje stabilní
růst, srpnová návštěvnost je zatím nejvyšší za
několik posledních let.
V červnovém zpravodaji jsme uváděli příčiny těchto potěšujících čísel – tvoří je dlouhodobá cílená spolupráce s cestovními kancelářemi, touroperátory, Czechtourismem,
Ministerstvem pro místní rozvoj, Jihomorav-

2003
2004
2005
2006

duben
3 716
2 719
2 079
5 606

kvûten
5 849
5 762
5 075
7 404

ským krajem, školami, svazy a kluby, zástupci novinářů nejen z ČR (aktivně spolupracujeme např. s ruskými a rakouskými) dále je to
tvorba nových produktů s hotely a firmami
(např. úspěšná Galerijní tramvaj ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna).
Absenci financí na propagaci (od letáčků
po inzerci) řešíme sponzorsky nebo barterovou spoluprací, díky čemuž šetří muzeum
prostředky v řádech statisíců.
Věřím, že takto příznivá čísla budou i nadále pokračovat – základ k tomu je položený
soustavnou prací s výše uvedenými subjekty,
se kterými chystáme i do příští sezony další
zajímavé akce pro stále širší okruh návštěvníků.
Mgr. Jana Omar

ãerven
4 730
5 131
6 527
7 962

ãervenec
4 014
5 485
4 575
7 885

srpen
5 095
5 706
5 963
10 795

Keramika Jany Brané.

celkem
23 404
24 803
24 219
39 652

Obraz Jaroslavy Fišerové.

V˘stava kreseb a keramiky
J. Fi‰erové a J. Brané
Ve čtvrtek 12. října se od 17 hodin koná
vernisáž výstavy „malovaného humoru“ Jaroslavy Fišerové a keramiky Jany Brané.
Výstava půvabných kreseb a drobných keramických děl potrvá v OK galerii slavkovského
zámku do konce sezony, tj. do 10. prosince.
•
Další probíhající výstavy v měsíci říjnu
Grafiky Adolfa Borna (do 8. 10.)
Zbraně a zbroj od 16. do 18. století
Keramické objekty Květy Makovské
Orbis 2006 ve Slavkově.
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Úpravy a pravidelná údrÏba zámeckého parku
Historické muzeum ve Slavkově u Brna je
správcem nejen slavkovského zámku, ale i šestnáctihektarového zámeckého parku. Na jeho
údržbě se podílejí čtyři zahradníci, kteří se starají o park, skleníky, květiny v zámeckých expozicích a o zámecké nádvoří. V zimním období mají
na starosti prořezy stromů a keřů a hlavně opravy
veškeré zahradní mechanizace, ve sklenících připravují výsadbu rostlin pro letní výzdobu expozic. Letos mimo jiné připravili s vedením zámku
novinku – speciální prohlídky parku a skleníku
s odborným výkladem.
Každoročně se již od brzkého podzimu sbírá
opadané listí až do doby, kdy to počasí dovolí. Ve
sběru listí se pokračuje i v jarních měsících a to
hned po rozjaření, jakmile je možné nasadit techniku. Dlouholetým problémem, který každoročně konzultujeme s odborníky z Národního památkového ústavu (NPÚ), je klíněnka, která
napadá listí jírovců (kaštanů). NPÚ již v loňském
roce nedoporučil proti klíněnce používat postřik
(slavkovský zámecký park je zařazen do evropské
soustavy NATURA 2000 s výskytem přísně chráněného brouka. páchníka hnědého) stejně rozhodl i v tomto roce, s výjimkou nově vysazených jírovců. Podle těchto doporučení muzeum i odbor
životního prostředí Městského úřadu ve Slavkově
u Brna postupuje. Pochopitelně se také průběžně
na podzim a na jaře shrabuje listí a odváží do
Panské zahrady, odkud se cca do poloviny dubna
musí odvézt. Letos tomu bylo díky sněhům a ná-

mrazám 21. a 25. dubna kdy se listí odvezlo k likvidaci. Ing. Dagmar Fetterová z NPÚ, která má
zámecký park na starosti, k tomu dodává: „Extrémně horké počasí způsobilo v tomto roce
v celé republice větší škody, napáchané klíněnkou. Při kontrolních dnech v zámeckém parku ve
Slavkově byl 19. 4. park vzorově vyčištěný od
spadaného listí a při další kontrole 4. května bylo
veškeré listí z prostor Panské zahrady řádně vyvezeno.“
V současné době provádí v zámeckém parku
údržbu stromů renomovaná firma EDEN s.r.o. Je
to součást projektu postupné revitalizace parku,
jehož příprava byla zahájena již v roce 2003
zpracováním pasportu všech stromů v parku
a kompletní projektové dokumentace na dosadbu
a ošetření stromů. Dosadba 73 stromů (lípy a kaštany) byla provedena v roce 2005. V letošním
roce byla zahájena další etapa – ošetření stromů
v parku. Jedná se o akci dotovanou Státním fondem životního prostředí. Na celkové náklady ve
výši 899 tis Kč. přispívá fond 80% . Akce bude
dokončena v říjnu letošního roku. Bude tak provedena základní regenerace parku na několik dalších let.
Západní třetina parku je využívána i jako Golfová akademie a vzorně se o ni stará Golf invest
Austerlitz, a.s., majitel golfového hřiště a nájemce Akademie.
Co bohužel nefunguje tak jak bychom chtěli,
je údržba (čištění a konzervace) soch od G. Giulianiho a I. Lengelachera, které jsou rozmístěny
v horním parteru, tj. ve francouzské části parku.
Tyto sochy jsou majetkem Národního památkového ústavu. I přes několik urgencí (před i po
změně vedení NPÚ ÚOP v Brně) ze strany odboru životního prostředí Městského úřadu a Historického muzea ve Slavkově u Brna prozatím nedošlo k žádné nápravě věci – resp. současného
nepříznivého stavu a sochy nadále chátrají.
Zámecký park slouží široké veřejnosti z řad
Slavkovanů či návštěvníků z ČR i zahraničí k odpočinku, načerpání sil z krásné zeleně v jarním
a letním období, k procházkám při nostalgickém
barevném období podzimu a pokud je to jen trošku možné, tak i k tichému rozjímání v zimním
období, kdy příroda odpočívá pod sněhovou pokrývkou.
Věra Marková, HM ve Slavkově u Brna
Ing. Miroslav Zavadil, MěÚ Slavkov u Brna

Výstava chvála podzimu
Velká podzimní floristická výstava Chvála
podzimu aneb PODZIM V PODZEMÍ, kterou
ve spolupráci s Historickým muzeem připravuje přední brněnský florista Milan Dopita,
se uskuteční ve dnech 6.–15. října v podzemních prostorách slavkovského zámku a z dosud uskutečněných výstav květinových aranžmá bude prostorově i počtem dekorací
nejrozsáhlejší. Kromě květin budou na výstavě použity další přírodní materiály jako větve,
listí, kůra, zelenina apod. Výstava bude přístupná denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, poslední prohlídka v 15.30 hodin. HM
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, 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.

Návštěníci podzemí zavítali i do mučírny…

Podzimní zámecký park

Veãerní prohlídky podzemí
zámku dne 26. srpna
Koncem měsíce srpna uspořádalo Historické
muzeum v letošním roce druhé večerní prohlídky
svíčkami osvětlených podzemních prostor. Skupiny návštěvníků doprovázeli kostýmovaní průvodci, ožila také mučírna a ve druhém podlaží vystoupila skupina historických tanců Campanulla
(Zvonečky) z Luhačovic. Zprostředkováváme
vám dvě reakce účastníků těchto prohlídek: „Navštívil jsem večerní prohlídku slavkovského zámku, s níž jsem byl velmi spokojen. Již při placení
vstupného se na nás usmívala krásná průvodkyně
v krásných dobových šatech a to je jen zlomek
toho, co jsem si odnesl jako příjemnou vzpomínku. Dále mne oslovilo taneční vystoupení dobové
skupiny. A velmi rád jsem i proto, že jsem přežil
setkání s katem! Spoustu jiných překvapení jsem
zde ještě nezmínil, doporučuji navštívit!“ (Jiří
Raušer, Rašovice.)
„V sobotu 26. 8. jsme s dětmi navštívili slavkovský zámek, který přišel s nápadem zpestřit
prohlídku podzemních prostor živými figurami
a živými ukázkami z té doby. Bylo to moc poutavé a chvílemi i strašidelné. Nápad se zdařil!
Děkujeme.“ (Eva Hudylivová, Bučovice.)
Další oživené prohlídky obou pater podzemí
připravuje Historické muzeum na 7. října od
17 hodin.
Mgr. Petr Lukas
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova

Informace ze Z· Komenského námûstí

www.zsslavkov.cz

Nový školní rok na ZŠ Komenského

Pronájem tělocvičny

Během prázdnin proběhla na naší škole
další etapa rekonstrukcí. Byla provedena venkovní kanalizace, došlo k výměně oken
a k obnově fasády na staré školní budově.
I přes tyto rozsáhlé stavební úpravy byly 4.
září všechny třídy vzorně uklizeny, vyzdobeny a připraveny k výuce.
V letošním školním roce začínáme s výukou cizího jazyka od 3. třídy, mladší žáčci
mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny.
I na druhém stupni je posílena výuka cizích
jazyků. Odborné pracovny informatiky byly

ZŠ Tyršova nabízí k pronájmu tělocvičnu
občanům našeho města. Pokud máte chuť si zasportovat, můžete si u nás pronajmout volné
hodiny. Cena pronájmu je stanovena na 140 Kč
za hodinu. Pokud byste chtěli využívat sprchy,
bude cena zvýšena o 20 Kč. V případě, že Váš
pronájem přesáhne 15 h, snížíme Vám cenu
o 10 % nebo při platbě předem Vám odečteme
z ceny 5 % (neplatí pro jednorázové akce).
V letošním roce byl v tělocvičně rekonstruován povrch.
vs

dovybaveny novými počítači, které jsou žáky
využívány ve výuce a v odpoledních hodinách buď pro různou zájmovou činnost či pro
vlastní potřeby dětí.
Žáci 1. stupně mohou čas před vyučováním
i po něm trávit ve dvou odděleních školní družiny, kde je pro ně připraven pestrý program.
Po prázdninách je opět v provozu školní jídelna, kde si žáci, zaměstnanci, důchodci i jiní
strávníci mohou vybírat denně ze dvou jídel, obvykle doplněných saláty nebo ovocem.
Zkrátka – začali jsme s chutí.
HaF

Modlitba – komunikace ãlovûka s Bohem
Dnešní svět se zvláště vyznačuje vysoce kvalitními sdělovacími prostředky, které umožňují
lidem velmi dobrou komunikaci. Existuje však
jedna komunikační linie, kterou není možné
ovládnout technickými vymoženostmi. Jedná se
o komunikaci mezi člověkem a Bohem. Ta má
základ v Bohu, který je Bohem tajemným a jehož
cesty jsou nevyzpytatelné a nevystopovatelné
(srov. Řím 11,33). Tento Bůh se ale dává poznat!
Na Boží jednání a jeho působení člověk reaguje
svou odpovědí, kterou je modlitba.
Modlitba je výrazem vztahu člověka k Bohu ať
ve formě chvály a díků nebo ve formě žádosti,
prosby, přání a vyznání vin. V Bibli je Bůh představen jako osobní Bůh, který stvořil člověka ke
svému obrazu a který má z tohoto důvodu duchovní spojení s ním. Kniha žalmů je všeobecně
považována za nejcennější a nejdůležitější náboženský a liturgický text celého lidstva. Ona totiž
spojuje modlitbu s osobním pátráním po Bohu
a s touhou člověka být blízko nebo být sjednocen
se svým Stvořitelem, Vykupitelem a Zjevitelem
pravdy. Modlitba – toto spojení s Bohem – přináší člověku etické a duchovní hodnoty. Modlitba
vede člověka k výrazné změně jeho postojů
a chování.
Modlitba je skutečně životně důležitá. Dává
klíč k životní moudrosti. Sv. Augustin (354–430),
který byl největším filosofem mezi církevními

otci a zřejmě nejvýznamnějším teologem církve,
tvrdí: „Kdo se umí správně modlit, umí i správně
žít.“ Když je modlitba tak důležitá, vyvstává tedy
otázka: Jak se máme modlit? Je to jednoduché.
Člověk se naučí modlit jen modlitbou. Otto Dibelius (1880–1967), známý evangelický teolog,
je autorem výroku, který stojí za zamyšlení: „Jeden sólový pianista řekl: Když necvičím jeden
den, poznám to sám. Když necvičím dva dny, poznají to moji přátelé. Když necvičím tři dny, pozná to publikum. Mně se podobně vede v modlitbě: Když se nemodlím jeden den, pozná to Bůh.
Když se nemodlím dva dny, cítím to já sám.
Když se nemodlím tři dny, cítí to mé okolí.“
Důležitost modlitby je možné doložit rovněž
dalšími skutečnostmi. V židovském národě platí
úsloví, že modlitba nuzného prolamuje každou
bariéru a razí si svou cestu do přítomnosti všemohoucího Boha. Již od samých počátků církve
je naprosto nepopíratelné, že „mnoho zmůže
a velmi je účinná modlitba spravedlivého“ (Jak
5,16).
Lze si pouze přát, aby lidstvo, které používá
bezpočet vynikajících komunikačních prostředků, stále nacházelo způsob, jak komunikovat se
svým Stvořitelem a Dárcem všeho dobra, kterým
je Bůh.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář.

 Reklama a volby
Kde jsou ty časy, kdy platilo, že dobré zboží se chválí samo. To tehdy asi pekař prostě
upekl rohlík, prodal ho a příště už jich prodal
víc, protože nebyly „gumové“, ale dobře vypečené „na křupavo“. Dnes vylepí billboard, který hlásá, že ten zahnutý kousek těsta je makovější než u konkurence. Kdo není v reklamě,
jako kdyby nebyl.
Ať se nám to líbí, nebo ne, je reklama dnes
úplně všude. Má ji každá instituce od obchodních, přes kulturní i politické strany a jejich
politiky. Je adresována nám všem.
Když se na mě letos z domovní schránky na
poštu vysypaly předvolební letáky k volbám do
Parlamentu ČR, přišlo mi najednou zvláštní, že
se už musí prostřednictvím reklamy podbízet
i myšlenky. Jsou tak špatné nebo nepoužitelné,
že je potřeba o nich přesvědčovat na tunách
lesklého papíru? Jako kdyby se slib „Postaráme se o sociálně slabší“ nemohl mezi voliči
roznést tzv. tichou poštou, a bylo ho potřeba za
každou cenu okořenit kopnutím do rivala

z opačné strany politického spektra. Jako kdyby to nebyla samozřejmost pečovat o potřebné.
Kdy asi přijde program s body „Pustíme starší
občany sednout“ nebo třeba „Budeme se zdravit“.
A tak nejvíce je mi líto našich lesů, stromů,
které na takovou a i jinou reklamu padnou, aby
z nich byl vyroben zbytečně zneužitý papír.
Jaké je v těch našich lesích krásné ticho! Dovedou, co nikdo jiný neumí. Šumí a zpívají,
a přece to jejich ticho neruší. A jak voní! Četl
jsem, že kdyby spotřeba papíru, kterou mají
USA, jistě i dík tam kralující reklamě, se stala
ve světě všeobecnou, byly by do dvou let vykáceny lesy na celém světě. Víme o tom, že
kdyby lesy přestaly šumět a zpívat, kvést a vonět, bylo by tu nejen nepředstavitelně pusto
a prázdno, ale že bychom asi také my, lidé, přestali dýchat? Kéž by si to uvědomily politické
strany již před říjnovými komunálními a senátními volbami, které nás ještě v tomto roce čekají.
JUDr. Miloslav Honek

Prvňáci zkoumají obsah kufříku.

Útěk
Po tom, co hurikán Andrew nechal za sebou
zdevastovanou jižní Floridu, stála Patricie v řadě
na příděl jídla. Rozhodla se, že z této krajiny
odejde. Nasedne na první letadlo a odletí co nejdále z tohoto strašného místa zničeného hurikánem. Potřebuje několik klidných dní na tichém
místě, aby se dostala z šoku, který prožila. Když
mi to vyprávěla, stáli jsme spolu v řadě na pitnou
vodu na Havajském ostrově Kauai, přes který se
před několika hodinami přehnal hurikán Inki!
Kde je vlastně možné najít v dnešním světě
bezpečné místo? Jak velmi potřebujeme každodenní ochranu!
Citáty: „Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí
bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho
zlého.“ (Bible – Přísloví 1,33) „Člověk, který se
bude každý den cítit dobře, dokáže hodně.“ (M.
Gorbačov)
Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám. Začínáme
v 9.00 hodin společným studiem Božího slova
a od 10.30 následuje kázání. V měsíci říjnu vás
zveme na soboty 7. a 21. 10. na naši adresu: Lidická č. 307.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz
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Připravujeme nové vydání ročenky. Pokud v minulém vydání Informací Vaše
firma v seznamu podnikatelů chyběla a chcete, aby o Vás ostatní věděli,
máte možnost bezplatně se zaregistrovat na internetové adrese

www.bmtypo.cz
Máte-li zájem o velmi účinnou inzerci v ročence, kterou se listuje celý rok,
napište na info@bmtypo.cz nebo volejte na tel. 605 742 853. Podmínky pro
inzerci a ceník najdete na adrese www.bmtypo.cz
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Policie informuje

Zámecká kapela na pﬁehlídce dechov˘ch hudeb v Hornu
První zářijovou sobotu se Zámecká kapela zúčastnila přehlídky dechových hudeb v našem rakouském družebním městě Horn. Dopoledne
jsme společně se zástupci Slavkova vyrazili na
cestu a ještě před samotným Hornem jsme měli
možnost navštívit město Eggenburg, kde jsme viděli například staré městské hradby nebo kostnici. V odpoledních hodinách jsme dorazili do Hornu. Absolvovali jsme krátkou prohlídku města
a potom byli přivítáni kapelníkem tamějšího dechového orchestru. Okolo páté hodiny přijel na
historickém kole ze Slavkova do Hornu pan Ivan
Křivánek. Tímto výkonem se stal světovým rekordmanem a za zvuku fanfár a potlesku převzal
z rukou starosty Petra Kostíka pohár. Následova-

lo samotné vystoupení Zámecké kapely a kdo jiný
se mohl chopit taktovky než Miroslav Červinka,
skvělý muzikant, který s námi nazkoušel celý repertoár. Během dvouhodinového vystoupení rakouské publikum vyslechlo nejen orchestrální
skladby, ale i směs Kmochových pochodů. Zazněla i Vejvodova Škoda Lásky a další známé písničky. Posluchači nás odměnili aplausem a na podium nastoupili muzikanti z Hronu. Vyslechli
jsme několik krásných skladeb, ale to už se čas
nachýlil a my jsme museli zpět do autobusu a odjet domů. Strávili jsme krásné slunečné odpoledne s našimi rakouskými přáteli a už se těšíme, až
se při nějaké další akci opět sejdeme.
Zámecká kapela

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Kvalitně zpracujeme
Vaši knihu, časopis, brožuru, prospekt…

• V noci na 6. 9. se neznámý pachatel vloupal
ve Slavkově na náměstí do zaparkovaného
osobního vozidla Audi. Odcizil batoh s příslušenství k fotoaparátu a digitální kameře, boty
svetry, koženou bundu a navigační přístroj. To
vše i se způsobenou škodou na vozidle v hodnotě 147 000 Kč
• V nočních hodinách dne 19. 9. se neznámý
pachatel vloupal u golfového hřiště ve Slavkově u Brna do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Po rozbití skla v zadních dveřích odcizil
ze zavazadlového prostoru přenosný počítač.
Způsobená škoda je 60 000 Kč.
• Slavkovským policistům se za účinného přispění
pracovníků bezpečnostní agentury JINLONG podařily úspěšně objasnit dvě trestné činnosti z uplynulého období. V prvém případě to bylo pokácení
44 ks stromků podél hráze u rybníka z února
2006. Ve druhém případě, ze srpna letošního roku,
je to popsání zdí budov MÚ ve Slavkově, sousední České pošty a ZŠ Komenského náměstí. Vzhledem k tomu, že se na spáchání obou trestných činů
podílely mladistvé osoby, nelze ze zákona k nim
podat bližší informace.
mjr. Alois Gryc

si mÛÏete pﬁeãíst
na internetu:

www.bmtypo.cz

9/2006
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 2. října 2006 se dožila 80 let
naše milovaná maminka a babička, paní

LUDMILA HRABOVSKÁ
ze Slavkova u Brna
K životnímu jubileu přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let. Synové a dcery s rodinami.
Blahopřání
Dne 14. října 2006 oslaví krásné 80. narozeniny
naše maminka, babička a prababička, paní

EMÍLIE VAŠKOVÁ
Děkujeme jí za lásku a vše, co pro nás doposud udělala. Přejeme jí, aby
ještě dlouho užívala pevné zdraví a spokojenost v kruhu rodinném.
Dcery Mila a Jana, zeť Jirka, vnoučata Petr s manželkou Sylvou,
Milena s manželem Milošem, Lenka s manželem Vaškem, Hanka,
Jirka a pravnoučci Šárka, Martin, Lucinka a Ondra.
Vzpomínka
Dne 18. září 2006 uplynuly 3 smutné roky od úmrtí mé jediné sestry,
paní

MARGITY PROKOPOVÉ
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná sestra Olga Pruchová s rodinou.
Vzpomínka
Odešels večerní tmou, odešels tiše s bolestí svou.
Dne 10. října 2006 uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš milý,
starostlivý tatínek, manžel a dědeček, pan

OLDŘICH FATKA
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 21. října by se dožil 80 let a 14. listopadu budou tomu dva roky, co
nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAN ŠIKUTA
S bolestí v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Tvůj odchod stále bolí a zapomenout nedovolí.
Vzpomínka
Dne 15. října 2006 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

PAVLA DANIELOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná rodina Slezákova a Danielova.

Grand Prix
d’Austerlitz v pétanque
Poslední červencový víkend se uskutečníl v zámeckém parku již tradiční turnaj v pétanque Grand
Prix d’Austerlitz. Krásné prostředí a příjemné počasí velice příznivě zapůsobily jak na hráče, tak na
mnoho spokojených návštěvníků. Klub PC
AUSTERLITZ 1805 tímto srdečně děkuje všem
sponzorům turnaje, kterými byli Bono bijou s.r.o.,
Papír, knihy, drogerie Hlásenský, Knihy-dárky
Skaličková, Hračky sport Souček, Elektro Rudolf,
Zámecká lékárna, Nářadí - nástroje Jaromír Hála,
Drogerie TETA VOSS, Desiréé – Švadlenka.
PC Austerlitz 1805

Opustili nás
Věra Hortová (55)

28. 8.

INZERCE
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na
plastová a eurookna. Tel. 604 863 437, 544
220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
KOUPÍM BYT na Polní. Tel.: 737 824 718.
HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz
KOUPÍM byt na Polní nebo domek ve Slavkově. Tel.: 728 520 458.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
KOUPÍM RD ve Slavkově u Brna a okolí.
Platba hotově. Tel. 776 206 702.
PŘIJMU SPOLUPRACOVNÍKA/CI do
kanceláře. Zaškolení. Tel.: 774 161 908.
PŮJČKY DO 150 tis. pro zaměstnance,
OSVČ i důchodce do 75 let s příjmem od
5500 Kč. Bez poplatku. Tel. 605 266 480.
PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz
PRODÁM RD 5+1 se zahradou v klidné
části Rousínova. Celková plocha 1000 m2.
Cena 3 100 000 Kč. Kontakt: 604 263 295.
KOUPÍM RD do 2 mil. Tel. 604 263 295.
PRODÁM ve Slavkově u Brna sad 758 m2.
Tel. 739 054 084, 545 245 278.
KOUPÍM RD se zahradou v okolí Slavkova
v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 521 766.
PRODÁM MYČKU Indesit, 45 cm, jako
nová, není vestavná, 4000 Kč. Důvod stěhování. Tel. 774 105 504.
PRODÁM GARÁŽ v cihelně, cena dohodou. Tel.: 777 095 159.
PRODÁM měděnou kotlinu ∅ 60 cm 1500
Kč; smaltovanou kotlinu ∅ 60 cm, 500 Kč.
Tel.: 721 336 004.
KOUPÍM BYT ve Slavkově, Zlatá Hora,
resp. Polní 2+1 nebo 2+kk. Platím hotově,
cenu respektuji, spěchá. Tel.: 776 124 800.
Práce UČITELE LYŽOVÁNÍ. Znalost NJ/AJ
nutná, výhodné plat. podmínky, zaškolíme.
Dále i pracovníky do půjčoven. Info: JPK
Harrachov, t/f: 481 529 592, 724 284 192
email: jpksport@hr.bon.cz
HLEDÁM 4 LIDI – zakládám novou firmu.
Tel. 603 792 179.
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Práce na zahradû v ﬁíjnu – choroby a ‰kÛdci
Pranostika: Nerado-li padá stromů listí, o tuhé
nás zimě rádo jistí.
Říjen s babím létem, slunečními dny a s pohledem na krásně se zbarvující a opadávající listí se stromů bývá jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Život na zahradě ustává.
Je zapotřebí dokončit sklizeň posledních zimních odrůd ovoce. Malé, mechanicky poškozené
nebo deformované ovoce vytřídíme při česání
a co nejdříve zpracujeme na šťávy, mošty nebo
využijeme v kuchyni. Při skladování je ideální
ukládat jablka a hrušky na police či regály jednotlivě nebo v bedýnkách v nízkých vrstvách.
Vlašské ořechy sušíme na slunci, v suché místnosti či na půdě. Zcela suché uložíme tak aby
k nim měl přístup vzduch.
Pokud ve výsadbách obrýváme půdu pod korunami stromů, spojíme tuto práci s dodáním
kompostu nebo s přihnojením fosforečnými
a draselnými hnojivy. Nemocné nebo odumírající stromy odstraníme i s kořeny. V druhé polovině měsíce začíná období výsadeb. U většiny druhů ovocných stromů, s vyjímkou broskvoní,
dáváme přednost výsadbě podzimní před jarní.
Při jakékoliv manipulaci nesmí u stromu přeschnout kořeny. Je jistější, když na dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme rostliny s kořeny do
vody. V této době můžeme vysazovat rybíz a angrešt, protože brzy z jara raší. (Je poslední mož-

Tai Chi
ve Slavkově

Zdravíme všechny příznivce, sympatizanty
a aktivní cvičence Tai Chi. Se začátkem nového
školního roku opět zahajujeme pravidelné hodiny cvičení v gymnastickém sále ZŠ Komenského. Nemusíme tedy již využívat prostředí zámeckého parku, které je pro naše cvičení sice velice
příjemné, kde nám ale naše plánované schůzky
sem tam překazil nějaký ten letní deštík.
Ilustrační fotografií ještě připomínáme zářijový pobyt v letovisku Savudria, kde jsme někteří
strávili mnoho pěkných chvil, jak při společném
cvičení, či koupání v moři, tak při večerních „seancích“ spojených s degustací výborných Istrijských vín a výtečných ovčích sýrů. Všem zú-

Ozdravný pobyt diabetiků v Itálii.

nost objednat si ovocné stromky a keře pro výsadbu, informace v domě zahrádkářů Čs. armády 252.) Kde není sad oplocen obalíme kmínky
stromů proti okusu zvěří pevnými chrániči, nejlépe z králičího drátěného pletiva.
I na zelinářské zahradě dokončujeme sklizeň.
Nedozrálá rajčata přeneseme domů, kde na slunci ještě dozrají. Dostatečně vyzrálé tykve, cukety a patisony můžeme skladovat až 3 měsíce. Kapustu kadeřavou a růžičkovou můžeme na
záhonu ponechat déle, neboť snesou mrazy. Kořenovou zeleninu skladujeme jen zdravou a nepoškozenou. V říjnu vyrýváme starší trsy pažitky, které budeme později rychlit.
Provedeme celkový úklid. Půdě dodáme chybějící organická a průmyslová hnojiva a začneme se zarýváním a zaoráváním luskoobilních
směsek nebo jiných rostlin na zelené hnojení..
Začátkem měsíce připevníme na kmeny vyšších stromů lepové pásy proti píďalce zhoubné
a píďalce podzimní. Proti houbové strupovitosti
jabloní nebo hrušní, ošetříme stromy krátce před
opadem listů postřikem krystalického hnojiva
močoviny (5 až 7% koncentrace). Vzhledem
k vysokému obsahu organického dusíku v močovině, snížíme potřebu dusíkatého hnojení v příštím roce.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna
Vl. Luža
častněným děkujeme za dny plné pohody, které
jsme zde mohli společně strávit a těšíme se na
shledanou v úterý 3. 10. 2006 v 18 hod. v gymnastickém sále ZŠ Komenského.
Během celého měsíce října bude též probíhat
nábor nových členů, proto srdečně zveme každého, kdo se o cvičení Tai Chi zajímá, nechť přijde, podívá se a případně si zacvičí – první dvě
hodiny zdarma. Další informace poskytneme
přímo na místě. Nábor nových členů se koná
každé úterý od 19.00hod, ukázkové cvičení spojené s přednáškou bude v uvedenou dobu 10.
a 17. října.
Připomeňme, že Tai Chi je starobylé tradiční
čínské umění, které se v různých podobách rozšířilo po celém světě. Je to cvičení fyzicky nenáročné, pomalé, zvládne jej každý, kdo umí
a může chodit. Pohyby jsou měkce vedeny po
křivkách, jako tekoucí voda nebo plující oblaka.
Tai Chi je vhodné pro všechny bez omezení
věku, kondice, zdravotního stavu, je vhodné
i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Poznenáhlu přináší tělesnou i duševní stabilitu, šetrně
zvyšuje rozsah pohybů, uvolňuje, zlepšuje koordinaci, odstraňuje stres i jeho následky, má jemné preventivní, harmonizační a léčebné účinky.
Nejste-li však zcela zdrávi, poraďte se o záměru
cvičit Tai Chi nejdříve s lékařem.
mmik
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okénko
Naším ozdravným pobytem v Itálii jsme udělali tečku za létem. 83 účastníků si užilo moře a sluníčka v přímořském letovisku Bibione a v Rimini.
Ochutnali jsme dary moře, italské těstoviny, pizzu
a zmrzlinu. Navštívili jsme také kulturní památky
v okolí, svezli se lodí po moři. Naší největší radostí bylo, že se všichni vrátili zdraví a spokojeni do
svých domovů plni pěkných zážitků a dojmů.
Podzim je už tradičně věnován našim aktivitám
spojeným se Světovým dnem diabetu. V úterý 17.
října ve 14 h v zasedací místnosti uskutečníme zajímavou besedu s p. Marií Zdražilovou o detoxikaci a nabídneme také léčivé přípravky MUDr. Jonáše. Od pondělí 2. října od 15.30 h. začínáme
cvičení v tělocvičně ISŠ pod vedením Mgr. Jany
Sekerkové, na které se už všichni těšíme.
Ve čtvrtek 5. října 2006 od 17.30 hod. pokračujeme v kurzu angličtiny v dětské části polikliniky,
vede lektor PhDr. Pavel Foltín. Mohou přijít i začátečníci nebo mírně pokročilí. Největší naší akcí
v rámci Světového dne diabetu je prodejní výstava
DIA výrobků, potřeb pro diabetiky a produktů
zdravé výživy. DEN PRO ZDRAVÍ se uskuteční
ve spolupráci s Městským úřadem ve Slavkově
a VZP Vyškov v úterý dne 24. října 2006 ve Společenském domě Bonaparte na Palackého nám. od
9 do 14 hodin. Můžete si zde dát změřit glykémii,
tlak krve a obsah tuku. Nakoupíte si glukometry,
testovací proužky, zdravotní obuv a ponožky, sladidla, výrobky zdravé výživy pro sebe a celou rodinu. Od našich i zahraničních farmaceutických firem si vyberete vhodné výrobky, které pomáhají
kompenzovat diabetes. Odborníci vám poradí jak
lépe zvládnout onemocnění cukrovkou, dostanete
zde potřebnou literaturu, časopisy a brožurky. Tato
prodejní výstava se koná pouze jedenkrát za rok,
proto si toto datum zatrhněte v kalendáři a přijďte.
V sobotu 4. listopadu 2006 pořádáme zájezd do
Kongresového centra na výstavišti v Brně, kde se
uskuteční pod patronací DIA centra nemocnice
U sv. Anny v Brně „Den s diabetem“. Zúčastní se
lékaři a sestry, zástupci farmaceutických firem se
budou podílet na přednáškách, poradenské činnosti a také zde můžete nakoupit DIA pomůcky se
slevou. Odpoledne návštěva výstavy. Odjezd autobusu v 8 hod. od polikliniky ve Slavkově, návrat
okolo 16. hod. Zájezd pro účastníky zdarma, hradí sponzoři, ovšem je potřebné přihlásit se do 15.
10. 2006 v naší kanceláři.
14. listopad je Světovým dnem diabetu. Tento
den se uskuteční v celé ČR a v mnoha zemích světa „Pochod proti diabetu“. Má to být protest proti
současnému nezdravému životnímu stylu, proti
nárůstu počtu diabetiků a zvýšeným doplatkům za
léčbu. Ve Slavkově se sejdeme ve 13 hodin v dětské části polikliniky, kde bude prezentace, měření
glykémie a tlaku krve a pak vyjdeme na půlhodinovou pěší vycházku směrem ke golfovému hřišti.
Pěší chůze je zdravá nejen pro diabetiky, přispívá
k lepší kondici a k udržení optimální hmotnosti, je
vhodným prostředkem k odstraňování napětí, stresu a dobré nálady do vysokého věku.
Dnes sice neuvádíme žádný recept, ale protože
rostou houby, nezapomeňte si připravit třeba cuketu plněnou dušenými houbami se šunkou, nebo rajčata s houbami. Houby totiž neobsahují žádné kalorie ani sacharidy, ale minerály prospěšné našemu
tělu, a jsou proto vhodnou součástí naší stravy.
Všechny tyto akce pořádáme nejen pro diabetiky, ale pro občany našeho města a okolí, proto
doufáme, že nás přijdete podpořit a vyberete si
z naší podzimní nabídky alespoň jednu aktivitu
a uděláte něco pro své zdraví.
Marie Miškolczyová
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Zprávy z Motoklubu Austerlitz
Po dvouměsíční odmlce je mnoho událostí
v motoristickém sportu, o kterých vás budu informovat. Jedná se opět o Káju Májka. V měsíci
červenci se jel závod v Mostě, podruhé MR za
mezinárodní účasti. Po odpolednín startu se Kája
dostal na třetí místo, radost však netrvala dlouho.
Ve třetím kole, v náročné vlásence, při předjíždění druhého jezdce maďarský příslušník ubral
a přibrzdil. Kája aby zabránil kolizi, tak mu vyhnul, ale spadl asi při 150 km/h. Naštěstí se mu
nic nestalo, jen odřená přilba a kombinéza. V měsíci srpnu se jel maďarský Hungaroring, také podruhé, za krásného počasí. Opět dobře trénoval,
dokonce se od jarního závodu se zlepšil o 12 vteřin, a to díky úpravě motoru i vyježděnosti Karla.
Nutno podotknout, že jedna vteřina je při tomto
sportu dlouhá doba. Po opakovaném startu se
rozpoutal velký a dramatický boj o 4. až 7. místo. Tam bylo patrné, že podvozek Kájovy Hondy
není v pořádku. Motorka se vlnila v technických
pasážích, kterých je na Hungaroringu moc. Opět
několikrát zvedl diváky ze sedaček, až do předposledního kola, kdy opět spadl z jistého 3. místa. Kromě několika modřin to nic vážného naštěstí nebylo. Nastala zajímavá atmosféra.
Kromě mě nikdo nebyl smutný z této smůly, ale
naopak se několik týmů o Kájovi bavilo, až jsem
se dozvěděl, že tým a firma FGR má zájem
o Káju. Bylo to překvapení, ale oko povolaných
bylo na pravém místě! Během několika dnů jsme
se dozvěděli, že Kája na MR v Brně bude mít zapůjčen stroj firmy FGr.
Ve čtvrtek 14. 9. v Brně na Masarykově okruhu Karel začal pilně trénovat. V pátek všechny
překvapil pátým časem na „cizí motorce“. V neděli ráno panovala nervozita. Po ranním zahřívacím kole motor opět podával standardní výkon.

Odpolední start 125 ccm se Kájovi moc nepovedl
vzhledem ke krátké seznamovací době s motorkou. Ale vše začal napravovat taktickou stíhací
jízdou. Ze 16. místa se propracoval až na šesté,
kde předváděl obdivohudnou jízdu. Celkově
skončil sedmý a ve své třídě Junior obsadil krásné 3. místo.
Tímto výkonem skončil poslední závod MR
pro Káju velmi dobře, protože předchozí pády
byli způsobeny nedobrým stavem podvozku. Stačila tahle změna a jeho odvážné až brutální projíždění zatáček neskončilo pádem, ale obdivem
diváků. Na závěr chci poděkovat za náš motoklub
i za sebe za tyto výsledky a přeji další úspěchy
v příští sezoně.
J.M.

Fotbal v říjnu
Sobota 7. 10.
9.00 a 10.45 h – st. a ml. žáci Slavkov–Hovorany
13.00 hod.: přípravky Slavkov–Hodějice
15.30 hod.: Slavkov „B“–Zbýšov
Sobota 14. 10.
13.00 hod.: dorost Slavkov–Bučovice
15.30 hod.: Slavkov „A“–Kunštát
Sobota 21. 10.
9.00 a 10.45 hod.: st. a ml. žáci Slavkov–Hodonín „B“
13.00 hod.: přípravky Slavkov–Vyškov
Neděle 22. 10.
15.00 hod.: Slavkov „B“–Kobeřice „B“
Sobota 28. 10.
11.30 hod.: dorost Slavkov–Šlapanice
14.00 hod.: Slavkov „A“–Ivanovice n. H. rs

Kája na závodě Hungaroring.

Foto J. Froněk

Kalendář akcí – říjen 2006
Datum

30. 9.–1. 10.
1. 10.
6. a 7. 10.
7. 10.
7. 10.
7. 10
7. 10.
12. 10.
12. 10.
14. 10.
14. 10.
14. a 15. 10.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

14.00

sport.
sport.
spol.
spol.

6. závod Eko, F1 a Cestovní vozy
GCA klubov˘ turnaj
Slavkovská iniciativa smíﬁení – 11. ekumenické setkání církví
D˘Àobraní. V˘tvarná dílna, soutûÏ o nejkrásnûji vyzdobenou nebo vyﬁezáním upravenou d˘ni,
ochutnávka pokrmÛ a nápojÛ z d˘ní. Vstupné dobrovolné
Veãerní prohlídky podzemí zámku oÏivené kost˘movan˘m komparsem a ‰ermíﬁsk˘m vystoupením
Zimní stﬁelecká liga
Drakiáda – soutûÏ o nejkrásnûj‰ího draka
Pﬁedná‰ka Petra Hlásenského o cestování po Thajském království a o Ïivotû a kultuﬁe thajského lidu
VernisáÏ v˘stavy kreseb a keramiky Jaroslavy Fi‰erové a Jany Brané (potrvá do 10. 12. 2006)
Zimní stﬁelecká liga
Mistrovství âR v zimním plavání
Netradiãní prohlídky zámeck˘ch pÛd. Prohlídky ãásti novû rekonstruovan˘ch pÛdních prostor slavkovského
zámku. Objednávky na tel.: 544 227 305 – p. Marková. Zaãátky prohlídek v 10, 13 a 15 hod., vstup voln˘.
12. závod Buggy a Big Foot, dvouhodinovka off-road
HCP Klubov˘ turnaj EUROWINES
Pﬁedná‰ka o detoxikaci. Pﬁedná‰í Marie ZdraÏilová
Burza sportovních potﬁeb,dûtsk˘ch knih a hudebních nástrojÛ
Pﬁíjem: ãtvrtek 9.00–16.00 hod.; prodej: ãtvrtek 16.30–18.30 hod.; v˘dej: pátek 9.00–16.,00 hod.
MâR 1:8 Buggy a Monster Truck
Dvouhodinov˘ závod on-road
Den pro zdraví v rámci Svûtového dne diabetu. V˘stava diav˘robkÛ a zdravé v˘Ïivy
Podzimní prázdniny s DDM
Dvoudenní pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti s bohat˘m programem, strava 3x dennû, cena: 80 Kã/den
Slavkovská „50“
Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku Tﬁi ãuníci nezbedníci
(odjezd od kostela 13.30 h, cena: 110 Kã na osobu (doprava + vstupné)

areál Auto RC Slavkov
golfové hﬁi‰tû
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov u Brna

www.arcslavkov.cz
GCA
SIS
Historické muzeum

zámecké podzemí
Zámecká stﬁelnice
stﬁelnice pod Oborou
Zámek Slavkov
Galerie OK
Zámecká stﬁelnice
koupali‰tû
Zámek Slavkov
(vstup z nádvoﬁí)
areál Auto RC Slavkov
golfové hﬁi‰tû
zasedací místnost MûÚ
DDM Slavkov

Historické muzeum
SSK 0750 E-com Slavkov
DDM
Historické muzeum
Historické muzeum
SSK 0750 E-com Slavkov

areál Auto RC Slavkov
areál Auto RC Slavkov
Spol. centrum Bonaparte
DDM Slavkov

www.arcslavkov.cz
www.arcslavkov.cz
ÚO Svazu diabetikÛ âR
DDM

Zámecká stﬁelnice
Divadlo Radost Brno

SSK 0750 E-com Slavkov
DDM

pﬁízemí zámku

Historické muzeum

zámecké podzemí

Historické muzeum

Galerie OK
Galerie OK
podzemí zámku

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum

Zámek Slavkov

Historické muzeum

galerie pﬁed pokladnou
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum

17.00–21.00
10.00–16.00
14.00
17.00
10.00–16.00
10.30

14. a 15. 10.
15. 10.
17. 10.
19. 10.

14.00

21. 10.
22. 10.
24. 10.
26. a 27.1 0.
27. 10.
29. 10.

hod.

spol.
sport.
sport.
spol.
kult.
sport.
sport.
spol.
sport.
sport.
spol.
spol.

9.00–14.00
8.00–16.00

sport.
sport.
spol.
spol.

10.00–16.00
13.30

sport.
kult.

V˘stavy
30. 9.–31.10.
6.–15. 10.
do 8. 10.
12. 10.–10. 12.
do 10. 12.
do konce sezony
do konce sezony

9.00–16.00

V˘stava fotografií z Thajska. Kromû fotografií bude moÏnost zhlédnout DVD
z oslav 60. v˘roãí panování thajského krále Bhumibola Adulyadeje
Floristická v˘stava Chvála podzimu aneb Podzim v podzemí
Ztvárnûní rÛzn˘ch forem podzimu pﬁedstaví brnûnská firma Dopitaflor
V˘stava Adolfa Borna Kouzelné sluchátko
V˘stava kreseb a keramiky s dûtskou tematikou Jaroslava Fi‰erová, Jana Braná
V˘stava keramick˘ch objektÛ Kvûty Makovské
Potrvá do 10.12. s krátkou pﬁestávkou na floristickou v˘stavu Chvála podzimu
Zbranû a zbroj 16.–18. století
V˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
Stﬁípky z odívání. V˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pﬁístupné, stálá expozice
Virtuální bitva 1805. Otevﬁeno soubûÏnû s provozem zámku

Historické muzeum
www.arcslavkov.cz
GCA
ÚO Svazu diabetikÛ âR
DDM
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Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

SUPERMAN SE VRACÍ

30. 9. sobota
1. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

154 min.
MuÏ z oceli je zpût a i pﬁes astronomick˘ rozpoãet je to poﬁád ten star˘ dobr˘ superman, kterého jsme si oblíbili pﬁed dvaceti lety,
coÏ je pravdûpodobnû dobﬁe. Sci-fi USA/Austrálie.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

3. 10. úter˘
4. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Stárnoucí newyorsk˘ policista pﬁed dÛchodem nasazuje Ïivot za jednoho vydû‰eného ãernocha, kter˘ má svûdãit proti zkorumpovan˘m
kolegÛm. Krimithriller SRN/USA. V hlavní roli: Bruce Willis
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

7. 10. sobota
8. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

10. 10. úter˘
11. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

14. 10. sobota
15. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

17. 10. úter˘
18. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

104 min.
Nejrychlej‰í akãní série souãasnosti se pﬁesunula do japonské metropole Tokia, kde se nauãíme driftovat – rozpálit auto na co nejvy‰‰í
rychlost, v prav˘ okamÏik dupnout na brzdu a nádhernû se „smeknout“. Akãní film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

19. 10 ãtvrtek
20. 10. pátek

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Krimikomedie Jana Kulhavého komentuje svût, kde normální lidské hodnoty ustupují mamonu. Pﬁíbûh tﬁí kamarádÛ na pozadí
rekonstrukce dvou nejvût‰ích ãesk˘ch loupeÏí uplynul˘ch let. ReÏie: J. Chlumsk˘. Hrají: O. Vetch˘, T. Hanák, M. Suchánek, R. Visnerová.
Nov˘ ãesk˘ film – uvádíme souãasnû s premiérov˘mi kiny v âR.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

21. 10. sobota
22. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

115 min.
Zklaman˘ paﬁíÏsk˘ nápadník se rozhodne skoncovat se Ïivotem. Na mostû, pﬁipraven˘ ke skoku, spatﬁí dívku, která se chystá udûlat to
samé… Rázem se zmûní Ïivot dvou lidí. Romantická komedie. Film Francie.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

24. 10. úter˘
25. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

146 min.
Detektivové v pﬁestrojení za pﬁekupníky drog pﬁedstírají zájem o spolupráci. To se jim podaﬁí a zatím se vysoce nezákonn˘ a nebezpeãn˘
obchod rozjíÏdí na plné obrátky. Akãní thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

28. 10. sobota
29. 10. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

90 min.
âtyﬁi zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana Wericha: Pﬁíbûh maliãkého Paleãka, Hrbáãi z Dama‰ku z exotického v˘chodu a dal‰í…
tyhle nejsou jen tak ledajaké. Animovan˘ film âR.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

31. 10. úter˘
1. 11. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

4. 11. sobota
5. 11. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

111 min.
Pﬁíbûh o lidech, kteﬁí bojovali o své Ïivoty a o letadlu, které díky nim nezasáhlo svÛj cíl. Film inspirovan˘ skuteãnou událostí 11. záﬁí 2001.
Film USA/VB/Francie.
MládeÏi nepﬁístupno

7. 11. úter˘
8. 11. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
V rámci sv˘ch pracovních povinností schytal atentátníkovu kulku za Rogana Reaga. Tajná sluÏba hledá ve sv˘ch ﬁadách zrádce hrozícího
prezidenta zavraÏdit. Michael Douglas jako stráÏce sám musí prchat pﬁed zákonem. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

16 BLOKÒ

BESTIE KARLA

98 min.

Pﬁíbûh vraÏedkynû ãeského pÛvodu Karly Homolky a jejího manÏela, kteﬁí mají na svûdomí brutální smrt nûkolika mlad˘ch dívek.
Na motivy skuteãné události. Thriller USA.
Vstupné: 65, 70 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUÎE

151 min.
Kapitán Jack Sparrow se vrací a s ním celá ﬁada nov˘ch i dobﬁe znám˘ch postav. Kapitán se upsal krví legendárnímu vládci oceánsk˘ch
hlubin a kapitánu lodû Bludn˘ Holanìan. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU

113 min.

Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupina cestujících, které ãeká ﬁada komick˘ch, ale i absurdních situací.
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Velmi úspû‰n˘ nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno

RYCHLE A ZBùSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA

PRACHY DùLAJ âLOVùKA

ANGEL-A

MIAMI VICE

FIMFÁRUM 2

GARFIELD 2

77 min.

Garfield odjíÏdí do Evropy. S parÈákem psem Odie chce pﬁekvapit svého páníãka Jona, kter˘ je s pﬁítelkyní v Lond˘nû. Zde proÏívá
neskuteãné dobrodruÏství. Komedie pro celou rodinu. Film USA v ãeské verzi.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

LET â. 93
STRÁÎCE

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3100 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661,
e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Tiskárna Helbich, a. s., Valchaﬁská 36, Brno. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz

9/2006

Zábavné odpoledne s Junákem
V sobotu 2. září
uspořádali vedoucí
Junáku Slavkov zábavné odpoledne nejen pro své členy, ale
i pro děti, které se
chtěly jen tak pobavit
nebo mají zájem navštěvovat některý z oddílů. Účast byla potěšující – přibližně 40
dětí.
Již ve tři hodiny odpoledne jsme se všichni
sešli na městskou hru Statek aneb Jak znáš své
město. Při hře si mohly děti vyzkoušet např. lanovou lávku, střelbu ze vzduchovky, hlavolamy
apod., za správné splnění úkolu získaly jedno ze
zvířat, pro které musely stavět stáje z cihel které
byly ukryté na různých místech Slavkova. Tým,
který ustájil nejvíce zvířat, zvítězil a mohl si odnést sladkou odměnu.
Kdo ještě nemusel domů, mohl si jít prohlédnout podzemí slavkovského zámku, kde byl
připraven speciální, snad i trochu strašidelný program. Děti za pomoci nitě procházely setmělými
katakombami zámku, kde byla k vidění místní
expozice.
Z nabitého odpoledne všem pořádně vyhládlo a tak jsme se přesunuli ke stadionu. Tam byl
již připravený táborák a každý si mohl opéct
špekáček. K tomu se přidalo ještě pár klasic-

Va‰e pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz

kých písniček a zábavných hříček, takže i o zábavu bylo postaráno.
Doufám, že všem zúčastněným se program
líbil. Pokud by někdo měl zájem trávit tímto
a podobným způsobem svůj volný čas, je nejlepší doba na to se přihlásit do slavkovských
oddílů. Bližší informace podají (za všechny vedoucí): Hanka Pavézková – tel. 737 125 205,
Hynek Charvat – tel. 776 811 580.
Vedoucí Filip & Servis Team Junáka

Slavkovaãky v celostátním kole!
Slavkovské oddíly se každoročně účastní celostátních skautských soutěží Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek (ZVS). Velkou radost udělaly ostatním vedoucím členky 4 oddílu, když
v letošním ročníku ZVS vyhrály krajské kolo a postoupily do celostátního závodu.
Ústřední kolo proběhlo ve dnech 15.–17. září
poblíž obce Ráj u Letohradu. Krásné prostředí Orlických hor přivítalo všechny členky soutěžní hlídky – Terezu Vránovou, Pavlínu Kotlánovou, Danu
Mikeskovou, Kristýnu Maradovou, Míšu Burianovou a Lucku Bayerovou spolu s vedoucí oddílu
Hedvikou Novákovou. Celé soutěže se zúčastnilo
230 hlídek, na samotné finále přijelo 32 týmů odhodlaných zvítězit. Slavkovská želízka v soutěžním ohni si nevedla špatně a společně obsadila 15.
místo ústředního kola. Vítězství získali družinky
z Albrechtiček (vlčata) a Českých Budějovic
(světlušky). Účastníci příjemného víkendu se kromě závodění mohli zúčastnit zaímavého doprovodného programu – modelování z keramické hlíny, lanových aktivit a jiných. Holkám ze Čtverky
gratulujeme!
Vedoucí oddílů

Mistrovství ČR opět ve Slavkově
Po loňské úspěšné premiéře proběhne v sobotu
14. října od 10.30 hodin na slavkovském koupališti další ročník Mistrovství České republiky
v zimním plavání. Na startu se představí kompletní česká špička zimního plavání s několika účastníky mistrovství světa a přemožiteli kanálu La
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Manche a Gibraltarského průlivu. Přijdťe zhlédnout kvalitní soutěž a povzbudit nejen závodníky
z brněnského oddílu FIDES, který děkuje Městu
Slavkov u Brna a Technickým službách města
Slavkova za podporu pro svoji přípravu a uspořádání mistrovství ČR.
Ing. Petr Mihola

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI. MIROSLAV ETZLER, JI¤Í MÁDL, EVA
HOLUBOVÁ, VÁCLAV POSTRÁNECK¯. Krokod˘lí kolotoã pln˘ humorn˘ch
situací, komick˘ch nedorozumûní a neãekan˘ch zvratÛ se právû rozjíÏdí. Na
jeho konci vás ãeká nejedno pﬁekvapení. START 10. 10. 2006.
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU. ANNA POLÍVKOVÁ, EVA HOLUBOVÁ, BOB KLEPL,
PAVEL LI·KA. Lákav˘ mix atraktivní situaãní komiky, laskavého humoru
a ironie v duchu nejlep‰ích tradic ãeské komedie.
DO BLBA. PETR âTVRTNÍâEK, JAROSLAV DU·EK, TOMÁ· MATONOHA.
Náhlá moÏnost zbohatnutí je spou‰tûcím momentem pro ﬁadu osudov˘ch
událostí, které jednotlivé ãleny rodiny svedou z nastoupen˘ch cest, nûkteré
nasmûrují úplnû jinam a cesty tûch dal‰ích se dostanou témûﬁ ke svému
konci.
DùSNEJ DOJÁK. Od scénáristÛ „Scary movie“. Tentokrát se mÛÏete tû‰it na
velmi bouﬁlivé projevy velké lásky, Ïhav˘ch vá‰ní, ale i tûlesn˘ch funkcí!
HORY MAJÍ OâI. Remake klasického hororu o osamûlé rodinû, která se stala obûtí zvráceného klanu krveÏízniv˘ch mutantÛ Ïijících v pou‰ti Nového
Mexika.
HOSTEL. Krvav˘ a drsn˘ horor o dvou americk˘ch mladících, kteﬁí se kvÛli
touze po netradiãních záÏitcích vydali na toulky po Evropû. Pohodu ale brzy
stﬁídá kruté procitnutí, kdyÏ si uvûdomí, Ïe se z nich staly obûti obchodníkÛ se smrtí.
LIBERTIN. JOHNNY DEEP, SAMANTHA MORTON, JOHN MALKOVICH. Hrdina – John Wilmot – prohnan˘ a talentovan˘ ro‰Èák, kter˘ proÏil svÛj krátk˘ a divok˘ Ïivot jako stﬁedovûká rocková hvûzda a stal se znám˘m potíÏistou, géniem i jedním z nejnezkrotnûj‰ích prostopá‰níkÛ v historii.
GEJ·A. Gej‰a je smyslná, nadpozemsky krásná a omamná. Zavádí nás do tajemného a exotického svûta, jeÏ kaÏdého okouzlí..
ZKROCENÁ HORA. HEATH LEDGER, JAKE GYLLENHAAL. Milostn˘ pﬁíbûh
dvou mlad˘ch kovbojÛ, kteﬁí zji‰Èují, Ïe nejdÛleÏitûj‰í v jejich Ïivotû je síla
pﬁátelství, lásky a dÛvûry.
PRIMA. UMA THURMAN, MERYL STREEP. KdyÏ i terapeut potﬁebuje terapii… pacientka se zamiluje do syna své terapeutky.
LEMRA LÍNÁ. SARAH JESSICA PARKER, MATTHEW McCONAUGHEY. Nûkteﬁí muÏi potﬁebují trochu postrãit, aby opustili rodinné hnízdo a postavili se
na vlastní nohy.
KARCOOLKA. Bláznivá interpretace klasické pohádky, kde Ïabák – detektiv
ﬁe‰í otázky, které se bûhem pátrání vynoﬁují..
MUÎ BEZ STÍNU 2. PETER FACINELLI, LAURA REGAN, CHRISTIAN SLATER.
Dvojnásobná akce, vzru‰ení a hrÛza vás ãeká v závûreãném velkolepém
souboji, ve kterém se oba muÏi bez stínu utkají proti sobû.
ZME·KAN¯ HOVOR 2. Po sérii záhadn˘ch telefonátÛ, které majitelÛm pﬁístrojÛ prozrazují ãas a zpÛsob jejich budoucí násilné smrti, zavládne v Tokiu atmosféra strachu a napûtí.
SVATBA VE T¤ECH. Romantická komedie, bláznivé a místy dráÏdivé dobrodruÏství dÛvûrnû známé kaÏdému, kdo má zku‰enost s láskou na první pohled...
OST¤Í MEâE. Tam, kde vládne ostﬁí, musí‰ bojovat o pﬁeÏití…V nejmenované zemi, vyvíjející se po staletí oddûlenû od ostatního svûta, si panující dynastie najme na “udrÏování poﬁádku” zabijáck˘ klan.
PEKLO. Tﬁi sestry se po letech setkávají v PaﬁíÏi, aby se spoleãnû vypoﬁádaly
se svou minulostí a hroziv˘m tajemstvím, které je rozdûlilo v dÛsledku tragické události v dûtství….
CAPOTE. PHILIP SEYMOUR HOFFMAN. Události, které pﬁedcházely napsání
románu Chladnokrevnû, knihy, která úplnû zvrátí dal‰í v˘voj americké literatury a zároveÀ se krutû podepí‰e i na samotném autorovi.
MAL¯ MANHATAN. Kouzelné, zázraãné, ale i ‰ílené chvíle prvního zamilování – to v‰e vás ãeká v pÛvabném filmu, kter˘ pobaví celou rodinu.
ZAOST¤ENO NA SMRT. Fotografka Amy dostane zakázku, aby vytvoﬁila temn˘ a kontroverzní soubor fotografií o smrti.
BRAVO GIRLS: V·ECHNO NEBO NIC. Roztleskávaãky z Bravo girls se vrací ve zbrusu novém filmu, kde je je‰tû více zábavy, drzosti a vzru‰ení.
INDIÁN A SEST¤IâKA. Dva rÛzné svûty se v této hoﬁké story prolnou a vztah
je ve stísnûné atmosféﬁe malomûsta vystaven tlaku bílé xenofobie, romské
uzavﬁenosti i banálních pﬁedsudkÛ obou stran.
KOUZELNÁ CHÒVA. EMMA THOMPSON. Osoba s kouzeln˘mi schopnostmi
pﬁichází do domácnosti ãerstvého vdovce, aby se pokusila zkrotit sedm nesmírnû zlobiv˘ch dûtí.
1942. Váleãn˘ konflikt v Malajsii. Skupina ãtyﬁ vojákÛ se ocitá ztracená
v dÏungli. Zaãíná boj na Ïivot a na smrt s nepﬁátelskou dÏunglí, hladem, Ïízní a stále narÛstající panikou.
POSLEDNÍ PIRÁT. TOMMY LEE JONES, MICHAEL O’KEEFE. Velkolepé pirátské dobrodruÏství, které musíte vidût.
TYGR A SNÍH. ROBERTO BENIGNI, NICOLETTA BRASCHI, JEAN RENO.
Z obyãejného básníka se stává odváÏn˘ hrdina, kter˘ pro Ïivot své lásky dokáÏe udûlat nemoÏné…
NEPOHODLN¯. RAPLH FIENNES, RACHEL WEISZ. ·pionáÏní thriller z exotického prostﬁedí africké Keni, natoãeno podle románu b˘valého pﬁíslu‰níka britské zpravodajské sluÏby.
ZEPTEJ SE PRACHU. SALMA HAYEK, COLLIN FARRELL, DONALD
SUTHERLAND. Mexiãanka a mlad˘ Ital se potkávají v dobû hospodáﬁské
krize v Los Angeles. Jejich pﬁedstavy náhle nabírají úplnû jin˘ smûr…
MAMA JACK. LEON SCHUSTER. Bláznivá komedie plná gagÛ, humorn˘ch
nedorozumûní a neãekan˘ch odhalení!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

