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V předvečer našeho vstupu do EU – 30. dub-
na 2004 – bude ve Slavkově připraven celo-
denní sportovně zábavný program, který pro
vás připravilo vedení města spolu
s Historickým muzeem a dalšími partnery.
Nabídka je velmi pestrá a bohatá – na náměstí
proběhnou ukázky cyklotrialu, aerobiku, malé
kopané a plážového volejbalu, večer bude slav-
nostně otevřena část Společenského domu za
účasti ministra financí Bohuslava Sobotky. Už
dopoledne však můžete navštívit sportovní
a restaurační část nově zrekonstruované budo-
vy Společenského domu. Na náměstí bude za-
jištěno občerstvení spolu s poslechovou hud-
bou, program bude provázet známý sportovní
moderátor. Zváni jste k prohlídce zámku
(zvlášť, pokud jste ještě neviděli vzácný rene-
sanční gobelín) a výstav, doplňující program je
přichystán i v zámeckém parku. 

Vedení města připravilo atraktivní den, ve
kterém si, jak věříme, najde každý svoji zába-
vu. Pro všechny je večer připraveno velké hu-
dební překvapení a dárek města Slavkova
svým občanům – koncert Františka Nedvěda.
Celodenní program na náměstí zakončí o půl-
noci slavnostní ohňostroj. Přinášíme vám po-

drobný časový harmonogram s těšíme se spolu
s vámi na poslední dubnový den.

Jana Omar, Petr Šafář

PROGRAM SPORTOVNù-KULTURNÍ AKCE KE VSTUPU âR DO EU
pátek 30. dubna 2004 

8.00 zahájení turnaje dûtí v minikopané námûstí
9.00 zahájení prohlídek zámku – obnovená zámecká expozice, jejíÏ souãástí

je novû zrestaurovan˘ renesanãní gobelín (poslední prohlídka v 15 h) zámek
V¯STAVY: Napoleonské války a ãeské zemû

Ex libris – galerie OK
Václav Antonín Kounic – pfiízemí zámku – vstupní prostor pfied pokladnou

10.00 zpfiístupnûní sportovnû-zábavného centra BONAPARTE pro vefiejnost
13.00 finálové zápasy v dûtské kopané nám. – 13.45 vyhlá‰ení vítûzÛ
14.00 zahájení turnaje dospûl˘ch v minikopané nám. – 14–17 h zápasy ã.1–6
15.00 vernisáÏ v˘stavy ZU· zámek
16.00 program v zámeckém parku nejen pro dûti (soutûÏe s Junákem, vystoupení

skupiny Osada, projíÏìky na koních a v bryãce, opékání ‰pekáãkÛ). Dûti v masce
ãarodûjnice – 50% sleva vstupného do zámku a tfii nejlep‰í dostanou cenu.

17.00 exhibiãní sportovní blok beachvolleyball, aerobic, biketrial, soutûÏe námûstí
18.00 vyhodnocení masek dûtí námûstí
19.30 Slavnostní otevfiení sportovnû-zábavného centra BONAPARTE námûstí

za úãasti ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky
20.00–21.30 recitál Franti‰ka Nedvûda námûstí
20.00 exhibice – stolní tenis (Milan Orlowski, Jindfiich Pansk˘) sál BONAPARTE
21.30 exhibice v pláÏovém volejbale námûstí
22.45 finálové zápasy v malé kopané – muÏi námûstí
24.00 ohÀostroj námûstí

Základní umělecká škola
Františka France ve Slavkově u Brna

vás srdečně zve na

v˘stavu v˘tvarného oboru

EVROPA VE SLAVKOVù
• SLAVKOV V EVROPù
VernisáÏ se koná v pátek 30. dubna 2004
v 15 hodin v přízemí slavkovského zámku.
V programu vystoupí Dr. Vernisace Zdeněk

Korčián, člen Divadla Bolka Polívky.
V˘stava potrvá do 18. ãervence 2004.

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin
(v květnu mimo pondělí)

Jarní počasí v posledních dnech láká všechny
ven. Někteří se věnují práci na zahradě, jiní cho-
dí na procházky a děti konečně nevysedávají jen
u televize nebo u počítače Foto: pam

Slavkov v Evropû 

jaro
Je tady

jaro

Sportovně kulturní akce se také zúčastní se svou
exhibicí bývalí reprezentanti ve stolním tenise
Milan Orlowski a Jindřich Panský. Foto: archiv

www.bmtypo.czSlavkovský 
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

možnost využití internetových a faxových
služeb a možnost využití barevné tiskárny

Otevírací doba v měsíci květnu:
úterý–sobota 9.00–16.00 hodin
neděle, pondělí zavřeno

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

vám nabízí

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. ZM schválilo program VI. řádného zasedání ZM
a schválilo ověřovatele zápisu z jednání.

2. ZM projednalo zprávu o plnění usnesení ze zasedá-
ní ZM z minulých volebních období a z volebního obdo-
bí 2002–2006.

3. ZM po projednání zprávy s návrhem závěrečného
účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2003
vzalo její obsah na vědomí a schválilo hospodaření
Města Slavkova u Brna za rok 2003 bez výhrad .

4. ZM po projednání zprávy s návrhy závěrečných
účtů hospodaření příspěvkových organizací města za rok
2003 vzalo její obsah na vědomí a schválilo:

a) hospodaření DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, Speciálních škol, Mateřské školy Zvídálek,
Historického muzea a TSMS za rok 2003,

b) příděly docílených hospodářských výsledků všemi
uvedenými PO do jejich mimorozpočtových fondů, tj.
fondů rezervních a fondů odměn.

5. ZM po projednání zprávy s návrhem na přijetí roz-
počtového opatření ve věci doplnění schváleného rozpo-
čtu města pro rok 2004 vzalo její obsah na vědomí
a schválilo změnu schváleného rozpočtu města v příj-
mech a výdajích. ZM současně uložilo RM prověřit
vlastnictví a způsob nabytí zámku. Dále ZM uložilo RM
prověřit právní souvislosti s investicí do rekonstrukce ko-
telny na Malinovského nám. 280 (budova MŠ
a Speciálních škol).

6. ZM po projednání zprávy s návrhem na přijetí do-
tací:

a) schválili přijetí státních dotací na akce Re-
konstrukce ZŠ Komenského Slavkov u Brna ve výši 4,0
mil. Kč, Rekonstrukce místní komunikace ul. Husova ve
výši 4,0 mil. Kč, Obnova městského zámku (fasády) ve
výši 8,0 mil. Kč.

b) vzalo na vědomí podání žádosti o poskytnutí stát-
ních dotací pro akce Rekonstrukce střech a krovů na
městském zámku do výše 13,5 mil. Kč, Výstavba sporto-
viště pro volný čas ve výši 1,019 mil. Kč. ZM současně
schválilo přijetí státních dotací na tyto uvedené akce
v případě, že podané žádosti budou kladně vyřízeny a do-
tace budou městu poskytnuty.

7. ZM po projednání zprávy s vyhodnocením závaz-
ných nabídek na poskytnutí úvěrů vzalo obsah zprávy na
vědomí a:

a) odsouhlasilo přijetí úvěru ve výši 11500000 Kč
s pohyblivou úrokovou sazbou s 12M PRIBOR + 0,4%
p.a. od Komerční banky a.s. Délka úvěru 12 let od pod-
pisu úvěrové smlouvy. Účelem úvěru je financování in-
vestiční akce „Rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici
Husova“ a „Rekonstrukce části Palackého náměstí
v okolí Společenského domu a jižního vstupu na zámek“.
Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

b) odsouhlasilo přijetí úvěru ve výši 13500000 Kč
s pevnou úrokovou sazbou s fixací na dobu tří let ve výši
3,45% p.a. od Komerční banky a.s. Délka úvěru je 15 let
od podpisu úvěrové smlouvy. Účelem úvěru je financo-
vání akce „Obnova střech městského zámku ve
Slavkově“. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

c) pověřilo starostu města Mgr. Petra Kostíka k podpi-
su úvěrových smluv dle bodu a) a b) tohoto usnesení.

8. ZM po projednání zprávy „Historické muzeum –
původní kmenový a svozový mobiliář a fond kounicov-
ské knihovny“ schválilo navržené řešení otázky původní-
ho kmenového a svozového mobiliáře a fondu kounicov-
ské knihovny a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi

Historickým muzeem ve Slavkově u Brna a Národním
památkovým ústavem v předloženém znění.

9. ZM po projednání zprávy s návrhem na zadání zho-
tovení slavnostních insignií vzalo její obsah na vědomí
a schválilo uzavření smlouvy o dílo s Akademickým so-
chařem André Víchou z Uherského Hradiště i návrh fi-
nancování ve výši 100000 Kč z prostředků získaných
z Programu Evropské unie Culture 2000 a 2001 ulože-
ných na rezervním fondu města a ve výši 100000 Kč
z přebytku hospodaření města za rok 2003. Zbývající
částka 72600 Kč bude zapracována do návrhu rozpočtu
města pro rok 2005. ZM současně uložilo RM připravit
návrh rozpočtového opatření na financování uvedeného
záměru v roce 2004.

10. ZM po projednání zprávy s návrhem na rozdělení
přislíbené státní dotace z Programu regenerace městské
památkové zóny pro rok 2004 dalo souhlas s poskytnu-
tím příspěvku z rozpočtu města ve výši 310000 Kč řím-
skokatolické farnosti Slavkov u Brna, jako podíl k dotaci
z Programu regenerace MPZ a MPR, na opravu hřbitov-
ní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem v ulici Špitálská ve
Slavkově u Brna.

11. ZM po projednání zprávy s návrhem na přijetí
systémové investiční dotace ze státního rozpočtu na poří-
zení zásahového vozidla CAS pro Sbor dobrovolných
hasičů ve Slavkově u Brna schválilo z programu 214210
– Rozvoj a obnova materiálně technické základny hasič-
ského záchranného sboru ve výši 2000000 Kč.

12. ZM po projednání informace o členění vinařských
oblastí do podoblastí odsouhlasilo začlenění viničních
tratí v k.ú. Slavkov u Brna (Vinohrady a Písky) do vinař-
ské podoblasti Moravské Slovácko.

13. ZM schválilo předložený návrh obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška měs-
ta Slavkov u Brna č. 2/2003, o částečné úhradě neinves-
tičních nákladů Mateřské školy Zvídálek, Slavkov
u Brna, Koláčkovo náměstí č. 107 a školní družiny při
Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495.

14. ZM vzalo na vědomí zprávu o časovém posunu
termínu zrušení příspěvkové organizace Speciální školy
Slavkov u Brna, okres Vyškov a mění usnesení k bodu
4.9. z V. zasedání ZM konaného dne 22. 12. 2003 takto:
text „30. 6. 2004“ se nahrazuje textem „1. 7. 2004“.

15. ZM po projednání zprávy s návrhem na změny zři-
zovacích listin příspěvkových organizací Domu dětí
a mládeže, Slavkov u Brna, okres Vyškov a Mateřské
školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna
vzalo její obsah na vědomí a schválilo dodatek č. 2 zři-
zovací listiny Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna
a Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107,
Slavkov u Brna.

16. ZM schválilo prodloužení lhůty pro zahájení stav-
by hasičské stanice v čl. VI odst. 2 Darovací smlouvy
mezi městem a HZS okresu Vyškov ze dne 25. 2. 2000
do 25. 2. 2008.

17. ZM nevyužilo nabídky předkupního práva a nes-
chválilo nabytí budovy č.p. 79 na pozemku p. č. 524/1
v k.ú. Slavkov u Brna a pozemku p. č. 524/1 v k.ú.
Slavkov u Brna.

18. ZM nedalo souhlas k prodeji částí pozemků parc.
č. 1550 a 1551/1 – pruhu v šíři 2,5 m v severní části uli-
ce Tyršova v k.ú. Slavkov u Brna. ZM současně uložilo
RM řešit majetkové vztahy dotčených parcel.

19. ZM nedalo souhlas k prodeji pozemku dle KN
parc. č. 2690/33 o výměře 44 m2 v k.ú Slavkov u Brna,

který je zastavěn garáží ve vlastnictví SBD Žuráň, z ma-
jetku města do vlastnictví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233,
Slavkov u Brna za podmínky předložení usnesení před-
stavenstva, v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá
výše uvedené pozemky za cenu vyšší, než je cena kupní. 

20. ZM dalo souhlas ke směně části pozemku dle PK
parc.č.1428 v k.ú. Slavkov u Brna, která bude skutečně
zastavěna stavbou komunikace, ve vlastnictví pana Ivana
Smutného, bytem Čelakovského 1295, Slavkov u Brna
za pozemek o stejné nebo větší výměře v lokalitě Zelnice
(část pozemku parc. č.354/1) v k.ú. Slavkov u Brna for-
mou smlouvy o budoucí smlouvě. Přesná výměra smě-
ňované části pozemku pana Smutného a specifikace po-
zemku, který bude předmětem směny ze strany Města
bude určena geometrickým plánem před uzavřením
vlastní směnné smlouvy. Rozdíl ceny směňovaných po-
zemků bude dorovnán doplatkem ve výši obvyklé.
Náklady spojené se směnou uhradí rovným dílem obě
smluvní strany.

21. ZM dalo souhlas k nabytí pozemků parc. č. 2702/6
o výměře 324 m2, 2702/9 o výměře 314 m2 a 2702/10
o výměře 10 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna ve veřejné
dražbě. Na koupi pozemků budou použity prostředky
z Fondu pro výkupy pozemků.

22. ZM dalo souhlas vlastníka pozemků parc. č.2739;
2738/1 3057; PK 1705/2; 348/2; 349/3; 347/13; 2737/1;
349/2; 349/1; 348/1; 2708; 2709; 2707; 334/2; 2674; PK
1125; 2690/1; 2690/12; 2701/1; 3765/106; 2673; 2658;
PK 1618/35; PK 1622/15; 3058; 3793/1; 2675; 336, vše
v kú. Slavkov u Brna se vstupem na uvedené pozemky
v rámci stavby „Litava – Slavkov u Brna – Protipo-
vodňová ochrana města“ a zároveň dalo souhlas k tomu,
aby majetkoprávní vypořádání bylo provedeno až po vy-
dání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

23. ZM schválilo názvy ulic ve Slavkově u Brna „Na
golfovém hřišti“ v úseku od severní strany zámecké ale-
je, podél západní strany stadionu a pozemku p. č. 1085/9
a „U stadionu“ podél jižní strany areálu stadionu. 

24. ZM dalo souhlas ke II. etapě rozsáhlých směn
a výkupů pozemků v lokalitě sídl. Zlatá hora za účelem
výstavby IS v nově budované zástavbě dané lokality RD.

25. ZM po projednání zprávy o popisu fondu pro vý-
kupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav s ná-
vrhem na změnu názvu a úpravu pravidel pro tvorbu
a použití tohoto fondu uložilo RM zpracovat záměr pra-
videl pro tvorbu a čerpání Fondu pro výkupy pozemků
s termínem plnění nejpozději při projednání rozpočtu
města na rok 2005.

26. ZM se seznámilo se zprávou s popisem staveb
hyzdící vzhled města a vzalo její obsah na vědomí.

27. ZM delegovalo zástupcem města na Valné hroma-
dě RESPONO, a.s. konané dne 27. 5. 2004 Ing. Ivana
Charváta, místostarostu města. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenovalo náhradníkem pana
Zdeňka Pavlíka, člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný
zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcio-
náře dle programu valné hromady a stanov a.s. 

28. ZM delegovalo zástupcem města na Valné hroma-
dě VaK Vyškov, a.s. konané dne 14. 5. 2004 Mgr. Petra
Kostíka, starostu města. Pro případ nemoci nebo pracov-
ního zaneprázdnění jmenovalo náhradníkem Ing. Jiřího
Doležela člena RM (ZM) Slavkova u Brna. Delegovaný
zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcio-
náře dle programu valné hromady a stanov a.s.

29. ZM po projednání zprávy „Oprava koupaliště –
rozvaha na období 2004 a následující roky“:

a) pověřilo RM k realizaci poptávky ve věci přijetí
bankovního úvěru ve výši 6000000 Kč k financování
I. etapy stavebních prací na městském koupališti v roce
2004,

b) schválilo uzavření smlouvy o dílo na část záměru
uvedeného pod bodem 1) tohoto usnesení, tj. rekonstruk-
ci sociálního zařízení v 1. NP v celkové výši 419000  Kč.
V případě kladného vyřízení bankovního úvěru bude tato
částka zpětně financována z těchto zdrojů.

30. ZM po projednání zprávy „Informační centrum“
neschválilo změnu provozovatele IC k datu 1. 4. 2004
a současně neschválilo i návrh záměru financování této
služby novým provozovatelem. 

VI. fiádné zasedání Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna – 29. 3. 2004
Na základě předložených materiálů Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna (dále jen ZM) na

svém VI. řádném zasedání dne 29. 3. 2004 projednalo celkem 30 bodů schváleného programu a při-
jalo níže uvedená usnesení k jednotlivým bodům jednání:
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1. RM po projednání zprávy „Závazná nabídka úvěrů‘‘
vzala tuto zprávu na vědomí a doporučila ZM schválit:

a) Přijetí úvěru ve výši 11500000 Kč ke krytí investič-
ní akce ,,Rekonstrukce ulice Husova a severní části ná-
městí‘‘ s pohyblivou úrokovou sazbou 12M PRIBOR +
odchylka p.a.

b) Přijetí úvěru k částečnému krytí akce ,,Obnova
střech zámku‘‘ ve výši 13500000 Kč s pevnou úrokovou
sazbou s fixací na dobu tří nebo pěti let.

2. RM po projednání zprávy „Historické muzeum – pů-
vodní kmenový a svozový mobliliář a fond kounicovské
knihovny“ doporučila ZM schválit navržené řešení otázky
původního kmenového a svozového mobiliáře a fondu
kounicovské knihovny a uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Historickým muzeem a Národním památkovým
ústavem v předloženém znění.

3. RM odložila projednání návrhu spoluvlastnické do-
hoda mezi Městem Slavkov u Brna a obchodní společnos-
tí PRELAX, spol. s r.o. na příští schůzi RM.

4. RM doporučila ZM nevyužít předkupního práva
a neschválit nabytí budovy č.p. 79 na poz. p.č. 524/1 v k.ú.
Slavkov u Brna a poz. p.č. 524/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

5. RM po projednání této zprávy „Pojištění majetku
města‘‘ schválila uzavření smlouvy na pojištění majetku
města s pojišťovnou UNIQA prostřednictvím fy TRINCO,
s.r.o. na riziko živel.

6. RM po projednání zprávy „Změna nájemného‘‘
schválila změnu započítávání nájemného od roku 2004
s roční výší nájemného 73 401,80 Kč.

7. RM po projednání zprávy „Návrh na přijetí dotace
na pořízení zásahového vozidla CAS pro SDH Slavkov
u Brna“ doporučila ZM schválit přijetí systémové inves-
tiční dotace ze SR ČR, program 214210 – Rozvoj a obno-
va materiálně technické základny hasičského záchranného
sboru ve výši 2000000 Kč na pořízení zásahového vozid-
la CAS pro Sbor dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna.

8. RM po projednání zprávy s návrhem na přijetí stát-
ních dotací:

a) doporučila ZM schválit přijetí státních dotací na
akce Rekonstrukce ZŠ Slavkov u Brna ve výši 4,0 mil. Kč,
Rekonstrukce místní komunikace ul. Husova ve výši 4,0
mil. Kč, Obnova městského zámku (obnova fasád) ve výši
8,0 mil. Kč.

b) vzala na vědomí podání žádosti na státní dotace pro
akce Stavební úpravy na zámku – rekonstrukce střechy
a krovu do výše 13,5 mil. Kč, Sportoviště pro volný čas ve
výši 1,019 mil. Kč a doporučila ZM schválit přijetí stát-
ních dotací na obě uvedené akce v případě, že budou mě-
stu poskytnuty.

9. RM po projednání zprávy „Zhotovení slavnostních
insignií“ doporučila ZM schválit uzavření smlouvy
s Akademickým sochařem André Víchou z Uherského
Hradiště a financování ve výši 100000 Kč z prostředků
získaných z Programu Evropské unie Culture 2000 a 2001
uložených na rezervním fondu, dalších 100 000 Kč z pře-
bytku hospodaření města roku 2003 a zbylých 72 600 Kč
zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2005.

10. RM schválila v rámci svého programu prevence
kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany ma-
jetku: 

11. uzavření smlouvy na výkon hlídek s bezpečnostní
agenturou Jin long, která je zastoupená fyzickými osoba-
mi panem Hlaváčem Petrem a panem Hoškem Jaroslavem
ze Slavkova u Brna včetně záměru financování této akce.
Náklady budou kryty u příjmů z placeného parkování
u koupaliště.

12. RM po projednání zprávy „Změna školného ŠD při
ZŠ Komenského, Komenského nám. 495 na rok 2004“ vy-
slovila souhlas s výší školného pro ŠD při ZŠ
Komenského pro rok 2004 v hodnotě 60 Kč na jedno dítě
a jeden kalendářní měsíc.

13. RM na základě návrhu Komise pro školní a mimo-
školní aktivity mládeže schválila rozdělení příspěvků na
práci s mládeží pro rok 2004.

14. RM projednala zprávu komise pro školní a mimo-
školní aktivity mládeže projednala a současně odvolala
pana Ladislava Michálka na vlastní žádost z členství v této
komisi.

15. RM schválila zadat vypracování diagnostiky otop-
ných soustav odpovědným zástupcům a na jejím základě
uskutečnit montáž termoventilů u objektů MŠ Koláčkovo

Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
uvedené mimořádné schůzi projednala 6 bodů schvále-
ného programu a přijala k těmto následující usnesení:

1. RM po projednání zprávy s návrhem na realizaci
rekonstrukce městského koupaliště doplněného rozva-
hou na období 2004 a následující roky vzala její obsah
na vědomí a doporučila ZM:

a) pověřit RM k realizaci poptávky ve věci přijetí
bankovního úvěru ve výši 6000000 Kč k financování I.
etapy stavebních prací na městském koupališti v r. 2004,

b) vyslovit souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na
část záměru uvedeného pod bodem 1) tohoto usnesení,
tj. rekonstrukci sociálního zařízení v 1. NP a oprava po-
chůzné terasy v celkové výši do 2 039000 Kč. V případě
kladného vyřízení bankovního úvěru bude tato částka
zpětně financována z těchto zdrojů.

2. RM po projednání zprávy s návrhem na další pro-
vozování Informačního centra (IC):

a) vyslovila souhlas: 
- s ukončením smlouvy o činnosti Informačního cent-

ra se společností E-COM s.r.o. dni 31. 3. 2004:
- s ukončením smlouvy o výpůjčce se společností E-

COM s.r.o. na vybavení IC ke dni 31. 3. 2004.
- s doplněním smlouvy o sdružení ze dne 24. 5. 2000

se spol. E-COM s.r.o. o nový čl. V dost. 1, který zní: „E-
COM se zavazuje, že bude vbudované IC provozovat,
nebo umožní po dohodě s městem provozovat IC třetímu
subjektu, minimálně po dobu 15 let od uvedení do pro-
vozu, tedy od 1. 5. 2000.“

- pro firmu E-COM s.r.o. k podnájmu nebytových
prostor IC v jižní části předzámčí obchodní společnosti
CDC LINE, s.r.o. za účelem provozování IC
a Touroperátora podle příslušné smlouvy s městem
v těchto prostorách.

- s pověřením funkcionářů města dojednáním dalších
smluvních kroků

b) vyslovila souhlas:
- s uzavřením předložené smlouvy o činnosti infor-

mačního centra se spol. CDC LINE, s.r.o. za podmínky

schválení financování záměru ZM a pověřuje funkcioná-
ře města dojednáním platebních podmínek této smlouvy.

- s uzavřením smlouvy o výpůjčce se spol. CDC
LINE, s.r.o. na věci tvořící současný inventář vybavení
informačního centra

b) doporučila ZM schválit financování záměru provo-
zování IC firmou CDC Line, s.r.o. a doporučila uložit
RM předložit návrh rozpočtového opatření na příští
schůzi ZM.

3. RM po projednání zprávy s informací o zřízení
nové ordinace na městské poliklinice:

a) vzala předloženou zprávu na vědomí.
b) schválila vybudování nové ordinace a čekárny

v budově polikliniky, Tyršova čp. 324, Slavkov u Brna,
pro potřeby MUDr. Tuče – urologická ambulance.

c) uložila odboru BTH zajistit přestěhování Sdružení
zdravotně postižených a následně zajistit s tímto subjek-
tem uzavření nové nájemní smlouvy.

4. RM po projednání zprávy s návrhem na zadání
drobných investičních města vzala tuto zprávu na vědo-
mí a schválila uzavřít smlouvu o dílo s firmou:

a) Vladimír Cenek ze Slavkova u Brna na opravu
uliční fasády domu čp. 664 na Koláčkově náměstí ve
Slavkově u Brna.

b) SILNICE BRNO, spol. s r.o. z Brna na předlažbu
ulice Za Branou ve Slavkově u Brna. 

5. RM se seznámila s informací o provedení náhrad-
ní výsadby firmou Pegas – Gonda, s.r.o. v areálu uvede-
né obchodní společnosti.

6. RM se seznámila s dopisem JUDr. Jiřího Koniora,
právníka MVDr. Suchého (stávajícího nájemce
Restaurace Josefína, Společenský dům Bonapart na
Palackého náměstí 126) a uložila funkcionářům města
připravit podklady pro jednání s nájemníkem MVDr.
Suchým.

7. RM projednala dopis obchodní společnosti E-
COM s.r.o., pověřuje funkcionáře k jednání se zástupci
této obchodní společnosti a schválila pozvání těchto zá-
stupců na jednání rady 13. 4. 2004.

nám., ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského, Základní umělecká
škola, Hasičský záchranný sbor, MěÚ Palackého nám. 64,
65, Technické služby Města Slavkova u Brna. RM součas-
ně uložila řediteli ZŠ Komenského, aby zajistil vypraco-
vání energetického auditu k areálu budov této školy.

16. RM jmenovala jako dalšího člena výběrové komise
pro výběr dodávky stavby: „Rekonstrukce technologie
a zařízení plynové kotelny v budově Speciální školy
čp.280 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna“ Ing.
Jiřího Doležela, člena RM.

17. RM doporučila ZM dát souhlas k nabytí pozemků
parc. č. 2702/6 o výměře 324 m2, 2702/9 o výměře 314 m2

a 2702/10 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna ve ve-
řejné dražbě, nejvýše však za polovinu odhadní ceny, tj.
7700 Kč. Na koupi pozemků budou použity prostředky
z Fondu pro výkupy pozemků.

18. RM schválila ustanovení členů výběrových komisí
a okruhy oslovených firem pro tyto investiční akce města:
„Slavkov u Brna, areál zámku č.p. 1 – oprava fasády se-
verního křídla“, „Slavkov u Brna – I. etapa – příprava bu-
dování kongresového centra – odvlhčení a odvodnění pro-
stor předzámčí a východní části nádvoří zámku Slavkov
u Brna“, „Základní škola Tyršova ve Slavkově u Brna –
oprava a zateplení střechy“. 

19. RM schválila s podáním přihlášky města do II. kola
soutěže o cenu Petra Parléře British American Tobacco. 

20. RM schválila použití částky 5520 Kč na adopci jed-
noho dítěte v Guinei na l rok z položky rozpočtu určené na
humanitární účely. 

21. RM po projednání zprávy „Návrh uzavření smlou-
vy o odstranění odpadů s a.s. EKOTERMEX“ schválila
uzavření smlouvy s a.s. EKOTERMEX z Vyškova.

22. RM doporučila ZM delegovat zástupcem města na
Valné hromadě RESPONO, a.s., Ing. Ivana Charváta. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění doporučila
jmenovat náhradníkem pana Zdeňka Pavlíka člena RM.
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úko-
lům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.

23. RM doporučila ZM delegovat zástupcem města na
Valné hromadě VaK Vyškov, a.s., Mgr. Petra Kostíka. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění doporučila
jmenovat náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela člena
RM (ZM) Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je
zmocněn k hlasování a všem úkolům akcionáře dle pro-
gramu valné hromady a stanov a.s.

24. RM se seznámila s vyjádřením TJ Sokol Slavkov.
25. RM doporučila ZM změnit usnesení k bodu 4.9.

z V. zasedání ZM konaného dne 22. 12. 2003 takto: text
„30. 6. 2004“ se nahrazuje textem „1. 7. 2004“. RM schvá-
lila změnu nájemce budovy přímo na příspěvkovou orga-
nizaci Speciální školy Slavkov u Brna, okres Vyškov .

26. RM doporučila ZM schválit souhlas vlastníků po-
zemků náležícími k břehu řeky Litavy se vstupem na uve-
dené pozemky v rámci stavby „Litava – Slavkov u Brna –
Protipovodňová ochrana města“ a zároveň dát souhlas
k tomu, aby majetkoprávní vypořádání bylo provedeno až
po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

27. Dále v rámci různého byla RM:
- seznámena s výsledky jednání starosty města Mgr.

Petra Kostíka s Dopravoprojektem ohledně záměru reali-
zace sjezdu do průmyslové zóny.

- seznámena s dopisem JUDr. Koniora, právního zá-
stupce MVDr. Suchého, nájemníka restaurace Josefína.

- seznámena s dopisem JUDr. Miloslava Honka.
- seznámena se zápisem komise pro školní a mimo-

školní aktivity mládeže.
- seznámena s dopisem ministra práce a sociálních věcí

Ing. Škromacha a uložila řediteli TSMS předložit radě pí-
semné stanovisko k dopisu.

- seznámena s dopisem rodiny Lednovy z Heršpic, kte-
rá děkuje hasičům ze Slavkova za ochranu před poškoze-
ním jejich domu při požáru sousedního objektu.

- seznámena s poděkováním pracovnic DDM pracovní-
kům TSMS za pomoc při stěhování do nových prostor.

- s nabídkou na prodej firmy Chateau d’Austerlitz,
s.r.o.

- s nabídkou Realitní kanceláře Majer spol. s r.o. na vý-
stavbu bytových domů.

VIII. mimofiádná schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 18. 3. 2004
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své uvedené mimořádné schůzi projednala 2 body

schváleného programu a přijala k těmto následující usnesení:

IX. mimofiádná schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 24. 3. 2004
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Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. kvûtna 2004

Dotazy z oblasti nové právní úpravy zákona
jsou odpovídány na tel. linkách 257 044 164
a 257 044 179 (linky MFČR), tel. linkách 542
192 512 a 542 192 501 (linky Finančního ředitel-
ství v Brně).

Dotazy z oblasti zdanění mezinárodního ob-
chodování, zejm. v rámci EU, jsou odpovídány
na tel. lince MFČR 257 044 202 (též e-mail:
vies.dph@mfcr.cz). Jde zejména o informace

o způsobu ověřování daňového identifikačního
čísla (DIČ) daňových subjektů (DS) registrova-
ných k DPH v jiných členských státech EU,
o systému mezinárodní výměny informací VIES
a o zpracování zcela nových „Souhrnných hlá-
šení“ o mezinárodním obchodu v rámci EU,
které budou tyto DS odevzdávat na finanční úřad
čtvrtletně.

Další aktuální informace lze získat na inter-
netové adrese: www.mfcr.cz, mimo jiné:

- znění nového zákona o DPH
- informace k nové podobě DIČ (od 1. 5. 2004

se první tři číslice před pomlčkou a pomlčka ruší
a nahrazují se označením státu; takže DS regist-
rovaný u Fin. úřadu ve Slavkově u B., který má
nyní DIČ „343-123456789“ musí nově používat
DIČ ve tvaru „CZ123456789“); změnu DIČ na
fin. úřadě provede FÚ automaticky; změna na re-
gistračním odsvědčení se provede jen na žádost
DS

- informace k novému tiskopisu daňového
přiznání k DPH a pokyny k jeho vyplnění (vč.
příkladu vyplnění daň. přiznání)

- informace pro plátce DPH o nových povin-
nostech DS (podávání „Souhrnného hlášení“
a odpovědi na nejčastější dotazy z této oblasti)

- informace o nových sazbách DPH
- informace k mimořádné záloze stávajících

plátců DPH splatné 26. 4. 2004 (povinnost zapla-
tit tuto zálohu by nastala v případě, že by nový
zákon o DPH nebyl včas schválen)

Z velkého množství změn ve zdaňování DPH
chceme upozornit zejména na tyto nejzáklad-
nější změny:

- povinnost používání nové podoby DIČ, no-
vých daňových přiznání a nových „Souhrnných
hlášení“

- značné změny ve vymezení základních pojmů
používaných u této daně (např. definice nového
dopravního prostředku, místa a doby uskutečnění
plnění, dovozu a vývozu, náležitostí daňových do-
kladů apod.); znalost nové terminologie je nutná
i při vyplňování daň. přiznání po 1. 5. 2004

- změny ve výpočtu DPH (zdanění zálohových
plateb, použití přep. koeficientů apod.)

- nejen změna základní sazby z 22% na 19%,
ale i změna druhů zdanitelných plnění, na které se
tato sazba vztahuje

- snížení limitu pro povinnou registraci k DPH
stávajícího neplátce z dosavadních 2 mil. Kč na

K novému zákonu o dani z pfiidané hodnoty od 1. kvûtna 2004
1 mil. Kč obratu dosaženého za nejbližších 12
předcházejících měsíců, počínaje měsícem květ-
nem 2004 (nepřihlíží se tedy k obratu dosažené-
mu do 30. 4. 2004)

- změny ve zdanění při obchodování v rámci EU
(zrušení celnic a výkazů JCD – administrativní po-
vinnost při shromažďování a uchovávání informací
o „vývozu“ a „dovozu“ zboží a služeb přechází
z celníků na plátce DPH; bude nutné ověřování
DIČ zahraničních partnerů a naopak mnozí partne-
ři z EU budou požadovat doložení DIČ našich
plátců DPH apod.); při prodeji zboží z jednoho do
druhého státu EU platí základní pravidlo, že DPH
se platí v zemi příjemce; při poskytování služeb se
platí DPH ve státě, v němž poskytovatel služby
sídlí, má provozovnu nebo místo pobytu – k obě-
ma těmto pravidlům však existují výjimky

- zvláštní režim u čtvrtletních plátců, kteří
podají za 2. čtvrtletí 2004 dvě daňová přiznání
(jedno za duben podají do 25. července na stáva-
jících tiskopisech a druhé za květen a červen po-
dají do 25. 7. již na nových tiskopisech); 

- důležitá jsou přechodná ustanovení nové-
ho zákona

- povinnost podat daňové přiznání k DPH se
bude týkat i těch občanů ČR, kteří si po 1. 5.
2004 koupí nový dopravní prostředek v jiném
členském státu EU.

Vzhledem k závažnosti a rozsahu změn v novém
zákoně doporučujeme plátcům DPH využít všech
dostupných možností k získání aktuálních informa-
cí, aby při přechodu na nový způsob zdaňování ne-
docházelo ke zbytečným problémům a nedorozu-
měním, jak se správcem daně, tak i se svými
(zejména zahraničními) obchodními partnery.

Očekává se, že počáteční problémy mohou na-
stat především při obchodování s novými člen-
skými zeměmi Evropské unie (např. Polsko,
Slovensko, …), kde na rozdíl od stávajících členů
EU nové principy zákona o DPH také ještě nejsou
vžité. Současně upozorňujeme na to, že i dosa-
vadní neplátci DPH mohou mít i při nedosažení
1 mil. obratu za povinnost se v některých přípa-
dech zaregistrovat k DPH (např. při pořízení zbo-
ží z jiného státu EU, pokud jeho hodnota překro-
čí 10 000 EUR za rok apod.).

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

V souvislosti se vstupem ČR do EU dochází s účinností od 1. 5. 2004 k výrazné změně záko-
na o dani z přidané hodnoty (DPH). (V době, kdy čtete tento článek, je asi už jasné, zda Parlament
po předchozím nepodepsání návrhu zákona prezidentem tento zákon schválil či neschválil. Tento
příspěvek popisuje stav v případě schválení projednávaného zákona. Pokud by se tak nestalo, je tře-
ba sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředcích.) Změny zákona a jejich důsledky se
dotknou nejen podnikatelů a ostatních právnických osob, ale i občanů. Vzhledem k neplánované-
mu prodloužení doby související s projednáváním tohoto zákona nebylo příliš času na důkladné se-
známení se s tímto zcela novým právním předpisem, a to jak ze strany podnikatelských subjektů,
tak i správců daně. S tímto vědomím byly Ministerstvem financí a daňovou správou zřízeny infor-
mační telefonní linky, na kterých lze získat v pracovní dny obecné informace o nové právní
úpravě DPH (nebudou zde ovšem posuzovány specifické konkrétní případy):

Krátce z radnice
V budově úřadu na Palackého nám. 260 (bý-

valá pošta) je umístěn na chodbě poblíž vchodu
automat na několik druhů kávy. Automat je ur-
čen zejména pro veřejnost a je zde prozatím na
zkušební dobu. MěÚ

SMS sluÏba pro zdravotnû
postiÏené obãany

Od dubna 2004 dochází na okrese
Vyškov ke zřízení SMS služby pro občany
sluchově postižené a pro občany postižené
omezením řečové komunikace.

Takto handicapovaní občané se mohou
obrátit na odbor sociálních věcí Městského
úřadu ve Slavkově u Brna, kde jim budou
poskytnuty podrobné informace o nově zří-
zené službě. Na základě vyplněného dotaz-
níku jim budou následně předána kontaktní
tísňová telefonní čísla záchranné služby,
hasičů a policie.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Blíží se hody
Zveme vás srdečně na v po-

řadí již páté Svatourbanské
hody, které se uskuteční 22.
a 23. května. S podrobným
programem přijdou stárci
osobně každého pozvat. Stárci

V˘sledky ankety • V˘sledky ankety
Vážení spoluobčané, v únorovém čísle Slavkovského zpravodaje jsme vás vyzvali k účasti v an-

ketě na výběru názvu pro nově rekonstruovaný objekt Společenského domu na Palackého náměs-
tí, jehož stavební úpravy se blíží v současné době ke konci. Výsledkem ankety je zcela jednoznač-
ný návrh na zachování původního názvu „Bonapart“, pro který se vyslovila převážná většina
předložených návrhů. Tento návrh bude předložen na mimořádném zasedání dne 20. 4. 2004
Zastupitelstvu města ve Slavkově u Brna k posouzení a schválení. Po definitivním přiznání nové-
ho názvu tomuto sportovně-společenskému komplexu bude v příštím čísle tohoto periodika vyhlá-
šen vítěz ankety, který bude odměněn slíbenou prémií (sudem pivního moku). (iv)

Podûkování
Vedoucí odboru sociálních věcí Města

Slavkova u Brna děkuje zaměstnancům a obyva-
telům Ústavu sociální péče a Domova důchodců
Vyškov za keramické a velikonoční výrobky
a DDM Slavkov u Brna za výrobky, zapůjčené
na výstavku pořádanou dne 6. 4. 2004 v Klubu
důchodců. Poděkování patří také paní A.
Zemanové za její obětavost a iniciativu. Věříme,
že se výrobky líbily všem 65 návštěvníkům.

Práce na rekonstrukci Husovy ulice byly již
zahájeny. Foto: pam
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Činnost TSMS je řazena do několika kapitol.
V rámci kapitoly silnice a komunikace zajišťu-
jeme na místních komunikacích města zimní
údržbu. Pro ZÚ používáme výhradně inertní
materiál (drcené kamenivo – štěrk a písek).
Inertní materiál je podstatně finančně náročněj-
ší (doprava, aplikace, jarní úklid), na druhé stra-
ně podstatně šetrnější z pohledu ekologie, ale
i následných oprav povrchů komunikací.
Problémem jsou pro nás nevhodně zaparkovaná
motorová vozidla na komunikacích, která brání
průběžnému průjezdu mechanických prostřed-
ků. V kapitole silnice a komunikace jsme na
dodavatelskou údržbu měli rozpočtovanou část-
ku 140 tis. Kč, která je pochopitelně na opravy
stávajícího stavu komunikací naprosto nedosta-
tečná.

Po zimním období tak byly opraveny jen ně-
které výtluky rozpadajících se povrchů s použi-
tím 32,2 tun asfaltové živice. V této situaci jsme
viděli velkou příležitost při použití odfrézova-
ného živičného recyklátu z opravy státní silnice
I/50 Slavkov–Bučovice. Na nákup tohoto mate-
riálu jsme se souhlasem RM vyčlenili z rezerv-
ního fondu TSMS 300 tis. Kč. Z 1560 tun nave-
zeného kvalitního asfaltového recyklátu jsme
od 12. 6. do 23. 9. 2003 opravili ve vlastní režii
celkem 19 151 m2 MK na 37 místech. Pro před-
stavu je to cca 6384 m x 3 m šířky.

Vzhledem k tomu, že nebyla z finančních dů-
vodů jiná možnost, jak uvedené komunikace
opravit, považujeme celou akci za velmi zdaři-
lou, za což jsme sklidili od občanů ocenění.
Jsme přesvědčeni, že takto provedené opravy
vyřešily na určitou dobu problém v silničních
komunikacích, především v ulici Nádražní –
točna, Příční, Kounicova u koupaliště, Jiráskova
– sever, Pod Oborou, Čapkova, Tylova,
Mánesova, Bezručova, Foerstrova, Pod Oborou
spojka k ul. Tyršova, slepá ulička u Če-
lakovského ul., Nerudova točna, Nerudova,
Lomená.

Pěší komunikace jsme opravovali na dvaceti
místech. Především jsme pokračovali v budová-
ní bezbariérových nástupů na chodníková těle-
sa. V 17 případech jsme zajišťovali materiální
a technickou pomoc občanům při opravách
chodníkových těles před jejich domy.

Samostatnou kapitolou je provoz letního
koupaliště. Před zahájením sezony r. 2003 byly
provedeny nutné, pravidelně se opakující pří-
pravné práce. Kompletně byla provedena opra-
va dětského brouzdaliště. V technologii byla
provedena oprava chemického hospodářství,
oprava čerpadla.

Osmnáctá sezona byla zahájena 31. 5. a ukon-
čena 30. 8. Rekordní teplé léto přivábilo nejvíce
návštěvníků v celé historii slavkovského koupa-
liště. Téměř 74 tis. osob přineslo rovněž rekord-
ní tržby. Překročené plánované příjmy byly pou-
žity na pokračování oprav
sociálního vybavení kou-
paliště. Úroveň poskyto-
vaných služeb na měst-
ském koupališti zařadila
toto zařízení města mezi
vyhledávané atrakce mi-
moslavkovských ná-
vštěvníků v letním obdo-
bí. Sportovní zařízení se
stalo centrem společen-
ského a sportovního dění.
Sportovní program na
plážových kurtech vyvr-
cholil hodinovým pří-
mým televizním přeno-
sem a stal se tak výbornou propagací města.

V kapitole veřejné osvětlení jsme moderni-
zací od roku 2000 dosáhli, přes navýšení počtu
světelných bodů (z 684 na 751), snížení celko-
vého instalovaného příkonu z 108 713 kW na
73 210 kW. Z průměrného příkonu 159 W na
1 světelný zdroj tak byl příkon snížen na
97,48W. Spotřeba z roku 2000 – 340135 kWh
byla snížena, přes nárůst počtu světelných zdro-
jů na 297404 kWh v roce 2003. Bylo tak dosa-
ženo statisícových úspor. 

V roce 2003 byla mj. provedena celková
oprava v sídlišti Zlatá Hora, v sídlišti Nádražní
– jižní část, v ulici Sušilova, ČSA, Tyršova
II. etapa, Kounicova. Celkem bylo opraveno –
vyměněno 359 výbojek. Pasport VO byl převe-
den do digitální podoby.

Nejrozsáhlejší činnost TSMS spočívá v kapi-
tole péče o vzhled města a veřejnou zeleň.
Staráme se o víc jak 227 tis. m2 zelených ploch
města, květinovou výzdobu, pěstování a výsad-
bu stromků, údržbu vzrostlé zeleně, zmýcení
suchých stromů. Součástí této práce je téměř
každodenní odvoz a úklid odpadů ze zeleně,
v ulicích města. Jednak z vlastní činnosti ( jarní
úklid, posečená tráva, úklid listí a pod.), ale také
odpad z činnosti občanů, především z údržby
zeleně veřejného prostranství. Velmi si vážíme
podílu práce občanů na veřejném prostranství
před vlastními domy. V roce 2003 bylo odklize-
no pracovníky TSMS z města víc než 1500 m3

odpadu ze zeleně. Jsme ale nuceni konstatovat,
že TSMS nejsou povinny provádět odklízení
odpadů ze zeleně, vynesených ze soukromých
pozemků. Tento odpad může občan odložit ve
sběrném dvoře na Zlaté Hoře ve středu od 13 do
18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Od roku
1998 zajišťujeme jako jedni z mála v ČR aktiv-
ní opatření v boji proti škůdci kaštanů – klíněn-
ce kaštanové v historických alejích města, ale
i v zámeckém parku. V roce 2003 jsme převzali
od Historického muzea péči o zámeckou alej
(podél severní strany zám. parku). Do naší péče
se tak dostaly všechny historické aleje.

K samozřejmým úkolům patří úklid černých
skládek v celém katastru, pravidelné vyprazd-

ňování 70 odpadkových košů, zametání a od-
straňování nežádoucí zeleně a plevelů. 

Mezi další povinnosti patří kompletní činnost
spojená s rekultivací skládky TKO v souladu
se schválenou projektovou dokumentací. Na zá-
kladě příkazní smlouvy zajišťují TSMS celoroč-
ní prodej známek na svoz domovního odpadu
pro cca 1000 domácností, s obratem víc jak 1,3
mil. Kč.

Usnesením RM z roku 2000 je naší povin-
ností zajistit výkon trestu obecně prospěšných

prací. Od roku 2000 bylo u TSMS nařízeno vy-
konat trest 29 osobám v úhrnu 4980 hodin.

V TSMS v současné době vykonává pět ob-
čanů náhradní vojenskou základní službu,
tzv. civilní službu.

Soustavnou činností je potírání přestupků
proti životnímu prostředí města. Jednak důsled-
ným úklidem, odstraňováním černých skládek
po celém území města, ale také osvětou mezi
občany. V konkrétních případech pohovorem,
ale i udělením blokových pokut. Ředitel organi-
zace udělil celkem 15 700 Kč blokových pokut.
Z toho v loňském roce 1500 Kč.

Tato zpráva nevystihuje zdaleka všechny ak-
tivity TSMS. Každoročně přibývá povinností
a úkolů, které zajišťují pracovníci TSMS.
Mnohdy řešíme operativně, co je v danou chví-
li důležitější. Podle našeho názoru je před námi
ještě hodně práce, která by měla postupně změ-
nit životní prostředí města. Naše představy
a možnosti jsou mj. limitovány především tech-
nickým vybavením, resp. limitem rozpočtových
prostředků města, vynakládaných na tuto čin-
nost. Průměrné stáří našeho vozového a strojní-
ho parku je bezmála 20 roků. Proto si velmi vá-
žíme všech občanů, kterým není lhostejné
životní prostředí, ve kterém žijí, a dokáží aktiv-
ně přistoupit k jeho údržbě a zlepšení. Denně
jsme konfrontováni s názory občanů na naši
práci. Jsme si vědomi, že ke spokojenosti máme
ještě hodně daleko. Přesto považujeme ekono-
mické a faktické výsledky za rok 2003 za jedny
z nejlepších z posledních roků.

Za celý kolektiv TSMS Radoslav Lánský

Zpráva o ãinnosti Technick˘ch sluÏeb Mûsta Slavkova u Brna v roce 2003
(Volný výtah z 12 stránkové zprávy a 11 stránek příloh).
Tento článek navazuje na prezentaci TSMS ve SZ č. 11 ze dne 27. 11. 2003, kde jsme po-

psali hlavní náplň organizace, personální obsazení apod. Radě města byl předložen mj.
rozbor hospodaření za rok 2003, ve kterém jsou všechny hlavní ekonomické ukazatele spl-
něny. Zastupitelstvo města tyto ekonomické výsledky schválilo 29. března 2004 a převedlo
hospodářský výsledek do rezervního fondu.

Foto na této straně R. Lánský
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Chtěli bychom v našem příspěvku navázat na
článek odboru životního prostředí, který byl
pod stejným názvem uveřejněn v minulém čísle
zpravodaje. 

Tentokrát to však nebude problém znečišťo-
vání veřejného prostranství psími exkrementy,
ale zábor části veřejného prostranství pro umís-
tění stavebního materiálu, stavebního zařízení,
různých poutačů a pod. Odkládání a umístění
věcí na veřejném prostranství není samozřej-
mostí a proto může být započato až po oznáme-
ní a povolení na MěÚ Slavkov u Brna (jedná se
o zvláštní užívání veřejného prostranství). 

Nejvíce užívané je veřejné prostranství
k umístění materiálu a zařízení při stavebních
činnostech. Pokud není možnost umístit staveb-
ní materiál na soukromém pozemku, umožní
město firmám nebo stavebníkům RD užívat plo-
chu na veřejném prostranství. Podmínkou však
je, aby ten, kdo chce plochu užívat, požádal
o povolení a uhradil poplatek dle vyhlášky měs-
ta Slavkova u Brna č. 38/2002 o místních po-

platcích, jejíž nová právní úprava byla zveřejně-
na v lednovém čísle zpravodaje. Prosíme obča-
ny, aby užívání veřejného prostranství zbytečně
neprodlužovali a skládky měli zajištěny tak, aby
nedocházelo k roznášení materiálu do okolí.
Samozřejmostí je uvést po ukončení užívání
plochu do původního stavu. 

Oznamovací a poplatkové povinnosti podlé-
hají také reklamní tabule umístěné na veřejném
prostranství. Žádáme proto majitele těchto re-
klamních ploch, kteří nemají povolení, aby si
vyřídili potřebné náležitosti. 

Dále bychom chtěli upozornit majitele ob-
chodů ve Slavkově u Brna – především na
Palackého náměstí, kteří užívají chodník před
prodejnou k umístění reklamního stojanu typu
„A“, aby stojan nedávali do středu chodníku,
ale pouze ke zdi prodejny. 

Věříme, že snahou nás všech je vytvořit si
příjemné životní prostředí.

odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna 

Vefiejná prostranství jsou na‰í vizitkou

Pozvánka na promenádní koncert
Zámecká dechová hudba zve všechny příznivce dechovky na promenádní koncert, který se

uskuteční v rámci květnových Zahradních dnů v sobotu 15. května od 14 hodin v zámeckém
parku. Kromě našeho hudebního tělesa se této přehlídky zúčastní amatérské kapely z Újezdu
a Sivic (Sivičanka). Z rakouského města Horn, kde jsme vloni hráli na podobné akci, k nám za-
vítá tamní dechová kapela. Věříme, že svou produkcí přispějeme k dobré pohodě a těšíme se na
vaši návštěvu. Milan Hrazdílek, kapelník Zámecké dechové hudby

Zpráviãky ze Z· Tyr‰ova
•• BASKETBAL

V polovině března dosáhlo družstvo basketba-
listů z devátých tříd ve složení A. Stuchlík, M.
Fikar, O. Florian, J. Klaška, O. Křivánek, M.
Čučka, M. Kremitovský a P. Jeřábek úspěchu
v okresním kole soutěže. Z jedenácti základních
škol se umístili na 1. místě a vynikajícím způso-
bem reprezentovali pod vedením trenérky p.
Klaškové naši školu i město Slavkov v krajském
kole basketbalu, kde obsadili 2. místo. Před nimi
zůstala jen škola s rozšířenou výukou basketbalu. 
•• VOLEJBAL

Oddíl volejbalistek pracuje v naší škole pod
vedením p. Floriana. V tomto týdnu dosáhly žá-
kyně velkého sportovního úspěchu, když se jim
podařilo vyhrát okresní přebor a postupují do
krajského kola. Za vzornou reprezentaci naší ško-
ly děkujeme žákyním deváté třídy J. Vítkové, E.
Jurákové, L. Mazalové, V. Kalábové, D. Krejčí,
K. Noskové, V. Roučkové a J. Novákové. 
•• RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Naše škola se každý rok zúčastňuje okresního
kola soutěže v recitaci, kterou pořádá DDM ve
Vyškově. V minulých letech se nám podařilo již
několikrát uspět tak, že žáci postoupili do kraj-
ského kola. Také letos byla „Tyršovka“ úspěšná.
Recitátorka Ludmila Šujanová ze 6.A zvítězila ve
své kategorii básní Jiřího Suchého „Píseň o myši
a jedu“ a koncem dubna se zúčastní krajského
kola recitační soutěže v Brně. -vd-

S Tyr‰ovkou do Evropy
(Den otevřených dveří v ZŠ Tyršova)

V sobotu 5. června pořádá naše základní škola
Den otevřených dveří. V 9 h proběhne slavnostní
zahájení na školním dvoře. Po dvou letech mohou
opět rodiče žáků, ale také prarodiče a další pří-
buzní stejně jako další zájemci o dění na
„Tyršovce“ přijít, prohlédnout si školní budovu,
posoudit, jakými změnami škola v uplynulých le-
tech prošla, podívat se do učeben, zhlédnout vý-
stavky fotografií a v neposlední řadě se společně
se žáky a učiteli dobře pobavit.

Připravujeme totiž velký zábavný program, kte-
rý jsme nazvali „S Tyršovkou do Evropy“. V tom-
to programu vystoupí žáci jednotlivých tříd, každá
třída přitom nějak zajímavě a osobitě představí ně-
kterou z členských zemí Evropské unie. Už nyní se
děti chystají a sbírají materiály o jednotlivých ze-
mích a zajímají se, co je pro danou zemi typické.
Navíc žáci o „své“ zemi budou informovat také na
nástěnkách ve třídách. V sobotu 5. června sice už
naše země v Evropě bude, ale přesto vás všechny
na zábavné dopoledne a na Den otevřených dveří
v ZŠ Tyršova srdečně zveme. 

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA�
1. W. E. B. Grifin: Oběť – další díl „policejní

série“ od autora, který prokázal důvěrnou znalost
tohoto prostředí. Znovu se setkáváme s hrdiny
minulých příběhů, opět jsme účastni jejich profe-
sionálních a osobních vítězství i ztrát. 

2. Mikaël Ollivier: Tři slepé myši – detektiv-
ka napsaná strhujícím stylem nesoucí všechny
prvky moderního thrilleru. Skvěle vymyšlená zá-
pletka se znalostí nejnovějších trendů využívání
moderní výpočetní techniky.

3. Robert Rohál: Vzlety a pády slavných čes-
kých žen – tato kniha volně navazuje na publika-
ci Lesk a bída slavných českých žen. I tentokrát
líčí osudy hereček a zpěvaček, jejichž životem
prošla sláva, ale v soukromí jim osud rozdal

špatné karty. Objevují se zde i herečky, které
máme dosud v živé paměti.

4. Jiří Winter-Neprakta – Miloslav Švan-
drlík: Praha plná strašidel – stará Praha má je-
den rekord. Je to počet strašidel na jeden čtvereč-
ní kilometr. Tato knížka vás seznámí s některými
z těch významných a zajímavých.

5. Herbert Bischop – Josef Sus: Řez ovoc-
ných stromů a keřů – zdravé a krásně rostlé stro-
my a keře, které přinášejí bohatou úrodu – to je
sen každého zahrádkáře. V této přehledné a sro-
zumitelné knize se dozvíte, jak jej splnit.

6. Zuzana Francková: Evropa samá legrace
(netradiční cestopis) – autorka dvou úspěšných
cestopisů nás tentokrát zve na pořádný výlet.

Navštívíme několik evropských zemích a jejich
metropolí, dozvíme se spoustu informací nejen
o nich, ale také kde nakupovat, čemu se vyhnout
a co naopak nesmíme opominout. 

7. Jarmila Dědková: Kde čtyřlístky nerostou
– žít u Semerádových, to není žádný med.
Usoužená maminka a tři dívenky ve věku od 4 do
16 let si užívají své, otec je alkoholik. Děti to po-
ciťují jako křivdu. Sní o tom, že konečně přesta-
nou návraty vrávorajícího otce a ošklivé scény.

8. Anne-Marie Pol: Taneční střevíčky 3. a 4.
díl (Okouzlená tancem, První vystoupení) – po-
kračování úspěšného románu pro mládež o rado-
stech a strastech začínajících baletek.

Mgr. Jiří Blažek, Městská knihovna
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Informace o Evropské unii
Členství České republiky v Evropské unii

vyvolá významné změny,které se dotknou více
méně každého občana naší země. S blížícím se
datem vstupu České republiky do EU je proto
nutné, aby každý z nás měl co nejvíce informa-
cí o tom, co pro nás vstup může znamenat.
Knihovna, jako základní informační místo, se
do tohoto procesu zapojila a v rámci svých
možností poskytuje čtenářům i dalším zájem-
cům potřebné informace.

Ve fondech městské knihovny najdete:
• informace o vzniku a historii Evropské

unie 
• informace o integraci České republiky do

Evropské unie 
• informace o jednotlivých zemích, které

jsou členy EU 
• materiály vydávané MZV Č k této proble-

matice 
Informace o Evropské unii lze také najít

na Internetu:
www.euroskop.cz
www.evropska-unie.cz
www.komora.cz/eu/
evropa.adam.cz
pes.internet.cz/europes
europa.eu.int

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Poklady nejen z depozitáfiÛ (18)

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

zn
ám

ka

PSACÍ STROJE
Ještě donedávna byl psací stroj nezbytnou sou-

částí každé kanceláře i mnohých domácností.
Historie jeho vývoje je poměrně dlouhá. Již v roce
1714 podal Angličan Henry Mill žádost o přiznání
patentu na „stroj kladoucí písmena na papír nebo
pergamen vedle sebe“. Další podrob-
nosti se však o tomto stroji nedochova-
ly. Následovaly další četné pokusy
o sestrojení jakýchsi psacích me-
chanismů. Do druhé poloviny 18.
století spadají pokusy ředitele
vídeňského fyzikálního a ma-
tematického kabinetu Fried-
richa von Knausse, dále pak
Leopolda Josefa hraběte
Neipperga či bratislavského
rodáka Wolfganga von
Kempelena. Všechny me-
chanismy, které byly sestro-
jeny v 18. století, byly velmi
složité a nákladné. Stroje však byly postupně zjed-
nodušovány. Již Typographer Američana W. Burta,
sestrojený v roce 1829, byl podstatně jednodušší
a v praxi použitelný stroj. V průběhu 19. století pak
bylo postupně přihlášeno několik patentů na zdo-
konalené psací mechanismy v Paříži, Londýně,
Washingtonu či v Římě. V roce 1866 svůj stroj
představil císaři Františku Josefu I. Peter
Mitterhofer. Nezvyklý byl materiál použitý na ten-
to stroj. Byl totiž celý vyroben ze dřeva. Rovněž
systém psaní se značně lišil od dnešního. Písmena
se psala přes uhlový papír. Každý typ písma byl na
jedné páce. Ty pak byly uspořádány do kruhového
koše pod válcem s papírem. 

Od roku 1878 se psalo již přes textilní pásku. 
V závěru 19. století psací stroje v Evropě vyrá-

bělo několik firem – např.: Westphalia, Ham-
monia či Kosmopolit. V Americe se psací stroje
začaly hromadně vyrábět o několik let dříve než
v Evropě. Již v roce 1867 požádali o patentování
„moderního“ psacího stroje mechanikové
z Millwaukee Ch. L. Sholes a S. W. Soulé. V roce
1873 našli konstruktéři podporu u majitele výrob-
ní firmy Philo Remingtona. Stroje se vyráběly pod
značkou Sholes-Glidden, po roce 1877 pak pod
značkou Remington. Konstruktér Yost dále zdo-
konalil techniku tisku a takto obnovené stroje za-
čal vyrábět pod názvem Caligraph. Yostovy stroje
měly originálně uspořádanou klávesnici. V jejím
středu byla umístěna písmena malá, po stranách
pak písmena velká. Dále zdokonalené stroje byly
pod názvem New Yost vyváženy nejprve do
Anglie a Německa, posléze pak do celé Evropy.
Delší dobu se na trhu udržely stroje značky Hall
a Hammond. Jako první uspořádal typové páky do
tvaru části válce, s osou kolmou k píšícímu válci
Daugherty v roce 1890. V tomto období se rovněž
rozšířily další významné značky psacích strojů,
jako např. Blickensderfer či Smith Premier. Další
zdokonalení, které spočívalo v novém uspořádání
typových pák, přinesly psací stroje Underwood. 

V Čechách či na Moravě psací stroje v první
polovině 19. století vyráběny nebyly. První do-
chovaný stroj, který byl zkonstruován v Čechách,
je stroj Odkolkův, zhotovený pravděpodobně ko-
lem 60. let 19. století. Další známý psací stroj se-
stavil v roce 1893 poštovní oficiál Josef Novák.

Potřeba psacích strojů v Čechách však byla dlou-
ho řešena dovozem ze zahraničí, především
z Ameriky a z Německa. Po první světové válce se
začaly vyrábět české stroje Astra a v roce 1921
Praga. V roce 1924 psací stroje vyrábí boskovická
firma Minerva, či ve Varnsdorfu firma Franze

Hübla vyráběla psací stroje zn. Tip-Tip.
Poměrně dokonalé byly psací stroje fir-

my K. Matouše, která jejich výrobu
započala již v roce 1933. 

Již kolem 30. let 20. století
začala psací stroje vyrábět
rovněž Zbrojovka Brno. Od

roku 1948 byly vyráběny stroje
Zeta, po roce 1956 pak psací

stroje Consul. Od roku 1973 byla
výroba přenosných psacích strojů

zn. Consul přesunuta do
Zbrojovky Vyškov. Zde však již
byla výroba psacích strojů ukonče-
na.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
sbírkovém fondu několik zajímavých exponátů. 
- Psací stroj zn. Adler, vyrobený firmou

Adlerwerke ve Frankfurtu nad Mohanem kolem
roku 1900.

- Psací stroj téže značky s dřevěným prknem pro
zapuštění noh, vyrobený po roce 1919.

- Psací stroj zn. Smith Premier No. 4, vyrobený
firmou Smith Premier Typerwriter, Co.,
Syracuse USA, kolem roku 1900.

- Psací stroj zn. Yost Typewriter No 10, vyrobe-
ný firmou Merritt Flushing Long Island, N.Y.,
USA, po roce 1903

- Psací stroj zn. Mignon Model 2, vyrobený fir-
mou AEG Berlín mezi lety 1905–1913.

- Dva psací stroje zn. Royal Standard No 10, vy-
robený firmou Royal Typewriter, Co, USA, po
roce 1914.

- Prací stroj zn. Triumph Standard, vyrobený
firmou Triumphwerke Nürnberg, AG, mezi lety
1936–1948.

- Psací stroj zn. Zeta s dlouhým válcem, vyrobe-
ný Zbrojovkou Brno mezi lety 1948–1958.
Postupně však budou do sbírkového fondu pře-

řazeny všechny mechanické psací stroje, které
jsou v historickém muzeu dosud používány.

PhDr. Vladimíra Zichová, historické muzeum

Mateřská škola Zvídálek zdraví
všechny děti ve Slavkově narozené

do konce srpna 2002. Zveme je i jejich rodiče
k Zápisu do naší mateřské školy, který se koná
v průběhu týdne od 3. do 7. května v mateřské
škole Koláčkovo náměstí a v mateřské škole
Malinovského náměstí.

Děti i jejich rodiče si mohou prohlédnout obě
mateřské školy, seznámit se s prostředím, hračka-
mi a budoucími kamarády. MŠ Koláčkovo nám.
poskytuje dětem odbornou péči ve speciální třídě
pro děti s vadami řeči. Nabízíme dětem odbornou
pedagogickou péči a celou řadu zájmových akti-
vit. V odpoledních hodinách mají možnost, ze-
jména předškolní děti, navštěvovat kroužky –
klubíčka, která rozvíjejí jejich schopnosti a do-
vednosti. Patří sem
- klubíčko výtvarných dovedností
- klubíčko veselého pískání (hra na zobcovou

flétnu)
- klubíčko komunikativních dovedností (rozvoj

řečových schopností)
- klubíčko dramatických dovedností
- klubíčko malých ochránců přírody
- klubíčko pohybových dovedností

V letošním roce jsme ve spolupráci se ZŠ
Komenského začali realizovat klubíčko edukativ-
ně stimulačních skupín – hrajeme si na školu. Zde
mají možnost si budoucí prvňáčci pomocí hry
zdokonalit své schopnosti ke školním činnostem.

Na základě výběru MŠMT ČR děti na naší ma-
teřské škole dostaly k dispozici počítačové cent-
rum. Seznamují se s obsluhou počítače a pomocí
speciálních her rozvíjejí své rozumové schopnos-
ti. Kulturní vyžití dětí je zajištěno četnými ná-
vštěvami divadelních společností.

Navštěvujeme i koncerty v ZUŠ, kino i další
akce. Rodiče mají možnost využít adaptační pro-
gram, kdy si děti za přítomnosti rodičů zvykají na
nové prostředí mateřské školy. Přijďte mezi nás,
srdečně vás zveme.

Zaměstnanci mateřské školy Zvídálek

Tû‰íme se na nové kamarády

Psací stroj
zn. Mignon Model 2, vy-
robený mezi lety 1905–1913. Ze sbí-
rek Historického muzea ve Slavkově
u Brna.

Z· Komenského nám. má
vítûze okresního kola!

Poslední březnový den se usku-
tečnilo ve Vyškově okresní kolo fy-
zikální olympiády žáků základních
škol a víceletých gymnázií.

Bronislav Čapek z 9. A třídy naší
školy dosáhl velkého úspěch, porazil všechny
zúčastněné (24 žáků) a s převahou zvítězil.
Blahopřejeme!

Recitaãní soutûÏ
Klára Drápalová ze 6. A si z okresního kola

recitační soutěže, které proběhlo ve Vyškově
19. 3., přivezla čestné uznání za 3. kategorii (6.
a 7. třídy). Jen tak dál! vedení ZŠ
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Jsou to již dva měsíce, co se Dům dětí a mlá-
deže přestěhoval do nových prostor.

Stěhování proběhlo v době jarních prázdnin za
vydatné pomoci Technických služeb. 

Týden byl velmi náročný a zkuste se sami
zamyslet, kolik práce jsme musely vynaložit,
aby vše bylo připraveno včas. Provoz byl opět
zahájen již v neděli 7. března.

Pro větší přehled, vám dáme nahlédnout do
našeho širokého programu:
• Šachový turnaj (7. 3.,14. 3.) 
• Seminář o ruční technice modrotisku (10. 3.,

16. 3., 17. 3.) 
• Soutěž v silové vše-

strannosti (11. 3.) 
• Volejbalový turnaj (13. 3.)
• Basketbalové utkání (13. 3, 20. 3., 27. 3, 28.

3., 3. 4, 17. 4.)
• Souboje beybladů (18. 3.)
• Diskotéka v maskách (28. 3.)
• Karneval pro nejmenší (31. 3.)
• Sbírka psacích potřeb pro Afriku (31. 3.)
• Výtvarné dopoledne pro děti ZŠ Tyršova (5. 4.)
• Velikonoční prázdniny – zdobení vajíček,

soutěže (8. 4., 9. 4.)
• Závody na koloběžkách (15. 4.)

Všichni, kteří si při těchto akcích nové sute-
rénní prostory prohlédli, mohou potvrdit, že
naše snaha o příjemné prostředí je veliká.

Musíme zároveň poděkovat našemu zřizova-
teli – Městu Slavkov, které uvolnilo fi-
nanční prostředky na moderní vybavení.

Stejně tak děkujeme i sponzorům –
Potraviny Kořínek, Potraviny Svoboda,
Trafika Walter, kteří nám vypomohli slad-
kostmi pří soutěžích ve Cvičení rodičů s dětmi
a na Dětském karnevale.

Kromě stálé nabídky zájmových kroužků
(sportovní, výtvarné, jazykové…), které navště-
vuje téměř 550 dětí a dospělých, pořádáme
spoustu dalších volnočasových aktivit. Stále

spolupracujeme se ZŠ, MŠ, ZVŠ, Svazem žen
atd. Snažíme se naše akce přizpůsobit zájmu
a poptávce okolí. Díky tomu, že prostory jsou
opravdu větší a pěkně vybaveny, vyšly jsme
vstříc i maminkám na mateřské dovolené.
Schází se u nás vždy dopoledne 2x týdně i se
svými dětmi.

A co velmi oblíbené sportovní aktivity?
Zejména nesmíme opomenout naše basket-

balisty, kteří ukončili náročnou sezonu. Mají
nejen časově náročný trénink (3x týdně ), ale
i časté víkendové zápasy. Poděkovat musíme
také jejich trenérům a rodičům, kteří věnují čas
i peníze na dopravu malých sportovců. 

A s jakými výsledky naši basketbalisté
skončili? V Oblastních přeborech Jiho-
moravského kraje – ml. mini chlapci se
umístili na 3. místě, starší žáci se umístili
na 6. místě a na výsledek mladších doro-

stenců si ještě počkáme do 9. května, kdy
se sehrají poslední basketbalová utkání o 5. a 6.
místo. Držme jim palce!

Opět jsme zahájili „Zdravotní preventivní
cvičení“, pod vedením Mgr. T. Floriánové.
Pokud chcete, přijďte si zacvičit aerobic s Mgr.
Ivou Majárkovou, také nově každé úterý od 18

do 19 hod. v malé
tělocvičně ZŠ Ko-
menského.

Je toho hodně, a protože se léto blíží, už nyní
chystáme akce na prázdniny. Tradičně pořádá-
me pobytový zájezd u moře v Chorvatsku pro
rodiče s dětmi a mládež, dětský letní tábor
v Roštíně – základna Kamínka (11. 7.–22. 7.)
a v srpnu pro menší děti příměstský tábor na
DDM.

Naše činnost je široká a rozmanitá, proto uví-
táme z řad veřejnosti nové nápady a hlavně ši-
kovné vedoucí, kteří mají zájem pracovat s dět-
mi a mládeží.

A závěrem? „Den otevřených dveří nemáme,
u nás je otevřeno všem – po celý den. Přijďte!“

Kolektiv pracovnic DDM

Ve dnech od 19. března do 2. dubna 2004
proběhla v rámci výstavy fotografií a předmětů
z Guineje nazvané „Adopce afrických dětí na
dálku“ sbírka psacích potřeb. Ve Slavkově
u Brna se sbírka uskutečnila na Městském úřa-
dě, v Domě dětí a mládeže, v Základní škole na
Tyršově ulici, v Městské knihovně a ve firmě
Lohmann a Rauscher s.r.o. 

Výsledky sbírky psacích potřeb ve Slav-
kově jsou shrnuty v tabulce:

Pfiedmût Okres Celkem
Pastelky (ks balení) 126 36
Obyãejné tuÏky (ks) 1147 400
Se‰ity A5 (ks) 335 37
Fixy (ks balení) 23 12
Zv˘razÀovaãe a znaãkovaãe (ks balení) 9 4
Ofiezávátko (ks) 58 41
Fixy, zv˘razÀovaãe a znaãkovaãe (ks) 491 171
Propisovací tuÏky (ks) 937 335
Kfiídy bílé (ks balení/ks) 8/431 140
Se‰ity A4 (ks) 22 6
Kfiídy barevné (ks balení) 10 1

Adopce africk˘ch dûtí na dálku
Voskovky (ks balení) 32 14
Vodové barvy (ks) 11 4
Ostatní (ks) 1129 437

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do
této sbírky.

Předměty byly předány zástupcům o.s.
Vysokoškolští humanisté a budou postupně
transportovány do Afriky a rozděleny do škol. 

Zvláštní poděkování patří dětem z DDM
Slavkov u Brna za výrobu krásných sběrných
krabic s africkými motivy. 

Prostřednictvím výstavy se našli adoptivní
rodiče pro 4 děti. Jedno z těchto dětí adoptova-
lo i Město Slavkov u Brna. Jedná se o devítile-
tého chlapce Ousmane Conté z Conakry.
Adopcí je dítěti zajištěno vzdělání a lékařské
ošetření po dobu jednoho roku. Tímto děkuje-
me Městu Slavkov u Brna za jeho příspěvek.
Podrobné informace o adopci jsou k dispozici
na internetových stránkách www.novyhuma-
nismus.cz a www.adopceafrika.cz.

Pracovnice odboru sociálních věcí MÚ

DÛm dûtí a mládeÏe v novém

Na otázku „Jaké služby poskytuje knihov-
na?“, by pravděpodobně většina návštěvníků
těchto kulturních zařízení odpověděla – půj-
čování knih a časopisů, ti lépe informovanější
by asi zmínili i přístup na Internet, který je
dnes téměř samozřejmostí. Tyto služby však
představují pouze část vykonávaných činnos-
tí. Tak jako v jiných knihovnách mohou i naši
čtenáři využívat následujících služeb:

1. Rezervace naučné literatury – pokud čte-
nář žádá knihu vypůjčenou jiným čtenářem
z fondu knihovny, může si ji rezervovat u kni-
hovníka. Knihovna po vrácení žádaného titu-
lu uvědomí čtenáře, který požádal o rezervaci.
Kniha je rezervována v knihovně po dobu 7
dnů od data upozornění. Uplynutím této lhůty
rezervace končí a kniha může být půjčena dal-
šímu zájemci. 

2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) –
jestliže čtenář žádá dokument, který není
v knihovním fondu městské knihovny, zpro-
středkujeme jeho vypůjčení z jiné knihovny.
Díky internetu lze velmi rychle a přesně zjis-
tit, která knihovna tuto knihu vlastní a součas-
ně ji má k dispozici pro našeho čtenáře.
Dodací lhůta se tím zkrátí na minimum.

3. Rešeršní služba – na požádání vyhledá
knihovník literaturu na téma zadané čtená-
řem. Z vyhledaných titulů je možné vypůjčit
knihy přítomné v knihovně, jiné lze objednat
prostřednictvím MVS.

4. Informační činnost – prostřednictvím

Internetu lze vyhledat i informace, které se
nevztahují přímo ke knihovně, např. informa-
ce o dopravním spojení, adresáře, telef. sezna-
my aj. 

5. Kopírovací služby – kopírovací služba je
určena především uživatelům knihovny. 

6. Knihovnicko-informační lekce pro zá-
kladní a střední školy – na těchto setkáních
přímo v knihovně se žáci a studenti seznamu-
jí s prostředím knihovny, jejími službami
a dalšími skutečnosti, které se nějakým způ-
sobem dotýkají knihoven, knih a literatury
obecně.

Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně a vy-
užití nabízených služeb v co největší míře.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

SluÏby Mûstské knihovny ve Slavkovû u Brna

Zprávy ZUŠ F. France
Základní umělecká škola Františka

France Slavkov u Brna pořádá v úterý 11.
května od 13 do 17 hodin DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ.

V pátek 14. května od 13 do 17 hodin pro-
běhnou TALENTOVÉ ZKOUŠKY do hu-
debního a tanečního oboru. (zuš)

Ostraha mûsta
Rada města ve Slavkově u Brna rozhodla

v rámci programu prevence kriminality a snaze
o zajištění zvýšené bezpečnosti občanů a majet-
ku města o uzavření smlouvy s bezpečnostní
agenturou Jin Long ze Slavkova u Brna, která
bude v měsících dubnu až říjnu vykonávat v ur-
čených dnech noční hlídky v katastru města.
V letních měsících se bude jednat o dvě služby
týdně, v ostatních měsících o jednu. Hlídka se
bude pohybovat ve služebním vozidle Městského
úřadu ve Slavkově u Brna (Škoda Felicia se zna-
kem města), strážce pořádku je možné samozřej-
mě potkat i na pravidelných pěších obchůzkách
v lokalitách, v nichž se v poslední době vyskytu-
jí stopy vandalismu a narušování veřejného po-
řádku. Hlídka bude při výkonu své činnosti úzce
spolupracovat s Policií ČR, jejíž zástupci tento
záměr města též přivítali. (iv)
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Blahopřání

Mé drahé Irdži
k jejímu významnému životnímu jubileu

vše nejlepší přejí
taťulín a dětičky

Blahopřání
Je tisíce hvězd na nočním nebi, tisíce mušlí na březích moře, tisíce ptáků

v oblacích, tisíce motýlů na lukách, tisíce kapek rosy po ránu.
Ale jen jedna matka na celém světě.

Dne 3. května oslaví kulaté narozeniny paní

EVA DRBALOVÁ
K 65. narozeninám přejeme zdraví, štěstí, hodně lásky, raděj úsměv

nežli vrásky, vyhýbej se stresu, zlosti, snaž se žíti bez starostí.
Ze srdíčka přejí dcery Yvona, Marcela, Lenka s rodinami a maminka Růženka.

Blahopřání

V květnu oslaví 65. výročí společného života manželé

BOHUMIL A JOSEFA ZELINKOVI

V tomto roce oslaví pan Zelinka 94. narozeniny
a jeho manželka 86. narozeniny

Vše nejlepší do dalších let přeje celá rodina.

Vzpomínka
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 24. dubna vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak krutý sen. Proč se tak stalo
znovu se ptáme a se slzami v očích tiše a s láskou vzpomínáme.

Dne 22. dubna uplynulo 6 let, kdy navždy dotlouklo srdce našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

VÁCLAVA ŠMÍDA ze Slavkova

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, děti s rodinami,
vnoučata. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 4. dubna 2004 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí paní

ANNY VRBÍKOVÉ
a dne 20. dubna 2004 pak pana

LADISLAVA HOFÍRKA
hostinského a dlouholetého předsedy zahrádkářů a včelařů ve Slavkově u Brna.

Vzpomeňte se mnou. Marie Langová, rozená Hofírková, neteř.

Opustili nás
Marian Slezák (31) 20. 3

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

● KOUPÍM GARÁŽ na Zlaté Hoře nebo ve
Slavkově. Tel.: 605 10 75 58.

● KOUPÍM DVOJGARÁŽ ve staré cihelně
ve Slavkově. Tel.: 777 893 414.

● PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK v Žid-
lochovicích u Brna na ul. Legionářská, „nad
farou“. Šířka pozemku 30 m, 2145 m2; sítě
na hranicích pozemku; příjezd na pozemek
ze dvou stran. Jedenkrát po zpevněné ko-
munikaci. Pozemek je oplocen. Cena do-
hodou. Kdykoliv kontakt na tel. 608817500
nebo e-mail karel@sahela.com. Ing. K. Žák

● PRODÁM POZEMEK – zahradu mezi
Židlochovicemi u Brna a Blučinou. Šířka
pozemku 20 metrů, 2460 m2; elektřina na
hranicich pozemku; pozemek je oplocen.
Cena dohodou. Kdykoliv kontakt na tel.
608817500 nebo e-mail karel@sahela.com.
Ing. K. Žák. 

● SÍTĚ SKELNÉ VLÁKNO a řetízkové ža-
luzie do plastových a eurooken, nabízíme
montérům i jednotlivým domácnostem.
Tel./fax: 544 223 013, 607 522 744.

● PRODÁM velký cihlový nadstandardní
byt 3+1 ve Slavkově. Tel.: 777 007 066. 

● STUDENT 3. ROČNÍKU SPŠ HLEDÁ
doučování matematiky. Tel.: 544 227 167.

● KOUPÍM BYT 1+1 nebo 2+1 ve
Slavkově. Tel.: 605 15 15 48.

● HLEDÁME RD se zahrádkou do 45 km
V od Brna. Tel.: 602 521 766.

● HLEDÁME PRONÁJEM bytu 1+1 nebo
2+1 ve Slavkově. Tel.: 777 650 118.

Újezd u Brna
544 224 435

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003

• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246

• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO,
Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli
od 9.30 do 20 h

Televizor OVP 2840
obj.ã. 010285.1 - ãerná barva
obj.ã. 010285.2 - stfiíbrná barva

70cm

Víte, co dýcháme? (2)�
Reaguji na článek Víte, co dýchá-

me? od JUDr. M. Honka z 26. 3. ve
Slavkovském zpravodaji. Jde o návrh
o zrušení automobilových závodů do
vrchu z důvodu emisí, hluku atd.
Slavkov se může pochlubit pěknými
serpentinamy a pochybuji, že zmiňo-
vaný závod hlučností, omezením a za-
mořením životního prostředí předčí
návaly aut u koupaliště, válečné osla-
vy včetně dělových výstřelů, hulákání
fandů při fotbale, letní diskotéky a jiné
hudební produkce, noční ohňostroje.
Motoristická akce taky přispívá k zvy-
šování prestiže Slavkova jako výše

uvedené. Všeobecně se ví, že motoro-
vá pila směle konkuruje nastartované-
mu autu co se týče zátěže na životní
prostředí. Je dojemné, jak se dá lehce
potírat fandovství lidí, kterým učaro-
val fenomén doby – auto. Tihle zatě-
žovatelé životního prostředí všechny
finance věnují na „svezení se“ na uza-
vřeném úseku a nejezdí k moři ani na
hory, pokud se už chceme bavit v šir-
ších souvislostech dopadu motorismu
na životní prostředí. Slavkovská trať
má na to stát se pojmem, jako podob-
né v Náměšti nebo ve Šternberku.

Zdeněk Bartoš

Pfiedná‰ky v sále Království
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
2. 5. Pravé pfiátelství s Bohem a bliÏními
9. 5. MÛÏeme Ïít navÏdy? Budete?

16. 5. Co zpÛsobí uzdravení národÛ?
23. 5. Vûnujme ãas rozjímání o duchovních vûcech
30. 5. Vybírejte si svou spoleãnost moudfie

Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.
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Ve Slavkovském zpravodaji č. 3/2004 byl publi-
kován článek s názvem „Stadion Dr. Zyky a maje-
tek Sokola v ohrožení“.

V tomto článku jsou uvedeny nepravdivé okol-
nosti týkající se činnosti výboru ohledně rozhodo-
vání majetku Sokola, a to konkrétně hotelu a res-
taurace Sokolský dům. 

Na počátku roku 1990 byl Sokolský dům objek-
tem, který vyžadoval zásadní rekonstrukci. Tento
objekt, jak ho všichni z té doby známe, byl soudním
znalcem odhadnut na 420 000 Kč. S tímto vkladem
nemovitosti vstupovala TJ Sokol Slavkov do celého
záměru. Vzhledem k tomu, že v té době nebylo
možno získat bankovní úvěr ze strany TJ Sokola,
rozhodl se výbor situaci řešit tak, že si úvěr na tuto
akci vezme obchodní společnost, která se zaváže
tuto rekonstrukci provést a TJ Sokol poskytne ga-
rance bance ve formě zástavy nemovitosti Sokolský
dům a ručitelského prohlášení. Vlastníci obchodní
společnosti pak byli nuceni v souvislosti s poskyt-
nutým úvěrem zastavit osobní majetek. 

Sportovní areál stadion v době uzavírání úvěro-
vých smluv nebyl ve vlastnictví TJ a proto tehdy
i v současné době nebyl předmětem zástavy. 

Původní rozpočtové náklady na rekonstrukci,
která byla rozdělena do tří etap, byly zvýšeny pod-
statným způsobem proto, že v průběhu stavebních
prací byly zjišťovány další a další skutečnosti ve-
doucí k tomu, že původní objekt musel být demolo-
ván a na jeho místě vystaveny objekty v rozsahu jak
jsou členům TJ známy k dnešnímu dni.

Podstatné zvýšení nákladů na rekonstrukci vedlo
také k zvýšenému objemu úvěru a tedy i požadavku
banky na splácení. Jen s velkými obtížemi se poda-
řilo jednotlivé etapy objektu dokončovat a zkolau-
dovat a začít splácet úvěr, což se v letech 1992 –
1998 dělo a splácelo. K tomuto datu byla splacena
téměř třetina úvěru. V této době však byla situace
taková, že byl úvěr podstatně navýšen, doba výstav-
by vzhledem k technickým problémům s původním
objektem značně prodloužena a především tyto sku-
tečnosti vedly k tomu, že nebyl dostatek finančních
prostředků k tomu, aby byl úvěr splácen v plné výši.
To vedlo k tomu, že obchodní společnost, která byla
nositelem úvěru byla dána do konkursu a v rámci

konkursního řízení je také požadována realizace zá-
stavních práv jak vůči vlastníkům obchodní společ-
nosti, tedy z jejich osobního majetku tak z majetku
TJ Sokola.

Současná hospodářská situace v tuzemsku nedo-
voluje, aby toto zařízení tvořilo takové zdroje, aby
bylo možné platit úvěr a případné úroky.

Výbor TJ se pravidelně na svých zasedáních
tímto problémem zabýval a dospěl k názoru, že or-
ganizace nemá potřebné finanční zdroje na zapla-
cení úvěru včetně příslušenství a o tomto stavu
také informovala nadřízený orgán. Při opakova-
ných jednáních bylo potvrzeno, že ani tento nemá
k dispozici finanční prostředky, které by mohly
být použity shora uvedeným způsobem. Nadřízené
orgány byly též informovány, že rekonstrukce
a výstavba Sokolského domu byla plně hrazena
z poskytnutých finančních prostředků KB. TJ
Sokol Slavkov ani ČOS se na tomto projektu fi-
nančně nepodílela. 

Proto výbor rozhodl o tom, že je majetek v sou-
časné době provozován obchodní společnosti Hotel
Sokolský dům. TJ Sokolu je placeno nájemné a jsou
vedeny spory ohledně poskytnutých záruk a násled-
né řešení celé situace. Od začátku nájemního vztahu
v roce 1991 je placeno sjednané nájemné v plné výši.

Tedy nájemní smlouva je řádně plněna a za zhod-
nocení majetku tělovýchovná jednota Sokol navíc
dostává sjednané nájemné. 

Výbor TJ Sokola se ohrazuje proti tomu, že do-
šlo k neoprávněné dispozici s majetkem Sokola, ne-
boť výbor byl v minulosti i v současnosti veden sna-
hou, aby jeho původní majetek byl zhodnocen.
K tomuto zhodnocení zcela reálně došlo, neboť fi-
nanční prostředky poskytnuté bankou byly jedno-
značně použity ve prospěch majetku Sokola, tedy
do rekonstrukce objektu Sokolský dům.

Výbor TJ Sokola samozřejmě připouští skuteč-
nost, že k zaplacení úvěru a úroku v plné výši nedo-
šlo. Domnívá se však, že důvodem tohoto stavu je
především to, že v průběhu výstavby vznikly ne-
předvídatelné skutečnosti mající za následek zvýše-
nou potřebu úvěru a dalším důvodem je to, že došlo
k prodloužení výstavby, a tudíž nemohl být úvěr
v požadovaných termínech splácen. Pro objektivní

posouzení v celé věci je nutno dále uvést, že původ-
ní úvěrový rámec činil 15 000000 Kč a tento byl
vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zvýšen
na 25 000000 Kč. Pokud by k tomu nedošlo, neby-
lo by možné zajistit dostavbu objektu a jednoznač-
ně by došlo ke zmaření původního záměru a tedy
i neúčelné vynaložení částky 15 000 000 Kč, neboť
objekt by byl rozestavěn a nedokončen. V důsledku
působení povětrnostních vlivů by byl tento objekt
vystaven postupné erozi.

Uvedeným stanoviskem chce výbor poukázat na
složitost věci a zcela odmítá zjednodušený a zavá-
dějící pohled, který byl prezentován ve Slav-
kovském zpravodaji a jež nevychází ze souvislostí
celého případu. Anonymní pisatelé článku, kteří se
označili jako „slavkovští volejbalisté“ ve Slav-
kovském zpravodaji uvedli pro veřejnost informa-
ce, které jsou zavádějící, neúplné a účelové.

Na výborové schůzi TJ Sokol tyto názory pre-
zentoval pan Kuchta Lubomír společně s panem
Kupčíkem Milanem a Štůskem Romanem. Přestože
nejsou členy TJ Sokol, poskytnul jim výbor TJ vy-
světlení v plném rozsahu. I přes tyto názory se pan
Kuchta pokusil opětně prezentovat na Valné hroma-
dě, aniž by přihlédl k informacím, které jim výbor
TJ předtím poskytnul. Valná hromada TJ Sokol
podpořila stanovisko výboru a vzhledem k tomu, že
pan Kuchta Lubomír a výše uvedení pánové nejsou
řádnými členy TJ a neumožnila jim účast na Valné
hromadě.

Těmito nepodloženými a zavádějícími údaji in-
formoval pan Kuchta Lubomír radu města Slavkova
a posléze pan Šafář i městské zastupitelstvo. Tyto
praktiky se výboru TJ zdají přinejmenším velmi po-
divné. Výbor TJ seznámil se svým stanoviskem
radu města a pozval členy rady na zasedání Valné
hromady za účelem jejich plné informovanosti.

Výbor TJ Sokol Slavkov u Brna
PS: Redakce zpravodaje nezodpovídá za obsah článku.

Vyjádfiení v˘boru TJ Sokola Slavkov u Brna�

V posledních týdnech se opakovaně z médií
dovídáme o válečných nepokojích v Iráku
a o teroristických útocích na různých místech
světa. Každý z nás je zřejmě nějak těmito udá-
lostmi zasažen. Je však velmi snadné „stáh-
nout se“ a zaujmout postoj nezájmu a neúčas-
ti. Koneckonců, mohli bychom říci, proč bych
se staral o nějakou odlehlou válku nebo tero-
ristické útoky, které mi snad bezprostředně ne-
hrozí. Často si raději stavíme v sobě samých
„mentální zdi“ vysoké tak, aby nás spolehlivě
oddělily od všeho nepříjemného. Staří čínští
císaři vystavěli a udržovali Velkou zeď, aby tak
udrželi všechny barbarské vetřelce v bezpečné
vzdálenosti. Berlínská zeď zase měla ochránit
komunistický režim v NDR před ideologickou
„diverzí“. Co se dělo za zdmi těchto ghett, ni-
koho příliš nezajímalo – za předpokladu, že
všechny hrozby zůstaly v bezpečné vzdále-
nosti.

I my, dnešní křesťané, máme sklon „opev-
ňovat se“ a uzavírat se před vším, co je
„mimo“ naše rodiny, naši farnost, náš život.
Nedávno jsem navštívil své přátele na jednom
brněnském sídlišti. Když jsem očima přejížděl
dlouhé řady paneláků, napadlo mě, kolik ze
všech těch lidí v nich se považuje za katolíky?

A pokud ano, kolik z nich se účastní nedělní
bohoslužby, přijímá svátosti a nechá své děti
pokřtít nebo chodit na hodiny náboženství?
Kolik z nich zajistí svým zesnulým křesťanský
pohřeb? A tak se ptám, jak my jako křesťané
odpovídáme na tuto vážnou výzvu k evangeli-
zaci právě tady a teď, v naší diecézi, v naší far-
nosti, tam, kde žijeme?

Evangelizace vždy začíná na osobní rovině.
To znamená, že musíme být pevně zakotveni
ve vlastním vztahu víry a důvěry v Boha, aby-
chom se mohli stát skutečnými apoštoly dru-
hým a pro druhé. A jak být apoštoly? Tím, že
budeme živým příkladem víry projevující se
věrností křesťanské bohoslužbě, dobrým lid-
ským chováním a hlavně radostí pronikající
a naplňující naše životy a vztahy. Budeme-li
my sami šťastní v té víře, kterou vyznáváme,
nejspolehlivěji přivedeme ke Kristu i druhé.
Jako pomocníci na cestě „radostné evangeliza-
ce“ nám mohou sloužit někteří svatí. František
z Assisi řekl, že „smutný svatý není žádný sva-
tý.“ A sv. František Saleský, který sám celý ži-
vot zápasil s trudomyslností a depresemi,
k tomu dodává: „Více much lapíš na lžičku
medu než na sud octa.“ Tak kdy začneme la-
pat? P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář

Poslání křesťana – být apoštolem Program fiímskokatolické farnosti
Pouť rodin na Lutrštéku, sobota 1. 5., pěší 13.30

od fary ve Slavkově, 15.00 soutěže, 17.00 mše
sv. za rodiny v celé Evropě

Velikonoční liturgie v cyrilometodějském obřadu,
neděle 2. 5., kaple na faře 9.30, zpívá Moravský
Cherubínský sbor 

Mše sv. v penzionu se svátostí pomazání nemoc-
ných, čtvrtek 13.5. v 8.00 (7.30 svát. smíření)

Poutní mše sv. na Urbánku, neděle 16. 5. v 18.00 
Pouť národů do Mariazell, sobota 22. 5. 
Svatourbanské hody ve Slavkově, neděle 23. 5.

v 9.15 průvod a hodová mše sv. 
Vigilie Seslání Ducha svatého, sobota 29. 5.

v 19.00 farní kostel.

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů sedmého dne se schází ve

Slavkově u Brna dvakrát až třikrát v měsíci k so-
botním bohoslužbám, v domě Církve husitské
(CČSH) na Jiráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské
zbrojnice). V květnu vás zveme na soboty 8.
a 22. 5. Začínáme v 9 hodin studiem Bible (kni-
ha Izajáš) a od 10.30 hod probíhá kázání.

Dále pokračují úterní posezení u čaje s ná-
zvem „Večery nad Biblí aneb Může nás Bible
oslovit ještě dnes?“ studium Matoušova evange-
lia na pokračování. Opět v domě CČSH v 18 h. 

Pokud chcete prožít příjemný večer, s někým
novým se seznámit, nebo jen získat nové obzory,
jste srdečně zváni. Rádi Vás uvidíme.

Bližší informace na tel.: 737 112 425, (kazatel
Martin Žůrek), email: zurdin@raz-dva.cz,
www.casd.cz. (mž)
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Práce na zahrádce v květnu – choroby a škůdci
VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA

doporučuje
MATRIX REVOLUTIONS V‰e,co má zaãátek, má i konec. Neo. Trinity.

Morpheus. V ohromujícím závûru trilogie MATRIX se její hrdinové ocitají
jen krÛãek od koneãného vítûzství nebo vyhlazení.

S.W.A.T. – JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ Samuel L. Jackson dává
dohromady speciální jednotku! Její první úkol zní: transport mezinárodní-
ho drogového bosse do vy‰etfiovací vazby – a to v‰e poté,co zloãinec na-
bídne 100 milionÛ dolarÛ tomu kdo ho osvobodí!

HRÁâI SYLVESTER STALLONE. Uznávají jen jediné pravidlo – podvádût.“
„Podívejte se pod povrch“. Karty jsou rozdány a hra zaãíná! 

BOJOVNÍCI Akãní thriller z produkce Mel Gibsona a Jet Lia.Stará legenda
vypráví o temn˘ch andûlích, ktefií suÏují Zemi od jejího poãátku. Mezi nimi
a koncem ve‰kerého Ïivota stojí jediná pfiekáÏka….

MASTER & COMMANDER – ODVRÁCENÁ STRANA SVùTA RUSSELL
CROWE. Na loì Jacka Aubreyho, náhle zaútoãí nepfiítel. PfiestoÏe je velmi po-
niãená a mnoho lidí z posádky je zranûn˘ch, Aubrey se vydává na nebezpeã-
nou plavbu za nepfiítelem.

GOOD BYE LENIN! V normalizaci bylo v‰e normálnû nenormální. Pamûtníci
star˘ch ãasÛ, v nichÏ pfievládala rudá a pfiízniv˘ vítr vál v˘hradnû od v˘-
chodu,budou mít pfii sledování hofiké komedie nespornou v˘hodu,protoÏe
jí budou rozumût.Ano, tohle se skuteãnû dûlo, a nejen v NDR.

JEEPERS CREEPERS 2 Parta basketbalistÛ musí na silnici strávit noc v au-
tobusu.Probuzen˘ a hladov˘ Creeper se v‰ak postará o to, aby nikdo
z nich nezamhoufiil oka.âeká je opravdu dlouhá,hrÛzná noc.

DRAâÍ BOU¤E Nová fantasy sága na motivy knih J.R.R. Tolkiena autora tri-
logie Pán prstenÛ.Král Fastrad je potrestán,kdyÏ jeho ¤í‰i temnoty napad-
nou hvûzdní draci.Fastrad v‰ak neváhá a poÏádá o pomoc panovníka sou-
sední ¤í‰e slunce.Ten zformuje skupinu bojovníkÛ ktefií mají ochránit
obyvatele pfied dal‰ím útokem drakÛ……

BLB¯ A JE·Tù BLBùJ·Í – JAK HARRY POTKAL LLOYDA Jsou mladí,
jsou srandovní, ale v palici mají temno… Bláznivá komedie, ve které se
dozvíte, co pfiedcházelo filmu „BLB¯ A BLBùJ·Í“

·VINDLÍ¤I NICOLAS CAGE. LÏi a kraì a kdyÏ ti to projde,tak se neboj jít do
toho znovu.

ALEX & EMMA KATE HUDSON, LUKE WILSON. Jak ztratit kluka v deseti
dnech v komedii o neschopném spisovateli a jeho tvrdohlavé múze…

ZÁVOD âtyfii kamarádi mají slíbené ãtyfii miliony dolarÛ za zabití kapitánky vlast-
ního sportovního druÏstva, mladé a bohaté dûdiãky Lénore… 

ÎELARY A≈A GEISLEROVÁ, GYORGY CSERHALMI v romanci o síle nûhy
tváfií v tváfi smrti. Pfiíbûh o svûtû, kde lidé ztrácejí i nacházejí sami sebe. 

KLOKAN JACK JERRY O’CONNELL, ANTHONY ANDERSON, ESTELLA
WARREN. Ukradl peníze a nechce je vrátit. Je to klokan…. Akãní komedie
pro celou rodinu.

TORUS DAVID KEITH. Torus je svûteln˘ prstenec. Kde se objeví torus, civi-
lizace konãí…

NED KELLY ORLANDO BLOOM, HEATH LEDGER, NAOMI WATTS. Pravdiv˘
pfiíbûh jednoho z nejznámûj‰ích lidí postaven˘ch mimo zákon. 

ENCRYPT GRANT SHOW, VIVIAN WU. Svût se propadl do horoucích pe-
kel… a bohuÏel pfieÏil. Sci-fi pfiíbûh z kruté budoucnosti. 

BROUCI Pou‰tí se do boje s neznám˘m. Neznámé musí b˘t zniãeno.
Neznámo jak. Nûco takového nechtûjte zaÏít! 

DÍVâÍ VÁLKA FIONA ALLEN, DAVID HAYMAN. Pamatujete si, jak se bou-
rala fiímská fií‰e? Jak skonãilo slavné impérium, jehoÏ podoba se utváfiela
po staletí? ZapomeÀte na dûjepis, Dívãí vílka vás bude bavit!

ZJEVENÍ CHRISTINA RICCI. KERRY FOX. Malé mûsto, kde nikdo není tím, ãím
se zdá b˘t. Mrazivá hrÛza ve stylu ·estého smyslu a Ti druzí. 

POKU·ENÍ BEYONCÉ KNOWLES, CUBA GOODING jr. Pokud vám zemfie
nechutnû bohatá teta a vy jste jedin˘ právoplatn˘ dûdic, nikdy se pfiedem
netû‰te na dûdictví!

KLÍâ K LÁSCE RUPRT EVERETT, JONATHAN ARIS. KdyÏ se britsk˘ smysl
pro humor stfietne s italskou Ïivelností, mÛÏe b˘t v˘sledná reakce velice
boufilivá a nevyzpytatelná.

VOMETÁCI LESLIE NIELSEN, PAUL GROSS. Romantická komedie z pro-
stfiedí curlingu.

CQ JEREMY DAVIES, ANGELA LINDVALL, GÉRARD DEPARDIEU. Sci-fi ko-
medie o nadûjném filmafii, kter˘ se snaÏí prorazit v tûÏké konkurenci.

KRYSA¤ WILLARD CRISPIN GLOVER. Willard se stává vÛdcem smeãky
v tomto thrilleru nahánûjícím husí kÛÏi, kter˘ vás vezme na nezapomenu-
telnou cestu do hlubin mysli ‰ílené du‰e… 

RUDÁ VODA LOU DIAMOND PHILLIPS, COOLIO, ROB BOLTIN. Ohromn˘
lidoÏrav˘ Ïralok zaãne vládnout v klidn˘ch vodách Mississippi.

CHTÍâ Tajemství. Zvrhlost. Vá‰eÀ. Moc. Vûci nefiestné. Erotick˘ thriller .
ÚNOSCE SYLVIE TESTUD, GÉRARD DEPARDIEU, GILLAUME DEPARDIEU.

Témûfi autobiografické rodinné drama o sobectví, vzdoru, lítosti a odpou‰tûné. 
CÍL STEPHEN BALDWIN, JAMES RUSSO. Nikdy neminul cíl. Teì se sám

stal terãem.
VLAD NARÁÎEâ BILLY ZANE. Linsey se vydává se sv˘mi pfiáteli k sídlu kru-

tého vládce Vlada-Draculy. Zaãínají se dít podivnûj‰í vûci.
JAK JE TùÎKÉ B¯T UPÍREM Komedie o upírovi, kter˘ se pokou‰í zbavit

sv˘ch stravovacích návykÛ.
JAKO S KLOKÁNKEM RÚ Zbrusu nové jarní dobrodruÏství medvídka Pú

a jeho kamarádÛ. 
QUENTIN TARANTINO: KILL BILL – JIÎ BRZY NA VHS A DVD. Tù·TE

SE! JiÏ 10. 5. 2004.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pranostika: Májová kapka platí nad dukát. 
Květen je nejkrásnější měsíc v roce. Po dlou-

hém zimním období se vše zelená, jarní květiny
a ovocné stromy kvetou a lákají svými barvami
a vůní včelky. Tomu neodolají zahrádkáři vyrazí
upravovat a zkrášlovat svoje zahrady a sady.
Nezapomeňme se však zastavit a nasát do sebe tu
krásu a vůni, která nás obklopuje. Ovocné strom-
ky již mají dostatek mízy, a proto je ještě mož-
nost z nenarašených roubů přeroubovávat pecko-
viny a jádroviny technikou za kůru. Proti
slimáčkům a plzáčkům, kteří ohrožují vysetou
a vysázenou zeleninu je možno použít DUSÍKA-
TÉ VÁPNO 30 gr. na m2, které působí hnojivě
i herbicidně nebo VANISCH SLUG PELLETS
1,5–3 g na m2. Aplikují se opatrně tak, aby nedo-
šlo ke styku s rostlinami. Začínáme též s ochra-
nou proti strupovitosti a padlí jádrovin CLARI-
NET 20SC 0,1–0,15%, DUBIGAN 12 EC
0,045–0,06%, TOPAS 0,15–0,2%, PUNCH
0,02–0,03%; pilatkám na peckovinách: ZOLO-
NE 35EC 0,2%; listovým mšicím: PIRIMOR 25
WG 0,1–0,15%; vlnatce krvavé: PIRIMOR 25
WG 0,5–0,75%, AZTEC 140EW 0,075–0,1%
nebo nový MOSPILAN 20 SC 0,013%. 

Z březnového výsevu se již sklízí salát, špenát,
kopr a na uvolněné záhony vyséváme ředkvičky,
hrášek, karotku, salátovou řepu, fazolky a pozd-
ní košťáloviny. Po období tzv. ledových mužů se
vysazují sazenice teplomilných rostlin – rajčata,
papriky, melouny, tykve, cukety… Nově vysáze-
né sazenice dostatečně zaléváme a rosíme.
Trávník pravidelně sekáme a krátkou řezanku
použijeme na zahrádce jako mulč, který brání rů-
stu plevelů a odpařování vláhy. 

Nebezpečným škůdcem póru se v posledních
letech stala VRTALKA PÓROVÁ. V našich pod-
mínkách má dvě generace za rok, první generace
nalétává na rostliny koncem dubna a začátkem
května, druhá většinou početnější a také škodli-
vější generace nalétává koncem srpna a začát-
kem září, ale ta již letní pór prakticky nepoško-
zuje. Na zahrádkách lze k ochraně úspěšně

využít zakrytí porostu póru NETKANOU TEX-
TILIÍ 4–6 týdnů vždy přes období náletu. Při sil-
nějším výskytu druhé generace necháme porost
zakrytý raději až do konce září. Z chemické
ochrany lze použít DECIS FLO 0,06%. Prvně
ošetřujeme proti jarní generaci v poslední deká-
dě dubna nebo začátkem května, proti letní gene-
raci koncem srpna nebo začátkem září. 

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ – brouci přezi-
mují většinou v blízkém smíšeném lese – pod
stromy, v listí a v trávě. Na zahrádkách se obje-
vují během března a dubna a při teplotě nad
15°C kladou samičky do květních pupenů vajíč-
ka. Bělavé larvy vyžírají poupata, která nevykvé-
tají a zasychají. OCHRANA: Nejpozději ve fázi
myšího ouška ošetřit prostředkem OLEOEKOL
1% nebo TORANT 0,1%, nově se zavádí biolo-
gický prostředek NOVODOR FC.

Jsou choroby a škůdci ovocných stromů
a rostlin, proti kterým umíme zasáhnout různými
prostředky. Jsou ale i škůdci naší krásné přírody
se kterými si poradit neumíme. Jsou to ti, kteří si
uklidí na své zahrádce a vše nepotřebné vysypou
k sousedovi, do keřů kolem cest, v sadech, polích
a hlavně v Zahrádkové osadě pod Urbanem. Je
nutno si těchto „zahrádkářů“ všímat, upozornit
na dodržování pořádku a pokud nebude sjednána
náprava, zveřejníme je ve Slavkovském zpravo-
daji. Přitom si tito pořádkumilovní zahrádkáři
neuvědomují, že vyhrabanou trávu a různý za-
hradní odpad lze zkompostovat a připravit si
kvalitní hnojivo. Pro hnilobou napadené ovoce
vykopeme jámu, do které celý rok ukládáme od-
pad a prosypáváme páleným vápnem a na konci
sezony zaházíme – příroda si již poradí. Zbudou-
li nám pro přírodu nezničitelné věci, lze je ode-
vzdat zdarma ve sběrném dvoře RESPONA na
Zlaté hoře. Těm, kteří naši přírodu ochraňují dě-
kujeme a těm, o kterých jsou tyto řádky připomí-
náme, že i na nich záleží jak bude naše příroda
vypadat za několik let. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí
zahrádkáři ZO Slavkov u Brna. 

Jaro na Zlaté Hoře
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okénko
Borovice

Z velmi početné rodiny borovic na celém svě-
tě rostou u nás jen dva původní druhy.
Nejhojnější evropská borovice lesní Pinus silve-
stris, která kdysi nosívala hezké české jméno
sosna a borovice kleč, Pinus mugo, většinou ke-
řovitá kosodřevina. Zdomácnělá u nás borovice
černá Pinus nigra původem z jihu Evropy je ne-
náročná, roste i na vápencových půdách, je deko-
rativní, dlouhojehličná a snáší dobře znečištěné
městské prostředí. V mohutnosti vzrůstu má pr-
venství severoamerická borovice cukrová svými
60 metry výšky a sílou kmene až 3 m. Rekord ve
stáří nejen borovic ale všech stromů drží borovi-
ce dlouhověká Pinus longaeva ze suchých oblas-
tí americké Kalifornie a Nevady, téměř pět tisíc
let stáří. Piniové borovice, které mají velká se-
mena, místy zvaná piniové oříšky rostou na
všech kontinentech severní polokoule vždy byly
a dosud jsou významnou složkou potravy nejen
zvířat, ale i lidí. 

Naše borovice je stromem nenáročným,
ochotným růst na písčitých i štěrkovitých pů-
dách, ve skalních štěrbinách i ve zdivu, stává se
pionýrskou dřevinou pro přípravu stanoviště ji-
ným stromům. Borovice byla považována za
strom přinášející štěstí, v mnohých kulturách do-

sud je posvátným stromem a svým neopadavým
vždyzeleným jehličím zosobněním věčného ži-
vota. Borovice sehrály významnou roli v materi-
álním a kulturním životě lidí. Jejich dřevo, kůra,
jehličí a pryskyřice, to všechno má rozsáhlé
praktické upotřebení. Při poranění stromu ze dře-
va i kůry vytéká pryskyřice a ránu zaceluje. Toho
se využívá a před smýcením silných stromů se na
kmenech dělají zářezy a pryskyřice vytéká do
připravených nádobek. Zahříváním se z prysky-
řice získává tekutý terpentýn a tuhá kalafuna.
Terpentýn dobře desinfikuje vzduch v místnosti
i v přírodě. Při jeho okysličování se vytváří ozon
který má vysoké antibakteriální vlastnosti.
Terpentýnová silice má dosud své místo v aro-
materapii a přidává se do antirevmatických mas-
tí. Pro svůj obsah pryskyřice a eterického oleje
má i čerstvé jehličí silný antibakteriální účinek.
V borových lesích je vzduch prakticky sterilní.
Krychlový metr vzduchu v borovém lese obsa-
huje 200 až 300 bakterií, zatím co stejné množ-
ství vzduchu ve městě obsahuje přes třicet tisíc
bakterií.

„Borovice – to je žena ne do morku kostí, ale
až na dřeň. Jak nádhernou, zrzavou, tizianovskou
pleť má na pažích, na šíji i tam vysoko nahoře
a jak jí to kouzelně ladí s tmavě zelenou hustou
kšticí“… M. Hrabovský

V minulém pokračování našeho seriálu, který
vás zve k návštěvám pozoruhodných zbytků
ohrožené přírody jsme opustili významnou rezer-
vaci ležící jižně obce Marefy – rezervaci Šévy.
Nyní se posuneme severním směrem od této ma-
lebné moravské obce. Nalezneme zde za státní
silnicí převážně jižně exponované stráně s názvy
„Katovina“ a „Člupy“. Antonín Kudrmann ve
studii „Lesostep na jižním okraji Hané“ publiko-
vané roku 1928 ve Věstníku klubu přírodovědec-
kého v Prostějově tyto stráně chápe jako jednu lo-
kalitu. Trať zvaná „Katovina“ je rozlohou
rozsáhlejší a člověk zde již přírodu významně
změnil. Největší část strání je dnes zalesněna
akátovým hájkem. O tom jakým způsobem seve-
roamerický akát (Robinia pseudoaccacia) ovliv-
ňuje vegetaci jsem se stručně zmínil v minulém
pokračování. V nejzápadnější části strání byla
zbudována oplocená zahrádkářská kolonie a pou-
ze v malé části nejstrmějších svahů zůstala teplo-
milná travinná společenstva. Prudký svah na fly-
šovém podkladu se trhá a utržené části sjíždějí,
čímž se zde obnažuje půda, kde mohou růst kon-
kurenčně slabé rostliny, jako například mechy
prutník nachýlený (Bryum imbricatum), tučnolís-
tek tuhý (Aloina rigida), z kvetoucí bylin zde na
jaře rozkvétá hluchavka objímavá (Lamium am-
plexicaule), později potom černucha rolní
(Nigella arvensis) a řada dalších druhů.

Z našeho programu nejen pro diabetiky
v květnu nabízíme:

• Od středy 12. 5. 2004 začínáme hrát pétan-
que. Přijít mezi nás můžete každou středu od 17
hodin. do zámeckého parku na pískové prostran-
ství. Pétanque je nenáročná, pohodová hra, při
které si zasportujeme, popovídáme s přáteli
a v dobré náladě jdeme domů.

• V rámci preventivních programů pro klienty
VZP využíváme možnost návštěvy Aquaparku
ve Vyškově. Další autobusový zájezd se usku-
teční v úterý 18. 5. 2004 s odjezdem v 17 hod.
z parkoviště za tržnicí. Poplatek za autobus Kč
32,– za bazén 10 Kč. Děti do 10 let zdarma.
Přihlášky týden dopředu vždy v úterý 9–11 hod.
v naší kanceláři na poliklinice.

• V rámci edukačně motivačního programu
uskutečníme přednášku MUDr. Svatavy
Vaďurové na téma: Kožní problémy diabetiků.
Přijít na ni můžete v úterý dne 25. 5. t. r. ve 14
hod. do zasedací místnosti Městského úřadu,
Palackého nám. 65, 1. posch.

• Znovu připomínáme všem diabetikům, že si
mohou naším prostřednictvím objednat dočasně
slevněné glukometry SmartScane s příslušen-
stvím za Kč 1990,–.

• Nezapomeňte, že si po dlouhé zimě můžete
dopřát očistnou kúru, např. odvar z mladých vý-
honků kopřivy. Můžete si také doplnit vitaminy,
nejlépe z čerstvé zeleniny jako je ředkvička, sa-
lát, špenát, pórek, cibulka, česnek. Dobrým vti-
pem jsou také houby – májovky. Nemají žádnou
energetickou hodnotu, ale obsahují užitečné mi-
nerály a jsou zpestřením našeho jídelníčku.

Už v květnu si můžete sbírat různé léčivky,
které pomáhají při kompenzaci diabetu a připra-
vit si vlastní diabetický čaj. Sbírat můžete pam-
pelišku, list borůvky, šalvěj, třezalku, kopřivu,
list břízy, květ černého bezu, řepík, řebříček.

Ke správné kompenzaci diabetu se doporuču-
je přiměřená dieta, pohyb (chůze, jízda na kole,
plavání) a také zvládnutí stresu. Klíč k dobrému
zdraví leží v rukou samostatných diabetiků, pro-
to udělejte něco pro sebe, přijďte mezi nás pou-
čit se a také zabavit. Marie Miškolczyová

Zveme vás do kurzu angliãtiny
Pod patronátem územní organizace Svazu dia-

betiků ČR ve Slavkově se od letošního ledna
schází skupina lidí ke studiu angličtiny. Náš lek-
tor PhDr. Pavol Foltín tento kurz nazval
Angličtina s úsměvem – English with Smile.
Pustili jsme se do studia s velkým zaujetím.
Myslíme si, že při oslavách dvoustého výročí bit-
vy tří císařů zvládneme základní konverzaci se
zahraničními návštěvníky. Také naším vstupem
do Evropské unie s možností cestování a zaměst-
nání v zahraničí jistě základní znalost angličtiny
využijeme. Přijít mezi nás ještě můžete každý
čtvrtek od 17.30 hod. na polikliniku – dětská část.

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska

Stráně zvané „Člupy“ tvoří malý amfiteátr
a jsou od roku 1981 chráněny jako přírodní pa-
mátka v níž jsou předmětem ochrany člověkem
neporušená travino-bylinná společenstva.
Nalezneme zde také „hrady“, ale nikoliv vybudo-
vané člověkem, nýbrž králíky. Činnost králíků je
patrná také v rezervaci „Šévy“, ale na „Člupech“
se projevuje výrazněji. Nalezneme zde suchobyt-
né a teplobytné rostliny ponticko-panonského pů-
vodu. Řada z druhů, které se zde vyskytují je
chráněných a fytogeograficky významných, pro-
tože se zde vyskytují na okraji svého areálu.
Vzpomeňme alespoň některé z nich. V předjaří
a časném jaru, tedy právě nyní, kdy padl Váš zrak
na tyto řádky, zde na zpevněné hlíně můžeme na-
lézt asi 1,5 mm „velký mech“ prchavku křivolis-
tou (Ephemerum recurvifolium). Tato je význač-
ná svým vytrvalým protonematem podobným
řase a je to mech vzácný, vázaný v České repub-
lice na nejteplejší oblasti, jemný a něžný. Kvetou
zde takové skvosty mezi bylinami jako koniklec
velkokvětý (Pulsatilla grandis), bělozářka větev-
natá (Anthericum ramosum), zvonek sibiřský
(Campanula sibirica), kozinec rakouský (Astra-
galus austriacus), hvězdnice zlatovlásek (Aster
linosyris). V plném létě zde rozkvétá omamně
vonící třemdava bílá (Dictamnus albus). V bota-
nické literatuře se traduje, že za bezvětrného slu-
nečného počasí je možné vonný opar v okolí stat-
né kvetoucí třemdavy zapálit. Nikdy jsem to
nezkoušel, a proto neznám možné následky, ale
vzhledem k nebezpečí požáru při manipulaci
s otevřeným ohněm to nikomu nedoporučuji.
Příjemnější je opájet se její vůní. K podzimu zde
můžete nalézt velmi dekorativní hvězdnici
chlumní (Aster amellus). Někteří z Vás možná
znají jí příbuzné tmavomodré astry ze zahrádek,
kde je občas pěstují. 

Přeji vám příjemný jarní výlet za nepoznanými
skvosty. RNDr. Ivan Novotný

Chráněná území (3)

Účastníci kurzu angličtiny

Koniklec
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Akce v regionu
BOŠOVICE
8. 5. Stanislavský jarmark
8. 5. Výstava vín s ochutnáváním
29. 5. Pochod, cyklojízda Šlapka IX. roč.
HERŠPICE
2. 5. Svátek matek
7. 5. Májový taneček
29., 30. 5. Rybářské závody
HOLUBICE
15. 5. Turnaj v nohejbalu
LOVČIČKY
1. 5. Ochutnávka vín
KŘENOVICE
9. 5. Oslava dne matek
9. 5. Festival Pod křenovskó májó
NÍŽKOVICE
8. 5. Svátek matek
29. 5. Dětský den
ŠARATICE
29. 5. Běh kolem Mohyly míru
VELEŠOVICE
9. 5. Besídka k svátku matek
22. 5. Babské hody

Té poslední skupině je věnovaná třídenní vý-
stava Zahradní dny, která se bude konat v zá-
meckém parku ve Slavkově u Brna 14. až 16.
května. Pořadatelé nabízí návštěvníkům mož-
nost shlédnout širokou nabídku zboží, která
souvisí se zahradnickou a chalupářskou činnos-
tí. Květiny, okrasné dřeviny, skalničky, kaktu-
sy, sukulenty, masožravé rostliny, umělé květi-
ny, traktory, travní technika, čisticí technika,
zavlažovací technika, přídavné nářadí, zahradní
keramika, včelí produkty, výrobky pro hobby
a domácnost atd. To vše najdete v příjemném
prostředí zámeckého parku.

Pořadatelé připravili pro návštěvníky pestrý
doprovodný program. V sobotu zde budou kon-
certovat dechové kapely a večer mohou ná-
vštěvníci zhlédnout unikátní vodní, světelnou
a hudební show u fontány v parku. Na neděli
se mohou těšit fanoušci dechové kapely
Stříbrňanka. Od 10 do 16 h bude koncertovat
přímo v areálu výstavy. Ani na děti pořadatelé
nezapomněli a připravili pro ně atrakce.
Například tzv. babiččin dvoreček, skákací
hrad, balónky …a další překvapení. Pro ná-
vštěvníky počítáme s nabídkou občerstvení.
Každý den na konci bude vyhlášena tombola. 

Výstava bude otevřena v pátek a sobotu od 9
do 18 hod. V neděli od 9 do 17 hod. Po dobu
výstavy nebude provoz slavkovského zámku
nijak omezen, takže lze navštívit i zdejší zají-
mavé expozice. P. Navrátil

www.zahradnidny.wz.cz, tel.: 605 265 657.

Zahradní dny 2004
Současná doba klade na člověka vysoké nároky, život-

ní tempo u mnohých překračuje únosnou míru. Pracovní
doba zasahuje často do večerních hodin. Tento fyzicky,

ale hlavně psychicky náročný způsob života se musí nutně vyvažovat patřičným od-
počinkem. Buď pasivním nebo aktivním. Je potřeba prostě takzvaně „vypnout mo-
zek“ a věnovat se jiné činnosti, která mu působí radost a odstraní stres. Někdo od-

počívá vleže u televize, někdo jde na pivo, jiný sportuje, někdo chalupaří a nebo zahrádkaří. 

28. března byla ukončena střelecká soutěž
Zimní ligy 2003 - 2004, kterou pořádal od října
2003 do března 2004 sportovně střelecký klub
0750 E-COM Slavkov na Zámecké střelnici firmy
E-COM s.r.o. Slavkov u Brna. Soutěžilo se v šesti
střeleckých disciplínách. Soutěží se zúčastnilo
přes šedesát sportovních střelců z celé jižní
Moravy a několik střelců i z Čech. Ze šesti soutěž-
ních kol ve čtyřech disciplínách  se podle výsledků
vybrali nejlepší čtyři a z celkového součtu bylo no-
minováno nejlepších pět soutěžících do finálového
závodu, který proběhl 28. března, a z něj vyšli ví-
tězové celé soutěže v jednotlivých disciplínách.

V disciplíně sportovní pistole 5+30 dosáhl nej-
lepšího výsledku J. Goldhammer (Slavkov) nástře-
lem 278 bodů a zvítězil před St. Hlaváčkem z Brna
273 bodů a hodonínským Ing. R. Čučkou  271 b.
(rovněž Slavkov).

V disciplíně sportovní pistole 30+30 výsledkem
558 bodů zvítězil St. Hlaváček před Ing. J.
Procházkou z Vyškova 538 b. a mikulovským Ing.
K. Čížkem 532 b. (Slavkov).

Ve střelbě VStP 5+30, což je střelba z pistole
nebo revolveru bez sportovních úprav, se jako prv-
ní umístil nástřelem 276 b. Ing. J. Procházka před
V. Kúřilem ze Ždánic 273 b. a Ing. R. Čučkou s ná-
střelem 271 b.

V poslední finálové disciplíně velkorážné pisto-
le  15 ran na pevný terč a 15 ran rychlopalba na
otočný terč zvítězil nástřelem 271 b. opět J.
Goldhammer před V. Kúřilem 252 b. a Ing. J.
Procházkou 250 b.

Vložených závodů ze vzduchových pistolí 60
a 40 ran se účastnilo téměř 80 soutěžících včetně
dorostenců. V disciplíně VzPi 60 ran zvítězil
s 3352 b. J. Goldhammer z SSK 0750 E-COM

Slavkov před dorostencem J. Šíchou (Slavkov) ná-
střelem 3208 b. a J. Vyoralem z Křenovic 3165 b.

Disciplínu VzPi 40 ran vyhrál L. Šícha
(Slavkov) dosažením 2079 bodů před J.
Goldhammerem 1872 b. a St. Hlaváčkem 1818 b.

V kategorii dorostenců se umístil na 1. místě
výkonem 2134 bodů J. Šícha před klubovým kole-
gou Stanislavem Sokoltem 1636 b., oba účastníci
Mistrovství ČR, a Tomášem Slobodníkem z SSK
0025 Brno 1316 b. JGSlav 

Ze stfieleckého sportu: Zimní stfielecká liga Zájemci o stfielbu, pozor!
Vzhledem k tomu, že se uvolnila dvě mís-

ta v kolektivu mladých střelců ve sportovně
střeleckém klubu 0750 E-COM Slavkov, na-
bízíme mladým zájemcům o sportovní střel-
bu možnost přihlásit se každý čtvrtek nebo
pátek mezi 14.00 a 17.00 hod. odpoledne na
Zámecké střelnici ve Slavkově u Brna.

Hledáme další mladé sportovní talenty od
14 let, kteří se nebojí náročného výcviku,
protože sportovní střelba je sport, který vy-
žaduje vytrvalost, disciplínu a hlavně sebeo-
vládání, aby doplnili místa uvolněná doro-
stenci, kteří postoupili do juniorské
kategorie.

Zájemcům ukážeme a předvedeme jedno-
tlivé střelecké disciplíny a seznámíme
s podmínkami výcviku a tréninku tohoto ná-
ročného sportu, v němž naši reprezentanti
patří k nejlepším na světě.

Výcvik a tréninky vedou zkušení trenéři,
dlouholetí střelci, kteří ještě dnes dosahují
na střeleckých soutěžích vynikající úspěchy,
a k dalším pomáhají svým sportovním kole-
gům a svěřencům.

Na naši střelnici uvítáme i držitele krát-
kých palných zbraní, kteří se chtějí zdoko-
nalit ve střelbě ze svých zbraní. Zájemcům
můžeme zapůjčit zbraně, včetně novinek
vyráběných našimi zbrojovkami.

Těšíme se nejen na mladé zájemce, ale
i na starší a dospělé, kterým kromě hodnot-
ného sportu nabízíme i dobrou zábavu
a možnost získání zbrojního průkazu.

Na účast všech příznivců střelby se těší
členové. SSK 0750 E-COM Slavkov

Ať jsme staří nebo mladí,
v pohádce jsme všichni rádi.
Vraťme se do dětských let,
bude čarodějnic slet.
Nastartujte koště čile,
připravte se na ty chvíle,
až ohýnek zaplane
a noc kouzel nastane.
Čarodějnice všeho věku jste srdečně oče-

kávány radou starších v pátek 30. dubna v 18
hod. Sletová plocha pro vaše košťata je
Lidická ulice - parkoviště u drogerie. Odtud
se vydáme společně na slavnostní křepčení
kolem ohně na hřiště naproti VaK na ulici
ČSA. Výběr oděvu a dopravního prostředku
je na vaší fantazii, je možné donést špekáček
a prut, také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic

Pohádkov˘ rej ãarodûjnic

Fotbal v kvûtnu
Další mistrovská utkání našich mužstev se bu-

doz hrát v květnu v těchto termínech:
So 1. 5. v 16.30 – Slavkov A–Sj Velké Pavlovice
So 15. 5. v 16.30 – Slavkov A–Olympia Ráječko
Ne 30. 5. v 16.30 – Slavkov A–Pálava Mikulov
Ne 9. 5. v 16.30 – Slavkov B–TJ Kučerov
Ne 23. 5. v 16.30 – Slavkov B–S. M. Málkovice
Ne 9. 5. ve 14.15 – dor. Slavkov–SK M. Slavia
Ne 23. 5. ve 14.15 – dor. Slavkov–Z. Hovorany
So 1. 5. v 10.00 – žáci Slavkov–So Nížkovice
So 29. 5. v 10.00 – žáci Slavkov–SK Křenovice A
So 8. 5. v 10.00 – přípr. Slavkov–1. FK Drnovice A
So 22. 5. v 10.00 – přípravka Slavkov–Framoz

Rousínov
Zveme všechny naše příznivce na slavkovský

stadion, kde je k dispozici nová tribuna i stánek
s občerstvením. (rs)
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  kkvvěětteenn  22000044
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 5. 9.30 spol. Oslava svátku práce zámeck˘ park ZO KSâM Slavkov
1. 5. 13.00–21.00  spol. Majáles ve stylu hippies. Vystoupí The Beatles Revival. Vstupné: 150 a 80 Kã zámeck˘ park HM

Náv‰tûvníci ve stylovém obleãení mají slevu. ProjíÏìky na koních, obãerstvení zaji‰tûno
1. 5. sport. Okresní pfiebor stfielnice Nad Oborou MS KozoroÏec
6 .5. 14.00–18.00 spol. Májová diskotéka. Vstupné 10 Kã, pfiezÛvky s sebou DDM DDM
6. 5. 17.00  kult. VernisáÏ v˘stavy grafiky Cyrila Boudy, v˘stava potrvá do 20. 6. 2004 Zámek Slavkov HM
8. 5. 8.00–16.00  v˘st. V˘stava hrubosrst˘ch ohafiÛ Zámeck˘ park MS KozoroÏec
8. 5. 10.00 spol. Vzpomínková akce k ukonãení 2. svûtové války. Odjezd autobusu z parkovi‰tû B. Nûmcové v 8.30 hod. u pomníku J. Jírovského U zl. jelena ZO KSâM Slavkov
8. 5. 19.00 kult. Koncert dûtského sboru Primavera Brno Historick˘ sál zámku HM
8. a 9. 5. sport. âesk˘ pohár juniorÛ koupali‰tû Slavkov SK  Beachvoleyball
9. 5. sport. Memoriál Jana Poláãka stfielnice Nad Oborou MS KozoroÏec
11. 5. 13.00–17.00 spol. Den otevfien˘ch dvefií ZU· F. France ZU· Slavkov
12. 5. 17.00 spol. Pétanque zámeck˘ park Svaz diabetikÛ
13. 5 14.00-16.00 sport. SoutûÏ ve stfielbû ze vzduchovky sraz soutûÏících u stadionu DDM
14.–16. 5.  spol. Zahradní dny. Prodejní zahrádkáfiská a chalupáfiská v˘stava zámeck˘ park Rena Slavkov

V sobotu pfiehlídka dechov˘ch kapel, v nedûli koncert StfiíbrÀanky, atrakce pro dûti, obãerstvení.
14. 5. 13.00–17.00 spol. Talentové zkou‰ky do hudebního a taneãního oboru sál ZU· ZU· Fr. France
15. 5. od 19.00 kult. Veãer na zámku. Veãerní kost˘mované prohlídky Zámek Slavkov HM
15. 5. 21.30 spol. Vodní svûtelná fontána s hudbou a ohÀostrojem zámeck˘ park HM
18. 5. 17.00 spol. Zájezd na plavání do Aquaparku ve Vy‰kovû, pfiihlá‰ky na SD âR Slavkov Aquapark Vy‰kov Svaz diabetikÛ
20. 5. 13.00 spol. Malování na chodník  SvojsíkÛv park DDM 
20. 5. 17.00 v˘st. Kvûtiny, jak je neznáme. VernisáÏ v˘stavy kvûtinov˘ch vazeb SZ· Brno-Bohunice Zámek Slavkov HM
22. 5. 10.00-16.00 sport. Velká cena Slavkova Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
22. 5. 8.30 sport. Kopa putika 2004. Pohár slavkovsk˘ch hospod v kopané. hfii‰tû IS· Klub u Richarda
22. 5. 15.00 sport. Cesta pohádkov˘m lesem. Start na konci ul. Jiráskovy, cíl na stfielnici – táborák, soutûÏe, obãerstvení. stfielnice Nad Oborou DDM
22. a 23. 5. sport. âesk˘ pohár juniorek koupali‰tû Slavkov SK Beachvoleyball
22. a 23. 5. spol. Svatourbanské hody Mûsto Slavkov katolická mládeÏ Slavkov
25. 5. 14.00 spol. KoÏní problémy diabetikÛ – pfiedná‰í MUDr. Svatava Vaìurová zasedací místnost MÚ Svaz diabetikÛ
26. 5. 17.00 kult. Absolventsk˘ koncert sál ZU· ZU· Fr. France
29. 5. 9.00 spol. Zájezd do ZOO Le‰ná. Cena: 120 Kã na osobu (pouze doprava) odjezd od kostela DDM
29.-30.5. sport. Metaxa Cup -– mezinárodní turnaj v beachvoleyballu pfii zahájení provozu koupali‰tû koupali‰tû Slavkov SK Beachvoleyball
V¯STAVY 
20.–23. 5. v˘st. Kvûtiny, jak je neznáme. V˘stava kvûtinov˘ch vazeb SZ· Brno-Bohunice Zámek Slavkov HM
do 23. 5. v˘st. Ex libris – v˘stava nejmen‰í grafiky Galerie O.K. HM
do 18. 7. v˘st. Evropa ve Slavkovû, Slavkov v Evropû. V˘stava ÏákÛ ZU· Fr. France Zámek Slavkov HM, ZU· Fr. France
do konce sezony 2004 v˘st. Václav Antonín Kounic – volnû pfiístupné v pfiízemí zámku Zámek Slavkov HM

Renesanãní gobelín – v˘stava zrestaurovaného gobelínu ze 16. století Zámek Slavkov HM

Pfiedstavujeme vám…

Edita s baletem začala ještě v mateřské škol-
ce a od té doby, co dochází na taneční konzer-
vatoř, představuje tanec celý její život. Přitom
v rozhodující den přijímacích zkoušek byla
Edita přesvědčená, že ji vede maminka do Brna
k zubaři a ne před přísnou komisi. „Mamka mi
všechno připravila, vzala mi piškoty (baletní
cvičky, pozn. autora) a trikot,“ směje se dnes
Edita, „nechtěla, abych byla nervózní. Ale na-
konec jsem to zvládla.“ Edita dál popisuje prů-
běh zkoušek, kdy každá adeptka kromě obrat-
nosti, ladnosti a pohybového nadání musí být
vybavena i hudebním sluchem, umět hrát na
klavír, neměla by přesahovat určitou výšku
a hlavně váhu. „Na začátku nás bylo ve třídě
dvacet pět, ale teď v šestém ročníku nás zbylo
jen čtrnáct, je to výběrová škola,“ dodává
Edita. „Denně máme šest hodin tance, praxi na
špičkách, klasický nebo moderní tanec, lidovky
a asi tři hodiny běžných předmětů.Ve škole jsem
od rána do šesti do večera.“ 

Edita vidí svoji budoucnost jedině v baletu, má

jasně vytyčený cíl a jde si za svým. Od příštího
roku přestupuje na konzervatoř do Prahy, která
přece jen skýtá víc příležitostí a jak říká Edita:
„Doufám, že tam ze mě vytlučou ještě víc.“ Loni
získala stipendium na letní školu pořádanou
uznávanou baletkou Dariou Klimentovou, která
probíhala ve zkušebnách Národního divadla
v Praze a byla vedena vynikajícími pedagogy. 

Za jeden ze svých největších zážitků považu-
je Edita svoje učinkování v Louskáčku
v Janáčkově divadle v Brně, kde získala větší
roli. Výborně si vede i na mezinárodních soutě-
žích, např. ve svých patnácti letech se v rakous-
kém St. Pöltenu probojovala do první pětky.
Minulý týden se Edita zúčastnila další soutěže
ve Vídni, odkud si dokonce přivezla první cenu.
Pyšná na ni může být nejen maminka, která je
jí oporou i ve stinnějších okamžicích, kdy se
dostavují bolesti z náročného tréninku a psy-
chické vyčerpání, ale i celá slavkovská ZUŠ,
která její stoupající hvězdu nadšeně sleduje. 

Myslím, že následující slova zástupkyně ře-
ditelky ZUŠ Jany Jelínkové jsou stoprocentně
pravdivá: „Je to velký talent, ještě o ní hodně
uslyšíme.“ A na závěr Editě přeji, ať ji neopustí
její nadšení a ať si brzy zatančí všechny svoje
vytoužené role. K. Malečková

PS: Jistě si z minulého čísla pamatujete na
článek o mladém fotbalistovi Filipu Chlupovi.
Upřesňujeme jen, že Filip hraje v ligovém do-
rostu a juniorce 1. FC Brno. 

Taneční konzervatoř v Brně poskytuje nadaným žákům od šesté třídy základní školy nejen
všeobecné, ale i odborné vzdělání v umělecké oblasti. Adepti na toto náročné studium musí kro-
mě talentu a disciplíny splňovat řadu předpokladů, po úspěšném absolutoriu jsou připraveni ke
kvalifikovanému uplatnění v profesi tanečního umělce či pedagoga. Slavkovská ZUŠ se může
pochlubit již devíti tanečnicemi, které na tuto výběrovou školu připravila a doporučila vedoucí
tanečního oddělení Lenka Krahulová. První z úspěšných studentek, která již sklízí zasloužené
úspěchy, je sedmnáctiletá Edita Raušerová ze Slavkova.

Edita a její nejčerstvější ocenění. Foto: archiv

Novinka v kinû Jas
V minulých dnech jsme se v kině Jas ve

Slavkově dočkali toho, že namísto starých pro-
mítacích přístrojů, které již přesluhovaly a kte-
ré zejména po stránce ozvučení filmu byly vel-
mi špatné, byly zajištěny a instalovány moderní
promítací přístroje Meopta V. Po jejich uvedení
do provozu by již neměly být připomínky
k provozu a promítání filmů. Nabízíme pro-
gram kina s filmy různých žánrů – komedie,
historické a dobrodružné filmy, až po pohádky.
Vyberte si a přijďte se přesvědčit, že s novými
přístroji bude váš zážitek v kině ve Slavkově
lepší, než tomu bylo dosud. Vedení kina Jas

KKooppaa  ppuuttiikkaa  22000044
Team Klub u Richarda vás zve na 4. roč-

ník poháru slavkovských hospod Kopa puti-
ka 2004, který se uskuteční 22. května na
hřišti ISŠ Slavkov od 8.30 h. Občerstvení za-
jistí pořádající družstvo. Přijďte povzbudit
své favority. Srdečně zveme všechny fanouš-
ky na velmi zajímavé sportovní klání. rš
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1. 5. sobota 19.30 hod. KAME≈ÁK 2 90 min.

2. 5. nedûle 16.30 hod. Volná situaãní komedie na motivy více i ménû znám˘ch vtipÛ je okrajovû provázána pfiíbûhem o vyschnutí pramene kapalné viagry.
a 19.30 hod. Dal‰í díl Tro‰kova virtuálního prÛvodce svûtem anekdot. Nov˘ ãesk˘ film.

Vstupné: 70, 72 Kã MládeÏi pfiístupno

4. 5. úter˘ 19.30 hod. KDO ZABIL PAMELU ROSE? 95 min.

6. 5. ãtvrtek 19.30 hod. Agenti FBI jsou zvyklí pracovat v tandemu. Co se ale stane, kdyÏ pragmatik z terénu a akcí nepoznamenan˘ pedagog mají vy‰etfiit
striptérky. Francouzsk˘ kriminální komedie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

8. 5. sobota 19.30 hod. BAZÉN 108 min.

9. 5. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh Ïeny, vyrovnávající se se ztrátou manÏela. V luxusním sídle se stanou nepfiedvídané vûci. Klamnû prÛzraãná hádanka o mnoha
odpovûdích. Kriminální thriller Francie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

11. 5. úter˘ 19.30 hod. POSLEDNÍ SAMURAJ 154 min.

12. 5. stfieda 16.30 hod. Tom Cruise zasahuje v jednom z nejkritiãtûj‰ích momentÛ japonské historie a poznává cestu skuteãného bojovníka. Samurajové se rozhodli
13. 5. ãtvrtek 19.30 hod. se zbraní v ruce hájit své odvûké zásady. DobrodruÏn˘ velkofilm USA.

Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

15. 5. sobota 19.30 hod. VELKÁ RYBA 125 min.

16. 5. nedûle 19.30 hod. Záliba v cestování ho zavedla na úÏasnou v˘pravu okolo svûta, kde se setká s obry, vlkodlaky, siamsk˘mi dvojãaty i ãarodûjnicemi.
DobrodruÏn˘ pfiíbûh USA. Vstupné: 57, 59 Kã MládeÏi pfiístupno

18. 5. úter˘ 19.30 hod. BOLERO 101 min.

20. 5. ãtvrtek 19.30 hod. V roce 1976 byla znásilnûna a zavraÏdûna studentka medicíny. Unesli ji, znásilnili a utopili, aby nemohla mluvit. Dodnes nebyl pfiípad
uzavfien. Podafií se vy‰etfiovatelÛm pfiípad uzavfiít? Nov˘ ãesk˘ kriminální film.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 5. nedûle 16.30 hod. MEDVùDÍ BRAT¤I 85 min.

a 19.30 hod. Pfiíbûh o pfiátelství dvou medvûdÛ, z nichÏ jeden není medvûd. Nov˘ animovan˘ film studia Walta Disneye. âesk˘ dabing!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

25. 5. úter˘ 19.30 hod. GOTHIKA 97 min.

27. 5. ãtvrtek 19.30 hod. Pracovat na psychiatrii není Ïádn˘ med. Ale pofiád je to lep‰í, neÏ tam skonãit jako nebezpeãn˘ pacient. ObÏalovaná z vraÏdy s po‰kozenou
pamûtí bojuje, aby nepropadla ‰ílenství. Thriller USA.
Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi nepfiístupno

29. 5. sobota 19.30 hod. PÁN VELRYB 101 min.

30. 5. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh o pfiátelství desetiletého dûvãátka se stádem velryb. Star˘ rybáfi, kter˘ má magické schopnosti rozumût velrybám, pfiedává toto
umûní své vnuãce. DobrodruÏn˘ film N. Zéland/Nûmecko.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

1. 6. úter˘ 19.30 hod. RISKNI TO S POLLY 90 min.

3. 6. ãtvrtek 19.30 hod. Pro nejopatrnûj‰ího muÏe na Zemi zaãíná b˘t Ïivot zajímav˘. Jeho dokonalé plány pro Ïivot a lásku zmafií jeho nevûsta. Romantická 
komedie o tom, Ïe riskovat se nûkdy vyplatí. Komedie USA.

MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 6. sobota 19.30 hod. âERT VÍ PROâ 100 min.

6. 6. nedûle 16.30 hod. Bylo jedno vytunelované království, které mÛÏe zachránit jenom k‰eft s peklem. Je v˘hodné prodat královu du‰i? Nová ãeská filmová
pohádka. ReÏie R. Vávra, hrají: I. JanÏurová, T. Pauhofová, J. Somr a dal‰í.

MládeÏi pfiístupno

8. 6. úter˘ 19.30 hod. V¯PLATA 110 min.

10. 6. ãtvrtek 19.30 hod. Vûdût pfiíli‰ mnoho se nevyplácí. A tak si geniální analytik nechává vygumovat pamûÈ, aby se doÏil dÛchodu. Namísto honoráfie mu hrozí
smrt. Akãní thriller USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

12. 6. sobota 19.30 hod. SAMURAJ 116 min.

13. 6. nedûle 19.30 hod. Je slep˘, ale jeho meã dokáÏe vÏdy zasáhnout správn˘ cíl. Zloãineck˘ klan terorizuje mûsteãko. Zatoichi nejde pro nûjaké to píchnutí daleko.
Japonsk˘ dobrodruÏn˘ film. MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

KVùTEN – âERVEN 2004


