
Pfií‰tí ãíslo vyjde 27. ãervna

l. Hlasování v referendu o při-
stoupení České republiky
k Evropské unii  se uskuteční:

dne 13. 6. 2003 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 14. 6. 2003 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou se-
známit s textem smlouvy o přistoupení České re-
publiky k Evropské unii je Městský úřad ve
Slavkově u Brna, Palackého nám. 65.

3. Místa konání referenda:
• v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v bu-
dově Městského úřadu, Palackého náměstí
čp.65 (obřadní síň) pro oprávněné občany s ad-
resou místa trvalého pobytu:

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvo-
řákova, Hradební, Husova, Jiráskova, část čp.:
829–830, 835–837, 846–847, 867, 869, 879–880,
923, 959, 1170–1172, 1178–1180, 1220–1223,
1226, Kounicova, Komenského náměstí, Lidická,
Malčevského, Malinovského, Příční, Tyršova,
část čp.: 331, 556, 557, 561, 563, Zahradní,
Zborovská.
• v okrsku č. 2 – ZMĚNA! – je místnost pro hla-
sování v budově Městského úřadu, Palackého
nám. čp. 64, 1. patro (zasedací místnost), pro
oprávněné občany s adresou místa  trvalého
pobytu:

Brněnská, Čs. Červeného kříže, Dvůr Rybník,
Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Lome-
ná, Nerudova, Palackého náměstí, Slovákova, Špi-
tálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká.
• v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v Zá-
kladní škole Tyršova ulice čp. 997, pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého pobytu:

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova, část čp.:
355, 356, 366, 367, 372 –376, 378, 384, 401–403,
405, 413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 471–474,
478, 485, 487, 494, 498, 529, 565, 566, 599, 610,
616, 690, 1225, 1461, 1462, 1463, 1464, 1481,
Mánesova, Pod Oborou, Purkyňova, Sušilova,
Tylova, Tyršova, část čp.: 131–133, 208, 303, 345,

346, 348, 363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 449,
457, 459, 466, 475, 479, 486, 503, 547, 567, 603,
655, 674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-
1016, 1025, 1034, 1085, 1094–1126, 1224, 1249,
1289, 1290, Zlatá Hora, část čp.: 272, 277, 291,
293, 295, 337, 1227-1242, 1467.

Starosta města Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík, podle § 21 zákona číslo 114/2003 Sb.,
o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zá-
konů (zákon o provádění referenda) oznamuje:

• v okrsku č. 4 je místnost pro hlasování  na
Základní škole Komenského náměstí čp. 495 –
nová budova, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora, část čp.:
1243–1246, 1348–1376.
• v okrsku č. 5 je místnost pro hlasování
v Domě pečovatelské služby Polní ulice čp.
1444, II. patro, místnost Klubu důchodců,
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé-
ho pobytu:

Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní,
Topolová, U Splavu.

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomaticým nebo slu-
žebním pasem České republiky nebo cestov-
ním průkazem). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému obča-
novi předán v místnosti pro hlasování. 

Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím
lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji
odpověď na položenou otázku.

Ve Slavkově u Brna dne 20. 5. 2003 
Mgr. Petr Kostík, v. r., starosta města

Referendum o pfiistoupení âR k EU klepe na dvefie
Oznámení o dobû a místû konání referenda o pfiipojení âeské republiky k Evropské unii

Součástí výstavy Květiny v historii, která se konala od 22. do 25. května, byla i Světelná fontá-
na doprovázená hudbou a ohňostrojem. Stovky diváků v zámeckém parku měly možnost vidět
toto úchvatné představení ve Slavkově a okolí vůbec poprvé. Foto: mab

Referendum 2003
Oprávněný občan, který nebude moci v době

konání referenda hlasovat v okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, může požádat o vy-
dání hlasovacího průkazu a to osobně do 10.
června 2003, nebo písemným podáním opatře-
ným úředně ověřeným podpisem oprávněného
občana, doručeným nejpozději do 4. června
2003. Hlasovací průkaz obecní úřad vydá pří-
mo oprávněnému občanu nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpi-
sem oprávněného občana žádajícího o vydání
hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněnému
občanu zašle. Hlasovací průkaz opravňuje ve
dnech konání referenda tj. 13. a 14. června
2003 k zápisu do zvláštního seznamu v jakém-
koliv okrsku na území České republiky.

Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Festival populární hudby
V sobotu 21. června se uskuteční v zámec-

kém parku akce nového typu pro širokou ve-
řejnost – Festival populární hudby. V době
od 16 do 23 hodin vystoupí  se svým reperto-
árem známí zpěváci Hana Hegerová, Petr
Muk, Lenka Filipová, Miro Žbirka, Petr
Hapka a další. Doprovodný program v zámku,
občerstvení zajištěno. Bližší informace na
plakátech. HM

www.bmtypo.czSlavkovský 
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Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

otevírací dobu IRC v měsíci červnu:

pondělí–neděle 9–17 hodin

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

si Vás dovoluje upozornit na:

Na základě předložených a projednaných materiá-
lů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na
své 9. schůzi dne 28. 4. 2003 projednala celkem 24
bodů schváleného programu s přijetím následujících
usnesení:

- RM schvaluje program 9. schůze a ověřovatele
zápisu.

- RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
usnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.

- RM za osobní účasti zástupkyně vedoucího fi-
nančního odboru Jarmily Olejníkové projednala ná-
vrh dílčího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna
za 1. Q. 2003 s přijetím následujícího usnesení:

1. RM po projednání této zprávy „Návrh dílčího
účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. Q.
2003“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM
tento návrh schválit.

2. RM ukládá MěÚ předat projednané materiály
neprodleně členům finančního výboru ZM.

- RM projednala zprávu o pravidlech pro pronájmy
obecních bytů předloženou vedoucí odboru BTH
Jitkou Linhartovou s tím, že schvaluje zapracování
úprav dle doporučení ZM do „Pravidel pro pronájmy
obecních bytů“ (celé znění těchto pravidel je samo-
statně uvedeno).

- RM projednala za osobní účasti vedoucí odboru
BTH Jitky Linhartové zprávu o postupu při zařazo-
vání žadatelů o obecní byty s tím, že její obsah bere
na vědomí a ukládá odboru BTH postupovat dle
schváleného harmonogramu po jeho doplnění.

- RM po projednání zprávy „Poliklinika Slavkov
u Brna – návrh opravy východní části přístavku“
předložené vedoucí odboru BTH Jitkou Linhartovou
bere její obsah na vědomí a ukládá MěÚ zajistit uza-
vření smlouvy o dílo s firmou Area Stav. 

- RM projednala žádost o schválení výměny bytu
mezi občany předloženou vedoucí odboru BTH
Jitkou Linhartovou s tím, že uděluje souhlas panu
Ludvíku Májkovi ze Slavkova u Brna k výměně bytu
s panem Petrem Nešporem z Brna a ukládá odboru
BTH zajistit s panem Petrem Nešporem uzavření ná-
jemní smlouvy k bytu č. 9, Nádražní 1156, Slavkov
u Brna, s platností od 1. 5. 2003 na dobu neurčitou.

- RM po projednání žádosti Stanislava a Jiřího
Mixových o prodloužení nájemní smlouvy předlože-
né vedoucí odboru BTH Jitkou Linhartovou vyslovi-
la souhlas s prodloužením nájemní smlouvy
Stanislavu a Jiřímu Mixovým na byt č. 3, Zlatá Hora
1227, Slavkov u Brna na dobu tří let a zároveň uklá-
dá odboru BTH zajistit uzavření této nájemní smlou-
vy s účinností od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2006. 

- RM po projednání zprávy ve věci vyjádření k žá-
dosti firmy AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o. o sou-
hlas s provedením stavebních úprav a jejich následné
umořování v nájemném na poliklinice ve Slavkově
u Brna předložené vedoucím odboru investic a roz-
voje Ing. Jiřím Černým:

1. Schvaluje záměr společnosti AUSTERLITZ
MEDICAL s.r.o. provést stavební úpravy radiodia-
gnostického pracoviště v pronajatých nebytových
prostorách budovy polikliniky čp. 551, ul.

Malinovského, Slavkov u Brna.
2. Schvaluje částku 536 350 Kč včetně DPH na fi-

nancování stavebních úprav formou umořování ná-
jemného.

3. Ukládá odboru BTH zajistit uzavření dodatku
č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.4/2000
s firmou Austerlitz Medical s.r.o., Zlatá Hora 1466,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60721901.

- RM po projednání návrhu dohod s obcemi o pla-
cení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů za
žáky navštěvující Základní školu Komenského,
Základní školu Tyršova a Zvláštní školu ve Slavkově
u Brna zpracovaného Mgr. Alenou Bočkovou souhla-
sí s uzavřením těchto předložených dohod s obcemi,
jejichž děti plní povinnou školní docházku ve výše
uvedených školách.

- RM po projednání návrhu vyhlášky o částečné
úhradě neinvestičních nákladů na provoz MŠ
Zvídálek a školní družiny při ZŠ Komenského zpra-
covaného Mgr. Alenou Bočkovou doporučuje ZM
vydat vyhlášku v předloženém znění a zrušit vyhláš-
ku č. 11/1993.

- RM po projednání návrhu ceníku úhrad za služby
a činnosti ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna
na školní rok 2003/2004 předloženého ředitelkou
ZUŠ paní Evou Cupákovou tento předložený návrh
schvaluje (výše cen zůstává na úrovni roku 2002).

- RM po projednání žádosti o možnost použití fi-
nančních prostředků investičního fondu předložené
ředitelem Zvláštní školy Mgr. Karlem Durdou schva-
luje použití finančních prostředků investičního fondu
této PO do výše 50000 Kč na zakoupení potřebných
elektronických pomůcek s tím, že konkrétní záměr
bude předložen k posouzení odbornému útvaru
MěÚ. 

- RM po projednání zprávy předložené vedoucím
odboru investic a rozvoje Ing. Jiřím Černým ve věci
řešení parkování v centru města bere její obsah na
vědomí a ukládá MěÚ v termínu do 31. 5. 2003 při-
pravit návrh systému parkování v centru města a na
přilehlých parkovištích.

- RM po projednání zprávy týkající se návrhu na
výběr dodavatele stavby DDM:

1. Schvaluje zadat vypracování PD Domu dětí
a mládeže projektové organizaci Projektový a vývo-
jový ústav, s.r.o., 61200 Brno, Purkyňova 95, IČ
49449290.

2. Schvaluje složení komise pro výběr dodavatele
stavby Domů dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
a okruh firem, které budou vyzvány k podání nabíd-
ky této stavby. 

- RM po projednání zprávy o investičním záměru
na výstavbu přeložky II/416 Slavkov u Brna –
Křenovice předložené vedoucím odboru investic
a rozvoje Ing. Jiřím Černým:

1. Konstatuje, že předložený investiční záměr na
výstavbu přeložky II/416 Slavkov u Brna–Křenovice
vychází ze schváleného územního plánu města.

2. Bere na vědomí povinnost města převzít do

9. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 28. 4. 2003
vlastnictví od SÚS JMK slepou část komunikace do
Křenovic (ulice Křenovická) s podmínkou, že převod
bude bezúplatný.

3. Bere na vědomí, že bude přeložena křižovatka
silnic I/50 a II/416.

- RM po projednání zprávy s návrhem na zajištění
projektové dokumentace veřejného osvětlení ve měs-
tě bere výše uvedenou zprávu na vědomí a ukládá
MěÚ ve spolupráci s TSMS připravit na další zase-
dání RM návrh rozpočtového opatření na zajištění
částky 115000 Kč potřebné na zpracování PD veřej-
ného osvětlení v roce 2003.

- RM po projednání žádosti o snížení kupní ceny –
prodej dvou částí pozemku p. č. 3335 dle PK zahrada
v lokalitě Topolová o celkové výměře 377 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna doručené manž. Dobešovými
a Ambrožovými ze Slavkova u Brna tuto žádost
předkládá ZM.

- RM po projednání návrhu na pronájem pozemku
p. č. 2053 – orná půda v k.ú. Slavkov u Brna předlo-
ženého vedoucím odboru investic a rozvoje Ing.
Jiřím Černým dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s manž. Marií a Jiřím Tesaříkovými ze
Slavkova u Brna na pronájem pozemku p. č. 2053 –
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 2448 m2

k zemědělským účelům s ročním nájemným ve výši
335 Kč.

- RM po projednání zprávy o zajištění běžné údrž-
by pozemků ve vlastnictví Města Slavkova u Brna
předložené vedoucím odboru investic a rozvoje Ing.
Jiřím Černým bere její obsah na vědomí a ukládá
TSMS zajišťovat průběžně údržbu těchto městských
pozemků.

- RM po projednání návrhu na pronájem nebo pro-
dej části pozemku p. č. 3335 dle PK zahrada v lokali-
tě Polní v k.ú. Slavkov u Brna předloženého vedou-
cím odboru investic a rozvoje Ing. Jiřím Černým
nedoporučuje ZM prodat tento pozemek z majetku
Města Slavkova u Brna.

- RM po projednání návrhu na vyhlášení výběro-
vého řízení na obsazení místa vedoucího finančního
odboru předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Pavlem
Dvořákem bere obsah tohoto návrhu na vědomí
a s tímto záměrem souhlasí.

- RM po projednání zprávy o činnosti
Informačního regionálního centra (IRC) v období od
1. 1. do 31. 3. 2003 předložené obchodní společnos-
tí E-COM, s.r.o., Slavkov u Brna bere její obsah na
vědomí a schvaluje vyplacení příspěvku ve výši Kč
72 750 Kč.

- RM po projednání zprávy s návrhem prezentace
Města Slavkova u Brna v rámci festivalu „Brno –
město uprostřed Evropy“ předložené IRC s tímto zá-
měrem souhlasí a uvolňuje finanční částku potřeb-
nou k zajištění programu a dopravy účinkujících
z rozpočtové položky č. 36 – propagace města.

- RM po projednání žádosti o pronájem místnosti –
kanceláře předložené Českým svazem bojovníků za
svobodu Vyškov bere tuto na vědomí.

- RM po projednání žádosti o poskytnutí příspěvku
na podporu uskutečnění hodů rozhodla o poskytnutí
finanční částky 15 000 Kč z rozpočtové výdajové po-
ložky 36 – propagace města.

Zámecká letní noc
Sobotní den 28. června plynule přejde v noc,

kterou opět můžete prožít od 20 do 3 hodin na
zámku. Při Zámecké letní noci bude hrát PA-
NORAMA Vyškov, v průběhu večera na Vás
čeká překvapení a můžete navštívit rovněž zá-
mecké komnaty a pobavit se příběhy s postava-
mi tak trochu historickými a trochu smyšlený-
mi při prohlídkách „Večer na zámku“. HM
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Na základě předložených a projednaných materiálů
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
10. schůzi dne 11. 5. 2003 projednala celkem 11 bodů
schváleného programu s přijetím následujících usne-
sení :

- RM schvaluje program 10. schůze a ověřovatele
zápisu.

- RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
usnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.

- RM po projednání informativní zprávy o činnosti
odboru stavebního úřadu Městského úřadu ve
Slavkově u Brna předložené vedoucím odboru
Josefem Hloužkem bere její obsah na vědomí.

- RM po projednání návrhu odpisového plánu pod-
nikatelské činnosti Města Slavkova u Brna předlože-
ného zástupkyní vedoucího finančního odboru
Jarmilou Olejníkovou bere obsah tohoto materiálu na
vědomí a souhlasí s účetním odpisovým plánem dlou-
hodobého hmotného majetku odpisovaného v rámci
podnikatelské činnosti města pro rok 2003, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

- RM po projednání návrhu odpisového plánu přís-
pěvkových organizací Města Slavkova u Brna předlo-
ženého zástupkyní vedoucího finančního odboru
Jarmilou Olejníkovou bere obsah tohoto materiálu na
vědomí a schvaluje odpisové plány s ročními odpisy
majetku u jednotlivých PO zřízených Městem
Slavkov u Brna.

- RM po projednání návrhu dohody o ukončení ná-
jmu s panem Milošem Šaňkem ze Slavkova u Brna
v nebytových prostorách Společenského domu na
Palackého náměstí 126 (Bonapart) předloženého ře-
ditelem Historického muzea Ing. Jaroslavem
Hynštem souhlasí s ukončením stávajícího nájemního
vztahu a současně s tím souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. NP slav-
kovského zámku.

- RM po projednání zprávy předložené ve věci žá-
dosti nájemníků BD Litavská 1490 a 1498 vedoucím
odboru investic a rozvoje Ing. Jiřím Černým:

1. Nedává souhlas k pronájmu části pozemku
p.č.2690/1 u severní strany bytového domu Litavská
1490 v k.ú. Slavkov u Brna manželům Ressovým
a manželům Šolcovým a k jeho následnému oplocení
do vyjádření odborníků. Konečné stanovisko RM za-
ujme dne 26.5.2003.

2. Nedává souhlas k pronájmu části pozemku
p.č.2690/1 u jižní strany bytového domu Litavská
1498 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 17,5 m2 za cenu
1,40 Kč/m2 ročně a k jeho následnému oplocení do
vyjádření odborníků. Konečné stanovisko RM zau-
jme dne 26. 5. 2003.

- RM po projednání návrhu na zadání PD rekon-
strukce ZŠ Komenského předloženého vedoucím od-
boru investic Ing. Jiřím Černým:

1. Souhlasí s uzavřením smlouvy na vypracování
projektové dokumentace rekonstrukce ZŠ Komen-
ského s Projektovým a vývojovým ústavem, s.r.o.
Brno, IČ 49449290.

2. Souhlasí s financováním nákladů na PD rekon-
strukce ZŠ Komenského ze zdrojů získaných v minu-
lých letech budoucím prodejem akcií JME, a. s., Brno.

3. Ukládá MěÚ zpracovat rozpočtové opatření na
úhradu nákladů PD v celkové výši 600000 Kč.

- RM po projednání zprávy s návrhem na přijetí
rozpočtového opatření na zajištění PD veřejného
osvětlení předložené vedoucím odboru investic a roz-
voje Ing. Jiřím Černým bere výše uvedenou zprávu na
vědomí a:

1. Souhlasí s navrženým způsobem financování PD
veřejného osvětlení.

2. Souhlasí s použitím zdrojů rezervního fondu
TSMS za účelem posílení investičního fondu TSMS
k financování PD veřejného osvětlení v ulicích
Litavská, Kollárova a Polní.

3. Ukládá odboru investic a rozvoje informovat
o postupu plnění zadaného úkolu ke dni 30.6.2003.

4. Ukládá TSMS informovat o postupu plnění za-
daného úkolu ke dni 30.6.2003.

- RM projednala dopis od nájemníků BD Polní
1198 ve věci oznámení o záměru ukončení údržby
travnatých ploch u tohoto BD.

- RM po projednání žádosti o změnu místnosti pro
oddávání na den 14. 6. 2003 předložené vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí Bc. Hanou Řezáčovou stanoví jako
obřadní síň na tento den Zámeckou kapli svatého Kříže
s tím, že pro svatebčany bude užívána bezúplatně.

- RM po projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy
pro projednávání přestupků předloženého vedoucí
odboru vnitřních věcí Bc. Hanou Řezáčovou bere ob-
sah tohoto návrhu na vědomí a schvaluje uzavření pří-
slušné smlouvy se všemi 16 navrženými obcemi
v předloženém znění.

- RM po projednání zprávy předložené vedoucí od-
boru BTH Jitkou Linhartovou ve věci žádosti pana
Augustina Vitoula ze Slavkova u Brna o umožnění
pronájmu v domě na Koláčkově náměstí čp. 664:

1. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových  prostor v domě na Koláčkově ná-
městí čp. 664 v k.ú. Slavkov u Brna s panem
Augustinem Vitoulem ze Slavkova u Brna.

2. Ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní
smlouvy s panem Augustinem Vitoulem s platností

od 1. 6. 2003 za smluvní nájemné 330 Kč/m2/rok
s tím, že nájemce uhradí nájemné za období
6–12/2003 ve výši 6948 Kč hotově před podpisem
této nájemní smlouvy.

V rámci různého se RM:
1. Podrobněji zabývala stávajícím návrhem vnitřní-

ho uspořádání v budoucnu nově dislokovaného DDM
v prostorách I. nadzemního podlaží ZŠ Komenského.
O tomto investičním záměru schváleném ZM jsme
vás již informovali. Po předání dokončené projektové
dokumentace, jejíž realizací byl pověřen Projektový
a vývojový ústav, s.r.o., Brno, Vás s touto podrobněji
seznámíme na stránkách tohoto periodika.

2. Diskutovala problematiku likvidace odpadů ze-
jména z pohledu jejich druhového třídění.

3. Řešila obsazení okrskových komisí pro referen-
dum o vstupu do EU, které se bude konat ve dnech
13.–14. 6. 2003.

Dále: 
1. Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o pů-

sobení zaměstnankyně Obchodní hospodářské komo-
ry Brno na našem MěÚ za účelem podpory podnika-
telských subjektů.

2. Místostarosta města Ing. Ivan Charvát informo-
val o žádosti mysliveckého sdružení Kozorožec. Po
projednání této žádosti RM neschválila bezúplatný
pronájem zámecké zahrady pro konání III. klubové
výstavy psů dne 17. 5. 2003.

3. RM po projednání žádosti obchodní společnosti
Mediatel, spol. s r.o. předložené tajemníkem MěÚ
Ing. Pavlem Dvořákem odsouhlasila možnost použití
znaku Města Slavkova u Brna touto firmou v tiště-
ných a elektronických Zlatých stránkách pro JMK na
období 2003/2004.

10. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 11. 5. 2003

Historické centrum Brna, re-
kreační oblast Brněnské přehra-
dy, výstaviště i brněnské domi-
nanty hrady Špilberk a Veveří se
stanou dějištěm obsáhlého festi-

valu Brno – město uprostřed Evropy.
Jihomoravský kraj a jeho krajské město Brno
nabízí ve dnech 30. 5.–8. 6. 2003 bohatou na-
bídku kultury a zábavy.

Dominantou festivalu a současně největším
lákadlem je tradiční soutěžní přehlídka ohňo-
strojových show IGNIS BRUNENSIS, letos po-
prvé na mezinárodní úrovni. V soutěžní části
přehlídky uprostřed vodní plochy Brněnské pře-
hrady předvedou ohňostrojová představení pro-
vázená hudbou světově známé společnosti
z Německa, Španělska a České republiky ve
spolupráci s italskými ohňostrůjci. Přehlídku
uvede ohňostrojová prelude a zakončí velkolepé
grandfinále nad hradem Špilberk.

Program IGNIS BRUNENSIS – přehlídka
ohňostrojů:
• 30. 5. 2003 – Hrad Špilberk – prelude –

Sdružení ohňostrůjců Brno ’01 (ČR)
• 31. 5. 2003 – Brněnská přehrada – soutěž –

Innovative pyrotechnik (SRN)
• 2. 6. 2003 – Brněnská přehrada – soutěž –

Flash Barandov speciální efekty
• 4. 6. 2003 – Brněnská přehrada – soutěž –

Fuegos artificiales A. Caballer (Španělsko)
• 6. 6. 2003 – Hrad Špilberk – grandfinále –

Flash Barrandov speciální efekty (ČR)
Začátky ohňostrojových představení jsou

vždy ve 22.30 hodin. Součástí festivalu jsou dal-
ší doprovodné akce, jako je svátek balónového
létání Balloon Jam (30. 5.–8. 6), automobilová
soutěž Autosalon Rally Brno (30.–31. 5), světo-
vá série triatlonu Ekol superprestige (31. 5.–1.
6.), oslavy 90 let kopané 1. FC Brno (1. 6.),
Pouliční divadlo v ulicích Brna (6.–7. 6.),
Zábava pod hradbami s Lidovou hradní slavnos-
tí (8. 6.), přehlídka historie dopravy Dopravní
nostalgie (7.–8. 6.) a veletrh osobních automobi-
lů Autosalon Brno 2003 (7.–12. 6.).

V rámci tohoto festivalu se bude aktivně
prezentovat i město SLAVKOV U BRNA.
Tuto akci, kterou organizačně zajišťuje
Informační regionální centrum a na níž se
představí zájmové a školní organizace
z našeho města, můžete navštívit v sobotu
dne 7. 6. od 15 do 15.30 hodin na náměstí
Svobody. Formou informací, letáčků a dal-
ších propagačních materiálů budou pre-
zentovány společenské, kulturní a spor-
tovní akce pořádané v letošním roce
v našem městě. (iv)

Brno – město uprostřed Evropy

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 16. ãervna 2003

Oldtimer festival
Setkávání veteránů – au-

tomobilů a motocyklů v zá-
meckém parku ve Slavkově
již tradičně patří k poslední

červnové sobotě. Také letos se uskuteční jubi-
lejní X. ročník, zaměřený na francouzská vo-
zidla, v sobotu 28. června 2003 od ranních do
odpoledních hodin. Očekává se účast 750 his-
torických automobilů a motocyklů, ráno pro-
dukce horkovzdušného balónu, jízda elegance
a další zajímavé atrakce. Občerstvení zajištěno.

V zámku budou probíhat oblíbené kostýmo-
vané prohlídky Oživená historie.  HM
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Informace o odborech Mûstského úfiadu ve Slavkovû u Brna
Odbor investic a rozvoje

Kancelář tajemníka

Informace o odborech Mûstského úfiadu ve Slavkovû u Brna

Investiční výstavba:
Tak jak vyplývá z názvu odboru, je jeho  hlav-

ní náplní realizace investičních akcí města. Se za-
jištěním investiční výstavby souvisí celá řada čin-
ností od schválení investičních akcí v orgánech
města, zajištění finančních prostředků, zajištění
výběru dodavatele dle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek a v neposlední řadě také získání
a vyúčtování státních dotací na realizované akce. 

Odbor také provádí technický dozor  investora
na probíhajících investičních i neinvestičních ak-
cích města.

Rozvoj města:
Odbor zajišťuje podklady a připravuje návrh

programu rozvoje města na jednotlivé roky.
Vychází přitom jak z rozvojových záměrů města,
technických požadavků na doplnění infrastruktu-
ry, tak i z volebních programů jednotlivých usku-
pení. Z urbanistického hlediska je tvořen v sou-
ladu se schváleným územním plánem města.
Návrh programu rozvoje města je každoročně
předkládán ke schválení radě a zastupitelstvu
města. Je výchozím podkladem pro přípravu roz-
počtu na každý kalendářní rok. Občané města
mají možnost ovlivnit náplň programu rozvoje
města svou aktivní účastí na veřejném zasedání
zastupitelstva města, kde je tento program rozvo-
je každoročně schvalován.

Zastupování Města Slavkova u Brna jako
vlastníka nemovitostí:

Odbor investic a rozvoje je pověřen zastupo-
váním Města Slavkova u Brna, jako vlastníka
všech městských nemovitostí (tj. objektů, po-
zemků a komunikací) v k.ú. Slavkov u Brna při
stavebních řízeních a řízeních vedených silnič-
ním správním úřadem. Z toho plyne, že pro práv-
nické i fyzické osoby vydáváme:

- vyjádření k územnímu řízení staveb, 
- vyjádření k projektové dokumentaci stavby

v souvislosti s vedením inženýrských sítí v po-
zemcích města,

- souhlas s uzavírkou místních komunikací
a s vedením objížďky po místních komunikacích,

- souhlas s překopem MK v souvislosti s opra-
vou nebo zřizováním inženýrských sítí,

- stanovisko k připojení sousední nemovitosti
na místní komunikaci (zřízení sjezdu).

Povolování zvláštního užívání veřejného
prostranství 

Na našem odboru si mohou občané vyřídit:
- Povolení k užívání veřejného prostranství.

Toto povolení se vydává dle vyhlášky města
o místních poplatcích č. 38/2002. Předmětem
poplatku je zvláštní užívání veřejného prostran-
ství, např. umístění skládek stavebního materiálu
při opravě nebo stavbě RD, umístění  zařízení
sloužících k poskytování služeb, stavebních, pro-
dejních nebo reklamních zařízení, cirkusů, luna-
parků a pod. Povolení vydáváme na základě
oznámení učiněného přímo na odboru IR, kde je
také možno uhradit poplatek. 

- Povolení k dočasném záboru pozemku při
stavebních pracích v souvislosti s prováděním
oprav inženýrských sítí nebo jejich zřizováním.
Jedná se o dohodu mezi stavebníkem a vlastní-
kem pozemku, ve které  jsou stanoveny podmín-
ky a termín uvedení povrchu narušeného překo-
pem do původního stavu.

Evidence majetku
Odbor vede evidenci a inventarizaci pozemků

a ostatního nemovitého  majetku ve vlastnictví
Města Slavkova u Brna.

Hospodaření s pozemkovým fondem města: 
Odbor připravuje pro radu města a pro zastupitel-

stvo města podklady pro hospodaření s pozemkovým
fondem města, jeho nájmy, směny, prodeje, výkupy,
zřizování věcných břemen a připravuje podklady pro
zápis majetku do katastru nemovitostí.

Praxe je přibližně následující:
a) Má-li fyzická nebo právnická osoba zájem

pronajmout si od města pozemek, např. zahrádku,
podá žádost na odbor IR, který zajistí veškeré
podklady, záměr města zveřejní a poté předloží
k rozhodnutí radě města, která rozhoduje o pro-
nájmech městského majetku. Po rozhodnutí rady
města odbor informuje zájemce o výsledku pro-
jednání a zajistí uzavření nájemní smlouvy.

b) Má-li fyzická nebo právnická osoba zájem
o koupi pozemku, který je ve vlastnictví města,
postup je obdobný. Po podání žádosti na odboru
IR je záměr města zveřejněn (to je zákonná po-
vinnost), jsou zajištěny veškeré podklady nutné
pro posouzení a poté je žádost předložena k pro-
jednání  nejprve radě města a následně zastupitel-
stvu města, které je jediné oprávněno rozhodovat
o nabytí a převodu nemovitých věcí z majetku
města (§ 85 zákona č. 128/2000 sb. o obcích –
obecní zřízení). Po rozhodnutí zastupitelstva
města odbor IR informuje zájemce o výsledku
projednání, zajistí uzavření kupní smlouvy a při-
praví podklady pro její vložení do katastru nemo-
vitostí. 

Ing. Jiří Černý,
vedoucí odboru investic a rozvoje

Kancelář tajemníka vznikla
nově jako samostatný odbor při
změně struktury městského úřa-
du v souvislosti s reformou veřej-
né správy od 1. 1. 2003, prvořadě
jako servisní odbor zajišťující ob-
služné úkoly a činnosti pro vede-
ní a orgány města a pro ostatní
odbory městského úřadu. V této
oblasti se jedná zejména o

- poskytování právní služby
starostovi a místostarostovi měs-
ta, členům zastupitelstva města,
tajemníkovi městského úřadu,
zaměstnancům města a ředite-
lům příspěvkových organizací
města v oblasti jejich funkčního
a pracovního působení na úseku
samostatné i přenesené působ-
nosti města, zejména formou konzultační činnos-
ti, přípravy, sepisování a aprobování písemností
právního charakteru,

- přípravu a revizi právních předpisů města
(tedy obecně závazných vyhlášek a nařízení),

- zastupování města v řízení před soudy,
- výkon kompletní mzdové a personální agendy

města,
- zajištění přípravy podkladů pro jednání zastu-

pitelstva a rady města,

- zabezpečení správy počítačo-
vé sítě a informačních systémů
úřadu, pořizování a údržbu jak
výpočetní techniky tak progra-
mového vybavení,

- vedení písemné agendy ta-
jemníka městského úřadu.

Druhou rozsáhlou oblastí čin-
nosti kanceláře tajemníka je vý-
kon některých specializovaných
činností, které svým zaměřením
nespadají do sféry funkční pří-
slušnosti ostatních odborů měst-
ského úřadu. Zde pak rozeznává-
me zaměření na:

- plnění úkolů a výkon působ-
nosti města a městského úřadu
podle zákona o integrovaném zá-
chranném systému, podle krizo-

vého zákona,
- agendu civilní ochrany a zabezpečení výkonu

působnosti města a městského úřadu na úseku
obrany státu,

- vydávání předběžných opatření k obnovení
pokojného stavu podle § 5 Občanského zákoníku,

- výkon státní správy na úseku civilní služby,
- výkon působnosti města a městského úřadu

podle zákona o veřejných sbírkách
- zabezpečení přípravy a realizace rozvojových

projektů týkajících se regionu Slavkovska, tedy
zejména: návrhy oblastí pro realizaci rozvojových
projektů, vyhledávání informací o možnosti získá-
ní podpor a dotací od mezinárodních a státních
subjektů, spolupráce na přípravě a realizaci kon-
krétních regionálních rozvojových projektů města,

- výkon poradenství obcím regionu v oblasti
rozvoje: příprava získávání dotací z jednotlivých
dotačních titulů, informování o podporách a dota-
cích, pomoc při přípravě územních plánů obcí,

- podílí se na přípravě a realizaci prezentace re-
gionu u nás i v zahraničí,

- zabezpečení činnosti města v evropské síti
měst s historickými událostmi a spolupráce města
se zahraničními družebními městy.

Organizačním řádem městského úřadu byla za-
ložena příslušnost kanceláře tajemníka k vedení
přestupkového řízení na úseku přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxi-
komaniemi. Tato odborně náročná a obsáhlá
agenda sem byla začleněna zejména ve snaze vy-
užít kvalifikační předpoklady právničky kanceláře
tajemníka a v současnosti tvoří významnou část
její náplně práce.

V následujících číslech Slavkovského zpravo-
daje budeme přinášet podrobnější články věnova-
né jednotlivým okruhům činnosti našeho odboru.

Mgr. Bohuslav Fiala,
vedoucí kanceláře tajemníka

Ing. Jiří Černý, vedoucí odboru IR

Mgr. Bohuslav Fiala, vedoucí
kanceláře tajemníka
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Nabídka semináfiÛ
Obchodní a hospodářská komora Brno (OHK

Brno) nabízí účast na těchto seminářích:
2. června 2003 – Připravenost českých pod-

nikatelských subjektů na členství v EU
- mezinárodní konference pořádána Minis-

terstvem průmyslu a obchodu ČR, VŠE v Praze,
Francouzsko-českým institutem řízení a kated-
rou mezinárodního obchodu EU Bratislava

3. června 2003 – Investorský seminář
- seminář pro české firmy, které uvažují o ex-

panzi do Evropské unie založením dceřiného
podniku, pobočky, joint venture nebo reprezen-
tace, popř. nadace v Rakousku

9. června 2003 – „Evropská unie – pomoc
nebo hrozba?“

- Den otevřených dveří OHK Brno, přednáš-
ka: „Jak mohou české firmy úspěšně žádat o do-
taci z fondů EU a zvyšovat svou konkurence-
schopnost?“ - vstup  bez poplatků

Bližší informace a přihlášky obdržíte na Infor-
mačním místu pro podnikatele, Palackého nám.
64, Slavkov u Brna, tel: 544 121 180, e-mail:
imp@meuslavkov.cz. (bv)

Cílem zřízeného informačního
střediska, které je součástí projektu
Hospodářské komory ČR
„Informační místa pro podnika-
tele“, je zajištění informačního zá-
zemí především malým a středním
podnikatelům, poskytování infor-
mací k problematice EU a pomoc
firmám s přípravou na vstup na jed-
notný trh EU.

Tato informační místa by měla
být také přínosem pro zintenzivně-
ní a zkvalitnění každodenní obou-
směrné komunikace mezi veřejnou správou
a podnikateli, a doplnit chybějící článek v po-
skytování informací k problematice EU.
Konzultační a vzdělávací zázemí zajišťuje OHK
Brno, www.ohkbrno.cz

Rozsah poskytovaných služeb:
• informační servis (informace o informa-

cích) prostřednictvím osobní komunikace i mo-
derních technologií

• všeobecné informace o podmínkách, resp.
změnách podnikatelského prostředí v rámci EU
a jednotného evropského trhu

• informace o programech podpory MSP na
regionální a celostátní úrovni

• nabídka vzdělávacích programů  (v rámci
regionů i centra)

• poradenství – obecné, zprostředkování pro
specializované, právní, ekonomické, organizač-
ní (integrováno s dalšími organizacemi a insti-
tucemi na podporu MSP )

• přehled o možnostech financování podnika-
telské činnosti z podpůrných programů

• schopnost zajistit individuální konzultace
k problematice EU

• komerční nabídky a poptávky v tuzemsku
a v zahraničí

• informace o produktech EuroInfoCentra
Brno, České podnikatelské reprezentace
v Bruselu CEBRE, stejně tak i o službách, které
nabízejí ostatní informační místa – Regionální

Registr vozidel
Odbor dopravy a silničního hospodářství,

konkrétně registr vozidel, se stal nejfrekventova-
nějším místem našeho úřadu z pohledu návštěv
občanů. Přestože předběžné odhady po rozděle-
ní agendy z okresního úřadu na tři nové úřady
napovídaly, že by nemělo jít o více než cca 25%
celkového počtu případů, skutečnost výrazně
tato očekávání překonává a v podstatě každý
úřední den je registr doslova v obležení občanů.
Při porovnání počtů případů na jednoho úřední-
ka jsou naši pracovníci významně vytíženější
než kolegové z Vyškova a Bučovic. Protože situ-
ace se k lepšímu nemění, rozhodlo vedení města
o personálním posílení tohoto útvaru. Důvodem
je přetížení stávajících pracovníků, kdy je téměř
nemožné agendu samotnou zpracovávat v dosta-
tečné kvalitě a požadovaných termínech, a tito
pracovníci jsou pak pod neustálým tlakem.
Zároveň se takto často neúměrně prodlužuje če-
kací doba občanů. Řešení hledáme spolu s úřa-
dem práce tak, aby pokud možno město nezatíži-
lo finančně. Tímto způsobem chceme tedy
dosáhnout toho, aby se zkrátily čekací fronty
a bylo by možné tak docílit lepšího komfortu pro
občany našeho správního obvodu. Lze očekávat,
že naplnění tohoto záměru by mělo proběhnout
v průběhu měsíce června. Prozatím uplatňujeme
zkušebně provoz formou zapisování se do knih.
Jedná se však pouze o řešení dočasné do usku-
tečnění výše popsaného záměru.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

poradenské a informační centrum
RPIC, Podnikatelské inovační
centrum BIC, středisko České
agentury na podporu obchodu
CzechTrade a další instituce pod-
por MSP ( na regionální a celo-
státní úrovni)

• databáze poradců na předklá-
dání projektů

• zahraniční vztahy.
Informační středisko můžete

navštívit na Městském úřadě ve
Slavkově u Brna v budově č. 64

v 1. poschodí. Kontakt: Ing. Blanka
Vegrichtová, tel: 544 121 180, e-mail:
imp@meuslavkov.cz. Úřední hodiny: Po 8– 17
h, St: 8–17 h. Ing. Blanka Vegrichtová

Informace o podnikání v EU na dosah
Ke dni 2. května 2003 bylo na Městském úřadě ve Slavkově u Brna zřízeno informační

místo, jehož ověřovací činnost zahájila Obchodní a hospodářská komora Brno. Podobná in-
formační místa budou postupně vznikat ve všech krajích ČR od června 2003.

Ing. Blanka Vegrichtová

Městský úřad Slavkov u Brna a sběrný dvůr
společnosti Respono, a. s. zaregistrovaly v po-
slední době stížnosti občanů na přeplňovaní
kontejnerů pro sběr PET láhví. Týdenní perioda
svozu a množství kontejnerů ve městě odpoví-
dá produkovanému množství tohoto druhu od-
padu. Problém je však v jeho v objemu. Zhruba
50% svezených PET láhví není nijak objemově
upravených. Přitom sešlápnutí jedné PET láhve
nezabere víc než několik vteřin – povolit víčko,
sešlápnout, utáhnout víčko.

Vyzýváme proto občany: Sešlapujte PET
láhve!

Společnost Respono, a. s., upozorňuje, že od
1. července 2003 připravuje sběr TETRAPA-
KU, což jsou použité obaly (krabice) od mléka,
džusu, vína apod. Tyto obaly se budou sbírat do
kontejnerů společně s PET láhvemi. Platí tedy
jako pro PET láhve – krabici sešlápnout. Svoz
těchto obalů, jejich třídění na dotřiďovací lince
ve Vyškově a následné zpracování bude pro ob-
čany a obce ZDARMA. Počet sběrných kontej-
nerů bude podle potřeby navýšen. Kontejnery

na PET láhve budou označeny informativní
oranžovou nálepkou.

Respono, a. s., dále občanům oznamuje, že
začíná bezplatně likvidovat veškeré přenosné
baterie (nikoliv autobaterie). Jde o baterie do
náramkových hodinek přes monočlánky až po
akumulátory do aku-vrtaček.

Dále společnost bezplatně odebírá chladnič-
ky a mrazničky následujících značek: AEG,
Ardo, Bosch, Elektrolux, Gaggenau, Lehel,
Liebherr, Perfekt, Privileg, Sharp, Siemens
a Zanussi.

V obou případech se jedná o tzv. zpětný od-
běr výrobků. Likvidaci nehradí občan pro-
střednictvím svozových známek, ani obec, ale
hradí ji výrobce ze svého zisku. Tak proč nevy-
užít této možnosti! Při koupi daných výrobků
je v ceně, kterou platí zákazník, zahrnuta i cena
na recyklaci či zneškodnění. Je tedy v zájmu
každého, aby za své peníze dostal vše, co mu
náleží. Podrobnější informace o sběru odpadu
obdrží každá domácnost prostřednictvím letáč-
ku. (OŽP)

Sešlapujte PET láhve!

Uzavírka kfiiÏovatky
Buãovická–Tyr‰ova–Lidická

V termínu od 12. května do 10. července 2003
bude prováděna oprava vozovek, chodníků a při-
lehlých ploch v křižovatce ulic Bučovic-
ká–Tyršova–Lidická–Husova. Křižovatka bude
úplně uzavřena pro veškerý provoz a doprava bude
vedena po objížďce, která povede z ulice B.
Němcové po ulici Smetanova a Havlíčkova na ulici
Bučovickou a dále ulicí Slovanská a Čelakovského
na ulici Tyršovu a opačně. Z ulice Husova vede ob-
jížďka ulicí Zborovskou na ul. B. Němcové.

Žádáme občany, aby měli pochopení pro nutnost
vedení dopravy po objížďkách a respektovali stano-
vené dopravní značení, zvláště zákazy stání.

Pavel Lasovský, vedoucí odboru DSH
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Schválený rozpočet hlavní činnosti (rozpo-
čtového hospodaření) pro rok 2003 plně vychá-
zí nejen ze schváleného rozpočtového provizo-
ria pro rok 2003, jímž se hospodaření města
v průběhu 1. čtvrtletí řídilo, ale též z rozpisu
jmenovitých dotací ze státního rozpočtu, o je-
jichž přidělení bylo do té doby rozhodnuto
a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tento zpra-
covaný návrh plně vychází z aktuálních finanč-
ních možností města podložených reálně stano-
venou výší hodnot na příjmové stránce
rozpočtu města, čímž je limitována možnost re-
alizace jeho základních aktuálních potřeb a zá-
měrů města. Cílem rozpočtu je zajistit plynulý
chod města a všech jím zřízených složek a or-
ganizací a vytvořit podmínky pro další rozvoj
města a reprodukci jeho majetku.

Z příjmových položek bychom Vás chtěli
upozornit alespoň na ty, z hlediska finančního
objemu, nejdůležitější. Jedná se především
o daňové příjmy, tj. příjmy z daní, jež jsou zce-
la či zčásti výnosem obce. Plně jsou příjmem
obce výnosy daně z nemovitostí a daně z příj-
mů právnických osob za obec (tj. z vlastní pod-
nikatelské činnosti obce). Částečně jsou příj-
mem obce výnosy z daní sdílených, což
znamená, že jejich celkový výnos se dělí mezi
státní rozpočet a rozpočty obcí a krajů. Tyto da-
ňové příjmy jsou v rozpočtu města pro rok
2003 odhadovány ve výši 37227 000 Kč. Další
významnou příjmovou položkou rozpočtu měs-
ta jsou dotační zdroje, jež tvoří jednak základní
dotace na zajištění výkonu státní správy, kterou
městský úřad v rámci své činnosti prostřednic-
tvím příslušných odborů vykonává, v celkové
výši 24296 000 Kč, dotace na školství pro za-
jištění podmínek předškolní a povinné školní
docházky ve výši 1 000 000 Kč a účelová dota-
ce na výplatu sociálních dávek ve výši
15 016 000 Kč. Dále je schválený rozpočet
města pro rok 2003 významně posílen investič-
ními účelovými dotacemi na dostavbu BD
Litavská ve výši 3383 000 Kč a další etapu re-
konstrukce ZŠ Komenského ve výši 9000 000
Kč. Z rozpočtu kraje byla městu poskytnuta ne-
investiční účelová dotace na zajištění lékařské
služby první pomoci (LSPP) ve výši 1 072 000
Kč. Částkou 1 443 000 Kč jsou na rozpočet
města napojeny neinvestiční dotace od obcí, je-
jichž děti plní povinou školní docházku v na-
šich základních školách. Významně je na roz-
počet města napojen převod finančních
prostředků od SBD Žuráň, které se tak formou
sdružení podílí na výstavbě nových BD
Litavská. 

Po zvážení všech možných dopadů jsme se
rozhodli navrhnout voleným orgánům města
napojit na rozpočet města v roce 2003 nejen
docílené výsledky hospodaření města z roku
2002 (celkem 8 347 000 Kč), ale i část dočasně
volných finančních prostředků získaných bu-
doucím prodejem akcií JME, a. s., Brno (cel-
kem 6 974 000 Kč), v tomto případě finanční
zdroje dle dřívějších rozhodnutí ZM prioritně
určené k financování rekonstrukce objektu
Palackého náměstí 260 (bývalá budova pošty)
pro potřeby úřadu s rozšířenou působností a re-
alizace dalších rozvojových akcí města. Jelikož

předmětná rekonstrukce byla v závěru roku
2002 úspěšně dokončena, navrhujeme výše
uvedené použití části zůstatku těchto finanč-
ních prostředků k napojení na rozpočet města
pro rok 2003 (částkou 2 356 000 Kč právě na
úhradu závazků souvisejících s rekonstrukcí
nové budovy MěÚ, částkou 4 618 000 Kč na
dofinancování dalších významných investič-
ních akcí již dlouhodobě plánovaných a připra-
vovaných k realizaci, např. rekonstrukce ulice
Úzká).

Výdajová stránka rozpočtu města je sestave-
na tak, aby bylo prioritně zajištěno financování
činností města zajišťovaných prostřednictvím
městského úřadu a dalších jím zřízených orga-
nizačních složek a příspěvkových organizací.
Stejný důraz byl kladen též na zajištění financo-
vání závazků vyplývajících ze smluvních vzta-
hů uzavřených v minulých letech. Veškeré další
potřeby, především v oblasti správy městského
majetku, byly vyhodnoceny dle stupně naléha-
vosti jejich řešení a v návaznosti na finanční
možnosti města byly prioritní z nich zapracová-
ny do návrhu rozpočtu pro rok 2003 k přípravě
či již vlastní realizaci. Z těch nejvýznamnějších
bychom chtěli poukázat především, mimo dvou
výše uvedených, na dostavbu BD Litavská, na
výstavbu nového parkoviště na Komenského
náměstí, na rekonstrukci křižovatky Bučo-
vická–Tyršova–Husova–Lidická a na rekon-
strukci kotelny na sídl. Nádražní. V úzké návaz-
nosti na schválený plán rozvoje města jsou
v rozpočtu města pro rok 2003 zapracovány fi-
nanční prostředky určené na vypracování studií
či PD k možnosti zahájení vlastní realizace dal-
ších investičních záměrů města. 

Tímto rozpočtem prozatím zůstává nedotčen
fond rezerv a rozvoje města (FRR), jehož aktu-
ální výše, bez započítání účelově určených fi-
nančních prostředků, činí celkem 1 520 434 63
korun. 

Plán doplňkové podnikatelské činnosti,
u obcí často nazývané vedlejší hospodářské
činnosti, je sestaven a schválen jako plán pře-
bytkový s celkovými výnosy 16 728 000 Kč
a náklady 14 475 000 Kč. Jednotlivé výnosy
i náklady jsou uvedeny taktéž v přiložené ta-
bulkové části, jedná se především o činnosti
související se správou bytového fondu a správu
nebytových prostor včetně městské polikliniky,
dodávkami tepla a teplé vody provozováním
kotelen na sídlištích Nádražní a Zlatá Hora.

Ve schváleném rozpočtu prozatím nejsou
z dalších významnějších položek zapracovány
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpo-
čtu poskytované prostřednictvím rozpočtů
města jím zřizovaným školským PO na úhradu
nákladů na mzdy, příslušenství k nim a učební
pomůcky. Tyto dotace budou zapracovány do
schváleného rozpočtu města v průběhu 2. čtvrt-
letí letošního roku.

O průběžném plnění a vyvolených úpravách
schváleného rozpočtu města pro rok 2003 Vás
budeme pravidelně informovat. Stejně tak by-
chom Vás chtěli postupně informovat i o hos-
podaření jednotlivých složek města.

Ing. Ivan Charvát
místostarosta města

Ekonomika města Rozpoãet v˘dajÛ pro rok 2003
Název v˘dajové poloÏky Návrh rozpoãtu 
·kolství
M· Zvídálek

1. - Koláãkovo nám. 377 000,00 Kã
2. - Malinovského nám. 575 000,00 Kã
3. - jídelna Koláãkovo 52 000,00 Kã
4. - jídelna Malinovského 115 000,00 Kã
5. DDM 165 000,00 Kã
6. ZU· 300 000,00 Kã
7. Zvlá‰tní ‰kola 419 000,00 Kã
8. Z· Tyr‰ova 1 177 000,00 Kã

Z· Komenského - ‰kolní druÏina - ‰kolné
9. - ‰kola 2 240 000,00 Kã

10. - kuchynû + jídelna 584 000,00 Kã
11. - ‰kolní druÏina 50 000,00 Kã
12. - nová tûlocviãna 72 000,00 Kã
13. Neinvest. pfiíspûvky na provoz od zfiizovatele 6 126 000,00 Kã
14. Z· Tyr‰ova 300 000,00 Kã
15. ZU· 280 000,00 Kã
16. Úãelové neinvest. pfiíspûvky od zfiizovatele 580 000,00 Kã
17. Nájemné Malinovského 280 427 000,00 Kã
18. V˘daje spojené s rokem 2002 - M· Koláãkovo 47 000,00 Kã
19. Rekonstrukce Malinovského 280 204 000,00 Kã
20. Pfiíspûvky jin˘m obcím 10 000,00 Kã
21. Rezerva 100 000,00 Kã
22. Ostatní v˘daje ve ‰kolství 788 000,00 Kã

·KOLSTVÍ CELKEM 7 494 000,00 Kã
Tûlov˘chova a sport

23. Pfiíspûvky na ãinnost mládeÏe 270 000,00 Kã
TùLOV¯CHOVA A SPORT CELKEM 270 000,00 Kã
Zdravotnictví

24. Lékafiská sluÏba první pomoci ze zdrojÛ JMK 1 072 000,00 Kã
25. Lékafiská sluÏba první pomoci z vl. zdrojÛ mûsta 130 000,00 Kã

ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 1 202 000,00 Kã
Sociální dávky

26. Sociální dávky 15 016 000,00 Kã
27. Klub dÛchodcÛ 45 000,00 Kã
28. Letní dûtské tábory 15 000,00 Kã
29. Pfiíprava budoucích pûstounÛ a osvojitelÛ 30 000,00 Kã
30. PÛjãky obyvatelÛm v nepfiíznivé Ïivotní situaci 40 000,00 Kã
31. Hospitalizace 30 000,00 Kã

SOCIÁLNÍ DÁVKY CELKEM 15 176 000,00 Kã
Kultura

32. Historické muzeum 5 719 000,00 Kã
33. Kronika mûsta 25 000,00 Kã
34. Slavkovsk˘ zpravodaj 125 000,00 Kã
35. Informaãní centrum 291 000,00 Kã
36. Propagace mûsta 200 000,00 Kã
37. ÚdrÏby drobn˘ch památek 50 000,00 Kã
38. Obnova Ïidovské ‰koly 190 000,00 Kã
39. Spoluúãast k dotaci z programu MPZ 310 000,00 Kã
40. Spoluúãast k dotaci z programu ZAD 1 500 000,00 Kã

KULTURA CELKEM 8 410 000,00 Kã
âinnost místní správy

41. ÚdrÏba mûstského rozhlasu 95 000,00 Kã
42. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ 286 000,00 Kã
43. Sbor pro obãanské záleÏitosti 35 000,00 Kã
44. Obfiadní síÀ 53 000,00 Kã
45. Komise pro zahraniãní vztahy 80 000,00 Kã
46. Místní zastupitelské orgány 1 489 000,00 Kã
47. Mûstsk˘ úfiad 26 311 000,00 Kã
48. Ostatní ãinnosti místní správy 250 000,00 Kã

âINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM 28 599 000,00 Kã
Splátky dluhÛ

49. Splátka úrokÛ z úvûru na námûstí 748 000,00 Kã
50. Splátka jistiny z úvûru na námûstí 844 000,00 Kã
51. Poplatek za správu úvûru na námûstí 3 000,00 Kã
52. Splátka jistiny a úrokÛ z úvûru na BD Polní 1 217 000,00 Kã
53. Splátka jistiny a úrokÛ z úvûru na BD Litavská 550 000,00 Kã
54. Splátka jistiny z pÛjãky od SFÎP 128 000,00 Kã
55. Splátka jistiny z pÛjãky z FRB 26 000,00 Kã
56. Splátka úroku z pÛjãky z FRB 4 000,00 Kã

SPLÁTKY DLUHÒ CELKEM 3 520 000,00 Kã
Transfery VHâ

57. Pfiedplacené nájmy bytové prostory 749 000,00 Kã
58. Pfiedplacené nájmy nebytové prostory 820 000,00 Kã

TRANSFERY VHâ CELKEM 1 569 000,00 Kã
Pfiíspûvky

59. Tvorba FRB 85 000,00 Kã
60. Tvorba fondu majetkov˘ch práv k pozemkÛm 180 000,00 Kã
61. Dopravní obsluÏnost 200 000,00 Kã
62. Centrum sluÏeb pro sil. dopravu MDS âR 85 000,00 Kã
63. Politaví - ãlenství 24 000,00 Kã
64. Politaví - projekty 10 000,00 Kã
65. SdruÏení mûst a obcí JM 10 000,00 Kã
66. Nadace Mohyla míru 18 000,00 Kã
67. Pfiíspûvek TSMS - provoz 7 789 000,00 Kã
68. - leasing 372 000,00 Kã
69. - ka‰na 150 000,00 Kã
70. Humanitní pfiíspûvky a dary 30 000,00 Kã
71. Finanãní vypofiádání se SR âR za rok 2002 825 000,00 Kã

P¤ÍSPùVKY CELKEM 9 778 000,00 Kã
Odpadové hospodáfiství

72. Svoz TDO - známky 1 014 000,00 Kã
73. Sbûrn˘ dvÛr Respono 600 000,00 Kã
74. Kontejnery na PET lahve 125 000,00 Kã
75. Kontejnery na papír 75 000,00 Kã

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ CELKEM 1 814 000,00 Kã
Kapitálové v˘daje

76. V˘stavba BD Litavská II. 13 679 000,00 Kã
77. Rekonstrukce Palackého nám. 260 vã. vnitfi. vybavení 9 952 000,00 Kã
78. V˘kupy pozemkÛ k fie‰ení protipovodÀov˘ch opatfiení 300 000,00 Kã
79. Spoluúãast k dotaci pro Z· Komenského 120 000,00 Kã
80. V˘stavba VO Lidická 160 000,00 Kã
81. V˘stavba VO âSA 150 000,00 Kã
82. V˘stavba VO Topolová 200 000,00 Kã
83. Parkovi‰tû Komenského nám. (stání pro povûfi. úfiad) 1 250 000,00 Kã
84. Revitalizace mûstské skládky 525 000,00 Kã
85. Rekonstrukce mûstské polikliniky 400 000,00 Kã
86. Rekonstrukce kfiiÏovatky Buãovická–Husova I. etapa 840 000,00 Kã
87. Rekonstrukce Úzká 5 500 000,00 Kã
88. âekárna na autobusové zastávce Malinovského 100 000,00 Kã
89. Rekonstrukce kotelny a rozvodÛ na sídli‰ti NádraÏní 1 000 000,00 Kã
90. Víceúãelové sportovní hfii‰tû v areálu Z· Tyr‰ova 400 000,00 Kã
91. Rekonstrukce Z· Komenského 9 000 000,00 Kã

KAPITÁLOVÉ V¯DAJE CELKEM 43 576 000,00 Kã
Studie a projektová dokumentace

92. Studie fie‰ení vstupu na zámek severní branou 70 000,00 Kã
93. PD obnova zámku 60 000,00 Kã
94. PD dokonãení námûstí - jiÏní ãást pfiedzámãí 200 000,00 Kã
95. PD chodník a VO Buãovická v˘chod 50 000,00 Kã
96. ProtipovodÀová opatfiení 700 000,00 Kã
97. PD rekonstrukce vozovky u âSD (toãna) 35 000,00 Kã
98. PD v˘stavba DPS 100 000,00 Kã
99. PD DDM 500 000,00 Kã
100. PD rekonstrukce Z· Komenského 500 000,00 Kã
101. Pfiepracování investiãního zámûru „SjíÏìák“ I/50 35 000,00 Kã
102. Studie a PD k realizaci dal‰ího rozvoje mûsta 50 000,00 Kã
103. PD k v˘stavbû Zlatá Hora 100 000,00 Kã

STUDIE A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CELKEM 2 400 000,00 Kã
V¯DAJE CELKEM 123 808 000,00 Kã

Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna (dále jen ZM) na svém II. řádném zasedání dne 24.
3. 2003 projednalo a schválilo rozpočet Města Slavkova u Brna pro rok 2003. Jelikož se jedná
o jeden ze zásadních dokumentů, o kterém ZM náleží v rámci své samosprávné činnosti v oblasti
hospodaření a rozvoje města rozhodovat, chtěli bychom Vás alespoň stručně seznámit s obsahem
tohoto rozsáhlého materiálu uvedením základních ukazatelů (viz text a příslušné tabulky).
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Poãet Sleva Dospûlí MládeÏ
vstupÛ % à 40 Kã à 30 Kã

100% po slevû Kã tj. 1 vstup 100% po slevû Kã tj. 1 vstup
90 50 3600 1800 20 2700 1350 15
60 40 2400 1440 24 1800 900 15
30 30 1200 840 28 900 630 21
20 20 800 640 32 600 480 24
10 10 400 360 36 300 270 27

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2003

Otevíráme v sobotu 31. kvûtna!

Otevírací doba koupali‰tû:
ãerven: po–pá 14–19 hod. so–ne 9–19 hod.
ãervenec a srpen: 9–19 hod.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí zavfieno!
Tel.: 544 221 788. TSMS

Obyãejné Základní po 15. h
vstupné (celodenní)

Dospûlí 40 Kã 30 Kã
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci, vojáci ZS 30 Kã 20 Kã
Dûti pfied‰kolního vûku 10 Kã zdarma

Předplatné – permanentky  (po 15. hodině další 50% sleva)Vstupné
(stejné jako v loÀském roce)

Slavkovské koupaliště láká návštěvníky nejen ze Slavkova, ale i z celého kraje. Foto: R. Lánský

Výstavba města
Jak se již stává pravidlem, informujeme na

tomto místě Slavkovského zpravodaje o průběhu
investiční výstavby ve městě.  

Začátkem měsíce května byla dokončena nová
parkovací plocha podél komunikace naproti
kostela na Komenského náměstí ve Slavkově
u Brna. Vybraný dodavatel stavby firma Ing. Jan
Reichl, stavební, inženýrské a projekční práce
Slavkov u Brna dokončil dílo ve velmi krátkém
časovém termínu necelých šesti týdnů. Součástí
díla, mimo vybudování zpevněných ploch, bylo
provedení kanalizační přípojky, sadových úprav
a doplnění a přeložení veřejného osvětlení.
Celkové náklady na akci činily 1249870,10 Kč. 

Jak si občané zajisté všimli, byla v současné
době již zahájena oprava fasády jižního křídla
předzámčí zámku, o které jsme informovali
v minulém čísle Slavkovského zpravodaje.
Stavbu provádí vybraný dodavatel firma
Rekonstruktiva spol. s r.o. Hodonín.

V návaznosti na schválený rozpočet města
probíhá příprava stavby rekonstrukce povrchu
místní komunikace v ulici Úzká a pokračování
rekonstrukce ZŠ Komenského, spočívající
v přestřešení a přístavbě nářaďovny u staré tělo-
cvičny a zateplení fasády východního pavilonu
školy. Tato akce bude kryta v převážné části z do-
tačních prostředků poskytnutých ministerstvem
financí. V květnu bylo zahájeno řízení dle záko-
na č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
na výběr dodavatele výše uvedených staveb.
Předpokládaný termín zahájení je červen – čer-
venec 2003. Podrobnější informace o těchto ak-
cích poskytneme v příštím čísle Sl. zpravodaje. 

Odbor investic a rozvoje

Název pfiíjmové poloÏky Návrh rozpoãtu
Tfiída I. - DaÀové pfiíjmy

1. DaÀ z pfiíjmu FO ze závislé ãinnosti I. 7 073 000,00 Kã
2. DaÀ z pfiíjmu FO ze závislé ãinnosti II. 1 280 000,00 Kã
3. DaÀ z pfiíjmu FO ze SVâ I. 1 055 000,00 Kã
4. DaÀ z pfiíjmu FO ze SVâ II. 3 945 000,00 Kã
5. DaÀ z pfiíjmu FO z kapitálov˘ch v˘nosÛ 436 000,00 Kã
6. DaÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob  7 906 000,00 Kã
7. DaÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob za obec 1 370 000,00 Kã
8. Danû z pfiíjmu, zisku, kap. v˘nosÛ 23 065 000,00 Kã
9. DaÀ z pfiidnané hodnoty 11 712 000,00 Kã

10. Vnitfiní danû ze zboÏí a sluÏeb 11 712 000,00 Kã
11. Správní poplatky ÎÚ 450 000,00 Kã
12. Správní poplatky VHA 450 000,00 Kã
13. Správní poplatky SÚ 250 000,00 Kã
14. Správní poplatky - vnitfiní vûci 350 000,00 Kã
15. Správní poplatky - fin. odbor 5 000,00 Kã
16. Správní poplatky - odbor IR 10 000,00 Kã
17. Správní poplatky - odbor Ïiv. prostfiedí 50 000,00 Kã
18. Správní poplatky - odbor dopravy 350 000,00 Kã
19. Správní poplatky 1 915 000,00 Kã
20. Popl. za vypou‰tûní ‰kodlivin do ovzdu‰í 5 000,00 Kã
21. Popl. za vypou‰tûní odp. vod do povrchov˘ch 5 000,00 Kã
22. Popl. za odnûtí zemûdûlské pÛdy 50 000,00 Kã
23. Popl. za znûãi‰tûní Ïivotního prostfiedí 5 000,00 Kã
24. Popl. za zneãi‰Èování Ïiv. prostfiedí 65 000,00 Kã
25. Poplatek za provozování VHP 300 000,00 Kã
26. Poplatek ze psa 80 000,00 Kã
27. Poplatek ze vstupného 10 000,00 Kã
28. Poplatek za uÏívání vefiejného prostranství 75 000,00 Kã
29. Ostatní danû a poplatky 465 000,00 Kã
30. DaÀ z nemovitostí 2 450 000,00 Kã
31. Danû z majetku 2 450 000,00 Kã

DA≈OVÉ P¤ÍJMY CELKEM 39 672 000,00 Kã
Tfiída II. - NedaÀové pfiíjmy

32. M· Zvídálek - ‰kolné 362 000,00 Kã
33. Z· Komenského - ‰kolní druÏina - ‰kolné 66 000,00 Kã
34. Hlá‰ení rozhlasem 10 000,00 Kã
35. Pfiíjmy z ãinnosti mûstského úfiadu 60 000,00 Kã
36. Prodej známek na popelnice 1 372 000,00 Kã
37. Pfiíjmy z vlastní ãinnosti 1 870 000,00 Kã
38. Odvod z odpisÛ PO - Z· Komenského 81 000,00 Kã
39. Odvod z odpisÛ PO - Zákl. umûlecká ‰kola 34 000,00 Kã
40. Odvod z odpisÛ PO - TSMS 371 000,00 Kã
41. Odvody z pfiebytku org. s pfiím˘m vztahem 486 000,00 Kã
42. Pfiíjmy z úrokÛ 125 000,00 Kã
43. Pfiíjmy z podílÛ na zisku a dividend 225 000,00 Kã
44. Pfiíjmy z úrokÛ a realizace fin. majetku 350 000,00 Kã
45. Odvod z v˘tûÏku VHA 385 000,00 Kã
46. Ostatní nedaÀové pfiíjmy 385 000,00 Kã
47. Pfiíjmy z úhrad vydob˘vaného prostoru 45 000,00 Kã
48. Ostatní nedaÀové pfiíjmy 45 000,00 Kã
49. Splátka pÛjãky od Rozvojové spol. Slavkov 486 000,00 Kã
50. Splátky pÛjãek od podnikatelsk˘ch subjektÛ 486 000,00 Kã
51. Pfiíjmy z minul˘ch let - M· Koláãkovo 168 000,00 Kã

NEDA≈OVÉ P¤ÍJMY 3 790 000,00 Kã
Tfiída III. - Kapitálové pfiíjmy

52. Pfiíjmy z prodeje pozemkÛ a domÛ 100 000,00 Kã
53. Kapitálové pfiíjmy 100 000,00 Kã

KAPITÁLOVÉ P¤ÍJMY CELKEM 100 000,00 Kã
Tfiída IV. - Pfiijaté dotace

54. Zákl. dotace ze SR na v˘kon státní správy I. 4 164 000,00 Kã
55. Zákl. dotace ze SR na v˘kon státní správy II. 11 356 000,00 Kã
56. Základní dotace ze SR na ‰kolství 1 000 000,00 Kã
57. Základní dotace ze SR na sociální dávky 15 016 000,00 Kã
58. Pfiíspûvek ze SR obcím s roz‰. pÛsobností 8 776 000,00 Kã
59. Státní fin. podpora hypoteãního úvûru - Polní 271 000,00 Kã
60. Státní fin. podpora hypoteãního úvûru - Litavská 138 000,00 Kã
61. Neinvestiãní dostace ze státního rozpoãtu 40 721 000,00 Kã
62. Neinvest. dotace z rozpoãtu JMK na zaji‰tûní LSPP 1 072 000,00 Kã
63. Neinvest. pfiijaté dotace od obcí na ‰kolství 1 443 000,00 Kã
64. Neinvestiãní dotace od vefiejn˘ch rozpoãtÛ 2 515 000,00 Kã

P¤IJATÉ DOTACE CELKEM 43 236 000,00 Kã
Ostatní pfiíjmy

65. Pfievod sdruÏen˘ch prostfiedkÛ od SBD ÎuráÀ 8 575 000,00 Kã
66. Pfievod sdruÏ. prostfiedkÛ od lékafiÛ na poliklinice 200 000,00 Kã
67. Pfievod v˘sledkÛ VHâ za rok 2002 3 624 000,00 Kã
68. Pfievod z majetku tepelného hospodafiení 997 000,00 Kã
69. Pfievod ze zdrojÛ FRR 217 000,00 Kã
70. Pfievody z vlastních fondÛ 13 613 000,00 Kã
71. Investiãní pfiijatá dotace ze SFRB 3 383 000,00 Kã
72. Invest. dotace na rekonstrukci Z· Komenského 9 000 000,00 Kã
73. Invest. dotace od vefi. rozp. centrální úrovnû 12 383 000,00 Kã

OSTATNÍ P¤ÍJMY CELKEM 25 996 000,00 Kã
Financování 

74. PouÏití zÛstatku hospodafiení za rok 2002 3 353 000,00 Kã
75. PouÏití zdrojÛ z prodeje cenn˘ch papírÛ I. 2 356 000,00 Kã
76. PouÏití zdrojÛ z prodeje cenn˘ch papírÛ II. 3 584 000,00 Kã
77. Krátkodobé financování 9 293 000,00 Kã
78. Pfiijetí hypoteãního úvûru - Litavská II. 1 721 000,00 Kã
79. Dlouhodobé financování 1 721 000,00 Kã

FINANCOVÁNÍ CELKEM 11 014 000,00 Kã
P¤ÍJMY CELKEM 123 808 000,00 Kã

Rozpoãet pfiíjmÛ pro rok 2003

Vedlej‰í hospodáfiská ãinnost
P¤ÍJMY

Název pfiíjmové poloÏky Rozpoãtu
Nájmy 

1. - bytové prostory 3 994 000,00 Kã
2. - nebytové prostory 1 946 000,00 Kã
3. - poliklinika 1 087 000,00 Kã
4. - pozemky 315 000,00 Kã
5. - koupali‰tû 43 000,00 Kã
6. - ostatní 60 000,00 Kã
7. NÁJMY CELKEM 7 445 000,00 Kã

Prodeje
8. - tepla 8 470 000,00 Kã
9. - nemovitostí 50 000,00 Kã

10. PRODEJE CELKEM 8 520 000,00 Kã
11. Úroky 60 000,00 Kã
12. SluÏby - skládka 600 000,00 Kã
13. Ostatní pfiíjmy 103 000,00 Kã

P¤ÍJMY CELKEM 16 728 000,00 Kã

V¯DAJE
Název v˘dajové poloÏky Rozpoãet

V˘daje
1. - bytové prostory 3 130 000,00 Kã
2. - nebytové prostory 551 000,00 Kã
3. - poliklinika 974 000,00 Kã
4. - správa byt. a tep. hosp. 2 162 000,00 Kã
5. - kotelna Zlatá Hora 5 581 000,00 Kã
6. - kotelna NádraÏní 544 000,00 Kã
7. - kotelna DPS 527 000,00 Kã
8. - kotelna Poliklinika 561 000,00 Kã
9. - skládka 350 000,00 Kã

10. - pozemky 80 000,00 Kã
11. - ostatní 15 000,00 Kã

V¯DAJE CELKEM 14 475 000,00 Kã

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16.
června. 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

Koncerty na zámku
Historické muzeum ve Slavkově u Brna si

vás dovoluje pozvat na koncert v rámci VIII.
ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst CONCENTUS MORAVIAE, který se
uskuteční v letošním roce ve dnech 6. 6.–3. 7.
s tématem: „Amerika – Evropa/Evropa –
Amerika a 150 let židovských příspěvků ke
světové hudbě“.

V Rubensově sále slavkovského zámku se
uskuteční koncert v sobotu 7. června v 19.30
hodin „POCTA PAVLU HAASOVI A GIDE-
ONU KLEINOVI“. Účinkují: Jana Brožková
– hoboj, Alice Flajšingrová – klavír. Tento
koncert je spolufinancován Evropskou unií.
Vstupné 80 a 40 Kč.

* * *
Dalším koncertem, na který bychom vás

chtěli pozvat, je DIE FLOTTEN GEISTER,
nám již velice dobře známý ensemble
z Coburgu v SRN. Koncert se koná v sobotu 14.
června v Historickém sále zámku. Autoři: Paul
Lincke, Johann Strauss st., Richard Heuberger,
Karl Komzak, Fritz Kreisler, Bedřich Smetana,
Johann Strauss ml. a další. Přesnější informa-
ce budou uveřejněny na plakátech. HM
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Čl. 1
Základní ustanovení

Tato pravidla určují postup při výběru nájemce, postup při
uzavírání nájemních smluv a odkazy na příslušné právní před-
pisy.  

Čl. 2
Působnost orgánů města

Odbor bytového a tepelného hospodářství Městského úřadu
(dále jen odbor BTH) – v rámci samostatné působnosti města
zabezpečuje pronajímání obecních bytů, vede evidenci obec-
ních bytů, zařazení do příslušných kategorií, velikost, údaje
o jejich nájemnících a osobách žijících s nájemcem ve společ-
né domácnosti, eviduje uvolněné byty a o jejich uvolnění in-
formuje veřejnost, v součinnosti s bytovou komisí vyhodnocu-
je žádosti žadatelů.

Bytová komise – je zřízena radou města a je jejím poradním
orgánem , dle stanovených zásad a výběrových kritérií posuzu-
je jednotlivé žádosti o volné obecní byty, předkládá radě měs-
ta (prostřednictvím odboru BTH) návrhy na přidělení bytu.

Rada města – rozhoduje o přidělování volných obecních
bytů, schvaluje uzavírání nájemních smluv.

Čl. 3
Výběrové řízení o žádosti

1. Podání žádosti – žadatelé o přidělení obecního bytu vy-
plní čestné prohlášení.

2. Po zveřejnění informace o uvolnění obecního bytu jsou
zájemci povinni si podat závaznou přihlášku na tento volný
konkrétní byt.

3. Po uplynutí termínu pro podávání závazných přihlášek,
odbor BTH zpracuje seznam žadatelů a předá bytové komisi
k vyhodnocení.

4. Bytová komise evidované žádosti posoudí a vyhodnotí
ve lhůtě do 10 dnů po termínu, který byl stanoven pro podává-
ní žádostí.

5. Bytová komise, prostřednictvím odboru BTH, podá na
nejbližší schůzi rady města souhrnnou zprávu o podaných
a projednaných žádostech s odůvodněným návrhem na přene-
chání uvolněného bytu vybranému nájemci 

6. Rada města návrh posoudí a rozhodne o konečném při-
dělení usnesením, které je pro odbor BTH závazným podkla-
dem pro vystavení nájemní smlouvy – pro účely těchto pravi-
del se nájemní smlouvou o nájmu bytu rozumí nájemní
smlouva s textem schváleným radou města.

7. Prostřednictvím odboru BTH jsou ostatní žadatelé infor-
mováni o výsledku výběrového řízení.

8. Pokud takto schválený nájemce odmítne uzavřít nájemní
smlouvu na přidělený byt, rozhodne rada města, na návrh by-
tové komise, o přidělení bytu náhradnímu žadateli. Odmítnutí
přidělení bytu musí mít písemnou formu.

9. Na výběrové řízení o žádostech žadatelů na uvolněný
obecní byt se nevztahuje zákon o správním řízení.

Čl. 4
Zveřejnění a lhůty

Zveřejnění bude obsahovat:
a) adresu uvolněného bytu
b) velikost a kategorii
c) datum prohlídky bytu (prohlídka bude stanovena vždy na

první úřední den po uplynutí doby zveřejnění)
d) datum pro podání závazné přihlášky (ukončení podávání

závazných přihlášek bude 7. den po prohlídce)

Čl. 5
Žádost o nájem bytu

Písemné žádosti o nájem uvolněného bytu přijímá ve sta-
novené lhůtě odbor BTH. Žadatel uvede  skutečnosti, důležité
pro posouzení důvodnosti žádosti o přidělení uvolněného
obecního bytu v čestném prohlášení. Čestné prohlášení obdrží
každý zájemce při prohlídce bytu nebo na odboru BTH. Vzor
čestného prohlášení, včetně poučení o důsledcích v případě
uvedení nepravdivých údajů, tvoří přílohu těchto pravidel.

Odbor BTH podané žádosti eviduje a sestavuje seznam ža-
datelů. Žadatelé jsou oprávněni v úředních hodinách do sezna-
mu nahlížet.

Žádost si musí evidovaný žadatel každoročně obnovovat
vždy do 31.1 následujícího kalendářního roku.

Čl. 6
Výběrová kritéria

1. Obecná kritéria:
a) Nájemcem obecního bytu může být jen fyzická osoba,

která má státní  občanství České republiky.
b) Věk minimálně 18 let a způsobilost k právním úkonům.
c) Má ve Slavkově u Brna trvalý pobyt nejméně 5 let.
d) Má ve Slavkově u Brna zaměstnání nepřetržitě po dobu

alespoň 5 let.

e) Způsob a stav dosavadního bydlení osoby, které má být
byt přidělen a osob, které s ní jako rodinní příslušníci žijí ve
společné domácnosti (velikost, kvalita  a technický stav bytu,
počet osob a rodin v bytě, jejich zdravotní stav apod.).

f) Majetkové poměry osoby a příslušníků společné domác-
nosti nezbytné pro posouzení způsobilosti rodiny pořídit si
vlastní bydlení z vlastních prostředků a dostupných zdrojů.

g) Vztah k městu z hlediska zaměstnání v oboru potřebném
pro rozvoj města nebo pro uspokojování potřeb jeho obyvatel.

h) Potomkům nebo rodičům nájemce obecního bytu lze při-
dělit obecní byt jen v případě, že nebude možné přidělit daný
byt jiným zájemcům.

2. Další kritéria pro přidělení uvolněného obecního bytu
osobám, kterým je nutno podle soudního rozhodnutí poskyt-
nout před vyklizením užívaného bytu bytovou náhradu, kterou
prokazatelně nemůže zajistit pronajímatel nebo ten, v jehož
prospěch bylo vyklizení bytu stanoveno soudem:

a) pronajímatel byt potřebuje pro sebe, manžela, pro své
děti, vnuky, zetě, snachu, své rodiče nebo sourozence

b) je potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo do-
mem, které jsou na území města, naložit tak, že byt nelze uží-
vat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž prová-
dění nelze byt nebo dům delší dobu dále užívat

c) jde o byt na území města, který stavebně souvisí s pro-
story určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatel-
ské činnosti a vlastník nebo nájemce těchto prostor chce byt
užívat

d) dosavadní nájemce bytu přestal vykonávat práci pro pro-
najímatele a ten potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro
něho bude pracovat

e) v případě, že vyklizení bytu rozvedeným manželem je
vázáno na povinnost druhého z manželů zajistit mu bytovou
náhradu 

f) výpovědi nájmu s přivolením soudu z jiných zákonných
důvodů, je-li nutné poskytnutí bytové náhrady 

3. V případě výběru osob mohou orgány města při posuzo-
vání žadatelů jako přednostní kritérium posuzovat jejich záva-
zek složit městu před podpisem nájemní smlouvy na úhradu
budoucího nájemného částku odpovídající šedesátinásobku
měsíčního nájemného v tomto bytě v době podpisu nájemní
smlouvy (dále jen předplacené nájemné). Použijí-li orgány
města předplacené nájemné jako hodnotící kritérium, nemuse-
jí přihlížet ke všeobecným kritériím uvedeným v čl. 6 odstavec
1. písm.a) h).

4. V případě výběru osob na uvolněný městský byt, kde
vázne dlužné nájemné  a úhrady za služby spojené s užíváním
bytu a finanční náklady na opravy tohoto bytu přesáhnou část-
ku 50 000,- Kč, mohou orgány města při posuzování žadatelů
jako přednostní kritérium stanovit odkoupení pohledávky
(nebo její části) města  proti dlužníkovi – předchozímu nájem-
ci, z titulu dlužného nájemného za tento uvolněný byt. Použijí-
li orgány města toto kritérium jako přednostní, nemusejí při-
hlížet ke všeobecným kritériím uvedeným v čl. 6 odstavec 1.
písm. a)–h).

Čl. 7
Přechod nájmu

K přechodu nájmu bytu dochází po úmrtí nájemce či při
opuštění společné domácnosti nájemcem bytu za podmínek
uvedených v § 706 a § 708 Občanského zákoníku. Splnění
těchto podmínek je žadatel o uzavření nové nájemní smlouvy
povinen prokázat odboru BTH, jenž musí tyto skutečnosti ově-
řit. Žádost se podává na předepsaném formuláři na podatelnu
Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Formuláře jsou k dispo-
zici na odboru BTH.  

Po ověření bude vystavena nájemní smlouva ( případně do-
klad o přechodu nájmu). 

Čl. 8
Bytové náhrady

Bytové náhrady ve formě náhradních bytů nebo náhradního
ubytování a přístřeší přiděluje rada města výlučně na základě
pravomocného rozhodnutí, kterým byla městu taková povin-
nost uložena soudem či příslušným orgánem státní správy.
O tom, že je zajištěna bytová náhrada způsobilá k nastěhování
a k řádnému užívání, vydá odbor BTH nájemci – uživateli bytu
potvrzení.

Dále je bytová náhrada poskytnuta v případech potřeby
uvolnit konkrétní byty či domy v majetku města pro rekon-
strukce, opravy nebo jiné využití.

Odmítnutí bytové náhrady musí mít písemnou formu.
Pro přidělování bytových náhrad podle tohoto odstavce se

nepoužijí výběrová kritéria podle čl. 6.

Čl. 9
Výměna bytu mezi občany

Výměnu bytů lze realizovat pouze na základě dobrovolné
dohody o výměně mezi občany a následného souhlasu všech

vlastníků či spoluvlastníků vyměňovaných bytů. Nezbytný je
i souhlas obou manželů anebo všech spolunájemců, jimž svěd-
čí právo nájmu k bytu, který má být vyměněn.Žádost o souhlas
města s výměnou se podává na předepsaném formuláři na po-
datelnu Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Podmínkou udě-
lení souhlasu je předložení dokladů osvědčujících právo nájmu
či právo vlastnictví všech účastníků výměny k bytům, které
mají být jejím předmětem. Další podmínkou je řádné uhrazení
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, které mají být
vyměněny, ke dni podání žádosti.

Nájemní smlouva se uzavírá s novým nájemcem  s odklá-
dací podmínkou, která je splněna převzetím bytu.   

Čl. 10
Byty se zvláštním režimem nakládání

1. Služební byty  
Jedná se o byty, které jsou pronajímány na základě dopo-

ručení či rozhodnutí jiných subjektů. U této skupiny bytů je
nakládání s nimi ze strany vlastníka – města omezeno jejich
určením pro vybrané skupiny nájemníků.

Jde o byty služební dle § 7 zák. 102/1992, u kterých ne-
vzniká vzhledem k ustanovení §713 Občanského zákoníku
společný nájem bytu manželi a nedochází k přechodu nájmu.

2. Byty v domech zvláštního určení a byty v bezbariéro-
vém provedení

Jedná se o byty v Domě s pečovatelskou službou (dále jen
DPS), které jsou určeny pro občany – poživatele starobního
důchodu nebo pro občany s invalidním důchodem (dokládá
se lékařskou zprávou). Bezbariérové byty jsou určeny pro
těžce zdravotně postižené občany.

Nájemcem bytu v DPS nemůže být občan v produktivním
věku, přestože dosud žil ve společné domácnosti s důchod-
cem, kterému byl byt v DPS přidělen.

Podmínkou přijetí do DPS je mobilita žadatele, tj. samo-
statnost v chůzi a při vykonávání běžných hygienických po-
třeb. 

Podmínkou pro přijetí do DPS bude předložení lékařské
zprávy, včetně vymezení úkonů pro poskytování  pečovatel-
ské služby.

Žádosti pro přijetí („Dotazníky k žádosti o byt v Domě
s pečovatelskou službou“) jsou zařazovány do samostatného
pořadníku tak, jak budou doručeny a zapsány na podatelně
Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Žádosti jsou evidová-
ny na odboru BTH. Žadatelé jsou oprávněni v úředních ho-
dinách do seznamu nahlížet. Pokud bude žadatel na požado-
vaný byt v pořadníku na prvním místě, bude o této
skutečnosti písemně vyrozuměn odborem BTH. V případě,
že navrhovaný byt odmítne a bude trvat na ponechání své žá-
dosti v pořadníku, bude jeho žádost zařazena na poslední
místo. 

Bezbariérovými byty se pro účely těchto pravidel rozumí
trvale nájemní byty speciálně upravené pro užívání tělesně
postiženými nájemníky.

Žadatel, který navrhovaný byt odmítne, nemůže za sebe
určovat náhradníka.

Čl. 11
Podnájem bytu nebo jeho části

Pronajatý obecní byt nebo jeho část může nájemce pře-
nechat jinému do podnájmu pouze z vážných důvodů na stra-
ně nájemce, na dobu určitou a po předchozím písemném
souhlasu rady města. Žádost o souhlas k podnájmu předklá-
dá nájemce odboru BTH. V žádosti uvede nájemce zejména
rozsah a dobu trvání zamýšleného podnájmu na straně ná-
jemce i podnájemníka, identifikační údaje k osobě podná-
jemníka. Souhlas k podnájmu může rada města vázat na pod-
mínky, které musí být obsaženy ve smlouvě o podnájmu
uzavřené mezi nájemníkem a podnájemníkem. Stejnopis
smlouvy o podnájmu předává nájemce odboru BTH k evi-
denci.

Podmínky udělení souhlasu :
- nájemce není dlužníkem města 
- město nepožádalo soud o přivolení k výpovědi nájmu

nájemce z dotčeného bytu

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Vznik a trvání dosavadních nájemních a podnájemních
vztahů  k obecním    bytům nejsou těmito pravidly dotčeny.

2. Právní vztahy vzniklé na  mezi městem a ostatními
účastníky jsou vztahy občanskoprávní a řídí se příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č.102/1992
Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním
zákona č.509/1991 Sb., který mění, doplňuje a upravuje
Občanský zákoník.

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zrušení vyhlá-
šek města Slavkov u Brna č. 29/1998, 36/2001, 37/2002.

M Ě S T O  S L AV KOV  U B R NA

Pravidla pro pronájmy obecních bytů
Rada města v návaznosti na ust. § 102 odst. 2 písm. m) z. č.128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), vydává „Pravidla pro pronájmy obecních bytů“
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Neãekan˘ úspûch
V pondělí 28. 4. jsme se dozvěděli radostnou

zprávu. Žák naší školy Jan Matyáš uspěl v kraj-
ském kole Olympiády v českém jazyce a po-
stoupil do národního kola. Umístil se na druhém
místě za žákem z Gymnázia na třídě Kapitána
Otakara Jaroše v Brně a za sebou nechal také
řadu studentů z brněnských gymnázií. Honzovi
blahopřejeme a držíme mu palce, aby uspěl i na
soustředění účastníků národního kola, které se
koná ve Stráži nad Nežárkou v posledním červ-
novém týdnu.

Naši žáci se zúčastnili i dalších soutěží. Do
krajského kola Biologické olympiády postoupil
Jan Procházka. Úspěšně zvládl úkoly okresního
kola i práci na téma „Šupinky křídel motýlů“.
Další postup do krajského kola zaznamenali naši
volejbalisté, kteří ve finálovém utkání porazili
žáky ze Základní školy ve Vyškově. V okresním
kole fyzikální a matematické olympiády jsme
obsadili dvě druhá místa. Ve fyzice reprezentoval
školu Petr Salajka a v matematice Jan Matyáš.

V německém Netzschkau v Sasku získali naši
žáci 1.místo ve volejbalovém turnaji a přivezli
domů putovní pohár. Bližší informace v dalším
článku. Vladimír Soukop

Jako již několik let předtím, i letos se ve dnech
22.–26. dubna uskutečnil mezinárodní knižní ve-
letrh Svět knihy 2003, který je situován do
Průmyslového paláce na pražském výstavišti.

V rámci konání veletrhu proběhla akce, která
má přímý vztah k našemu městu. Touto akcí je
udílení literární Ceny Miroslava Ivanova za
literaturu faktu, jejímž pořadatelem je Klub au-
torů literatury faktu a rodina M. Ivanova.
Spisovatel M. Ivanov má velký podíl na vzniku
Klubu autorů literatury faktu a také na pravidel-
ných setkáváních autorů literatury faktu právě
v našem městě (vždy v září). 

Letošního třetího ročníku se zúčastnilo 35
soutěžících v několika kategoriích. Jednotlivé
ceny a prémie získali:

Kategorie I. – cena za celoživotní dílo v lite-
ratuře faktu se uděluje brněnskému historikovi
a publicistovi Dušanu Uhlířovi. 

Kategorie II. – produkce literatury faktu za
poslední tři roky (původní autorské dílo LF):
hlavní cena se uděluje Adolfu Branaldovi za

knihu Převleky mého města, vydanou naklada-
telstvím Academia, Praha 2002. 

cena se uděluje Václavu Cílkovi za knihu
Krajiny vnitřní a vnější, vydanou nakladatel-
stvím Dokořán, Praha 2002
- prémie se uděluje Vladislavu Moulisovi za
knihu Běsové ruské revoluce, vydanou naklada-
telstvím Dokořán, Praha 2002
- prémie se uděluje Ladislavu Řezníčkovi za
knihu Björnstjerne Björnson Malým národům,
vydanou nakladatelství Biblioscandia, Oslo -
Praha 2002
- prémie se uděluje Petru Vágnerovi za knihu
Smečka, vydanou nakladatelstvím Jota, Brno
2002.
- čestné uznání se uděluje Dušanu Tomáškovi
za knihu Sám proti gestapu aneb Oresta mi
všechno vzala, vydanou nakladatelstvím Akcent,
Třebíč 2001.

Kategorie III. – díla autorů literatury faktu do
39 let:
- prémie se uděluje Martinu Kovářovi za knihu
Stuartovská Anglie, vydanou nakladatelstvím
Libri, Praha 2001
- prémie se uděluje Jiřímu Rajlichovi za knihu
Jediný československý maršál – Karel Janoušek,
vydanou nakladatelstvím Jota, Brno 2002.

Kategorie IV. – prémie revue Přísně tajné:
– prémie se uděluje Jiřímu Bílkovi za sérii tří
článků uveřejněných v této revue v loňském roce

Kategorie V. – cena pro nakladatele soustavně
se věnujícímu vydávání literatury faktu se udělu-
je nakladatelství LIBRI v Praze.

V souvislosti s udílením Cen M. Ivanova Klub
autorů literatury faktu při příležitosti životního
jubilea uděluje Otakaru Brůnovi zvláštní oce-
nění za významný přínos pro literaturu faktu

Porota rozhodovala o cenách a prémiích ve
většině případů naprosto jednomyslně, shodla se
na oceněních. HM

Literární Cena Miroslava Ivanova

Každé dítě má pro něco vlohy, v něčem se mu
daří vyniknout. Čas od času se mezi žáky ZŠ ob-
jeví i tací, kteří jsou dobří ve více oborech čí dis-
ciplínách. Ale jen výjimečně mezi nimi zazáří ta-
lent, který se dokáže úspěšně prosadit ve všem,
co začne. Takovým nadáním disponuje letošní
absolventka 9.A ZŠ Komenského Eva HLAD-
KÁ z Křenovic. Po celou dobu školní docházky
má neustále výborný prospěch. Své znalosti a do-
vedností uplatnila v mnoha olympiádách a soutě-
žích. Posuďte sami.
Okr. kolo 2000/2001 konverzace NJ 1. místo

Pythagoriáda 1. místo
mat. olympiáda 3. místo

Okr. kolo 2001/2002 fyz. olympiáda 2. místo
recitace 2. místo
mat. olympiáda 3. místo
konverzace NJ 3. místo
konverzace AJ 3. místo

Kraj. kolo 2001/2002 recitace Čestné uznání
Okr. kolo 2002/2003 konverzace AJ 1. místo

konverzace NJ 3. místo
ČJ olympiáda 4. místo
děj. olympiáda 4. místo

Kraj; kolo 2002/2003 konverzace AJ 3. místo
Kromě toho své estetické nadání zúročila

i v ZUŠ, kde absolvovala v oborech balet a kla-
vír. 9 let tančí v dětském folklorním souboru
Křenováček a 3 roky je členkou taneční skupiny

Informace ze Z· Komenského
Žáci ZŠ Komenského náměstí se opět úspěš-

ně účastnili okresních soutěží a nejlepší umístě-
ní získali v těchto oborech:

• hudební soutěž Zazpívej, slavíčku – Vero-
nika Michálková z 9. třídy vyzpívala 2. místo

• vybíjená žáků 4. a 5. tříd – družstvo děvčat
získalo 1. místo, chlapci obsadili 3. místo

• matematická olympiáda – žáci 6. tříd Matěj
Horáček a Richard Pěnčík se dělí o 1. místo,
Monika Machalová obsadila 5. místo a Vít
Knotek ze 7. ročníku získal rovněž 5. místo.

Vedení ZŠ

Glitterstars při ZŠ Komenského. Cvičí v Sokole,
hraje volejbal, tři roky pracovala ve výtvarném
kroužku.

Eva je nejen talentovaná, ale především je vel-
mi oblíbená mezi spolužáky a kamarády. Má to-
tiž přátelskou povahu, umí se vcítit do problémů
ostatních a dokáže svými komunikačními schop-
nostmi vytvářet kolem sebe příjemnou atmosfé-
ru. Jsme rádi, že Eva byla pět let žákyní naší ško-
ly a vzorně ji reprezentovala.

Od září bude studovat na Biskupském gymná-
ziu v Brně. Přejeme jí, aby se jí i nadále dařilo ve
studiu i v osobním životě. Vedení ZŠ

Turnaj v Sasku
ZŠ Tyršova dostala nabídku od svých němec-

kých partnerů zúčastnit se volejbalového turnaje
v německém městě Netzschkau. Protože jsme
mohli sestavit dvě družstva, nabídlo vedení naší
školy účast i ZŠ Komenského. Turnaj se uskuteč-
nil ve dnech 2.–4. května. Do Německa jsme při-
jeli již 1. května. Ubytovali nás ve studentské uby-
tovně v Netzschkau. Po večeři jsme se seznámili
s prostředím. Druhý den dopoledne jsme vyrazili
na prohlídku největšího železničního cihlového
mostu na světě – Göltzschtalbrücke. Most a jeho
nejbližší okolí jsme shlédli z horkovzdušného ba-
lónu ze stopadesátimetrové výšky. Odpoledne
byla zahájena soutěž. Ve dvou skupinách se hrály
zápasy o postup mezi osm nejlepších. Soutěž po-
kračovala v sobotu dopoledne a družstvu ZŠ
Tyršova se podařilo postoupit mezi čtyři nejlepší.
Odpoledne jsme jeli do Greizu hrát bowling, od-
počinout si a nabrat sil před nedělními zápasy. Při
večeři u grilu jsme probrali naše chyby a úspěchy
předchozích zápasů a dohodli další taktiku. Spát
jsme odcházeli s myšlenkami na příští den.

V neděli se hrálo o umístění. Družstvo ZŠ
Tyršova postoupilo do finále. Naprosto nečekaný
úspěch a překvapení. V krásném zápase a za
bouřlivé podpory všech diváků, jsme porazili
družstvo Riesy, které bylo držitelem putovního
poháru již dva roky. Následovalo ukončení turna-
je,  předání cen a oběd. Z jedenácti družstev se
tedy umístili slavkovští žáci ze ZŠ Tyršova na
1. místě a ze ZŠ Komenského na 6. místě. Obě
družstva hrdě hájila jak barvy své školy, tak i spo-
lečně své město. Putovní pohár je umístěn dočas-
ně v ředitelně ZŠ Tyršova. Naši žáci ho povezou
do Německa příští rok. Budeme jim držet palce,
aby své vítězství obhájili.

Petra Škarvadová a Svatopluk Walter

Galerie absolventů

Eva Hladká
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V našem městě a zvláště na Malinovského ul.
je dost zeleno. Proč se tento strom objevil?

Nechceme konkurovat městské správě, která
se dobře stará o zelené plochy a krásu našeho
města. Tento strom je pro nás znamením a sym-
bolem. Je také památkou našeho jubilea 120. let
od chvíle, kdy naše první sestry zavítaly do
Slavkova, a také 80. výročí vzniku naší české
provincie. Je vzpomínkou na ty sestry, které zde
v 19. století začaly svou službu. Toto jubileum
jsme slavily 26. dubna při mši svatou, kterou
sloužil arcibiskup mons. Josef Erwin Ender,
apoštolský nuncius v České republice, za velké
účasti bývalých žákyň a slavkovských občanů.
Slavnosti se také zúčastnila naše generální před-
stavená Rosemary Howarth z Říma a sestry ně-
kterých evropských provincií. Potěšením pro nás
bylo, že naše zahraniční hosty uvítal na měst-
ském úřadě pan starosta Mgr. Petr Kosík.

Proč si sestry před 120 lety vybraly zrovna
Slavkov? Přece v té době nebyl příliš velkým
a významným městem, až na napoleonskou vál-
ku?

Náš řád si od samého začátku nevybíral místa
svého působení. Vždy to byla odpověď na potře-

by nebo konkrétní výzvu. I v tomto případě sest-
ry odpověděly na pozvání bývalého slavkovského
starosty, pana Antonína Přikryla. Pro jeho opako-
vanou žádost o sestry učitelky začaly sestry
v roce 1883 své působení zde ve Slavkově.

Víme ale, že budova vaší bývalé školy je vysta-
vená později, kde sestry učily předtím? 

V prvním roce poskytl přístřeší sestrám jmeno-
vaný pan A. Přikryl, který také sestrám prodal
svůj obytný dům. Pak sestry přikoupily další bu-
dovu a po potřebných přestavbách větší část
vzniklého kláštera sloužila jako škola a pensionát
pro děvčata z okolí.  Přestože na začátku byly
podmínky provizorní, už po měsíci sestry otevře-
ly školu ručních prací a po roce obecnou a mateř-
skou školu. Pak v r. 1905 byla otevřena měšťan-
ská škola a dále rodinná škola a pětiměsíční
kursy šití a vaření pro ženskou mládež. Když pro-
story našeho kláštera nestačily, sestry se rozhod-
ly pro stavbu nové školy a tělocvičny.

Vaše škola se nacházela na Tyršově ul., jak to,
že jste sázely strom na Malinovského ulici?

To je dlouhá historie. Ano, škola na Tyršové.
Ještě dnes na ni starší sestry a bývalé žačky vzpo-
mínají s radostí. Sestry ji vystavěly s námahou

O roãních obdobích, stromu a slavkovsk˘ch ‰kolsk˘ch sestrách
Na příchod jara jsme asi všichni netrpělivě čekali. Až se nám zazelenají naše zahrady a stromy

u našich cest se ustrojí do svých čerstvých listů. Ale snad málo kdo si povšimnul, že před školkou na
Malinovského ul. vyrůstá nový strom. Jeho lístečky jsou zatím jemné a slabé,  přesto je v něm skrytá
naděje, že v budoucnu najde v jeho větvích nejeden ptáček záchranu před sluncem a před deštěm. Kde
se tam vzal? Zasadily ho školské sestry. Proč zde vzpomínáme malou, možná bezvýznamnou změnu?
Tento strom je vzpomínkou a symbolem. Něco víc o tom nám řeknou samotné „pachatelky“ .

Program fiímskokatolické farnosti
Slavnost prvního sv. přijímání dětí, neděle

1. června v 8 h, farní kostel.
Obnova pro mládež „O vztazích“, fara, pá-

tek 6. 6. v 18.00, vede P. Miroslav Slavíček, farář
z Milonic.

Děkanátní růžencová pouť v Lulči u sv.
Martina za mír, rodiny a duchovní povolání, so-
bota 7. 6. v 17 h (autobus od kostela v 16.30)

Mše sv. v penzionu, středa 11. 6. v 8.30 
Setkání seniorů, J. Seifert, přednáška

„Historie Slavkova“, středa 11. 6. v 18 h. 
Jáhenské svěcení Oldřicha Chocholáče ze

Slavkova, sobota 21. 6. v 9 h v katedrále v Brně
(autobus v 7.30 od kostela)

Slavnost Božího Těla, neděle 22. června, far-
ní kostel.

Výlet dětí do Znojma a Podyjí, čtvrtek 26.
června v 7 h od kostela.

Staroslovanská bohoslužba, neděle 29. 6.
v 9.30, kaple farního kostela, zpívá Moravský
cherubínský sbor.Slavnostního zasazení stromu se zúčastnily desítky občanů. Foto: sestra Marie Gregorie

a s láskou, aby mohla sloužit slavkovské mládeži,
kterou měly tolik rády. Po válce zasáhl totalitní
režim. V r. 1950 po zaplacení poslední splátky
dluhu za novostavbu byly sestry, jako ostatní
školské řády v naší zemi odsunuté do internační-
ho tábora a zbavené možnosti práce s dětmi
a mládeží. Po pádu totality v roce 1996 jsme se
opět  sem do Slavkova vrátily, už ne do kláštera
na Tyršovu ale na Zahradní ul., protože jsme ne-
chtěly přerušit chod tamější školy a budova pro
naše potřeby byla příliš velká. Po domluvě se za-
stupitelstvem města Slavkov se v roce 2000 usku-
tečnila výměna naší bývalé školní budovy za bu-
dovu MŠ a ZvŠ, která je v sousedství našeho
kláštera. Proto se u ní objevil i náš strom.

Na začátku jste řekla, že strom je znamením
a symbolem. Mohla byste to vysvětlit?

Strom je darem naši Generální představené
sestry Rosemary Howarth, která se zúčastnila na-
šich jubilejních oslav. Při předávání tohoto stro-
mu přirovnala naše stodvacetileté dějiny k roč-
ním obdobím. Bylo jaro vzniku a rozkvětu škol.
Bylo léto radostí z rostoucích plodů práce s dět-
mi a mládeží. Byl podzim opouštění plodného
školního díla. Byla zima omezené svobody –
doba, kdy komunistický režim diktoval svá roz-
hodnutí. Doba odsouzení k zániku.

Víme, že roční období se opakují a opět máme
jaro samostatnosti. Tento strom je nám znamením
nové naděje, nového života, nového začátku.

Rozhovor s provinční představenou sestrou
Vojtěchou vedla Eva Janková
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Poděkování

Dne 13. května 2003 zemřela po těžké nemoci sestra

MARIE PAVÉSKOVÁ

Výbor TJ Sokola Slavkov u Brna děkuje touto cestou
za její dlouholetou práci ve výboru TJ i v oddíle kondiční kulturistiky.

Marie Kostíková

Blahopřání

Dne 10. června oslaví 91. narozeniny pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
z Nížkovic

Milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi přejí všechno nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti dcera a synové s rodinami.

PRO KUTILY VŠEHO DRUHU
1. Nový domácí řemeslník – bohatě ilustrova-

ná příručka s mnoha nápady a radami pro práce
doma a v bytě od sklepa po střechu: renovace
a asanace, zkrášlování, přestavby, natírání, tape-
tování, výroba regálů a nábytku, dětských hraček
a mnoho dalšího. Každý návod obsahuje soupis
potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů.

2. Nicholas Barnard: Úprava interiéru (101
praktických rad) – kniha obsahuje potřebné zá-
kladní informace (krok za krokem) o malování,
natírání, tapetování a obkládání, které jsou dopl-
něny názornými barevnými fotografiemi.

3. Julian Cassell – Peter Parham: Rady
a tipy pro kutily – úprava interiéru patří k pra-
cím, které přinášejí největší uspokojení. Nápady
a důvtip mohou vést k překvapivým proměnám.
Nelze sice najednou splnit všechna přání, ale
existuje několik jednoduchých metod a dobrých
tipů…

4. Stanislav David: Vlastní výroba bytových
doplňků – soubor užitečných informací a návo-
dů na zhotovení bytových doplňků. Věnuje po-
zornost výběru materiálů, jejich vlastnostem
a způsobům zpracování.

5. Václav Hájek: Pracujeme se dřevem –
dřevo je materiál, který má pro svépomocnou
práci řadu předností. Tato kniha chce poskytnout
řadu praktických rad, které usnadňují práci a po-
mohou získat potřebný fortel.

6. Josef Jelínek: Jak zabezpečit byt, dům,
chatu, automobil – majetek, majetek a zase ma-
jetek. Ať se podíváme kamkoli, je všude kolem
nás. Tato publikace nabádá čtenáře, jak je důleži-
té tento majetek zabezpečit a jakými způsoby.
Připojeny jsou i požadavky pojišťoven k maxi-
málnímu plnění pojistné události.

7. Miloš Osten: Práce s lepidly a tmely – nej-
důležitější zásady pro práci s lepidly a tmely, in-
formace o druzích spojů, o vlivu materiálu, lepid-
la a technologických podmínkách lepení. Uveden
je také přehled průmyslově vyráběných lepidel
a kapitola o lepení a tmelení v domácnosti.

Těšíme se na vaši návštěvu HM

Naučná literatura
V  M Ě S T S K É  K N I H O V N Ě  V E  S L AV K O V Ě  U  B R N A

Opustili nás
JUDr. Miroslav Schneider (90) 18. 4.
Josef Zavadil (64) 24. 4.
Miroslav Hrabovský (71) 27. 4.
Ján Šimko (63) 8. 5.
Jana Ostrožlíková (57) 10. 5.
Alois Romanovský (72) 11. 5.
Marie Pavésková (50) 13. 5.
Zdeněk Horáček (76) 14. 5.

Dne 16. 3. 2003 zemřela Růžena Rafaela
Neužilová, sestra řádu Chudých školských ses-
ter naší Paní ve Slavkově u Brna. Narodila se
29. 8. 1910 v Újezdě u Brna v rodině dělníka.
V jejích čtyřech letech jí zemřel tatínek v 1. svě-
tové válce. Měla tři sourozence: sestry Ludmilu
(provdaná Lahodová), Annu (provdaná Krá-
lová), a bratra Františka. Rod Neužilů pocházel
z Tvarožné u Brna. Její strýc Inocenc Neužil, fa-
rář, byl v letech 1917–1940 profesorem nábo-
ženství na Gymnáziu v Bučovicích. Maminka
Růženy se podruhé vdala a přestěhovala se s ce-
lou rodinou do Slavkova. Růžena se zde stala
klášterní chovankou a při vstupu do řeholního
života si zvolila řádové jméno Marie Rafaela.
V roce 1933 zemřela na následky autonehody
její maminka.

Ve 30. letech absolvovala učitelský ústav
v Českých Budějovicích a poté působila
v Břestu u Hulína, kde byla představenou škol-
ky. Jako učitelka působila později v klášterní
škole ve Slavkově, která byla otevřena v roce

1928. Odtud si ji pamatuje starší veřejnost a její
žáci ze Slavkova a okolí. V období 2. světové
války, kdy z klášterní školy byla zřízena nemoc-
nice, působila také jako zdravotní sestra a po-
máhala ošetřovat nemocné.

V 50. letech byla představenou v Předklášteří
u Tišnova, kde byla původně mateřská školka,
později domov pro staré občany. Po jeho zruše-
ní byla na počátku 60. let v klášteře v Javorníku
u Jeseníku a brzy nato v Opavě, kde se s další-
mi sestrami obětavě starala v domově o mentál-
ně postižené lidi. Odsud po zrušení služby řádo-
vých sester odešla do Bílé Vody.

Až teprve po „sametové revoluci“ po uvolně-
ní i náboženských poměrů bylo možné rozvíjet
i duchovní a náboženský život. Tak se po posta-
vení nového kláštera ve Slavkově mohl shora
jmenovaný řád po téměř padesáti letech v roce
1996 opět vrátit do svého působiště. A tak bylo
dopřáno, aby se sestra Rafaela těšila z návratu
do milovaného města a ze svých bližních, býva-
lých žáků a známých. synovec Karel

Za sestrou Marií Rafaelou RÛÏenou NeuÏilovou

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544220661, 605742853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.

okénko

Fotografií se ještě vracíme k týdennímu edukačně
preventivnímu pobytu diabetiků v Luhačovicích.
Nejnovější poznatky o diabetu se dozvědělo 23
účastníků, zejména na prezentaci firem Abbot
Laboratories, Novo Nordisk a MTE Brno, kteří po-
skytují diabetikům nejnovější pomůcky. Cenné in-
formace nám také poskytla zdravotní sestra LD
Morava Světlana Kubáčková.

Prvního května odpoledne jsme překvapili ná-
vštěvníky lázní Luhačovice, když na pískovou plo-
chu před Společenský dům nastoupila tři družstva na
turnaj v pétanque. Díky firmě MTE Brno jsme měli
bílá trička s nejmodernějším glukometrem na prsou.
Bavili jsme se celé odpoledne. Pod přísným zrakem
rozhodčích nakonec vyhrálo družstvo ve složení
Jaroslav Švančara, Marta Černá a Milan Ševčík.
Pétanque, tuto pohodovou, nenáročnou hru si s námi
můžete zahrát i vy, kteří přijdete za příznivého poča-
sí každou středu v 17 hodin do zámeckého parku.

V úterý dne 24. června 2003 od 14 hodin se v za-
sedací místnosti Městského úřadu uskuteční další
beseda v rámci edukačně motivačního programu.
Tentokrát dokončíme dotazy s JUDr. Miloslavem
Honkem k otázkám závěti a dědictví a také se něco
dozvíme o lécích ke zlepšení imunitního systému.

Protože stále přibývá i v našem regionu počet dia-
betických dětí, rozhodli jsme se založit při naší
územní organizaci Svazu diabetiků ČR Klub rodičů
a přátel diabetických dětí. Jeho cílem je, aby se set-
kávali rodiny postižených dětí, dozvěděli se co nejví-
ce o tom, jak ochránit své dítě před možnými kom-
plikacemi. Na programu bude také sportovní
a kulturní vyžití. První setkání se uskuteční v sobotu
dne 31. 5. v 8.30 hod. v Pastoračním středisku na
římsko-katolické faře ve Slavkově. Budeme besedo-
vat s psycholožkou Mgr. Renatou Musilovou
z Vyškovské poradny pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy o tom, jak zvládnout problémy s tímto
trvalým onemocněním v rodinách. Sami si se vším
neporadíte, proto se naám ozvěte a přihlaste se ke
spolupráci.

Cvičení a plavání nemá pro diabetika jen rekreač-
ní význam, ale je spolu s diabetickou dietou základ-
ním léčebným opatřením. Proto přijďte ve čtvrtek
dne 3. 7. dopoledne v 9.30 h na letní koupaliště, lek-
ce pro seniory povede Mgr. Jana Sekerková. Zaplavat
si s námi v termálním koupališti můžete také 16. 7. –
přihlášky každé úterý dopoledne v naší kanceláři na
poliklinice. Marie Miškolczyová
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âesk˘ pohár juniorek
SK Beachvolleyball Slavkov uspořádal na

slavkovském koupališti od 10. do 11. května prv-
ní turnaj Českého poháru juniorek v plážovém
volejbale „GALA CUP.“ Turnaji předcházela ná-
ročná kvalifikace o 6 postupových míst a do hlav-
ní části se představilo 24 dvojic. Zvítězila
Krystová s Opravilovou (Uherské Hradiště).

Turnaje se zúčastnily také starší žákyně z do-
mácího klubu, které využívaly při přípravě
v zimních měsících nové přetlakové haly. Při zá-
pasech se staršími soupeřkami získávaly důležité
zkušenosti, jež se jim při dalších turnajích budou
určitě hodit. Za SK BV Slavkov L. Kuchta

SK Beachvolleyball Slavkov pořádá
na slavkovském koupališti, jež zahajuje
tento víkend provoz, od pátku do nedě-
le čtvrtý turnaj Českého poháru mužů
v plážovém volejbale „Kooperativa
Cup“. Turnaji, v jehož v hlavní části se předsta-
ví 24 dvojic, bude předcházet náročná páteční
kvalifikace o šest postupových míst.

Turnaje se kromě slovenských dvojic
(Procházka–Varga, Fiala–Cibula) zúčastní
přední japonský pár Kirihara–Hata, který svojí
účastí završí přípravu pro turnaje Světové série,
jež bude od středy příštího týdne zahájena
v řeckém Rhodosu.  

K favoritům turnaje budou pravděpodobně
patřit Bíza–Stejskal, Šimko–Pavlas a držitelé
divoké karty reprezentační trenér juniorů Milan
Džavoronok se svým asistentem Václavem
Fikarem, jež zdobí tituly mistrů ČR a vícemist-
rů Evropy. Překvapit bude chtít také domácí
dvojice Kuchta–Hanák, jež se pohybuje v žeb-
říčku na 4. místě. Dalším želízkem v ohni je

âesk˘ pohár v beachvolejbalu

smíšená česko-slovenská dvojice
Petrucha–Valaštek, jež je reprezenta-
ntem pořádajícího klubu.  Finále je na
programu v neděli od 15 hodin.
Součástí doprovodného programu je vy-

stoupení taneční skupiny, skákací hrad pro děti
a nebudou chybět také soutěže pro diváky
o hodnotné ceny.V průběhu finále bude podá-
ván pěnivý mok z Černé Hory zdarma!

Za SK BV Slavkov L. Kuchta

Od 30. května do 1. června na koupališti ve Slavkově  proběhnou boje čtvrtého turna-
je Českého pohár mužů v plážovém volejbale .

Snímkem se vracíme k loňskému turnaji Letního
poháru, jehož se zúčastnila japonská dvojice
Kirihara–Hata, kterou uvidíme o víkendu ve
Slavkově na koupališti. Foto: archiv SKBV 

Díky přízni počasí i dobré atmo-
sféře byly letošní hody mimořádně
vydařené. Na sobotní netradiční zá-
bavě si spolu zazpívali lidé od těch
nejmladších až po ty starší. Nedělní
zábava pod taktovkou Stříbrňanky
se uskutečnila na nádvoří v krás-
ném prostředí slavkovského zámku. 

Děkujeme všem, kdo pomohli
s přípravami těchto hodů i těm, kte-
ří přišli a podpořili nás. Doufáme,
že příští rok se opět sejdeme v hoj-
ném počtu pod slavkovskou májou.

V příštím čísle Slavkovského
zpravodaje přineseme podrobnější
zhodnocení hodů doprovázené fo-
tografiemi. Stárci

Svatourbanské hody se vydafiily

Oznámení 
Zámecká střelnice upozorňuje, že ve dnech

12.–14. 6. a 17. 7.–3. 8. 2003 bude z důvodu
dovolené mimo provoz. (jg)

povídání
o kosmetice
INFORMACE PODÁVÁ I. ŠMÍDOVÁ  •  KOSMETIKA ARNIKA, POLNÍ 1338

Milé dámy, v dnešním povídání bych se ráda
zmínila o odstraňování nadměrného ochlupení.
Vzhledem k tomu, že současný trend péče o tělo
zdůrazňuje hladkou pokožku bez chloupků, je ně-
kolik metod, jak si s tímto problémem poradit.
Pro domácí použití nám slouží depilační pěny,
krémy a holicí strojky, které mají jen krátkodobý
účinek.

V kosmetickém salonu si můžete nechat odstra-
nit chloupky v obličeji i na těle depilačními vosky
rozpustnými při nízké teplotě. Jedná se o kosme-
tické přípravky, které jsou vyrobeny na bázi pří-
rodních složek – pryskyřic a extraktu z bavlníku,
které kromě účinné a dlouhodobé depilaci působí
na pokožku zjemňujícím a hydratačním účinkem.

Další účinná metoda je progresivní depilace,
kdy se používají exkluzivní přípravky k oslabení
a postupnému odstranění nadměrného ochlupení,
které vydrží 2–3 roky. Dostupnost těchto metod
poskytuje všem ženám možnost zlepšení své vizá-
že, a tím i zvýšení sebevědomí.

Bližší informace vám poskytne v salonku
Arnika na Polní 1338 kosmetička Iva Šmídová.
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Když červen sluncem pohostí, úroda bude v hojnosti!
V červnu se nám již léto představuje svými sá-

lavými slunečními paprsky. Na zahradě začínáme
sklízet první úrodu jahod, angreštu, rybízu, malin
a třešní. Jako čerstvá zelenina se sklízí zelený hrá-
šek, rané kedlubny, ředkvičky, reveň a salát. Po sk-
lizni záhony lezce upravíme a znovu osejeme ko-
prem, hrachem, fazolí nebo mrkví, letním salátem
a pozdními košťálovinami pro podzimní sklizeň.
Nezapomeňme na velmi zdravou a nenáročnou
brokolici s opakovanou sklizní. Při nedostatku vlá-
hy musíme vydatně zalévat jak zeleninu (celer…),
tak i nově vysazené stromky a keře. Zálivku pro-
vádíme na večer, kdy je dodaná vláha rostlinami
lépe využita. Mandelinku bramborovou likviduje-
me pokud stačíme sběrem, jinak použijeme
Mospilan, Bancol 0,1 % nebo biopřípravek
Novodor FC. Současně s postřikem proti mande-
lince bramborové provedeme též postřik proti plís-
ni bramborové přípravkem Acrobat MZ nebo
Ridomil 0,25 %. Soustavnou péči vyžaduje i tráv-
ník, který často kosíme, zavlažujeme a nezapome-
neme na přihnojení, aby byl ozdobou naší zahrady.
Posečenou trávu s dalším materiálem (mimo kve-
toucí plevele) ze zahrady použijeme na kompost.

Při péči o okurky dodržujeme zásadu, že nekro-
píme na list, jinak hrozí napadení plísní okurko-
vou, která se šíří při vlhkém a teplém počasí.
Používáme registrované přípravky: Acrobat,

Bravo, Previcur, Aliete, Mikal. Při vlhkém a tep-
lém počasí je zvýšený infekční tlak strupovitosti
a padlí na jádrovinách – ošetřujeme Rubiganem 12
EC 0,03 %, který střídáme ve 14 denní intervalech
s Clarinetem 20SC 0,1–0,25 %.

V červnu začínají zrát první třešně srdcovky,
které jsou napadány vrtulí třešňovou (červitost
plodů) velmi málo, ale pozdnější chrupky ošetříme
Sumithionem Super 0,1 % s krátkou ochrannou
lhůtou 10 dní.

Ikdyž ovocný strom tzv. červnovým opadem re-
dukuje násadu plodů sám, je nutná další probírka,
aby plody byly větší, lépe se vyvinuly, vybarvily
a strom zbytečně nevyčerpávaly.

V boji proti slimáčlům a plzákům (jak jsme se
zmínili v min. čísle) můžeme použít i dusíkaté
vápno – Perlka. Aplikujeme 30 gr. na 1 m2 časně
zrána na provlhlou půdu mezi řádky rostlin. Za su-
cha zapravíme mírně do půdy. tato aplikace má
kromě ničení slimáků i plevelohubný a léčebný
účinek, desinfikuje se půda proti nádorovitosti na
kořenech košťálovin a je výborným dusíkatým
hnojivem (19 % N, 50 % vápna CaO). Osvědčilo
se i při likvidaci pampelišky (1 kávová lžička do
středu pampelišky).

Dusíkaté vápno i jiná hnojiva můžete zakoupit
v domě zahrádkářů ČSA 252.

Dny plné slunce a úsměvů přejí Zahrádkáři

Slavkovský 

nová e-mailová adresa
info@bmtypo.cz

Poutní zájezd
Poutní zájezd do Čenstochové a polského

družebního města Slawkova pořádala ve dnech
3. a 4. května 2003 Římskokatolická farnost ve
Slavkově ve spolupráci s Městem Slavkovem.

Pouti se zúčastnili kromě slavkovských také
famíci z Němčan, Hodějic, Heršpic a Nížkovic.
Srdečné bylo setkání našeho starosty Mgr. Petra
Kostíka a místostarosty ing. Charváta se svými
kolegy v polském Slawkově. Kromě návštěvy
solných dolů Wieliczka a prohlídky města
Krakova byla velkým duchovním zážitkem mše
svatá, kterou sloužil farář P. Milan Vavro v čen-
stochovské svatyni před obrazem Černé
Madony.

Slavkovští poutníci s farářem P. Milanem
Vavrem. Na snímku dole je náměstí v Krakově.

Foto: Oldřich Svoboda

Výstavy na zámku
Historické muzeum pro Vás připravilo výsta-

vu velkoplošných fotografických obrazů jedno-
ho z našich nejvýraznějších fotografů Doc. Ing.
Jiřího Všetečky. Jeho výstava Pražský chodec
představuje Prahu zajímavým pohledem zkuše-
ného uměleckého fotografa a právem si získala
proslulost nejen na Pražském hradě, ale i v za-
hraničí. Vernisáž výstavy se koná ve středu 4.
června v 17 hodin v salla terreně za účasti au-
tora, který výstavu uvede i slovem. V kulturní
části vystoupí baletky ZUŠ Slavkov. Výstava
bude instalována v zámku Slavkov do 31. srp-
na 2003. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin.

Další výstava je určena především dětem –
téma dřevěné a textilní hračky. Vernisáž se
bude konat za účasti všech tří autorů ve čtvr-
tek 12. června v 17 hodin v Rubensově sále.
Výstava s názvem Michael Pavlovský –
hračky a dřevěné objekty, Helena
Hejduková a Anna Haidingerová – textilní
hračky bude přístupná v galerii O. K. do 13.
července 2003. HM
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenn  22000033
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

31. 5. a 1. 6. sport âesk˘ pohár muÏÛ v beachvolejbale koupali‰tû Slavkov SK Beachvoleyball
3. 6. spol. Dûtsk˘ den pro Ïáky M· zámeck˘ park DDM, HM
6. 6. sport Bussines Golf Tour golfové hfii‰tû GCA
7. 6. 10.00-16.00 sport Letní stfielecká soutûÏ mládeÏe Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
7. 6. 19.30 kult. Concentus Moraviae koncert: „Pocta Pavlu Haasovi a Gideonu Kleinovi“ RubensÛv sál HM

Jana BroÏková - hoboj, Alice Flaj‰ingerová - klavír. Vstupné: 80 a 40 Kã
7. 6. sport L. Cup - závod modelÛ aut - tfiída Kyosho areál Auto RC Auto RC Slavkov
7. 6. sport Pell’s Cup - závod horsk˘ch kol start u koupali‰tû CK Slavkov 
11. 6. 17.00 kult. Absolventsk˘ koncert ÏákÛ ZU· sál ZU· ZU·
14. 6. 19.00 kult. Koncert „Die flotten Geister“. Vstupné: 150 a 80 Kã Historick˘ sál zámku HM
14. 6. sport âSOB Cup golfové hfii‰tû GCA
14. a 15. 6. sport Mistrovství âR modelÛ aut cestovní vozy, tfiída EKO, F1 areál Auto RC Auto RC Slavkov
20. 6. sport KB VIP Cup golfové hfii‰tû GCA
21. 6. 16.00–23.00 kult. Festival populární hudby zámeck˘ park HM

vystoupí zpûváci - Hana Hegerová, Petr Muk, Lenka Filipová, Miro Îbirka, Petr Hapka a dal‰í
21. 6. sport Navigation Golf Cup golfové hfii‰tû GCA
27. 6. sport Oskar Challenge 2003 golfové hfii‰tû GCA
28. 6. sport Framoz-Recap Cup 2003 - 5. roãník golfové hfii‰tû GCA
28. 6. 8.00–14.00 spol. Oldtimer festival. X. setkání veteránÛ a jejich majitelÛ zámeck˘ park HM
28. 6. 20.00 spol. Zámecká letní noc - hraje Panorama Vy‰kov nádvofií zámku HM
28. 6. kult. OÏivená historie a Veãer na zámku. Kost˘mované prohlídky zámku, rezervace: tel.: 544 221 685 zámek Slavkov HM
28.–29. 6. sport Mistrovství âR modelÛ aut cestovní vozy, tfiída EKO, F1 areál Auto RC Auto RC Slavkov
28.–29. 6. sport âesk˘ pohár juniorÛ v beachvolejbale koupali‰tû Slavkov SK Beachvoleylall
do 1. 6. v˘st. Václav Kounic - ãlovûk, politik, mecená‰ Galerie O.K. HM
4. 6. 17.00 VernisáÏ v˘stavy (v˘stava potrvá do 31. 8. 2003) salla terrena HM

PraÏsk˘ chodec – v˘stava velkoplo‰n˘ch fotografick˘ch obrazÛ Doc. Ing. Jifiího V‰eteãky
7. 6. v˘st. Moravskoslezská v˘stava jagdteriérÛ zámeck˘ park MS KozoroÏec
do 8. 6. v˘st. Pavel Poliãansk˘ - obrazy Galerie O.K. HM
12. 6. 17.00 VernisáÏ v˘stavy dfievûn˘ch plastik a hraãek (v˘stava potrvá do 13.7.2003) RubensÛv sál, HM

Michael Pavlovsk˘ - hraãky a dfievûné objekty Galerie O.K.
Helena Hejduková a Anna Haidingerová - textilní hraãky

do 29 .6. v˘st. „Jana Boudová - grafika“ Galerie Hollar HM

Zvykli jsme si, že jsou všude. Všemožně je hu-
bíme. Mohou nám ale být v něčem příkladem? Je
to malý, avšak značně rozšířený hmyz žijící v ko-
loniích; Bible o něm mluví díky jeho pracovitos-
ti a instinktivní moudrosti. (Př 6:6–8; 30:24, 25).

V Příslovích 30:25 je o mravencích řečeno, že
jsou „lid“ [heb. `am]. V některých mravenčích
koloniích může žít jen několik desítek mravenců,
ale v jiných žije rozsáhlá populace, jejíž počet jde
do statisíců. Mraveniště s celým systémem chod-
biček nebývá obvykle nijak rozsáhlé, avšak může
se rozšířit až do velikosti přibližně půl hektaru.
V každé kolonii jsou tři základní kasty: královna
nebo královny, samečci a dělnice. Přesto, jak říká
přísloví, mravenec „nemá velitele, důstojníka ani
panovníka“. (Př 6:7) Královna nijak nevládne –
spíše by se jí mělo říkat mravenčí matka, protože
její hlavní úlohou je klást vajíčka. 

Mravenčí „moudrost“ není výsledkem nějaké-
ho inteligentního myšlení, ale vychází z instink-
tu, který dostali od Stvořitele. Bible o mravenci
říká, že si ‚připravuje jídlo dokonce v létě; nasbí-
ral si zásoby potravy dokonce o žni‘. (Př 6:8) 

Toto krátké zamyšlení nad mravenci podtrhuje

Mravenčí moudrost

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544220661, 605742853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
1. 6. Niãení zemû zasluhuje trest od Boha
8. 6. Otrok pro Pána Ïnû

15. 6. Jehova je pro svÛj lid bezpeãnou v˘‰inou
22. 6. MÛÏeme Ïít navûky? A budete?
29. 6. Uznání autority je pro vás ochranou
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Utkání kopané v ãervnu
„A“ mužstvo – KP KFSJm

So 14. 6. – ČAFC Židenice 16.30 h
„B“ mužstvo – OP Vyškov

So 7. 6. – Slovan Ivanovice n. H. 16.30 h
So 21. 6. – TJ Vážany n. L. 16.30 h

Dorost – I. tř. KFSJm
So 7.  6. – SK Medlánky 14.15 h

So 14. 6. – FC Kunštát 14.15 h
Žáci – OS Vyškov

Ne 8. 6. – Sokol Milešovice 10.00 h
1. FC Brno „B“ – MSFL

So 7. 6. – SK Kroměříž 10.30 h
So 21. 6. – FC Kyjov 10.30 h

Rovnost 14. 5. 2003 – Ačkoliv Slavkov nemá
oficiální velkou průmyslovou zónu, jako je tomu
například ve Vyškově, připadá na něj, potažmo na
celý slavkovský region, trvale nejnižší míra neza-
městnanosti ve vyškovském okrese. Tuto skuteč-
nost podmiňuje jak výhodná poloha města s dob-
rou spádovostí na brněnskou oblast, tak jeho
přitažlivost pro investory. Na území města působí
podniky v místech, kde se tradičně soustředila
průmyslová výroba. Tyto oblasti vymezil územní
plán, který schválilo zastupitelstvo města v roce
1994 a který byl následně upraven s ohledem na
další rozvoj. „Nyní je již prostor pro výrobu vy-
mezený, musíme ovšem počítat s tím, že jisté
změny mohou nastat po vyřešení protipovodňo-
vých opatření ve městě. Podstatně se totiž rozšíří
koryto Litavy,“ uvedl slavkovský starosta Petr

Kostík, který si pochvaluje, že všechny objekty
mají své majitele a žádný z potenciálních průmy-
slových objektů tudíž nechátrá. 

Prostor pro další investory je již poněkud ome-
zen, protože radnice nechce dále zasahovat do ur-
banistické koncepce města. Nabízí se ovšem mož-
nost využití prostor, jež vzniknou v areálu
bývalého slavkovského cukrovaru. Tam probíhají
již od loňského roku demoliční práce na odstraně-
ní původních budov, což zcela jistě přispěje i ke
zlepšení dosud neutěšeného vzhledu tohoto areá-
lu, který z pohledu motoristy bohužel tvoří domi-
nantu Slavkova. Vznik průmyslové zóny se rýsuje
i v okolí města mezi Slavkovem a Křižanovicemi,
kde již poblíž Hodějic vzniká nová továrna spo-
lečnosti Čechoplast. Michal Sklenář 

(Redakčně kráceno)

Investofii si velmi oblíbili Slavkovsko

vybídku: „Jdi k mravenci, lenochu; pohleď na
jeho cesty a zmoudři.“ (Př 6:6) Je na nich pozo-
ruhodné nejen to, že se instinktivně připravují na
budoucnost, ale také to, s jakou vytrvalostí a roz-
hodností se snaží splnit daný úkol. Nedají se od-
radit, i když třeba upadnou, uklouznou nebo se
svalí z nějakého strmého svahu. Při pozoruhodné
spolupráci udržují v mraveništi vysokou čistotu
a projevují zájem o své spolupracovníky; někdy
dokonce pomáhají raněným či vyčerpaným mra-
vencům dostat se zpět do mraveniště. Lidé jim
v mnohém mohou závidět! Stanislav Vaněk

(Redakčně kráceno)

âerven v regionu
HODĚJICE
21. 6. Babské hody
27. 6. Otevření koupaliště
KŘENOVICE
1. 6. „Pod Křenovskó májó“, regionální folk-

lorní festival, který se koná na přírodním
amfiteátru v Křenovicích. Zúčastní se sou-
bory Křenovák, Křenováček, Trnka
z Vyškova, Kuřátka z Chrudimi a Malá
Jasénka. Začátek je ve 14.30 hod.

7. a 8. 6. skupina historického šermu BUHURT -
vystoupení na kořenovské tvrzi (dvůr obec-
ní hospody) s doprovodným programem

21. 6. „RAKOVEC 2003“, festival folk a count-
ry. V rámci festivalu bude dětské odpoled-
ne. Začátek ve 14 hod. na hřišti Sokola
Křenovice (kopaná).

21. 6. Divadlo Antonína Vorla sehraje v sále
obecní hospody divadelní komedii
Divotvorný hrnec. Začátek ve 20 hod.

(Pozn.: Podklady z ostatních obcí jsme bohužel
neobdrželi.) (red.)



VáÏení pfiátelé country a folku,
v přípravě je již pátý ročník přehlídky Country

s Napoleonem. Jeho pořadatelem je Město Slavkov
u Brna se skupinou Poutníci a Historickým muzeem.
Tato akce se bude konat 15. srpna v zámeckém par-
ku našeho města. Začátek bude v 19 hodin. O někte-
rých účinkujících se jedná a někteří jsou již dohod-
nuti. Hlavní hvězdou letošní přehlídky bude Pavlína
Jíšová, o které se dá říct, že je první dámou českého
folku. Prošla skupinami Sem Tam a spol. Pavla
Lohonky Žalmana a Nezmary, což je v dnešní době
jedna z nejpopulárnějších folkových kapel v Česku.
V současné době se vydává na sólovou dráhu se svo-
ji doprovodnou kapelou, s kterou právě v těchto
dnech dokončuje své CD. Dalšími účinkujícími jsou
po roční odmlce Poutníci. O této skupině asi moc
psát nemusím. Je to v podstatě domácí kapela, od
které uslyšíte jak její nejznámější písničky
(Panenka, Slavkov aj.), tak novinky z chystaného již
11. CD, které se bude natáčet v říjnu a v listopadu le-
tošního roku by mělo být již na trhu. O dalších účin-
kujících a věcech kolem festivalu vás budeme infor-
movat v dalších číslech Slavkovského zpravodaje.

Za pořadatele vás zdraví Jiří Karas Pola.

Slavkovská kapela dob˘vá „showbussines”
Hudební seskupení Dannyho Kříže, kterou jste

v minulých letech znali pod návem Pup-Pup, se
dostává do povědomí veřejnosti nejen tím, že vy-
dala nový singl s názvem „Ryby v řece“, ale i tím,
že zahrála na vernisáži fotografií známého umělce
Upíra Krejčího. Nový singl, který je odbornou kri-
tikou uznáván, se stane součástí nové desky, kte-
rou kapela plánuje nahrát. Problémem však zůstá-
vá nedostatek sponzorů. S Danny Křížem (vpravo
dole) a jeho kapelou se můžete v blízké době set-
kat na různých kulturních akcích, jejichž místo
a čas vám rádi předem sdělíme. Více o skupině se
dozvíte v některém z příštích čísel Slavkovského
zpravodaje. danny.kriz@centrum.cz
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ROAD TO PERDITION. TOM HANKS, PAUL NEWMAN. Nejlep‰í mafiánsk˘
film od dob Kmotra

PLUTO NASH. EDDIE MURPHY. ·estinová gravitace a 100% zábava. Tak to
chodí na mûsíci v roce 2087. 

AGENT BEZ MINULOSTI. MATT DAMON je JASON BOURNE. Byl perfektní
zbraní – dokud se z nûj nestal cíl.Nyní musí co nejdfiíve zjisti, kdo vlastnû je,
proã po nûm jsou a proã je pro nûj tak snadné zabíjet.

K-9: P.I. = MÒJ P¤ÍTEL SE STUDEN¯M âUMÁKEM. JAMES BELUSHI
v dal‰í ze sv˘ch vydafien˘ch komedií! Thomas Dooley a jeho ãtyfinoh˘ part-
ner Jerry Lee se vrátili, aby dál bojovali se zloãinem.

QUO VADIS. PAWEL DELAG, MAGDALENA MIELCARZ. Historick˘ velkofilm
podle románu HENRYKA SIENKIEWICZE ocenûného v roce 1905 na
Nobelovu cenu. 

DRUHÁ MÍZA. ANDIE MACDOWELL, ANNA CHANCELLOR, IMELDA
STAUNTON. Atraktivní Kate, fieditelka ‰koly, se kaÏd˘ t˘den setkává se sv˘mi
pfiítelkynûmi a probírají spolu pfiíbûhy sv˘ch smutn˘ch lásek. Jednoho dne
se ale vá‰nivû zamiluje do svého b˘valého Ïáka…

BOMBA K·EFT. GEORGE CLOONEY, SAM ROCKWLL, WILIAM H. MACY,
LUIS GUZMAN. Drobn˘ zlodûjíãek Cosimo dostane od spoluvûznû tip na
práciãku, o které se kaÏdému jen zdá. Teì jen najít obûtního beránka, kter˘ je
ochoten  vymûnit 15 tisíc dolarÛ za jeden aÏ tfii roky ve vûzení. 

BOJ V TEMNOTÁCH.  NICOLE KIDMAN. Ve dne jsou Robbie a Amy úplnû
obyãejní studenti. V noci se stávají tûmi nejlep‰ími soutûÏícími v bojové hfie,
která se ale rázem stává skuteãnou realitou…

MùSTO DUCHÒ. MATT DILLON, JAMES CAAN, GERALD DEPARDIEU. V USA
propuká finanãní aféra a mlad˘ poji‰Èovací agent Jimmy z New Yorku prchá
pfied zákonem. Odlétá do KambodÏe, aby tam na‰el svého „obchodního“ part-
nera a vyzvedl svÛj podíl. âeká ho v‰ak pfiekvapení s jak˘m nepoãítal…

SEXY PTÁCI. KLUCI TO CHTùJÍ TADY A HNED. Je jim 20 a jsou sexy! Prci
prci po Francouzku

POSLEDNÍ LOUPEÎ. GENE HACKMAN a jeho parÈáci mají smÛlu. Spackají
loupeÏ na zakázku, vydírá je pfiekupník DANNY DEVITO a tak jsou nuceni na-
plánovat svou poslední, zcela dokonalou, loupeÏ….

P¤ED SVATBOU NE! GENE HACKMAN, SIGOURNEY WEAVER, JENNIFER
LOVE HEWITT. Pohodln˘ Ïivot sÀatkov˘ch podvodnic a tuãná bankovní kon-
ta úspû‰n˘ch muÏÛ… Ale na kaÏdého jednou dojde.

PRVNÍ JÍZDA. Pfiipoutejte se a vydejte se na nejnovûj‰í trip s MARY-KATE
a ASHLEY OLSENOV¯MI.

FLÁKAâI. BARRY PEPPER, DENNIS HOPPER, VIN DIESEL, JOHN MALKO-
VICH, SETH GREEN. KdyÏ jste v gangu, nemáte Ïádn˘ prostor pro chyby nebo
pocity. Matty, snaÏící se Ïít podle pfiedstav svého otce, ‰éfa gangu, to zjistí
dost tvrd˘m zpÛsobem ve chvíli, kdy jeho banda ztratí pytel pln˘ penûz... 

SNIPER 2. TOM BERENGER, hvûzda filmu ãeta nominovaného v roce 1987 na
Oscara, v akci! Jejich mise vyÏadovala jeden dobr˘ zásah… a dva muÏe, na-
tolik ‰ílené, aby ji splnili.. 

INVAZE SMRTÍCÍHO HMYZU. Tragická smrt pfiivede starou partu do jejich
rodného mûsta, kde se rozhodnou strávit víkend na místû, kde pob˘vali jako
dûti. Zatím netu‰í, Ïe zde Ïije druh hmyzu, Ïivící se lidsk˘m masem.

RING 2. Legendární horor, kter˘ mistrnû vyuÏívá lidské psychiky, v je‰tû dûsi-
vûj‰ím pokraãování.

PROBUZENÍ V RENO. PATRICK SWAYZE, NATASHA RICHARDSON, CHAR-
LIZE THERON, BILLY BOB THORNTON. Skvûlá komedie o dovolené dvou
podnikav˘ch manÏelsk˘ch párÛ, na jakou se nezapomíná!

BÍLÉ PEKLO. BERNARD BETTERMANN, IRINA PANTAEVA, 14208 km na po-
kraji smrti

HOLLYWOOD ENDING. Komedie WOODYHO ALLENA, o tom jak se ve tmû
trefit do ãerného.

PRëO·I.  STEPHEN FRY, PAUL GIAMATTI, NED BEATTY, RUPERT GRINT,
Komick˘ pfiíbûh jedenáctiletého kluka, kter˘ díky svému neobvyklému daru
mÛÏe letût aÏ do vesmíru.

SMRTÍCÍ ROJ. Po neúnavném hledání nachází vûdec – biotechnolog roj
smrtících vos. Nehodlá ho ov‰em zkoumat ve své laboratofii, ale v zájmu zá-
chrany lidsk˘ch ÏivotÛ se entomolog pokusí zastavit hrozící katastrofu..

LOVEC KROKOD¯LÒ.  STEVE IRWIN. Exotika, velk˘ krokod˘l a tajní agenti
v patách… 

KRYSY. ·éf psychiatrické léãebny v Brookdale tak dlouho ‰lechtil inteligenci
sv˘ch milovan˘ch laboratorních krys, aÏ se mu cel˘ projekt vymkl z rukou.
Krysy jsou ìábelsky chytré, hladové a navyklé na lidské maso!.

VYSOKÁ HRA.   Mafián SAM NEILL potfiebuje pomocníka, polda ROB LOWE
peníze. Jak nepodlehnout tak lákavé nabídce, kdyÏ jsou ve hfie diamanty za
miliony dolarÛ? 

SMOOCHY. ROBIN WILLIAMS, EDWARD NORTON, DANNY DEVITO, Dûti jsou
une‰eny, televizní diváci ho zboÏÀují. To je ta pravá chvíle, aby stále více po-
pulárního nosoroÏec Smoochy nahradil jiÏ okoukaného Duhového Rudolfa,
kter˘ mát v tomto okamÏiku jedin˘ cíl: vzít nosoroÏci nadûji na úspûch. 

DETONÁTOR. ELIZABETH BERKLEY. Mistrovství svûta v ledním hokeji.
V hledi‰ti se skr˘vá atentátník...  

DAHMER.  Narodil se, aby zabíjel… Jeden muÏ, sedmnáct tûl a 957 let stará
legenda. Z edice Masoví vrazi

100 SLADK¯CH HOLEK. JONATHAN TUCKER, EMMANUELE CHRIQUI, JA-
MES DEBELLO, KATHERINE HEIGL, LARISA OLEYNIK, V‰echny ho chtûj…
ale on jenom jednu!

AGRESOR.  TERI HATCHER, LOUIS GOSSETT.  MuÏ s telekinetick˘mi schop-
nostmi Ïije ve strachu z odhalení sv˘ch „tajn˘ch“ sil aÏ dokud nepotká partu
lidí se stejn˘mi dovednostmi. Jejich telekinetická síla nabírá nebezpeãn˘ch
rozmûr…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Ohniváček černočárný
Je to náš největší ohniváček. V přírodě ne-

můžeme ohniváčka černočárného (Lycaena
dispar) přehlédnout.
Jeho ohnivě červená
křídla se nádherně
lesknou a také spodní
strana má nápadně
světle modrošedou
barvu. 

Je rozšířen ostrův-
kovitě po celé Evropě.
Druh byl popsán v
Anglii, kde později vyhynul. V Čechách se té-
měř nevyskytuje, na Moravě se objevuje lokál-
ně, ale i tam je nehojný. Tento druh je čerstvým

přírůstkem do Červené knihy ohrožených živo-
čichů na území naší republiky. Létá ve dvou ge-
neracích, přičemž tu první můžeme pozorovat
již od první poloviny června. Druhou potom od

konce července
a v srpnu. Motýl
přezimuje ve stadiu
housenky.

Ve Slavkově
u Brna můžeme to-
hoto motýla pozo-
rovat nejčastěji
v okolí Litavy a na
vlhkých loukách.

Loni jsem ho nejčastěji pozoroval na poli
u Litavské ulice a v okolí Litavy. Jeho housen-
ky žijí na šťovíku. B. Maleček

Čtvrtý závod horských kol šestidílného seriálu
Pell’s Cup 2003 se opět pojede ve Slavkově, a to
v sobotu 7. června v krásném prostředí aleje u kou-
paliště. Po hlavním sponzorovi slavkovského klubu
firmě Category s.r.o. Brno ponese název VELKÁ
CENA CATEGORY.

Jak říká idea, jedná se o seriálový pohár určený
široké veřejnosti, dětem, mládeži i profesionálním
závodníkům. Jde o zviditelnění horských kol jako
sportu pro každého. Současně je to možnost jak pre-
zentovat reklamní partnery.

Závody budou vypsány pro všechny kategorie.
Zúčastní se i Pavel Boudný, který je zařazen do vý-
běru pro OH v Athénách! Slavkováci, zejména bra-
tři Jirka a Radovan Kyjovští v juniorské kategorii,
zde budou mít příležitost si v domácím prostředí
zlepšit současné postavení v průběžném pořadí.

Zajímavé bude sledovat výkon Michala Záhory, kte-
rý od letoška jezdí za Favorit Brno, a to velmi dob-
ře… V kategorii Hobby uvidíme uzdraveného
Vladislava Netopila, který se letos zaměřuje hlavně
na maratony a dosáhl již velmi pěkných umístění.
Vítězům kategorie Elite a Junior věnuje a předá po-
háry starosta města Slavkov u Brna.

Hlavně ale je zde příležitost pro všechny nere-
gistrované, začínající cyklistky a cyklisty – zazávo-
dit si spolu se sobě rovnými v kategoriích pro ně
připravených.

Časový plán a kategorie: 8.30 Prezentace; 9.00
Nábor ml. (1997 a ml.) a Nábor st. (1994-96); 9.30
Žactvo mladší (1991-93); 10.15 Žactvo starší (1989-
90); 10.50 Vyhlášení žákovských kategorií; 11.15
Muži II., Hobby, Masters I., Masters II. (Vladislav
Netopil, Milan Zyka?); 12.30 Ženy (1984 a dříve),
Kadeti, Juniorky a Kadetky; 13.45 Muži Elite I.,
Junioři… ta bude pro diváky nejzajímavější (naši
nejlepší bikeři + P. Boudný, R. a J. Kyjovský, M.
Záhora, J. Spirit, M. Růžička a další) …přijďte udě-
lat atmosféru!; 16.00 Vyhlášení výsledků.

Závodní kancelář bude v šatnách městského kou-
paliště. Závody pořádá CK Slavkov s pomocí DDM
Slavkov a AAA Slavkov. CK Slavkov

Velká cena Category – Pell’s Cup 2003
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31. 5. sobota 19.30 hod. DAREDEVIL 102 min.

1. 6. nedûle 19.30 hod. KdyÏ malému chlapci mafie zavraÏdí otce, vidí jediné: pomstu. Pfiesto, Ïe je slep˘, stává se z nûj tajemn˘ noãní mstitel v ãervené plá‰tûnce.
Akãní film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

2. 6. úter˘ 19.30 hod. LÁSKA S VÝSTRAHOU 101 min.

5. 6. ãtvrtek 19.30 hod. Romantická komedie o majiteli prosperující realitní spoleãnosti a jeho nové zamûstnankyni. Komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

7. 6. sobota 19.30 hod. KRUH 110 min.

8. 6. nedûle 19.30 hod. Novináfika pátrá po záhadné pásce, na které jsou zachyceny prapodivné scény, které ji motivují k pátrání, o co jde. Filmov˘ horor USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

10. 6. úter˘ 19.30 hod. LOĎ DUCHŮ 91 min.

12. 6. ãtvrtek 19.30 hod. V Beringovû mofii je nalezena loì, pohfie‰ovaná˘ od roku 1953. Nálezci se domluví, Ïe si ji ponechají, coÏ  byla chyba. Cestou do pfiístavu
se ztrácejí ãlenové posádky. Opu‰tûné lodi vládne démon. Thriller USA
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

14. 6. sobota 19.30 hod. RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE 114 min.

15. 6. nedûle 16.30 hod. Jackie Chan a Owen Wilson si tentokrát vyfiizují úãty v prostfiedí civilizovaného Lond˘na. Inspektor Scotland Yardu a mal˘ pouliãní darea
obrací Ïivot ve viktoriánské Anglii naruby. Akãní komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

17. 6. úter˘ 19.30 hod. TENKRÁT V MIDLANDS 104 min.

Opustil svou rodinu, aby se stal desperátem. ZaÏije ‰ok a vrátí se zpût, aby získal zpût svou Ïenu a dítû. Jen ti nejlep‰í v‰ak dosáhnou
svého. Komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

19. 6. ãtvrtek 19.30 hod. SOLARIS 94 min.

Budoucnost, asi za 100 let. Co v‰echno bys obûtoval pro druhou ‰anci? Nové zpracování sci-fi románu Stanislava Lema. Sci-fi film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

21. 6. sobota 19.30 hod. 25. HODINA 134 min.

22. 6. nedûle 19.30 hod. Má‰ posledních 24 hodin na to, abys jednal správnû. S rychle ub˘vajícím ãasem je tfieba uãinit dÛleÏitá rozhodnutí, neÏ nastoupí sedm let
vûzení. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

24. 6. úter˘ 19.30 hod. FEMME FATALE 110 min.

26. 6. ãtvrtek 19.30 hod. Uloupí drahocenn˘ ‰perk. S úspû‰n˘m podnikatelem si uÏívá anonymity v cizinû. Po letech se vrací zpût s novou identitou. Smyslná
podvodnice hraje vabank. Erotick˘ thriller USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

28. 6. sobota 19.30 hod. DŮM NARUBY 105 min.

29. 6. nedûle 16.30 hod. V‰echno, co on potfieboval vûdût o Ïivotû, se ona nauãila ve vûzení. Nûkteré vztahy pfievrátí dokonale spofiádan˘ Ïivot vzhÛru nohama.
Bláznivá komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

1. 7. úter˘ 19.30 hod. JOHNNY ENGLISH 100 min.

3. 7. ãtvrtek 19.30 hod. Britská v˘zvûdná sluÏba získala v agentovi Johnnym Englishovi skuteãnû jedineãnou posilu. Neví, co je strach, neví, co je nebezpeãí, neví
vlastnû vÛbec nic. ·pionáÏní komedie V. Británie. V hlavní roli Rowan Atkinson.

MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 7. sobota 19.30 hod. PUPENDO 119 min.

6. 7. nedûle 16.30 hod. Infantilní iniciaãní rituál. Malé muãeníãko, kdy nejde o Ïivot, ani o zdraví. Dûj nás zavede do zatuchajících let reálného socialimu, mezi lidi,
a 19.30 hod. ktefií mûli tfii moÏnosti. Plavat proti proudu, s proudem nebo ‰lapat vodu. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra J. Hfiebejka.

MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

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