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Zápis prvňáčků
Základní školy ve Slavkově u Brna pořádají v úterý 3. února 2004 ZÁPIS do
1. ročníku na školní rok 2004/2005.
ZŠ Tyršova – společné zahájení v 15.30 h.
ZŠ Komenského – od 13.00 do 17.00 hod.
K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 1997
do 31. 8. 1998.

Jmenování ﬁeditelky HM

Z vystoupení souboru Jetelinka při ISŠ Slavkov u Brna na veletrhu Regiontour.

Foto: archiv

V čele historického muzea ve Slavkově
u Brna stojí od 21. ledna 2004 Mgr. Jana Omar.
Po vyhodnocení výběrového řízení ji do funkce
jmenovala v polovině ledna městská rada.
Nová ředitelka se čtenářům Slavkovského zpravodaje představí v příštím čísle.
(red.)

Mûsto Slavkov na veletrhu Regiontour 2004
Ve dnech 8.–11. ledna proběhl na brněnském výstavišti již 13. ročník veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2004. Slavkov u Brna stejně jako v loňském roce vystavoval své turistické možnosti ve společné expozici Jihomoravského kraje, která sestávala z pěti přirozených turistických regionů – Brna a okolí, Moravského krasu a okolí,
Pálavy a Lednicko-valtického areálu, Slovácka, Znojemska a Podyjí.
a Politaví byly propagovány převážně formou
tištěných materiálů. Návštěvníci stánku
Slavkova mohli také naživo zhlédnout dva
uniformované vojáky z dob Napoleonských
válek.
Největší zájem z řad návštěvníků byl již
tradičně o připravované kulturní a společenské akce ve Slavkově a dále pak o pěší turistiku a cykloturistiku v oblasti Ždánického lesa
a Politaví.
Po celou dobu konání veletrhu probíhal
kulturní program, ve kterém vystoupil Národopisný soubor Jetelinka při ISŠ Slavkov pod
vedením Mgr. Anny Spáčilové.
Věříme, že účast na tomto veletrhu přispěje
ke zvýšení zájmu o návštěvu našeho města
a doufáme, že se Slavkov bude moci podobným způsobem prezentovat i v příštím roce.
I.R.C. Austerlitz

V části expozice „Brno a okolí“ se město
Slavkov představilo společně s městem
Bučovice a Dobrovolným svazkem obcí
Ždánický les a Politaví. Slavnostní zahájení
veletrhu, které proběhlo ve čtvrtek 8. 1. 2004,
se zúčastnil mj. také ministr ČR pro místní
rozvoj Pavel Němec a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
Turistické možnosti našeho města, slavkovského bojiště a oblasti Ždánického lesa

Vzniká nová tradice?
Ani déšť se sněhem neodradil stovky občanů
Slavkova a okolí, kteří se přišli podívat na historicky první silvestrovský ohňostroj. Začátek byl
stanoven s ohledem na děti na 20. hodinu, ale již
od 17 hodin zpříjemnilo čekání vystoupení slavkovské kapely pod vedením Milana Hrazdílka.
Nechybělo ani občerstvení. Protože se pyrotechnická show divákům líbila, radnice zvažuje konání oslav nového roku i v dalších letech. (red.)
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22. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 15. 12. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
bude požadovat po městu na úhradu závazku veřejné
služby celkovou roční částku ve výši maximálně
22.schůzi dne 15. 12. 2003 projednala celkem 26 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
220 000 Kč za rok 2004 a 220 000 Kč za rok 2005. RM
1. RM schvaluje program 22.schůze a ověřovatele
reálnost záměru vzhledem k technickému stavu této
souhlasí s uzavřením smlouvy na dobu určitou od 1. 1.
zápisu.
nemovitosti, zejména ve vztahu k stropním konstruk2004 do 31. 12. 2005.
2. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
cím.
21. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části
usnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.
16. RM schvaluje záměr realizace vybudování bytopozemku parc. č. 2497/1 v ulici Bezručova v k.ú.
3. RM za osobní účasti paní Lubomíry Kropáčkové
vé jednotky v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna o veliSlavkov u Brna, která bude skutečně zastavěna přístavprojednala informativní zprávu o vedení kroniky měskosti 1+1, I. kategorie a ukládá odboru BTH do konce
bou prodejny KORUZ (o výměře cca 7 m2) z majetku
ta, přičemž velice kladně hodnotila zodpovědný příroku 2003 uzavřít Smlouvu o dílo, dle které by se
města do vlastnictví manželů Jaroslavy a Jaroslava
stup kronikářky k podrobným zápisům do této kroniky,
s pracemi započalo od měsíce ledna 2004.
Růžičkových ze Slavkova u Brna formou smlouvy
za což ji vyslovila poděkování.
17. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu
o budoucí kupní smlouvě (viz zasedání ZM).
4. RM projednala soubor návrhů rozpočtových
č. 2 na ulici Litavská 1485 s nájemkyní Mgr. Petrou
22. RM po projednání zprávy o stavu zeleně v sídopatření RO číslo 32–34/2003 a doporučila ZM jejich
Vyšehradskou, bytem tamtéž. RM současně ukládá
lišti Polní bere předloženou zprávu na vědomí a schvapřijetí a schválení (viz V. řádné zasedání ZM).
odboru BTH připravit novou nájemní smlouvu na byt
luje postup realizace opatření uvedených v této zprávě.
5. RM projednala zprávu se žádostí o zhotovení –
č. 2 na ulici Litavská 1485 s paní Dagmar Sedláčkovou
23. RM na svém zasedání projednala stížnost občaprodloužení chodníkového tělesa v ulici Sušilova
ze Slavkova u Brna, která bude platná od 1. 1. 2004.
nů z ulice Tyršova ze dne 9. 12. 2003. RM konstatuje,
o 35 m, vzala její obsah na vědomí a odsouhlasila za18. RM po projednání návrhu nájemmní smlouvy
že na základě předložené stížnosti týkající se stromopracování požadavku po vyhodnocení hospodaření
na pronájem vytypovaných částí pozemků a sloupů VO
řadí na ulici Tyršova byl zpracován znalecký posudek
města za rok 2003.
v k.ú. Slavkov u Brna uzavřené s firmou SEPES MEfirmou EDEN, s.r.o., který ve výsledcích a návrzích
6. RM projednala žádosti ZŠ Komenského o umožDIA spol. s r.o. Brno bere výše uvedenou zprávu na věřeší uváděné skutečnosti současné stížnosti. RM sounění vnitřních přesunů v rozpočtu této PO a současně
domí a ukládá odboru IR vstoupit v jednání s uvedenou
hlasí s okamžitým řešením stavu lip, a to tím způsonávrh na vyřazení 3 ks počítačů a předloženým žádofirmou a s dalšími případnými zájemci a předložit po
bem, že ukládá neprodleně realizovat opatření ze znastem kladně vyhověla.
15. 1. 2004 seznam doporučených firem. Případná
leckého posudku.
7. RM projednala návrhy změn zřizovacích listin
smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu na
24. RM po projednání podnětu LIKO-S, a.s. ve věci
příspěvkových organizací města a doporučila ZM dodobu určitou 2 let.
personálního zajištění noční služby na OO Policie ČR
datky zřizovacích listin všech osmi PO schválit (viz.
19. RM po projednání informace o protipovodňové
ukládá funkcionářům města sdělit uvedenou připomínV.řádné zasedání ZM).
ochraně města; výkupy a směny pozemků bere uvedeku vedení Obvodnímu oddělení PČR ve Slavkově
8. RM po projednání informativní zprávy předloženou zprávu na vědomí a pověřuje odbor investic a rozu Brna. RM současně ukládá funkcionářům města invoje MěÚ ve Slavkově u Brna ve spolupráci s odborem
né ředitelem TSMS o plnění úkolů uložených této PO
formovat firmu LIKO-S, a. s. o probíhající přípravě
životního prostředí MěÚ ve Slavkově u Brna jednáním
na dřívějších schůzích RM bere obsah zprávy na vědokoncepčních řešení ochrany obyvatel a majetku. RM
s jednotlivými vlastníky pozemků dotčených stavbou
mí a mění návrh předloženého usnesení tak, že konstažádá autora dopisu o odůvodnění výroků ve zprávě
„protipovodňová ochrana města“ za podmínek uvedetuje trvání uložených úkolů.
uvedených.
ných ve zprávě. A současně souhlasí s nabídkou výše
9. RM po projednání informativní zprávy ve věci
25. RM po projednání návrhů rozpočtových opatřeuvedených pozemků ke směnám.
přípravy napoleonské výstavy v roce 2005 předložené
ní RO číslo 35-37/2003 bere jejich obsah na vědomí
20. RM dává souhlas k prodloužení nájemní smlouzastupující ředitelkou Historického muzea ve
a doporučuje ZM tyto návrhy schválit (viz zasedání
vy s nájemcem ČSAD Vyškov, a. s. na pronájem poSlavkově u Brna vzala její obsah na vědomí a doporuZM).
zemku p. č. 343/6 a 343/4 zastavěná plocha o výměře
čuje realizovat další kroky po nástupu nové ředitelky
26. RM projednala žádost nájemníků domu sídliště
4479 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 1,– Kč/m2 a rok
této PO.
Nádražní 1153 o zřízení parkovacích míst a ukládá
za podmínky, že poplatek vybíraný nájemcem za jeden
10. RM po projednání návrhu koncepce parkování
MěÚ vstoupit v jednání se zástupci žadatelů.
vjezd nebude vyšší než 35 Kč a že se ČSAD zaváže, že
v centru města vzala její obsah na vědomí a uložila
MěÚ předložit RM návrh termínů realizace jednotlivých kroků uvedených v této zprávě a tyto kroky dále
rozpracovat.
11. RM po projednání zprávy o obecně závazné vyNa základě předložených a projednaných materiálů Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna
hlášce Města Slavkova u Brna č. 26 o zimní údržbě
(dále jen ZM) na svém V. řádném zasedání dne 22. 12. 2003 projednala celkem 25 bodů schválemístních komunikací vzala její obsah na vědomí a uloného programu s přijetím následujících usnesení:
žila MÚ postupovat podle navrženého harmonogramu.
ním rozpočtových příjmů a potřeb u čerpání rozpočto1. ZM schvaluje program V. řádného zasedání ZM
12. RM po projednání zprávy „Pečovatelská služba
vých výdajů.
a ověřovatele zápisu.
– převzetí věcí, práv a závazků“ schvaluje bezúplatné
d) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na
2. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
převzetí majetku z Jihomoravského kraje v celkové
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do
usnesení přijatých ZM na svých dřívějších zasedáních.
výši 557 364,52 Kč a převzetí práv a závazků z pracovýše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro
3. RM po projednání informativní zprávy ve věci
vněprávních vztahů 3 pečovatelek z povolání a 2 dobrok 2004, tj. do výše 270 000 Kč.
možnosti ocenění občanů obce přijímá usnesení, že pan
rovolných pečovatelek od Střediska sociálních a rodine) záměr řešit dofinancování investiční akce „Oprava
Eugen Pohle se zasloužil o město Slavkov u Brna.
ných služeb Vyškov.
koupaliště“ při další práci s rozpočtem na rok 2004.
4. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu města
13. RM jmenuje Ing. Janu Šolcovou do funkce ve5. ZM bere zprávu o průběžném plnění programu
Slavkova u Brna pro rok 2004“ bere její obsah na vědodoucí Pečovatelské služby – organizační složky Města
rozvoje města za rok 2003 na vědomí.
mí a schvaluje:
Slavkova u Brna.
6. ZM schvaluje předložený návrh programu rozvoa) rozpočet Města Slavkova u Brna pro rok 2004
14. RM po projednání zprávy o návrhu koncepce
je města na rok 2004.
s celkovou výší příjmů a výdajů 105 545 500 Kč
bydlení a řešení bytové problematiky bere předloženou
7. ZM bere na vědomí harmonogram předložený fira plán doplňkové podnikatelské činnosti (VHČ) s celzprávu na vědomí a schvaluje předložený záměr.
mou Prelax, spol. s r.o. s plánovaným termínem ukonkovou výší výnosů 17 035 000 Kč a nákladů
Současně RM ukládá odboru BTH předložit do 31. 1.
čení prací (mimo fasády a věžičky) k 31. 3. 2004.
15 044 000 Kč.
2004 celkový přehled všech bytů, jejich současný tech8. RM po projednání návrhů na přijetí souboru RO č.
b) delegování pravomoci na RM související s možnický stav, přehled ekonomických nákladů v průběhu
21-30/2003 bere jejich obsah na vědomí a schvaluje:
ností přijímat rozpočtová opatření v rámci výdajové
posledních 3 let a návrh na další koncepční řešení do
RO č. 21/2003
položky „rezerva“ ve výši 1 000 000 Kč na přípravu
roku 2006.
- snížení příjmové položky č. 78 – přijetí hypotečnía realizaci investičních rozvojových aktivit města.
15. RM po projednání návrhu na úpravu prostor býho úvěru Litavská II. ve výši 1721000 Kč.
c) možnost použití zdrojů rezervního fondu města
valé rehabilitace na městské poliklinice bere předlože- zařazení nové příjmové položky – převody z vlastv případě nutnosti krytí časového nesouladu mezi plněnou zprávu na vědomí a ukládá odboru BTH prověřit
ních fondů hospodářské činnosti (půjčka) ve výši
1721 000 Kč
RO č.22/2003
- snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města
vám nabízí
Slavkova u Brna pro rok 2003 na položce 4112 – neinmožnost využití internetových služeb za
vestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného do30 Kč/h a možnost využití barevné tiskárny
tačního vztahu o 12000 Kč,
- snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města
Otevírací doba v únoru a březnu:
Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 4175 – dávky
Pondělí–pátek
9.00–16.00 hodin
(Pokračování na vedlejší straně)
Sobota, neděle zavřeno

V. ﬁádné zasedání ZM ve Slavkovû u Brna – 22. 12. 2003

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ

Kontakt:

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

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát
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V. ﬁádné zasedání ZM ve Slavkovû u Brna – 22. 12. 2003
(Pokračování ze str. 2)

sociální péče pro rodinu a děti a položka 5410 – sociální dávky s účelovým znakem UZ 98072 –účelová dotace na sociální dávky o 12000 Kč
RO č. 23/2003
- v příjmech navýšení položky č. 58 – příspěvek ze
SR obcím s rozšířenou působností o částku 29 000 Kč
pod UZ 98250
- ve výdajích navýšení položky č. 77– rekonstrukce
Palackého nám. 260 včetně vnitřního vybavení o částku
29000 Kč pod UZ 98250.
RO č. 24/2003
- v příjmech zrušení položky č. 66 – převod sdružených prostředků od lékařů na poliklinice o 200 000 Kč
- ve výdajích snížení položky č. 85 – rekonstrukce
městské polikliniky o částku 200 000 Kč
RO č. 25/2003
- v příjmech zvýšení položky č. 38 – odvody příspěvkových organizací o částku 463 000 Kč
- ve výdajích zvýšení položky č. 9 – ZŠ Komenského o částku 463 000 Kč
RO č. 26/2003
- v příjmech navýšení položky č. 36 – prodej známek
na popelnice o částku 80 000 Kč
- ve výdajích navýšení položky č. 73 – sběrný dvůr
o částku 80 000 Kč
RO č. 27/2003
- v příjmech zařazení nové položky 4116 – ostatní
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ
29008 v částce 16 000 Kč a zařazení nové položky 4116
– ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod UZ 29004 v částce 16 000 Kč
- ve výdajích zařazení nové položky v odd. § 1036 –
správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce
16000 Kč a zařazení nové položky v odd. § 1037 – celospolečenské funkce lesů pod UZ 29004 na příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce
16000 Kč.
RO č. 28/2003
- zvýšením příjmové stránky rozpočtu Města
Slavkov u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky
Systémová dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě uvedenou ,, Slavkov u Brna, Dům dětí a mládeže‘‘
ve výši 9 000 000 Kč.
- zvýšením výdajové stránky rozpočtu města ve
Slavkově u Brna pro rok 2003 zařazením nové položky
Dům dětí a mládeže v celkové výši 9000000 Kč.
RO č. 29/2003
- v příjmové části schváleného rozpočtu zařazením
nové položky – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí ve výši 696 081,82 Kč a zařazením nové položky – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí ve
výši 32360,30 Kč.
- ve výdajové části schváleného rozpočtu zařazením
nové položky – převody vlastním rozpočtovým účtům
ve výši 1 362 116,82 Kč, snížením položky č. 84 – revitalizace městské skládky ve výši 525 000 Kč, snížením
položky č. 78 – výkupy pozemků ve výši 150 000 Kč
a zvýšení položky č. 36 – propagace města o částku
41325,30 Kč
RO č. 30/2003
- ve výdajové části schváleného rozpočtu zařazení
nové položky – rekonstrukce zasedací místnosti ve výši
593 000 Kč, snížení položky č. 77 – rekonstrukce
Palackého nám. č. 260 včetně vnitřního vybavení ve
výši 140 000 Kč, snížení položky v rozpočtu MěÚ –
oprava a údržba účelová ve výši 373 000 Kč a snížení
položky č. 62 – Centrum služeb pro silniční dopravu ve
výši 80 000 Kč.
9. RM po projednání návrhů na přijetí souboru RO č.
32-34/2003 bere jejich obsah na vědomí a schvaluje:
RO č. 32/2003
- v příjmové části schváleného rozpočtu zvýšení dotací na přímé náklady na vzdělání obce a státní informační politiku o částku 242 000 Kč na příslušných odd.
§, položkách s označením UZ dle přípisu KÚ JMK
ve výdajové části schváleného rozpočtu zvýšení výdajové stránky schváleného rozpočtu na přímé náklady
na vzdělání obce a státní informační politiku o celkovou částku 242 000 Kč na příslušných odd. § a položkách s označením UZ dle přípisu KÚ JMK s rozpisem

na jednotlivá zařízení (školské PO).
RO č. 34/2003
- v příjmech navýšení položky – dotace KÚ JMK
o 6500 Kč
- ve výdajích navýšení v oddíle § 5512 – požární
ochrana – dobrovolná část o 6500 Kč.
RO č. 33/2003
- v příjmové části schváleného rozpočtu navýšení
položky – správní poplatky DSH o částku 188 500 Kč,
navýšení položky – odvody příspěvkových organizací –
TSMS o částku 475 000 Kč.
- ve výdajové části schváleného rozpočtu navýšení
položky č.64 – Politaví – projekty ve výši 2500 Kč, zařazení nové položky – příspěvek pro Svaz skautů
a skautek ČR Junák ve výši 50 000 Kč, zařazení nové
položky – investiční příspěvek pro TSMS ve výši
475000 Kč, snížení neinvestičního příspěvku pro HM
o částku 15 000 Kč, zvýšení položky č. 36 – Propagace
města o částku 15 000 Kč, zařazení nové položky – pořízení telefonní ústředny v budově polikliniky v částce
136000 Kč.
10. ZM po projednání zprávy „Ukládání volných finančních zdrojů města“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje rozložit volné finanční zdroje k budoucímu
investování do Fondu IKS peněžní trh prostřednictvím
IKS KB a do Fondu peněžního trhu prostřednictvím ČP
Invest a.s. .
11. ZM schvaluje zřízení Pečovatelské služby – organizační složky Města Slavkova u Brna a schvaluje
zřizovací listinu Pečovatelské služby – organizační
složky Města Slavkova u Brna.
12. ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ podle vyhlášky města č.
42/2002, kterou se mění vyhláška města č. 17, o vytvoření účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na
území města, a to 1. kolo dnem 2. 1. 2004 a 2. kolo
dnem 1. 4. 2004.
13. ZM po projednání záměru na zvýšení poplatků
za svoz komunálního dopadu, návrh na změnu vyhlášky 43/2003 kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad schvaluje předloženou vyhlášku č. ...../2003, kterou se mění vyhláška č. 43/2002, kterou se stanovuje
poplatek za komunální odpad se zapracováním cen dle
upravené varianty (tj. zvýšení o 8 %) a ukládá MěÚ připravit podklady pro rozhodování orgánů města ve věci
změny systému vybírání poplatku za svoz komunálního
odpadu od roku 2005.
14. ZM po projednání žádosti farního úřadu Církve
československé husitské ve Slavkově u Brna dává souhlas k poskytnutí finanční pomoci města na zamýšlenou rekonstrukci modlitebny Církve československé
husitské ve Slavkově u Brna – dům č. p. 959 v ulici
Jiráskova.
15. ZM přijímá v předloženém znění obecně závaznou vyhlášku Města Slavkov u Brna, kterou se mění
obecně závazná vyhláška Města Slavkov u Brna č.
38/2002 o místních poplatcích ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 44/2002.
16. ZM po projednání návrhu na změnu usnesení IV.
řádného zasedání ZM konaného dne 22. 9. 2003 bere na
vědomí zprávu o časovém posunu termínu zrušení příspěvkové organizace Speciální školy Slavkov u Brna,
okres Vyškov, a mění usnesení k bodu 4.10 z IV. řádného zasedání ZM konaného dne 22. 9. 2003 takto: text
„31. 12. 2003“ se nahrazuje textem „ 30. 6. 2004“.
17. ZM po projednání zprávy „Změna zřizovacích
listin“ bere její obsah na vědomí a schvaluje dodatky
zřizovacích listin všech osmi PO včetně doplnění zřizovacích listin školských zařízení.
18. ZM po projednání zprávy „Fond pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav – návrh na
změnu názvu a úpravu pravidel pro tvorbu a použití
fondu odkládá tuto zprávu na příští řádné ZM.
19. ZM dává souhlas ke koupi pozemku parc. č.1974
(PK) orná půda o výměře 2315 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví p. Barbory Hrazdílkové z Kyjova do majetku města za cenu 20 Kč/m2, tj. celkem 46300 Kč.
Náklady spojené s převodem uhradí město.
20. ZM dává souhlas k prodeji pozemku dle EN parc
č. 1397/3 o výměře 16 m2 v k.ú Slavkov u Brna, který
je zastavěn garáží ve vlastnictví SBD Žuráň, z majetku

města do vlastnictví SBD Žuráň Slavkov u Brna za
cenu 10 Kč/m2+ náklady spojené s prodejem za podmínky předložení usnesení představenstva, v němž se
SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené pozemky
za cenu vyšší, než je cena kupní. Cena ve výši 160 Kč
+ náklady spojené s prodejem bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
21. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 2497/1 v ulici Bezručova v k.ú. Slavkov u Brna, která bude skutečně zastavěna přístavbou prodejny KORUZ (o výměře cca 7 m2) z majetku města do vlastnictví manželů Jaroslavy Růžičkové a Jaroslava Růžičky
ze Slavkova u Brna formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Přesná výměra prodávaného pozemku bude
určena geometrickým plánem. Geometrický plán předloží kupující nejpozději do jednoho roku od nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby. Záloha na
cenu za pozemek ve výši 400 Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem bude uhrazena nejpozději při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 30% prodejní ceny
bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
22. ZM dává souhlas k prodeji částí pozemků parc.
č. 758/1, 792, 790, 787, 785, 784 v západní části ulice
Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna, které budou skutečně
zastavěny stavbou parkoviště pro obchodní centrum firmy Prelax (o výměře cca 300 m2) z majetku města do
vlastnictví obchodní společnosti Prelax, spol. s r.o., IČ
25375997 se sídlem Za Mlýnem 2, Přerov formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Přesné výměry prodávaných částí pozemků budou určeny geometrickým
plánem. Geometrický plán předloží kupující nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí stavby. Záloha na cenu za pozemek ve výši
400 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. 30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu
pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
23. ZM po projednání žádosti manželů Šebečkových
o rozšíření polní cesty v ulici Sadová ve Slavkově
u Brna bere výše uvedenou zprávu na vědomí a pověřuje odbor IR odpovědět manželům Šebečkovým v intencích předložené zprávy.
24. ZM po projednání této zprávy „ Návrh souboru
rozpočtových opatření č. 35/2003 – 38/2003‘‘ bere její
obsah na vědomí a schvaluje:
RO č. 35/2003
v příjmové části schváleného rozpočtu zařazení nové
položky 4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze
státního rozpočtu pod UZ 29008 v částce 8100 Kč.
ve výdajové části schváleného rozpočtu zařazení
nové položky v odd. § 1036 – správa v lesním hospodářství pod UZ 29008 na příslušných položkách dle
platné rozpočtové skladby v částce 8100 Kč.
RO č. 36/2003
- snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 na položce 4112 – neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu o 12000 Kč,
- snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 4175 – dávky
sociální péče pro rodinu a děti a položka 5410 – sociální dávky s účelovým znakem UZ 98272 –účelová dotace na sociální dávky o 200000 Kč.
- zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 4175 –
dávky sociální péče pro rodinu a děti a položka 5410 sociální dávky s účelovým znakem UZ 98072 – účelová dotace na sociální dávky o 212000 Kč.
RO č. 37/2003
- v příjmové části schváleného rozpočtu zařazení
nové položky 4111 – ostatní neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu pod UZ 98116 v částce 50 000 Kč
- ve výdajové části schváleného rozpočtu zvýšení
výdajové položky schváleného rozpočtu Městský úřad
pod UZ 98116 na příslušných položkách dle platné rozpočtové skladby v částce 50 000 Kč.
(Pokračování na str. 4)
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23. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 12. 1. 2004
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
23. schůzi dne 12. 1. 2004 projednala celkem 20 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
cenu 800 Kč bez DPH za sloup VO a 700 Kč za každý
1. RM schvaluje program 23. schůze a ověřovatele
i započatý m2 pozemku k umístění samostatného sloupzápisu.
ku.
2. RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
6) RM po projednání návrhu na doplnění člena kousnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.
mise RM pro výstavbu jmenuje Ing. arch. Antonína
3. RM po projednání návrhu programu a termínů
Havlíčka z Brna členem komise pro výstavbu, jehož
schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2004 tento po úprahlavním úkolem bude koordinace projednávaných závě schvaluje.
měrů především v oblasti architektury a urbanismu.
4. RM po projednání schvaluje Plán pravidelné
7. RM po projednání návrhu na ustanovení výběrové
údržby městské zeleně pro rok 2004 se změnou kategokomise a firem pro realizaci díla: „Rekonstrukce techrie u vyjmenovaných položek.
nologie a zařízení plynové kotelny v budově Speciální
5. RM po projednání záměru na pronájem sloupů veškoly čp. 280 na ulici Malinovského ve Slavkově
řejného osvětlení a částí pozemků k umístění samostatu Brna.“ Bere výše uvedenou zprávu na vědomí
ných sloupků za účelem umístění propagačního a infora schvaluje okruh firem, které budou vyzvány k podání
mačního systému komerční sféry Města Slavkova
nabídek na realizaci uvedené investiční akce, jmenuje
u Brna dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy se
členy komise pro výběr dodavatele této stavby a požaspolečností SEPES MEDIA spol. s r.o. z Brna na produje zapracovat do výběrových podmínek technické
nájem sloupů veřejného osvětlení 1x na ul. ČsČK, 6x na
a ekonomické nastavení systému celého provozu.
ul. Špitálská, 3x na ul. Slovákova, 4x na ul. Čs. armády,
8. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji částí
2x na Palackého náměstí, 1x na ul. Lidická, 3x na ul.
pozemků parc. č.1550 a 1551/1 – pruhu v šíři 2,5
Bučovická, 3x na ul. Slovanská, 3x na ul. Tyršova,
m v severní části ulice Tyršova v k. ú. Slavkov u Brna.
3x na Malinovského náměstí, 1x na ul. Smetanova,
9. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně části
1x na ul. U Mlýna a současně na Část pozemků (do
pozemku dle PK parc. č.1428 v k.ú. Slavkov u Brna,
1 m2) k umístění samostatných sloupků p.č. 319 a p.č.
která bude skutečně zastavěna stavbou komunikace, ve
2903 na ul. Čs. armády – 2 sloupky, p.č. 12 na Kovlastnictví pana Ivana Smutného ze Slavkova u Brna za
menského nám. – l sloupek, p.č. 2212/1 na ul. Lidická
pozemek o stejné nebo větší výměře v lokalitě Zelnice
– 1 sloupek, p.č. 1090/1 na ul. Kounicova – 1 sloupek,
(část pozemku parc. č.354/1) v k.ú. Slavkov u Brna forp.č. 231 na ul. B. Němcové – 1 sloupek, p.č. 63 na ul.
mou smlouvy o budoucí smlouvě. Přesná výměra směHusova – 1 sloupek, p.č. 623 na Koláčkově nám. – 1
ňované části pozemku pana Smutného a specifikace posloupek, p.č. 955 na ul. Fügnerova – 1 sloupek. Nosiče
zemku, který bude předmětem směny ze strany Města
a části pozemků budou pronajaty za účelem umístění
bude určena geometrickým plánem před uzavřením
a provozování propagačního a informačního systému
vlastní směnné smlouvy. Rozdíl ceny směňovaných pokomerční sféry Města Slavkova u Brna. Smlouvu uzazemků bude dorovnán doplatkem ve výši obvyklé, tj.
vřít na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005. Za

V. ﬁádné zasedání ZM ve Slavkovû u Brna – 22. 12. 2003
(Dokončení ze str. 3)

RO č. 38/2003
- v příjmové části schváleného rozpočtu zařazení
nové položky – přijetí dotace z JMK v částce 120 000
Kč
- ve výdajové části schváleného rozpočtu zařazení
nové položky – oprava fasády jižní rampy zámku
Slavkov u Brna v částce 120 000 Kč.
25. ZM dále v rámci různého:
- ukládá zástupci města v představenstvu VaK, a.s.
Ing. Ivanovi Charvátovi projednat požadavek města
znovuzprovoznění odběrného místa napájeného z rašovické větve.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval, že 1. 6.
2003 vzniklo na MěÚ kontaktní místo pro podnikatele,
které vede Ing. Blanka Vegrichtová. V září 2003 proběhlo na zámku setkání podnikatelů.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o současné nezaměstnanosti ve Slavkově u Brna, která činí
7,78% (to je 237 nezaměstnaných ze 3048 práceschopných lidí).
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval, že
v příštím roce bude simulována havárie v Cutisinu a ve
školách – evakuační systém.
- starosta města Mgr. Petr Kostík vyjmenoval druhy
nebezpečí, které hrozí městu zátopa, ohrožení plyny
(Cutisin, ACHP) a výbuch + požár (stanice PHM).
- ZM ukládá RM vypracovat záměr na umístění knihovny v ulici Tyršova v budově bývalé Zvláštní školy.
- starosta města Mgr. Petr Kostík uložil Ing. Jiřímu
Černému, vedoucí odboru IR předložit do 12. 1. 2004
seznam nemovitostí, které svým vzhledem narušují
okolí ve městě.
- pan Jaromír Seifert navrhl opravit nejprve fasádu
židovské školy kvůli 200. výročí Bitvy tří císařů v roce
2005.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o stížnosti, že na ulici Havlíčkova nestačí kontejnery na papír. Jeden kontejner stojí město ročně 8000 Kč.
- MUDr. Oldřich Pospíšil upozornil na odkládání
odpadků chataři v serpentinách.
- starosta města Mgr. Petr Kostík řekl, že nový
systém parkování u koupaliště se vyplatil a v návaznos-

ti na vandalství by bylo dobré něco podobného zavést
i ve městě.
- pan Radoslav Lánský upozornil na černé skládky
u statku a na Zlaté Hoře, odkud pracovníci TSMS vyvezli pět vleček odpadků. Dále informoval, že v průběhu roku vyměnili pět dopravních značek, které zničili
vandalové a přiklání se ke kamerovému systému.
- pan Zdeněk Pavlík se zeptal, zda by se k příležitosti 200. výročí Bitvy tří císařů nemohla vydat kniha
o Slavkovu, protože poslední vyšla v roce 1986. Řekl,
že menší obce mají svoji knihu a cení si ji.
Dále v rámci projednávání jednotlivých bodů programu na zasedání ZM zaznělo:
- Starosta města Mgr. Petr Kostík dal návrh na dokončení horní části Palackého náměstí v okolí
Společenského domu a před vstupem do zámku. Navrhl
ZM, že pokud bychom dostali dotaci na rekonstrukci
ul. Husovy, aby se část financí 3,5–4 mil. Kč použila na
tento záměr. Nikdo z přítomných neměl připomínek
k tomuto návrhu, všichni členové ZM souhlasili.
- Ing. Daniel Fusek, společník a jednatel OS Prelax,
spol. s r.o. seznámil členy ZM s podrobným harmonogramem dokončení rekonstrukce Společenského domu.
Objekt by chtěl otevřít a zprovoznit jako celek. Dále informoval, že vybavení restaurace bude v režii firmy, která ji bude provozovat. Upozornil, že harmonogram neřeší přestěhování vstupu do budovy. Uvedl, že pokud
nenastanou komplikace, tak by mohl být Společenský
dům do 31. 3. 2004 otevřen. Při této příležitosti starosta
města Mgr. Petr Kostík hovořil o námětu Mgr. Petra
Šafáře, který navrhuje nastavení oficiálního otevření na
30. 4. 2004 ke dni vstupu ČR do EU. Mgr. Petr Šafář potvrdil, že je s ČT dohodnutý přenos minikopané, vystoupení gymnastek, pak fotbalový turnaj dospělých
a o půlnoci ohňostroj. Ing. D. Fusek se zavázal, že do 12.
1. 2004 předloží na MěÚ oficiálně potvrzený harmonogram dokončení rekonstrukce Společenského domu.
- Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o záměru výkupu pozemků v rámci řešení protipovodňové
ochrany. Bude se jednat individuálně a to buď směňovat
nebo kupovat za cenu obvyklou, tj. 20 Kč/m2. Starosta
města vyzval k připomínkám. Nikdo ze členů ZM nevznesl námitku.

300Kč/m2. Náklady spojené se směnou uhradí rovným
dílem obě smluvní strany.
10. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p. č. 164/1 – ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti 2,60 m2 se společností VOSS Žadovice za účelem umístění reklamního poutače pro prodejnu Drogerie na ul. Lidická č. p. 1452 ve
Slavkově u Brna. Cena za pronájem každého i započatého m2 pozemku bude 700 Kč a rok. Nájemní smlouvu
uzavřít na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených v předložené zprávě.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části
pozemku p. č.3553 ostatní plocha o výměře cca 150 m2
v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví pana Karla Häringa z Bučovic. Cena za pozemek ve
výši 20 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (identifikace pozemku, geometrický plán, správní poplatek za
vklad do KN) bude uhrazena nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. 30 % prodejní ceny bude převedeno do
Fondu pro výkupy pozemků.
12. RM schvaluje pronajmout objekt bývalé kotelny
Nádražní čp.1311 o celkové ploše 115,39 m2 firmě
TERMO CZ ze Slavkova u Brna s platností od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005 za roční nájemné 30 000 Kč.
13. RM vyslovila souhlas s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu ze dne 31. 10. 2000 z paní
Jarmily Novotné ze Slavkova u Brna na pana Oldřich
Novotného ze Slavkova u Brna, a v případě uvedeného
převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 s panem Oldřichem
Novotným. RM ukládá odboru BTH připravit novou
nájemní smlouvu na byt č. 5 na ulici Litavská 1488
s panem Oldřichem Novotným, která bude platná od
1. 2. 2004.
14. RM po projednání návrhu rozpočtu sociálního
fondu schvaluje v předloženém znění rozpočet sociálního fondu na rok 2004, dodatek směrnice o sociálním
fondu, výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na
jednotlivé položky pro MěÚ a pro OS Pečovatelská
služba.
15. RM po projednání žádosti Austerlitz Medical,
s.r.o. o spoluúčast na úhradě za PD za opravu RTG na
poliklinice odkládá zprávu a žádá vedoucí odboru
BTH, IR a FO o vyjádření do příští schůze RM.
16. RM po projednání nabídky na účast na BVV při
příležitosti vstupu ČR do EU bere informaci na vědomí.
17. RM po projednání návrhu na doplnění člena komise RM pro zahraniční vztahy jmenuje paní Ilonu
Zykovou ze Slavkova u Brna členem této komise.
18. RM po projednání zprávy o záměru příprav zpracování projektové dokumentace na realizaci záměru výstavby kongresového centra bere tuto zprávu na vědomí
a ukládá odboru IR oslovit s výzvou na předložení návrhu smlouvy o dílo ing. arch. Borise Medka z Brna na
zpracování Realizační dokumentace odvlhčení předzámčí s odvodněním východní části nádvoří a Studie
využití podzemních prostor předzámčí a nádvoří.
19. RM na základě vyhodnocení výběrového řízení
jmenuje Mgr. Janu Omar ze Šlapanic u Brna ředitelkou
Historického muzea ve Slavkově u Brna s platností od
21. 1. 2004.
20. Dále v rámci různého:
- RM vyhovuje žádosti pana Mojmíra Hrouze ve
věci vyklizení a předání pronajatých prostor (Zámecké
kasematy) nejpozději ke dni 20. 1. 2004 a ukládá HM
neprodleně zveřejnit záměr na pronájem uvedených
prostor.
- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi
Městem Slavkov u Brna a Regionální rozvojovou agenturou JM (RRAJM).
- RM souhlasí s přípravou záměru rekonstrukce horní části Palackého náměstí a pověřuje Ing. arch.
Antonína Havlíčka dokončením projektové dokumentace na této části náměstí.
- RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy s TJ Sokol
Slavkov u Brna na pronájem pozemku p. č. 1089/12
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem možnosti vybudování
nového víceúčelového hřiště.
- RM projednala „Návrh budoucího provozování
Informačního centra“ předložený firmou E-COM, s.r.o.
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Upozornûní pro podnikatele

Koledníci, kteří se letos zapojili do Tříkrálové sbírky ve Slavkově.

Foto: archiv fary

Tﬁíkrálová sbírka 2004
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v naší farnosti v sobotu 3. ledna. Jedním z důležitých
úkolů její organizace byl nábor vedoucích skupinek a koledníků. Někteří s námi spolupracovali již v předcházejících letech, jiné jsme
oslovili poprvé.
Velmi ochotně a obětavě nám v tomto pomohli rodiče některých koledníků. Koledujících skupinek bylo 16, což je o dvě více, než
loni.
A jaký byl výtěžek? Ve Slavkovské farnosti se vybralo celkem 112 441 Kč, z toho:
ve Slavkově
65 101 Kč
(tj. o 5 309 Kč více než loni)
v Němčanech
13 919 Kč
v Hodějicích
13 900 Kč

Ž

ivnostenský úřad upozorňuje na změny
právních předpisů, souvisejících s podnikatelskou činností z. č. 224/2003 Sb., kterým
se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(účinnost 1. 1. 2004)
- čl. II přechodná ustanovení b. 3: oprávnění
k projektování a k provádění staveb udělená
podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., nebo vyhl. č.
186/1990 Sb., zanikají uplynutím 12 měsíců
ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. 1. 1. 2005)
žú: podnikatel, kterému bylo
uděleno oprávnění k činnosti podle výše jmenovaných vyhlášek,
musí v uvedené lhůtě doložit živ.úřadu doklad
o autorizaci v příslušném oboru podle z. č.
360/1992 Sb.
z. č. 228/2003 Sb., kterým se mění z. č.
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(účinnost 1. 1. 2004)
- část druhá, čl. II: v příloze č. 3 živnostenského zákona, skup. 302 se doplňuje nový
obor koncesovaných živností „provádění pyrotechnického průzkumu“.
odborná způsobilost-pyrotechnický průkaz
a věk nejméně 21 let
z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
(účinnost 1. 1. 2004)
- § 132 a násl.: omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků – v zákonem definovaných
lokalitách je zakázán prodej tabákových výrobků a lihovin (tržnice, tržiště a mimo kolaudované provozovny), výjimku tvoří stánky

v Heršpicích
9 791 Kč
v Nížkovicích
9 730 Kč
Tradiční občerstvení, při kterém si koledníci
pochutnali na párcích, teplém čaji a moučnících od našich maminek a babiček a ještě dostali balíček s několika dobrotami, bylo opět na
římskokatolické faře.
Zkušenost organizátorů s podporou, jaké se
akci dostalo ze strany dárců i dobrovolníků,
svědčí o úspěšnosti stejných či podobných sbírek ve prospěch trpících a chudých.
Všem dárcům i těm, kteří se jakkoliv podíleli na průběhu celé akce děkujeme. Poděkování
patří také firmě Maso-uzeniny František Kuda
za sponzorské dary k občerstvení koledníků.
Farní charita Slavkov
s denním tiskem a stánky s občerstvením, avšak
za podmínek tímto zákonem definovaných
žú: dozorové orgány – celní orgány,územní finanční orgány, ČOI, SZPI, živnostenské úřady
a Policie ČR
zrušen tzv. tabákový zákon č.303/1993 Sb.
z. č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních (účinnost 1. 1. 2004)
- část třetí: změna živnostenského zákona –
příloha č. 3, sk. 314, obor živnosti „výroba
a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovoc. destilátů získaných pěstitel. pálením ovoce) se na-

Odbor životního prostředí upozorňuje podnikatele – fyzické i právnické osoby, kteří mají ve
svých provozovnách spalovací zařízení (kotle
apod.), na povinnost provést měření účinnosti
spalování, měření množství vypouštěných látek, a kontrolu spalovacích cest. Tato povinnost
je dána zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší.
Jedná se o spalovací zařízení na plynná a kapalná paliva o jmenovitém výkonu od 11–200
kW a zařízení spalující tuhá paliva o jmenovitém výkonu od 15–200 kW. Měření může provést pouze autorizovaná osoba.
Provozovatelé malého spalovacího zdroje na
tuhá a kapalná paliva o výkonu 50–200 kW
jsou povinni zaslat městskému úřadu do 15.
února 2004 podklady pro stanovení výše poplatku za znečišťování ovzduší. Tato povinnost
se vztahuje i na provozy se spotřebou rozpouštědel do 5 kg za den a provozem alespoň 10
dní v měsíci. Výše uvedené povinnosti se nevztahují na rodinné domky a byty.
(bv)

O‰etﬁení stromÛ aleje v Tyr‰ovû ulici
V září loňského roku jsme vás prostřednictvím zpravodaje seznámili s výsledkem znaleckého posudku lipové aleje v ulici Tyršova a informovali vás o připravovaném ošetření.
Potřebné finanční prostředky na zabezpečení
těchto prací byly nárokovány a schváleny v rozpočtu města na letošní rok. Provedení těchto
prací je objednáno u firmy EDEN, s.r.o., Brno,
která se zabývá ošetřením stromů. Práce budou
provedeny v průběhu I.čtvrtletí letošního roku,
ale jsou odvislé od příznivých klimatických
podmínek.
Odbor životního prostředí
586/1992 Sb., o daních z příjmů (účinnost 1.
1. 2004)
- čl. XII.: změna živnostenského zákona –
příloha č. 2, sk. 214, obor „činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ se nahrazuje a nově
zní „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.
žú: živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle staré právní úpravy se od 1. 1.
2004 považují za oprávnění pro provozování
živnosti vázané „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.
Živnostenský úřad je povinen ve lhůtě do 1. 1.
2006 po projednání s podnikatelem
nahradit živnostenský list novým
průkazem s předmětem podnikání
podle přílohy č. 2 živnost. zákona. Úkon není
zpoplatněn.
Vyhl. č. 303/2003 Sb., kterou se mění vyhl.
č. 350/2000Sb., kterou se reguluje prodej
zdravotnických prostředků (účinnost 1. 3.
2004)
- § 1 odst. 2 vyhlášky č. 350/2000 Sb., stanovuje nově zdravotnické prostředky, k jejichž nákupu, skladování a prodeji je nutno mít živnostenské oprávnění v oboru živnosti vázané
„Nákup, skladování a prodej zdravotnických
prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků“.
Jedná se mimo jiné o lékařské teploměry, tonometry, sterilní obvazové prostředky a kondomy.
Bližší informace k uvedeným změnám mohou podnikatelé získat telefonickou nebo osobní konzultací s pracovníky živnostenského úřadu.
(žú)

Zmûny právních pﬁedpisÛ
hrazuje a nově zní: „Výroba a úprava kvasného lihu, lihovin a ostatních alkoholických
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitel. pálením)“.
žú: živnostenská oprávnění pro živnosti
ohlašovací volné, na jejichž základě se dosud
provozovala činnost, která se tímto zákonem
mění na živnost koncesovanou (např. výroba
lihových nápojů studenou cestou), zanikají
uplynutím 1 roku od účinnosti tohoto zákona,
(tj. 1. 1. 2005). Podnikatelé, kteří hodlají od
1. 1. 2005 dále provozovat dotčené činnosti,
musí před uplynutím lhůty požádat živnostenský úřad o udělení koncese, předložit doklady odborné způsobilosti, sdělit adresu provozovny a doložit doklady dle § 3a odst. 3 zákona
o lihu.
z. č. 438/2003 Sb., kterým se mění z. č.
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Z· Komenského informuje
Zápis žáků do l . tříd se kvapem blíží, a tak se
naši budoucí prvňáčci nejdříve seznámili s prostředím, do kterého 1. září přijdou.
Stalo se tak ve středu 14. ledna, kdy navštívili 1. třídy ZŠ Komenského. Prohlédli si nové
třídy, kamarády i paní učitelky. Chvíli se podívali, jak probíhá vyučování a samozřejmě si
vyzkoušeli, jak se sedí v opravdových školních
lavicích. A to se jim určitě líbilo.
Druhý den, ve čtvrtek 15. ledna, se konal
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 1. a 2. třídách. Někteří z nich se ještě jednou přišli podívat i se svými rodiči. Odcházeli spokojeni
a plni dojmů. Teď už na ně jen čeká ten slavnostní den - ZÁPIS do 1. tříd, který se bude konat v úterý 3. února od 13 do 17 h v přízemí ZŠ
Komenského. Těšíme se na vás!
Vedení ZŠ
Redakãní rada

Foto: archiv ZŠ

Ohlédnutí za Dnem otevﬁen˘ch dveﬁí na Z· Komenského
Ti, kteří 18. prosince zavítali na ZŠ
Komenského, prožili pestré odpoledne. V jazykových učebnách oprášili své znalosti při
konverzaci v angličtině a němčině, své oči potěšili na výstavce výtvarných prací a keramiky, seznámili se s různými způsoby výuky informatiky. V nové tělocvičné hale pak
v předstihu prožili moravsko-hanácké Vánoce
se školním hudebně-dramatickým souborem
žáků 6.–9. tříd. Nadšeně tleskali ukázkám
country tanců žáků l. stupně a školní taneční
skupině roztleskávaček Glitter Stars. Všichni
ocenili i výkony malých gymnastek, které
nyní mohou trénovat v nově rekonstruovaném
gymnastickém sále.
Na závěr pestrého programu si mohli všichni návštěvníci prohlédnout jak rekonstruované místnosti ZŠ včetně školní kuchyně a jídelny, tak i zcela nové prostory DDM, který se
přemístil do suterénu „nové“ budovy ZŠ.
Vedení ZŠ děkuje všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na přípravě příjemně strá-

veného prosincového podvečera. Všem dětem
přejeme, aby se jim dobře pracovalo jak
v učebnách a tělocvičnách, tak i v klubovnách
DDM.
HaF

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 16. února 2004

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16.
února. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články za(red)
slané e-mailem, popř. dodané na disketě.

Informace o pﬁipravované dosadbû v zámeckém parku ve Slavkovû
V letošním roce hodlá město Slavkov
u Brna ve spolupráci s Historickým muzeem
a technickými službami města zahájit práce
na obnově zámeckého parku.
V minulosti byla věnována velká péče terase před zámkem a druhé polovině hlavní osy,
která byla dosazena novými stromy. První polovina hlavního průhledu zůstala bez výraznějších zásahů, rostou zde náletové plevelné
stromy, které téměř zcela překryly torzo vzácné barokní aleje lip z původní kompozice parku a již dnes zakrývají pohled na boční křídla
zámku (viz foto).
V roce 2003 byl zpracován projekt na dosadby stromů, který se týká především této

Zprávičky ze ZŠ Tyršova
Koncem prosince jsme se opět sešli na
Vánoční akademii. Tentokrát jsme ji museli
uspořádat v tělocvičně, protože Společenský
dům je v rekonstrukci. Vystoupení, které trvalo
hodinu a půl, připravili naši učitelé se svými
žáky. Jako obvykle zahájili naši nejmenší, kteří
si přichystali komponovaný pořad „Z pohádky
do pohádky“, ukázky ze známých pohádek doprovázené neméně známými melodiemi. Žáci
z IX.C si v angličtině připravili zkrácenou
a zmodernizovanou verzi pohádky Sněhurka
a sedm trpaslíků. Úspěch sklidil také kankán
žáků z VIII.B, taneční vystoupení dívek i před-

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.

Poznámka

Mladé gymnastky sklidily za své vystoupení potlesk.

nes Martiny Jarošové. Na samotný závěr zazněly vánoční písně v podání školního sboru.
Děkuji žákům i učitelům, kteří nad rámec
svých povinností připravili toto vystoupení,
a doufám, že všem přítomným zpříjemnili
předvánoční čas.
Od konce měsíce září až do poloviny prosince probíhaly v naší škole kurzy práce s počítačem. Kurzy pro učitele probíhají v rámci státní
informační politiky ve školství. ZŠ Tyršova získala akreditaci od Ministerstva školství pro pořádání těchto kurzů. Po absolvování závěrečných testů jsme mohli předat celkem 110
učitelům z vyškovského a hodonínského okresu certifikáty o úspěšném ukončení kurzu.
V prosinci jsme uspořádali pro rodiče našich
prvňáčků Dny otevřených dveří. Nejen rodiče,
ale také babičky a dědečkové žáků první třídy
se mohli v dohodnutých dnech přijít podívat
dopoledne přímo do vyučování. Akce se stejně
jako v roce 2002 setkala s mimořádným úspěchem.
V úterý 3. 2. 2004 proběhne zápis do první
třídy. Společné zahájení bude v 15.30h v přízemí školní budovy.
Vladimír Soukop

části parku. Na základě rozborů historických
podkladů a terénních průzkumů byl vytvořen
návrh na obnovu první poloviny hlavní osy
a kruhů stromů (rondelů) po stranách hlavní
osy. Obnova těchto dvou části je velmi důležitá pro zachování vysoké historické hodnoty
zámeckého parku.
Aby mohly být vysázeny stromy do původní lipové aleje, musí se odstranit plevelné
stromy. Návrh počítá s odstraněním 140 stromů z nichž 75 % má průměr menší než 30 cm.
Po odstranění náletů bude vysázeno 72 ks
kvalitních alejových stromů, které budou základem obnovy původní historické kompozice parku a zabezpečí její kvalitu pro příští generace.
Realizace tohoto zásahu je určitým prvním
krokem, na který by mělo navázat průběžné
nahrazování starých a odumřelých stromů
v parku, dosadby mezer v alejích a chybějících stromů v kompozici parku. Práce budou
zahájeny v měsíci únoru letošního roku.
Na dosadbu a ošetření stromů bude požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí – Programu péče o přírodní prostředí.
Odbor životního prostředí

Červené linie schematicky vymezují linii šířky
původního průhledu, který je dnes zarůstán náletovými dřevinami. Náletové dřeviny již začínají zakrývat křídla zámku. Pokud by byly ponechány na místě, hrozilo by další zúžení průhledu
a výrazné poškození původního kompozičního
záměru historické památky. Foto: archiv MÚ
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (15)
Období II. rokoka je zastoupeno sedací soNÁBYTEK (pokračování)
upravou čalouněnou světle zeleným brokátem.
Druhá polovina 19. století je charakterizováSouprava se skládá ze dvou křesel, dvoukřesla,
na vznikem historizujících slohů – tzn. těch,
čtyř menších židliček a malého stolku se sklekteré obnovují slohy předchozí – gotiku, reneněnou horní deskou, která je
sanci, baroko, rokoko a klasicispodložena zelenou látkou. Jde
mus. „Novo“ slohy se objevují jak
o nábytek zdobený řezbami
v architektuře, tak v nábytku či
v podobě rokají, které jsou na
užitém umění. Rovněž v Histovýstupcích zlaceny. Souprava
rickém muzeu ve Slavkově u Brna
se do muzea dostala s pozůstaje toto období zastoupeno.
lostí po Václavu a Josefíně
V novorenesančním slohu bylo
Kounicových v roce 1961.
zhotoveno hned několik kusů náDruhou sedací soupravu ze stejbytku. Z pražského bytu JUDr.
ného období tvoří opět pohovka
Václava Kounice se do muzejních
s dvěma křesly a čtyřmi židlesbírek dostala souprava dvou kusů
mi. Tato souprava je masivnější,
– skříně a lavice z tmavého dřeva,
je čalouněná brokátem smetakteré jsou na předních deskách
nové barvy. Područky na křesozdobně vyřezány do podoby hlalech jsou zakončeny portou
viček a věnců a připomínají tak
s
ozdobnými
střapečky.
italskou renesanci. Do tohoto obVýzdoba je tvořena pouze mendobí ještě patří dva masivní dubošími řezbami. K nábytku z tové sekretáře, z nichž jeden opět
hoto období patří rovněž menší
patřil Václavu Kounicovi. Ze
Slavkovska pochází mohutná lož- Šifonér s ručně malovanými dámský psací stůl s ozdobnými
nice z černě mořeného dřeva, k níž porcelánovými medailony. řezbami. Skleněná horní deska
patří dvě postele s nočními stolky,
Ze sbírek HM chrání výšivku na bílém hedvábí. Květinový motiv je vyšit
lavice a polička. Hluboké řezby na
technikou malované jehlou a je zhotoven
čelních plochách tohoto nábytku představují
v jemných pastelových barvách. Posledním,
nymfy mezi hady a draky. Do období novoreavšak velmi zajímavým kusem nábytku je subnesance patří rovněž souprava čtyř masivních
tilní šifonér se zásuvkami, které jsou zdobeny
židlí z černě mořeného dřeva, které jsou ozdobporcelánovými, ručně malovanými medailony
ně soustružené a vyšší opěradlo mají zakončes romantickými výjevy.
HM
né plastickou římsou.

 Nové

knihy

1. John Irving: Hotel New Hampshire –
není žádným tajemstvím, že autor Světa podle
Garpa má slabost pro medvědy, Vídeň, cirkusácké kousky, zápasníky, bizarní jedince a dickensovsky laděné příběhy. S tím vším se čtenář
setká i na stránkách románu Hotel New
Hampshire – a nejen s tím: hlavně s pěti sourozenci z rodiny Berryových. Na první pohled rodinka vhodná nanejvýš do pořadu Tabu, a přece
jsou její osudy naprosto věrohodné, dojemné
i neuvěřitelně zábavné.
2. Gaby Hauptmannová: Mrtvý muž, dobrý
muž – padesátnice Ursula právě pochovala náhle
zemřelého manžela Waltra. Od prvních chvil
vdovského života se energicky staví na vlastní
nohy – nechá přestavět celý byt, chopí se otěží rodinné firmy a prodá manželovu milovanou jachtu.
Přesto se nemůže zbavit pocitu, jako by se
Waltrův duch stal součástí její bytosti. Proti své
vůli si představuje, jak by se manžel zachoval v té
či oné situaci, bezděky si osvojuje jeho morálku
a všechny další muže s ním srovnává. Nakonec se
Ursula rozhodne, že s tyranií a slabošstvím opačného pohlaví jednou provždy skoncuje…
3. Jaroslav Pátek: Víno je věčné (vinařské
kalendárium) – nová publikace o vinařství,
tentokrát z poněkud jiného pohledu. Z pohledu
starého zkušeného vinaře a jeho mladých, ambiciózních synů, kteří svému otci navrhují stále
nové, jiné a snad i lepší pokrokové metody zakládání a ošetřování vinic, jakož i jejich vedení
a řez a také nové způsoby zpracování hroznů,
výroby a ošetřování vína, jeho hodnocení, školení, vyzrávání i lahvování.
4. Max Wade-Matthews: Velké železniční
tratě světa – Na cestách vlakem lze zažít četná

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

dobrodružství. Železnice je místem náhodných
setkání a nečekaných zážitků. Nasedněte tedy
do Orient Expressu, prosvištěte Šinkansenem
z Tokia do Ósaky či se nechte svézt ozubnicovou dráhou do Svatého Mořice. Text je bohatě
doplněn fotografiemi.
5. Robert Jackson: Neobjasněné záhady
druhé světové války – některá velká tajemství
II. světové války. Jak blízko byl Hitler k dokončení atomové bomby? Kam zmizely poklady
uloupené za války? Podivný případ Rudolfa
Hesse. S více než 100 mapami a fotografiemi.
6. Julia Niepmannová: Malujeme na kameny – sbíráte-li kameny a kamínky, můžete je
vtipně namalovat a věnovat jako originální dárek nebo použít například jako těžítko, jmenovku či kuchyňskou ozdobu. Kamínek může být
také nápaditou dekorací vašeho bytu nebo pracoviště. Navíc je malování na kameny snadné,
protože v knížce najdete spoustu srozumitelných návodů a barevných předloh.
7. Gudrun Sulzenbacherová: Zapomenutá
řemesla a život na venkově – opravdu víte co
dělali mlatci, valcháři, vyšívači pavím perem
a další řemeslníci? Z tého knihy získáte přehled
o řemeslech, s nimiž se dnes můžete setkat většinou jenom ve skanzenech.
8. David Lambert: Průvodce světem dinosaurů – krásně podrobné trojrozměrné modely
dinosaurů a dalších tvorů z pravěku, vytvořené
díky nejnovějšímu výzkumu, jsou v knize dokonale zasazené do fotorealistické krajiny, a tak
poskytuje dětským čtenářům jedinečný pohled
do tajuplného prostředí druhohor, kde dinosauři
žili a umírali.
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Dovolená od DDM
DDM Slavkov u Brna nabízí mládeži,
dospělým a rodičům pobyt v Chorvatsku
v termínu od 18. 6. do 27. 6. 2004. Místo pobytu: ostrov Rab – Banjol. Krásné lázeňské
místo pro alergiky a astmatiky. Cena: 3000
Kč/osoba. Cena zahrnuje: dopravu autobusem
(ze Slavkova), ubytování ve vybavených stanech pro 4–6 osob asi 80 m od písčité pláže
s pozvolným vstupem. V ceně není zahrnuta
strava, tu je možné vzít vlastní, nebo dokoupit
formou polopenze v místní restauraci (1600
Kč/osoba). Předběžnou rezervaci je nutno nahlásit do 10. února 2004. Přihlášky a informace v DDM na tel.: 544 221 708.
(so)

Poplatky za komunální odpad
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna na své
řádné schůzi dne 22. 12. 2003 projednalo
a schválilo nové sazby poplatků za komunální
odpad. Na rok 2004 jsou půlroční ceny za svoz
popelnic stanoveny takto:
Typ svozu
Kč
„A“ (týdenní)
720
„C“ (čtrnáctidenní)
550
„M“ (měsíční)
490
Pytle
80
Technické služby prodávají známky v měsíci
lednu a únoru 2004, v pondělí a středu od 8 do
11.30 hod., a od 12.30 do 16.45 hod. Cena týdenního svozu kontejnerů je 14 200 Kč ročně.
V ceně známky jsou částečně zahrnuty náklady na separovaný sběr plastů, papíru a skla,
a rovněž náklady na provoz sběrného dvora.
Část nákladů hradí město ze svého rozpočtu.
Odbor životního prostředí upozorňuje občany, že sběrný dvůr slouží pouze pro ukládání
nebezpečných složek odpadů, velkoobjemového odpadu (starý nábytek, zařízení domácností
apod.), elektroodpadu, stavebního odpadu a zeleně (větve nutno zkrátit a svázat). V žádném
případě zde není možné ukládat „klasický“ komunální odpad. Ten patří do popelnice!!! Pro
občana je maximální množství uloženého odpadu v jednom dni jeden přívěsný vozík za
osobní auto. Důvodem je kapacita velkoobjemových kontejnerů. Větší množství odvezte
přímo na skládku do Kozlan. Pro rychlý chod
sběrného dvora žádáme občany, aby měli odpady roztříděné na jednotlivé složky a případný
nepořádek po sobě vždy uklidili.
Dále vyzýváme občany, aby do kontejnerů
na separovaný sběr ukládali pouze příslušné
komodity a v okolí sběrových hnízd udržovali
pořádek! V letošním roce bude opět posílen
sběr separovaného odpadu, hlavně papíru.
V případě potřeby budou zřízena další místa
pro separaci.
Podnikatele – především obchodníky a provozovatele restaurací upozorňujeme, že kontejnery na separovaný sběr slouží výhradně pro
potřeby občanů. Odpadní papír, kartony, PET
láhve a sklo je možné odevzdat bezplatně přímo na sběrném dvoře. Papír a obalové fólie lze
po dohodě se společností Respono a. s. odložit
poblíž provozovny. Toto je možné pouze v den
svozu!
Odbor životního prostředí bude v letošním
roce opět kontrolovat placení poplatků. Dále
bude zhodnocen celý systém odpadového hospodářství města a po projednání radou města
budou přijata opatření pro zlepšení nakládání
s odpady. Vaše připomínky jsou vítány.
Odbor životního prostředí
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Cvičení pro diabetiky v tělocvičně ISŠ pod
vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Foto: archiv ÚOSD ČR

okénko

Junáci v zimû nejen ve Slavkovû
Ačkoliv se v době vánočních prázdnin většina
zájmových kroužků ukládá ke krátkému „zimnímu spánku“, Junák ani jeho členové si mnoho
klidu neužijí. Mikulášskou besídku (popsanou v minulém čísle Slavkovského zpravodaje) následovalo kromě pravidelných schůzek i několik dalších akcí.
Starší členové navštívili 12.–14. prosince základnu Junáka Horní Mlýn (v Moravském krasu nedaleko Ochozu), kde si při druhém pokračování kurzu RAK nejen zahráli hry šité na míru jejich věku,
ale rozšířili si i přehled znalostí týkajících se pobytu
v přírodě a přípravy programu pro svoje kamarády
ze skautských družin a oddílů.
To již končil čas adventní, a proto jsme se v prostorách skautské klubovny na ulici Nádražní sešli
na oddílových vánočních besídkách. Zpívali jsme
koledy, hráli hry i scénky, ochutnávali domácí cukroví, odlévali cín věštící budoucnost… V záři svíček a prskavek jsme nezapomněli ani na nejpřitažlivější část programu pro všechny školou povinné
i starší členy – pod stromečkem našel nejeden dárek každý příchozí.
Nový rok společně přivítali dvě skupinky slavkovských Junáků – na různých místech a s různými rekvizitami (např. na lyžích) – se sešli roveři
a rangers (téměř dospělí členové studující střední
školy a učiliště) a světlušky (žačky zákl. škol).
V lednu jsme již stihli uspořádat kromě oddílových a družinových schůzek také víkendové poznávání sněhem zapadaných Chřibů. Poslední pá-

tek v lednu – v den pololetních prázdnin – se uskuteční hra pro veřejnost „Na hradby“ (přečtěte si
následující článek), a v sobotu 31.ledna tradiční plavecké závody všech skautů našeho
okresu v Aquaparku Vyškov.
Začátkem měsíce února přijímají všechny slavkovské oddíly nové členy pro druhé
pololetí školního roku. Pokud uvažujete o přihlášení vašich dětí do některého z našich oddílů, nejvhodněji tak lze kromě zahájení školního roku
učinit právě na začátku druhého pololetí.
V případě vašeho zájmu využijte prosím kontaktů uveřejněných ve vývěsce Junáka na
Komenského náměstí (naproti ZUŠ). Tamtéž
jsou uveřejněny aktuální informace o dění mezi
slavkovskými skauty (v textové i obrazové podobě). Další informace na tel. č. 776 811 580.
Na hradby!!! – Junáci pro děti
JUNÁK Slavkov pořádá soutěžní hru pro
všechny kluky a holky nejen ze Slavkova. Hra se
uskuteční v pátek 30. ledna (Pololetní prázdniny)
– sraz ve 14 h u kašny na Palackého nám. S sebou:
tužku, sešit, sportovní oblečení, bystrou hlavu
a dobrou náladu!!! Přijď sám nebo s kamarády, zahrát si může každý!!!
…Opevnění města Austerlitz (Slavkov) dobýti
nelze lehce…
…bez štěstí a důvtipu k cíli nelze dojít…
…když zvládneš splnit úkolů tolik co tucet tvoří, tvůj tým bude mít vítězství nadosah…
Junáci Slavkov u Brna

Jak si usnadníte stûhování a vyklízení nemovitosti?
Chcete-li se stěhovat, objednejte stěhovací firmu, a ne autodopravu – rozdíl je v tom, že stěhovací firma má k dispozici nejen auto, ale hlavně
zkušený personál. Rozsah prací stěhovací firmy je
od stěhování v rámci objektu např. při malování,
přes demontáž a montáž až po kompletní stěhování a vyklízení nemovitostí (např. i včetně stavebního materiálu).
• je sice možné stěhovat i malé objemy, ale sazby jsou vázány na hodinu práce, a nikoliv na množství věcí, při výměně bytu je levnější objednat jednu firmu na obě domácnosti - auto je vytíženo tam
i zpět a zabráníte např. střetu dvou firem, kdy jedna přijede vykládat, ale druhá ještě nemá naloženo
– dvě stěhovací party (cizí) v jednom domě velmi
prodlouží dobu práce a tím i zvýší cenu
• neobjednávejte auto se dvěma pracovníky,
ale se třemi - i když je to na první pohled nelogické, ušetříte - jeden pracovník totiž musí skládat
věci v autě - ve chvíli, kdy ti dva jdou od auta pro

druhou skříň, ti ve třech jdou již pro třetí
• neobjednávejte na 1+1, 2+1 a 3+1 více než
jedno auto a pět lidí - při více lidech budete mít
sice zařízení u auta dříve, ale to se musí do auta
poskládat a vzniknou zbytečné prostoje
• zajistěte volný příjezd co nejblíže objektu –
každý metr znamená delší čas a více peněz
• nenechávejte balení věcí až na den stěhování
věci balte tak, abyste je unesli i vy - zařízení se
musí většinou několikrát položit a je lepší, když
s co největším počtem krabic a pytlů může manipulovat jedna osoba
• skříně, sedačky a postele s úložným prostorem
nenechávejte plné - nejsou vyráběny na takové zatížení a pokud se při stěhování nerozpadnou, určitě
se sníží kvalita spojů, s plnou skříní oblečení se navíc velmi těžko manipuluje a může dojít ke kolizi
• skříně nestačí zamknout a přelepit - zavažte
je vodorovně, volné poličky vyjměte a klíče dobře uschovejte.
Jan Soukop

Už jste si zvykli, že nacházíte na stránkách
Slavkovského zpravodaje různé informace
o diabetu. Dnes tedy něco o tom, jak se má
chovat diabetik v zimě.
Nesmíme zapomínat, že i v zimě platí ke
správné kompenzaci diabetu pravidelné stravování, správná aplikace inzulínu a léků a pohyb.
Denně bychom měli jít alespoň na hodinovou
procházku do zimní přírody. Ale musíme mít
dobrou obuv proti uklouznutí a teple se obléci.
Neměli bychom také chodit sami a vždycky mít
s sebou nějaké jídlo a teplý čaj. V zimě nám častěji hrozí nachlazení nebo chřipka. Jako prevence
se doporučují vitaminy pro diabetiky, čerstvá zelenina a ovoce. Při horečnatých onemocněních
vždycky vyhledáme lékaře a poradíme se s ním
o další léčbě. Častěji si změříme glykémii a přizpůsobíme tomu aplikaci inzulínu a dalších léků.
Také to oznámíme svému diabetologovi, zvláště
když jsme brali antibiotika. Hlídáme si tělesnou
hmotnost, každé snížení přispívá k lepší kompenzaci diabetu.
Diabetes mellitus je zatím nevyléčitelné onemocnění, dá se pouze kompenzovat přičiněním
každého pacienta na úroveň zdravých lidí. Když
diabetes vstoupí do našeho života, vyžaduje to
učinit zásadní změny ve stylu života, jakým jsme
doposud žili. Pacienti těžko sami zvládají všechna léčebná opatření. Proto vás chci pozvat mezi
nás, lidi stejné zdravotně postižené, kteří však nezůstávají se svou nemocí sami. Pomocnou ruku
vám podává Svaz diabetiků ČR, územní organizace Slavkov. Co nabízíme?
- Pravidelné besedy s lékaři a zdravotníky
o tom, jak zvládnout záludnosti onemocnění diabetem a jak předcházet možným komplikacím.
- Týdenní edukačně preventivní pobyt v Luhačovicích, kde se každý dozví o diabetu všechno,
naučí se selfmonitoring, správnou aplikaci inzulínu, stravovacím návykům a pohybové aktivitě.
- V září pořádáme ozdravný pobyt v některém
přímořském letovisku v Itálii.
- Můžete s námi jezdit do divadla v Brně a na
jiné zájezdy.
- Organizujeme celoroční pohybovou aktivitu,
zájezdy na plavání do Aquaparku ve Vyškově
a cvičení s plaváním na letním koupališti ve
Slavkově V létě hrajeme v zámeckém parku pétanque. Cvičení v tělocvičně ISŠ začínáme 9. února
2004 v 16 hod. pod vedením Mgr. Jany Sekerkové
a pak každé pondělí.
- Základní kurz angličtiny se koná každý čtvrtek od 17 hod. v naší klubovně na poliklinice pod
odborným vedením PhDr. Pavla Foltína
- Další akce organizujeme v rámci Klubu rodičů
a přátel diabetických dětí z našeho regionu.
- Setkat se s námi můžete v naší klubovně č. 142
na poliklinice každé úterý dopoledne. Můžete si
zde zapůjčit zdravotní literaturu, videokazety, předvedeme vám nejnovější pomůcky pro diabetiky.
Chcete převzít zodpovědnost za své zdraví?
Víte, jak žít s diabetem déle? Stačí vypsat přihlášku za člena Svazu diabetiků ČR a přijít mezi nás.
Roční členské příspěvky jsou u pracujících 120
Kč, u důchodců a studentů 50 Kč.
Marie Miškolczyová
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás
Rozálie Paseková (73)
Ing. František Rotrekl (62)
Josef Májek (64)
Jaromíra Kouřilová (51)
Jana Zyková (83)
Jan Jahoda (90)
Marie Mašlíková (83)
Lubomír Andrla (80)

Blahopřání
V lednu 2004 oslavila naše maminka a babička, paní

ANEŽKA FRANKOVÁ
z Bučovické ulice
své 97. narozeniny.
Pevné zdraví a hodně radosti za celou rodinu
přejí dcery Květa a Jarmila
Blahopřání
V únoru oslaví životní jubileum
významný občan Slavkova.
Všechno nejlepší a především hodně zdraví
do dalších let srdečně přejí
Mistrová, Hujeři I., Hujeři II., Mrkváč, Pepe a Oplík.

i

9. 12.
11. 12.
23. 12.
30. 12.
6. 1.
9. 1.
15. 1.
18. 1.
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Blahopřání
Dne 5. února 2004 se dožívá 60 roků náš manžel, tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV MAREK
Je mnoho dárků, které ti můžeme dát, ale štěstí a hlavně zdraví
můžeme jen přát. Za vše krásné, za chvíle prožité s tebou děkují
a do dalších let hodně pracovního elánu a optimismu přejí
manželka Irena, syn Miroslav a dcera Hana s rodinami.
Blahopřání
Dne 18. února 2004 oslaví 70. narozeniny pan

KAREL MEZNÍK

Bo‰ovice
Her‰pice
Hodûjice
Holubice
Hostûrádky-Re‰ov
Hru‰ky
Kobeﬁice u Brna
Kﬁenovice
Lovãiãky

JM

Mile‰ovice
Nûmãany
NíÏkovice
Otnice
Slavkov u Brna
·aratice
VáÏany nad Litavou
Vele‰ovice
Zb˘‰ov

UMĚLÉ SPORTOVNÍ POVRCHY ● KLIMATIZACE
www.jmdemicarr.cz

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, tel./fax: 544 221 476, tel.: 544 221 035

ze Slavkova u Brna
Hodně štěstí a pohody a stálé zdraví do dalších let přejí
manželka Jindřiška a celá rodina Podzimkova
Poděkování
Děkujeme Vám za projevenou soustrast a slova útěchy, kterými jste se
nám snažili pomoci překonat bolest nad ztrátou milované manželky
a maminky, paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
která nás opustila dne 30. prosince 2003.
Jménem nejbližších manžel Jaroslav a syn Tomáš Matula.
Vzpomínka
Dne 6. ledna uplynulo 10 let, kdy nás náhle opustila naše milá maminka,
babička a prababička, paní

LUDMILA SLEZÁKOVÁ
Stále vzpomínají dcera Ludmila a Marie, synové Jiří a František a snacha Libuše s rodinou
Vzpomínka
10. února uplyne 21 let, co nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK
ze Slavkova u Brna.
18. února vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy se s námi rozloučil
po těžkém boji s nemocí ve věku 32 let pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou vzpomínají děti Dominiček a Nikolka, manželka, maminka
a sestra s rodinou.
Drazí neumírají, jenom usínají, aby se probouzeli ve vzpomínkách.
Moc nám všem chybíte
Vzpomínka
Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak krutý sen.
Proč se tak stalo, znovu se ptáme a tiše s láskou vzpomínáme.

Dne 19. února vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA SLANINY
Vzpomínají manželka Jiřina, dcera Eva a syn František.

VYUŽITÍ:
Rekreační a tréninková hřiště (tenis - volejbal fotbal - házená…). Víceúčelová školní hřiště

SPORTOVNÍ HALY
ATLETICKÉ SEKTORY
A DRÁHY

DODÁVKY NA KLÍČ
„All inclusive“

Dodávky a montáž
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Od projektu po realizaci
vč. dodávky a montáže nářadí
do tělocvičen - REVIZE TĚLOCVIČEN

• UMĚLÉ TRAVNATÉ POVRCHY • UMĚLÉ ELASTICKÉ POVRCHY – VENKOVNÍ I VNITŘNÍ •

6. února se dostanou na pulty prodejen nové
INFORMACE. Ve svém šestém vydání přinášejí mj. seznam e-mailových adres a telefonů MÚ
ve Slavkově u Brna, nová tel. čísla polikliniky,
jízdní řády autobusů a vlaků platné celý rok,
akualizované telefonní seznamy Slavkova
a všech obcí spadajících pod správu Slavkova.

INZERCE
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410.
● VÝRAZNÉ SLEVY SÍTÍ A ŽALUZIÍ nabí-

zíme montážním firmám i jednotlivcům.
Mobil: 605 769 854, tel./fax: 544 223 013.
● KOUPÍM BYT 2+1 ve Slavkově. Platím
hotově. Tel.: 605 151 548.
● KOUPÍM GARÁŽ ve Slavkově. Tel.: 605
107 558.
● PRONAJMU BYT 2+1 na Zl. Hoře.Tel.:
605 107 558.
● HLEDÁME PRONÁJEM bytu příp. RD, 1+kk
až 3+1 ve Slavkově, Křenovicích nebo okolí na
dobu určitou (1–2 roky). Tel. 777 906 608.
● PRODÁM GARÁŽ v cihelně, 70 000 Kč.
Tel.: 777 095 159.
● PŘIJMEME PRACOVNICE na úklid závodu Cutisin Slavkov u Brna. Pracovní
doba od 14 do 22 hodin. Možno i na poloviční pracovní úvazek. Požadavky: zkušenost s prováděním úklidu kancelářských,
výrobních a sociálních prostor. Nutná zdravotní prohlídka u smluvního lékaře. Bližší informace na tel.: 537 014 252, 728 148 213.
● PRODÁM DB 2+1, Zl. Hora, zděné jádro. Nastěhování ihned. Tel.: 608 350 431.
● PRODÁM RD 5+1 (vinný sklep), 15 km
od Slavkova, 1300 m2, cena 1780000 Kč.
Tel.: 608 130 540.
● PRODÁM stavební pozemek vč. RD k rekonstrukci ve Slavkově. Tel. 544 221 273.
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Práce v únoru – choroby a škůdci zahrad
Pranostika: V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Pokud již únorové počasí dovolí, odstraníme
ze stromů zaschlé a mumifikované plody, které
jsou zdrojem šíření moniliózy. Také odstraníme
odumřelé, suché či mechanicky poškozené větve
a dřevo s příznaky rakoviny, strupovitosti a padlí. Na menší zahrádce nespěchejme s řezem jádrovin a peckovin. Čím dříve řežeme vzrostlé odrůdy, tím více přirůstají ve dřevě a ochuzují
plodnost. Pro řez rybízu a angreštu je ta pravá
chvíle. Stromy natíráme vápenným mlékem (1
kg páleného vápna na 10 l vody) proti jarnímu
přehřátí kmenů stromů a k oddálení nástupu do
rašení. Při teplotách nad 7 °C, tj. když se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny, provedeme postřik všech stromů KUPRIKOLEM 0,6%
proti kadeřavosti broskvoní, moniliózám peckovin, puchrovitosti švestek, rakovinovému usychání větví peckovin, omezení výskytu mrtvice
meruněk a strupovitosti jádrovin.
Jednou ze zásad správného a šetrného zákroku proti chorobám a škůdcům je správně je rozeznat. My vás postupně seznámíme s některými hlavními chorobami.
Hnědé (americké) padlí angreštové napadá především angrešt, avšak v poslední době
i černý rybíz. Choroba napadne angrešty náhle. Na vrcholcích letorostů, na listech a plodech se objeví bělavé povlaky, které později
zhnědnou. Napadené listy jsou menší, zdeformované a opadávají. Letorosty přestávají
růst, vegetační vrchol odumírá. Silně napa-

dené plody přestávají růst, zasychají a opadávají. Vhodné podmínky pro šíření choroby jsou vyšší nebo střídavá vzdušná vlhkost
a vyšší teploty(20 °C ), přehnojení dusíkem,
nevzdušnost korunek a keřů. Prevence:
vzdušná korunka, odstranění napadených
částí – spálit, nepřehnojovat dusíkem, přihnojit draslíkem, vysázet resistentní odrůdy. Ochrana: postřik FUNDAZOL 0,05 až
0,1%, RUBIGAN 0,03%, po odkvětu BEATON, KARATHANE. Nejvhodnější je DISCUS 0,02%.
Monilióza peckovin – chorobu způsobuje
monilia laxa, na meruňkách, broskvoních, třešních a višních. Napadeny mohou být květy, letorosty, větévky a především plody. Květy jsou
spálené, tmavé špatně zakvétají, hnědnou a zasychají. Letorosty vadnou a usychají. K napadení plodů dochází v době dozrávání a plné zralosti. Hnilobou je napaden celý plod, který
zůstává v koruně stromu. Houba přezimuje
v mumifikovaných plodech a pletivu napadených větévek. K infekci květů dochází za vlhkého a chladného počasí a k infekci plodů za
vlhkého počasí při teplotách kolem 20 °C.
Ochrana: Likvidace postižených větviček,
květů, shnilých a mumifikovaných plodů. Za
květu postřik přípravkem HORIZON 250 EW,
ROVRAL 50 WP.
Do 29. února možno objednat sadbu brambor – objednávku do schránky v domě zahrádkářů ČSA 252. Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí
zahrádkáři.

Ze zápisníku vyškovské policie
• V průběhu roku 2003 došlo v bývalém okrese
Vyškov k 1037 dopravním nehodám, při nichž
bylo 11 osob usmrceno, 46 zraněno těžce a 244
účastníků bylo lehce zraněno. Hmotná škoda
dosáhla 52 112 000 Kč.
• Do rodinného domu v Bošovicích vnikli
v nočních hodinách 16. prosince přes uzavřené,
neuzamčené vstupní dveře dosud neznámí pachatelé. Z místnosti odcizili finanční hotovost
až do 39 000 Kč, dále osobní doklady, doklady
od vozidla, 17 ks dobíjecích kuponů do mobilu
a další věci. Pachatelé byli vyrušeni v ranních
hodinách majitelem domu. Podařilo se jim
uniknout a způsobit škodu za 64 000 Kč.
• Po přelezení vrat a vytlačení překližky
u vchodových dveří vnikl do rodinného domu
v Holubicích, který je v rekonstrukci, neznámý
pachatel. V době od 12. do 17. 12., odcizil kleště, stavební pěnu a 2 láhve alkoholu. Dle kartičky VZP, kterou pachatel zanechal na místě,
policisté usvědčili z trestné činnosti 18letého
muže z Holubic.
• Od roku 2003 do současné doby je zaznamenán zvýšený počet vloupání do novostaveb rodinných domů. Pachatelé do těchto staveb vnikají různými způsoby, jako například
nedostatečným zabezpečením stavby, vypáčením dveří nebo oken apod. Zájmem pachatelů
jsou hlavně plynové kotle připravené k instalaci
nebo již nainstalované, dále radiátory, dlažba
a další zařizovací předměty. Dále pachatelé odcizují různé pracovní nářadí, vrtačky, brusky,
apod.
• Policie ČR žádá majitele novostaveb, aby

svým stavbám věnovali zvýšenou pozornost nejen v nočních hodinách, ale i v denní době
a stavby pravidelně kontrolovali. Dále žádá, aby
si novostavby řádně zajistili a v těchto stavbách
nenechávali cenné věci a nářadí. Doporučuje
také stavby zejména v nočních hodinách osvětlit, pokud to okolnosti majiteli dovolí.
Případné podezřelé skutečnosti lze oznámit
na linku 158 nebo na kterémkoliv oddělení
Policie ČR. Policie ČR předem děkuje všem
spoluobčanům za spolupráci.
(ag)

Policie zadržela vyškovského fantoma
Policisté Služby kriminální policie a vyšetřování vypátrali vyškovského fantóma, který
přepadával osaměle jdoucí ženy, strhával jim
z ramene kabelku, kterou zcizoval i s obsahem.
V jednom případě odcizil tašku spícímu muži
na lavičce před nádražím ČSAD, ve Vyškově,
ve které bylo mimo jiné 8 500 Kč, osobní doklady a pět láhví vína. Pachatel (1982) ze
Slovenska, celkem takto v průběhu prosince
2003, ve Vyškově, přepadl 8 žen a způsobil jim
celkem škodu za 30 700 Kč.
Policisté v průběhu šetření těchto událostí
pojali podezření na konkrétní osobu. Dne 2.ledna letošního roku se pachatele podařilo zastihnout ve Vyškově, jelikož před tím se policistům
ukrýval. Byl požádán o podání výsvětlení a následně téhož dne byl dle § 76 tr. řádu zadržen.
Policejním komisařem mu bylo sděleno obvinění z trestných činů loupeže a krádeže. Dne
5.1.2004 soudce Okresního soudu ve Vyškově
na něj v dopoledních hodinách uvalil vazbu .
(ag)
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
PIRÁTI Z KARIBIKU PROKLETÍ âERNÉ PERLY. JOHNY DEPP, GEOFFREY RUSH, ORLANDO BLOOM. Pﬁíbûh pln˘ napûtí, dobrobruÏství, soubojÛ, tajemství, humoru, fantastick˘ch postav a nevídan˘ch
trikÛ je jedním z nejpozoruhodnûj‰ích filmÛ, kter˘ byl kdy natoãen.
TOMB RAIDER LARA CROFT: KOLÉBKA ÎIVOTA. ANGELINA JOLIE.
Ani tentokrát není na‰e superhrdinka postavena pﬁed snadn˘ úkol.
V nitru Afriky v místû zvaném Kolébka Ïivota, je ukryta Pandoﬁina
skﬁíÀka, skr˘vající nejtemnûj‰í síly, jaké kdy lidstvo poznalo.
TELEFONNÍ BUDKA COLIN FARREL. Stu je arogantní novináﬁ, kter˘ si
úspûch v New Yorku vylhal. V‰echno se zmûní ve chvíli, kdy zvedne telefon v budce a je odkázán na milost volajícího, kter˘ se ukr˘vá jako
odstﬁelovaã. Ten ho nutí vyﬁe‰it záleÏitost se svou Ïenou a milenkou.
KURS SEBEOVLÁDÁNÍ JACK NIKOLSON, ADAM SANDLER.
Nesmûl˘ podnikatel se neovládne a proto je nucen podstoupit terapii u specialisty. Netradiãní lékaﬁská péãe v jeho Ïivotû zpÛsobí plno
zmatkÛ.
PAVUâINA SNÒ MORGAN FREEMAN. Pﬁátelé se zvlá‰tními schopnostmi, které získali jednoho osudného dne v dûtství. Bûhem jediného dûsivého okamÏiku jsou teì podrobeni zkou‰ce, pﬁi níÏ jedni
umírají…A nûkteﬁí zachrání svût z nebezpeãí, jaké je‰tû nikdo nikdy
nevidûl.
MRTVÁ HLÍDKA Uprostﬁed války vojáci nesní o tom, Ïe se stanou hrdiny. Modlí se, aby si vzpomnûli, co je to b˘t muÏem.
NEPORAZITELN¯ WESLEY SNIPES. Dva boxeﬁi, jeden nadûjn˘,
a druh˘ úﬁadující mistr svûta se setkávají v pﬁísnû stﬁeÏeném vûzení.
Kter˘ je lep‰í to rozhodne zápas století. Vûzení. Box. Sázky. Vítûzství
bez slávy.
MASAKR NA ST¤EDNÍ ·KOLE DOLPH LUNGREN. Téma dne: PﬁeÏít
za kaÏdou cenu!!
NEBEZPEâNÁ ZNÁMOST SEX, ZRADA A LÁSKA… AÎ ZA HROB!
ZadrÏte…svÛj…dech. A drÏte si od tûla ‰ílené fanynky! Tahle známost mÛÏe b˘t va‰e poslední…
BAZÉN LINDA RYBOVÁ, ANNA GEISLEROVÁ proÏívají svou poslední
‰kolní párty v temném hororu. Pod vodou tvÛj kﬁik nikdo neusly‰í.
LÍBÁNKY Byly to perfektní líbánky… dokud nezaãali.
BÍL¯ OLEANDR ALISON LOHMAN, MICHELLE PFEIFFER, RENÉE
ZELLWEGER. Jak vypadá Ïivotopis lidské du‰e?
ADAPTACE NICOLAS CAGE, MERYL STREEP. Zapeklitá komedie
o zlodûji orchidejí a scénáristovi v krizi.
BOJ V OHNI STEPHEN BALDWIN. Zloãin se vyplatí…pokud oheÀ
není rychlej‰í.
STRACH V P¤ÍMÉM P¤ENOSU Pût mlad˘ch nadûjn˘ch lidí má ‰anci vyhrát velké peníze v soutûÏi, kterou budou sledovat miliony divákÛ. V‰echno, co musí udûlat je zÛstat v jednom domû 6 mûsícÛ.
Uprostﬁed niãeho, aÈ se dûje, co se dûje.
PAVUâINY Podobná dimenze…brána do pekla…svût pavouãích lidí,
kteﬁí jsou divocí a krutí.
Dr. JEKYLL & MR. HYDE Legendární horor pln˘ napûtí!
ZLOâINNÉ MY·LENKY V boji proti zloãinu je její mysl nejcennûj‰í
zbraní.
ZLOâIN PÁTERA AMARA Podvod, touha, poku‰ení. Kdo je bez hﬁíchu, aÈ hodí kamenem. Jeden z nejkontroverznûj‰ích filmÛ v‰ech dob!
LÁSKOU PRA·TùNÁ Popová hvûzda Mandy Moore v romantické komedii!
RVÁâI JOHN GOODMAN, SAM NEILL. 60. roky – Sydney, svût organizovaného zloãinu, ilegální hry, dûvãata, krvavé rozbroje, ale také
velmi v˘nosn˘ business…·pinavé ruce utírejte do ãistého svûdomí.
DIVOK¯ MESIÁ· Pﬁíbûh podle skuteãné události o charismatickém,
a pﬁitom ìábelském R. Thériaultovi, kter˘ stojí v ãele zvlá‰tní komunity jeho 8 Ïen a 28 dûtí. Slíbil jim lásku a ochranu, nalezli utrpení
a bolest.
ÎIVEL V‰e niãící oheÀ a muÏ, kter˘ se mu odváÏí postavit. Nelítostn˘
boj, kde sekunda znamená vûãnost.
DRACULA II VZK¤Í·ENÍ JASON SCOTT LEE, JASON LONDON, ROY
SCHEIDER. TouÏí po krvi – a je Ïíznivûj‰í neÏ kdykoli pﬁed tím!
JE·Tù¤I Jsou zpátky! Teì je ﬁada na lidech, aby vyhynuli!
HODNÁ HOLKA JAKE GYLLENHAAL, JENNIFER ALISTON. I hodné
dûvãe udûlá ‰patné rozhodnutí. Z pavuãiny vydírání, zloãinu a lásky
není lehké uniknout.
POKÉMON NAVÎDY CELEBI – HLAS LESA Pﬁátelství, odvaha, noví
Pokémoni – vzhÛru za nov˘m dobrodruÏstvím.
ADAMOVO TAJEMSTVÍ Sex a napûtí – to jsou dva ãinitelé, které diváky vzru‰ují na hranici únosnosti.
PRACHY ZBRANù JEDNO PORNO Bankovní lupiã utekl z vûzení. Od
svého b˘valého spoleãníka jiÏ nechce porno, ale svoje prachy.
A jestli je nedostane, promluví jeho zbranû.
MIMO¤ÁDNù EXTRÉMNÍ PRIMÁT 3. Zábavná komedie pro celou
rodinu. To je Ïánr, ve kterém kraluje opiãák Jack. Tentokrát se vrhl na
extrémní zimní sporty.
ANDùLÉ NIKDY NESPÍ KdyÏ ãlovûk pﬁijde o sourozence a je‰tû
k tomu o dvojãe, jako by v nûm nûco umﬁelo. Michael má úplnû
opaãn˘ problém.
DEMONLOVER Realita je fikce. Sex a násilí jako hra, kterou si samy
vytváﬁíme…Kde jsou hranice nenasytné touhy? My‰lenka. Msta.
Osud.
NEJVY··Í BOSS CHAZZ PALMINTERI. PÛsobiv˘ pohled do du‰e mafiána.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Vážení přátelé country hudby,
Slavkova. Ale teď zpět
k letošku.
Vše vypukne ve 20
hodin v sále kulturního
domu v Heršpicích.
Vstupné je 100 Kč, lístky
se prodávají na místě
a nebude předprodej.
Hrát a zpívat vám budou
Poutníci, a to jak věci ze
svého letitého repertoáru
(Panenka, Pojďme se napít, Slavkov), tak novinPOUTNÍCI
ky ze svého nového CD
,,Pláč a smích.“ Tento
nosič si budete moci na
plese zakoupit, je také k mání ve videopůjčovně
na Brněnské ulici. V našem programu nebudou
chybět také hity americké a české country.
Na našich plesech poslední roky neschází letitá
programová opora, a sice taneční skupiny Quadrilla
z Brna, která samozřejmě předvede kromě jiných
tanců o půlnoci také oblíbený kankán.
Bude zajištěno i občerstvení. Co se týče slavkovských fanoušků naší skupiny anebo našeho
bálu – ze slavkovského autobusového nádraží odjíždí ze stanoviště číslo 8 linka Slavkov–Kobeřice
v 18.55 a ve 20.15 linka Brno–Kobeřice, která zaCZECH REPUBLIC
BRNO

je tady nový rok a nové akce se skupinou
Poutníci. První z nich je 6. country bál, který se
uskuteční v pátek 27. února. Letošního ročníku
se týká jedna zásadní změna. Jelikož probíhá rekonstrukce Společenského domu ve Slavkově
a nám bylo líto přetrhnout tradici našich bálů, rozhodli jsme se letos odstěhovat do Heršpic a zdejšího kulturáku. V letech 1997 a 1998 zde již naše
tancovačky proběhly a celkem úspěšně, takže
doufáme, že i v tomto roce to vyjde. Počítáme samozřejmě s tím, že jestli se dožijeme jako kapela
příštího roku, tak se s touto akcí vrátíme do

Šévy – marefská část

stavuje v Heršpicích.
Po skončení akce (druhá hodin ranní) bude přistaven autobus pro přespolní. Jeho předpokládaný
odjezd je ve 2.30 v sobotu ráno. Doufáme, že vás
přijede, a tím pádem i odjede, co nejvíc.
Na léto se již připravuje přehlídka Folk a country na zámku. Bude mít také 6. ročník a uskuteční
se 6. srpna jako loni na zámeckém nádvoří.
Předběžní účinkující jsou trampská skupina
Přístav z Brna, folková Bokomara z Kobeřic, skupina parodující hity country hudby Lokálka
z Hradce Králové a domácí Poutníci. V jednání je
ještě nějaká hvězda české folk a country scény.
O všem, co se týká této akce, vás budeme průběžně informovat.
Takže milí fanoušci dobré country hudby, těším
se s vámi na shledanou 27. února v Kulturním
domě v Heršpicích od osmi hodin večer na našem
6. country bále.
Za pořadatele a Poutníky zdraví Jiří Karas Pola

Slavkovský
e-mailová adresa

info@bmtypo.cz

Šévy – mouřínovská část

Foto: mab

Zajímavá chráněná území (1)
ŠÉVY
V seriálu článků „Chráněná příroda“ vám
budu nabízet typy na výlety spojené s poznáváním květeny v okolí města Slavkov u Brna, či
přímo v jeho katastru. První pozvánka zní:
„Šévy“. Co se skrývá za tímto nezvyklým slovem. To se nám snad podaří pochopit už při tomto výletu. Vyjedeme s pomocí železnice ze slavkovského nádraží směrem na Bučovice. Po levé
straně zanecháváme rybník a sledujeme tok říčky Litavy. Stanice v Křižanovicích nás ještě ponechá klidnými. Ne tak zastávka v obci Marefy.
Vystupujeme obezřetně z vlaku a vydáme se
hledat cíl našeho putování. Přecházíme most
přes Litavu a obcí projdeme jižním směrem,
tedy vlastně jen křižujeme náves. Po asi deseti
minutách cesty mezi lány s výhledem na malý
potok vinoucí se od Mouřínova narazíme na ceduli zvěstující státní přírodní rezervaci „Šévy“.
Lze jen těžko odolat a nevnořit se do voňavých

trávníků pokrývající stráň vítající každé ráno
slunce, tedy otočenou východním směrem. Toto
místo uniklo intenzivnímu obhospodařování,
neboť jeho svahy jsou velmi příkré. V části marefské je sklon poněkud menší, proto zde dříve
mohly vzniknout malé terásky. Mouřínovská
část má mezi horní a dolní hranou svahu rozdíl
sedmdesát metrů nadmořské výšky a svah má
skon od deseti do čtyřiceti pěti stupňů. Nabízí se
proto vysvětlení názvu této lokality, která představuje v krajině jakési rozhraní nikoliv nepodobné švu spojujícím dva kusy látky. Snad odtud tedy název Šévy.
Dříve než začal přírodu v této oblasti významněji ovlivňovat člověk byly na lokalitě vyvinuty
teplomilné doubravy. Dnes zde jsou vyvinuta
teplomilná travino-bylinná společenstva.
Nejnápadnější klenoty z říše rostlin zde najdeme
v jarním období. Svými zlatožlutými květy velkými 4–8 cm upoutají pozornost hlaváčky jarní

(Adonis vernalis). Bledě fialové květy koniklece
velkokvětého (Pulsatilla grandis) a menší (černo) fialové převislé květy příbuzného koniklece
lučního (Pulsatilla pratensis ssp. bohemica), které vyrůstají na bělavě chlupatých rostlinách, potěší oko každého. Z dalších význačných rostlin
můžeme jmenovat např. druhy kozinec rakouský
(Astragalus austriacus) se světle fialovými květy, červenofialově kvetoucí sinokvět měkký
(Jurinea mollis), nebo trávy kavyl tenkolistý
(Stipa tirsa) a kavyl sličný (Stipa pulcherrima)
s dlouze chlupatými osinami, orchidej vstavač
vojenský (Orchis militaris) s bělavě růžovými
květy, koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) s modrofialovými květenstvími.
V rezervaci v nedávné minulosti rozšiřovaly
svoji plochu porosty křovin především, hlohu
a trnky. Díky regulačním zásahům byly již tyto
křoviny značně redukovány.
RNDr. Ivan Novotný
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Pﬁíroda Slavkovska
Jeřáb ptačí
Několik druhů jeřábů, listnatých stromů, které v našem okolí rostou se řadí do bohaté čeledi
stromů růžovitých, která má několik tisíc druhů.
Patří tam i slivoně, třešně,
hlohy, jabloně a množství dalších druhů stromů a keřů. Pro
jeřáby, druhy stromů rodu
Sorbus, je typickým znakem
tendence křížit se mezi sebou.
Důsledkem je, že se vytváří
stále nové odchylky a zeměpisné rasy, což ztěžuje systematické zařazení. Jeřáb ptačí
Sorbus aucuparia, jak jeho latinský název napovídá – jeřáb ptáčnický, nebo,
jak se dříve říkalo čižbářský, sloužil dříve jako
návnada k chytání ptáků. Na bohaté laty plodů
byly chytány hlavně kvíčaly do žíněných ok –
špruhlí, jak se dříve říkalo.
Plody jeřábů jsou malvice v bohatých latách.
Kyselavými malvičkami se živí velké množství
druhů ptáků. Od těch nejmenších, které se v létě
živí hmyzem až po velkého tetřevovitého jeřábka lesního, nazvaného snad podle své oblíbené
potravy. Jeřáb ptačí je strom především vyšších
poloh, ale ptáci na svých potulkách roznášejí semena i do nižších listnatých lesů. Jakmile ptáci
celý strom oberou, hledají malvičky i opadané
na zemi pod sněhem.
Jeřáby plodí zpravidla každoročně. Jsou to
stromy prospěšné pro řadu živočichů, ale také
okrasné. Po opadu listí září jasnou červení plodů

do okolí, svůj půvab mají zasněžené prvním sněhem. Na jaře každoročně překvapí krémově žlutými květy, které svou vůní lákají včely a ostatní
hmyz. Svou zvláštní vůni má i jeřábové dřevo,
které je po vyschnutí tvarově stálé. Bylo dříve
vyhledáváno řezbáři. Jeho
zbarvené nepravidelné jádro
zasahuje v pruzích do smetanově zbarvené dřevní běli. Po
opracování nabývá lesku.
V horách jsou jeřáby ochotny růst i tam, kde se jiné dřeviny již neudrží, kde končí les
a začíná kleč. Plody jeřábů jsou
za syrova pro člověka mírně jedovaté. Tepelným zpracováním
se stávají poživatelnými. Kdysi se v dobách nouze sbíraly, sušily, zpracovávaly na mouku která
byla přidávána do chleba. Dají se zpracovat i na
džemy a jeřábové víno. Mezi jedlé ovoce i za syrova se mimo černý jeřáb řadí i jedlá odrůda jeřábu ptačího – jeřáb sladkoplodý moravský.
Roubuje se na jeřáb ptačí, dostatek vitaminů si
podržuje i po tepelném zpracování. Jeřáb byl nalezen v roce 1820 v Jeseníkách u Ostružné, později i jinde v okolí. Rozlišit oba druhy lze podle
tvaru listu. Divoký jeřáb ptačí má pilovitý okraj
listu podél celého obvodu, sladkoplodý má pilování jen od poloviny ke špičce listu.
Jeřáby ze všech druhů příbuzného ovoce obsahují nejvíce sorbitu, lehce stravitelného cukru,
vhodného i pro diabetiky, rosolotvorný pektin
a C vitamin. Sazenice jeřábu ptačího lze získat
zdarma u autora článku.
Milan Hrabovský
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Koncert meditativní hudby
Středa 25. února, začátek ve 20 h, T-Mobile Aréna, Výstaviště, Praha 7
Všestranný hudebník Sri Chinmoy patří
mezi nejznámější a nejplodnější autory a interprety meditativní a duchovní hudby. Je hudebníkem vnitřní radosti. Jeho prostá, intuitivní hra
na rozličné východní a západní nástroje přesvědčivě vypráví o věčném hledání pravdy, harmonie a štěstí.
V průběhu koncertu bude Sri Chinmoy hrát
vlastní skladby a improvizovat na celou řadu
hudebních nástrojů. Zatímco jeho hra na flétnu
a indický csraj vyvolává atmosféru hlubokého
a naplňujícího míru, jeho ohromující improvizace na klávesy jsou projevem dynamické duchovní energie. Často zpívá písně v angličtině
nebo ve své rodné bengálštině.
Chcete-li zažít nevšední hudební večer
v klidné meditativní atmosféře, můžete si předem vyzvednou volné vstupenky v síti
Ticketpro nebo rezervovat na tel. 286 840 336
nebo na www.srichinmoy.cz. Vstup je zdarma.
Lenka Švecová

Pﬁedná‰ky v sále Království
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
1. 2. Co se s námi stane, kdyÏ zemﬁeme?
8. 2. Jsou pﬁed vámi rozhodnutí? Jak se k nim
postavíte?
15. 2. Jak vás ovlivÀuje BoÏí Království?
22. 2. Kdy skonãí sténání lidstva?
29. 2. ·Èastní navzdory hladu
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Únorové akce v regionu

Újezd u Brna
544 224 435

Vážany nad Litavou
8. 2. Jarmark
8. 2. Trhy drobného zvířectva
21. 2. Ostatky

Nížkovice
Ostatky, průvod masek
Velešovice
21. 2. Obecní ples

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz - www.bmtypo.cz
Harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce na www.bmtypo.cz

Tato nabídka platí do 11. 2. 2004
• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra), 545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Kalendář akcí – únor 2004
Datum

hod.

7. 2.

6.30

7. 2.
10. 2.

10.00-16.00
16.30

druh

akce

sport Jednodenní zájezd na hory. Cena: 190 Kã na osobu (doprava)
Místo urãení dle snûhov˘ch podmínek. V pﬁípadû nepﬁízniv˘ch podmínek bude zájezd pﬁeloÏen na jin˘ termín
sport Zimní stﬁelecká liga
sport Zájezd na plavání

Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã
11.–15. 2.
14. 2.
10.00-16.00
15. 2.
14.00
21. 2.

6.30

24. 2.

16.30

26. 2.

17.30

Halali – zvûﬁinové hody
sport Zimní stﬁelecká liga
kult. Zájezd do divadla na pohádku DOKTORSKÁ POHÁDKA
(odjezd od kostela) Cena: 70 Kã (vstupné + doprava)
sport Jednodenní zájezd na hory. Cena: 190 Kã na osobu (doprava)
Místo urãení dle snûhov˘ch podmínek. V pﬁípadû nepﬁízniv˘ch podmínek bude zájezd pﬁeloÏen na jin˘ termín
sport Zájezd na plavání
kult.

místo konání

poﬁadatel

(odjezd od kostela)

DDM

Zámecká stﬁelnice
Aquapark Vy‰kov,

E-COM s.r.o.
DDM

Aquapark Vy‰kov

DDM

Zámecká vinárna
Zámecká stﬁelnice
divadlo „V“ Brno

Zámecká vinárna
E-COM s.r.o.
DDM

(odjezd od kostela)

DDM

Aquapark Vy‰kov,

DDM

Cena: dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, dûti do 6 let 45 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã

Aquapark Vy‰kov

DDM

Koncert JAMU

sál ZU·

ZU· Fr. France
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ÚNOR – B¤EZEN 2004

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

1. 2. nedûle

16.30 hod.
16.30 hod.

3. 2. úter˘

19.30 hod.

5. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

7. 2. sobota

19.30 hod.

8. 2. nedûle

19.30 hod.

10. 2. úter˘

19.30 hod.

12. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

14. 2. sobota

19.30 hod.

15. 2. nedûle

19.30 hod.

17. 2. úter˘

19.30 hod.

19. 2. ãtvrtek

19.30 hod.

21. 2. sobota

19.30 hod.

22. 2. nedûle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

24. 2. úter˘

16.30 hod.

25. 2. stﬁeda
26. 2. ãtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

28. 2. sobota

19.30 hod.

29. 2. nedûle

19.30 hod.

2. 3. úter˘

19.30 hod.

4. 3. ãtvrtek

19.30 hod.

6. 3. sobota

19.30 hod.

7. 3. nedûle

19.30 hod.

9. 3. úter˘

19.30 hod.

11. 3. ãtvrtek

19.30 hod.

13. 3. sobota

19.30 hod.

14. 3. nedûle

19.30 hod.

kina.365dni.cz

TRIO Z BELLEVILLE

75 min.

Okouzlující pﬁíbûh v rytmu hudby, cyklistické posedlosti a nekoneãné psí oddanosti. Animovan˘ pﬁíbûh pro celou rodinu. Komedie, která
se obejde bez dialogÛ. Film Fr./Kanada.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

LÁSKA NEBESKÁ

129 min.

Pﬁíbûh skládající se z mnoha nadhern˘ch milostn˘ch historek. Îádná nepostrádá svÛj osobit˘ humor s komick˘mi dÛsledky pro v‰echny
zúãastnûné. Romantická komedie Velké Británie.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

MEZI NÁMI DĚVČATY

93 min.

Tak dlouho si matka s dcerou na sebe stûÏovaly, aÏ je osud vysly‰el a ony si vymûnily tûla. Teì se ukáÏe, zda matka zvládne ‰kolní
lásky a dcera matãiny pacienty. Rodinná komedie USA.
Vstupné: 58, 60 Kã
MládeÏi pﬁístupno

S.W.A.T. – JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ

117 min.

Je jich ‰est a jako elitní jednotka S.W.A.T. bojují podle hesla: nepﬁátel se nelekejte, na mnoÏství nehleìte! Jsou nejlep‰í a nebezpeãní.
Akãní thriller USA. Vstupné: 58, 60 Kã
MládeÏi pﬁístupno

MAZANÝ FILIP

90 min.

¤ádnû stﬁelen˘ v˘let do Los Angeles roku 1937, kde ‰armantní Phil Marlowe vzdoruje zlotﬁil˘m úkladÛm mafiánÛ a Ïhav˘m pÛvabÛm
krásné blond˘nky. Ostﬁe nabitá parodie na romány R. Chandlera. Nov˘ ãesk˘ film! ReÏie Václav Marhoul, v hlavní roli Tomá‰ Hanák.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

MASTER AND COMMANDER: ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA

132 min.

Ru‰ná doba napoleonsk˘ch válek. Je geniální stratég námoﬁních bitev. Russell Crowe vede svoji fregatu do vítûzn˘ch bitev v dobrodruÏném
námoﬁním velkofilmu USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

KAMEŇÁK 2

90 min.

Volná situaãní komedie na motivy více i ménû znám˘ch vtipÛ je okrajovû provázána pﬁíbûhem o vyschnutí pramene kapalné viagry.
Dal‰í díl Tro‰kova virtuálního prÛvodce svûtem anekdot. Nov˘ ãesk˘ film!
Vstupné: 70, 72 Kã
MládeÏi pﬁístupno

PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE

201 min.

Do posledního boje o Stﬁedozemi se zapojí v‰echny její národy – blíÏí se ãas rozhodnutí. Konec v‰ech vûcí je tu. Tolkienovská adaptace
se uzavírá velkolep˘m váleãn˘m velkofilmem. USA/Nov˘ Zéland.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

LÁSKOU PRAŠTĚNÁ

105 min.

Romantická komedie o milostn˘ch peripetiích krásné Halley, která po zku‰enostech dojde k závûru, Ïe skuteãná láska neexistuje. Îádná
teorie není dokonalá. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

KDYSI DÁVNO V MEXIKU

102 min.

Pﬁíbûh o m˘tickém hrdinovi s kytarou. Poznamenán tragédií Ïije v ústraní. KdyÏ je donucen opustit svÛj úkryt, vydává se vstﬁíc nov˘m
dobrodruÏstvím. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno

ZELENÉ PEKLO

94 min.

Pﬁíbûh speciální jednotky v obtíÏn˘ch podmínkách panamského de‰tného pralesa. âtyﬁi jsou zabiti, jeden zranûn a ‰est˘ je hlavní podezﬁel˘.
Proã? ¤e‰ení je v nedohlednu! Akãní thriller USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

PIRÁTI Z KARIBIKU – PROKLETÍ ČERNÉ PERLY

140 min.

Pod pirátskou vlajkou vzhÛru za dobrodruÏstvím. OdváÏní korzáﬁi, pÛvabné dámy, spousta rumu a velk˘ poklad AztékÛ. DobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi pﬁístupno

PIKOVÁ TROJKA

118 min.

Myslíte, Ïe víte o touze v‰echno, ale je to jinak! Moderní kriminální pﬁíbûh, odehrávající se na Dolním Manhattanu podle bestselleru
Susanny Moore. Film USA.
MládeÏi do 18 let nepﬁístupn˘

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna,
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov u Brna, tel.: 604 707 517. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo
e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz
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Nová právní úprava místních poplatků
Dne 1. 1. 2004 nabyl účinnosti z. č. 229/2003 Sb., kterým se novelizuje z. č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, na což zastupitelstvo města reagovalo přijetím obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) města č. 5/2003, kterou se mění OZV č. 38/2002 v platném znění.
- mění se zákonný okruh osob osvobozených
Pﬁehled podstatn˘ch zmûn
od poplatku ze psů – osoba nevidomá, bezúãinn˘ch od 1. 1. 2004
mocná1) a osoba s těžkým zdravotním postipoplatek za užívání veřejného prostranžením, které byl přiznán III. stupeň mimoství:
řádných výhod podle zvláštního právního
- zpřesněná definice zpoplatněného užívání
předpisu,1a) osoba provádějící výcvik psů
podle nové zákonné úpravy (čl. 2),
určených k doprovodu těchto osob, osoba
- nově upravená ohlašovací povinnosti (čl. 6),
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
- zpřesněny sazby poplatku za jednotlivé drunebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
hy užívání, jejich vazba na užívanou plochu,
povinnost držení a používání psa zvláštní
sazby byly upraveny tak, aby nedošlo k výprávní předpis (z.č. 565/1990 Sb. ve znění
razné změně oproti dosavadní výši (čl. 7),
z.č. 229/2003 Sb.).
- nově definovaná splatnost poplatku (čl. 10).
poplatek ze vstupného:
poplatek ze psa:
- doplněná definice poplatníka (čl. 18),
- nově je plátcem držitel psa, nikoli vlastník
- rozšířená oznamovací povinnost i na skuteč(čl. 11),
nosti mající za následek zánik poplatkové
- mění se hranice věku psa od níž podléhá popovinnosti (čl. 19),
platku ze 6 na 3 měsíce stáří (čl. 13),
- nově definovaná splatnost poplatku (čl. 20)

- jako nadbytečné bylo vypuštěno sankční
ustanovení – tato oblast se řídí přímo zákonem o správě daní a poplatků a zákonem
o místních poplatcích (čl. 21).
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj:
- došlo pouze k drobné úpravě ohlašovací povinnosti (čl. 25).
společná a závěrečná ustanovení:
- úprava ustanovení o sankcích podle nového
zákonného stavu – správce poplatku zvýšit
včas nezaplacený poplatek platebním výměrem až na trojnásobek, dále došlo k vypuštění odkazu na přestupkový zákon – nesplnění
nepeněžité povinnosti (např. ohlašovací) posuzuje podle § 37 z.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle něhož může správce poplatku v takovém případě uložit
opakovaně pokutu (čl. 30).
Mgr. Bohuslav Fiala
vedoucí kanceláře tajemníka

ÚPLNÉ ZNùNÍ

Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta Slavkov u Brna ã. 38/2002 o místních poplatcích
jak vypl˘vá ze zmûn proveden˘ch obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 44/2002 a 5/2003
Zastupitelstvo mûsta Slavkova u Brna schválilo na svém 11. mimoﬁádném zasedání konaném dne 20.5.2002 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst.
2 písm. i) zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích , a v souladu s ustanovením §15 zákona ã. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ tuto

Obecnû závaznou vyhlá‰ku o místních poplatcích
ODDÍL I
ãl. l
(1) Na území mûsta Slavkova u Brna se stanovují
tyto druhy místních poplatkÛ:
1) Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství.
2) Poplatek ze psÛ.
3) Poplatek ze vstupného.
4) Poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj.
(2) Zastupitelstvo mûsta Slavkova u Brna stanoví
sazby místních poplatkÛ uveden˘ch v odstavci
l pod bodem l) – 4) a specifikaci míst, jeÏ jsou
na území mûsta veﬁejn˘m prostranstvím.
ODDÍL II
Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství
ãl. 2
Pﬁedmût poplatku
Pﬁedmûtem poplatku je v souladu se zákonem
âNR ã. 565/1990 Sb. § 4 zvlá‰tní uÏívání veﬁejného prostranství na území mûsta Slavkova u Brna,
kter˘m se rozumí provádûní v˘kopov˘ch prací,
umístûní doãasn˘ch staveb a zaﬁízení slouÏících
pro poskytování prodeje a sluÏeb, pro umístûní stavebních nebo reklamních zaﬁízení, zaﬁízení cirkusÛ,
lunaparkÛ a jin˘ch obdobn˘ch atrakcí, umístûní
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a uÏívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce nebo potﬁeby tvorby filmov˘ch
a televizních dûl.
ãl. 3
Specifikace veﬁejného prostranství
Veﬁejn˘m prostranstvím podle této vyhlá‰ky jsou
v‰echna námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky, veﬁejná
zeleÀ, parky a dal‰í prostory pﬁístupné kaÏdému
bez omezení, tedy slouÏící obecnému uÏívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
ãl. 4
Omezení uÏívání veﬁejného prostranství
Na veﬁejn˘ch prostranstvích mûsta Slavkova
u Brna je stánkov˘ prodej povolen pouze po pﬁedchozím schválení radou mûsta. V˘jimku tvoﬁí akce

poﬁádané mûstem nebo jeho sloÏkami v rámci
oslav v˘roãí a poﬁádání kulturních akcí.
ãl. 5
Poplatník
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,
která uÏívá veﬁejné prostranství zpÛsobem uveden˘m v ãl. 2.1)
2) UÏívá-li stejnou ãást veﬁejného prostranství nûkolik poplatníkÛ, odpovídají za zaplacení celého
poplatku spoleãnû a nerozdílnû. Správce poplatku mÛÏe uloÏit zaplacení kterémukoli z nich.
ãl. 6
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku
písemnû nebo ústnû do protokolu uÏívání veﬁejného prostranství nejpozdûji pﬁedchozí pracovní
den pﬁed zahájením uÏívání.
2) Pﬁi plnûní oznamovací povinnosti je poplatník
povinen uãinit u správce poplatku písemnou Ïádost s udáním doby, rozsahu, zpÛsobu uÏívání
a s oznaãením zabraného místa a sdûlí správci
poplatku pﬁíjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydli‰tû nebo sídlo a Iâ. Souãasnû uvede ãísla sv˘ch úãtÛ u penûÏních ústavÛ.
3) Ukonãení uÏívání veﬁejného prostranství a jeho
skuteãn˘ rozsah v m2 je poplatník povinen nahlásit správci poplatku písemnû nebo ústnû do
protokolu nejpozdûji do pûti dnÛ od ukonãení tohoto uÏívání.
ãl. 7
Sazba poplatku
Sazba poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství
ãiní:
a) za umístûní zaﬁízení k poskytování sluÏeb za
10,– Kã
kaÏd˘ch zapoãat˘ch 10 m2 a den
b) za umístûní stavebního zaﬁízení a stavebního
materiálu pﬁi stavbû rodinného domu a jeho
opravû, za kaÏd˘ch zapoãat˘ch 10 m2 a zapoãat˘ mûsíc, pau‰ální popl.
50,– Kã
c) za umístûní stavebního zaﬁízení a stavebního
1

) § 4 odst. 2 z. ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

materiálu pﬁi ostatní stavební ãinnosti za kaÏd˘
i zapoãat˘ m2 a den
0,50 Kã
d) za umístûní prodejního zaﬁízení /stánku, prodejního pultu, kiosku, vãetnû manipulaãního prostoru,
skládek zboÏí, vystaveného zboÏí/ za kaÏd˘ zapoãat˘ m2 a zapoãat˘ den
10,– Kã
e) za umístûní sezónního zaﬁízení jako jsou restauraãní stolky a zahrádky slouÏící k obãerstvení v dobû od 1. 5. do 30. 9. pau‰ální poplatek
za kaÏd˘ch zapoãat˘ch 10 m2 a zapoãat˘ mûsíc
200,– Kã
f) jednorázov˘ prodej z automobilu za kaÏd˘ zapoãat˘ m2 a zapoãat˘ den
10,– Kã
g) za umístûní reklamního zaﬁízení vãetnû, typu
„A“:
- dlouhodobé umístûní, mûsíãnû za kaÏd˘ zapoãat˘ m2
50,– Kã
- krátkodobé umístûní pﬁi jednorázov˘ch propagaãních akcích za m2 a den
10,– Kã
h) za uÏívání veﬁejného prostranství k umístûní lunaparkÛ a jin˘ch obdobn˘ch atrakcí za kaÏd˘
zapoãat˘ m2 a zapoãat˘ den
2,– Kã
ch) za umístûní cirkusov˘ch stanÛ – za kaÏd˘ch zapoãat˘ch 100 m2 a zapoãat˘ den
250,– Kã
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa za
kaÏd˘ zapoãat˘ rok
1000,– Kã
j) za umístûní doãasné stavby slouÏící pro poskytování prodeje nebo sluÏeb za kaÏd˘ zapoãat˘
m2 a zapoãat˘ rok
150,– Kã
k) za uÏívání veﬁejného prostranství pro úãely natáãení filmov˘ch a televizních dûl a pro kulturní
a sportovní akce, mimo akce pro dûti a mládeÏ za
kaÏd˘ch i zapoãat˘ch 100 m2 a den
100,– Kã
l) zábor pro v˘kopové práce za m2 a den 1,– Kã
m) umístûní plakátu na plakátovací plochu za kaÏd˘ zapoãat˘ m2 a zapoãat˘ mûsíc
20,– Kã
ãl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se vybírá poãínaje dnem, kdy zaãalo uÏívání veﬁejného prostranství, aÏ do dne, kdy toto
uÏívání skonãilo, zaﬁízení bylo odstranûno a veﬁejné prostranství bylo uvedeno do pÛvodního stavu.

II
ãl. 9
Osvobození
Poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství nepodléhají:
a) akce poﬁádané na veﬁejném prostranství bez
vstupného,
b) akce, jejichÏ v˘tûÏek je urãen na charitativní
a veﬁejnû prospû‰né úãely2),
c) osoby zdravotnû postiÏené, pokud uÏívání veﬁejného prostranství spoãívá ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa3),
d) umístûní reklamních tabulí typu „A“ do 1 m2 pﬁed
kamenn˘mi obchody (po dobu prodeje).
ãl. 10
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatn˘ pﬁi oznámení o uÏívání veﬁejného prostranství podle ãl. 6 odst. 1 ve v˘‰i
podle údajÛ uveden˘ch v Ïádosti podle ãl. 6
odst. 2. Skuteãnou v˘‰i poplatku je poplatník povinen vypoﬁádat pﬁi nahlá‰ení ukonãení uÏívání
veﬁejného prostranství podle ãl. 6 odst. 3.
2) Poplatek stanoven˘ mûsíãní pau‰ální ãástkou je
splatn˘ do konce prvního t˘dne pﬁíslu‰ného mûsíce. Poplatek stanoven˘ roãní pau‰ální ãástkou
je splatn˘ do konce ledna pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku. Pﬁi pololetních splátkách je poplatek
splatn˘ vÏdy do konce prvního mûsíce pﬁíslu‰ného pololetí.
ODDÍL III
Poplatek ze psÛ
ãl. 11
Poplatník
1. Poplatek ze psÛ platí fyzická i právnická osoba,
která je drÏitelem psa a má trvalé bydli‰tû (nebo
sídlo) na území mûsta.
ãl. 12
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze psa na území mûsta ãiní roãnû:
- za prvního psa
250,– Kã
- za druhého a kaÏdého dal‰ího
375,– Kã
Sazba poplatku za psa, jehoÏ vlastníkem je poÏivatel starobního, invalidního a vdovského dÛchodu,
kter˘ je jeho jedin˘m zdrojem pﬁíjmu, ãiní roãnû:
- za prvního psa
200,– Kã
- za druhého a kaÏdého dal‰ího
300,– Kã
ãl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ze psÛ star‰ích 3 mûsícÛ.
Vznikne-li poplatková povinnost bûhem roku, za
jednotlivé i zapoãaté kalendáﬁní mûsíce do konce kalendáﬁního roku se platí l/12 sazby stanovené podle ãl. 12.
2. Nastane-li skuteãnost, která má za následek zánik povinností platit poplatek, pﬁestává se poplatek platit uplynutím mûsíce, ve kterém k této skuteãnosti do‰lo.
ãl. 14
Ohla‰ovací povinnost
1. Poplatník je povinen podat správci poplatku pﬁiznání k poplatku do 15 dnÛ ode dne, kdy nastala skuteãnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnÛ je poplatník
rovnûÏ povinen oznámit kaÏdou skuteãnost, která má vliv na v˘‰i poplatku nebo zpÛsobuje zánik povinnosti platit poplatek.
ãl. 15
Splatnost poplatku
Poplatek je splatn˘ bez vymûﬁení pﬁedem, a to nejpozdûji do 31. bﬁezna kaÏdého roku.
ãl. 16
Osvobození
1. Kromû pﬁípadÛ stanoven˘ch zákonem se poplatek neplatí ze psÛ sluÏebních, slouÏících Policii
) § 4 odst. 1 z. ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
) § 4 odst. 3 z. ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
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âR a mûstské policii a speciálnû vycviãen˘ch,
pokud mají pﬁíslu‰né osvûdãení.
2. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li dÛvod osvobození.
ãl. 17
Evidenãní známka
Poplatník je odpovûdn˘ za to, Ïe pes bude na veﬁejnosti opatﬁen evidenãní známkou, kterou mu po
pﬁihlá‰ení vydá správce poplatku. Ztrátu nebo odcizení ev. známky je povinen poplatník oznámit do
15 dnÛ správci poplatku.
ODDÍL IV.
Poplatek ze vstupného
ãl. 18
Pﬁedmût poplatku, poplatník
1. Poplatek se vybírá ze vstupného na veﬁejné hudební produkce, akce kulturní, sportovní a akce
obdobného charakteru. Z akcí, jejichÏ v˘tûÏek je
cel˘ urãen na charitativní a veﬁejnû prospû‰né
úãely se poplatek neplatí. Poplatek rovnûÏ neplatí spoleãenské organizace pÛsobící ve mûstû,
neziskové organizace, jejichÏ zﬁizovatelem je
mûsto, které finanãnû dotuje jejich ãinnost a provoz a církevní a náboÏenské spoleãnosti.
Oznámení o poﬁádané akci je poﬁadatel povinen
uãinit, k posouzení poplatkové povinnosti, i v pﬁípadû, kdy nebude poplatek vybírán.
2. Za vstupné se pro úãely této vyhlá‰ky pokládají
i místenky, konzumaãní lístky, úãastnické poplatky a jiné obdobné zpÛsoby nahrazující vstupné.
3. Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické
osoby, které akce poﬁádají.
ãl. 19
Ohla‰ovací povinnost a sazba poplatku
1. Poﬁadatel akcí uveden˘ch v ãl. 18 odst. 2 (i kdyÏ
poplatek nebude vybírán), je povinen písemnû
toto ohlásit na pﬁíslu‰ném tiskopise mûstskému
úﬁadu nejménû 5 dní pﬁedem pﬁed konáním akce.
2. Poﬁadatel je povinen umoÏnit kontrolnímu orgánu provedení kontroly, dodrÏování této obecnû
závazné vyhlá‰ky.
3. Poplatník je povinen do 5 dnÛ oznámit správci
poplatku kaÏdou skuteãnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek
4. Sazba poplatku ze vstupného ãiní 10 % z úhrnné ãástky vybraného vstupného.
ãl. 20
Splatnost poplatku
1. Poﬁadatel je povinen do 7 dnÛ po konání akce
písemnû, na pﬁíslu‰ném tiskopise, pﬁedloÏit
správci poplatku vyúãtování konané akce s v˘poãtem poplatku a zároveÀ poplatek zaplatit.
V pﬁípadû, Ïe poplatník poﬁádá ãtyﬁi a více akcí
v kalendáﬁním mûsíci, ãiní lhÛta pro pﬁedloÏení
vyúãtování a zaplacení poplatku 7 dnÛ po skonãení pﬁíslu‰ného kalendáﬁního mûsíce.
ãl. 21
zru‰en
ODDÍL V
Poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj
ãl. 22
zru‰en
ãl. 23
Pﬁedmût poplatku
Poplatku podléhá kaÏd˘ v˘herní hrací pﬁístroj (dále
jen VHP), na kter˘ bylo vydáno povolení ve smyslu zákona âNR ã. 202/1990 Sb. o loteriích a jin˘ch
podobn˘ch hrách, ve znûní pozdûj‰ích novel a doplÀkÛ.
ãl. 24
Poplatník
Poplatníkem je provozovatel VHP v souladu se zákonem ã. 202/1990 Sb. Povolení o provozu VHP je
nepﬁenosné stejnû jako daÀová povinnost.
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ãl. 25
Ohla‰ovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemnû ve lhÛtû do 5 dnÛ
ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu.
2. Pﬁi splnûní ohla‰ovací povinnosti je poplatník povinen sdûlit správci poplatku pﬁíjmení, jméno
a bydli‰tû nebo název právnické osoby, sídlo
a Iâ. Souãasnû uvede ãísla úãtÛ veden˘ch na
jeho jméno u penûÏních ústavÛ.
3. Poplatník je rovnûÏ povinen do lhÛty 15 dnÛ
správci poplatku oznámit ukonãení provozování
VHP, tj. zánik své poplatkové povinnosti.
ãl. 26
Sazba poplatku
Poplatek za kaÏd˘ VHP ãiní 5000,– Kã na kaÏdé 3
mûsíce. V pﬁípadû, Ïe VHP bude provozovan˘ po
dobu krat‰í neÏli 3 mûsíce, bude poplatek vymûﬁen
v pomûrné ãásti.
ãl. 27
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatníkovi vznikla poplatková povinnost.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukonãení
provozu VHP.
ãl. 28
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatn˘:
a) pﬁi povolení VHP na dobu 3 mûsíce do 1 mûsíce po zahájení provozu,
b) pﬁi povolení VHP na dobu 6 mûsícÛ ve 2
splátkách odpovídající délce provozu v pﬁíslu‰ném ãtvrtletí, a to splatn˘ch vÏdy poslední den pﬁíslu‰ného ãtvrtletí.,
c) pﬁi povolení VHP na dobu 12 mûsícÛ ve 4
splátkách odpovídajících délce provozu v pﬁíslu‰ném ãtvrtletí, a to splatn˘ch vÏdy poslední den pﬁíslu‰ného ãtvrtletí.
2. Poplatek mÛÏe b˘t uhrazen poplatníkem i jednorázovû.
ODDÍL VI.
SPOLEâNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ
ãl. 29
Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Mûstsk˘ úﬁad ve
Slavkovû u Brna4).
ãl. 30
Sankce
1. Zru‰en
2. Nebudou-li poplatky zaplaceny vãas nebo ve
správné v˘‰i, vymûﬁí správce poplatku, poplatek
platebním v˘mûrem a mÛÏe zv˘‰it vãas nezaplacené poplatky aÏ na trojnásobek.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
(oznamovací) povinnost urãenou touto obecnû
závaznou vyhlá‰kou, lze dluÏné poplatky vymûﬁit do tﬁí let od konce kalendáﬁního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
Pro ostatní promlãecí lhÛty platí zvlá‰tní pﬁedpisy5).
ãl. 31
Zru‰uje se:
ã. 1/91 o místním poplatku za uÏívání veﬁejného
prostranství vãetnû dodatku ã. 1/96,
ã. 2/91 o místním poplatku ze psÛ vãetnû doplÀku
ã. 25/96,
ã. 24/96 o poplatku ze vstupného,
ã. 27/98 o poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací
pﬁístroj,
ãl. 32
Úãinnost
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dne 1. 7. 2002.
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) § 14 odst. 3 z. ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
) z. ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ.

