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Sãítání lidu, domÛ a bytÛ v roce 2001
Rozhodným okamžikem sčítání je
půlnoc z 28. února
na 1. března 2001.
Sčítání
provádějí
v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací
komisaři a sčítací revizoři. Při výkonu své
funkce se sčítací komisaři a sčítací revizoři
vykazují průkazem sčítacího komisaře nebo
sčítacího revizora a svým občanským průkazem. V našem městě byli do funkcí sčítacích
komisařů a sčítacích revizorů jmenováni
Českým statistickým úřadem tito občané:
Sčítací komisaři: Libuše Přerovská,
Marie
Bartáková, Anna
Divácká,
Mgr. Vladimír Ryšavý, Marie Drápalová,
Lenka Strašilová, Jiří Strašil, Ladislav
Sekerka, Mgr. Jana Sekerková, Vítězslav
Kuběna, Eva Drápalová, Hynek Charvát,
Radomír Zemánek, Ladislav Kučera, Olga
Kučerová, Zdeňka Kučerová.
Sčítací revizoři: Jan Krejčí, Alena Tománková, Doc. dr. Oldřich Šimoník, CSc.
Popis sčítacích obvodů je uložen u vedoucí správního odboru MěÚ. Občan má právo,
pokud projeví zájem, nahlédnout do sčítacích obvodů a zjistit si, který z výše uvedených sčítacích komisařů v době stanovené
pro předávání tiskopisů ke sčítání a přebírání vyplněných sčítacích tiskopisů jeho domácnost navštíví.
(MÚ)

Koláčkovo náměstí těsně po opravě synagogy.

Regulaãní plán zóny Koláãkovo námûstí
Při zpracování územního plánu města a Programu regenerace městské památkové zóny ve Slavkově u Brna bylo již v roce 1994 navrženo zpracovatelem územního
plánu a Památkovým ústavem Brno zpracovat pro centrální lokalitu městské památkové zóny – Koláčkovo náměstí – regulační plán zóny.
not v území a slouží jako podklad pro územní říTento stupeň územně plánovací dokumentace
se dle stavebního zákona zpracovává pro území
zení a při povolování staveb.
s jednoznačně územně technickými a urbanisticNejdříve byla v roce 1997 zpracována urbaniskými podmínkami. Schválený regulační plán
tická studie, která sloužila jako podklad pro zprazóny je nástrojem pro usměrňování stavební čincování zadání regulačního plánu. Zpracované
nosti v městské památkové zóně vedoucí k zaa projednané zadání bylo 27. 8. 1999 veřejně
chování estetických a stavebně historických hodpředstaveno a 25. 10. 1999 na 2. mimořádném zasedání městského zastupitelstva schváleno.
Smluvně bylo zajištěno zpracování konceptu regulačního plánu. Zpracovatelem je Ing. arch.
Václav Zemánek, CSc., který již dříve zpracoval
na řadou dobových předmětů vztahujíi územní plán města. Jím zpracovaný koncept byl
cích se k danému tématu – sbírkové
v dubnu až květnu loňského roku veřejně vyvěpředměty, ať již originály, či jejich košen a 30. 5. 2000 na veřejném jednání s odborpie, budou zapůjčeny ze tří desítek paným výkladem zpracovatele projednán. Na vlastmátkových objektů, muzeí a archivů. Ve slavním jednání a v zákonné lhůtě bylo podáno
kovském zámku bylo pro výstavu uvolněno celé
několik připomínek občanů a dotčených orgánů
první patro severního křídla zámku včetně divastátní správy. Připomínky občanů se týkaly předelního sálu, v němž bude umístěno velkoplošdevším ozelenění navržených parkovacích ploch
né diorama s téměř pěti tisíci cínovými figurkaosobních aut a požadavku omezení dopravy
mi, znázorňující taktickou sestavu rakouské
v zóně. Všechny podané náměty a připomínky
a francouzské armády roku 1809.
byly zapracovány do souborného stanoviska.
V současné době probíhají jednání s jednotliSouborné stanovisko je dokument, ve kterém je
vými institucemi o svozu sbírkových předmětů
orgánům města podávána zpráva o průběhu a vyuvažovaných pro zapůjčení, okna severního
hodnocení zpracovaného konceptu a mimo jiné
křídla zámku byla opatřena UV fóliemi nutnýobsahuje vyhodnocení námitek a připomínek
mi pro ochranu vystavovaných exponátů, probívčetně návrhu na rozhodnutí zastupitelstva o náhá výroba a instalace výstavních panelů a jejich
mitkách a pokyny pro zpracování návrhu regulaččalounění, připravuje se výroba rozměrné vitriního plánu – tj. výsledného dokumentu.
ny pro velkoplošné diorama. Samotná instalace
Souborné stanovisko bylo projednáno a schvávýstavy by měla proběhnout v měsíci březnu,
leno zastupitelstvem města 18. 12. 2000. V soutak aby veškeré práce skončily před 10. dubčasné době zpracovatel vyhotovuje dle pokynů ze
nem, tj. datem slavnostní vernisáže. Výstava
souborného stanoviska návrh regulačního plánu.
Napoleonské války a české země potrvá od 11.
Návrh musí být opět veřejně po dobu 30 dnů vydubna 2001 do konce roku 2004 a po tuto dobu
staven, aby mohli občané a dotčené orgány státní
nahradí původní napoleonskou expozici, jejíž
správy uplatnit své připomínky do 15 dnů od pozásadní obměna se připravuje ke 200. výročí
bitvy u Slavkova v roce 2005.
HM
(Pokračování na str. 3)

Napoleonská v˘stava na slavkovském zámku
V dubnu letošního roku se expozice
Historického muzea ve Slavkově
u Brna rozšíří o dlouhodobou výstavu
Napoleonské války a české země.
Připravili ji odborní pracovníci Historického
ústavu Armády ČR na rok 2000, kvůli technickým potížím však nemohla být realizována
v Praze. Po jednáních se zástupci Historického
muzea ve Slavkově u Brna a Okresního muzea
Brno-venkov bylo dohodnuto, že se výstava
uskuteční roku 2001 v prostorách slavkovského
zámku a v muzeu u Mohyly míru. Návštěvník
se v těchto dvou expozicích bude moci seznámit
s obdobím francouzské revoluce, prvních protifrancouzských válek, válek vedených císařem
Napoleonem i se zánikem bonapartovského impéria. Po dohodě zástupců všech tří institucí
byla výstava rozdělena na dvě části – ve slavkovském zámku bude představeno období let
1789–1805 a 1809–1815, druhá část na Mohyle
míru se pak bude zabývat obdobím let
1805–1807. Připravovaná výstava bude doplně-
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XVI. mimoﬁádná schÛze rady mûsta – 29. 1. 2001 M
Na základě předložených a projednaných materiálů RM
1. Bere na vědomí
– informativní zprávu o stavu vozovek na území města
2. Pověřuje
– MěÚ zasláním dvou žádostí o státní dotaci
(včetně potřebných dokladů) na bytové domy
v ulici Litavská
3. Ukládá
− MěÚ zveřejnit zákonným způsobem návrh
rozpočtu města na rok 2001 nejpozději počínaje
dnem 1. 2. 2001
− vedoucímu finančního odboru dopracovat
průvodní textovou zprávu k návrhu rozpočtu a návrh usnesení pro ZM
− MěÚ nejpozději do 2. 2. zveřejnit tabulkovou
část návrhu rozborů hospodaření města za rok 2000
− právníkovi města připravit právní rozbor
možných dopadů navrhovaného založení nové
společnosti TENRYU

Poslanec âSSD B. Sobotka prosadil
pro Slavkov 34 miliónÛ korun
Státní rozpočet pro rok 2001 počítá i s výraznými dotacemi pro město Slavkov u Brna. Po
jednáních, která vedl poslanec Bohuslav
Sobotka a starosta města Petr Kostík na pražských ministerstvech a po jednání v Poslanecké
sněmovně, se poslanci ČSSD podařilo do letošního státního rozpočtu zařadit dvě výrazné dotace do slavkovského školství. Dotace ve výši
6 mil. Kč umožní dokončení rekonstrukce ZŠ
Tyršova včetně výměny oken a opravy fasády.
Dotace 28 mil. Kč je určena na přístavbu nové
víceúčelové tělocvičny při ZŠ Komenského
a další rekonstrukci této základní školy. Nová
tělocvična, dlouhodobě požadovaná slavkovskými sportovci, umožní další rozvoj školní tělovýchovy a sportu ve Slavkově včetně konání
řady soutěží. Jde souhrnně o největší státní dotaci, která od roku 1965 směřovala do majetku
města v oblasti školství. Výrazně pomůže odstranit investiční deficit, který ve slavkovském
školství vznikl v devadesátých letech. Tím, že
investiční prostředky do slavkovských škol
směřují ze státního rozpočtu, může radnice
vlastní rozpočtové zdroje více investovat i do jiných městských priorit.
Zdeněk Pavlík
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra
Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír
Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 19. 3. 2001

− starostovi města prověřit státní dotace na ZŠ,
o něž město požádalo na rok 2001
− starostovi města zajistit vypracování propočtu
ekonomie provozu přístavby tělocvičny ZŠ
Komenského podle srovnatelné, již existující,
stavby
− starostovi města zajistit zastavovací model
plánované přístavby tělocvičny na ZŠ Komenského
4. Doporučuje k předložení zastupitelstvu
města
− návrh rozpočtu města na rok 2001
5. Neakceptuje
− žádost MVDr. Suchého o prodloužení nájemní smlouvy na prostory bývalé restaurace
Bonapart.
Zprávy ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková

Poděkování
Občan našeho města pan Vladimír
Quirenz, který doklady nalezl, telefonoval
do Plzně a na vlastní náklady je majiteli
odeslal.
Je pro nás ctí poděkovat panu Quirenzovi
jménem majitele i jménem městského úřadu. Ačkoli se jedná o zdánlivou maličkost
a samozřejmost, přáli bychom si, aby takových čestných a poctivých občanů přibývalo.
Starosta města

46. schÛze rady mûsta – 5. 2. 2001
Na základě předložených a projednaných materiálů RM
1. Schvaluje
– pokračování příprav záměru výstavby DDM v
areálu ZŠ Tyršova
– příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů pro MŠ Koláčkovo nám. na
rok 2001 ve výši 168 Kč měsíčně
− dodatek k domovnímu řádu pro DPS – uzavírání požárních uzávěrů
− program X. řádného zasedání ZM
2. Neakceptuje
− návrh na výstavbu závodu na zpracování PET
odpadů vzhledem k nemožnosti poskytnutí požadovaných záruk
3. Ukládá
− starostovi města objednat dokumentaci pro
územní řízení na II. etapu rekonstrukce a přístavby tělocvičny na ZŠ Komenského
− MěÚ projednat s provozovatelkou prodejny
na poliklinice způsob prodeje cigaret a tabákových výrobků
4. Doporučuje k předložení zastupitelstvu
města
− návrh programu rozvoje města na rok 2001
a výhled na rok 2002
− komentář k rozpočtu města na rok 2001
− analýzu školství ve Slavkově u Brna
− odpověď RM na interpelaci 7 opozičních poslanců – výstavba tělocvičny na ZŠ Komenského
− rozbor nájemní smlouvy na restauraci Josefína
− návrh na využití prostor Společenského domu
− návrh na rozdělení finanční podpory z programu regenerací městských památkových zón a rezervací na rok 2001

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
Vám nabízí předprodej vstupenek na:
Divadelní představení Ochotnického sdružení
PERUN Holubice – DÍVČÍ VÁLKA
sobota 3. března v 19 hod., Společenský dům
vstupné 40 Kč.
COUNTRY BÁL se skupinami Poutníci,
The Bourbons, Quadrilla – pátek 16. března
ve 20 hod., Společenský dům, vstupné 80 Kč
Kontakt:

ěstský úřad obdržel v lednu potěšující
aa pro nás velmi příjemný dopis.
Obrátil se na nás rektor Západočeské univerzity v Plzni s žádostí o poděkování.
Student jejich univerzity ztratil ve
Slavkově u Brna veškeré doklady. K jeho
velkému překvapení se mu doklady vrátily.

I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 05/44 22 09 88 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

5. Odkládá
− vyjádření k rozborům hospodaření města
a jeho organizací do projednání ve finančním výboru
− uzavření nájemní smlouvy s oddílem pétanque do zapracování připomínek RM do smluvního
vztahu
6. Odvolává
− Mgr. Vladimíra Soukopa z komise pro školní
a mimoškolní aktivity mládeže
7. Jmenuje
− Dr. Miroslava Charváta členem komise pro
školní a mimoškolní aktivity mládeže
8. Neschvaluje
− zahájení řízení o záměru města pronajmout
část pozemku pč. 955 v ulici Fügnerova firmě
Josef KŘÍŽKA-METALL za účelem rozšíření
stávající odstavní plochy pro vozidla firmy
− zahájení řízení o záměru města prodat z majetku města pozemek pč. 167 zahrada v ulici B.
Němcové
9. Bere na vědomí
− zprávu o činnosti povodňové komise
− soupis pozemků navrhovaných ke koupi
v roce 2001
− informaci o prověření státních dotací na ZŠ,
o něž město požádalo pro rok 2001
10. Zdůvodňuje
− rozhodnutí o odstranění vystavovaného zboží
z prostor před prodejnou panu Fajtovi následovně:
a) umístěné stojany brání údržbě chodníku
b) zajištění stojanů proti převrhnutí hyzdí náměstí
11. Vyzývá
− pana Jaroslava Fajta k údržbě jeho nemovitostí na katastru města
12. Vyslechla
− nabídku MUDr. Novotného a pana Vystrčila
na založení městské gardy.

Pozvánka
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení historické komedie v podání ochotnického
souboru z Holubic DÍVČÍ VÁLKA, které se
uskuteční v sobotu 3. března v 19 hodin ve
Společenském domě ve Slavkově u Brna.
Podle scénáře Františka R. Čecha do holubického provedení přepsal Petr Koukal. Vstupné
40 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním
regionálním centru.
HM
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Îivnostensk˘ úﬁad informuje
Dne 1. 1. 2001 nabyl účinnosti zákon
č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon
č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). V souvislosti s touto novelou byla provedena i nepřímá
novela živnostenského zákona jako právního
předpisu užívajícího pojem „obchodní jméno“.
S účinností od 1. 1. 2001 obchodní zákoník
zcela vypouští pojem „obchodní jméno“ a nahra-

Regulaãní plán…
(Dokončení ze str. 1)

sledního dne zveřejnění. Předpokládáme, že tento akt proběhne v březnu a dubnu letošního roku.
Opět bude následovat vyhodnocení připomínek
a návrh bude předložen zastupitelstvu města ke
schválení. Celé řízení bude ukončeno vydáním
obecně závazné vyhlášky o závazné části regulačního plánu schválené zastupitelstvem města.
Tímto byl nastíněn složitý a časově náročný
proces schvalování územně plánovacích dokumentací. Protože do našeho časopisu nelze vytisknout tuto dokumentaci, stejně jako její popis
by neobsáhl všechny potřebné údaje, umožňujeme všem zájemcům, aby si koncept regulačního
plánu prohlédli na odboru rozvoje a životního
prostředí. Každému z občanů, který bude mít zájem, poskytneme na odboru potřebné informace
a vysvětlení.
Zpracovaný regulační plán zóny Koláčkova
náměstí bude sloužit mimo již výše uvedené
i jako podklad k lepšímu hodnocení naší městské
památkové zóny při přidělování dotací
z Programu regenerací městských památkových
zón a rezervací ČR poskytovaných ministerstvem
kultury. Z tohoto Programu obdrží město každoročně kolem 900 tis. Kč. V minulosti byla za pomoci těchto prostředků provedena rekonstrukce
Panského domu, synagogy a domu čp. 123. Byly
opraveny fasády domů čp. 109, budov radnice čp.
64 a 65. V letošním roce bude za pomoci těchto
prostředků dokončena oprava hradeb v ulici
Lidická a Kollárova a bude poskytnut příspěvek
římskokatolické farnosti na opravu fary.
Vedoucí odboru RŽP
odobu úřadů práce si veřejnost zpravidla
spojuje s pojmem nezaměstnaní a výplaty
hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání. To však nemusí být vždy pravda. Služeb
těchto úřadů mohou využívat jako zájemci
i lidé, kteří pouze uvažují o změně pracovního
místa, návratu do pracovního procesu, případně
o změně kvalifikace. Za tím účelem zde mohou
získat potřebné informace o volných místech,
a to nejen z okresu
Vyškov, ale i z okresů
Brno,
Brno-venkov,
Prostějov a Hodonín.
Na okrese Vyškov zajišťují tyto služby občanům tři pracoviště:
• Úřad práce Vyškov, Palánek 375/3A, tel.
0507/30 41 11 (zajišťuje komplexní služby ÚP),
• detašované pracoviště Slavkov u Brna,
Palackého nám. 89, tel. 05/44 22 01 27.
• detašované pracoviště Bučovice, Slovenská 910, tel. 0507/38 02 79.
Detašovaná pracoviště zajišťují základní činnosti spojené se zprostředkováním zaměstnání,
včetně zpracování a vydání rozhodnutí a jednání se zaměstnavateli ve věci hlášení volných
pracovních míst. V současnosti jsme z důvodu
rozšíření pomoci zaměstnavatelům rozšířili dal-

P

zuje jej pojmy „obchodní firma“, „firma“, „jméno a příjmení“ fyzické osoby nebo „název“ právnické osoby.
Obchodní firma (dále jen „firma“) je název,
pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním
rejstříku a pod kterým je povinen činit právní
úkony. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku účtují v soustavě podvojného účetnictví.
To tedy znamená, že firmou právnické osoby, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku, se rozumí název, pod kterým je zapsána.
Součástí firmy právnické osoby je i dodatek
označující její právní formu. Jestliže se jedná
o právnickou osobu nezapsanou v obchodním
rejstříku, činí právní úkony pod svým názvem.
Fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, mohly do 1. 1. 2001 podnikat
pod obchodním jménem, které bylo tvořeno jménem a příjmením, popř. dodatkem odlišujícím
osobu podnikatele nebo druh podnikání.
Od 1. 1. 2001 vyplývá fyzické osobě, pokud
bude chtít provozovat živnost pod firmou, povinnost zapsat své jméno a příjmení do obchodního rejstříku. Firma může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání. Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku činí právní úkony pod svým jménem a příjmením.
Přechodná ustanovení obchodního zákoníku
uvádějí, že průkazy živnostenských oprávnění,
znějící na obchodní jméno fyzické osoby, nepozbývají platnosti a n e m u s í být uvedeny
do souladu s obchodním zákoníkem.
Informace byla zpracována ze sbírky zákonů
a materiálů sloužících živnostenským úřadům
k orientaci v právních předpisech. V současné
době jsou však podnikány další kroky a jednání
směřující k tomu, aby podnikatel-fyzická osoba,
mohl užívat dodatek ke svému jménu a příjmení,
aniž by se musel zapisovat do obchodního rejstříku. Doporučujeme proto podnikatelům vyčkat
další informace, týkající se této problematiky,
příp. dotazy směrovat na příslušný živnostenský
úřad.
Vedoucí odboru ŽÚ
ší odborné služby pracovníky aktivní politiky
zaměstnanosti z ÚP Vyškov i na detašovaných
pracovištích každou středu od 8 do 12 hodin ve
Slavkově a od 13 do 16 hodin v Bučovicích.
Na všech uvedených pracovištích úřadu práce platí stejné úřední hodiny:
Pondělí a středa 8–12 hodin, 13–17 hodin
Úterý 8–12 hodin, 13–15 hodin
Pátek - neúřední den.
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Oznámení
majitelÛm vozidel
Tak jako v loňském roce, i počátkem tohoto
roku se na místních komunikacích ve Slavkově
u Brna objevilo několik osobních vozidel bez
státní poznávací značky (SPZ). Jedná se pravděpodobně o vozidla, jejichž vlastníci v souvislosti s novou zákonnou úpravou povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozem motorového vozidla od 1. 1. 2000
odevzdali SPZ na přechodnou dobu Policii ČR
a po tuto dobu nemusí platit pojistné tohoto jinak povinného pojištění.
Dle zákona o pozemních komunikacích čís.
13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je
v komentáři v § 19 – obecné užívání uvedeno,
že při stání vozidla bez SPZ na komunikaci se
nejedná o tzv. dopravu v klidu v rámci obecného užívání, ale v tom čase o odloženou věc,
tedy o zvláštní užívání komunikace podle ustanovení § 25, odst. 6, písm c), bod 2 zákona
o pozemních komunikacích a podléhá režimu
zvláštního užívání.
To pro majitele vozidla znamená, že musí
požádat příslušný silniční správní úřad o povolení a uhradit správní poplatek. Výše poplatku
je odvislá od délky zvláštního užívání komunikace (do 10 dnů – 100 Kč, od 10 dnů do 1/2
roku 500 Kč). V případě, že vlastník vozidla
nepožádá o povolení ke zvláštnímu užívání
místní komunikace, vystavuje se nebezpečí, že
vozidlo bude odklizeno na jeho náklady.
Doporučujeme všem vlastníkům vozidel,
kteří odevzdali na přechodnou dobu SPZ, aby
vozidla umístili ve svých nemovitostech a nevystavovali se tak nepříjemnostem a zbytečným výdajům. Pokud tuto možnost nemají, lze
doporučit, aby umístili za sklo vozidla fotokopii potvrzení Policie ČR o odevzdání SPZ a požádali příslušný správní úřad, tj. Městský úřad
ve Slavkově u Brna, odbor investic a dopravy
o povolení zvláštního užívání místní komunikace.
Odbor investic a dopravy

80 000 Kč s povinností zachovat místo po dobu
dvou let).
Základní poradenství pro volbu povolání je
službou Informačního a poradenského střediska
u úřadu práce ve Vyškově, jehož využívají základní školy se žáky končícími povinnou školní
docházku, ale mohou jej využívat i rodiče žáků.
Naší společnou snahou by měl být co nejvhodnější výběr učiliště, střední, případně vysoké
školy pro budoucí optimální uplatnění na trhu
práce.
Poradit se na oddělení aktivní politiky zaměstnanosti mohou podnikatelé, kteří mají zájem získat informace o možnosti vytvořit společensky účelná místa a využít k tomu velmi
zajímavé finanční podpory státu. Zaměstnanci
se mohou na úřadu práce informovat na pracovně právní otázky, popřípadě upozornit na porušování ustanovení zákoníku práce.
V praxi se již ukázalo, že nejlepším řešením
pro občany je vzájemná kvalitní spolupráce
všech zúčastněných subjektů, které se pohybují
na trhu práce. Domníváme se, že tímto způsobem je možné včas předcházet negativním vlivům případné nezaměstnanosti.
Úřad práce Vyškov

Úﬁad práce není jen pro nezamûstnané
Další podrobnější informace může veřejnost
získat na internetové adrese: www.upvy.cz.
Z důvodu řešení situace na trhu práce se jako
stále důležitější jeví co nejširší spolupráce se
zaměstnavateli. To je provázeno nutností vzájemné informovanosti úřadu práce a podnikatelské veřejnosti o vytváření nových pracovních
příležitostí, ale i větší možnosti zaměstnavatelů
využívat služeb úřadu práce při získávání pracovníků na uvolněná pracovní místa. Podpora
ze strany úřadu práce je pro podnikatele rozhodně zajímavá – nejčastější formou je dotace
na úhradu mezd (až 5000 Kč měsíčně po dobu
jednoho roku), případně dotace na vytvoření
nového pracovního místa (jednorázově až
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Pﬁíprava na novou sezónu
Přestože do 1. dubna zbývá ještě více než
měsíc, přípravy na novou návštěvnickou sezónu v zámku jsou v plném proudu. Zámecké interiéry procházejí postupnou očistou a součas-

Ukonãení nástavby Z· Komenského
O nástavbě ZŠ Komenského jsme hovořili se
stavitelem Janem Hudcem, který je pověřen technickým dozorem.
Pane staviteli, kdy bude ukončena nástavba
škole?
Úřední kolaudace proběhne 23. února.
Co získá naše škola v nových prostorách
nástavby?
K dispozici budou dvě učebny pro výuku jazyků, dvě učebny pro výuku informatiky, jedna
učebna pro výuku všeobecné výtvarné výchovy
a jedna speciální učebna s elektrickou pecí pro vypalování keramických výrobků. Dále zde bude
multimediální pracovna, tj. knihovna, učebna s videoprojektorem. K těmto specializovaným učebnám bude patřit sociální zařízení.
Komu patří největší dík za tuto provedenou
stavbu?
Poděkování patří všem, kdo se na této akci podíleli, ale především panu poslanci Sobotkovi,
který zajistil finanční prostředky v částce
14 000 000 Kč, starostovi města panu Kostíkovi,
vedení školy Komenského nám., dodavateli stavby firmě Čáslava-stav se stavebním dozorem panem Sukovatým.
Kdy dojde ke slavnostnímu otevření této
nástavby školy?
V sobotu 17. března v 9.30 hod. bude slavnostně přestřižena páska a umožněn přístup veřejnosti, kterou tímto srdečně zveme k prohlídce nového
školního zařízení.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Alois Rotrekl

ně se připravují nové výstavy. Vedle dlouhodobé výstavy „Napoleonské války a české země“
otevřeme začátkem dubna výstavu „Krajka
a květina“. Jedná se o výstavu paličkované
krajky s květinovými a jarními motivy, kraslic
a podobných výtvorů, vycházejících z lidových
tradic. Svým zaměřením výstava velmi dobře
zapadá do doby kolem Velikonoc.
Letošní sezóna v zámku však začne již v sobotu 31. března, kdy budete mít opět příležitost
navštívit nejen zámeckou expozici, ale také
podzemí. Při odhalování Tajemství zámeckého
sklepení se potkáte s dávnými postavami, které
se v zámku pohybovaly v minulosti.
Protože počet návštěvníků je omezen, doporučujeme rezervovat si vstup předem na telefonickém čísle 44 22 16 85.
Při příležitosti prohlídek zámeckého sklepení v sobotu 31. března 2001 vám Zámecká černá kuchyně nabízí občerstvení. Pro návštěvníky
budou připraveny teplé a studené nápoje i jídla.
HM

• V sobotu 3. února se uskutečnil 9. ples
naší základní školy. V příjemné atmosféře navozené skupinou Panorama se návštěvníci
plesu bavili až do třetí hodiny ranní. Do bohaté tomboly přispěl Klub přátel školy, rodiče našich žáků a slavkovští podnikatelé.
Hlavními cenami byl televizor, věž, mobilní
telefon, mikrovlnná trouba a vysavač. Desátý
ples se uskuteční 2. února 2002.
• V úterý 6.února proběhl zápis žáků do první
třídy. Naše budoucí žáky s jejich rodiči přivítal
na společném setkání ředitel školy. Poté následovalo krátké vystoupení pěveckého sboru. Při
samotném zápisu poznávaly děti barvy, tvary,
recitovaly nebo zpívaly. A byly moc šikovné.
Mnohé se již do školy těší a my se budeme snažit, aby se jim u nás líbilo.
• V okresním kole matematické olympiády
skončil náš žák Jirka Hlaváček na 4. místě.
Soutěže se účastnilo 17 žáků. Na prvních třech
místech byli žáci gymnázií a matematické třídy
z Vyškova.
vedení ZŠ Tyršova

Dne 30. ledna 2001 se v Základní umělecké škole ve Slavkově u Brna uskutečnil v pořadí již II. hudební večer. I tento koncert žáků byl jednou z akcí,
kterou jsme si připomněli 45. výročí vzniku ZUŠ ve Slavkově u Brna.
Představily se v něm především komorní souZpestřením koncertu byla i dvě sólová vybory, které byly po úspěšném absolvování soustoupení. Na housle zahráli Michaela Kalábová
a Adam Faik ze třídy p. uč. M. Strejčka za klatěžního školního kola nominovány do kola
vírní spolupráce Mgr. J. Večeřové. Housle stříokresního, jehož pořadatelem se pro tento rok
daly flétny, opět v komorním složení, pod vedestává zdejší škola. V úvodu koncertu zazněly
ním p. uč. J. Handrly a flétnové duo p. uč.
fanfáry žesťového kvarteta ze třídy p. uč. M.
J. Bajáka. Koncert se vydařil nejen díky pěkČervinky, které navodily slavnostní atmosféru.
ným výkonům žáků, ale i díky početné návštěvDiváci slyšeli smyčcové soubory, a to ze třínosti slavkovské veřejnosti a rodičů.
dy p. uč. M. Letecké a p. uč. M. Strejčka. Na
Všem zúčastněným přejeme hodně zdaru
zdařilém výkonu se podílely i klavírní doprovoa úspěchů v okresním kole soutěže komorních
dy žákyň naší školy.
souborů ZUŠ.
J. Handrla

hodněných půjček majitelům obytných domů.
Postup poskytování půjček vlastníkům
obytných domů je upraveno vyhláškou města.
Podle této vyhlášky jsou půjčky poskytovány
na níže uvedené účely při dané splatnosti
a úrokové sazbě:

Úãel pÛjãky
Splatnost (roky)
Obnova stﬁechy
3
Zﬁízení plynového nebo el. topení ve stávajícím domû
3
Dodateãná izolace domu proti spodní vodû - star‰í 15 let
4
Obnova fasády domu vãetnû oplechování - star‰í 15 let
4
Zateplení obvodového plá‰tû domu star‰ího 5 let
4
V˘stavba pÛdní nástavby bytu ru‰ící plochou stﬁechu
8
Vestavba bytu do pÛdního prostoru
8

Jednotlivé půjčky lze kumulovat s výhradou
půjčky na obnovu fasády a zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na
jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně
na jeden a tentýž účel u jednoho domu.
Půjčky jsou poskytovány na základě výběrového řízení, které vyhlašuje zastupitelstvo
města zásadně 1–2x ročně (zpravidla v lednu
a dubnu příslušného roku). Žádosti jsou vyhodnocovány komisí fondu, která následně navrhne poskytnutí půjček a tento návrh předloží zastupitelstvu města ke schválení.

Informace ze Z· Tyr‰ova

II. hudební veãer ÏákÛ v ZU·

Poskytování návratné finanãní v˘pomoci na opravy
a modernizaci bytového fondu – pÛjãky FRB
Město Slavkov u Brna získalo v roce 1994
od Ministerstva financí ČR návratnou finanční
půjčku na opravy a modernizaci bytového fondu. Tato výpomoc slouží jako obnovující se
zdroj k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového fondu obcí a k poskytování zvý-

2/2001

Úrok (%)
4
4
6
6
6
7
7

Horní hranice pÛjãky v tis. Kã
do 40/dÛm
do 25/byt
do 40/dÛm
do 15/byt
do 15/byt
do 60/byt
do 40/byt

Žádosti o půjčky z fondu FRB jsou k dispozici na Městském úřadu – odbor bytového a tepelného hospodářství a zde Vám taktéž zodpovíme případné dotazy v souvislosti
s uvedenými půjčkami.
Pro informaci uvádíme, že 2. kolo výběrového řízení pro rok 2001 bude probíhat v době
od 2. 4. do 2. 5. 2001. V tomto termínu je tedy
potřebné, aby žadatelé odevzdali na Městském
úřadě vyplněné žádosti.
Ing. Pavel Benda
vedoucí odboru BTH

Úspûch ÏákyÀ Z· Komenského
V lednu se ve Vyškově uskutečnilo okresní
kolo konverzační soutěže v německém jazyce.
Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium
cizích jazyků, posilovat jejich motivaci a zvýšit
úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků.
Žáci ZŠ Komenského se již několik let pravidelně zúčastňují okresního kola, kde se jim zatím
vždy podařilo umístit se v první polovině soutěžících. V průběhu soutěžního klání musí žáci prokázat dovednosti v několika řečových oblastech.
Nejdříve je to poslech s porozuměním. Soutěžící
plní úkol na základě německého textu slyšeného
z kazety. Zadání mají k dispozici již před poslechem, aby jim bylo jasné, na jaké informace se
mají soustředit. Následuje konverzace se členy
poroty. Ta je zahájena rozhovorem, během kterého se soutěžící představí členům poroty a zodpoví
jejich dotazy. Pak řeší jazykovou situaci.
Posledním úkolem soutěžícího je popsat obrázek.
V konverzační soutěži se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Letošního okresního kola ve Vyškově se zúčastnilo 28 soutěžících ve dvou věkových kategoriích. Velmi pěkného výsledku dosáhly žákyně ZŠ
Komenského Slavkov. Žákyně 7.A Eva Hladká
získala 1. místo v mladší kategorii a Katka
Koutná z 9.A obsadila 4. místo v kategorii starších žáků. Oběma děvčatům blahopřejeme.
PhDr. Hana Sokoltová

2/2001

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

5

i

NFORMACE
S

Tým „Evropské jízdy“, který uskutečňuje projekt regionálních aktivit MZV ČR, realizovaný v rámci komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie,
zavítal do Brněnské kraje ve dnech 19. až 25. února 2001.
komunikace s jednotlivými skupinami obyvatel
Ministerstvo zahraničních věcí již delší dobu
menších měst a obcí zvýšit zájem veřejnosti
organizuje řadu informačních a vzdělávacích ako problematiku související se vstupem České retivit, jejichž cílem je upoutat pozornost veřejnospubliky do Evropské unie. Projekt probíhá od listi na problematiku integrace České republiky do
topadu 2000 do června roku 2001 a v rámci šestEU. Projekt série informačních aktivit v regionácti týdenních výjezdů navštíví Evropská jízda
nech ČR si klade za cíl netradiční formou přímé
cca 90 měst a obcí.
Tým odborně vyškolených komunikátorů se
bude po regionech ČR pohybovat v mikrobusu
označeném logem Evropské jízdy a bude vybaven informačními materiály, které bude distribuovat při diskusích s obyvateli navštívených měst.
Tým Evropské jízdy se bude také pravidelně každý den setkávat se studenty středních škol.
Do Slavkova zavítala Evropská jízda ve čtvrtek
22. února. Na programu měla v 10 hod. setkání
a besedu se studenty ISŠ na Tyršově ulici, ve
13.30 h proběhlo setkání u starosty města a poté
setkání s veřejností na Palackého náměstí.
Mediálními partnery se staly Český rozhlas,
Deníky Bohemia a vydavatelství Den.
(tv)

VIDEOSTUDIO-PROFI
Snímek z doby před více než 35 lety připomíná
dnes již zaniklou masopustní tradici ve Slavkově
u Brna. Doba masopustu vrcholila průvodem
maškar na ostatky – v úterý před Popeleční středou. V podobě masopustního humoru se lidé
uměli bavit a také obveselit jiné. Ostatky končí
doba nevázaného veselí od svátku Tří králů.
Popeleční středou začíná doba svatopostní trvající šest týdnů do svátků velikonočních. Doba půstu by měla vést k zamyšlení nad pomíjivostí života, k pročištění mysli i k upevnění zdraví. (js)
Foto: archiv js

682 01 Vyškov, Masarykovo nám. 23
Tel.: 0507/220 20, Fax: 0507/220 20

☺ Ideální rodinná dovolená v Itálii
BIBIONE – apartmány
10-denní autokarové zájezdy
odjezd ze Slavkova
od 2190 Kã os./t˘den vã. dopravy

VÍDEÀ – lodí po Dunaji
prohlídka mûsta s prÛvodcem
a cesta lodí do Bratislavy
16. ãervna 2001
dospûlí 650 Kã, dûti 6–15 let
520 Kã, dûti do 6 let 340 Kã

VÍDEÀ – prázdninová pro dûti
prohlídka mûsta s prÛvodcem
a náv‰tûvou Prátru
1. srpna 2001 – cena 340 Kã/os.

rPdoje

kun‰tátské
keramiky

iano jbdeánkv
uoStrmine tívecn

Ïe5 00d urÛhR

AEIL TESVRSI ,rBûnsnák7 72 ,lSvaok v urBan ,et.l :60205 7387 ,40 06 6376 238

• natáãení videokamerou SVATBY,
A KULTURNÍ UDÁLOSTI aj.
• digitální zpracování záznamu
• v˘roba kopií, pﬁepis a zpracování
amatérsk˘ch videozáznamÛ

RODINNÉ
Jiﬁí Májek
Nûmãany 240
tel.: 0606/29 48 86
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Bûhem tohoto t˘dne se objevila na pultech trafik
a knihkupectví informaãní broÏura Informace –
Slavkovsko 2001, urãená pro obyvatele Slavkova
a sousedních obcí. V tomto jiÏ tﬁetím vydání se na
72 stranách podaﬁilo zaznamenat spoustu zmûn –
nové ordinaãní doby lékaﬁÛ, otevírací doby potravináﬁsk˘ch obchodÛ, nová telefonní ãísla obãanÛ atd.
A navíc je zde kromû pﬁehledu spoleãensk˘ch
a ostatních akcí ve Slavkovû i kompletní seznam
v‰ech zájmov˘ch krouÏkÛ a oddílÛ nejen pro dûti.
V seznamu firem a ﬁemeslníkÛ mají obãané moÏnost vybírat si navíc i ze tﬁí dal‰ích obcí – Holubic,
Hru‰ek a Vele‰ovic.

Informace ke svatbám a kﬁtÛm v ﬁímskokatolické farnosti
Církevní sňatek a křest nejsou pouhými obřady, ale také přijetím svátosti, která je výrazem
křesťanského života. Protože vstup do manželství i narození dítěte patří mezi významné životní události, koná se před udělením svátosti příprava ve formě několika setkání s knězem
a lektory, která obsahuje uvedení do života víry
a otázky manželského života nebo výchovy dětí.
Ti, kteří chtějí mít svatbu v kostele nebo uvažují o křtu svého dítěte, se mohou kontaktovat
osobně nebo telefonicky na faře. Jelikož zájemců
bývá více, koná se příprava společně v určitých
termínech. Uvedené informace se týkají těch, kteří mají své bydliště ve farnosti (tj. Slavkov,
Němčany, Hodějice, Heršpice, Nížkovice).

Svatba
Termín sňatku
Začátek přípravy
duben až červen
od 1. března
červenec až říjen
od 1. května
listopad až leden
od 1. září
únor až březen
od 1. prosince
Příprava je dvouměsíční, uvedené termíny
jsou nejzazší. O prázdninách příprava neprobíhá.
Křest
Rodiče se ohlásí na faře co nejdříve po narození dítěte. Termíny přípravy i křtů jim budou
oznámeny.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Pokraãuje zimní stﬁelecká liga
10. února proběhlo na zámecké střelnici ve
Slavkově u Brna IV. kolo Zimní střelecké ligy pořádané SSK 0750 E-COM Slavkov. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 střelců, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách.
V disciplíně SP 5+30 zvítězil V. Čučka z pořádajícího SSK nástřelem 275 b. před M. Gregorem
z Bučovic 274 b. a R. Tomanem z SKP Vyškov
a J. Goldhammerem z SSK 0750 E-COM
Slavkov, kteří dosáhli stejného výsledku 273 b.
Disciplínu SP 30+30 vyhrál nástřelem 560 b. dorostenec T. Záruba ze Znojma, který v současné
době střílí za střeleckou školu Plzeň, před
V. Kúřilem ze Ždánic 541 b. a Milanem Gregorem
z Bučovic s 538 b. V disciplíně VP 15+15 zvítězil
J. Goldhammer nástřelem 277 b. před S.
Hlaváčkem z Brna 272 b. a V. Kúřilem 269 b.
V poslední disciplíně VPs 5+30 nástřelem 260
bodů zvítětzil MUDr. J. Wondra z Břeclavi před P.

Vyoralem z Křenovic 257 b. a V. Čučko ze
Slavkova 254 b.
Příští kolo Zimní střelecké ligy proběhne
3. března opět na střelnici E-COM v kazematech
slavkovského zámku. Zahájení soutěže bude
v 9.30 hodin.
Zájemce o získání zbrojního průkazu upozorňujeme, že kurs přípravy ke zkouškám odborné
způsobilosti bude zahájen v sobotu 24. února
2001 na střelnici E-COM ve 14 hodin.
Přehled a popis akcí pořádaných na
Zámecké střelnici firmy E-COM v březnu
3. 3. Zimní liga – dlouhodobá střelecká soutěž
9. 3. Seminář rozhodčích sportovní střelby
17. 3. Zimní liga – finále. Ukončení dlouhodobé střelecké soutěže
24. 3. Jarní střelecká soutěž E-COM
31. 3. Aprílové střílení
J. Goldhammer
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 25. února 2001 vzpomeneme třetího smutného výročí, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ANNA HLOŽKOVÁ
ze Slavkova
Kdo jste ji znali, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery s rodinami a syn

VáÏení pﬁátelé country hudby,
je zde další rok činnosti hudební
skupiny Poutníci a sice již třicátý prvý.
Jedna z prvních akcí naší skupiny
v nadcházející sezóně, čítající zhruba
stovku koncertů, bude už tradiční
Josefský country bál. Termín je 16. 3.
2001. Místo konání je již klasické –
Společenský dům ve Slavkově u Brna. Vše vypukne ve 20 hodin. Předprodej lístků proběhne v
Informačním regionálním centru taktéž na
Palackého náměstí 1. Vstupenky v ceně 80 Kč se
začnou prodávat od 1. března.
Hrát a zpívat vám budou samozřejmě Poutníci,
kterým letos pomůže brněnská kapela hrající moderní country The Bourbons. Pro ty, co byli návštěvníky loňské přehlídky Country s Napoleonem na zámku, to není neznámé jméno.
Nebude scházet taneční soubor klasických wes-

Parazitózy
Výskyt střevních parazitů – hlístic a tasemnic
– je u psů a koček velmi častý. Mnoho zdravých
jedinců má ve střevech malou invazi těchto cizopasníků. Ohroženou skupinou jsou psi, kteří se
shromažďují na malám prostoru, kde dochází
k silnému promoření prostředí. Například vajíčka
škrkavek jsou velmi odolná a schopná invaze po
dlouhou dobu. Na rozdíl od vakcinace nechrání
žádné odčervení před reinvazí, která může nastat
ve velmi krátké době. Cílem odčervení je zlikvidovat aktuálně přítomné parazity nebo přinejmenším zabránit jejich přemnožení a dostat tak
jejich stav pod kontrolu. Běžně se vyskytují škrkavky a tasemnice, nejsou však přenosné na člověka. Výjimkou může být vzácné a krátkodobé
přežívání tasemnic rodu Dipilidum u malých dětí
a vzácně popisovaný výskyt vývojových stadií
škrkavek (označovaných jako larva migrans)
u lidí, kde může alergizovat a případně působit

ternových tanců Quadrilla z Brna. Toto
seskupení v čele s panem Bartůňkem
vás určitě naučí nějaké nové čtverylky
a ukáže další zajímavé tance ze svého
repertoáru. I letos bude tombola a doufejme, že ceny v ní vás donutí koupit si
co nejvíce losů. Občerstvení zajistí
jako každoročně restaurace Josefína. Vhodné oblečení – jak kdo se cítí. Pořadatelem tohoto večera je Historické muzeum a Poutníci.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří
přišli na náš koncert k třicátému výročí kapely,
jenž se ve Slavkově konal v listopadu. Vás, přátelé, a samozřejmě i ty, co na tomto vystoupení
nebyli, srdečně zvu jménem pořadatelů a všech
účinkujících. Tedy na shledanou 16. března na
Josefském country bále ve Společenském domě
ve Slavkově u Brna.
Jiří Karas Pola
i vážné zdravotní potíže. Oběma nákazám lze
předcházet běžnou hygienou. Především u mladých psů se můžeme setkat s protozoární nákazou
přenosnou na lidskou populaci, kterou vyvolává
prvok Giardia intestinalis a Cryptosporidium canis. Na tyto parazity běžné odčervovací přípravky
nefungují, a proto je vhodné je v ohrožených chovech diagnostikovat.
V humánní medicíně obávaná toxoplasma gondí je přenosná na člověka. Infekce ženy během
gravidity je velmi nebezpečná pro vyvíjející se
plod. Konečným hostitelem této toxoplasmy je
kočka, mezihostiteli ostatní teplokrevná zvířata
a člověk. Nejčastější cesta infekce je pozření syrového masa, nebo nedodržování základních hygienických návyků, zvláště pak po kontaktu s trusem
koček. Naprostá většina zdravých koček vylučuje
zárodky jen jednou v životě po dobu 1–3 týdnů,
potom se u nich vyvine dostatečná imunita vůči
infekci. Běžně si tuto periodu kočky odbudou během prvního roku života. Závěrem lze říct, že toxoplasmózou se lze od kočky nakazit jen velmi
vzácně, a to kontaktem s předměty potřísněnými
trusem kočky, která vylučuje zárodky.

Realitní ãinnost

• koupû - prodej
• oceÀování nemovitostí
Stavební ãinnost • zpracování rozpoãtu
• rekonstrukce
DODATEÃNÁ IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
• obnovení izolace vlhkého zdiva strojním podﬁezáním
nebo injektáÏí
• izolace proti vodû a ropn˘m produktÛm PE foliemi
• protiradonové clony
• prodej izolaãních materiálÛ, ND na strojní pily
• prodej injektáÏních náplní
• prodej stavební chemie
• dodateãná izolace bytov˘ch prostor pﬁedsazenou stûnou
• prodej hydroizolací – stûrkov˘ch izolací
• nov˘ hydroizolaãní systém AKVATRON
- hydroizolace staveb
- odstranûní prÛniku tlakové vody
- odstranûní vzlínající vlhkosti
- ochrana betonov˘ch a Ïelezobetonov˘ch konstrukcí

Pavel Chvátal
majitel

Brnûnská 727
Slavkov u Brna
tel.: 0602 57 83 74
0606 73 62 83

okénko

Při aplikaci inzulínu injekční cestou vzniká
kontaminovaný odpad, tj. použité jehly, injekční
stříkačky, testovací proužky, lancety a inzulínové
ampulky. Dosud se tento odpad většinou odhazoval do popelnic nebo kdekoliv. Z iniciativy Svazu
diabetiků ČR a hlavního hygienika ČR přicházíme
s řešením, jak tento odpad hygienicky a účinně likvidovat. Vedla nás k tomu snaha omezit riziko
úrazu při manipulaci s tímto odpadem a také omezit možnost zneužívání stříkaček narkomany.
Po schválení odborem rozvoje a životního prostředí MÚ ve Slavkově a firmou Respono navrhujeme ukládat tento odpad do prázdných, čistých
PET láhví (nejlépe 0,5 l). Plnou láhev s tímto odpadem zavíčkujete a můžete ji odevzdat do zvláštního kontejneru na sběr prošlých léků v obou lékárnách ve Slavkově nebo přímo do sběrného
dvora Respono, Zlatá hora 1469.
Cílem této akce je ochrana zdraví diabetika a jeho
rodiny, zamezení přenosu infekcí a zneužití narkomany. Je to záruka, že tento odpad bude odvážen do
speciální spalovny. Prosíme vás tedy o určitou disciplínu a pochopení. Nic nás to nestojí – prázdných
PET láhví je v každé domácnosti dost. Děkujeme
všem, kteří na tento způsob likvidace přistoupí, za
jejich dobrou vůli a smysl pro pořádek.
• V úterý 27. února se ve 14 h uskuteční v restauraci Josefína členská schůze ÚO Svazu diabetiků, kde se dozvíte vše o práci a hospodaření za
uplynulý rok a o programu na rok 2001.
• V úterý 20. března se uskuteční beseda s dietní sestrou nemocnice u sv. Anny v Brně p. J.
Andráškovou na téma Talíř diabetika. Besedy pro
diabetiky se konají v LD Austerlitz Medical, Zl.
Hora 1466, a to pro dvě skupiny od 14 a od 15.30
hodin.
Marie Miškolczyová

ERLATIS REIV
Saníbíz
: •Rdoni˘nd mÛ– B ‰ovoci epã .72,7o rk
.yVk‰voz
sa.tp olhc:a4 32m ;2z haarad :62 62mC
ne:a4 020 00K ããv .rpvozi eKR•
R doni˘nd mÛ– S alkvvou B nr apã .0173z
sa.tp olhc:a2 69m ;2z haarad :93 12mC
ne:a8 040 00K ããv .rpvozi eKR•
R donin˘ dÛm – Vele‰ovice ãp. 87
zastavûná plocha: 101 m2
Cena: 89 300 Kã vã. provize RK
• Chata 4x4 m – Hostûrádky-Re‰ov
terasa 2x4 m, se zahradou 400 m2
Cena: 262 500 Kã vã. provize RK

Hledáme pro na‰e klienty rodinné domky,
byty – koupû, prodej, pronájem

VELIKÉ
SLEVY PRO DÒCHODCE!
Poskytujeme slevy aÏ 3000 Kã! Vyberte si
u nás televizor, praãku, chladniãku, mrazniãku,
myãku nebo sporák a my Vám jej pﬁivezeme.

Skuteãnû
u‰etﬁíte!

Po–Pá 9–17.30 h
So
9–11.30 h

T-MARKET
NádraÏní 21
·lapanice u Brna
tel. 05/44 22 80 13
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BŘEZEN
V ovocné zahradě provádíme průklest a zmlazování jádrovin, bobulovin a dokončujeme řez
révy vinné. Řežeme rouby jádrovin. Starší kmeny
stromů očistíme od staré borky a natíráme vápenným mlékem. Začínáme vysazovat ovocné dřeviny, broskvoně nejlépe až na začátku rašení.
Provádíme roubování peckovin a ve druhé polovině měsíce začínáme roubovat jádroviny.
Podle počasí provádíme jarní postřik (minimální teplota +8 °C Oleoekalux +15 °C).
Peckoviny, jádroviny, bobuloviny, vinná réva.
Likvidujeme všechny přezimující škůdce (postřik provádíme ve fázi „myšího ouška“ – zelené
lístky vystrkují růžky z rozpuklého květného pupenu). 1. Oleokol, Oleoekalux - 1 %, Torant - 0,1 %.
Slivoně. 1. Jarní postřik - Oleoekalux 1 %. 2.
Před květem a po odkvětu Rovral-50WP 0,2 %,
Sporgon 0,04 % Moniliosa peckovin (spála květů
– hniloba plodů). 3. Ihned po odkvětu - Anthio-330 0,15 %, Zolone 0,2 % (pilatka švestková – pokud
neprovedete tento postřik, bude málo ovoce).
Meruňky. 1. Jarní postřik. 2. Před květem –
Rovral, Sporgon.
Třešně, višně. 1. Jarní postřik. 2. Před květem
– Rovral, Sporgon.
Broskvoně. 1. Jarní postřik. 2. Kadeřavost Dithane 0,3 %, Sylit 65 0,1 %, Champion 50 WD
(dvakrát opakovat postřik).
Jádroviny. 1. Jarní postřik. 2. Strupovitost
(myší ouško) - Dithane M45 0,2–0,3 %, Discus-

PolyramWG (zdravé jablko). S pesticidy (postřiky) je třeba zacházet
s maximální opatrností. Dodržet délku ochrany
lhůty u jednotlivých postřiků, sklízet ovoce a zeleninu až po uplynutí ochranné lhůty.
V zelinářské zahradě přihnojujeme záhony
kompostem a průmyslovými hnojivy. V roce, kdy
hnojíme chlévským hnojem, snižujeme dávky
průmyslových hnojiv (nepředávkovat dusík).
Sejeme kořenovou zeleninu, cibuli, pór, špenát,
cibuli sazečku a jarní česnek.
Upozorňujeme občany, že od 3. března v době
od 8 do 9 hodin každou sobotu prodáváme umělá hnojiva, která navážíme i na malé množství.
Prodáváme v domě zahrádkářů na ulici Čs. armády.
Český zahrádkářský svaz

INZERCE
• ZPROSTŘEDKUJI ÚVĚR na bydlení.
Dále Go + Twist sady - splátky + 0% bez ručitele dle letáku. Tel.: 05/44 22 16 20, mob.:
0602/830 485. www.lkfs.webzdarma.cz
• FRANCOUZŠTINU naučím – doučím.
Děti i dospělé. Tel. 0604 92 50 18.
• PRODÁM STŘEŠNÍ NOSIČ na Felicii (uzamykatelný) - 800 Kč. Tel.: 0605 742 853.
• NECHÁTE MOBIL VYDĚLÁVAT? Tel.:
0602/830 485.
ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
http://www.spacil.cz
e-mail: elektro.spacil@iol.cz

NEJVùT·Í V¯BùR ELEKTROSPOT¤EBIâÒ, KTER¯ KAÎDÉHO POLOÎÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18
OD PRAÎÁK-VRBA, P¤EROV, NÁM. T. G. MASARYKA 13
SHOPPING CENTER, B¤ECLAV, J. PALACHA 3197

05/46 21 16 94
05/44 21 80 03
05/43 21 12 46
068/541 79 76
0632/55 22 02
0618/84 84 24
0508/33 37 10
0641/21 95 62
0627/32 55 01

ví
Královksttra
plné ele
PRODEJ NA SPLÁTKY
I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km
ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA
0800 13 72 35
Po–Pá 8–17 h

PORADENSKÁ CENTRA:
Vy‰kov, Palánek 1 (AgrodÛm)
0507/33 37 90

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY, a. s.

Buãovice, nám. Svobody 930
(u kostela)
0507/38 07 90
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
60 SEKUND Superhvûzda NICOLAS CAGE a sexy ANGELINA JOLIE spolu parádnû rozjíÏdûjí adrenalinem nabit˘ nov˘ akãní hit!
Legenda mezi zlodûji aut „Memphis“ si myslel, Ïe s kriminální
kariérou skonãil. Pak ale dostane zakázku, kterou nemÛÏe odmítnout: buì vezme ‰ílen˘ k‰eft, nebo si jeho bratra najde místní ‰éf
podsvûtí a stáhne z nûj kÛÏi! Aut na seznamu je hodnû a ãasu pekelnû málo.VHS+ DVD
M: I – 2 NULOVÁ ·ANCE 2. TOM CRUISE. Jak zabráníte teroristÛm rozpoutat hrozbu pro cel˘ svût? To je úkol pro zvlá‰tního
agenta IMF Ethana Hunta. V této mimoﬁádnû nebezpeãné misi
musí agent Hunt spoleãnû se svou pÛvabnou partnerkou zabránit roz‰íﬁení smrtelnû nebezpeãného viru, kter˘ by mohl ohrozit
nic netu‰ící lidstvo. VHS + DVD. Start 1. 3.
STÍN POCHYBNOSTÍ MELANIE GRIFFITH, TOM BERENGER. Ve
svûtû, kde v‰ichni lÏou, je pravda nebezpeãná.
PEVNOST SEAN CONNERY, MEG RYAN. Poruãík Cadwell a policejní inspektor Austin se nemají pﬁíli‰ v lásce. Nyní jsou donuceni spolupracovat, aby dopadli brutálního vraha. Nejprve tedy
pﬁeskakují jiskry, poté létají kulky v ulicích San Francisca.
DEVÁTÁ BRÁNA JOHNNY DEPP. Lechtiv˘ strach, mrazení v zádech
a v‰udypﬁítomná existence tajemného zla, k tomu v˘borné herecké
v˘kony - to jsou hlavní atributy tohoto mysteriózního pﬁíbûhu.
SLEPIâÍ ÚLET Okouzlující film pro v‰echny generace.
Nezapomenutelné postaviãky, skvûlá animace a spousta legrace!
Kdo neuteãe, skonãí na pekáãi!!!
K - 9 MÒJ P¤ÍTEL SE STUDEN¯M âUMÁKEM. JAMES BELUSHI.
Detektiv Dooley a jeho ãtyﬁnoh˘ parÈák Jerry Lee bojují proti zloãinu. Jedineãn˘ film pln˘ spousty legrace a akce.
K - 9 (II) Nyní se t˘m K - 9 rozrostl o krásnou chytrou detektivku
Wellesu a jejího vysoce disciplinovaného dobrmana Zeuse. Oba
stále stejnû mazaní.
TITAN A. E. Pﬁipravte se na strhující boj o pﬁeÏití lidstva! Mlad˘
hrdina má klíã k záchranû pﬁímo na dlani své ruky… Napínavá
vesmírná jízda plná skvûlé animace, efektÛ a jedineãné hudby!
TEMN¯ ANDùL FILM Jamese Camerona. Max – mladá Ïena geneticky naprogramovaná na nejvy‰‰í inteligenci, sílu a rychlé reflexy musí bojovat za záchranu budoucnosti celé Ameriky.
Jedineãné apokalyptické dobrodruÏství, které láme meze lidské
pﬁedstavivosti.
BOJI·Tù ZEMù JOHN TRAVOLTA. Pí‰e se rok 3000 a zemi ovládli mimozemské bytosti… VHS+ DVD
KRÁLOVÉ SEXU CHARLIE SHEEN, EMILIO ESTEVEZ. Nejprve
nás v‰echny vzru‰ili, pak se postavili proti sobû.
SK¤EKOT Nebezpeãná hororová podívaná, pﬁi které zemﬁete smíchy! Vﬁískej, jestli ví‰, co jsem dûlala minul˘ pátek tﬁináctého!
SPECIÁLNÍ AGENTI CRASH & BYRNES Teroristé proti nim nemají ‰anci – pokud se tito dva nezabijí navzájem!
DUCH PODSVùTÍ Akãní thriller ze zloãineckého podsvûtí.
OBù·ENEC Dûsiv˘ psychologick˘ thriller o Ïenû pronásledované
brutálním vrahem, kter˘ zabíjí pokaÏdé, kdyÏ se jí podaﬁí nûkoho
porazit pﬁi internetové hﬁe zvané Obû‰enec.
·PINAV¯ K·EFTY ALEC BALDVIN. Profesionální zlodûj, dobr˘
„k‰eft“, vyloupit tiskárnu a ukrást potravinové poukázky. Nic lehãího…
PING! Ná‰ hrdina je mal˘, ale velmi odváÏn˘ pejsek. TouÏí jako
kaÏd˘ po velké a ‰Èastné rodinû. Ale nic není bez pﬁekáÏek.
MAGICKÁ ZBRA≈ je tajemná rukavice, kterou snad pouÏívala kdysi Johanka z Arku. Chrání pﬁed kulkami, dokáÏe se zmûnit na ostrou ãepel, vyvolává vize a skládá se do elegantního náramku…
ÚTOK VET¤ELCÒ Nebezpeãí je moÏná blíÏ na‰emu domovu, neÏ
jsme si mysleli…
LEBKY mocná tajná organizace, která vám mÛÏe dát v‰e, po ãem
touÏíte… Ale za urãitou cenu dostat se tam bylo snadné, utéct
pryã je sebevraÏdou…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 05/44 22 05 74

SLEVA 0,25 % PRO NOVÉ KLIENTY DO 29 LET!
ÂEKÁ VÁS RENOVACE KOUPELNY,
ST¤ECHY, OKEN, PODLAHY apod. …

Dále hledáme
úvûrové poradce, obchodní zástupce pro oblasti:

Vy‰kov, Slavkov, Buãovice

RYCHLÉ a LEVNÉ pÛjãky
• PÛjãka
50 000 150 000 250 000
• Va‰e hotovost 10 000 30 000 50 000
• splátka
654
1 962
3 271

EXPRESNÍ ÚVÛR
jen 10 dní a je pﬁipraven

• státní pﬁíspûvek aÏ 4500 Kã
• stál˘ tarif 40:60
• úrok 4,5 %
• v˘hodn˘ tarif 20:80
• 6% úvûr
Informace na v˘‰e uvedené adrese,
pﬁípadnû volejte mobil: 0604/27 26 27
0604/17 78 01

NA VA·I NÁV·TùVU SE Tù·Í PRACOVNÍCI NA·Í KANCELÁ¤E

VáÏení zákazníci,
od pondûlí 19. února nás najdete na adrese:
Palackého nám. 74 (1. patro).
Otevírací doba:
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek

14–17 h
13–16 h
14–17 h
13–16 h
14–17 h

Palackého nám. 74 (1. patro), Slavkov u Brna
Tel.: 05/44 22 75 05, fax: 05/44 22 72 10
Gsm: 0606 208 113, e-mail:

2/2001
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B¤EZEN – DUBEN 2001

Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna
1. 3. ãtvrtek

ROAD TRIP

19.30 hod.

93 min.

Dal‰í várka teenagerovského humoru aneb ,Prci, prci na cestách‘. Co v‰echno se mÛÏe stát, kdyÏ dojde k fatálnímu omylu – zámûnû kazet.
Komedie USA. Vstupné: 41, 43 Kã
MládeÏi nepﬁístupno
3. 3. sobota

19.30 hod.

4. 3. nedûle

16.30 hod.

6. 3. úter˘

19.30 hod.

8. 3. ãtvrtek

19.30 hod.

10. 3. sobota

19.30 hod.

11. 3. nedûle

19.30 hod.

13. 3. úter˘

19.30 hod.

15. 3. ãtvrtek

19.30 hod.

17. 3. sobota

19.30 hod.

18. 3. nedûle

19.30 hod.

20. 3. úter˘

19.30 hod.

22. 3. ãtvrtek

19.30 hod.

24. 3. sobota

19.30 hod.

25. 3. nedûle

16.30 hod.

27. 3. úter˘

15.30 hod.

DINOSAURUS

82 min.

V‰echno to zaãalo tím, Ïe pﬁed pár desítkami milionÛ let se zatoulalo jedno dinosauﬁí vajíãko. Z vajíãka se vyklubal mal˘ iguanodon a zaãíná pﬁíbûh
z na‰í prehistorie. Film USA s digitálními dinosaury v ãeském znûní!
Vstupné: 48, 50 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ZAMILOVAN¯ PROFESOR 2

106 min.

Profesor Sherman Klump se Ïení. V hlavních rolích bláznivé komedie Eddie Murphy s hlasem O. Kaisera. Pﬁíbûh o jedné omlazovací formuli.
Komedie USA v ãeské verzi! Vstupné: 41, 43 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ÎENICH NA ÚTùKU

100 min.

Romantická komedie o mladíkovi, kter˘ se musí do 24 hodin oÏenit, aby získal milionové dûdictví. Vybere z více neÏ tisícovky nevûst?
Komedie USA. Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ANDùLIN POPEL

139 min.

Pﬁíbûh, kter˘ zanechá v du‰i poselství, Ïe nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo b˘t je‰tû hÛﬁ – anebo tﬁeba také o nûco lépe. Adaptace knihy
F. McCourta. Film Velké Británie/USA. Vstupné: 46, 48 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

24

81 min.

Mladiãká dívka s nejasn˘m postojem k Ïivotu podniká dobrodruÏnou jízdu kabrioletem s muÏem, kter˘ musí dle ultimáta vrátit sumu penûz.
Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie D. Beránek. Hrají: M. Trnavsk˘, B. Seidlová aj.
Vstupné: 41, 43 Kã
MládeÏi pﬁístupno

PONORKA U-571

111 min.

Nûmecká ponorka U-571 uprostﬁed válkou biãovaného oceánu. Gigantické tlakové vlny uvolÀují n˘tování. V tomto okamÏiku pravdy se pozná,
co je to b˘t kapitánem. Vstupné: 41, 43 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

SLEPIâÍ ÚLET

81 min.

Îivot na slepiãí farmû nemá Ïádné perspektivy. Plánují útûk, aÏ koneãnû pod vedením kohouta Rocky uletí. Animovaná pohádka o slepicích.
Film Velké Británie. Vstupné: 41, 43 Kã
MládeÏi prﬁístupno

102 DALMATINÒ

100 min.

Jsou znovu tady a pﬁibyl k nim jeden dal‰í pes, jeden papou‰ek a jeden Francouz. ·tûÀátka znovu vítûzí nad lÏí a nenávistí. Film USA
v ãeské verzi! Vstupné: 46, 48 Kã
MládeÏi pﬁístupno

6. DEN

27. 3. úter˘

19.30 hod.

29. 3. ãtvrtek

19.30 hod.

31. 3. sobota

19.30 hod.

1. 4. nedûle

19. 30 hod.

3. 4. úter˘

19.30 hod.

5. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

7. 4. sobota

19.30 hod.

8. 4. nedûle

19.30 hod.

10. 4. úter˘

19.30 hod.

12. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

124 min.

B˘val˘ pilot nejásá, kdyÏ na jeho místû je dokonal˘ klon. Nastává boj o pﬁeÏití. V hlavní roli Arnold Schwarzenegger. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 45, 47 Kã
MládeÏi pﬁístupn˘

VYVOLEN¯

107 min.

Pﬁi havárii vlaku zÛstává jedin˘ bez úrazu. Událost nemÛÏe b˘t pouhá náhoda. Jde o ‰Èastlivce nebo o nadãlovûka? Thriller USA.
Vstupné: 47, 49 Kã
MládeÏi pﬁístupn˘

GLADIÁTOR

149 min.

PoníÏen˘ váleãn˘ veterán vstupuje do arény antického ¤íma, aby se stal hrdinou. Úspû‰n˘ historick˘ velkofilm USA nominovan˘ na Oscara.
ReÏie R. Scott.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

DRSNEJ SHAFT

99 min.

Aby pomstil vraÏdu ãerno‰ského studenta, tak vrací policejní odznak a vezme spravedlnost do sv˘ch rukou. Kriminální film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

FOTR JE LOTR

107 min.

Starostliv˘ otec a jeho potenciální zeÈ v komedii o tom, Ïe rodinné souÏití není Ïádná legrace. V hlavních rolích R. D. Niro a B. Stiller.
Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

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

Kalendář akcí – březen 2001
Datum
26. 2.–2. 3.
3. 3.
3. 3.
8. 3.
8. 3.
11. 3.
15. 3
16. 3.
17. 3.
17. 3.
20. 3.
22. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
27. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

hod.
8.00–16.00
19.00 hod.
10.00–17.30
8.00–14.00
16.15 hod.
9.00 hod.
12.00 hod.
20.00 hod.
10.00–17.30
9.00–15.00
14.00 a 15.30
16.15 hod.
10.00–17.30
13.30 hod.
8.30 a 10.00
13.00–16.00
19.30 hod.
10.00–17.30

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

akce
Jarní prázdniny s DDM Slavkov – t˘denní pﬁímûstsk˘ tábor, cena: 1 den/50 Kã
Divadelní pﬁedstavení „Dívãí válka“ – Ochotnické sdruÏení PERUN Holubice. Vstupné 40 Kã; pﬁedprodej IRC Slavkov
Zimní liga dlouhodobá stﬁelecká soutûÏ
Okrskov˘ pﬁebor chlapcÛ v basketbalu – urãeno pro 6.–9. roãník Z·
Zájezd na plavání do Bluãiny – pro plavce a rodiãe s dûtmi cena 50 Kã/os.
Okresní kolo v ‰achu druÏstev Slavkov–Brankovice
Okrskov˘ pﬁebor v atletickém dvojboji – pro dívky a chlapce 2. a 3. tﬁíd Z·
Country bál – Poutníci, The Bourbons, Quadrilla
Zimní liga - finále. Ukonãení dlouhodobé stﬁelecké soutûÏe
III. kolo Oblastního pﬁeboru v basketbalu – kategorie passerelle s úãastí druÏstev Jihlavy, Ti‰nova, KromûﬁíÏe
Talíﬁ diabetika – pﬁedná‰í Jitka Andrá‰ková, dietní sestran nemocnice u sv. Anny v Brnû
Zájezd na plavání do Bluãiny – pro plavce a rodiãe s dûtmi, cena 50 Kã/os.
Josefské stﬁílení
Jarní stﬁelecká soutûÏ
Zájezd do Divadla Radost v Brnû na pohádku „SlÛnû aneb Proã mají sloni dlouhé choboty“. Cena: 65 Kã/os. (doprava + vstupenka)
KUK a CUK – v˘chovn˘ poﬁad pro M· a Z·
Okrsková v˘tvarná soutûÏ k mûsíci knihy na téma: „O nejkrásnûj‰í záloÏku do knihy“
Koncert Kyjovského komorního orchestru
Aprílové stﬁílení

místo konání
DDM Slavkov
Spoleãensk˘ dÛm
Zámecká stﬁelnice
hala IS·+Z· Komenského
odjezd od kostela
DDM Slavkov
tûlocviãna Z· Komenského
Spoleãensk˘ dÛm
Zámecká stﬁelnice
hala IS·
LD Austerlitz Medical
odjezd od kostela
stﬁelnice „Nad oborou“
Zámecká stﬁelnice
odjezd od kostela
Spoleãensk˘ dÛm
DDM Slavkov
RubensÛv sál zámku
Zámecká stﬁelnice

poﬁadatel
DDM Slavkov
HM Slavkov
E-COM s.r.o.
DDM Slavkov
DDM Slavkov
DDM Slavkov
DDM Slavkov
HM Slavkov
E-COM s.r.o.
DDM Slavkov
ÚO Svazu diabetikÛ
DDM Slavkov
MS KozoroÏec
E-COM s.r.o.
DDM Slavkov
HM Slavkov
DDM Slavkov
HM Slavkov
E-COM s.r.o.
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