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Vzpomínka na osvobození
Město Slavkov u Brna a zaměstnanci Městského úřadu informují obyvatele, že ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu
připravují vzpomínkový akt na pátek 25. dubna
v 16 hodin. Průvod vyjde od radnice k památníku padlých v zámecké zahradě a poté vzpomínková akce bude ukončena na místním hřbitově
u pomníku obětí 2. světové války. Dne 26. dubna v 16 hodin budou znít zvony z místního kostela. Zveme všechny spoluobčany k uctění památky při příležitosti 58. výročí osvobození.
V úterý 1. dubna se opět otevřou brány slavkovského zámku pro veřejnost. V zimním období se konají prohlídky pouze na objednávku
a čas se využívá na generální úklid, aby návštěvníci zavítali do opravdu krásných prostor,

Zámek se otevírá

Novotou září opravená budovy pošty.

Rekonstrukce po‰ty skonãila
Vážení občané, oprava budovy pošty byla
dokončena, a tak mi dovolte, abych vám před
otevřením pošty pro veřejnost poskytla několik informací. Provoz pro veřejnost bude ve
stávajících prostorách, tj. v areálu firmy
Pegas ukončen dne 28. března v 17 hod. V sobotu 29. března a v pondělí 31. března
bude pošta ve Slavkově uzavřena.
Nejbližší otevřené pošty:
Rousínov sobota 8–10 h
pondělí 8–18 h
Křenovice pondělí 8–11, 13–18 h
Provoz pošty v opravených prostorách
bude zahájen v úterý 1. dubna v 8 hod. a od
tohoto data bude pošta otevřena v pracovní
dny od 8 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 10 hod.
Interiér pošty je zpracován s ohledem na
dodržení diskrétnosti, tzv. diskrétní zóna je
naznačena na podlaze odlišnou barevností
dlažby. Žádáme vás, abyste ve vlastním zá-

Vedoucí pošty, paní Kovářová, věří, že moderní prostředí pošty přispěje ke zlepšení kultury
služeb.
Foto: mab

jmu přistupovali k přepážkám jednotlivě.
K větším finančním transakcím bude sloužit
diskrétní box, který je umístěn mezi dvěma
přepážkami.
Věřím, že se vám bude u nás v nové poště líbit a přeji vám i nám, aby pošta ve Slavkově
dlouho patřila mezi ty nejhezčí v celé republice.
Ing. Ivana Čečilová
ředitelka Obvodu Vyškov

vonících čistotou. Naleštěné interiéry jsou doplněné vazbami ze suchých květin. Zveme
všechny zájemce, aby si přišli prohlédnout zámek i připravované výstavy, o nichž čtenáře
Zpravodaje pravidelně informujeme.
Stále větší je zájem o svatební obřady, které
se konají buď v Rubensově sále nebo
v Zámecké kapli, a přibývá snoubenců, kteří si
chtějí uchovat památku na svůj den na fotografiích ze zámeckých interiérů.
Letošní Velikonoce připadají na 20. a 21.
dubna a v tyto dny bude zámek otevřen a zavírací den se přesune na úterý 22. 4.
HM

Pozor na uzavírku silnice I/50
Z důvodu generální rekonstrukce mezinárodní silnice E 50 bude v době od 17. 3. 2003
do 31. 10. 2003 v úseku Slavkov u Brna–Bučovice–Střílky na této komunikaci úplná
uzavírka.
V úseku Slavkov–Bučovice bude uzavírka
začínat za mostem přes Němčanský potok
a končit za začátkem obce Bučovice. Objížďka
pro místní dopravu bude vedena přes Nížkovice, Uhřice, Žarošice, Archlebov, Ždánice
a Kloboučky do Bučovic a opačně. Délka objížďky je 33,5 km.
V úseku Bučovice–Nesovice bude uzavírka
začínat před koncem obce Bučovice a končit za
křižovatkou s místní komunikací v obci
Nesovice vlevo. Objížďka bude vedena
z Bučovic přes Bohaté Málkovice, Bohdalice,
Kozlany a Milonice do Nesovic a opačně.
Délka objížďky je 16,5 km.
V úseku Nesovice–hranice kraje bude uzavřena komunikace počínaje místem před mostem přes Litavu a končící hranicí okresů Vyškov
a Kroměříž. Objížďka je vedena z Nesovic přes
Snovídky, Nemotice, Mouchnice, Koryčany,
Lískovec a Střílky zpět na silnici I/50 a opačně.
Délka objížďky je 17,5 km.
Dálková doprava bude vedena po objížďkové

trase přes Nížkovice, Uhřice, Žarošice,
Archlebov, Strážovice, Kyjov, Vlkoš, Vracov,
Bzenec do Veselí nad Moravou.
Upozorňujeme znovu, že uzavírka je úplná a v
uvedené trase bude zajišťována pouze dopravní
obsluha dotčených obcí, průjezd vozidel požární
ochrany, zdravotní služby a stanovených spojů
linkové osobní dopravy. V rámci opravy komunikace I/50 Slavkov u Brna–Bučovice–Střílky
v hodnotě 310 milionů Kč z fondu dopravní infrastruktury a Evropské investiční banky se vozovka silnice nebude rozšiřovat, nebude se provádět oprava průtahu Bučovicemi ani řešit
křižovatka Nesovice. Součástí oprav bude odvodnění silnice, připojení komunikací, sjezdů,
obnovení dopravního značení a rekonstrukce
mostů. Řidiče užívající výše uvedené úseky
opravované komunikace čeká nepříjemný více
jak půlrok spojený s navíc najetými kilometry po
objízdných trasách.
Pavel Lasovský, vedoucí odboru DSH

Z OBSAHU:
Program kina Jas
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6. schÛze rady mûsta – 24. 2. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen
RM) na své 6.schůzi dne 24. 2. 2003:
1. Schvaluje :
- program 6. schůze RM a ověřovatele zápisu.
- žádost paní Jiřiny Roučkové o přechod nájmu
při úmrtí nájemce bytu na sídlišti Nádražní č. p.
1192 ve Slavkově u Brna a uzavření smlouvy
s platností od 1. 3. 2003 na dobu neurčitou.
2. Souhlasí:
- s navrhovanou opravou východní části přístavku na „novém“ objektu polikliniky na Tyršově
ulici v uvedeném rozsahu a ukládá odboru BTH
vyzvat tři firmy k předložení cenové nabídky.
- s přičleněním pozemků v majetku Města
Slavkova u Brna a MěNV ve Slavkově u Brna
o celkové výměře 187 233 m2 do honitby obce
Hodějice v souladu se žádostí Honebního společenstva Hodějice s podmínkou předložení návrhu
dohody o náhradě za přičlenění po pravomocném
uznání společenství honitby Hodějice.
- s přičleněním pozemků v majetku MěNV ve
Slavkově u Brna o celkové výměře 6812 m2 do honitby obcí Holubice-Velešovice v souladu se žádostí Honebního společenstva Holubice-Velešovice
s podmínkou předložení návrhu dohody o náhradě
za přičlenění po pravomocném uznání společenství honitby Holubice-Velešovice.
- s výší školného na MŠ Zvídálek (oba provozy
na Koláčkově i Malinovského náměstí) od 1. 3.
2003 v celkové výši 270 Kč za jedno dítě a jeden
kalendářní měsíc.
3. Bere na vědomí:
- zprávu o průběžném plnění usnesení přijatých
RM na svých dřívějších schůzích.
- zprávu o činnosti Historického muzea ve
Slavkově u Brna v roce 2002 a připravenost této
příspěvkové organizace zřízené Městem Slavkov
u Brna na rok 2003,
- zprávu o činnosti Technických služeb Města
Slavkova u Brna v roce 2002 a připravenost této
příspěvkové organizace zřízené Městem Slavkov
u Brna na rok 2003,
- zprávu předkládanou odborem investic a rozvoje ve věci revize stávajícího stavu tabulek názvů
ulic a čísel popisných v obci.
- zahájení řízení o záměru Města Slavkova
u Brna prodat z majetku města část pozemku p. č.
908/2 a p. č. 980 v ulici Zámecká v katastrálním
území Slavkov u Brna.
- zahájení řízení o záměru Města Slavkova
u Brna prodat dvě části pozemku dle PK p. č. 3335
- zahrada o celkové výměře 375 m2 a pozemek p.č.
2927/2 – zahrada v lokalitě ulice Topolová v katastrálním území Slavkov u Brna.
- zprávu předloženou odborem bytového a tepelného hospodářství ve věci návrhu opravy východní části přístavku na „novém“ objektu polikliniky na Tyršově ulici.

- zprávu předloženou vedoucí školní kuchyně
paní Monikou Boubínovou ve věci stavu a potřeb
modernizace školní kuchyně při ZŠ Komenského.
4. Ukládá:
- odboru investic a rozvoje připravit návrh pravidel, kterými by byl stanoven jednotný vzhled tabulek s názvy ulic a čísly popisnými v obci.
5. Doporučuje ZM:
- schválit návrh programu rozvoje Města
Slavkova u Brna na rok 2003 a návrh rozvoje
Města Slavkova u Brna na období let 2004–2006
v upraveném znění.
- dát souhlas k prodeji pozemku p. č. 2497/5 –
komunikace o výměře 27 m2 v ulici Bezručova
v katastrálním území Slavkov u Brna z majetku
Města Slavkova u Brna do majetku manželů
Jaroslava a Jaroslavy Růžičkových ze Slavkova
u Brna s tím, že celková cena za pozemek ve výši
10 800 Kč a náklady spojené s prodejem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek na
KÚ, atd.) uhradí kupující nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Část kupní ceny ve výši 30 % bude
převeden do Fondu pro výkupy pozemků v rámci
řešení pozemkových náprav.
- prodat z majetku Města Slavkova u Brna dvě
části pozemku dle PK p. č. 3335 – zahrada o celkové výměře 375 m2 v lokalitě ulice Topolová
v katastrálním území Slavkov u Brna.
6. Dále RM:
- za osobní účasti pana Radoslava Lánského, ředitele TSMS, byla seznámena se stížností pana
Jiřího Suchého ve věci prořezu stromů v lipovém
stromořadí v ulici Čelakovského.
- nedoporučuje ZM prodat z majetku města část
pozemku p. č. 908/2 a 980 v ulici Zámecká v katastrálním území Slavkov u Brna.
- nedoporučuje ZM prodat pozemek p.č. 2927/2
– zahrada v lokalitě ulice Topolová v katastrálním
území Slavkov u Brna.
- po projednání žádosti RNDr. Ivana Novotného
na vydání sbírky jeho básní nedává souhlas s uvolněním finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč.
- odkládá žádost OV Českého svazu bojovníků
za svobodu ve Vyškově o finanční příspěvek na
vydání publikace a na jejich činnost.
- projednala vyjádření předložené předsedkyní
SBD Žuráň, Ing. Lidií Mertovou, ve věci stížnosti
paní Růženy Rotreklové ze Slavkova u Brna na
společné soužití nájemníků v BD na Komenského
náměstí.
- projednala poděkování Centra služeb pro
zdravotně postižené ve Vyškově za pomoc poskytnutou Městem Slavkov u Brna v roce 2002.
- projednala Smlouvu o zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) ve správním obvodu
Města Slavkova u Brna mezi Městem Slavkov
Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si Vás dovoluje upozornit na:
změnu otevírací doby v měsíci
dubnu a květnu
úterý–sobota
9.00–16.00 h
neděle–pondělí
zavřeno

u Brna a Zdravotní záchrannou službou Vyškov
a následně i Smlouvu o sdružení mezi Městem
Slavkov u Brna a obcemi Slavkovska o zajištění
LSPP.
- nevyhověla žádosti Ing. Karla Hoška ze Slavkova u Brna o prominutí zaplacení školného na
MŠ Zvídálek za svého syna v měsíci březnu 2003.
7. Dále:
- Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ, informoval
RM o finančním daru poskytnutém sdružením
Friends of Austerlitz Slavkov u Brna na zřízení židovské expozice v prostorách bývalé židovské
školy na Koláčkově náměstí.
Dále se RM, v souladu s oznámením o přiznání státní dotace Městu Slavkov u Brna pro rok
2003 účelově určené na výstavbu Domu dětí
a mládeže, na své 6. schůzi za osobní účasti Ing.
Jiřího Černého, vedoucího odboru investic a rozvoje Městského úřadu ve Slavkově u Brna a projektantů Ing. Luďka Budíka a Ing. arch. Antonína
Havlíčka, zabývala právě záměrem budoucí výstavby nových prostor pro potřeby činnosti této
příspěvkové organizace, jejímž je Město Slavkov
u Brna zřizovatelem. Oba projektanti kompletně
informovali o veškerých aspektech budoucí výstavby, přičemž byly diskutovány dvě varianty
umístění těchto prostor ve vazbách na finanční
náročnost vlastní investiční výstavby i budoucí
provozní náročnost a účelnost objektu. RM se
rozhodla pozvat všechny výše uvedené na příští
schůzi RM s tím, že pověřila Ing. arch. Antonína
Havlíčka zpracováním návrhu využití prostor
I. nadzemního podlaží „nové“ budovy na
Komenského náměstí jako variantního řešení
umístění DDM zpracovaného Ing. Luďkem
Budíkem, který prezentoval studii nové výstavby
DDM v zahradě ZŠ Tyršova, a dále pověřila Ing.
Antonína Havlíčka zpracováním návrhu řešení
prostor venkovního areálu ZŠ Komenského přímo související s uvažovaným umístěním DDM
v této lokalitě.
Na následující 7. schůzi dne 10. 3. 2003 se
RM za osobní účasti všech výše uvedených a též
zástupkyň DDM, ředitelky Ivany Olejníkové
a její zástupkyně Simony Ondruškové, odpovědně zabývala jednotlivými variantami nové dislokace DDM, přičemž z hlediska potřeb pro činnost této PO bylo jednoznačně konstatováno, že
jsou obě zpracované varianty dislokace prostor
vyhovující.
Konečné rozhodnutí v této věci přísluší výhradně Zastupitelstvu města ve Slavkově u Brna,
které se touto problematikou zabývalo na svém
II. řádném zasedání dne 24. 3. 2003. RM po zvážení veškerých známých aspektů a vazeb souvisejících s finanční náročností vlastní investiční
výstavby i budoucí provozní náročností a účelností nového objektu, i efektivním využitím stávajících prostor na ZŠ Komenského uvažovaných k realizaci předmětného záměru, doporučila
ZM přijmout státní účelovou dotaci ve výši
9 000 000 Kč na investiční akci Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna s tím, že ZM předkládá
dvě varianty umístění DDM s doporučením zvolit variantu dislokace DDM v I. nadzemním podlaží „nové“ budovy ZŠ Komenského.
Redakãní rada

Kontakt:

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

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

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 14. dubna 2003
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7. schÛze rady mûsta – 10. 3. 2003
za rok 2002 v plné výši 153 892,19 Kč do rezervního fondu organizace,
f) příděl hospodářského výsledku ZŠ Tyršova za rok
2002 v plné výši 225 958,15 Kč do rezervního fondu organizace,
g) příděl hospodářského výsledku ZŠ Komenského za
rok 2002 v plné výši 20 213,37 Kč do rezervního fondu
organizace,
h) příděl hospodářského výsledku TSMS za rok 2002
v plné výši 871 685,97 Kč do rezervního fondu organizace ve výši 786 685,97 Kč a do fondu odměn 85 000 Kč
- po projednání zprávy „Návrh rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003“ přijmout následující
usnesení:
a) schválit rozpočet Města Slavkova u Brna pro rok
2003 s celkovou výší příjmů a výdajů ve 132808000 Kč
v rámci hlavní činnosti a celkovou výší výnosů 16728000
Kč a nákladů 14475000 Kč v rámci vedlejší doplňkové
činnosti (VHČ).
b) delegovat na RM pravomoci související s možností
přijímat vnitřní rozpočtová opatření v rámci jednotlivých
výdajových položek rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2003 v rámci jeho hlavní činnosti (uvedených v tabulce, která je nedílnou součástí této zprávy) při dodržení jejich celkových limitů.
c) souhlasí s možností použití zdrojů rezervního fondu
Města Slavkova u Brna v případě nutnosti krytí časového nesouladu mezi plněním rozpočtových příjmů a potřebou čerpání rozpočtových výdajů.
- po projednání zprávy „Návrh na rozdělení přislíbené
státní dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2003“:
a) Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna přiznat
z rozpočtu města částku ve výši 200 000 Kč jako podíl na
opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem v ulici Špitálská v rámci Programu regenerace MPZ.
b) zbylé finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč rozdělit následovně:
- 60 000 Kč na úpravu a odvodnění pozemku par. čís.
3 před farou v ulici Malinovského,
- 40 000 Kč na úhradu odvlhčení zdiva soklu boží
muky sv. Vendelína v ulici Jiráskova,
- 10 000 Kč ponechat v rozpočtu města jako případnou
rezervu.
- dát souhlas ke koupi pozemků p.č. 3663/73 – orná
půda o výměře 32 m2 a p. č. 3663/77 – orná půda o výměře 24 m2 z vlastnictví paní Aleny Nezvalové z Blanska
do majetku Města Slavkova u Brna za cenu 20 Kč/m2,
tedy celkem 1120 Kč s tím, že na úhradu této kupní ceny
budou použity finanční prostředky z Fondu pro výkupy
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- na návrh výběrové komise pro poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení schválit poskytnutí půjček z tohoto fondu manželům Jaroslavovi a Jitce Kaláškovým
z Moravské Třebové v celkové výši 65 000 Kč
- delegovat zástupcem města na Valné hromadě
Vodovodů a kanalizací Vyškov, a. s., pana Mgr. Petra
Kostíka. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela,
člena Rady města ve Slavkově u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a. s.
- delegovat zástupcem města na Valné hromadě RESPONO, a. s., Vyškov pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Zdeňka Pavlíka, člena Rady města ve
Slavkově u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a. s.
- doporučuje delegovat zástupce města do představenstva RESPONA, a. s. pana Mgr. Petra Kostíka a do dozorčí rady RESPONA, a. s. pana Ing. Jiřího Doležela.
- doporučuje delegovat zástupce města do představenstva Vodovodů a kanalizací Vyškov, a. s. pana Ing. Ivana
Charváta a do dozorčí rady Vodovodů a kanalizací
Vyškov, a. s. pana Zdeňka Pavlíka.
- doporučuje delegovat zástupce města do správní rady
Poznámka

Na základě předložených a projednaných materiálů
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) své
7. schůzi dne 10. 3. 2003:
1. Schvaluje:
- program 6. schůze RM a ověřovatele zápisu.
- rozpočet sociálního fondu pro rok 2003 s celkovou
výší příjmů 577590 Kč a výdajů 573800 Kč.
- dle zákona o obcích č. 128/2000Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, § 30, 31, 32 a prováděcí vyhlášky
č. 326 k zákonu o obcích a na základě usnesení 7. schůze RM ze dne 10. března 2003 Pravidla vzhledu nově instalovaných tabulek názvů ulic a čísel popisných v obci.
- program II. řádného zasedání Zastupitelstva města ve
Slavkově u Brna (dále jen ZM) s doplněním dle doporučení RM.
- služební cestu starosty města Mgr. Petra Kostíka na
Slovensko do Dolného Kubína ve dnech 4. a 5. 4. 2003.
- služební cestu starosty města Mgr. Petra Kostíka, místostarosty města Ing. Ivana Charváta, Mgr. Aloise
Rotrekla a paní Jany Kyjovské do polského města
Slawkówa ve dnech 14.–16. 3. 2003.
- postup přípravných prací zástavby obytné zóny Pod
Zlatou horou navrhovanou odborem IR.
2. Souhlasí:
- se zapůjčením betonových panelů pro uložení sypkých materiálů ve prospěch TJ Sokol Slavkov u Brna.
3. Bere na vědomí:
- zprávu o průběžném plnění usnesení přijatých RM
na svých dřívějších schůzích.
- zprávu o přípravě zástavby obytné zóny Pod Zlatou
horou ve Slavkově u Brna.
- zprávy o záměru realizace centralizovaného systému
zabezpečení nebytových prostor na městské poliklinice
(nebude se prozatím realizovat – nezájem nájemníků).
- zprávu o záměru výstavby bydlení pro sociálně slabé
občany (nebude se prozatím realizovat – finanční náročnost, stávající situace to nevyžaduje).
4. Ukládá:
- finančnímu odboru (úseku školství) připravit časový
a obsahový harmonogram konkursního řízení na místo
ředitele ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, k vyhlášení na
měsíc květen 2003.
- odboru IR připravit potřebné směny pozemků pro realizaci zástavby obytné zóny Pod Zlatou horou.
5. Doporučuje ZM:
- po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2002“
a) Návrh závěrečného účtu hospodaření Města
Slavkova u Brna za rok 2002 vzít na vědomí.
b) Schválit využití zůstatku hospodaření v celkové výši
3 353 789,72 Kč dosaženého v rámci hlavní činnosti za
rok 2002 v rámci rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2003.
c) Schválit ponechat zisk před zdaněním v celkové výši
4 994 708,27 Kč dosažený v rámci vedlejší činnosti za rok
2002 ve schváleném rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2003.
d) Uložit RM za úkol:
- zajistit provedení ověření řádné roční účetní závěrky
ke dni 31. 12. 2002 a auditu hospodaření za rok 2002,
- zajistit následné zveřejnění konečného návrhu závěrečného účtu hospodaření města za rok 2002,
- předložit ZM konečný návrh závěrečného účtu hospodaření města za rok 2002 a návrh na definitivní využití (rozdělení) hospodářského výsledku dosaženého městem za rok 2002 v rámci hlavní i doplňkové činnosti.
- po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za rok 2002“ schválit :
a) hospodaření DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, Zvláštní školy, Historického muzea a TSMS za
rok 2002,
b) příděl hospodářského výsledku DDM za rok 2002
v plné výši 59 557,03 Kč do rezervního fondu organizace,
c) příděl hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2002
v plné výši 294 517,73 Kč do rezervního fondu organizace,
d) příděl hospodářského výsledku Zvláštní školy za rok
2002 v plné výši 37 802,55 Kč do rezervního fondu organizace,
e) příděl hospodářského výsledku Historického muzea

Redakãní uzávûrka pro pﬁedání podkladÛ do pﬁí‰tího ãísla je 14.
dubna. Pﬁednostnû budou zaﬁazeny ãlánky o rozsahu do pÛl strany formátu A4. U del‰ích pﬁíspûvkÛ se pisatel vystavuje moÏnosti zkrácení, popﬁ. i nezaﬁazení svého ãlánku. Vítáme ãlánky zaslané e-mailem, popﬁ. dodané na disketû.
(red)

SOM JM pana Mgr. Petra Kostíka a do dozorčí rady SOM
JM pana Ing. Ivana Charváta, do Sdružení Ždánický les
a Politaví pana Ing. Ivana Charváta a do správní rady
Mohyly míru – Austerlitz, o.p.s. pana Mgr. Petra Kostíka.
- doporučuje vzít na vědomí zprávu o průběžném plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZM ve Slavkově
u Brna.
- ke schválení název ulice „Křenovická“ ve Slavkově
u Brna v úseku komunikace II/416 od křižovatky se silnicí I/50 po dům čp. 1024.
- stanovit výši odměn neuvolněným členům ZM
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v předložené
struktuře a výši (pro členy RM a ZM, předsedy výborů
ZM a komisí RM) s účinností od měsíce 01/2003.
- pověřit místostarostu města Ing. Ivana Charváta vyzvednutím listinných akcií Vodovodů a kanalizací
Vyškov, a. s.
- přijmout státní dotaci ve výši 9 000 000 Kč na investiční akci Dům dětí a mládeže, Slavkov u Brna.
- předložit dvě varianty umístění DDM s doporučením
zvolit variantu rekonstrukce prostor na ZŠ Komenského.
- přijmout státní dotaci ve výši 9 000 000 Kč na další
etapu rekonstrukce ZŠ Komenského.
- zařazení nákladů na PD zástavby obytné zóny Pod
Zlatou horou pro potřeby územního řízení do rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2003.
6. Dále RM :
- odkládá zprávu s návrhem na rozdělení příspěvků na
práci s mládeží pro rok 2003 na příští schůzi RM.
- na základě provedené bezpečnostní prověrky určuje
Ing. Pavla Dvořáka, tajemníka MěÚ ve Slavkově u Brna
ke styku s utajovanými skutečnostmi.
- projednala žádost pana Lukáše Hrabovského o přidělení sponzorského příspěvku ve výši 20 000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s nahráváním CD. RM této
žádosti nevyhověla.
7. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval o problematice LSPP na území JMK ve vazbě na naše město.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval RM
o aspektech placených parkovišť v souvislosti s možností obdobného řešení i v našem městě.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval RM o návštěvě našeho města Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR dne 4. 3. 2003.
- místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval
RM o šetření České inspekce životního prostředí ve věci
prořezu stromů v ulici Čelakovského na základě stížnosti pana Jiřího Smutného.
- tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval RM
o stížnosti pana Jiřího Kosiny na zhoršené životní prostředí na ulici Slovanská.
Jednání 7. schůze RM dne 10. 3. 2003 se osobně zúčastnil též Ing. Daniel Fusek, jednatel obchodní společnosti PRELAX, s.r.o. a informoval RM o pokračující přípravě rekonstrukce Společenského domu (Bonapart). Při
této příležitosti mimo jiné seznámil členy RM se zpracovaným návrhem projektové dokumentace týkající se jak
rozsáhlé rekonstrukce „Bonaparta“, tak i uvažované výstavby obchodního centra v lokalitě ulice Špitálská.
Na současném, velmi neutěšeném stavu objektu
Společenského domu se výrazně podepsal minulý nájemce (MVDr. Suchý), nepříznivě zde působily také vlivy stavebních prací na sousedním pozemku. Součástí rekonstrukce objektu Společenského domu mají být jeho
rozsáhlé úpravy vycházející vstříc potřebám investora
(společnosti PRELAX), potřebám stávajícího vlastníka
nemovitosti (Města Slavkova u Brna) i potřebám široké
veřejnosti. Jednou z hlavních podmínek města je požadavek zachování společenských sálů. V souladu s požadavky památkářů má být objekt částečně rozšířen o prostory pro pořádání kulturních a sportovních akcí (fitness,
squash, bowling), nebudou zde chybět restaurace (v I.
i II. NP). V I. NP (přízemí) bude nové sídlo expozitury
Komerční banky, a.s. Stavební práce mají být dokončeny, jak nás Ing. Fusek ujistil, ještě v tomto roce. Příští
plesová sezóna by měla tudíž zcela jistě probíhat v těchto zrekonstruovaných prostorách.
O dalším postupu přípravy a následné rekonstrukce
Společenského domu Vás budeme pravidelně informovat na stránkách tohoto periodika.
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II. zasedání zastupitelstva mûsta – 24. 3. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna (dále jen ZM)
svém II. řádném zasedání dne 24. 3. 2003 projednalo 25
bodů schváleného programu s přijetím následujících
usnesení:
- schvaluje program II. zasedání ZM a ověřovatele zápisu.
- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění usnesení
přijatých ZM na svých dřívějších zasedáních.
- po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2002“
a) schvaluje návrh závěrečného účtu hospodaření
Města Slavkova u Brna za rok 2002 bez výhrad.
b) schvaluje využití zůstatku hospodaření v celkové
výši 3 353 789,72 Kč dosaženého v rámci hlavní činnosti
za rok 2002 v rámci rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2003.
c) schvaluje ponechání zisku před zdaněním v celkové
výši 4 994 708,27 Kč dosažený v rámci vedlejší činnosti za
rok 2002 ve schváleném rozpočtu Města Slavkova u Brna
pro rok 2003.
- po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za rok 2002“ schvaluje :
a) hospodaření DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, Zvláštní školy, Historického muzea a TSMS za rok
2002,
b) příděl hospodářského výsledku DDM za rok 2002
v plné výši 59.557,03 Kč do rezervního fondu organizace,
c) příděl hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2002
v plné výši 294517,73 Kč do rezervního fondu organizace,
d) příděl hospodářského výsledku Zvláštní školy za rok
2002 v plné výši 37 802,55 Kč do rezervního fondu organizace,
e) příděl hospodářského výsledku Historického muzea
za rok 2002 v plné výši 153.892,19 Kč do rezervního fondu organizace,
f) příděl hospodářského výsledku ZŠ Tyršova za rok
2002 v plné výši 225.958,15 Kč do rezervního fondu organizace,
g) příděl hospodářského výsledku ZŠ Komenského za
rok 2002 v plné výši 20 213,37 Kč do rezervního fondu organizace,
h) příděl hospodářského výsledku TSMS za rok 2002
v plné výši 871 685,97 Kč do rezervního fondu organizace ve výši 786 685,97 Kč a do fondu odměn 85 000,00 Kč
- po projednání zprávy „Návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2003“ bere její obsah na vědomí a dále:
a) schvaluje rozpočet Města Slavkova u Brna pro rok
2003 s celkovou výší příjmů a výdajů ve 123 808 000 Kč
v rámci hlavní činnosti a celkovou výší výnosů 16 728 000
Kč a nákladů 14 475 000 Kč v rámci vedlejší doplňkové
činnosti (VHČ).
b) deleguje na RM pravomoci související s možností
přijímat vnitřní rozpočtová opatření v rámci jednotlivých
výdajových položek rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2003 v rámci jeho hlavní činnosti (uvedených v tabulce, která je nedílnou součástí této zprávy) při dodržení jejich celkových limitů.
c) souhlasí s možností použití zdrojů rezervního fondu
Města Slavkova u Brna v případě nutnosti krytí časového
nesouladu mezi plněním rozpočtových příjmů a potřebou
čerpání rozpočtových výdajů.
d) pověřuje RM rozdělením finančních příspěvků na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do
výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok
203, tj. do výše 270 000 Kč.
- schvaluje návrh programu rozvoje Města Slavkova
u Brna na rok 2003 a doplněný návrh rozvoje Města
Slavkova u Brna na období let 2004 – 2006.
- po projednání zprávy „Rekonstrukce ZŠ
Komenského“ schvaluje přijetí státní dotace v rámci dotačního programu 298 210 ve výši 9 000 000 Kč na akci
rekonstrukce ZŠ Komenského, Slavkov u Brna.
- po projednání zprávy „Návrh na rozdělení přislíbené
státní dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2003“:
a) Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna přiznává
z rozpočtu města částku ve výši 200 000 Kč jako podíl na
opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem v ulici Špitálská v rámci Programu regenerace MPZ.
b) Zbylé finanční prostředky ve výši 110 000 Kč schvaluje rozdělit následovně:

- 60 000 Kč na úpravu a odvodnění pozemku par. čís. 3
před farou v ulici Malinovského,
- 40 000 Kč na úhradu odvlhčení zdiva soklu boží muky
sv. Vendelína v ulici Jiráskova,
- 10 000 Kč ponechat v rozpočtu města jako případnou
rezervu.
- po projednání zprávy „Záměr na pořízení mobilní požární techniky – zásahového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů“ bere její obsah na vědomí a:
a) schvaluje záměr pořízení mobilní požární techniky –
zásahového vozidla pro potřeby SDH Slavkov u Brna
v roce 2004,
b) schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku ze státního rozpočtu na částečné financování
nákladů k pořízení nové mobilní techniky – zásahového
vozidla pro potřeby SDH Slavkov u Brna v roce 2004,
c) schvaluje, v případě poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na částečné financování nákladů
k pořízení nové mobilní požární techniky – zásahového
vozidla pro potřeby SDH Slavkov u Brna v roce 2004, dofinancování zbývající části pořizovacích nákladů z vlastních prostředků Města Slavkova u Brna minimálně ve
výši 50 % celkových investičních nákladů.
- po projednání zprávy: „Územní příprava – Zlatá
hora“ bere její obsah na vědomí a:
a) schvaluje výše uvedený postup přípravy zástavby
obytné zóny Pod Zlatou horou.
b) ukládá za úkol RM zapracovat do rozpočtu města na
rok 2003 částku ve výši 100 000 Kč k úhradě nákladů pro
potřeby územního řízení této zóny.
- po projednání zprávy „Poskytnutí půjček z FRB“ na
základě doporučení výběrové komise schvaluje poskytnutí půjček v celkové výši 65 000 Kč manželům
Jaroslavovi a Jitce Kaláškovým z Moravské Třebové na
opravu rodinného domu Mánesova čp. 580.
- dává souhlas k prodeji pozemku p. č.1784/303 v lokalitě garáží na sídl. Zlatá Hora v katastrálním území
Slavkov u Brna o výměře 1 m2 z majetku města do vlastnictví manželů Vlastislava a Jany Novákových ze
Slavkova u Brna. Cena 300 Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem pozemku budou uhrazeny kupujícími nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Částka ve výši 30 %
prodejní ceny bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- dává souhlas k prodeji pozemku p.č.2497/5 – komunikace o výměře 27 m2 v ulici Bezručova v katastrálním
území Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví
manželů Jaroslava a Jaroslavy Růžičkových ze Slavkova
u Brna. Celková cena za pozemek ve výši 10 800 Kč a náklady spojené s prodejem pozemku budou uhrazeny kupujícími nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Částka ve
výši 30 % prodejní ceny bude převedena do Fondu pro
výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- nedává souhlas k prodeji části pozemku p. č.908/2
a pozemku p. č. 980 v ulici Zámecká za v katastrálním
území Slavkov u Brna z majetku města za účelem výstavby garáží pod zámeckou zdí.
- dává souhlas k prodeji části pozemku p. č. 3335 PK
zahrada v lokalitě Topolová o výměře cca 185 m2 v katastrálním území Slavkov u Brna z majetku města do
vlastnictví manželů Pavla a Emilie Ambrožových ze
Slavkova u Brna s tím, že přesná výměra prodávané části
bude určena geometrickým plánem. Cena za pozemek ve
výši 200 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (správní
poplatky, GP, výpis z KN) budou uhrazeny nejpozději při
podpisu kupní smlouvy. Částka ve výši 30 % prodejní
ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků
v rámci řešení pozemkových náprav.
- dává souhlas k prodeji části pozemku p.č. 3335 PK
zahrada v lokalitě Topolová o výměře cca 190 m2 v katastrálním území Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví manželů Rostislava a Aleny Dobešových ze Slavkova u Brna s tím, že cena za pozemek ve výši 200 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem budou uhrazeny nejpozději
při podpisu kupní smlouvy. Přesná výměra prodávané části bude určena geometrickým plánem. Částka ve výši 30%
prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- nedává souhlas k prodeji pozemku p. č. 2927/2 v lokalitě Topolová v katastrálním území Slavkov u Brna.
- dává souhlas ke koupi pozemků p. č. 3663/73 – orná
půda o výměře 32 m2 a p.č. 3663/77 – orná půda o výmě-

ře 24 m2 z vlastnictví paní Aleny Nezvalové z Blanska do
majetku Města Slavkova u Brna za cenu 20 Kč/m2, tedy
celkem 1120 Kč s tím, že na úhradu této kupní ceny budou použity finanční prostředky z Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- schvaluje název ulice „Křenovická“ ve Slavkově
u Brna v úseku komunikace II/416 od křižovatky se silnicí I/50 po dům čp. 1024.
- schvaluje delegovat zástupcem města na Valné hromadě Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., pana Mgr. Petra
Kostíka. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela, člena Rady města ve Slavkově u Brna. Delegovaný zástupce
je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.
- schvaluje delegovat zástupcem města na Valné hromadě RESPONO, a.s., Vyškov pana Ing. Ivana Charváta.
Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Zdeňka Pavlíka, člena Rady města ve Slavkově u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.
- schvaluje delegovat zástupce města do představenstva RESPONA, a.s. pana Mgr. Petra Kostíka a do dozorčí rady RESPONA, a.s. pana Ing. Jiřího Doležela.
- schvaluje delegovat zástupce města do představenstva Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. pana Ing. Ivana
Charváta a do dozorčí rady Vodovodů a kanalizací
Vyškov, a.s. pana Zdeňka Pavlíka.
- schvaluje delegovat zástupce města do správní rady
SOM JM pana Mgr. Petra Kostíka a do dozorčí rady SOM
JM pana Ing. Ivana Charváta, do Sdružení Ždánický les
a Politaví pana Ing. Ivana Charváta a do správní rady
Mohyly míru – Austerlitz, o.p.s. pana Mgr. Petra Kostíka.
- pověřuje Ing. Ivana Charváta, místostarostu města
k převzetí listinných akcií obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
- bere na vědomí stanovisko a názor obchodní společnosti Compas Capital Consult, s.r.o., Frýdek-Místek ve
věci nabídky vstupu zahraničních zájemců do vodárenských společností v našem regionu.
- stanovuje výši odměn neuvolněným členům ZM
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v předložené
struktuře a výši (pro členy RM a ZM, předsedy výborů
ZM a komisí RM) s účinností od měsíce 01/2003.
Široká diskuse se rozvinula při projednávání informace o postupu přípravných prací využití Společenského domu (Bonapart). Zástupci investora členům zastupitelstva města předložili zpracovanou
studii, informovali je o dispozičním řešení a odpověděli na celou řadu dotazů. Tyto souhrnné informace vzalo ZM na vědomí s tím, že předmětná studie bude k detailnímu seznámení předložena všem jednotlivým
členům ZM. Členové zastupitelstva se dále dohodli, že
se zúčastní dne 3. 4. 2003 zasedání stavební komise
RM, která se tímto záměrem bude podrobněji zabývat.
Ještě rozsáhleji se rozvinula diskuse ve věci rozhodování o přijetí státní účelové dotace k realizaci nového umístění prostor pro potřeby DDM. ZM se zabývalo dvěma navrhovanými variantami řešení, a to
možností nové výstavby DDM v prostorách zahradního traktu v areálu ZŠ Tyršova nebo dislokací DDM do
volných prostor I.nadzemního podlaží na „nové“ budově ZŠ Komenského náměstí. Každá z variant měla
své výhody i nevýhody, a to z oblasti pedagogické, psychologické či ekonomické. Vzhledem k tomu, že se
skutečně jedná o velmi závažné rozhodnutí a nebyla
jednoznačnější shoda názorů z hlediska navrhovaných variant, po široké diskusi se ZM usneslo odsunout definitivní rozhodnutí o tři týdny s tím, že do 28.
3. 2003 předá vedení DDM upřesněné zadání pro realizaci DDM a na základě tohoto bude zadáno vypracování nové studie porovnávající obě navrhované varianty řešení na lokalitách ZŠ Komenského a ZŠ
Tyršova, a to od třetího architekta. Pro dodržení podmínek objektivity porovnávací studie se pověřují za
ZM jednáním s tímto třetím architektem Ing. Jiří
Kučera a Ing. Jiří Doležel.
Vzhledem k závažnosti projednávaných materiálů
jsme rozhodnuti Vás o podrobnostech jednotlivých
návrhů a záměrů podrobněji informovat na stránkách příštích čísel tohoto periodika.
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Náv‰tûva v druÏebním mûstû Horn
Dne 27. února 2003 navštívili zástupci MěÚ
Slavkov u Brna v čele se starostou Mgr. Petrem
Kostíkem partnerské město Horn v Dolním
Rakousku. Za Horn se setkání zúčastnili představitelé města, okresního hejtmanství, hospodářské komory, pracovního úřadu a další.
Zajímavý rozhovor proběhl s představitelem
živnostenského úřadu, který popisoval jeho
strukturu a fungování, kde žadateli o živnostenské oprávnění bez větších průtahů vyřídí vše
potřebné na místě vzhledem k tomu, že jsou
přes internet propojení se všemi důležitými re-

gistry a mohou tudíž promptně zjistit všechny
informace o žadateli k udělení živnosti.
Zajímavým překvapením bylo rovněž zmínka
o pracovních úřadech, které v Rakousku fungují jako soukromé instituce, což přineslo větší
pružnost a snížení nadbytečné byrokracie.
Během společného jednání se obě partnerská
města dohodla na budoucí intenzívnější spolupráci zaměřené jak na kulturní a sportovní oblast, problematiku školství, tak i na větší podporu podnikatelů v regionu.
Lucie Trokanová

Starosta Hornu A. Klik se starostou Slavkova
P. Kostíkem.

Oprava

Setkání zástupců Slavkova a Hornu.

Informace ze ZŠ Tyršova
SoutûÏe a olympiády
Naši žáci se od začátku kalendářního roku zúčastnili šesti olympiád. Výsledky čtyř z nich přinášíme. Matematická olympiáda 9. tříd pro naše
zástupce dopadla velmi dobře. Všichni tři zúčastnění – Petr Salajka, Pavel Hlaváček a Lukáš
Marek patřili mezi 13 úspěšných řešitelů.
Nejlepším umístěním bylo 5. místo. Před námi
byli jen žáci navštěvující třídu se zaměřením na
výuku matematiky. V dějepisné olympiádě naše
zástupkyně – Jana Vítková, Veronika Poučková
a Žaneta Ševčíková skončily na 10. a 11. místě
z 29 soutěžících. V soutěži v anglické konverzaci si dobře vedl Jirka Klaška, který se umístil na
čtvrtém místě. Nejlépe jsme si vedli v olympiádě z českého jazyka. V silné konkurenci 25 žáků

Závody automobilÛ do vrchu
Ve dnech 26. a 27. dubna se bude konat ve
Slavkově u Brna v serpentinách směrem na Rousínov 1. závod seriálu Českého mistrovství soukromých závodů automobilů do vrchu pro sezónu
2003. Hlavním pořadatelem seriálu, v jehož rámci se mimo uvedený termín bude na stejné trati
konat ještě další ze závodů ve dnech 12. a 13. července, je pan Václav Kuneš z Dobrochova. Tato
informace neznamená jen pozvánku na závody
spojené s atraktivní podívanou, ale především
slouží jako informace, že v této lokalitě v místě
závodní trati bude v uvedených dnech uzavřená
silnice v době od 6 do 18 h. Tímto se mimo jiné
omezí možnost příjezdu do přilehlých zahrádkářských osad, pořadatelé tudíž žádají vlastníky zahrádek či sadů v této oblasti za pochopení. (iv)

vyškovského okresu se umístil Jan Matyáš na
druhém místě a Kristýna Nosková na čtvrtém
místě. Jan Matyáš postupuje do krajského kola.
Všem žákům, kteří se účastní soutěží a olympiád a reprezentují školu a město, patří naše poděkování, neboť tuto svoji práci dělají nad rámec
svých běžných školních povinností ve svém volném čase.

Zahraniãní v˘mûny
Někteří naši žáci a jejich rodiče netrpělivě očekávají, zda proběhne tradiční výměnný pobyt
v Anglii. Z organizačních důvodů se nemohl
uskutečnit na podzim, jak tomu bylo v minulých
letech. Po dohodě s anglickou stranou jsme stanovili termín na květen a červen. Takže naši žáci
odjedou do Anglie 16. května (termín je stanoven
s ohledem na přijímací pohovory na střední školy) a Angličané nás navštíví 4. června. Program je
v současné době upřesňován a jeho konečná podoba bude známa koncem dubna. Základem však
zůstává pobyt našich žáků v anglických rodinách.
Počátkem února jsme dostali návrh od našich
kolegů v Německu zúčastnit se volejbalového
turnaje. Nabídky jsme využili a přizvali též žáky
ze ZŠ Komenského. Takže l. května odjedou
dvě družstva reprezentovat naše školy a město
do Německa. Držme jim palce, ať přivezou putovní pohár.

Nabídka pracovního místa
Od nového školního roku přijmeme dva učitele s aprobací Čj + Hv, Vv, Dě, Ov a I. stupeň.
Své nabídky posílejte na adresu školy (Tyršova
977) nebo e-mailem zstyrs@infos.cz do konce
měsíce května.
Vladimír Soukop

V minulém čísle Zpravodaje bylo chybně uvedeno složení výborů Zastupitelstva města ve
Slavkově u Brna, za což se omlouváme. Zastupitelstvo města na svém I. řádném zasedání dne
23. 12. 2002 schválilo níže uvedené výbory jako
své iniciativní a kontrolní orgány, schválilo jejich
členy a jmenovalo předsedy těchto výborů následovně: Finanční výbor: Ing. Jiří Matyáš – předseda, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír
Soukop, Ing. Alena Syslová, Ing. Jiří Tesák.
Kontrolní výbor: Mgr. Věra Křivánková – předsedkyně, Libuše Přerovská, Miloš Šaněk, Jiří
Paleček, Ing. Jan Reichl.

Odbor dopravy a SH upozorÀuje
Na základě ustanovení § 134 odst. 1 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byli držitelé řidičských průkazů vydaných do 30. června 1964 povinni tyto vyměnit do 31. prosince 2002. Uplynutím příslušné
doby stanovené pro jejich výměnu pozbývají
ŘP platnosti. Vzhledem k zániku OkÚ v rámci
reformy veřejné správy byly řidičské průkazy
měněny po stanoveném termínu do konce února bez ukládání sankcí. Pokud se přihlásí držitel
neplatného ŘP k výměně do konce dubna, bude
mu mimo správního poplatku za vystavení nového dokladu (50 Kč) uložena též symbolické
pokuta 50 Kč. Od 1. května již bude sankce dle
ustanovení přestupkového zákona.
Pavel Lasovský, vedoucí odboru DSH

Skvûl˘ úspûch Z· Komenského
Dne 26. února proběhlo v Domě dětí a mládeže ve Vyškově okresní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Své komunikativní znalosti
si přijeli vyzkoušet jen ti nejlepší ze škol našeho
okresu. Je potěšující, že 1. místo v kategorii starších získala žákyně naší školy Eva Hladká. Její
úspěch je výsledkem dlouhodobého zájmu
o anglický jazyk a motivací k další práci.
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Mgr. Olga Ryšavá
Výsledek krajského kola konaného 19. 3.
2003 v Brně je pro nás stejně radostný – Evě se
podařilo umístit na 3. místě v kraji.
O šíři Evina nadání dále svědčí 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce, 4. místo v okresním kole olympiády jazyka
českého a 5. místo v okresním kole olympiády
v matematice. Díky za reprezentaci školy! HaF
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Informace o odborech Mûstského úﬁadu ve Slavkovû u Brna
Odbor obecní živnostenský úřad
Reforma veřejné správy bezesporu vnesla radost a jistou úlevu do řad podnikatelů města
Slavkova u Brna a obcí v jeho správním obvodu.
Od 1. 1. 2003 se sloučily agendy okresních
a obecních živnostenských úřadů. Znamená to,
že podnikatel může požádat o vydání průkazů
živnostenského oprávnění, a to jak živnostenských listů tak koncesních listin, pouze na našem
úřadě. Odpadá tedy cestování mezi okresním
a obecním živnostenským úřadem v případě žádostí o více různých druhů živností, rovněž doklady přikládané k žádostem a zakládané do spisu podnikatele zpravidla postačí v jednom
vyhotovení.
Nyní buďme ale konkrétní a připomeňme podnikatelům základní informace, potřebné k získání
živnostenského oprávnění. Tyto informace vycházejí i z četných telefonických dotazů, směrovaných na pracovníky živnostenského úřadu.
Všeobecné podmínky provozování živnosti
fyzickou osobou: věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a předložení dokladu
o tom, že fyzická osoba nemá vůči finančním orgánům státu daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně přísl. finanční úřad)
Živnosti volné
Doklady (fyzická osoba): rejstřík trestů (ne
starší 3 měsíců), výše jmenovaný doklad z finančního úřadu, doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je
umístěno místo podnikání, liší-li se od bydliště,
výpis z obchodního rejstříku,ne starší 3 měsíců,
je-li v něm osoba zapsána, průkaz totožnosti,
správní poplatek 1000 Kč splatný při ohlášení,
odborná způsobilost se nedokládá. Termín vyřízení do 15 dnů ode dne ohlášení při splnění
všech náležitostí.
Živnosti řemeslné
Doklady: stejné jako u živností volných, navíc: doklad o odborné způsobilosti podle § 21
nebo § 22 živnostenského zákona (např. výuční
list + doklad o praxi), správní poplatek 1000 Kč,

termín vyřízení do 15 dnů ode dne ohlášení při
splnění všech náležitostí.
Živnosti vázané
Doklady: stejné jako u živností volných, navíc: doklad o odborné způsobilosti přímo stanovený v příloze č. 2 živnostenského, správní poplatek 1000 Kč, zákona nebo vyplývající ze
zvláštního předpisu zde uvedeného. Termín vyřízení do 15 dnů ode dne ohlášení při splnění
všech náležitostí.
Živnosti koncesované
Doklady: stejně jako u živností volných, navíc: doklad o odborné způsobilosti stanovený
v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo vyplývající ze zvláštního předpisu zde uvedených,
doklady, které jsou nezbytné k vydání stanoviska
příslušného orgánu státní správy, správní poplatek 2000 Kč. Termín vyřízení do 60 dnů ode dne
podání žádosti.
Právnická osoba dokládá navíc: doklad o tom,
že byla založena nebo zřízena, příp. doklad
o tom,že je zapsána do obchodního či jiného rejstříku, doklad o vlastnickém nebo jiném právu
k objektu,v němž je umístěno sídlo.
Nesplňuje-li podnikatel-fyzická osoba požadavek na odbornou nebo jinou způsobilost pokud ji zákon vyžaduje, může ustanovit pro provozování živnosti odpovědného zástupce.
Doklady vyžadované na odpovědném zástupci
jsou: rejstřík trestů, daňové nedoplatky, odborná
způsobilost, čestné prohlášení. Právnická osoba
ustanovuje odpovědného zástupce vždy.
Podnikatel je dále povinen ohlásit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění, týkající
se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro
ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do
15 dnů ode dne jejich vzniku. Nesplněním této
povinnosti se vystavuje sankčnímu postihu dle
příslušných ustanovení živnostenského zákona.
Orgány státní správy, které musí podnikatel kontaktovat po získání živnostenského
oprávnění:

Ing. Helena Jelínková, vedoucí odboru ObŽÚ
1. Okresní správa sociálního zabezpečení
Vyškov, Dvořákova 36.
- do 8 dnů od zahájení činnosti (fyzická osoba) nebo do 8 dnů od vstupu do zaměstnání
(právnická osoba, zaměstnává-li zaměstnance),
a to s každým novým živnostenským oprávněním (tel. 517 319 132, 517 319 118, 517 319 129)
úř. hodiny pondělí, středa 8–17 hod.
podatelna úterý, čtvrtek
8–14 hod.
pátek
8–13 hod.
2. Finanční úřad Slavkov u Brna, Palackého
náměstí 89.
- do 30 dnů od vydání živnostenského listu
(fyzická osoba) nebo do 30 dnů od nabytí
právní moci usnesení obchodního rejstříku
o zápisu právnické osoby do tohoto rejstříku (tel.
544 424 311, 544 424 377
3. Příslušná zdravotní pojišťovna.
Veškeré informace a tiskopisy potřebné k vyřízení průkazu živnostenského oprávnění, příp.
další základní informace, týkající se souvisejících právních předpisů získají občané na našem
odboru. Novou službou je vydávání výpisů z živnostenského rejstříku a dále ověřování dokladů
a pravosti podpisu na předkládaných listinách.
Specifické problematice podnikání zahraničních je třeba věnovat zvláštní pozornost v některém z následujících čísel Zpravodaje.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí odboru ObŽÚ

Odbor vnitřních věcí

Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru VV
Vzhledem k tomu, že vyřizování občanského
průkazu, cestovního pasu, event. osvědčení
o státním občanství potká drtivou většinu občanů, chtěla bych Vás alespoň ve stručnosti informovat o základních podmínkách, které jsou
k vyřízení výše uvedených záležitostí nezbytné.
Občanský průkaz je základním dokladem,

který by měl vlastnit každý občan od dosažení
věku 15 let. V současné době právě první občanské průkazy si vyřizují sami patnáctiletí, většinou se svými rodiči, a je nutno doložit tyto doklady:
- vyplněná žádost – tiskopis
- rodný list žadatele
- 1x fotografie
- oddací list rodičů ( pokud jsou rozvedeni, tak
rodný list jednoho z rodičů)
- občanský průkaz rodiče
- žádost o osvědčení o státním občanství (vydá
matrika)
Pokud má dítě vlastní platný cestovní pas
poslední tři doklady tento plně nahrazuje.
Doklad o státním občanství bude vystaven na
Krajském úřadě v Brně, prostřednictvím
Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Žádost se
podává na matrice, kde je pracovnice, která tuto
agendu vyřizuje. Vydání osvědčení o státní občanství trvám cca 30 dnů.
Platnost občanského průkazu je omezená, proto je nutné tuto hlídat, aby nedošlo k situaci, kdy
občan má již propadlý občanský průkaz, a tak

např. nevyřídí důležité osobní záležitosti na jiných úřadech či institucích. Stejně tak ztráta, odcizení, ale i každá změna bydliště, stavu, příjmení či jména apod. vyžaduje vydání nového
občanského průkazu. K vyplněné žádosti o vydání občanského průkazu je nutné předložit tyto
další doklady:
- starý občanský průkaz (nebo náhradní doklad)
- rodný list
- oddací list (vdaná, ženatý)
- rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci
(rozvedená, rozvedený)
- úmrtní list (ovdovělá, ovdovělý)
- 1x fotografie
- diplom – při zapsání titulu
- pokud chce občan do nepovinných údajů zapsat
manžela, manželku, nebo děti (do 15 let) je třeba doložit jejich rodné listy.
Žádost o vydání občanského průkazu se nesmí přehýbat, musí na ní být vždy vlastoruční
podpis žadatele. Občanské průkazy se vyhotovují v Praze, proto jejich vyhotovení trvá 21–30 dní.
(Pokračování na str. 7)
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Odbor vnitřních věcí
(Dokončení ze str. 6)

Při žádosti o první cestovní pas dítěti do 15 let
je nutno předložit tyto doklady:
- vyplněnou žádost o cestovní pas
- občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů
- čestné prohlášení o státním občanství – vypisuje se při podání
- 1x fotografie
- správní poplatek 50 Kč
V případě, že dítě již pas mělo, není nutné
čestné prohlášení a oddací list rodičů. Starý pas
je třeba vždy při převzetí nového vrátit. Platnost
pasu je 5 let.
Při žádosti o cestovní pas pro občana ve věku
15–18 let je nutno předložit:
- vyplněnou žádost o cestovní pas
- při podání žádosti musí přijít žadatel a zákonný
zástupce
- občanský průkaz zákonného zástupce
- občanský průkaz žadatele
- rodný list žadatele
- 1x fotografie
- správní poplatek 200 Kč
Je-li starý pas, při převzetí nového je nutno
vrátit. Platnost pasu je na dobu 10 let.
Při žádosti o cestovní pas pro občana staršího
18 let je nutno předložit:
- vyplněnou žádost o cestovní pas

- občanský průkaz
- diplom – při zapsání titulu (do pasu lze zapsat
1 titul a 1 vědeckou hodnost)
- při zapsání dítěte do pasu – rodný list dítěte,
oddací list, pokud není oddací list tak rodný
list rodiče, který žádá o připsání dítěte
- 1x fotografie
- správní poplatek 200 Kč.
Je-li starý pas, při převzetí nového vrátit.
Platnost pasu je 10 let. Občan, který o vydání cestovního dokladu žádá, musí si jej vyřídit osobně.
Vzhledem k tomu, že se cestovní doklady vyhotovují v Praze, je doba na jejich vydání dle zákona více jak 30 dnů.
Do již vydaného cestovního pasu lze provádět
změny. K tomuto je nutno předložit:
- žádost o provedení změn
- platný cestovní pas
- diplom – při připsání titulu (lze zapsat 1 titul
a 1 vědeckou hodnost) správní poplatek činí
50 Kč za 1 připsání
- při připsání dítěte do 15 let do pasu – rodný list
dítěte, oddací list, pokud není oddací list tak
rodný list rodiče, který žádá o připsání dítěte do
cestovního pasu správní poplatek činí 50 Kč, za
každé dítě.
Připsání je vyřízeno na počkání. Je nutno,
aby si tyto záležitosti vyřizoval každý občan
osobně.
Chtěli bychom dále upozornit na skutečnost,

že pasy-blesk (rychlovky) se dle zákona vydávají ve lhůtě do 30 dnů. Pracovnice, proto nebude
schopna tento typ pasu vyhotovit dříve, než ve
lhůtě 7–14 dnů.
Prosíme proto všechny občany, aby si zkontrolovali před nadcházející letní sezonou platnost svých cestovních pasů, nebo zvážili jejich
vyhotovení dříve, než nastane letní období
a tím i doba dovolených.
Správní poplatky za cestovní pas vyhotovený
v termínu do 30 dnů (blesk) jsou do 15 let 200
Kč, nad 15 let 600 Kč, je potřeba doložit veškeré doklady uvedené ve výčtu výše (dle věkových skupin), dále 2 ks fotografií. Platnost tohoto dokladu je omezena na dobu 1 roku.
Považujeme za nutné upozornit občany, že v případě žádosti o vízum, ne každá ambasáda tento
cestovní pas (rychlovku) přijme.
Fotografie při vyřizování veškerých dokladů by měly odpovídat požadavkům zákona
a měly by být aktuální. Pokud občan předloží
špatnou fotografii, nebo nebude odpovídat současné podobě žadatele, může pracovnice odmítnou převzít žádost o vystavení dokladu.
V případě nejasností, nebo jakýchkoliv dotazů se mohou občané obrátit na pracovnice odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve
Slavkově u Brna.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Roz‰íﬁení parkovacích míst ve mûstû
S rozvojem motorismu vyvstává stále akutněji potřeba parkovacích míst, zvláště ve středu města.
Tato potřeba ve Slavkově u Brna byla ještě
umocněna zřízením pověřeného obecního úřadu a ještě dále naroste znovuotevřením pošty
na původním místě na Palackého náměstí (viz
článek na straně 1 v tomto čísle zpravodaje).
Pro zvýšení parkovací kapacity před těmito
objekty bylo upraveno dopravní značení parkování před objektem nového úřadu na kolmé
stání osobních aut. Na parkovišti budou vyhrazena stání pro zdravotně postižené občany
a stání pro technické prohlídky vozidel na odboru dopravy a SH.
Dále bude vybudována nová parkovací plocha podél komunikace naproti
kostela na Komenského náměstí. Plocha
poskytne 25 kol-

mých stání pro osobní automobily a dvě parkovací místa pro zdravotně postižené občany.
V této souvislosti bylo nutné vykácet několik
původních kulových javorů, jejichž zdravotní
stav, jak bylo i patrné z oloupané kůry (viz
foto), jim dlouhou životnost nezaručoval. Na
jejich místě bude provedena nová náhradní
výsadba zeleně. Dle schválené PD bude zeleň
sestávat ze 14 stromů (javor mléčný a tis červený) a většího množství listnatých a jehličnatých keřů. Dlážděný chodník šířky 3 m bude
přeložen směrem do travnaté plochy. Rovněž
zde bude přeloženo a doplněno veřejné osvětlení. Realizace stavby by měla proběhnout
v měsících dubnu – květnu 2003.
Město Slavkov u Brna
odbor investic a rozvoje
Vysvûtlivky k nákresu:
listnaté stromy
stávající list. stromy k pokácení
listnaté keﬁe
ﬁadové v˘sadby listnat˘ch keﬁÛ

skupinové v˘sadby list. keﬁÛ
ponechané jehliãnaté stromy
jehliãnaté keﬁe
trávník

Javory před školou byly ve špatném stavu.
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Okresní soutěž žáků hudebního oboru ZUŠ

Václav Kounic

(foto ze sbírek HM)

Dne 18. 2. 2003 se konalo
ve Vyškově okresní kolo soutěže ZUŠ, kde soutěžili žáci
v sólovém a komorním zpěvu a komorní smyčcový soubor.
Naši žáci nám udělali opět velkou radost.
Z šesti našich zpěváků se dvě děvčata umístila
na 2. místě (Veronika Michálková a Veronika
Kubálková), dvě na 1. místě (Markéta
Husková a Michaela Ševčíková), 1. místo s postupem do krajského kola získali Martina
Hovězáková a Jan Rusnák. Komorní dua byla
zastoupena z důvodu nemoci pouze duem
Michaela Ševčíková a Jan Rusnák. Po velmi
působivém výkonu byli oceněni 1. místem
s postupem do krajského kola. O úspěch žáků

Václav hrabě Kounic
26. 9. 1848–14. 10. 1913
V letošním roce uplyne 155 let od narození
a 90. let od úmrtí významné české osobnosti politika a mecenáše JUDr. Václava Kounice.
Václav Kounic převzal správu slavkovského
panství po smrti svého bratra Albrechta v roce
1897. Ačkoliv byl nejmladší z bratrů, jako jediný v této době splňoval podmínky pro převzetí
správy slavkovského fideikomisu – ustanovena
kterým jeho zakladatel Dominik Ondřej Kounic
stanovil posloupnost dědění rodového majetku,
jeho nezcizitelnost a nedělitelnost. Ale vraťme
se nejprve k Václavovu dětství.
Václav Kounic se narodil 26. září 1848 jako
desáté dítě Michala Karla z Kounic a Eleonory
hraběnky Voračické-Bissingen zPaběnic. Po
smrti otce v roce 1852 jej vychovávala matka.
Sama byla velmi známá v českých vlasteneckých kruzích svou pokrokovostí a dobročinností. Spisovatelka Božena Němcová jí věnovala první vydání své nejznámější knihy Babička.
Podle ní rovněž vykreslila postavu hraběnky
Březenské v Pohorské vesnici. Díky své matce
Václav dostal důkladné vzdělání. Nejprve jej
učil výborný pedagog, publicista a známý spisovatel Ferdinand Schulz, který ho dovedl až
k maturitní zkoušce. Poté nastoupil jako mimořádný posluchač na vyšší hospodářskou školu.
Na univerzitách v Praze a ve Vídni vystudoval
práva a v roce 1873 dosáhl titulu doktora práv.
Již v období studia se seznámil se slavnou
a obdivovanou herečkou Josefínou Čermákovou, se kterou se nakonec v roce 1877 oženil.
Manželé Kounicovi si za své sídlo zvolili zámeček Vysokou u Příbrami. Zde velmi často pobýval rovněž Josefínin švagr – hudební skladatel
Antonín Dvořák.
V poslední čtvrtině 19. století se Václav
Kounic věnoval politické činnosti. V roce 1883
byl zvolen do zemského sněmu za velkostatkáře, v letech 1885 a 1891 pak poslancem říšské
rady za stranu svobodomyslnou. V parlamentu
obhajoval osmihodinovou pracovní dobu pro
dělníky a zlepšení jejich pracovních podmínek,
rovněž propagoval rovný přístup žen ke studiu.
Bojoval za zrovnoprávnění českého jazyka při
zkouškách na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Politickou činnost ukončil až po převzetí slavkovského panství. V této době však
musel překonat několik bolestných úmrtí.
V roce 1895 umírá ve 46 letech milovaná
Josefína, 1897 bratr Albrecht a v lednu 1898
pak jeho matka Eleonora. Na konci 90. let se

Václav seznámil s mladičkou
Josefínou Horovou. Osudová láska
skončila po desetileté známosti svatbou
Václava Kounice s o 33 let mladší Josefínou
Horovou. V den svého sňatku 12. května 1908
novomanželé věnovali studentům rodový palác
v Brně. Vznikla tak nadace pro výstavbu
Kaunicových studentských kolejí v Brně. Jejich
stavby se však Václav již nedočkal. Zemřel 14.
října 1913 ve svých 65 letech.
Díky laskavému odkazu Josefíny Kounicové
se pozůstalost po Václavu a Josefině dostala
v roce 1961 do Historického muzea ve
Slavkove u Brna. S částí této rozsáhlé pozůstalostí se můžete seznámit na výstavě „Václav
hrabě Kounic, osobnost, politik a mecenáš“,
která bude zpřístupněna v dubnu a květnu
2003 na zámku ve Slavkově u Brna. K seznámení s touto významnou osobností srdečně
zvou pracovnicí muzea.
HM

se zasloužily jejich vyučující MgA. K. Macháčková a Mgr. Z. Rybecká.
Komorní smyčcový soubor pod uměleckým
vedením M. Letecké rovněž nebyl pro nemocnost kompletní, ale i přesto odvedl velmi dobrý výkon a odvezl si z Vyškova 1. místo.
Okresní kolo dechových nástrojů se konalo
v Bučovicích 25. 2. Ve hře na zobcovou flétnu
získal Jiří Klaška čestné uznání, Jiří Kříž 2.
místo, Ondřej Hodonský 1. místo a Jan Matyáš
1. místo s postupem do krajského kola.
Všichni žáci jsou ze třídy J. Handrly. Ve hře na
klarinet obdržel Petr Fries 2. místo, Martin
Jelínek 1. místo. Žáky připravil J. Baják.
Žesťové nástroje byly zastoupeny čtyřmi žáky
ze třídy M. Červinky. V. Mečíř a M. Pospíšil –
trubka – si odvezli 1. místo, J. Sekerka – pozoun – 1. místo a M. Oujezdský – baryton –
1. místo s postupem do krajského kola. 1. místo s postupem patří i Ivetě Plavinové ze třídy J.
Zemana, která se představila skladbou na saxofon.
Naše škola obstála v soutěžním klání velmi
dobře. Díky patří všem soutěžícím, korepetitorkám a vyučujícím, kteří žáky připravili.
Postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů
v dalších kolech soutěže.
Jana Jelínková

Pﬁeãetli jsme jinde…
O roz‰íﬁení dálnice je rozhodnuto
Jednání na ředitelství dálnic o rozšíření
dálnice v úseku Kývalka–Holubice skončilo.
Dálnici přibude jeden pruh v každém směru
a provoz na holubické křižovatce se odlehčí
díky tzv. jihovýchodní tangentě, která povede
mezi Holubicemi, Blažovicemi a Jiříkovicemi. Toto řešení umožní Holubickým přímé napojení na Modřice.

Nové knihy
V M Ě S T S K É K N I H O V N Ě V E S L AV K O V Ě U B R N A
1. Miroslav Horníček: Pětatřicet skvělých průvanů a jiné povídky – knihu tvoří
povídky, vytvořené od konce čtyřicátých do
poloviny sedmdesátých let a jsou v ní obsaženy dva samostatné soubory (kromě „průvanů“
také S paní ve spaní).
2. Radko Kejzlar: Údivice se směje;
Udivice se směje a pláče; Udivice se zase
směje – úsměvný a vlídný pohled na lidičky
ve východočeském pohraničí v předvečer,
v průběhu a po skončení druhé světové války.
Trilogie v mnohém připomíná Bylo nás pět,
Knoflíkovou válku nebo Zvonokosy.
3. Helena Šmahelová: Žena roku 1900 –
hlavní hrdinka románu intenzívně prožívá
všechny rozpory života ženy v typickém maloměstském prostředí na počátku 20. století.
Musíme však obdivovat její odhodlání vydobýt si kousek štěstí na tvrdém osudu, její
vzdor proti přízemnosti a přetvářce; její inteligenci a praktický rozum. Dějově bohatý
a psychologicky působivý románový příběh
zaujme také tím, že ani v 4 téměř bezvýchodné situaci se hlavní hrdinka nevzdává a zůstává sama sebou.
4. Noah Gordon: Šaman – Klasický western, historický román, detektivka, román

o naději a zklamání, o válce a míru, kniha nabitá dějem, prošpikovaná jemným humorem
a ještě jemnější erotikou – to vše je Šaman, jehož děj se odehrává ve Spojených státech kolem poloviny 19. století. Tato kniha získala
v roce 1992 cenu za nejlepší historický román.
5. Ivo Železný: Stvořitelé nových světů –
antologie sci-fi povídek jedenadvaceti autorů
z celého světa.
6. John Javna: 50 nápadů pro děti k záchraně Země – tato kniha obsahuje plno věcí,
kterémůžete udělat, abyste zachránili naši
planetu. Mnoho z nich je velká zábava, některé vyžadují prácí. Některé vám poskytují i příležitost poučit vaše rodiče. Ale všechny vám
ukážou, že můžete něco dělat. A v tom je ta
síla!
7. Václav Deyl: Vlk Rahú – dobrodružný
příběh pro děti, který popisuje život lidí i zvířat v dávných dobách lidstva.
8. Ladislav Pavlica: Lovci ondater – Tom
a jeho starší bratr Sláva jsou vyčleněni ze společnosti svých vrstevníků. Útěchu nacházejí
v přírodě. Jejich dobrodružství začíná ve
chvíli, kdy v potoce objeví neznámé podivné
zvíře – ondatru…
HM
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 14. dubna 2003 oslaví své 80. narozeniny paní

VLASTA KRBKOVÁ
Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let přejí
dcera Olga s manželem, dcera Vlasta s manželem,
vnoučata Laďka, Olga, Dalibor a Ivona a pět pravnoučat.
Vzpomínka
Dne 15. dubna 2003 již uplynou 3 roky, co nás navždy opustil pan

9

Opustili nás
Radovan Řičánek (33)
František Slanina (78)
Anežka Jurová (77)
Štefánia Odehnalová (82)
Anna Skaličková (84)
Andrej Hurtuk (77)
Helena Švejdová (59)
Josef Sedlák (91)
Jan Frýbort (69)
Růžena Neužilová (93)

18. 2.
19. 2.
19. 2.
26. 2.
7. 3.
7. 3.
7. 3.
12. 3.
14. 3.
16. 3.

Slavkovský

AUGUSTIN ŠIMEK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti a vnuci.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

na internetu

www.bmtypo.cz

Symboly Velikonoc jako ukazatelé k víře
Symboly jsou znameními. Znamení nemá svůj smysl v sobě samém. Ukazatel cesty
není někde umístěn kvůli sobě samému. Znamení má na něco jiného upozorňovat a k něčemu vést. Kdo zůstane stát u ukazatele cesty, mine jeho smysl. V evangelní tradici je
Ježíš často představen jako ten, kdo jedná prostřednictvím znamení, ne však kvůli nim
samotným, avšak skrze ně poukazuje na význam své osoby. Ježíšova znamení tedy mají
dovést k cíli, kterým je víra něj – Božího Syna.
Velikonoce, na které postní doba 40 dní připravuje, jsou největším křesťanským svátkem
v roce. Jako každý jiný svátek jsou spojeny nejen s rozličnými lidovými tradicemi a zvyky,
ale i s četnými symboly. Tyto symboly nejen
upozorňují na Velikonoce, ale též poukazují na
jejich význam. O které symboly se jedná?
Jmenujme tři z nich, které jsou pro nás nejběžnější.
Velikonoční beránek: V hebrejské starozákonní tradici ovce symbolizovaly Izraelitu jako
člena „Božího stáda“. Bůh Izraele byl označován
za pastýře, který bere své ovce do náručí a s láskou se o ně stará. V křesťanské církvi se beránek
stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství. Křesťanský symbol
„velikonočního beránka“ je třeba rovněž vidět ve
spojení s židovskou tradicí svátku Paschy, při
kterém se beránek zabíjel na památku vyvedení
z egyptského otroctví.
Velikonoční vajíčko: Protože vejce obsahuje
zárodek života, bylo již odpradávna symbolem
plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. V předk-

Mûsíãní plán DDM Slavkov na duben
3. 4.
3. 4.
10. 4.

17. 4.
18. 4.

27. 4.
27. 4.

„KONCERT Marty Kubi‰ové“ (Vy‰kov odjezd
18.45 hod.) - cena: 160 Kã (vstupné + doprava)
„SOUTùÎ ZRUâNOSTI V JÍZDù NA KOLE“
(od 14.30 hod.) - v aleji - pro dûti Z·
„ZÁJEZD NA PLAVÁNÍ DO KRYTÉHO BAZÉNU
VE VY·KOVù“ (odjezd od kostela 16.30 hod) urãeno pro
plavce a rodiãe s dûtmi. Cena: dûti do 6 let 40 Kã, dûti od
7 let a dospûlí 65 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã
„VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY S DDM“
dopolední program pro dûti (malování vajíãek a od 8
do 12 hod. jiné v˘tvarné ãinnosti). Vstupné: 20,- Kã
na kaÏd˘ den. S sebou: pﬁezÛvky, dvû vyfouklá vajíãka, svaãinku
„SBÍRKA PRO DùTSK¯ STACIONÁ¤ A KOJENECK¯ ÚSTAV V BRNù“ (od 8 do 18 h v DDM)
„ZÁJEZD NA PLAVÁNÍ DO KRYTÉHO BAZÉNU
VE VY·KOVù“ (odjezd od kostela 16.30 hod) urãeno pro
plavce a rodiãe s dûtmi. Cena: dûti do 6 let 40 Kã, dûti od
7 let a dospûlí 65 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã

řesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno
do hrobu k mrtvému. Symbol vejce nacházíme
již v předkřesťanské době při pohanských oslavách jara. Zvyk konzumovat vejce v době svátků
souvisel pravděpodobně i s postem, který
Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce
jíst nesměla. Z tohoto důvodu tedy lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Od nepaměti
symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět. Symbol vejce poukazuje rovněž
na životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat
jara a díky skořápce také na pocit bezpečí. Vejce
něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je
přesto ukryt život. V této skutečnosti je zřetelné
symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše
a s křesťanskými Velikonocemi.
Velikonoční zajíček: V biblické tradici je zajíc
řazen mezi stvoření „maličké na zemi a moudřejší nad mudrce“ a symbolizuje chudé, skromné
a pokorné. Přesto však se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako
symbolu smyslnosti. V Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem Krista. V dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo
o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová. Podle jednoho výkladu vzniklo spojení
symboliky „zajíčka“ a „vajíčka“ z tohoto důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských
obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní,
je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec. Jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk,
kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto
dva symboly. Není potom divu, že časem vznikla představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc.
Kéž všechny tyto velikonoční symboly jsou
pro nás znameními, která nás o letošních
Velikonocích dovedou k tomu, na koho poukazují, k Ježíši Kristu, Božímu Synu, Vítězi nad smrtí a Dárci života.
P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář

Program ﬁímskokatolické farnosti:
Duchovní obnova pro mládež, pátek 4. 4.
v 19.30 na faře, vede P. Jakub Holík, vojenský
kaplan
Děkanátní růžencová pouť v Rousínovci, kostel sv. Václava, sobota 5. 4. v 17.00 (autobus od
kostela v 16.30)
Mše sv. v penzionu, středa 9. 4. v 8.30 h
Pouť na Květný pátek do Sloupu, pátek 11. 4.
(autobus v 6.30 od kostela)

Velikonoãní bohosluÏby v kostele:
Květná neděle s žehnáním ratolestí, průvodem
a pašijemi, 13. 4. v 8.00
Křížová cesta na Urbánek, neděle 13. 4.
v 15.00 h od sochy sv. Jana
Svátost smíření, pondělí 14. 4. a úterý 15. 4.
vždy 17.00–19.00 h
Zelený čtvrtek, mše sv. na památku poslední
večeře Páně, 17. 4. v 18.00 h
Velký pátek, obřady uctění sv. Kříže, 18. 4.
v 18.00 h
Křížová cesta městem, Velký pátek v 21.00 h
od kostela
Vigilie Vzkříšení Páně, slavnost světla, svěcení vody a obnova křtu, sobota 19. 4. ve 20.30 h
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, titulární slavnost zasvěcení chrámu, 20. 4. v 8.00 mše sv.,
s udílením křtů
Velikonoční liturgie východního obřadu, neděle 27. 4. v 9.30 h na Špitálce, zpívá Moravský
cherubínský sbor
Slavnost žehnání budovy Chudých školských
sester v sobotu 26. 4. (MŠ a Zvláštní škola na
Malinovského ul.). Mše sv. v kostele v 10.30,
celebruje arcibiskup Mons. Erwin Josef Ender,
apošlolský nuncius v ČR, průvod k budově školy a žehnání. Slavnost se koná při příležitosti
120. výročí příchodu Chudých školských sester
do Slavkova.

Upozornûní
Z technických důvodů nebylo minulé číslo
Slavkovského zpravodaje doručeno do všech
domácností. Pokud má někdo z občanů o tento výtisk zpravodaje zájem, může si ho vyzvednout v Informačním regionálním centru
Austerlitz na Palackého náměstí, kde je v dostatečném počtu. Redakce se za toto nedopatření omlouvá.
(red.)
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Slavnostní otevﬁení po‰ty ve Slavkovû u Brna
20. 3. 2003

Moravské baroko ve Francii
Ve dnech 6. listopadu 2002 až 5. února 2003
se ve francouzském městě Rennes konala výstava nazvaná Baroko na Moravě – V zrcadle stínů,
kterou připravila Moravská galerie v Brně ve
spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU
v Brně a Musée des Beaux Arts v Rennes.
Výstava byla součástí české kulturní sezóny ve
Francii a do její expozice bylo zahrnuto 150 exponátů z řady muzeí, galerií, památkových objektů a klášterů. Smyslem výstavy bylo připomenout, že barokní umění na Moravě nebylo pouze
pasivně přijímáno, ale že zde vznikla řada významných děl (architektura, malířství, sochařství…) ovlivňujících i sousední země. Výstava
byla rozdělena na dvě hlavní části. Čas slavnosti
a zázraků a Čas zdání a osvícenství, obě dále členěné do tematických kapitol.
V první časů, týkající se obnovy Moravy po
třicetileté válce, byly představeny práce hlavních uměleckých dílen a tehdejší hlavní kulturní
centra Brno a Olomouc. Zdůrazněna byla též
role významných šlechtických rodů jako objed-

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
6. 4. Proã uãinit Jehovu sv˘m útoãi‰tûm
13. 4. Jednejme moudﬁe, protoÏe se blíÏí konec
16. 4. Památná veãeﬁe - Vzpomínka na JeÏí‰ovu
smrt - 19.30 hod.
20. 4. Pﬁekonávat úzkostné Ïivotní starosti
27. 4. Pﬁichází hodina soudu nad Babylonem – celosvûtová pﬁedná‰ka
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

navatelů uměleckých děl, mezi nimi i Kouniců.
V druhé části, časově zahrnující tereziánské
a josefínské období, byli představeni nejvýznamnější na Moravě působící umělci
(Maulbertsch, Schweigl). O významu výstavy
svědčí i skutečnost, že pro ni zapůjčila
Moravská galerie i některá díla, která dosud nebyla představena. Je proto potěšující, že ve
Francii byl představen jako významná kulturní
památka i slavkovský zámek. Vyzvednuta byla
především činnost Martinelliho, Petruzziho
a Valmagginiho, spolu s rolí Kouniců jako mecenášů umění. Kromě exponátů z jiných institucí (téměř již notoricky známý Petruzziho ideami
prospekt Slavkova z dvacátých let 18. století) si
mohli francouzští návštěvníci prohlédnout i dvě
díla pocházející ze zámeckého inventáře, z kounicovské obrazové sbírky. Jednalo se
o Maulbertschovu olejomalbu Přijetí biskupa
Brunona ze Schauenburgu Přemyslem Otakarem II. a Voetův portrét Maxmiliána Oldřicha
Kounice z počátku 18. století. Zatímco první
práce je trvale v zámeckém depozitáři,
Kounicův portrét je integrální součástí zámecké
instalace. Obraz, jehož restaurování pro potřeby
výstavy provedl pan Pavel Klimeš sponzorským
způsobem, se na své místo navrátí ještě před zahájením turistické sezony.
Výstavu moravského barokního umění ve
Francii hodnotí její pořadatelé jako velmi úspěšnou – za tři měsíce jejího trvání ji navštívilo asi
16 000 návštěvníků. Doufejme, že se tato skutečnost projeví i na návštěvnosti slavkovského
zámku.
HM

V měsíci dubnu se hrají na stadionu následující
mistrovská utkání:
So 5. 4.
10.30 h – 1. FC Brno „B“–1. FC Synot „B“
So. 12. 4.
10.00 h – SK Slavkov–TJ Lovčičky (žáci)
15.30 h – SK Slavkov „A“–RAFK Rajhrad
Ne 13. 4.
13.15 h – SK Slavkov–So Lažany (dorost)
15.30 h – SK Slavkov „B“–So Otnice
So 19. 4.
10.30 h – 1. FC Brno „B“–SK Hranice
St 23. 4.
17.00 h – SK Slavkov–TJ Šaratice (žáci)
So 26. 4.
10.00 h – SK Slavkov–SK Křenovice „A“ (žáci)
16.00 h – SK Slavkov„A“–ČKD Blansko
Ne 27. 4.
13.45 h – SK Slavkov–So V. Opatovice (dorost)
16.00 h – SK Slavkov „B“–TJ Vícemilice. (rs)

Upozornûní v‰em SlavkovákÛm 
Vy všichni, kteří si chcete udělat procházku
okolo kostela, v zámecké aleji nebo okolo koupaliště směrem do obory, buďte ve střehu a zvažujte
každý krok.
Sníh, který vše schoval zmizel a ta zkáza, která
je ve zmíněných lokalitách po našich-vašich čtyřnohých miláčcích je fakt nářez. Menší či větší
hromádky vás potkají doslova na každém kroku.
O idylce nemůže být ani řeč. Jen mě v této souvislosti zajímá, kdo to uklidí a zda děti z nedaleké
mateřské školky si mají ještě kde hrát? J. Novák
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Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem
V tuto dobu kdy píši tento článek, ještě nevím
jestli to bude pravda. Víme však jistě, že v dubnu
bývá počasí nestálé. Jaro je však již tady a příroda
začíná ožívat. Probouzejí se ovšem i škůdci. Je nutné zasáhnout proti nim. Začátkem měsíce, u pupenů
ve fázi myšiho ouška provedem jarní postřik všech
stromů a keřů proti přezimujícím škůdcům připravkem Oleoekol 1 % nebo Torant 0,1 %. Jsou-li tyto
přípravky použity v době, kdy je teplota vyšší než
17 °C (ve 14 hod.) jsou účinné i proti květopasu jabloňovému. Možno použít i nově zaváděný biologický přípravek Novodor FC 0,4–0,5 %. Provedeme
též postřik protistrupovitosti jádrovin Novozir MN
80 (Dithane DG) 0,2–0,3 %. V případě potřeby provedeme ošetření peckovin proti moniliovému žehu
květů a větviček, především meruněk a višní:
Rovral 50 WP, Rovral FLO 0,15–0,2 %, Horizont
250 E 0,75–0,1 %. K infekci květů dochází za vlhkého a chladného počasí, k infekci plodů pak za
vlhkého počasí při teplotách kolem 20 °C.
V posledních dvou letech nás trápí padlí americké na angreštech. V nepříznivých povětrnostních

podmínkách (vyšší teploty a vlhkost) provedeme
již před květem postřik: Fundazol 50 WP 0,05–0,1
% nebo Rubigan 12 EC 0,03 %. Po odkvětu použijeme pouze Bayleton 25 WP 0,03 % nebo
Karathane LC 0,05 %, opakujeme 2–3x. Existují
však druhy angreštu odolné proti padlí americkému. Před květem a při zakvétání provedeme ošetření proti plísni šedé v jahodovně přípravkem
Rovral FLO, Rovral 50 WP 0,15 %. Nejvíce je napadána odrůda Senga sengána.
V dubnu by již měla být ukončena výsadba nových stromků a jejich řez. Za sucha nově vysázené
stromky zavlažujeme, aby se dobře ujaly. V zahradě vše pučí, rozvíjí se a roste. je období výsadeb
bylin, dřevin a květin. Nastupuje čas, kdy vynikne
především rozkvetlá skalka, kterou důkladně odplevelíme a redukujeme rostliny, které se příliš rozrostly. Podle potřeby zmlazujeme, rozdělujeme
a přesazujeme. Dokončíme řez růží a přihnojíme
je.Pokud vysejeme nebo vysázíme ranou zeleninu,
přikryjeme záhony netkanou textilií proti pozdním
mrazíkům, lepšímu vscházení, urychlování růstu
a před napadení škůdci. Hodně pěstitelských úspěchů přejí
Zahrádkáři

okénko

Dnes Vás chci upozornit na některé naše aktivity, kde se můžete zapojit.
- Diabetici se ještě mohou přihlásit na edukačně
preventivní pobyt, který se uskuteční
v Luhačovicích ve dnech 28. 4.–5. 5. 2003. Dozvíte
se všechno o diabetu a jak s touto nemocí žít.
- Spolu s CK For-Line Tour Brno připravujeme
ozdravný pobyt v Itálii v přímořském lázeňském
městečku Bibione od 12.–21. 9. t. r.
- Hned po velikonocích, v úterý 22. 4. 2003 ve 14
hod. se uskuteční beseda s ředitelem VZP Vyškov
RNDr. Pavlem Szufnarowskim na téma: Úhrada
zdravotní péče pro klienty VZP a diabetiky. Přednáška se koná v zasedací místnosti MÚ Slavkov.
- Pro diabetiky, kteří si chtějí častěji měřit glykémii, a tak sami ovlivňovat svůj zdravotní stav, zde
máme „velikonoční nabídku“ firmy MTE, spol. s r.
o. Brno, Štefánikova 44. Nabízí špičkový glukometr SMARTSCAN, který běžně stojí 5000 Kč pouze
za cenu 2200 Kč, ale jen do 30. 4. 2003. Informace
a objednávky na bezplatné telefonní lince 800 223
223, nebo Prodejna zdravotnických potřeb MTE
Brno, tel. 549 210 402.
- při procházce do přírody, nebo při úklidu své
zahrady můžete vyplít kopřivu a smetanku (pampelišku) a připravit si studený nebo teplý nápoj na celkovou očistu organismu. Kopřivový nápoj: 1/2 l minerálky, 2 hrsti mladých kopřiv, šťávu z citronu,
1 lžička medu, 1 lžička rostl, oleje. V mixeru zpracujeme minerálku a kopřivy, přecedíme. Do tekutiny přidáme citron, šťávu, med, olej dle chuti.
Hustou část kopřiv použijeme na špenát, nebo na
jarní kopřivovou polévku, přidáme brambory, cibuli, česnek, jíšku, bujón, vejce dle vlastní fantazie
a chuti. Z mladých lístků smetanky můžete připravit salát, ochutit ho cibulí, citronem, nebo jogurtem.
Z rozhodnutí Rady Evropské unie byl vyhlášen
rok 2003 jako „Evropský rok osob se zdravotním
postižením“. Vláda ČR se k němu přihlásila a garancí nad touto celoroční akcí bylo pověřeno ministerstvo zdravotnictví ČR. Bylo také vybráno společné téma: „Místo pro společný života“. Je však
mnoho problémů, jak začlenit zdravotně postižené
občany do plnohodnotného života. Očekáváme od
nové státní správy ve Slavkově, že bude věnovat
pozornost také těmto problémům.
Marie Miškolczyová

INZERCE
● PRODEJ RD 6+kk Slavkov. Prodám vel-

mi kvalitně postavený dům v klidné ulici,
moderně řešený ve vysokém uživatelském
komfortu. Zahradní trakt 143 m2, temper.
garáž. Tel. 602 705 645.
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.:

732 236 410.
●

PRODÁM samochodnou sekačku
Mountfield – záběr 41 cm. Zánovní. Tel.:
728 033 037 večer.
● BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA IBIS přijme do

pracovního poměru pracovníky ostrahy,
ochrany majetku a osob pro práci ve směnném provozu v katastru města Slavkova
u Brna. Požadujeme bezúhonnost, fyzickou
a psychickou způsobilost, dobrou pracovní
morálku, dobrý zdravotní stav. Bližší informace na tel.: 723 881 405 - ing. Šudoma.
● PRODÁM malý sad 320 m2 pod Urbánkem,

jižní svah, neoplocený, velmi levně + novou
pohovku s úlož. prostorem. Tel. 544 220 649.
● PRODÁM hluboký kočárek zn. Inglesina,
chromový podvozek i koš. PC 12 500 Kč, nyní
5000 Kč, k tomu zdarma pláštěnka + dečka. Při
rychlém jednání výrazná sleva. Tel. 724 243 583.
● PRODEJ posledních bytů v novostavbě do

osobního vlastnictví, topení samostatně, cena
1500 Kč/m2, dokončení 12/03. Ukončení přihlášení 4. 4. 2003. Informace: Ing. Bartůněk, tel:
542 221 552.
● MLADÝ PÁR hledá ubytování nebo proná-

jem bytu ve Slavkově na přechodné období.
Zaruč. serióznost. Tel.: 728 554 195.

REALITNÍ KANCELÁŘ
Ing. Pavla Bílého, Pekařská 7, 602 00 Brno
Tel.: 543 237 091, tel./fax: 543 237 105
HLEDÁME pro naše klienty:
RD, chalupy, byty
Zajistíme pro Vás
– právní servis
– vyhotovení znaleckých posudků
– jednání na katastrálních úřadech
Pro nabízející naše služby zdarma.
Zavolejte, přijedeme.
●
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Videopůjčovna
doporučuje
XXX. VIN DIESEL. âlen podsvûtí je pﬁesvûdãen, aby proniknul mezi nelítostné ruské zloãince. Zrodí se nov˘ druh tajného agenta, kter˘ se mstí a nemilosrdnû se vypoﬁádává s nepﬁáteli práva.
ÚDOLÍ STÍNU. MEL GIBSON. Natoãeno podle skuteãné události. Vietnam
1965. O odvaze a pﬁátelství, které mají cenu vlastního Ïivota.
BAD COMPANY (âESKÁ SPOJKA). ANTHONY HOPKINS, CHRIS ROCK.
Agent CIA musí zmûnit dítû ulice v uhlazeného obchodníka. Zaãíná závod
s ãasem. Na jeho konci stojí ‰ílenec s prstem na pojistce a ãeká. Zatím.
HOLKY TO CHTùJ TAKY. DIANA AMFT, KAROLINE HERFURT. ProtoÏe umûní milovat ve stﬁedo‰kolsk˘ch osnovách nenajdete, nazb˘vá neÏ vzít osud do
vlastních rukou.
PAVOUâÍ TEROR. RICK OVERTON, DAVID ARQUETT. Scény, pﬁi nichÏ vám bude
bûhat mráz po zádech. Od producentÛ filmÛ Den nezávislosti a Godzilla.
SNIPER. WESLEY SNIPES, LINDA FIORENTINO. Úspû‰né podnikatelce zmûní jeden
telefonát Ïivot v peklo. DÛvod? SniperÛv laserov˘ zamûﬁovaã míﬁí na její srdce…
·ÍLENEC. SAMUEL L. JAKSON. ·ílen˘ detektiv hledá ‰íleného vraha.
Nejoriginálnûj‰í thriller tohoto roku.
MU·KET¯R. CATHERINE DENEUVE, MENA SUVARI, STEPHEN REA. Jeden za
v‰echny a v‰ichni za jednoho! âas odplaty pﬁichází! Jak jste ho nikdy nevidûli!
BLANCHE – KRÁLOVNA ZBOJNÍKU. JEAN ROCHEFORT, LOU DOILLON,
GERARD DEPARDIEU. Jedin˘m svûdkem vyvraÏdûní rodiny je malá Blanche
– a jen co pobere trochu sil a rozumu, hodlá si to s vrahy vyﬁídit a stává se
vÛdkyní zlodûjského gangu.
WATERLOO PO âESKU. JI¤Í KRAMPOL, JANA PAULOVÁ, EVA HOLUBOVÁ.
Komediální pﬁíbûhy z manÏelského Ïivota.
MUSÍM Tù SVÉST. IVANA CH¯LKOVÁ, JAN KRAUS, IVAN TROJAN. ManÏelsk˘
trojúhelník má vyﬁe‰it situaci v rodinû. LeÏ, která se stane pravdou, se nakonec
musí znovu stát lÏí, aby hrdinové mohli pokraãovat ve svém Ïivotû.
JÍZDA DO PEKEL. STEVE ZAHN, PAUL WALKER, LEELEE SOBIESKI. V‰e, co
ﬁekne‰, tû bude pronásledovat. V‰e, co uvidí‰, tû bude dûsit. V‰e, co usly‰í‰,
tû pﬁivede aÏ na sam˘ okraj.
UPÍ¤I 2. JON BON JOVI. Upíﬁi jsou znovu tady! Buìte pﬁipraveni na to, Ïe tentokrát pﬁekroãíté hranice hrÛzy.
EMMETUV CÍL. TIM ROTH, GABRIEL BYRNE. Detektiv na vrcholu kariéry
váÏnû onemocní a ví, Ïe brzy zemﬁe. Chce zinscenovat vlastní vraÏdu. Narazí
na nov˘ pﬁípad, kter˘ jeh rozhodnutí zmûní. Zvítûzí Ïivot nebo smrt?
STAROU·I NA PLN¯ PLYN. Kam aÏ to banda gangstrÛ dotáhne, kdyÏ vyloupí banku a prchá s miliony v letadle, které neumí ﬁídit?
DEN ZLOMU. JOE LANDO. Mûsto v údolí chrání pﬁehrada. Prudké pﬁívalové
de‰tû a a vzrÛstající tlak v nádrÏi mohou mûsto srovnat se zemí…
Katastrofick˘ film podle skuteãné události.
NEBEZPEâNÉ P¤ÁNÍ. ALEXANDRA HOLDEN, MICHAEL WESTEN. Boj o Ïivot zaãíná tam, kde se splnûné sny mûní v noãní mÛry.
Z NULY HRDINOU. I z nuly mÛÏe nûco b˘t. Je z nûj nov˘ ãlovûk. Jak se ale
zbavit minulosti?
ZÚâTOVÁNÍ S MINULOSTÍ. TIL SCHWEIGER. Nic tû nemÛÏe pálit tak jako
minulost. Nová provokativní komedie. Berte ji váÏnû.
NOâNÍ LOUPEÎ. SEAN WILLIAM SCOTT. Noc je pro loupeÏ jako stvoﬁená. Ale
pokaÏdé to nevyjde tak, jak si ãlovûk pﬁedem naplánuje.
PONORKY. JIM DAVIDSON, JODI BIANCA WISE. Na moﬁe vyplouvá nejnovûj‰í americká ponorka. K bﬁehÛm USA míﬁí v ukradené ponorce terorista.
Jeho cílem je niãit a zabíjet...
MOJE SESTRA VLKODLAK. EMILY PERKINS, MIMI ROGERS. S kaÏdou nocí, po
které se Ginger probouzí s chutí krve v ústech, je víc a víc hladovûj‰í...
PSÍ VOJÁCI. âeta vojákÛ na cviãení v odlehlé divoãinû narazí na ranûného kapitána a jeho podivné lidi. Pr˘ vÏdy o úplÀku v okolí ﬁádí nebezpeãní vlci.
Dal‰í tajemná noc se rychle blíÏí…
ROZSUDEK. DANA DELANY, CHARLES S.DUTTON. Neuvûﬁiteln˘ pravdiv˘
pﬁíbûh kalifornského zloãince.
P¤IZNÁNÍ. ROBERT SEAN, LEONARD ETHAN HAWKE, UMA THURMAN. Tﬁi
pﬁátele ze ‰koly se po letech setkávají a vzpomínají. Zaãnou se zaplétat do v˘ãitek, obviÀování a lÏí. Kdo z nich mluví pravdu?
ZAMILOVANÍ ANDùLÉ. GREG WISE, STEPHEN FRY, FLORA MONTGOMERY. Andûlé mají ze svûta pﬁinést desky s boÏím pﬁikázáním. Oba se mezi lidmi zamilují a musí se rozhodovat mezi Ïivotem v ráji nebo v lidském svûtû.
UHOë JI, JE TO FRANCOUZKA. JANE McGREGOR, PIPER PERAB. Mladá
Texasanka poskytne domov studentce z Francie. Od jejího pﬁíchodu jí ale nic
nevychází. Podezﬁívá Francouzsku z intrik. Pﬁipravuje se veliká pomsta.
TAJEMNÉ V¯ST¤ELY. ANGIE EVERHART, GOTZ OTTO, JURGEN PROCHNOW. Kdo stojí za únosy tûch nejhezãích holek na svûtû?
V OHROÎENÍ ÎIVOTA. MEL HARRIS, DANIEL BALDWIN, MELINDA CLARKE.
Trio kriminálníkÛ drÏí v zajetí celou rodinu a ohroÏuje jejich Ïivoty. Získají
star˘ rodinn˘ poklad?
PSÁNO KRVÍ. PETER COYOTE. Detektiv musí odhalit sériového vraha, kter˘
za sebou zanechává znamení ze slavn˘ch detektivek.
DÒM ÎIVOTA. KEVIN KLINE, KRISTIN SCOTT THOMAS. Jeden den zmûní
v‰e. Jak vyuÏít poslední mûsíce Ïivota? Jen realizace vysnûného cíle mu pomÛÏe dát rodinu znovu dohromady. Bude mít dost ãasu?
ERASMUS A SPOL. Parta studentÛ Ïije v Barcelonû ve spoleãné domácnosti
, proÏívá nové lásky a veãery v barech, ale i hádky o úklid a prostor v ledniãce. Pﬁesto je to to nejlep‰í, co zatím zaÏili.
VYDR¯SEK. Je chycen, utíká ze zajetí, uãí se Ïít a lovit ve volné pﬁírodû, setkává se s ﬁadou zvíﬁat, poznává pﬁátelství, bojuje o hol˘ Ïivot…
MEDVÍDEK PÚ. DobrodruÏství medvídka a jeho kamarádÛ, krásné a melodické písniãky.
PETER PAN: NÁVRAT DO ZEMù NEZEMù. Napûtí, spousta legrace, fantazie a kouzel. Setkání se star˘mi hrdiny i nov˘mi kamarády.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Výstavy na zámku
Vedle výstavy Václav hrabě Kounic –
osobnost, politik a mecenáš (viz jiný článek)
se otevře ve čtvrtek 3. dubna v 17 h zámecká
galerie O. K., kdy bude zahájena výstava Paličkované obrazy Zdeňka Doležala. Všem
milovníkům paličkované krajky se jistě zatají
dech, až spatří velkolepá díla člověka, který
byl celý profesní život spojen s baletem.
Postavy na jeho obrazech jsou zachyceny v pohybu, jako by chtěly vystoupit a ožít. Při vernisáži vystoupí žáci baletního oboru ZUŠ
Slavkov pod vedením L. Krahulové. Výstava
bude otevřena do 4. května 2003.
HM

Ve Slavkově hořelo. Jekot sirén oznámil v noci 19. března požár staré hospodářské budovy
v blízkosti slavkovského Palackého náměstí. S pomocí tří cisteren bojovalo s ohnivým živlem
13 hasičů. Při požáru nebyl nikdo zraněn, škodu vyčíslí vyšetřovatel.
Foto: bee

Jedna z moha kraje Z. Doležala. Foto: archiv HM

Redakce
Slavkovského zpravodaje

Hradební 1441
(budova Telecomu)

Slavkov u Brna
tel. 544 220 661
605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz
Provozní doba:
Po–Pá 8–16.30 hod.

Motoristy jedoucí po dálnici Brno–Vyškov upoutá u Holubic napodobenina děla s vojáky v historických uniformách v nadživotní velikosti. Autorem díla je architekt J. Rada a majitelem firma Zapa Holubice, která nahradila obyčejnou míchárnu betonu s dopravníkem tímto uměleckým dílem, jež dobře zapadne do zdejší krajiny poznamenané bitvou tří císařů.
Foto: bee

Kalendář akcí – duben 2003
Datum

2. 4.
3. 4.
3. 4.
5. 4.
10. 4.
14. 4.
17.-18.4.

hod.

17.00
19.30
14.30
10.00–16.00
16.30
13.00–15.00
8.00–12.00

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

kult.
kult.
sport
sport
sport
spol.
spol.

IV. hudební veãer ÏákÛ ZU·
Zájezd na koncert Marty Kubi‰ové (odjezd 18.45 h), cena: 160 Kã (vstupné + doprava)
SoutûÏ zruãnosti v jízdû na kole pro dûti Z·
Jarní stﬁelecká soutûÏ mládeÏe

ZU·
Vy‰kov
alej
Zámecká stﬁelnice
Aquapark Vy‰kov
·D Z· Komenského
DDM

ZU·
DDM
DDM
E-COM, s.r.o.
DDM (odjezd od kostela)
vychovatelky ·D
DDM

areál Auto Bayer
stﬁelnice Nad Oborou
zasedací místnost MûÚ
DDM
Aquapark Vy‰kov
Zámecká stﬁelnice

Auto RC
MS KozoroÏec
ÚO svazu diabetikÛ âR
DDM
DDM (odjezd od kostela)
E-COM, s.r.o.

Galerie O.K.
Galerie O.K.

HM
HM

Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã
Pletení pomlázky
Velikonoãní prázdniny s DDM malování vajíãek a jiné v˘tvarné ãinnosti
Vstupné: 20 Kã na kaÏd˘ den s sebou: pﬁezÛvky, dvû vyfouklá vajíãka, svaãinku
Mistrovství âR modelÛ aut – Off Road
Slavkovsk˘ trojboj
Úhrada zdravotní péãe pro klienty VZP a diabetiky pﬁedná‰í: RNDr. Pavel Szufnarowski
Sbírka pro dûtsk˘ stacionáﬁ a kojeneck˘ ústav v Brnû

19.4.
sport
19. 4.
sport
22. 4.
14.00 spol.
27. 4.
8.00–18.00 spol.
27. 4.
16.45 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã
28. 4.
10.00–16.00 sport Pohár osvobození mûsta Slavkova
V¯STAVY
do 1. 6.
v˘st. V˘stava „Václav Kounic – ãlovûk, politik, mecená‰“
3. 4.
17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy „Paliãkované obrazy ZdeÀka DoleÏala“ v˘stava potrvá do 4. 5. 2003
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DUBEN – KVùTEN 2003

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

1. 4. úter˘

19.30 hod.

kina.365dni.cz

WATERLOO PO ČESKU

95 min.

Nov˘ ãesk˘ povídkov˘ film o manÏelsk˘ch pﬁíhodách a potíÏích. V hlavní roli Jiﬁí Krampol. ReÏie V. Olmer.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
3. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

BOMBAKŠEFT

86 min.

Pût chlapÛ, jeden sejf a Ïádnej mozek. Hrají si na profesionály. Osud jim ale pﬁeje a získají víc, neÏ doufali. Komedie USA.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
5. 4. sobota

19.30 hod.

6. 4. nedûle

19.30 hod.

8. 4. úter˘

19.30 hod.

HOLLYWOOD, HOLLYWOOD
Nov˘ film o filmu nás bûhem jednoho dne skrz naskrz provede hollywoodskou továrnou na sny.
Vstupné: 50, 52 Kã

KRUTÉ RADOSTI

101 min.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
104 min.

Pﬁíbûh mladinké dívky Valentinky, jejíÏ pﬁíjezd do zapadlého slovenského mûsteãka 30. let obrátí Ïivot obyvatel naruby. Film SR/âR.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno
10. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

HOLLYWOOD ENDING

99 min.

Ztﬁe‰tûná komedie o tom, jak se ve tmû trefit do ãerného. Katastrofy jsou tady od toho, aby nám znepﬁíjemÀovaly Ïivot. Film USA.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi nepﬁístupno
12. 4. sobota

19.30 hod.

13. 4. nedûle

19.30 hod.

15. 4. úter˘

19.30 hod.

17. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

19. 4. sobota

19.30 hod.

20. 4. nedûle

19.30 hod.

22. 4. úter˘

19.30 hod.

24. 4. ãtvrtek

19.30 hod.

26. 4. sobota

19.30 hod.

27. 4. nedûle

19.30 hod.

29. 4. úter˘

19.30 hod.

MĚSTEČKO

99 min.

Pﬁíbûh o tom, jací jsme byli po listopadu 89 a takoví pravdûpodobnû budeme vÏdycky. Nástup kapitalismu v malém ãeském mûsteãku.
Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie Jan Kraus. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

PLUTO NASH

96 min.

Mûsíc do nedávna pokr˘valy tuny prachu. Teì tam v‰ím h˘bou tuny penûz. Komedie plná ‰ílen˘ch akcí, podrazÛ a sníÏené gravitace…
Film USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

JSEM AGENT

96 min.

·ampion v boxu má spolu se speciálním agentem Scottem najít prÛzkumové letadlo, neÏ bude zneuÏito na pﬁenos jadern˘ch hlavic.
Bláznivá akãní komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

KURÝR

94 min.

Má doruãit velmi podivnou zásilku. UkáÏe se, Ïe jejím obsahem je Ïivá a krásná Lai, se kterou kur˘r Frank vyrazí na strastipln˘ útûk.
Film USA a Francie. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

NA POKRAJI SMRTI

99 min.

Banda odsouzencÛ musí ubránit Nov˘ Alcatraz pﬁed teroristy, kteﬁí ho chtûjí dob˘t a získat zlato za 200 milionÛ dolarÛ. Akﬁní thriller USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

GURU

90 min.

Chtûl by tanãit ve svûtle ramp v New Yorku. Svou cestu za ‰tûstím dokonãí, pﬁestoÏe je pokládán za nûkoho, kdo není. Film V. Británie.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
1. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

KŮŽE ANDĚLA

85 min.

Romantick˘ pﬁíbûh mladé dívky a muÏe, kter˘ projíÏdí provinãním mûstem a stráví spolu milostnou noc. Osud a náhoda jsou v‰ak nevyzpytatelné.
Francouzsk˘ film.
MládeÏi nepﬁístupno
3. 5. sobota

19.30 hod.

4. 5. nedûle

19.30 hod.

6. 5. úter˘

19.30 hod.

POLICAJTI NA BATERKY

82 min.

Nafoukan˘ frajírek a neoblíben˘ upjat˘ polda musejí jako ﬁadov˘ ozbrojen˘ doprovod znemoÏnit pa‰eráck˘ obchod. Nezb˘vá neÏ vymyslet
‰ílen˘ plán. Akãní komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

QUO VADIS

140 min.

Historick˘ velkofilm podle románu Henryka Sienkiewicze. Milostn˘ pﬁíbûh Marka Vinicia a kﬁesÈanky Lygie v dobû vlády císaﬁe Nerona.
Film Polsko/USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
8. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DOKÁŽEŠ

135 min.

Pravdiv˘ pﬁíbûh skuteãného podvodníka. Îivot pí‰e pﬁíbûhy, jaké se snad u psacího stolu ani vymyslet nedají. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
10. 5. sobota

19.30 hod.

11. 5. nedûle

19.30 hod.

KAMEŇÁK

100 min.

Komedie pro celou rodinu. Do KameÀákova pﬁijede ‰lechtick˘ pár, kterému je vrácen zdej‰í zámek. Tato událost nedá nikomu spát a
zaãnou podivné vûci. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie Zd. Tro‰ka.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

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