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H

ejtmanem Jihomoravského kraje a Jihomoravským stavebním společenstvím při
Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR bylo uděleno stavbě „Bytové domy Litavská I – Slavkov
u Brna“ Čestné uznání jako ocenění za 3. místo získané v soutěži o nejlepší stavbu

Ocenění výstavby
Jihomoravského kraje v roce 2002 v kategorii
stavby občanské vybavenosti a bytové stavby.
Současně s tímto bylo vysloveno poděkování
předkladateli stavby, firmě Průmstav Brno, a.s.
a ostatním účastníkům výstavby za dobrou reprezentaci Jihomoravského kraje. Ocenění bylo
předáno dodavatelské firmě Průmstav Brno,
a.s., Brno zastoupené jejím ředitelem Ing. Tomášem Bartošem za účasti starosty města
Slavkova u Brna Mgr. Petra Kostíka jako zástupce investora oceněného díla a projektantky
Ing. arch. Leony Tupé na slavnostním vyhlášení soutěže dne 14. 4. v rámci 8. mezinárodního
stavebního veletrhu IBF 2003 v Brně.
(iv)

Koncert na zámku
Druhým koncertem letošní sezony bude vystoupení sboru Mladost z Brna v pátek 2. května v 19 hodin. Pěvecký sbor Mladost má bohatou historii – byl založen současným dirigentem
PhDr. Jaroslavem Dostalíkem v roce 1956. V pohnuté historii sbor zažil dobu slávy, politické nepohodlnosti dirigenta, jiné vedení i přerušení činnosti na dlouhých 18 let. V 90. letech obnovil
svou činnost a v současnosti jej tvoří dospělí členové bývalého dětského sboru. V repertoáru má
skladby z evropské klasiky, upravené lidové písně (české i zahraniční) i spirituály; sbor bude řídit MgA. Jitka Kaplová. Vstupné je 80 a 60 Kč.
Přijďte prožít začátkem měsíce máje krásný
večer do zámeckého prostředí.
HM

Starosta města Slawkówa Mgr. Ing. Bronislaw Goraj a starosta města Slavkova u Brna Mgr. Petr
Kostík po podpisu partnerské smlouvy o spolupráci obou měst.

Uzavﬁení partnerské smlouvy o spolupráci
Zástupci Slavkova u Brna pod vedením starosty města Mgr. Petra Kostíka
navštívili ve dnech 14.–16. března
2003 polské družební město Slawków.
Hlavním cílem této zahraniční cesty
bylo uzavření partnerské Smlouvy
o spolupráci mezi městem Slawków
z Polské republiky a městem Slavkov u Brna
z České republiky, která by měla i v tomto
volebním období umožnit a prohloubit další
rozvoj spolupráce mezi organizacemi a organizačními složkami i soukromými subjekty

obou měst v hospodářské a kulturní
oblasti.
V rámci setkání byly se zástupci polské strany vedené starostou města
Slawkowa Mgr. Ing. Bronislavem
Gorajem projednávány první kroky
k naplňování smlouvy, čímž by mělo
být navázání bližší spolupráce v oblasti obou
úřadů místních samospráv. Právě této oblasti,
řízení místních samospráv a rozvoji města, reformě veřejné správy v naší zemi, byla při
vzájemných rozhovorech věnována značná
pozornost. Zástupci Městské rady a Městského úřadu ze Slawkówa by měli navštívit
naše město letos v měsíci září s cílem zúčastnit se společné konference o veřejné správě se
zástupci Zastupitelstva města ve Slavkově
u Brna a Městského úřadu ve Slavkově
u Brna.
(iv)

Svatourbanské

HODY

Již po čtvrté vás zveme ke společnému prožití Svatourbanských hodů, které se uskuteční
24. a 25. května 2003 v areálu zámeckého nádvoří. Děti, mládež, dospělí, ale i příslušníci
starších generací si mohou vybrat z bohatého
programu, který přinášíme na straně 13. (lh)

Novou poštu ve Slavkově si přišel prohlédnout i ministr financí ČR Mgr. Bohuslav Sobotka.
Doprovod mu dělali MUDr. Oldřich Pospíšil a starosta města Mgr. Petr Kostík.
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8. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 7. 4. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své 8.
schůzi dne 7. 4. projednala celkem 31 bodů schváleného
programu s přijetím následujících závěrů a usnesení:
- RM schvaluje program 8. schůze a ověřovatele zápisu.
- RM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
usnesení přijatých RM na svých dřívějších schůzích.
- RM za osobní účasti Ing. Heleny Jelínkové, vedoucí
Živnostenského úřadu projednala informativní zprávu
o činnosti odboru obecní živnostenský úřad Městského
úřadu ve Slavkově u Brna a vzala její obsah na vědomí.
- po projednání zprávy o časovém a obsahovém harmonogramu konkursního řízení na místo ředitele
Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova čp. 977:
a) RM jmenuje konkursní komisi ve složení Ing. Jiří
Doležel, Mgr. Alena Bočková, PhDr. Lea Hanáková,
Marie Drápalová, PaedDr. Danuše Pytelová a Mgr.
Eliška Novoměstská.
b) RM pověřuje tajemnicí konkursní komise paní
Marii Jašíčkovou.
c) RM schvaluje předpokládané náklady spojené
s činností konkursní komise ve výši 3000 Kč.
d) RM jmenuje předsedou konkursní komise Ing.
Jiřího Doležela.
e) RM vyhlašuje konkurs na místo ředitele Základní
školy Slavkov u Brna, Tyršova 977 a stanovuje požadavky k vyhlášení konkursu.
f) RM schvaluje obsahový a časový harmonogram
a ukládá předsedovi konkursní komise podle něj postupovat.
- RM za osobní účasti Ing. Jiřího Černého, vedoucího
odboru investic a rozvoje (IR) projednala zprávu o přípravě investičních akcí města v roce 2003 a:
a) schvaluje členy a náhradníky komise pro výběr dodavatele a okruh firem vyzvaných k podání nabídky na
investiční akce „Rekonstrukce ZŠ Komenského
Slavkov u Brna“, „Rekonstrukce povrchu ulice Úzká ve
Slavkově u Brna“ a „Oprava fasád předzámčí zámku na
Palackého náměstí čp. 1“.
b) bere na vědomí výše uvedenou zprávu včetně přehledu podlimitních akcí připravených k zahájení, pověřuje odbor IR zadáním akcí malého rozsahu uvedených
v textu této zprávy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek – § 49 b) a souhlasí s přípravou smluv
o dílo na tyto akce a jejich následným podpisem starostou města.
c) schvaluje dosavadní postup při přípravě dokumentace na realizaci DDM ve Slavkově u Brna.
d) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou na společnou zakázku rekonstrukce křižovatky
Husova – Bučovická – Tyršova – Lidická s tím, že chybějící částka bude pokryta dočasným využitím zdrojů
určených ve schváleném rozpočtu města na rok 2003
pod položkou č. 87 - Rekonstrukce ulice Úzká.
- RM po projednání zprávy „Rekonstrukce budovy
ZUŠ, Komenského náměstí 525, Slavkov u Brna“
schvaluje záměr rekonstrukce této budovy v roce 2003
a financování této investiční akce z vlastních rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů.
- po projednání zprávy „Předání Společenského domu
firmě PRELAX spol. s r.o.“ :
1. RM předkládá ZM zprávu komise pro výstavbu.
2. RM doporučuje ZM schválit záměr rekonstrukce
objektu č.p. 126 dle studie předložené firmou PRELAX
s.r.o.

3. RM doporučuje ZM pověřit RM k předání objektu
firmě PRELAX s.r.o.
4. RM doporučuje ZM pověřit RM jednáním ve věcech technických a ukládá RM pravidelně informovat
ZM o postupu stavebních prací.
- po projednání zprávy „Poliklinika Slavkov u Brna,
Tyršova čp. 324 – návrh opravy východní části přístavku“ RM odkládá rozhodnutí v této věci na příští schůzi
RM a ukládá vedoucí odboru BTH doplnit předložený
materiál.
- po projednání žádosti Augustina Vitoula ze Slavkova
u Brna o umožnění pronájmu RM bere tuto na vědomí
a ukládá odboru BTH zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v domě čp. 664, Koláčkovo nám., Slavkov
u Brna.
- RM po projednání zprávy „Vyjádření k žádosti
o souhlas s provedením stavebních úprav a spoluúčasti
financování na nich podanou společností Austerlitz
Medical s r.o., Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna“
odkládá rozhodnutí v této věci na příští schůzi.
- po projednání zprávy „Statické zajištění objektu č.p.
126“ RM konstatovala neutěšený stav nemovitosti č.p.
125, která ohrožuje sousední nemovitost č.p. 126
(Bonapart).
- RM po projednání zprávy „Informace o změně parkování autobusů ve Slavkově u Brna“ bere její obsah na
vědomí.
- RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku
p.č. 3717 (PK) o výměře 22 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví paní Jiřiny Skokanové ze Slavkova u Brna
do majetku města za cenu 550 Kč/m2 s tím, že na úhradu pozemku budou použity finanční prostředky z Fondu
pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku p.č. 711 ostatní plocha o výměře cca 130 m2
v ulici Slovákova v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví manželů Jany a Karla Křížkových ze
Slavkova u Brna při ceně za pozemek ve výši 300 Kč/m2
a podmínce úhrady nákladů spojených s prodejem (vypracování geometrického plánu a správní poplatky) kupujícím nejpozději při podpisu kupní smlouvy s tím, že
30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji id. 1/2 pozemku p.č. 3762/31 v k.ú. Slavkov u Brna, zastavěného
stavbou silnice I/50 – obchvat z majetku města do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56,
Praha, IČ 65993360 za odhadní cenu ve výši 3660 Kč
s tím, že 30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu
pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- RM souhlasí s podáním přihlášky do soutěže o cenu
Petra Parléře.
- RM pověřuje Ing. Ivana Charváta zastupováním
Města Slavkova u Brna na valné hromadě společnosti
TENRYU, spol. s r.o.
- RM po projednání „Návrh stanovení závazných ukazatelů pro PO pro rok 2003“ bere tuto na vědomí a:
1. schvaluje rozpočty TSMS, Historického muzea, ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova, Zvláštní školy, ZUŠ, DDM
Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
si Vás dovoluje upozornit na:
možnost využití internetových služeb
cena: 30 Kč/hod.
Otevírací doba IRC v měsíci květnu:
úterý–sobota
9–16 hodin
Kontakt:

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

a MŠ Zvídálek pro rok 2003 v souladu s jejich návrhy,
jež jsou nedílnou součástí této zprávy a tohoto usnesení.
2. stanovuje závazné ukazatele a limity pro PO s delegováním pravomocí pro PO v oblasti jejich finančního
hospodaření a realizací rozpočtových opatření vlastního
rozpočtu v roce 2003 dle odstavce 1. až 4. uvedených
v této zprávě.
3. schvaluje plány údržby nemovitého majetku spravovaného TSMS a HM pro rok 2003, jež jsou nedílnou
součástí této zprávy a tohoto usnesení a ukládá ředitelům těchto PO pravidelně, v rámci čtvrtletních rozborů
hospodaření informovat RM o plnění úkolů vyplývajících z těchto plánů.
4. ukládá řediteli ZŠ Komenského samostatně předkládat rozpočet a následné hodnocení provozu nově postavené tělocvičny.
5. ukládá řediteli TSMS zpracovat plány pravidelné
údržby městské zeleně v roce 2003.
6. ukládá řediteli HM zpracovat plán údržby městského zámeckého parku v roce 2003.
- RM po projednání zprávy „Návrh limitu mzdových
prostředků a počtu pracovníků pro TSMS a HM pro rok
2003“ bere tuto na vědomí a:
1. schvaluje limit mzdových prostředků ve výši
3035000 Kč a limit počtu pracovníků v přepočtené formě (plný pracovní úvazek) 15 pro TSMS v roce 2003
dle návrhu, jež je nedílnou součástí této zprávy,
2. schvaluje limit mzdových prostředků ve výši
4767000 Kč a limit počtu pracovníků v přepočtené formě (plný pracovní úvazek) 27,5 pro HM v roce 2003 dle
návrhu, jež je nedílnou součástí této zprávy.
3. RM ukládá ředitelům HM a TSMS následující:
a) u HM analyzovat stávající stav organizační struktury v návaznosti na změny, kterými organizace v minulých obdobích resp. v současnosti procházela a prochází, posoudit možnost efektivní kumulace některých
funkcí a porovnat strukturu jednotlivých oddělení této
PO se strukturou jiných organizací se stejným zřizovatelem, resp. organizací s podobným předmětem činnosti.
Termín plnění do 30. 6. 2003.
b) u TSMS taktéž analyzovat stávající stav organizační
struktury v návaznosti na stávající potřeby a zájmy města
v dílčích oblastech, které zčásti či zcela tato PO v rámci
své zřizovací listiny zajišťuje (např. posouzení realizace
údržby místních komunikací ve vlastní režii či dodavatelsky, specializace na některé činnosti by mohla vést k docílení větší efektivity, zlepšení stávajícího stavu majetku
a úsporám v rozpočtu města jako celku). RM doporučuje
zvážit obsazení funkce technika, který by byl v rámci
svých kompetencí pověřen administrativní činností v oblasti technické a dokumentační agendy, správou a řádnou
evidencí majetku, plánovací činností v oblasti pravidelné
údržby majetku a zeleně. Termín plnění do 30. 6. 2003.
- RM bere zprávu „Ceník úhrad za služby a činnosti
TSMS“ na vědomí a schvaluje cenu za použití veřejného WC v předložené výši, vstupné na koupališti ve výši
cen roku 2002 a ceny za uložení inertního materiálu na
rekultivaci skládky v předložené výši.
- RM dává TSMS souhlas k odprodeji čerpadla s elektromotorem typ IMBG 225 S-37x1500 za cenu 6500 Kč
(dle znaleckého posudku) Mgr. M. Staňkovi, provozovateli koupaliště Oáza ve Vojkovicích.
- RM ukládá projednat s panem Milošem Šaňkem
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory dvorního traktu na Palackého náměstí 126 (Bonapart).
- RM ukládá MěÚ zahájit řízení o pronájmu místnosti-inspekčního pokoje č. 2 v přízemí zámku (vedle zámecké kaple).
- RM schvaluje rozdělení příspěvků organizacím na
práci s mládeží pro rok 2003.
- RM schvaluje podání žádosti o přidělení dotace na
rok 2004 na rekonstrukci koncových prvků vyrozumění
(městský rozhlas).
- RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace obcím s rozšířenou působností na
zabezpečení lékařské služby první pomoci s Jihomoravským krajem v předloženém znění a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění lékařské služby první
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pomoci ve správním obvodu Města Slavkova u Brna
v předloženém znění.
- RM po projednání zprávy „Směrnice k uplatňování
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ bere její obsah na vědomí a směrnici schvaluje.
- RM po projednání zprávy „Návrh uzavření veřejnoprávních smluv – přestupkové jednání“ bere její obsah
na vědomí a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
s 15 obcemi regionu a cenu služby za každý projednaný
přestupek ve výši 500 Kč.
- RM schvaluje „Pravidla pro pronájmy obecních
bytů“ v upraveném znění.
- RM doporučuje ZM vzít „Pravidla pro pronájmy
obecních bytů“ na vědomí.
- RM doporučuje zastupitelstvu vzhledem k přijetí
pravidel pro pronájmy obecních bytů zrušit vyhlášky
města 29/1998, 36/2001 a 37/2002, tedy přijmout předloženou vyhlášku o jejich zrušení.
- po projednání zprávy „Návrh na pořízení nové telefonní ústředny pro objekt městské polikliniky“:
1. RM schvaluje v rámci organizační struktury MěÚ
zrušení místa telefonistky na poliklinice ve Slavkově
u Brna s platností od 1. 9. 2003 a tím snižuje celkový
počet zaměstnanců města zařazených v rámci městského úřadu o jedno.
2. RM schvaluje dodávku a instalaci pobočkové telefonní ústředny Panasonic KX-TD1232 včetně příslušenství v ceně 119730 Kč bez DPH.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku zařízení a servis s firmou Caiacom s.r.o., Žerotínova 1,
70200 Ostrava.
4. RM souhlasí s finančním pokrytím dodávky tak,
jak je popsáno v příloze zprávy vypracované finančním
odborem.
5. RM ukládá odboru BTH zpracovat časový harmonogram instalace ústředny.
- RM po projednání žádosti Zdravotní záchranné služby Vyškov souhlasí s vrácením nájemného k nebytovým
prostorám garáže na poliklinice ve Slavkově u Brna
zpětně od měsíce března 2002 do dubna 2003 ve výši
8680 Kč a současně ukládá odboru BTH zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 8/99 ze dne 20. 12.
1999, kdy bude sníženo měsíční nájemné o částku 620
Kč jako nájemné za nebytové prostory garáže.
- RM schvaluje uzavření dodatku č.6 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor mezi Městem Slavkov
u Brna a Českou spořitelnou, a.s., ve kterém bude stanoven termín úhrady nájemného čtvrtletně do 10. dne příslušného měsíce.
- RM ukládá vedoucí odboru BTH předložit podrobnou písemnou zprávu o postupu při zařazování žadatelů
o městské byty.
- RM projednala žádost paní Dany Ondruškové ze
Slavkova u Brna ve věci žádosti o přidělení bytu a předala ji na odbor BTH.
- RM přiděluje byt č. 11 na sídlišti Zlatá Hora 1228,
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Slavkov u Brna Evě Urbancové ze Slavkova u Brna
a ukládá odboru BTH zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s platností od 1. 5. 2003 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2.
- RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na
činnost organizací zdravotně postižených - Svazu diabetiků ČR - územní organizaci Slavkov u Brna příspěvek
ve výši 7000 Kč na zajištění výstavy spojené s měřením
glykémie a tlaku krve a na zabezpečení odborných přednášek, pronájem místnosti, propagaci a plakáty.
- RM schvaluje objednání leteckého snímku Města
Slavkova u Brna včetně CD ROMu v ceně do 26000 Kč.
- RM projednala stížnost na záměrné prodlení v prořezu přestárlých lip v majetku města podanou devíti
obyvateli RD v ulice Tyršova a konstatuje, že již 10. 2.
2003 na své 5. schůzi zaujala k této věci následující stanovisko: „Rada města ve Slavkově u Brna ukládá MěÚ
objednat vypracování znaleckého posudku zdravotního
stavu stromořadí lip v ulici Tyršova. O další údržbě stromů bude rozhodnuto až v souladu s tímto posudkem.“
- RM schvaluje program 1. mimořádného zasedání
ZM v předloženém znění.
- RM projednala návrh pana Jiřího Poly na uspořádání V. ročníku Country festivalu a doporučuje vytvořit
podmínky pro realizaci tohoto záměru.
- RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy
s Českou pojišťovnou, a.s. ve věci pojištění nemovitého
majetku ve vlastnictví města.
(iv)

I. mimoﬁádné zasedání Zastupitelstva mûsta – 14. 4. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna (dále jen ZM)
na svém I. mimořádném zasedání dne 14. 4. 2003 projednalo celkem 6 bodů schváleného programu s přijetím následujících závěrů a usnesení:
- schvaluje program I. mimořádného zasedání a ověřovatele zápisu.
- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění usnesení přijatých ZM na svých dřívějších zasedáních.
Prvním hlavním bodem tohoto zasedání bylo
projednávání zprávy „Rekonstrukce objektu bývalého společenského domu čp. 126 na Palackého
nám. ve Slavkově u Brna“. Projednávání této zprávy se osobně zúčastnil i jednatel obchodní společnosti PRELAX, s.r.o., Ing. Daniel Fusek, který podal aktuální informace o průběhu příprav
rekonstrukce Společenského domu (Bonapart).
Předložil ZM přepracovaný návrh využití předmětné nemovitosti se zapracovanými připomínkami
členů ZM a členů komise pro výstavbu ze společného jednání k této věci ze dne 3. 4. 2003. Dále odpovídal na četné dotazy členů ZM týkajících se nejen
zapracování těchto připomínek do návrhu, ale i na
právní stránku řešení vztahů souvisejících se spoluvlastnictvím nemovitosti i jejím následným provozováním (tj. uzavření smluv), na finanční náročnost
investice a termínový harmonogram její realizace.
Na základě tohoto ZM přijalo následující usnesení:
1. ZM bere na vědomí zápis z komise pro výstavbu ze dne 3. 4. 2003.
2. ZM schvaluje záměr rekonstrukce objektu
Společenského domu čp. 126 dle studie předložené
firmou PRELAX s.r.o.
3. ZM pověřuje RM předáním objektu čp. 126
dle protokolu schváleného ZM dne 14. 4. 2003 obchodní společnosti PRELAX s.r.o.
4. ZM pověřuje RM zastupováním města ve věcech technických a ukládá RM pravidelně informovat ZM o postupu stavebních prací na objektu.
V současné době, po odsouhlasení předloženého
záměru na využití společenského domu, pokračují
projektové práce. Členové ZM se dohodli na konání II. mimořádného zasedání ZM v 1. polovině měsíce května, na kterém by měla být předložena dokončená PD. V té době by již měly být známy
přesné termíny realizace díla. O všech těchto skutečnostech, koncepci využití prostor, termínech výstavby, stejně jako o dalším aktuálním průběhu výstavby a následně i podmínkách společného užívání

nemovitosti, vás budeme pravidelně informovat nejen na veřejných zasedáních ZM, ale i na stránkách
tohoto periodika.
Druhým hlavním bodem tohoto zasedání bylo
projednávání záměru na umístění Domu dětí a mládeže. Jednání se opět uskutečnilo za osobní účasti
ředitelky této PO paní Ivany Olejníkové a její zástupkyně paní Simony Ondruškové, projektantů
jednotlivých variant řešení Ing. arch. Antonína
Havlíčka (varianta umístění DDM v prostorách
prvního podlaží na nové budově ZŠ Komenského)
a Ing. Luďka Budíka (varianta umístění DDM do
nového objektu na školní zahradě ZŠ Tyršova).
Členům ZM bylo předloženo odborné posouzení
obou uvažovaných variant řešení zcela nezávisle
zpracované obchodní společností PEEM, spol.
s r.o., Brno, jejíž jednatel Ing. Lubomír Heger byl
osobně přítomen projednávání tohoto záměru.
Členové ZM byli seznámeni taktéž se zadávacími
podmínkami MF ČR, které je nutné zcela bezpodmínečně při obdržení státní účelové dotace a realizaci díla dodržet. Po komplexním posouzení celého
záměru, vyhodnocení obou variant řešení, finančních i časových možností přijalo ZM níže uvedené
usnesení:
1. ZM schvaluje realizaci umístění DDM do prostor I. podlaží východního pavilonu ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna.
2. ZM schvaluje přijetí státní dotace v rámci programu 398 810 – Slavkov u Bran, Dům dětí a mládeže ve výši 9 000 000 Kč.
V souladu s tímto usnesením byly okamžitě zahájeny projektové a další přípravné práce související
s realizací tohoto díla. O komplexním návrhu řešení prostor (po zpracování PD), časovém harmonogramu výstavby i dalších skutečnostech vás budeme aktuálně informovat.
- po projednání návrhu vyhlášky Města Slavkov
u Brna „O nájmu a podnájmu a výměně obecních
bytů“ ZM bere na vědomí „Pravidla pro pronájmy
obecních bytů“ v upraveném znění a současně vzhledem k přijetí pravidel pro pronájmy obecních bytů ruší
vyhlášky města 29/1998, 36/2001 a 37/2002, tedy přijímá předloženou vyhlášku o jejich zrušení.
- ZM dává souhlas ke koupi pozemku p.č. 3717
(PK) o výměře 22 m2 v katastrálním území Slavkov
u Brna z vlastnictví paní Jiřiny Skokanové ze Slavkova
u Brna do majetku města za cenu 550 Kč/m2, celkem
12 100 Kč s tím, že na úhradu budou použity finanční

prostředky z Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
- ZM dává souhlas k prodeji části pozemku p.č. 711
– ostatní plocha o výměře cca 130 m2 v ulici Slovákova
v katastrálním území Slavkov u Brna z majetku města
do vlastnictví manželů Jany a Karla Křížkových ze
Slavkova u Brna. Cena za pozemek ve výši 300 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem (vypracování geometrického plánu a správní poplatky) budou uhrazeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy s tím, že 30 % prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků
v rámci řešení pozemkových náprav.
- ZM dává souhlas k prodeji id. 1/2 pozemku p.č.
3762/31 v katastrálním území Slavkov u Brna, zastavěného stavbou silnice I/50 – obchvat z majetku města do
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
56, Praha, IČ 65993360 za odhadní cenu ve výši 3660
Kč s tím, že 30 % prodejní ceny bude převedeno do
Fondu pro výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
Dále v rámci různého starosta Mgr. Petr Kostík:
- podal informace o předložených materiálech – Běh
Terryho Foxe a osvědčení pro Českou obec sokolskou
ohledně sbírky pořádané při Běhu T. Foxe.
- informoval, že se Město Slavkov u Brna dostalo do
nepříjemné situace z důvodu nutnosti řešit protipovodňová opatření. Informoval o nutnosti rekonstrukce povodí v úseku od hodějického mostu až po Šestisplav,
která bude stát cca 25000000 Kč. Současně informoval,
že byla prověřena kvalita stávajícího stavu mostů a řekl,
že do 14 dnů bude svolána povodňová komise, která by
se touto situací pravidelně zabývala. V této souvislosti
též bylo odpovězeno na dotaz Ing. Jiřího Tesáka, jak je
to s uvažovanou výstavbou RD v lokalitě ulice
Slovákova (Zelnice). Odpovědí je, že do vyřešení stávající povodňové situace není v uvedených prostorách
nová výstavba možná.
- informoval ZM, že na základě neutěšeného stavu
v jídelně na ZŠ Komenského RM po své návštěvě
v uvedených prostorách vyhodnotila tuto situaci tak, že
pověřila funkcionáře k jednání o získání finanční dotace na rekonstrukci těchto prostor včetně technologického zařízení.
- informoval o záměru opravit fasádu části zámku,
která je směrem do Palackého náměstí. Město Slavkov
u Brna se na této akci bude z vlastního rozpočtu podílet
částkou 1 500 000 Kč, částkou 1 000 000 Kč se na této
obnově bude podílet stát.
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Informace o odborech Mûstského úﬁadu ve Slavkovû u Brna
Odbor životního prostředí
Tak jak název napovídá, je na odboru vykonávána státní správa na úseku životního prostředí. Mimo ni vykonává odbor i státní správu na
úseku památkové péče a činnost územního plánování.
Na odboru životního prostředí je možné na
počkání vyřídit rybářský a lovecký lístek. Další
ostatní úkony již vyžadují vedení správního řízení a jsou časově náročnější. V tomto případě
je vhodné si předem vyžádat na odboru příslušné formuláře žádostí a informovat se podrobněji o postupu. Informace k jednotlivým agendám
vyřizovaným odborem:
Ochrana zemědělského půdního fondu
– Při realizaci stavby na zemědělském pozemku je třeba mít souhlas k vynětí tohoto pozemku
ze ZPF. Jelikož podmínky řízení jsou závislé na
dalších okolnostech (místo výstavby, soulad
s územním plánem atd.), je vhodné ve fázi vyřizování povolení stavby spojit návštěvu stavebního úřadu s návštěvou našeho odboru, kde vám
budou poskytnuty podrobné informace.
Ochrana přírody a krajiny
– Mimo vyjadřování se k zásahům do krajinného rázu, je nejčastěji řešeno povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Zjednodušeně
se dá říct, že nelze bez vážných důvodů kácet
stromy v době vegetace. Zákonné ochraně podléhají stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí
mají obvod kmene 80 cm a více. Povolení k vy-

kácení je vydáváno vždy vlastníkovi pozemku,
na kterém se strom nachází.
Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství
– Na tomto úseku se agenda výkonu státní
správy týká především podnikajících subjektů
a provozovatelů malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší. Na toto pracoviště se mohou
občané obracet s dotazy a podněty z oblasti
ochrany ovzduší a zajišťování systému likvidace
odpadů na území města.
Myslivost a rybářství
– Na tomto pracovišti se vyřizují rybářské
a lovecké lístky. Při vyřizování nového rybářského lístku je třeba předložit osvědčení o vykonání rybářského kurzu. Lovecké lístky se vydávají
na základě předložení vyplněného formuláře žádosti, který je k dispozici na odboru.
Vodoprávní úřad
– Vykonává státní správu na úseku ochrany
vod, vydává povolení k vodohospodářským
stavbám a souhlasy k nakládání s vodami.
Občan se nejčastěji s tímto úřadem setká při povolování domovních studní, případně malých
domovních čistíren odpadních vod. Jedná se
o náročné řízení, a proto je vhodné se nejdříve
informovat přímo na odboru.
Státní památková péče
– Ve městě Slavkově je vyhlášena městská památková zóna. Každá stavební činnost na kulturní památce, nebo objektu nacházejícím se v této

Odbor stavební úřad
I když většina občanů přišla do styku se stavebním úřadem, neboť každý doma něco podniká, přestavuje, přistavuje, opravuje a staví, přesto
zůstává řada otázek ne zcela jasných všem.
Proto bych se chtěl o těch, které jsou nejčastější,
v následujících řádcích zmínit.
Co je v kompetenci stavebního úřadu?
Informace o pozemcích v závislosti na územním plánu.
Rozhodování v územním řízení: umístění
staveb, využití území, chráněné území, ochranné
pásmo, stavební uzávěra, dělení a scelování pozemků (i formou opatření).
Vydávání opatření v režimu ohlašování:
drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích
prací.
Rozhodování ve stavebním řízení: novostavby,
změny nedokončených staveb, změny dokončených staveb, stavební úpravy, nástavby, přístavby.
Vydávání rozhodnutí na terénní úpravy
a práce. Opatření na zařízení (reklamní).
Rozhodnutí k užívání staveb: kolaudace,
předčasné užívání, prozatímní užívání.
Změna užívání dokončených staveb.
Na úseku údržby staveb a jejich odstraňování: nařízení nezbytných úprav, nařízení zabezpečovacích prací, nařízení odstranění staveb, povolení k odstranění stavby, vyklizení stavby,
dodatečné povolení.
Provádění státního stavebního dohledu.
Projednávání přestupků občanů a deliktů organizací proti stavebnímu řádu. Vyvlastňování: pozemků, staveb, věcného břemene. Vydávání souhlasů k povolování staveb
speciálními stavebními úřady. Rozhodování
o opatřeních na sousedním pozemku. Vybírání

Josef Hloužek, vedoucí odboru stavební úřad
poplatků, konzultace se stavebníky. Evidence
a archivování. (Statistika – spolupráce se statistickým úřadem.)
K nejčastějším dotazům patří:
Kdy je třeba ohlášení a kdy stavební povolení.
Podle § 55 stavebního zákona postačí ohlášení
u drobných staveb a stavebních úprav, kterými se
nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných
konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání
stavby.
Za drobné stavby pak považujeme takové stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to stavby s jedním nadzemním podlažím
o půdorysu do 16 m2 a výšky do 4,5 m, podzemní
stavby o půdorysu do 16 m2 a hloubky 3 m. Dále
pak stavba oplocení a připojení drobných staveb
na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní. Za
drobnou stavbu se však nepovažují např. stavby
garáží a stavby vodohospodářských děl (i kdyby
splňovaly uvedené rozměry).

Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru ŽP

památkové zóně, si vyžaduje vydání závazného
stanoviska našeho odboru. Památkovou zónu
tvoří – Koláčkovo náměstí, ulice Kollárova,
Lomená, U Synagogy, Hradební, Za branou,
Pustá, Úzká, Brněnská, Fügnerova, Palackého
náměstí, ulice Malinovského, Husova, Zborovská, část ulice Tyršova, Lidická, B.
Němcové, Čs. armády a Slovákova. Formulář
žádosti je k dispozici na odboru.
Územní plánování
– Na odboru je možnost získat informace
o územním plánu města a regulačním plánu
městské památkové zóny.
Ing. Miroslav Zavadil
vedoucí odboru životního prostředí
Z výše uvedeného plyne, že stejná stavba (např.
kůlna do 16 m2 a výšky do 4,5 m) postavená při rodinném domu je na ohlášení, ale stejná stavba postavená ve vinohradě bude na stavební povolení,
neboť zde se bude jednat o stavbu hlavní.
U stavebních úprav je rozhodující, zda se stavební úpravou zasáhne do nosné konstrukce stavby, či nikoliv. To znamená např., že vybourání
otvoru pro dveře v nosné zdi stavby je na stavební povolení a vybourání otvoru pro podobné dveře v nenosné příčce je na ohlášení. To stejné platí
i pro výměnu oken jiného rozměru.
Požadavek nezměnění užívání stavby se vztahuje i na část stavby, takže např. pro zřízení příčky
v bytě, kterou se obytná místnost rozdělí na dvě,
nebo naopak pro odstranění příčky a spojení dvou
obytných místností v jednu, ohlášení nepostačí.
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací
práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled
nebo prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.
Naopak ohlášení nevyžadují udržovací práce:
- opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů
stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní
krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna,
opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří
a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy
oplocení – nemění-li se jimi vzhled stavby,
- výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby,
- opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby
- výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení
stavby.
(Pokračování na str. 5)
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Odbor stavební úřad
(Dokončení ze str. 6)

Určitá nejasnost vzniká u výměny bytového
jádra starších bytů. Zdejší stavební úřad stanovil,
že v případě odstranění umakartového bytového
jádra a vyzdění nového jádra z lehčených materiálů při zachování stejné dispozice postačí ohlášení. V případě klasického zdiva a změny dispozice
lze výměnu provést pouze na základě stavebního
povolení. (Samozřejmě v obou případech se souhlasem vlastníka bytu.)
Další častou otázkou je, kdy není třeba žádat
o územní rozhodnutí a kdy lze sloučit územní řízení se stavebním řízením.
- Územní řízení nevyžadují stavební úpravy
a udržovací práce, drobné stavby, stavby umísťované v uzavřených prostorech existujících staveb
(pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení
a výškové uspořádání prostoru), informační, reklamní a propagační zařízení, dělení nebo scelování pozemků (pokud podmínky pro ně jsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením)
- Územní řízení o umístění jednoduché stavby
nebo její přístavby či nástavby a staveb rozvodů
inženýrských sítí může stavební úřad sloučit se
stavebním řízením v případech, kdy podmínky
umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné.
Vzhledem k tomu, že sloučení územního a stavebního řízení je na uvážení stavebního úřadu, je
třeba, aby stavebníci před podáním žádosti o stavební povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení tuto záležitost konzultovali s pracovníkem stavebního úřadu, který bude konkrétní
případ vyřizovat.
Od 1. 5. 2003 bude rozdělení následující:
Ludvík Jurečka (tel.: 544 121 109):
stavby a ohlašování v k.ú. Bošovice, Lovčičky,
Otnice, Milešovice, Kobeřice (mimo stavební
úpravy jednoduchých staveb a ohlašování),
Vážany nad Litavou a Hostěrádky-Rešov.
Ing. Zdeněk Bohátka (tel.: 544 121 110)
stavby a ohlašování v k.ú. Šaratice, Zbýšov,
Hrušky, Křenovice, Holubice, Velešovice, Němčany.
Ing. Kateřina Schneiderová (tel.: 544 121 112)
stavby a ohlašování v k.ú. Hodějice, Heršpice,
Nížkovice a ohlašování v k.ú. Slavkov u Brna.

Josef Hloužek (tel.: 544 121 113)
stavby v k.ú. Slavkov u Brna
Je samozřejmostí, že nejasnosti a dotazy můžete konzultovat s pracovníky stavebního úřadu,
nejlépe v úřední dny. Konzultace v mimo úřední
dny je třeba telefonicky dohodnout předem, neboť v neúřední dny technici stavebního úřadu provádějí šetření v terénu.
Josef Hloužek
vedoucí stavebního úřadu

Rozvaha
stav k 31. 12. 2002
Aktiva
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Stálá aktiva celkem

864 483,85 Kã
432 654 813,86 Kã
44 757 268,00 Kã
478 276 565,71 Kã

Zásoby
31 216,71 Kã
Pohledávky
5 327 460,56 Kã
Finanãní majetek
17 207 245,08 Kã
Prostﬁedky rozpoãtového hospodáﬁství 239 910 390,07 Kã
ObûÏná aktiva celkem
262 476 312,42 Kã
Aktiva celkem
740 752 878,13 Kã
Pasiva
Majetkové fondy
Finanãní a penûÏní fondy
Zdroje krytí prostﬁ. rozpoãt. hospodaﬁení
V˘sledek hospodaﬁení
Vlastní zdroje krytí aktiv
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní v˘pomoci a pÛjãky
Pﬁechodné úãty pasivní
Cizí zdroje krytí aktiv
Pasiva celkem

478 619 178,76 Kã
6 164 296,77 Kã
218 169 356,11 Kã
–18 615 363,88 Kã
684 337 467,76 Kã
16 825 675,70 Kã
6 627 334,94 Kã
30 087 552,64 Kã
2 874 847,09 Kã
56 415 410,37 Kã
740 752 878,13 Kã

Dlouhodobý finanční majetek
PoloÏka
stav k 31. 12. 2002
Akcie ROS, s. r. o.
2 621 000,00 Kã
Akcie Respono, a. s.
4 250 988,00 Kã
Akcie VaK, a. s.
34 479 280,00 Kã
Akcie JME, a. s.
3 406 000,00 Kã
Celkem dlouhodob˘ finanãní majetek 44 757 268,00 Kã

Finanční majetek

Výstava květin
Květinová výstava v zámeckých prostorách
nabízí nezapomenutelný zážitek. Po loňském
úspěšném představení svatebních kytic v zámku chceme společně se Střední zahradnickou
školou v Brně letos nabídnout návštěvníkům
Květiny v historii. Pro výstavu jsme zvolili
stejně jako loni termín 22. až 25. 5. 2003, vernisáž proběhne ve čtvrtek 22. 5. v 17 hodin
a její součástí bude i módní přehlídka historických kostýmů s kyticemi, kterou zajistí Flash
Promotion Praha. Vstupné na vernisáž 80 Kč.
V sobotu od 17 hodin bude možné prohlédnout si podzemí a odhalit Tajemství zámeckého sklepení a večer v 21 hodin v zámeckém
parku – ohňostroj a vodní fontána, možnost
prohlídek výstavy květin v zámku až do 22 hodin.
Vstupné
dospělí důchodci děti, stud.
zámek – květiny
70
60
50
park – ohňostroj, fontána 20
20
10
podzemí
50
40
30
zámek+park
80
70
55
zámek+park+podzemí 120
100
80
HM

PoloÏka
Pokladna
Ceniny
BûÏn˘ úãet
Ostatní bûÏné úãty
Majetkové cenné papíry
Celkem finanãní majetek

stav k 31. 12. 2002
19 781,60 Kã
15 900,00 Kã
9 268 427,66 Kã
1 456 225,60 Kã
6 446 910,22 Kã
17 207 245,08 Kã

Bankovní výpomoci a půjčky
PoloÏka - úvûry
Litavská I. - etapa
Námûstí
Byty - Polní
Celkem

stav k 31. 12. 2002
9 700 000,00 Kã
10 356 738,10 Kã
10 030 814,54 Kã
30 087 552,64 Kã

Rekapitulace příjmů a výdajů
Pﬁíjmy
DaÀové pﬁíjmy
NedaÀové pﬁíjmy
Kapitálové pﬁíjmy
Pﬁijaté dotace
Celkem

37 352 432,16 Kã
4 174 244,88 Kã
1 843 203,20 Kã
67 552 663,43 Kã
110 922 543,67 Kã

V˘daje
BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
Celkem

86 496 481,17 Kã
41 010 726,83 Kã
127 507 208,00 Kã

Financování

16 584 664,33 Kã
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Ekonomika mûsta
Zastupitelstvo mûsta ve Slavkovû u Brna (dále jen
ZM) na svém II. ﬁádném zasedání dne 24. 3. 2003
projednalo a schválilo návrh závûreãného úãtu hospodaﬁení Mûsta Slavkova u Brna za rok 2002. JelikoÏ
se jedná o zásadní materiál analyzující finanãní hospodaﬁení a stav majetku mûsta, chtûli bychom Vás
alespoÀ struãnû seznámit s obsahem této zprávy
uvedením základních ekonomick˘ch ukazatelÛ a faktÛ (viz text i pﬁiloÏené tabulky).
V rámci hlavního rozpoãtového hospodaﬁení mûsto
docílilo kladného zÛstatku finanãních prostﬁedkÛ (pﬁebytku hospodaﬁení) v celkové v˘‰i 3 353 789,72 Kã.
Rozpoãtové pﬁíjmy jako celek ãinily 110 922 543,67
Kã, pﬁiãemÏ nejv˘raznûji se na této ãástce podílely dotace a pﬁíspûvky z jednotliv˘ch kapitol státního rozpoãtu a státních fondÛ ve v˘‰i 67 552 663,43 Kã a daÀové pﬁíjmy ve v˘‰i 37 352 432,16 Kã. âástkou
16 584 664,33 Kã byly k financování schválen˘ch rozpoãtov˘ch v˘dajÛ pouÏity mimorozpoãtové zdroje
(vlastní fondy a hypoteãní úvûr). Celkové rozpoãtované v˘daje ãinily 127 507 208,00 Kã, z nichÏ pln˘ch
41 010 726,83 Kã bylo pouÏito na financování investiãní v˘stavby, a to pﬁedev‰ím na pokraãující rekonstrukci Z· Komenského, v˘stavbu BD Litavská a rozsáhlou
rekonstrukci objektu Palackého námûstí ãp. 260 (b˘valá po‰ta). Schválen˘ rozpoãet mûsta byl v prÛbûhu
roku upravován pﬁijetím celkem 28 rozpoãtov˘ch opatﬁení, která byla ﬁádn˘m zpÛsobem projednána
a schválena ve volen˘ch orgánech mûsta.
Doãasnû volné finanãní prostﬁedky byly v prÛbûhu
hodnoceného období efektivnû zhodnocovány pﬁi zásadû preferování bezpeãnosti a likvidity investice. Na
bankovních úãtech s individuální úrokovou sazbou ve
v˘‰i 3,80 % p.a., následnû 2,90 % p.a. U finanãního
portfolia spravovaného obchodní spoleãností J&T
Securities, a.s., Praha bylo docíleno meziroãního
zhodnocení o 6,16 %. U finaãních prostﬁedkÛ investovan˘ch prostﬁednictvím IKS KB, a.s. do otevﬁeného
podílového fondu IKS - penûÏní trh se v˘konnost za
posledních 12 mûsícÛ pohybovala v rozmezí
4,50–5,00 %.
Ke dni 31. 12. 2002 bylo mûsto z hlediska úvûrového zatíÏení smluvnû vázáno k âMHB, a.s. s celkovou v˘‰í úvûrÛ 30 087 552,64 Kã. Stávající podmínky
u hypoteãních úvûrÛ se státní finanãní podporou (v˘stavba BD Polní a Litavská) ãiní 3,20 % p.a. a 4,60 %
p.a. (uvedeno vlastní úrokové zatíÏení mûsta po
odeãtení podpory ve v˘‰i 4,00 % p.a., resp. 2,00 %
p.a), u úvûru bez podpory (revitalizace námûstí) ãiní
úrokové zatíÏení 7,50 % p.a.
Stav finanãní hotovosti na fondu rezerv a rozvoje
ãinil ke konci hodnoceného období 2 208 343,36 Kã,
pﬁiãemÏ cca 1/3 tûchto zdrojÛ má úãelové urãení.
Samostatnû mimo vlastní rozpoãtové hospodaﬁení
je sledována vedlej‰í hospodáﬁská ãinnost, v rámci
které bylo pﬁi celkovém obratu 18 781 164,31 Kã dosaÏeno zisku pﬁed zdanûním 4 994 708,27 Kã.
V˘sledná daÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob, která v souãasné dobû ãiní 31 %, je pﬁitom za stávající právní legislativy plnû pﬁíjmem rozpoãtu obce. V rámci této
ãinnosti jsou sledovány pﬁedev‰ím v˘nosy a náklady
související s pronájmy nemovitého majetku ve vlastnictví mûsta (bytové domy, administrativní budovy,
poliklinika, pozemky) a tepeln˘m hospodáﬁstvím (kotelny na sídl. Zlatá Hora a sídl. NádraÏní, na DPS
Polní a mûstské poliklinice).
Návrh závûreãného úãtu byl projednán radou mûsta, finanãním v˘borem ZM a ﬁádn˘m zpÛsobem zveﬁejnûn na úﬁední desce MûÚ. Na základû tûchto faktÛ a v souladu s vyjádﬁením auditorské firmy, která
provedla audit hospodaﬁení mûsta a ovûﬁení roãní
úãetní závûrky, ZM schválilo hospodaﬁení Mûsta
Slavkova u Brna za rok 2002 bez v˘hrad.
(iv)
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Program rozvoje mûsta na rok 2003
Jak již bylo citováno v minulém čísle, schválilo
II. řádné zasedání Zastupitelstva města Slavkova
u Brna program rozvoje města na rok 2003 a hlavní priority pro léta 2004–2006. Protože program je
poměrně obsáhlý, uvádíme nyní alespoň hlavní
body z programu rozvoje města na rok 2003.
1. Sociální oblast a bydlení
- Dokončit výstavbu 18 b. j. na ulici Litavská.
- Vytvářet podmínky pro pokračování bytové výstavby v lokalitě Zlatá Hora.
- Připravit lokalitu Zlatá Hora sever pro výstavbu rodinných domků (pozemky).
- Po vyřešení protipovodňových opatření pokračovat v přípravě lokality Zelnice pro bytovou zástavbu.
- Rovněž tak v návaznosti na protipovodňová
opatření připravovat výstavbu pavilonu domu s pečovatelskou službou v lokalitě Polní.
2. Obchod a služby
- Spolupracovat na realizaci znovuzprovoznění
objektu domu čp. 126 na Palackého náměstí (bývalá restaurace Bonapart).
- Podporovat výstavbu obchodního centra včetně
dotvoření okolí (ul. Špitálská–Slovákova).
- Vybudovat parkoviště veřejnosti pro potřeby
úřadu a pošty na Komenského náměstí.
- Vybudovat krytou čekárnu na zastávce autobusové dopravy u polikliniky.
3. Školství, kultura, sport a cestovní ruch
- Realizovat prostory domu dětí a mládeže v návaznosti na státní dotaci.
- V závislosti na získání státních dotací pokračovat v rekonstrukcích prostor zámku, nádvoří
a předzámčí (Program záchrany architektonického
dědictví).
- V rámci dotací z Programu regenerace MPZ
pokračovat v údržbě chráněných objektů.
- Pokračovat v rekonstrukci škol – ZŠ
Komenského a ZŠ Tyršova.
- Pokračovat v údržbě zámeckého parku a v konzervaci barokních soch (v letošním roce budou
práce hrazeny z běžného rozpočtu správce). V případě finančních možností zpracovat projekt dosadby zámeckého parku a požádat o státní dotaci.
- Připravit provizorní otevření židovské expozice
v prostorách bývalé židovské školy na Koláčkově
náměstí.
4. Infrastruktura města
- Ve spolupráci se SÚS JmK realizovat rekonstrukci křižovatky ulic Husova–Lidická.

Îáci ZU· reprezentovali v kraji

Poznámka

18. března se konalo v Břeclavi krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu. V silné konkurenci
žáků škol Jihomoravského kraje získal Jan
Rusnák 1. místo.
28. března soutěžily v Brně žesťové nástroje. I tam jsme měli zastoupení, a to velmi hodnotné. Mimořádného úspěchu dosáhl Jakub
Janeček ve hře na trubku, který se umístil na
1. místě s postupem do ústředního kola,
Michal Oujezdský – baryton obdržel 2. místo.
Blahopřejeme žákům a pedagogům K.
Macháčkové a M. Červinkovi, korepetitorům
Z. Rybecké a J. Jelínkové za vzornou reprezentaci školy a šíření jejího dobrého jména za
hranicemi okresu.
E. Cupáková
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 19.
května. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán(red)
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě.

- Zpracovat PD dokončení severní části
Palackého náměstí s návazností na prostory u kostela a severní vjezd zámku.
- Pokračovat v rekonstrukci ulice Úzká.
- Vybudovat chodník podél průmyslové zóny
Bučovická.
- Postupně provádět rekonstrukce povrchů místních komunikací.
- Realizovat kabelizaci rozvodů VO a využívat
souběhu s kabelovými trasami NN (ulice ČSA,
Lidická, Topolová).
- Provádět postupnou rekonstrukci veřejného
osvětlení ve městě.
- Podporovat realizaci rekonstrukce sítí vodovodů a kanalizací ve správě VaK Vyškov, a. s. na území města.
- Podporovat výstavbu nové průmyslové zóny
v lokalitě Šestisplav, dostavbu zóny Bučovická
a prostoru za areálem bývalého cukrovaru.
- Spolupodílet se na přípravě realizace sjezdu ze
silnice I/50 do průmyslové zóny Šestisplav a přeložce připojení komunikace II/416 Křenovice–Slavkov.
- Provést opravu kašny na Palackého náměstí.
5. Ekologie
- Pokračovat v průběžné údržbě a nové výsadbě
zeleně ve městě.
- Připravovat podmínky pro zahájení realizace
protipovodňových opatření města v návaznosti na
Povodí Moravy.
- Pokračovat v rekultivaci stávající skládky
v Pískách.
- Hledat způsob řešení likvidace inertního odpadu na území města (výstavba recyklačního dvora)
- Při provádění pozemkových úprav bude požadováno dodržení ekologického hlediska uspořádání krajiny.
- Podporovat pokračování výstavby biocentra
B 14.
- Pokračovat v obnově historických alejí.
- Nadále sledovat a podporovat obnovu Obory.
Odbor IR

4/2003

Výstavba města
V návaznosti na schválený rozpočet města
probíhá v současné době příprava na realizaci jednotlivých investičních akcí.
V měsíci květnu by měly být zahájeny dvě
akce, na které v současnosti probíhá, resp. proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Je to
především rekonstrukce křižovatky Husova–
Tyršova–Lidická–Bučovická. Jedná se o společnou zakázku vyvolanou Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje. Předmětem zakázky je
snížení nivelety a celková úprava křižovatky.
Dodávkou města jsou zde části komunikace vně
od obrubníků a část místní komunikace ulice
Husova. Na dodávku stavby proběhlo výběrové
řízení organizované SÚS JmK. Z celkového objemu 2 698 mil. Kč činí podíl města 990 tis. Kč.
Realizace této akce je výchozím předpokladem
celkové rekonstrukce ulice Husova, kterou hodlá
město zahájit v příštím roce.
V souvislosti s rekonstrukcí a dočasnou uzavírkou této křižovatky bude nezbytné po dobu
stavebních prací (tj. 2–3 měsíce) převést stávající provoz do postranních ulic. Žádáme občany
města o pochopení nezbytnosti těchto opatření
a o určitou toleranci negativního dopadu zvýšené
dopravy na objízdných trasách.
Druhou akcí s předpokladem zahájení v měsíci květnu 2003 je oprava fasády jižního křídla
předzámčí zámku ve Slavkově u Brna s výchozí
hodnotou 2,5 mil. Kč. Akce je dotována částkou
1 mil. Kč z programu záchrany architektonického dědictví vypsaného Ministerstvem kultury
ČR. Jedná se o poměrně náročnou celkovou
opravu fasády historického objektu včetně restaurátorských prací na kamenických prvcích
a výplních otvorů. Provoz zámku nebude těmito
pracemi omezen. Práce potrvají do listopadu
2003.
O dalších investičních akcích města připravovaných v souladu se schváleným rozpočtem města na tento rok budeme občany průběžně informovat.
Odbor IR

Výstavy na zámku
Historické muzeum vás a vaše přátele srdečně
zve na výstavu obrazů pražského výtvarníka
Pavla Poličanského, jehož jméno je známé milovníkům výtvarného umění nejen v Česku, ale
i v SRN, Anglii či Kanadě, kde se jeho výstavy
setkaly s velmi dobrým ohlasem. Jeho doménou
je malba, jak sám říká, „krajiny domova“.

Výstava bude kombinována s keramickými
obrázky jeho ženy Aleny Poličanské a dcery
Aleny Poličanské-Pilnáčkové, které mají za
sebou již na 30 výstav doma i v zahraničí.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 7. května
v 17 hodin v Rubensově sále. Úvodní slovo
pronese přítel autora Dr. Josef Kešner a v kulturní části vystoupí baletka-žákyně ZUŠ
Slavkov Zuzka Lebedová. Výstava bude instalována v galerii O. K., zámek Slavkov a potrvá
do 8. června 2003. Otevřeno je denně mimo
pondělí od 9 do 17 hodin.
Další vernisáž výstavy, tentokrát v galerii
HOLLAR, se bude konat ve čtvrtek 15. května
v 17 hodin. Výstavu grafik Jany Boudové, členky významné rodiny výtvarníků (manžel Jiří
Bouda, tchán Cyril Bouda) jsme plánovali již na
rok 2002, neuskutečnila se však z důvodu předčasného úmrtí autorky na podzim 2001. Protože
však její krajiny stojí zato příznivcům a znalcům
grafiky představit, nabízíme Vám výstavu z pozůstalosti Jany Boudové. Slovem uvede znalec
díla autorky a rodinný přítel Josef Dolívka,
v kulturní části vystoupí žáci ZUŠ Slavkov.
Výstava potrvá do 29. 6. 2003 a bude otevřena
denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
HM
Litografie Jany Boudové
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (7)
OBUV
Historické muzeum ve Slavkově
u Brna má ve svých sbírkách malou,
avšak zajímavou a poměrně vzácnou
sbírku obuvi. Její základ tvoří obuv
obou manželek JUDr. Václava Kounice,
ve sbírce se však nacházejí rovněž některé
další zajímavé exempláře.
Nejstarším exponátem jsou vysoké černé kozačky, které patřily první manželce Václava Kounice –
Josefíně Kounicové-Čermákové. Její původní profesi – herectví – odpovídá i zpracování této obuvi.
Kozačky jsou poměrně zdobné, avšak zpracování
odpovídá divadelnímu použití. Kozačky jsou symetrické, podpatek je podražen podkůvkou. Byly
zhotoveny v 70.–80. letech 19. století.
Z 90. let 19. století se dochovaly ještě jedny
boty patřící této ženě. Jde o pohodlnou domácí (?)
obuv na nízkém podpatku, z černého vyšívaného
sametu, uvnitř vyloženou světle modrým hedvábím. Z obuvi druhé manželky Václava Kounice se
zachovalo několik luxusních exponátů, které jsou
ozdobou sbírky. Z roku 1908 pocházejí svatební
boty Josefíny Kounicové-Horové. Jsou vyrobeny
z bílé rukavičkářsky vyčiněné kozinky, opatřené
šněrováním širší bílou stuhou.
Zajímavě vypadají černé polovysoké boty
z jemně vyčiněné kozinky z 20. let 19. století.
I v dnešní době působí jako pohodlná, velmi moderní obuv. Do téhož období patří úzké boty
z jemné šedé kozinky, nesignovaná pražská nebo
vídeňská práce se zajímavým zakončením tkaniček do úzké kovové špice.
Do 30. let patří kvalitní ručně šité boty z béžové
teletiny, s nártním páskem, který se zapíná na malý
knoflíček. Do let 1935-37 patří velmi drahé boty,
které zhotovila pražská firma Emila Polaka z pravé krokodýlí kůže. Posledními botami, které patřily Josefíně Kounicové-Horové, jsou bílé boty na
vyšším podpatku, se lněným svrškem ozdobeným
mašličkou z téhož materiálu. Do období 30.–50.
let patří troje pánské holínky z černé tvrzené kůže.
Pro strážné v období II. světové války byly vyrobeny mohutné dřeváky s filcovým svrškem, které se obouvaly na holínky a měly zabránit omrzání nohou stráže v době velkých mrazů. Do této
doby rovněž patří dva páry klasických dřeváků
a obuv vězňů koncentračního koncentračního tábora – pantofle zhotovené z hrubé slámy či boty
s dřevěnou podešví s textilním svrškem.
Z poválečného období se dochovalo několik
dámských bot z produkce Baťových závodů.
Nedostatek kůže v tomto období nahrazuje textilní svršek a dřevěná podešev. K usnadnění chůze

však byla tato podešev v přední časti rozdělena na několik dílů, aby umožňovala měkčí
chůzi.
Do sbírky obuvi patří rovněž několik dřevěných kopyt na výrobu bot, dřevěné a kovové
napínáky a jedny sněžnice, které umožňují
chůzi po měkkém sněhu.
A jedna zajímavost na závěr.
Boty byly původně zhotovovány
na symetrickém kopytě, tzn. nebyly rozlišovány na
pravou a levou. Pouze vzácně u některých luxusních bot je pravá a levá strana odlišena např. přezkou či jinou ozdobou. Armádní obuv bývala
označována červenou značkou a v denním rozkaze bylo určeno, na kterou nohu bude takto označená bota obouvána, aby tak docházelo k rovnoměrnému ošlapávání boty. Teprve na konci 19. století
se objevují asymetrická kopyta. K úplnému vytlačení symetrické obuvi však dochází až ve 30. letech 20. století.
HM
Foto: Boty z krokodýlí kůže, které patřily Josefíně
Kounicové-Horové ( 1935–1937). Ze sbírek HM
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Z ãinnosti âeského svazu bojovníkÛ za svobodu
Spolupráce Městského úřadu ve Slavkově
u Brna s naší organizací byla a je zaměřena každoročně především na vzpomínku osvobození
Slavkova v roce 1945, spojenou s kladením věnců
u památníku padlých osvoboditelů, vojáků Rudé
armády.
Starosta města se pravidelně zúčastňuje výročních schůzí organizace Českého svazu bojovníků
za svobodu (ČSBS) a seznamuje členy s prací MÚ
a s další plánovanou činností města. Je také v pravidelném kontaktu s předsedou ZO ČSBS a navzájem se o své činnosti informují. Za tento příkladný vztah a spolupráci byla starostovi udělena
pamětní medaile Českého svazu bojovníků za
svobodu.
Při příležitosti oslav 58. výročí osvobození
měst Slavkova a Vyškova byli starosta Slavkova
Mgr. P. Kostík a předseda OV ČSBS K.Slanina
pozváni do Dolného Kubína na Slovensku, s nímž
je uzavřena vzájemná dohoda o spolupráci.
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního
příspěvku na vydání publikace k 60. výročí osvobození Vyškovska, kterou připravuje Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu k vydání koncem roku 2004.
Karel Slanina

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. Janet Dailey: Dotek větru – Sheila se zbrk6. Divy světa (fascinující stavby a památky od
le a neuváženě vdala. Z jejího manžela se hned po
Kolosea k Tádžmahalu) – je zde zachyceno a posvatbě vyklubal zlý, povrchní a hrabivý člověk.
psáno kolem sta slavných staveb a památek, které
Už na svatební cestě do Mexika začala Sheila
jsou zobrazeny na téměř třech stech fotografií.
uvažovat, jak by z nepovedeného svazku unikla.
7. Jan Werich: Fimfárum – nové vydání 19
Osud jí však připravil naprosto neočekávané, šopůvabných pohádek plných humoru, jazykového
kující a kruté rozuzlení.
vtipu i poučení. Knížka udivuje vytříbeným citem
2. Stephen W. Frey: Odkaz – Cole pracuje
pro krásy českého jazyka a potěší děti i dospělé.
jako burzovní makléř na Wall Streetu. Po ozná8. Josef Zeman: Dobrodružství veverky
mení otcova úmrtí mu neznámý muž doručí otcův
Zrzečky – půvabné vyprávění o životě veverky
odkaz – klíč od bezpečnostní schránky. V ní Cole
Zrzečky a ostatních lesních zvířátek je určeno
najde videokazetu s dosud neznámou nahrávkou
především pro naše nejmenší čtenáře.
HM
průběhu atentátu na prezidenta Kennedyho.
3. Iva Pekárková: Dej mi ty prachy – nové
vydání románu z prostředí nejen newyorských taDruhé okresní kolo soutěže Fyzikální olympiáxikářů. Autorka emigrovala v roce 1985 do USA,
da se konalo 3. dubna v Domě dětí ve Vyškově.
kde se živila mj. i jako taxikářka.
Své znalosti v řešení fyzikálních úloh prokazova4. Oscar Wilde: Cantervillské strašidlo.
lo celkem čtrnáct žáků ze základních škol a gymObraz Doriana Graye – nové vydání dvou klanázií. V prvním školním kole žáci řešili sedm úloh
sických děl světové literatury.
z různých částí školské fyziky jako je mechanika,
5. Ryby katedrál (antologie české poesie
termika a elektřina, ve druhém čtyři úlohy. Na ZŠ
XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)
Komenského se prvního kola zúčastnilo pět žáků;
– v antologii nalezneme sto autorů, u každého
z nichž ten nejlepší postoupil do druhého kola.
strukturovaný životopis, úplnou básnickou bibliÚspěšným řešitelem se stal Slávek Sokolt z 9.A,
ografii a tři nejzajímavější básně.
který ve druhém kole suverénně zvítězil před dalším žákem ze Slavkova Petrem Salajkou ze ZŠ
Tyršova. Oba chlapci za sebou nechali studenty
z gymnázií. Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Mladí fyzikové byli úspû‰ní

Informace vlastníkům nemovitostí

o pravidlech vzhledu nově instalovaných čísel popisných ve Slavkově u Brna
Rada města Slavkova u Brna stanovila na své 7.
schůzi dne 10. 3. 2003 dle zákona o obcích č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků,
§ 30, 31 a 32 a prováděcí vyhlášky č. 326 k zákonu o obcích
Pravidla vzhledu nově instalovaných tabulek
názvů ulic a čísel popisných
A. Tabulky označení názvů ulic
- ocelová tabulka povrchově upravená smaltem
o rozměrech 50 cm x 25 cm,
- tmavě modrý podklad, písmo bílé o výšce 10 cm,
- umístění tabulky provede obec na svůj náklad,
- vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné
připevnění tabulky na svou nemovitost.

B. Tabulky popisných čísel
- ocelová tabulka povrchově upravená smaltem
o rozměrech 20 cm x 16 cm
- tmavě modrý podklad, bílé arabské číslice o výšce 8 cm bez jakýchkoliv dodatků nebo lomítek,
- bílé olemování tabulky,
- vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad
označit budovu čísly určenými obecním úřadem
a udržovat je v řádném stavu.
Při nedodržení výše uvedených pravidel může
obec uložit pokutu dle § 58 zákona o obcích.
Bližší informace obdrží občané na odboru investic a rozvoje a na Stavebním úřadě MěÚ
Slavkov u Brna.
odbor IR

Den učitelů
28. březen je výročím narození J. A.
Komenského a dříve to byl i den, kdy učitelé slavili svůj svátek. I když kalendář na takové dny již
nepamatuje, žáci 6.–9. tříd nás překvapili. Pod vedením učitele Ivana Lebedy poděkovali svým
současným pedagogům i učitelům-důchodcům.
Jejich hudební a pěvecké vystoupení ve svěžím
rytmu národních písniček bylo velmi příjemným
zpestřením školního dne i odpoledního setkání
dříve narozených. Děti z výtvarných kroužků pro
všechny vyrobily veselé jarní ptáčky-zpěváčky
technikou drátování. Všem děkujeme.
HaF
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Pohyb jako droga
Tanec doprovázel a doprovází každou událost
v lidském životě. „Tanec je chvíle, kdy člověk
přichází k člověku“.
A tak tomu bylo i letos 21. března na vystoupení tanečního oboru ZUŠ Františka France
v sále Společenského domu ve Slavkově
u Brna. V bohatém programu se vystřídalo deset
ročníků a také dívky ze souboru. Nejmenší
v postavičkách z pohádek, l. a 2. roč. v pohybových skladbách. Vítězky okresní soutěže předvedly i nám svá soutěžní čísla. O tom, že slavkovská škola má opět příští studentky tance na
konzervatoři, nás přesvědčila sólová vystoupení
V. Beránkové a T. Tupé. Citlivě zatančily členky souboru při ZUS středověkou baladu s tragickým námětem.
Pestrý sled jednotlivých čísel završily dívky
ze 7. roč. – absolventky I. a II. cyklu. Jejich vý-

stup tvořil soulad s humorným textem a hudbou
Čuníků J. Nohavici, oceněný potleskem celého
sálu. K barvitosti programu přispěla profesionální moderátorka Monika Brindzáková, bývalá
žákyně ZUŠ. Nejen ona, ale i současné žačky
poděkovaly „své“ učitelce Lence Krahulové za
přípravu, nastudování a průběh krásného tanečního odpoledne. Dívky posledního ročníku při
závěrečném loučení ocenily i její vyučovací
a výchovnou práci. Paní učitelce Krahulové patří dík také celé rodičovské veřejnosti.
dk

Volba povolání
Žáci 8. ročníků se každoročně účastní lekcí
Informačně poradenského střediska Úřadu práce
ve Vyškově, které se zaměřují na prvotní profesní orientaci. Dětí zde s pomocí odborných pracovnic IPS hodnotí svoje předpoklady pro budoucí studia. Sestavují také žebříček povolání,
která by je bavila, nebo která by naopak v žádném případě nechtěli vykonávat. Je zajímavé, že
nejčastěji odmítanou profesí je učitel – učitelka.
Proč tomu tak je? Odpověď může naznačit úvaha jednoho z žáků 8. ročníku.
HaF

Úvaha: Jaký bych byl učitel
Určitě jste někdy přemýšleli o tom, co budete
vlastně dělat, až dospějete. Já sám jsem přemýšlel velmi dlouho. Od první třídy se ale moje bu-

MÛj strom – Stromem roku 2003
Máte svůj oblíbený strom či nějaký obdivujete? Navrhněte „svůj“ strom za STROM
ROKU 2003
Vyhlašovateli jsou Český svaz Ochránců přírody Ždánice, Sdružení obcí Ždánický les
a Politaví, Mikroregion Ždánicko, Lesy ČR,
s. p., Lesní správa Bučovice a Dům dětí a mládeže Ždánice.Soutěžní území – Ždánický les, 8
katastrů obcí mikroregionu Ždánicko, katastry
23 obcí, které jsou součástí sdružení Ždánický
les a Politaví. Soutěž byla vyhlášena 1. dubna
2003 u příležitosti zahájení Měsíce lesů.
Podrobnější informace lze získat a návrhy na
strom roku je možné podávat průběžně do 31.
srpna 2003 na adrese: Dům dětí a mládeže
Ždánice, Sokolská 525, 696 32 Ždánice. Tel.:
518 633 277, fax: 518 633 015 nebo e-mail:
j.chvila@tiscali.cz. Přihlášku je možno vy-
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zvednout i na odboru životního prostředí MÚ
ve Slavkově u Brna.
Navrhovatelem může být každý, kdo poznal
zajímavý strom. Navrhovatelem může být dítě
i slovutný kmet. Vyhlašovatelé zpracují návrhy,
vyberou 10 nejzajímavějších stromů a vyhlásí
je 28. října 2003 jako Stromy roku 2003.
Výsledky budou publikovány ve Ždánickém
zpravodaji, okresním a krajském tisku, v rozhlase a budou nabídnuty k potisku druhé strany
mapy Ždánického lesa. K této akci jsme získali
inspiraci v regionálním centru ČSOP Brno. Při
publikování vybraných stromů vždy budeme
uvádět navrhovatele a případně i autora fotografie či kresby. Každý navrhovatel obdrží
drobnou upomínku na akci Můj strom –
Stromem roku 2003.
Těšíme se na Váš Strom roku 2003.
ožp

doucí povolání měnila den po dni. Jednou se mě
někdo zeptal, už si ani nepamatuji, kdo to byl,
jestli bych úplně náhodou nechtěl být učitelem.
V té chvíli se mi zastavilo srdce. Dokážete si mě
představit jako učitele, ať na základní nebo
střední škole? Já tedy ne. Přijít do třídy zaplněné hlukem a čekat, jestli si vůbec někdo všimne
vaší přítomnosti. A když se třída konečně uklidní a otočí k vám, počkat, až se všichni přemístí
na své místo, lavice a židle se postaví do původní polohy. Pak si sednout, a pokud jste si tu židli, na kterou si sedáte, detailně neprohlédl, čekat, co se bude dít dál. První půli hodiny
zaberete přednáškou, jak se mají žáci ve škole
chovat, popřípadě opětovným pročítáním školního řádu. Po dalších podobných hodinách si
buď zvyknete, nebo dostanete infarkt. O druhé
půli hodiny ani nemluvě. Učitelé mají ještě jednu nevýhodu, malý plat. Tento plat by se zvýšil,
kdyby ministerstvo práce odsouhlasilo školu
jako rizikové pracoviště. Na což by podle mě
měli učitelé nárok. K platu by dostávali ještě rizikový příplatek. Myslím, že bych nevydržel učit
dlouho, protože já bych dostal infarkt už první
hodinu, popřípadě by mě zavřeli za několikanásobné ublížení na těle. To by byl konec mé učitelské kariéry. Byl bych špatný učitel. Od učitele se nejspíš očekává trpělivost. A tou já zrovna
neoplývám.
Bronislav Čapek, 8.A

Mokrý máj – v stodole ráj
Květen je jedním z nejkrásnějších měsíců
v roce. Příroda se již zelená, vše kvete. Včelky
pilně pracují a zajišťují bohatou úrodu.
Zahrádkáři netrpělivě očekávají jak moc budou
pálit zmrzlíci Pankrác, Servác a Bonifác. Potom
již vysazujeme na venkovní záhony sazenice zeleniny i květin. Ovocné stromy mají již dostatek
mízy, je nejvhodnější doba na přeroubování peckovin a jádrovin nenarašenými rouby. Je poslední čas na vysazení sazenic vinné révy do dobře
připravených jamek. Z březnového výsevu můžeme již sklízet salát, špenát. Na volné záhony
vyséváme ředkvičku, hrášek a karotku, salátovou řepu, fazolky a pozdní košťáloviny.
Na jaře se šíří houbové choroby. Jednou
z nich je rez hrušňová, která přezimuje na jalovcích a za teplejšího a deštivého počasí se šíří
na hrušně, kde se projevuje jako oranžověčervené až rezavé skvrny. Pokud můžeme odstranit ze vzdálenosti asi 150 m všechny jalovce,
máme vyhráno, pokud nechráníme hrušně postřikem těsně před květem a po něm některým
přípravkem: Baykor 25WP, Saprol NEW, TOPAS 50WP 0,15–0,2 % opakujeme po 4 týdnech. Pokračujeme v ochraně jádrovin proti
strupovitosti od fáze růžového poupěte až do

15. června, proti padlí do 15. července
v 7–14denních intervalech. Do odkvětu MTHOS 30 SC 0,07–0,1 %, CLARINET 20 SC
0,1–0,15 %, DISCUS 0,02 %. Po odkvětu RUBIGAN 12 EC 0,03 %, VECTRA 10 SC
0,03 %, TOPAS 100 EC 0,045 %, PUNCH 10
EW 0,03 %.
Při dokvétání slivoní provedeme rozhodující
postřik k likvidaci pilatek přípravkem ZOLONE
35 EC 0,2 %. V průběhu měsíce ošetřujeme podle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím: PIRIMOR 25 WG 0,1–0,15 %, AZTEC 140
EW 0,1 % nebo velmi účinný MOSPILAN 20
SP 0,0125 %. Proto pozor – mšice broskvoňová
je nejčastějším přenašečem šarky.
V boji proti plžům použijeme biologický přípravek NEMASLUG, který obsahuje invazní
larvy parazitického háďátka (Phasmarhabditis
hermaphrodita). Preparát se aplikuje buď kropicí konví (2 l vody na m2) nebo postřikem navečer na vlhký povrch a ještě asi dva týdny jej
udržujeme vlhký. Optimální teplota pro aplikaci je asi 15 °C, tedy na jaře, koncem léta a na
podzim. Plže můžeme lákat pod kryty, kde udržujeme vlhko a tam potom zasáhneme.
Dny plné slunce a úsměvů přejí Zahrádkáři.

V měsíci květnu se hrají na slavkovském
stadionu následující mistrovská utkání:
KP KFS – Slavkov „A“
So 10. 5. – SK Vacenovice – 16.30 h
So 24. 5. – T. Bohunice – 16. 30 h
So 31. 5. – FC Kunštát – 16. 30 h
OP Vyškov – Slavkov „B“
Ne 11. 5. – TJ Nesovice – 16. 30 h
Ne 25. 5. – So Dědice „B“ – 16. 30 h
I. tř. KFS – dorost
Ne 11. 5. – ČKD Blansko – 14. 15 h
Ne 25. 5. – FK FC Žabovřesky – 14. 15. h
OS Vyškov – žáci
So 10. 5. – TJ Vážany n. L. – 10. 00 h
So 24. 5. – So Nížkovice – 10. 00 h
St 21. 5. – SK Bošovice – 17. 00 h
OS Vyškov – přípravky ml. a st.
So 3. 5. – FK Drnovice „B“ – 13. 30. h
So 17. 5. – So Brankovice – 13. 30 h
So 31. 5. – FC Bučovice – 13. 30. h
MSFL – 1. FC Brno „B“
So 3. 5. – FC Dolní Benešov – 10. 30. h
So 17. 5. – 1. SC Znojmo – 10. 30. h
Zveme všechny příznivce a fanoušky do
ochozů stadionu. Přijďte v hojném počtu povzbudit naše hráče v bojích o mistrovské body!
VV SK Slavkov u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 11. dubna oslavila naše maminka a babička, paní
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Opustili nás
Václav Kazda (67)
Mojmír Rudolf (70)

28. 3.
4. 4.

JIŘINA SLANINOVÁ
74. narozeniny
Žlutých květů plnou náruč k Tvým narozeninám chceme Ti dát,
moře zdraví, štěstí a lásky k tomu přát.
Dcera Eva a syn František.
Blahopřání
Dne 30. dubna 2003 oslaví 90. narozeniny paní

EMILIE ZVONKOVÁ
Milé mamince, babičce a prababičce všechno nejlepší
a hlavně hodně zdraví přejí synové s rodinami.

Vzpomínka
Pusto je v domě, smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, všude a všem. Těžko se s tebou
loučilo, těžko je bez tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdcích tě navždy budeme mít.
Odešel jsi nám, my slzy v očích máme, je tomu 5 let a my stále vzpomínáme.
Cestičku k tvému hrobu máme již vyšlapanou, tam stále jen tiše voláme na shledanou.

Dne 22. dubna uplynulo 5 bolestných let, co nás náhle opustil pan

VÁCLAV ŠMÍD
ze Slavkova
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Jen kytičku květů na hrob dát, chviličku postát a vzpomínat.
Dne 2. května 2003 by se dožil 70 let pan

JAROSLAV SŤAHEL
ze Slavkova u Brna
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a dcery s rodinami
Vzpomínka
Neplačte, drazí, že odešel jsem spát, ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s vámi tak, jak žil jsem rád.
Dne 12. května 2003 uplynul jeden rok, co nás navždy opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Irena, syn Jakub,
dcera Kateřina, tatínek, sestra a ostatní příbuzní
Vzpomínka
Dne 18. května 2003 uplynulo l0 smutných let,
co nás navždy opustila paní

ZDEŇKA MAŠKOVÁ
rozená Malíková, rodačka ze Slavkova u Brna
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Alena, Dagmar a syn Otakar s rodinami.

okénko
Jaro je definitivně tady, proto mně dovolte,
abych Vás seznámila s našimi aktivitami v jarním a letním období.
Od 28. 4. do 5. 5. jsme na týdením edukačně
preventivním pobytu v příjemném prostředí lázní Luhačovice. Zde se také diabetici dozví vše
o své nemoci a o tom jak s ní snesitelně žít.
Už 7. května a každou středu nás najdete za
příznivého počasí od 17 hod. v zámeckém parku
hrát pétanque. Je to pohodová hra se stříbrnými
koulemi. Přijďte se s námi rozhýbat.
27. května se uskuteční v zasedací místnosti
MÚ, Palackého nám. 65 od 14 hod. přednáška
v rámci edukačně preventivního programu na
téma: Poskytování sociálních dávek v působnosti MÚ. Nejnovější informace nám poskytne ved.
sociálního odboru Ing. Jana Šolcová.
Na začátek září připravujeme ozdravný
10denní pobyt v Itálii v přímořském letovisku
Bibione. Nezapomeňte, že již teď je nutné zaplatit zálohu ve výši 1000 Kč v naší klubovně na
poliklinice každé úterý dopoledne.
V červenci připravujeme za sponzorské účasti VZP a Technických služeb na letním koupališti kondiční cvičení s plaváním pro seniory.
Začínáme 3. 7. a pak každé pondělí a čtvrtek od
9.30 hod.
Nezapomeňte, že v květnu si můžete nasbírat
bylinky, které pomáhají kompenzovat diabetes
např. listy borůvky, přesličku, řepík, kopřivu, čekanku, jestřebinu, kvěz lípy, květ černého bezu
apod. Svůj jídelníček můžete obohatit o čerstvou zeleninu, zejména salát, ředkvičky, kedlubny, hrášek, zelené natě pažitky, petrželky, libečku, řeřichy. Pokud porostou houby, jsou
vhodnou nekalorickou přílohou pro diabetiky.
A teď dva jarní saláty z Kuchařky nejen pro
diabetiky: Hlávkový salát: hlávka salátu, 2 dl
biokysu nebo bílého jogurtu, sůl, citronová šťáva. Oprané listy salátu potrhat na menší kousky,
přelít biokysem, přisolit a pokapat citronovou
šťávou.
Ředkvičkový salát: 200 g ředkviček,
100 g jablka, 1 dl bílého jogurtu, sůl, citronová
šťáva. Ředkvičky a jablko pokrájet na malé plátky, smíchat s jogurtem, osolit a ochutit citronovou šťávou.
Marie Miškolczyová

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.

Vzpomínka
Jen kytičku květů a lásky na hrob můžeme dát
a pokojný, věčný spánek Ti přát.
Dne 19. května 2003 uplyne 10 roků, co nás navždy opustil
můj manžel, pan

4. 5. Zastavte se a vizte Jehovovu záchranu
11. 5. ZÛstaÀte bezúhonní mezi pokﬁivenou generací
18. 5. Jako kﬁesÈané se zajímáme o druhé lidi
25. 5. Jaké je Tvé místo v Království?
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

JAROSLAV KUSNÍK
Za vzpomínku děkuje manželka a syn Čestmír s rodinou.

Příjem příspěvků do rubriky Rodinná oznámení:
po–pá: 8–16.30 hod. na ul. Hradební 1441 (budova Telecomu), tel. 544 220 661

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.
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Ve Slavkově opět hořelo
Už je to tady zase. Vysvitne první sluníčko,
oschnou meze a pečliví sadaři a zahrádkáři vyrážejí s hráběmi na své pozemky, aby je přichystali na novou sezonu. Vyhrabanou trávu složí na
hromadu a začnou ji spalovat. Až potud je všechno v pořádku. Jenže teď přichází ten pravý kámen úrazu – chvilka nepozornosti a závan větru.
V období od 25. února do 7. března vzniklo v hasebním obvodu HZS PS Slavkov 15
požárů, z toho 13 požárů trávy!
Přímo na katastru Slavkova jich bylo šest,
z toho čtyřikrát požár trávy, jednou požár hospodářského stavení a jednou požár dílny. Naše
jednotka SDH Slavkov se značnou měrou podílela na jejich likvidaci ve spolupráci s příslušníky HZS PS Slavkov. Pravdou je, že proto jsou
hasičské sbory zřízeny. Ale pomineme-li těžkou
práci v kopcovitém terénu sadů, obtížné přístupové cesty pro techniku apod., musíme se pozastavit nad vysokou mírou rizika takových požárů. Vždyť co chybělo, aby 25. března lehly
popelem zahradní chatky v sadech nad Zlatou

horou nebo aby se o dva dny později rozšířil požár ze sadů nad ulicí Jiráskovou do několik desítek metrů vzdálené obory. Následky si jistě
každý umí představit sám.
Ještě se jednou vrátím k pachatelům těchto
požárů. Někteří vzniklý požár sami začnou hasit a také ho ohlásí, i když jim pak hrozí postih
za způsobení požáru – většinou bloková pokuta.
Jsou ale i tací, kteří si klidně z místa zmizí a ani
se neobtěžují vzít telefon a zavolat. Potom už
záleží na všímavosti ostatních, jestli vzniklý požár způsobí větší škodu (třeba vyhoří i celá obora). Doufáme, že se onen dotyčný dovtípí,
o čem je řeč, a pro příště si dá mnohem větší pozor na to, co dělá.
Na závěr ještě jedna malá rada – pokud už
musíte spálit trávu na hromadě (i když je asi
lepší dát ji do kompostu), počkejte s tím na pozdější dobu. Když vyroste nová tráva a okolí se
zazelená, pravděpodobnost vzniku požáru bude
podstatně nižší.
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

Pﬁíroda Slavkovska
Lípa

lípa
malolistá

Má v našich zemích
i na Slovensku hlubokou národní tradici, je
to posvátný strom
Slovanů, nazývána je
královnou medonosných rostlin. Je bohatě
využívána v lidovém léčitelství, měkké, smetanově zbarvené dřevo je
vyhledávané řezbáři.
Lípy a lidé od nepaměti
patří k sobě. Dodnes jsou lípy symbolem svobody, plodnosti a dlouhověkosti. Při zvláštních
příležitostech jsou vysazovány do volné přírody
a představují tak živé svědky a památníky významných událostí. Přirozeným prostředím lip
jsou naše původní listnaté a smíšené lesy.
Rostou u nás dva druhy, lípa srdčitá, nazývaná
též lípa malolistá a lípa velkolistá. Spolehlivým
rozlišovacím znakem lip je stavba jejich květů
a plodů. Květní úbor lípy malolisté má větší
množství jednotlivých kvítků (až deset), plody,
drobné oříšky jsou měkké, dají se rozmáčknout
prsty. U lípy velkolisté je květů méně, plody
jsou větší, žebrovité a tvrdé. Jsou i kříženci
mezi oběma druhy (i v našem zámeckém parku)
a uváděni jsou pod názvem lípa evropská.
Lípy vykvétají v červnu. Za teplého, vlhkého,
avšak ne deštivého počasí jsou včely schopny
přinést z jediného padesáti až stoletého stromu
až 10 kg kvalitního, vonícího medu. Lipový
med byl k léčebným účelům používán již před
šesti tisíci léty. Jeho desinfekčních schopností
se užívalo ještě ve středověku. V době nedostatku sloužily lidem za potravu mladé listy a pupeny, z pražených plodů byl zhotovován nápoj podobný kávě. Lahodný čaj s léčivými účinky se
připravuje z obou druhů lip. Příměs květů z jiných druhů lip, např. lípy stříbřité (nazývané též
lípa plstnatá, která je i u nás vysazována jako
okrasný strom), způsobuje nepříjemný pach
i chuť, u citlivých lidí způsobují i zažívací potíže. Mladé stromy tohoto druhu jsou i v zámec-

kém parku. Čistý lipový čaj má širokou škálu léčebných použití.
Odvar má i čisticí
účinky na kůži, pleti
dodává jemný, zlatavý
lípa
nádech.
velkolistá
Již v minulosti zdobily zámecká sídla
a parky statné lípy.
Vjíždět do paláců lipovou alejí patřilo
k výsadám těch nejváženějších hostů. Památnou lípu jako vzpomínku na napoleonské
války téměř již před dvěma stoletími máme
i v našem okolí. Dva dny po bitvě u Slavkova
dne 4. prosince 1805 byla tehdy poblíž Uherské
silnice 18 km jižně od Slavkova uskutečněna
schůzka dvou císařů, Napoleona a rakouského
císaře Františka I. Bylo to na místě dnešní osady Spálený mlýn u železniční zastávky Uhřice.
Příměří bylo uzavřeno v duchu tendence „světu
mír“ venku, u ohně pod tehdy košatou lípou.
Jak praví dnes již obtížně čitelný nápis na místě, kde lípa stála: „Památná lípa zvaná Císařská
nebo též Napoleonova odumřela v roce 1918.
V současné době zelená se na jejím místě mladší sestra“. Ostatky kmene původní lípy byly
uloženy v Napoleonském muzeu ve Slavkově.
Nynější lípa s obvodem kmene málo přes
2 m u silnice zatím dobře vegetuje.
Milan Hrabovský
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 19. kvûtna 2003

Slavkovský
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA. Zlo se vrátilo do Bradavic!
Start 30. dubna!
KRÁLOVSTVÍ OHNù. MATTHEW McCONAUGHEY, CHRISTIAN BALE. Boj
vûdce a váleãníka-dobrodruha s draky, kteﬁí napadají a spalují zemi a niãí její
pÛvodní obyvatele.
AUSTIN POWERS – GOLDMEMBER. MIKE MYERS, BEYONCE KNOWLES,
MICHAEL CAINE. Nejvíce sexy agent ve sluÏbách Jejího Veliãenstva je zpátky. Îeny ho milují, muÏi idealizují a kaÏd˘ ho chce mít doma!
K 19 – STROJ NA SMRT. HARRISON FORD, LIAM NEESON. Pﬁíbûh o svûtû,
v nûmÏ vládne technologie a obûti ve jménû národní bezpeãnosti jsou bûÏné.
O tom, jak snadno se rodí tragédie chybou pﬁístrojÛ anebo lidsk˘m selháním.
MINORITY REPORT. TOM CRUISE, COLIN FARRELL, MAX VON SYDOW.
Systém je dokonal˘. Pokud nejde o tebe. Tom Cruise musí dokázat svou nevinu v pﬁípadû vraÏdy, ke které je‰tû nedo‰lo. Film S. Spielberga.
PROSTù SEXY. SELMA BLAIR, CAMERON DIAZ, CHRISTINA APPLEGATE.
Christina potká jednoho veãera dokonalou partii a kdyÏ se dal‰ího dne probudí sama, vydává se za sv˘m vyvolen˘m na neplánovanou cestu.
NÁV·TùVNÍCI – CESTA DO AMERIKY. JEAN RENO, CHRISTIAN CLAVIER,
CHRISTINA APPLEGATE. Dal‰í dobrodruÏství stﬁedovûk˘ch hrdinÛ, tentokrát
v Americe. Pﬁi‰li. Vidûli. A chtûjí zpût!
ZABIJ Mù NùÎNù. HEATHER GRAHAM, JOSEPH FIENNES. Nevyjasnûná nehoda je noãní mÛrou, která se vrací stále zpût. Pﬁízrak minulosti oÏívá.
APOKALYPSA. ROBERT DUVALL, MARLON BRANDO, MARTIN SHEEN, DENNIS HOPPER, HARRISON FORD. Kapitán Willard musí v kambodÏské dÏungli najít a zlikvidovat dezertéra, kter˘ si vytvoﬁil vlastní nebezpeãnou ﬁí‰i zla.
BLAFUJ JAKO BECKHAM. KIERA KNIGHTLEY. Jess není jako ostatní dívky
v jejím vûku. Její Ïivot se toãí jen kolem fotbalu a jejím vzorem je anglick˘
fotbalista Beckham. Dostane Jess ‰anci a dokáÏe ji promûnit?
NÁHODN¯ MILIONÁ¤. ADAM SANDLER, WINONA RYDER, JOHN TURTURRO, STEVE BUSCEMI. Pﬁi‰el, zdûdil 40 miliard a nic nepochopil. Utratit tolik dolarÛ nebylo nikdy sloÏitûj‰í!
KDO JE CLETIS TOUT? PORTIA de ROSSI, RICHARD DREYFUSS, CHRISTIAN SLATER, TIM ALLEN. Policajti v nûm vidí uprchlého trestance. Ona si
myslí, Ïe je blázen. A pro nájemného vraha je to Cletis Tout.
INCIDENT. BEN AFFLECK, SAMUEL L. JACKSON, TONI COLLETTE, SYDNEY
POLLACK. Jeden krátk˘ okamÏik mÛÏe osudovû zmûnit cel˘ Ïivot. Malá nehoda neãekanû pﬁeroste ve velk˘ spor.
RING (KRUH). Film pﬁiná‰í tísnivou a napínavou atmosféru naplnûnou nepﬁekonatelnou hrÛzou a pﬁesvûdãivou pﬁítomností nadpozemského zla. Temn˘
a skuteãnû dûsiv˘ film, na kter˘ nikdy nezapomenete.
MOJE VÁLKA. WILLEM DAFOE, HALEY JOEL OSMENT. Podzim 1943.
Nacistická okupace Krakova. Pﬁíbûh malého Ïidovského chlapce.
LIDOÎROUT! Na jihoafrické pláÏi zaútoãí Ïralok lidoÏrout. V ostatcích obûtí vûdci
naleznou zub vyhynulého pravûkého Ïraloka, kter˘ dorÛstal délky aÏ 18 metrÛ..
VELK¯ ·ÉF. DRAGON SEK, KAREN CHEUNG, LAWRENCE WANG, PAUL
SEE. Bruce Lee je mrtev, jeho reinkarnace má jméno Dragon Sek. Své pﬁátele si mÛÏete vybírat, protivníky ne. VÏdy je ale nutné nad nimi vítûzit.
BLÁZNI K PRONAJMUTÍ. PETE POSTLETHWAITE, NEIL MORRISSEY, ADRIAN DUNBAR. Jak vraÏdit, kdyÏ nedokáÏete zabít ani vánoãního kapra?
ÎÁDNÉ BOÎÍ ZPRÁVY. VICTORIA ABRIL, PENELOPE CRUZ. Odvûk˘ pﬁíbûh
o souboji Nebe a Pekla v souãasném svûtû a s velikou nadsázkou. Nic není,
jak b˘valo a BÛh k tomu mlãí…
NOâNÍ LETEC. MIGUEL FERRER, JULIE ENTWISLE, DAN MONAHAN. Nikdy
nevûﬁ tomu, co pí‰e‰. Nikdy nepi‰ o tom, ãemu jsi uvûﬁil. Podle knihy
S. Kinga. Prav˘ horor – znepokojující, temn˘ a pln˘ krve.
SKLENùNÁ PAST. DEAN CAIN, ERIKA ELENIAK, ERIC ROBERTS. Chicagsk˘
policista musí hrát nebezpeãnou hru s profesionálním zlodûjem, protoÏe
jeho Ïena je mezi rukojmími v obchodû, ze kterého se stává sklenûná past!
KUNG PRÁSK: SMRTONOSNÁ SMRT. Parodie na hongkongské bojové filmy a novû natoãené scény s nov˘mi postavami a dialogy.
âERNÁ MASKA 2. âerná maska se vrací, ale ãeká ho mnohem nebezpeãnûj‰í nepﬁítel – skupina teroristÛ, která má v rukou hrozivou DNA-bombu.
SATAN. Pacienti mladého lékaﬁe umírají za podivn˘ch okolností. Zaãne podezﬁívat svého nadﬁízeného. Ale pravda je mnohem dûsivûj‰í…
PAVOUâÍ SÍË. STEPHEN BALDWIN, KARI WUHRER. Lauren se zamiluje do
‰éfova syna a zpronevûﬁí velkou ãást jeho majetku. Ze sítû intrik a machinací ale nejde uniknout.
TED BUNDY. Pﬁíbûh jednoho z nejobávanûj‰ích americk˘ch masov˘ch vrahÛ.
Poznali bychom ho? DÛvûﬁovali bychom mu? Film byl natoãen podle skuteãné události.
R.S.V.P. JASON MEWES, RICK OTTO, MAJANGA DELFINO. Párty hráãÛ se
smrtí zaãíná, potvrìte úãast. PﬁeÏije jen ten, kdo nehraje.
NEVINNÍ. JEAN ANGLADE, CONNIE NIELSEN. Dvû sestry, spoleãné tajemství. Temné tajemství..
FRANK McKLUSKY. DAVE SHERIDAN, RANDY QUAID, DOLLY PARTON.
Frank, revizor v poji‰Èovnû bere svou práci pﬁíli‰ váÏnû a pátrá po dÛkazech
o nejvût‰ím poji‰Èovacím podvodu v dûjinách!
KLETBA. EDDIE KAYE THOMAS, JANUARY JONES, LORI HEURING, NICK
STAHL. Chtûli byste sex? Chtûli byste mít sex za peníze? Strhující thriller,
kter˘ vám ukáÏe, Ïe nûkteré vûci by mûly zÛstat tabu.
ZABIJÁKEM PROTI SVÉ VÒLI. V elitní skupinû zabijákÛ patﬁí k tûm nejlep‰ím. Pak ale poru‰í pravidla a musí dokázat, Ïe z tûch nejhor‰ích je nejlep‰í!
SMRTÍCÍ AVALON. V nedaleké budoucnosti tráví vût‰ina lidí svÛj ãas hraním
poãítaãov˘ch her, ale obãas pﬁi nich platí vyhraj nebo zemﬁe‰!
PINùRO. BENJAMIN BRATT. Pﬁíbûh o ‰okujícím Ïivotû latinskoamerického
umûlce, kter˘ navzdory závislosti na drogách a pobytu ve vûzení si získává
sympatie a lásku lidí na celém svûtû.
ULTIMATE X. Atmosféra letních her adrenalinov˘ch sportÛ – skateboarding,
jízda na kolech, motokros – v podání ‰piãkov˘ch sportovcÛ.
MONTY PYTHON – ÎIVOT BRYANA. Palestina v dobû zrození JeÏí‰e Krista.
Nejúspû‰nûj‰í film z celé série Monty Python.
PLANETA POKLADÒ. Rodinn˘ pﬁíbûh o odváÏném chlapci, kter˘ pátrá po velkém tajemství a pﬁitom zaÏije dobrodruÏství, o jakém se mu nezdálo ani
v nejdivoãej‰ích snech.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Tradice Svatourbanských hodů
Když se řekne slovo hody, každý si pod tímto pojmem představí jen oslavu a radovánky, ale
hody mají hlubokou historickou tradici. Hody vždy bývaly pro celou obec oslavou celoroční námahy a práce. Jako se spojuje oslava duchovní se společenskou, tak by se měli sejít věřící i nevěřící z celé obce. Smysl této oslavy vychází ze zasvěcení kostela, tedy svátku světce, jehož jméno nese kostel nebo kaple, latinsky „Patrocinium“ znamená svátek patrona, ochránce obce.
U nás ve Slavkově začínají
papeže Urbana I. není mnoho
hody již v únoru pravidelnou příznámo. Mnohá bádání nejsou věpravou každý týden. Tancujeme,
rohodná, není jisté ani Urbanovo
zpíváme a povídáme si při troše
mučednictví. Hrob papeže
dobrého vína. Dva měsíce před
Urbana I. byl při vykopávkách r.
hody začínáme nacvičovat nástup
1854 nalezen v Pretextatově cea týden před slávou zveme všechmeteriu na Via Appia v Římě, nany lidi ze Slavkova. Ve čtvrtek odproti cemeteriu Kalistově. Svatý
poledne jedou kluci pro máju
Urban je patronem vinařů, vína,
a holky vážou rozmarýny. V pátek
vinohradů, bednářů: proti mrazu,
je hoblování máje a zdobení sálu.
bouřce, blesku a proti opilství.
Sobota začíná dopoledne stavěKaple svatého Urbana na návrním máje, odpoledne jdou stárci
ší kopce Urban (Urbánek) byla
na kolotoče a večer je předhodová
vystavěna v roce 1712 podle názábava. Neděle je zahájena průkresů předního architekta vídeňvodem ke kostelu a slavnou mší
ského císařského dvora Domenica
svatou. Odpoledne chodí stárci
Martinelliho. Dle textu nyní nepro stárky a nakonec je hodová
zvěstné kroniky věnovali slavkovzábava.
ští měšťané do kaple oltářní obraz
Patronem Slavkova je sv. Urban I. (papežem
sv. Urbana s vyobrazením města. Na vzácném
223–230 n. l.). Narodil se ve 2. století, pocházel
obraze jsou zachyceny dnes již dávno neexistujíze vznešené římské rodiny. O životě a působení
cí objekty gotického farního chrámu sv. Jakuba
Většího s městskou věží a zvonici, starého zámku,
městských bran a hradeb.
V roce 1815 bylo rozhodnuto napoleonskými
válkami poškozenou kapli do základů zbořit. Až
24. května
po půl století je vydáno dobrodinci Provolání
14.00 Stavění máje a předání hodového práva
k obnově kaple, v kterém je psáno, „…aby se pastárkům
mátka ke cti sv. Urbana zase obnovila a skrz jeho
20.00 Hodová diskotéka (slavkovský stadion)
přímluvu požehnání nad tou horou vyprosilo,
25. května
rozhodl se výbor na tom samém místě kapli vy9.30 Průvod stárků od radnice ke kostelu se
stavěti. Pronáší se provolání na všechny obyvatesochou sv. Urbana
le města a okolí, aby nejen ke cti sv. Urbana, ale
10.00 Mše svatá v chrámu Vzkříšení Páně
i k okrase celého okolí dle možnosti poskytovali
13.00 Průvod stárků ulicemi Slavkova
podporu na penězích, materiálu, spřežní nebo
(Husova, Zborovská, Lidická, Bučovicruční prací.“
ká, Zlatá Hora, Sušilova, Komenského
V roce 1861 byla kaple ze jmění singulárních
náměstí, Koláčkovo náměstí, Palackého
podílníků dostavěna. Při výstavbě bylo opět pounáměstí)
žito nákresů D. Martinelliho, avšak jsou patrné
17.00 Zakončení průvodu tancem a zpěvem
drobné odchylky v řešení průčelí, klenby kopule
u máje
a věže. V té době vznikají poutě k sv. Urbanu
20.00 Hodová zábava na nádvoří zámku, hraa taktéž vzniká nepřetržitá tradice poutí
je Stříbrňanka
k Sedmibolestné Panně Marii na Lutrštéku.
Po celý průběh hodů Vám budou k dispozici
Jan Šujan, Lumila Hrazdílková
kolotočové atrakce na prostranství u stadionu.

Program Svatourbansk˘ch hodÛ

KdyÏ se ﬁekne VZP
Nástup jara s sebou přináší zvýšenou aktivitu
obyvatelstva. Po období zimního lenošení se
s prvními jarními slunečními paprsky s elánem
vrháme do aktivit, které nám byly v zimních
měsících odepřeny.
Roste počet aut na silnicích, účastníky silničního provozu se stávají ve větší míře cyklisté,
mezi nimiž je plno dětí. Naše silnice jsou přeplněny vozidly, jejichž počet každoročně narůstá.
Vždyť jen v loňském roce došlo na silnicích
okresu Vyškov k 1040 dopravním nehodám, při
nichž bylo 225 osob zraněno lehce, 58 těžce a 9
osob následkem nehody zemřelo. Žijeme ve velmi uspěchané, hektické a složité době. Při chůzi,
jízdě, v zaměstnání, ve sportu i ve volném čase
jsme vystaveni úrazu. Nezřídka se stává, že doplácíme na nedbalost někoho jiného. Pomoc pro
tyto případy nabízí VZP ČR ve spolupráci
s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s.

a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. uzavřením zdravotního připojištění VZP ČR. Jedná
se o kombinované pojištění pro případ nemoci,
úrazu a pobytu v nemocnici. Zdravotní připojištění VZP ČR je kompletní pojištění, které pokrývá největší životní a zdravotní rizika pojištěné osoby a pro pojištěného poskytuje trojí
jistotu. Pojištění pro případ hospitalizace s denním odškodněním při pobytu v nemocnici, pojištění pracovní neschopnosti jako doplněk nemocenských dávek vyplácených v pracovní
neschopnosti a úrazové pojištění. Smlouvu
o zdravotním připojištění VZP ČR je možno
uzavřít ve všech prodejních místech.
České podnikatelské pojišťovny, Hasičské
vzájemné pojišťovny, na OP VZP Vyškov a na
její úřadovně ve Slavkově. Pojištěnci VZP, kteří
jsou členy Klubu pevného zdraví, mají v případě pojistného plnění 30% bonus.
(jz)

Borelioza
Lymská borelioza je široce rozšířené onemocnění s charakterem přírodní ohniskové nákazy. Postihuje člověka i zvířata a projevuje se
nejčastěji postižením pohybové a nervové soustavy, kůže a srdce. Původce onemocnění, spirocheta z rodu borrelia, byla poprvé prokázána
až v roce 1981. Má minimálně tři variety s rozdílným kontinentálním zastoupením.
Za hlavního přenašeče onemocnění se považují klíšťata, může však být přeneseno kterýmkoliv krevsajícím hmyzem či roztoči. Infekce
byla prokázána u více než 31 volně žijících savců a okolo 50 druhů ptáků. Z domácích zvířat
byla infekce popsána u psů, koček, skotu, ovcí
a koní. Infikovaná zvířata vylučují borelie sekrety a exkrety. Klinické projevy onemocnění jsou
charakterizovány kulháním a bolestivostí, zvýšenou teplotou, můžou se objevit i neurologické
změny jako křeče, zvýšená agresivita a jiné změny chování. Vzácně mohou být postižené ledviny, srdce a kůže. Typickou vlastnostní této infekce je dlohodobé přetrvávání v organismu,
někdy i celé roky. Diagnosticky se původce prokazuje v krvi. Onemocnění je terapeuticky
zvládnutelné, zvláštěpak je-li podchyceno v počátku. Rovněž i zde platí, že prevence je daleko
jednodušší, než dlouhodobé řešení problému,
zvláště pak v chronickém stadiu. Na trhu je celá
řada repelentů zamezující přisátí klíštěte, ovšem
ne u všech, zvláštěpak u těch levnějších, je zaručena účinnost. Proto je zde i možnost preventivní vakcinace proti tomuto onemocnění, aktuální
právě nyní na jaře, ovšem může se vakcinovat
i po celý rok. Chráněnost zvířete je potom po celých 12 měsíců. Na člověka z vašeho zvířete je
přenositelná vzácně, ovšem je nutné dávat pozor
při manipulaci s klíštětem (jeho zmáčknutí), aby
jeho obsah nás nekontaminoval přes poraněnou
kůži nebo sliznice.
MVDr. Petr Májek

Pohádkový

rej čarodějnic
Ať jsme staří nebo mladí,
pohádku máme všichni rádi.
Vrátíme se do dětských let,
a bude čarodějnic slet.
Nastartujte koště čile,
připravte se na ty chvíle,
až ohýnek zaplane
a noc kouzel nastane.
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očekávány radou starších ve středu dne 30. dubna
v 18.30 hod. Přistávací plocha pro vaše košťata
je Lidická ulice – parkoviště u drogerie. Odtud
se společně vydáme na slavnostní křepčení
u Svatojánského ohně na hřiště naproti VaK,
ulice ČSA. Výběr oděvu a dopravního prostředku necháme zcela na Vaší fantazii, drobné
na čaj s sebou, také je možné donést špekáček
a prut.
Srdečně zve Sdružení čarodějnic
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Pozvánka
Zveme všechny zájemce o získání zbrojního
průkazu podle nového zákona o zbraních a střelivu 119/2002 Sb. a dalších příslušných vyhlášek
a nařízení, včetně přípravy na zkoušky odborné
způsobilosti, jak teoretické tak praktické části.
Zájemci o získání zbrojního průkazu se osobně dostaví na střelnici, předloží OP a vyplní přihlášku ke složení zkoušky odborné způsobilosti.
Ke zdokonalení míření lze použít počítačový trenažér.
Úspěšnost zaručují zkušení lektoři a instruktoři, kteří se zabývají střelbou již mnoho let. (jg)

Stolní tenis na IS·
Možná tento obrázek uvidíme ve slavkovské sportovní hale častěji.

Foto: archiv

Florbal přichází do Slavkova
Se začátkem provozu sportovní haly při ZŠ
Komenského mohly začít i florbalové zápasy
a především ligové turnaje, které do Slavkova
přilákaly kolem stovky hráčů vždy na jeden víkendový den. Hrála se zde zatím třetí jihomoravská liga. V průběhu této sezóny jsme mohli
vidět kvalitní florbal hned čtyřikrát. Slavkovská
hala poskytuje dobré zázemí pro pořádání turnajů a úzké hřiště, což vyhovuje spíše bránícím
mužstvům. Dalším důležitým kladem haly je relativně malá vzdálenost od Brna, kde se hal na
florbal v podstatě nedostává. Za těchto okolností by se Slavkov mohl stát další florbalovou baštou, což by mohlo přitáhnout pozornost sponzorů a iniciovat vznik dalších týmů.
Družstvo Sokola Brno Židenice zde odehrálo kromě svých ligových zápasů i několik přátelských utkání, slavkovské podmínky dobře
zná, a proto se rozhodlo uskutečnit zde oslavu
zakončení sezóny 2002/2003 oficiálním dvoudenním turnajem Slavkov Cup 2003, který
proběhne 17.–18. května. V sobotu se odehrají
postupové zápasy a v neděli se již bude bojovat
v play off o celkové vítězství. Přijďte se podívat

na florbal, rádi vás uvidíme. Podrobnější informace můžete najít na http://floorball.wz.cz.
Mgr. Martin Bauer (Sokol Brno-Židenice)

Měsíc březen byl na Integrované střední
škole ve Slavkově u Brna ve znamení stolního tenisu. Ve školním kole se mezi sebou utkala dvoučlenná družstva dívek a tříčlenná
družstva hochu z jednotlivých tříd, která bojovala o postup do okresního kola.
Nejúspěšnější z kategorie hoši byla třída 3.
B HT (obor hotelnictví a turismus) ve složení Kaděra, Bělehrádek, Ryšánek a z kategorie dívek 2. B HT zastoupená Smutkovou
a Bušinovou, V rámci okresního kola vybojovali hoši třetí a dívky druhé místo.
Mgr. Jana Sekerková

Nejúspěšnější stolní tenistky ISŠ ve Slavkově u Brna – zleva: Sandra Raichová, Veronika Ječmínková, Alice Smutková, Klára Bušinová, Petra Zemanová a Petra Burešová.
Foto: archiv školy

Kalendář akcí – květen 2003
Datum

1. 5.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
3.-4. 5.
6.-10. 5.
6. 5.
8. 5.
8. 5.
10. 5.
10. 5.
10.-11. 5.
13. 5.
14. 5.
16. 5.
22. 5.
23. 5.
23.-25. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
29. 5.
29. 5.
31. 5.
31. 5.-1. 6.
V¯STAVY
do 4. 5.
do 1. 6.
7. 5.
15. 5.
17. 5.
22. 5.

hod.

14.00
19.00
10.00–16.00
16.30
10.00
10.00–16.00
14,00–16.00
16.00
13.00–17.00
16.30
21.00
od 17.00
10.00–16.00
9.15
14.00
17.00
13.00
15.00–18.00
10.00

17.00
17.00
17.00

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

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

golfové hﬁi‰tû
zámeck˘ park
Historick˘ sál zámku
stﬁelnice Nad Oborou
areál Auto RC
Zámecká stﬁelnice
sál ZU·
U zlatého jelena

GCA
ZO KSâM Slavkov u Brna
HM
MS KozoroÏec
ARC Slavkov
E-COM s.r.o.
ZU·
ZO KSâM Slavkov u Brna

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

Dimension Golf Day
Oslava svátku práce
Koncert sboru Mladost
Okresní pﬁebor
Mistrovství âR modelÛ aut – cestovní vozy, tﬁída EKO, F1
Pﬁedvádûní novinek krátk˘ch paln˘ch zbraní v rámci veletrhu IDET
Koncert JAMU
Vzpomínková akce k ukonãení 2. svûtové války u pomníku Jiﬁího Jírovského
odjezd autobusu z parkovi‰tû B. Nûmcové v 8.45 hod.
Skokové závody stupnû Zm-L
Jarní setkání seniorÛ ve sportovní stﬁelbû
Memoriál Jana Poláãka
âesk˘ pohár juniorek v beachvolejbale
Závody na koleãkov˘ch bruslích
Slavkovská liga Ïactva – cyklistické závody –- I. závod
Talentové zkou‰ky do hudebního a taneãního oboru ZU·
Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã
Netprosys Golf Open
Svatourbanské hody
OhÀostroj, vodní fontána
Tajemství zámeckého sklepení
Pohár starosty mûsta Slavkova
PrÛvod se sochou sv. Urbana a m‰e svatá
Poskytování sociálních dávek v pÛsobnosti MûÚ Slavkov. Pﬁedná‰í: ing. Jana ·olcová
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ ZU·
Malování na chodník
Diskotéka pro dûti. Vstupné 10 Kã
AZ Servis
Dûtsk˘ den u Bolka. Cena: 60 Kã na osobu – pouze doprava.
âesk˘ pohár muÏÛ v beachvolejbale

závodi‰tû JSC
Zámecká stﬁelnice
stﬁelnice Nad Oborou
koupali‰tû Slavkov
SvojsíkÛv park
u koupali‰tû
ZU·
Aquapark Vy‰kov,
golfové hﬁi‰tû
Mûsto Slavkov
zámeck˘ park
zámecké podzemí
Zámecká stﬁelnice
od radnice do kostela
zasedací místnost MûÚ
sál ZU·
SvojsíkÛv park
DDM
golfové hﬁi‰tû
Farma B. Polívky Ol‰any
koupali‰tû Slavkov

JSC Slavkov
E-COM s.r.o.
MS KozoroÏec
SK Beachvolleyball
DDM
DDM
ZU·
DDM - odjezd od kostela
GCA
Mûsto Slavkov
HM
HM
E-COM s.r.o.
¤ímsko-katolická církev
ÚO svazu diabetikÛ âR
ZU·
DDM
DDM
GCA
DDM - odjezd od kostela
SK Beachvoleyball

v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.

Paliãkované obrazy ZdeÀka DoleÏala
V˘stava Václav Kounic – ãlovûk, politik, mecená‰
VernisáÏ v˘stavy Pavel Poliãansk˘ – obrazy. V˘stava potrvá do 8. 6. 2003
VernisáÏ v˘stavy Jana Boudová – grafika. V˘stava potrvá do 29. 6. 2003
Klubová v˘stava hrubosrst˘ch a maìarsk˘ch ohaﬁÛ
VernisáÏ v˘stavy kvûtin. V˘stava potrvá do 25. 5. 2003

Galerie O.K.
HM
Galerie O.K.
HM
RubensÛv sál, Gal. O.K. HM
Galerie Hollar
HM
zámeck˘ park
MS KozoroÏec
Zámek Slavkov
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KVùTEN – âERVEN 2003

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

1. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

kina.365dni.cz

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. Vstupné: 55, 57 Kã
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.
Vstupné: 55, 57 Kã
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. Vstupné: 55, 57 Kã
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.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
10. 5. sobota

19.30 hod.

11. 5. nedûle

16.30 hod.
a 19.30 hod

13. 5. úter˘

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 se dít podivné vûci. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie Zd. Tro‰ka.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

ROK ĎÁBLA

88 min.

Film získal âeského lva jako nejlep‰í za rok 2002. Film o písních v lidech. Hlavním prÛvodcem je Jarek Nohavica, Karel Plíhal a âechomor.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno
15. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

KRYSAŘ

63 min.

Démonick˘ cizinec Krysaﬁ bloudí s magickou pí‰Èalou hﬁí‰n˘m mûstem smûﬁujícím k pÛlnoci, která má pﬁinést zkázu. Nov˘ ãesk˘ film
reÏiséra F. A. Brabce. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let
17. 5. sobota

19.30 hod.

18. 5. nedûle

16.30 hod.

20. 5. úter˘

19.30 hod.

22. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

24. 5. sobota

19.30 hod.

25. 5. nedûle

19.30 hod.

27. 5. úter˘

19.30 hod.

29. 5. ãtvrtek

19.30 hod.

31. 5. sobota

19.30 hod.

1. 6. nedûle

19.30 hod.

2. 6. úter˘

19.30 hod.

5. 6. ãtvrtek

19.30 hod.

7. 6. sobota

19.30 hod.

8. 6. nedûle

19.30 hod.

10. 6. úter˘

19.30 hod.

12. 6. ãtvrtek

19.30 hod.

ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ

105 min.

Nejpopulárnûj‰í a nejatraktivnûj‰í dûvãe na stﬁední ‰kole se jednou probudí v tûle tﬁicetiletého chlapa a tím se obrátí její Ïivot naruby.
Ztﬁe‰tûná komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

TEST

115 min.

Pﬁíbûh ukazuje zasvûcen˘ pohled na tajnou v˘cvikovou ‰kolu CIA. Film byl natoãen podle skuteãné události. Napínav˘ thriller USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

PŘEBER SI TO ZNOVU

95 min.

Úspû‰ná komedie o vystresovaném mafiánském bossovi a jeho psychiatrovi, kter˘ má za úkol pomoci pﬁi zaãlenûní do normálního Ïivota.
Komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

OPILÍ LÁSKOU

97 min.

Mal˘ podnikatel je bratrem sedmi sester, co se na nûm krutû podepsalo. Je neschopn˘ citového vztahu. Cestu mu sle zkﬁíÏí tajemná Lena…
Romantická komedie USA. Vstupné: 53, 55 Kã
MládeÏi pﬁístupno

DAREDEVIL

102 min.

KdyÏ malému chlapci mafie zavraÏdí otce, vidí jediné: pomstu. Pﬁesto, Ïe je slep˘, stává se z nûj tajemn˘ noãní mstitel v ãervené plá‰tûnce.
Akãní film USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

LÁSKA S VÝSTRAHOU

101 min.

Romantická komedie o majiteli prosperující realitní spoleãnosti a jeho nové zamûstnankyni. Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

KRÁSNÁ POKOJSKÁ

107 min.

KdyÏ se stﬁetne nenadálá romance se zámûnou identity. âím vût‰í jsou sny, tím vût‰í je i ‰ance, Ïe se jednou splní. Romantická komedie
USA.
MládeÏi pﬁístupno

SLZY SLUNCE

121 min.

Bruce Willis v hlavní roli pﬁíbûhu z váleãné Nigérie. Je Ïivot jednoho muÏe cennûj‰í neÏ Ïivoty jich samotn˘ch a ostatních uprchlíkÛ.
Film USA.
MládeÏi nepﬁístupno

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