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Sportovní a kulturní centrum Bonaparte otevﬁeno

Ministr financí Bohuslav Sobotka s jednatelem firmy Prelax Danielem Fuskem za asistence starosty
města Petra Kostíka slavnostně otevírají sportovní a společenské centrum Bonaparte. Foto: mab
BOWLING

FITCENTRUM

Po dlouhé době pečlivých příprav bylo v pátek 30. dubna slavnostně otevřeno sportovní
a společenské centrum Bonaparte. K rozsáhlé
rekonstrukci a renovaci tohoto objektu se rozhodli slavkovští radní v čele se starostou Mgr.
Petrem Kostíkem a přerovskou firmou PRELAX spol. s r. o. už v roce 2001.
Ono pověstné slavkovské slunce, které odedávna září nad všemi úspěchy Slavkova, se rozzářilo ráno 30. dubna 2004. Město Slavkov ve
spolupráci s firmou Prelax a pivovarem Černá
Hora uspořádalo velmi zajímavé zahájení přímo
pod okny teď už sportovního a společenského
areálu Bonaparte. Slavnostního přestřižení pásky se ujal významný host akce, ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka.
Ve spodní části areálu je nabízen dvoudráhový
bowling, dva squashové kurty, solárium a krásná
stylová kavárna s pestrým výběrem nealkoholických a alkoholických nápojů. V ní si posezení
můžete zpříjemnit hraním šipek a kulečníku.
Součástí sportovní areálu je i fitcentrum, aerobic
(připravujeme školičku aerobiku pro děti a dopolední cvičení maminek s dětmi) a masáže, které
nabízí firma Fitness 2000. Od června zde najdete
i městské informační centrum, které bude fungovat po zavírací době zámku. V patře nad sportovní částí domu můžete navštívit restauraci s širokou nabídkou vín a příjemným posezením. Po
zprovoznění velkého a malého sálu se zde budou
konat koncerty, divadelní představení, besedy,
přednášky… a mimo jiné i badminton, spinning.
Neváhejte, přijďte se podívat a vyzkoušejte vše,
co vám toto centrum může nabídnout. Přivítá vás
zaškolený a vstřícný personál a naleznete zde
spoustu zábavy a odpočinku. Eva Strýčková
KAVÁRNA

O Z N Á M E N Í O D O B ù A MÍ S T ù K O N Á N Í V O L E B D O E V R O P S K É H O PA R L A M E N T U

Volby do Evropského parlamentu
Starosta města Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík podle § 32 zákona číslo 62/2003
Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje:
Ve volebním okrsku č. 2 je místnost pro
l. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 11. 6. 2002 od 14 do 22 hodin a dne
hlasování v budově Městského úřadu,
12. 6. 2002 od 8 do 14 hodin.
Palackého náměstí čp. 65, 1. patro (zasedací
2. Místem konání voleb do Evropského
místnost), pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu: Brněnská, Čs.
parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je místČerveného kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova,
nost pro hlasování v budově Městského úřaKoláčkovo náměstí, Kollárova, Křenovická,
du, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň)
Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá,
pro oprávněné občany s adresou místa trvaléSlovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za
ho pobytu: B. Němcové, Bezručova, BučoBranou, Zámecká.
vická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova
část čp.: 829-830, 835-837, 846–847, 867, 869,
Ve volebním okrsku č. 3 je místnost pro
879–880, 923, 959, 1170–1172, 1178-1180,
hlasování na Základní škole Tyršova ulice čp.
1220–1223, 1226, Kounicova, Komenského ná997, pro oprávněné občany s adresou místa
městí, Lidická, Malčevského, Malinovského,
trvalého pobytu: Čapkova, Čelakovského,
Příční, Tyršova část čp.: 331, 556, 557, 561, 563,
Jiráskova část čp.: 300, 355, 356, 360, 366, 367,
Zahradní, Zborovská.
(Pokračování na straně 3)
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Informace z jednání Rady mûsta a Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna
27. schÛze RM – 13. 4. 2004
1. RM po projednání zprávy o činnosti odboru
vnitřních věcí a přestupkové komise v roce 2003 bere
tuto na vědomí.
2. RM po projednání informativní zprávy odboru
obecní živnostenský úřad Městského úřadu ve
Slavkově u Brna o činnosti tohoto odboru v roce
2003 bere tuto na vědomí.
3. Za osobní účasti pana Rudolfa Martínka, starosty TJ Sokol Slavkov u Brna byli členové RM informováni o současné situaci v TJ Sokol a o plánech na
další období.
4. RM po projednání zprávy o návrhu koncepce
parkování v letních měsících v blízkosti městského
koupaliště bere uvedenou zprávu na vědomí a schvaluje novelu nařízení č. 3/2003 Města Slavkova
u Brna o zpoplatnění stání na některých pozemních
komunikací v předloženém znění. Současně schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení provozu parkoviště s P. Hlaváčem a J. Hoškem ze Slavkova u Brna.
5. RM projednala a schválila ceník služeb za činnosti poskytované TSMS.
6. RM vyhověla žádosti obchodní společnosti
E-COM s.r.o. ze Slavkova u Brna na prodloužení
dlouhodobého pronájmu o 5 let, tj. do roku 2021.
7. RM souhlasí s podepsáním nájemní smlouvy
s Petrem Chrastinou ze Slavkova u Brna na nebytový
prostor na pozemku p.č. 343/3 na autobusovém nádraží o ploše 5,60 m2 za cenu 1000 Kč/m2/rok.
8. RM vyslovila souhlas s prodloužením nájemní
smlouvy Evě Urbancové za Slavkova u Brna na byt
č.11, Zl. Hora 1228, Slavkov u Brna na dobu tří let
a zároveň ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2007.
9. RM schvaluje žádost pana Petra Chrastiny ze
Slavkova u Brna o přechod nájmu při úmrtí nájemce
bytu a ukládá odboru BTH zajistit s ním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Nádražní 1157, Slavkov
u Brna, na dobu neurčitou s platností od 1. 5. 2004.
10. RM po projednání zprávy „Pasport městské
polikliniky“ bere uvedenou zprávu na vědomí a souhlasí se zadáním projektové dokumentace řešící zaměření skutečného stavu polikliniky včetně popisu
poruch a finanční náročnosti jejich odstranění a s financováním této akce z prostředků vedlejší hospodářské činnosti odboru BTH.
11. RM po projednání informativní zprávy o stavu
bytového fondu v majetku města s návrhem kompletního řešení:
a) bere předloženou zprávu na vědomí.
b) schvaluje časový harmonogram pro rok 2004
pro realizaci záměrů k bytovým domům v sídlišti
Zlatá Hora 1357 a 1358.
c) ukládá odboru BTH ve spolupráci s odborem
IR zajistit plnění harmonogramu v termínu do 31. 8.
2004.
d) ukládá odboru BTH předložit způsob odprodejů bytových jednotek v jiných městech.
12. RM po projednání zprávy „Návrh na vypsání
výběrového řízení a ustanovení členů do výběrové
komise“ bere její obsah na vědomí a schvaluje členy
této komise a současně schvaluje i okruh firem pro
výběr dodavatele zásahového vozidla CAS 24 pro
potřeby Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově
u Brna.

13. RM dává souhlas k uzavření nájemních smluv
s paní Věrou Chumchálovou a paní Drahomírou
Bayerovou, oběma ze Slavkova u Brna na pronájem
částí pozemků – zahrádek u sídl. Polní.
14. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemku parc. č. 1780/24 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 173 m2 v lokalitě Zlatá Hora, k.ú. Slavkov
u Brna pod bytovým domem č.p. 1237 formou bezúplatného převodu z vlastnictví ČR, ÚZSVM, odloučené pracoviště Vyškov, Nádražní 7 do majetku
Města Slavkov u Brna.
15. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč občanskému sdružení Klub dárců krve okresu Vyškov.
16. RM po projednání návrhu předloženého obchodní společností Prelax s.r.o. z Přerova doporučuje ZM schválit finanční příspěvek na zajišťování informací ve městě každodenně v době 18–22 hodin
a ve dnech, kdy IRC provozované CDC Line s.r.o.
má zavírací den v sezoně ve výši 120 000 Kč.

5. mimoﬁádné zasedání ZM – 20. 4. 2004
1. Jednání ZM bylo zahájeno prohlídkou
Společenského domu, kde členové ZM za doprovodu
Ing. Daniela Fuska sledovali další průběh prací na rekonstrukci tohoto objektu.
2. ZM se seznámilo s výsledky ankety mezi občany ve věci návrhu na pojmenování Společenského
domu a schválilo jeho „nový“ název Bonaparte.
3. ZM se detailně zabývalo záměrem provozování
Informační centra za osobní účasti zástupců obchodních společností E-COM spol. s r.o. (stávající provozovatel), CDC Line, s.r.o. a Prelax, spol. s r.o. Na základě této diskuse ZM:
a) schválilo financování záměru provozování IRC
firmou CDC Line, s.r.o. a ukládá RM předložit návrh
rozpočtového opatření na příští zasedání ZM.
b) souhlasí s formou zápočtu na nájemné z pronajatých nebytových prostor v předzámčí zámku ve
Slavkově u Brna.
c) s řešením negativních vlivů technického stavu
pronajatých prostor předzámčí zámku ve Slavkově
u Brna spol. E-COM formou snížení nájemného na
75 000 Kč po dobu 12 let s platností od 1. 5. 2004.

d) schvaluje finanční příspěvek pro obchodní společnost Prelax, spol. s r.o. na zajišťování informací ve
městě každodenně v době 18–22 hodin a ve dnech,
kdy IRC provozované CDC Line s.r.o. má zavírací
dny ve výši 120 000 Kč za 1 rok.
4. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc. č.
1780/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2
v lokalitě Zlatá Hora pod bytovým domem č.p. 1237
formou bezúplatného převodu z vlastnictví ČR,
ÚZSVM, odloučené pracoviště Vyškov, Nádražní 7
do majetku města Slavkov u Brna.
5. ZM dává souhlas s poskytnutím půjček z Fondu
rozvoje bydlení podle čl. III písm. j) OZV města č.
17 ve znění OZV města č. 42/2002, vlastníkům budov na ulici Husova na pořízení kanalizačních přípojek v rámci akce „Oprava kanalizace Slavkov, ul.
Husova – kanalizační přípojky“, která je součástí celkové rekonstrukce ulice Husova, v částkách podle jejich žádostí, maximálně však do výše stanovené uvedenou obecně závaznou vyhláškou města. Konkrétní
výše těchto schválených půjček poskytovaných k tomuto účelu schválí jednotlivým žadatelům RM.

28. schÛze RM – 26. 4. 2004
1. RM po projednání návrhu schvaluje ceník
úhrad za služby a činnosti ZUŠ Františka France ve
Slavkově u Brna na školní rok 2004/2005.
2. RM po projednání návrhu rozpočtového opatření RO č. 1/2004 doporučuje ZM schválit soubor
úprav schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna
pro rok 2004 v souladu s přijetím účelových neinvestičních dotací.
3. RM vyslovila souhlas s pronájmem nebytových
prostor – bývalé sklady CO v budově Palackého n.
89, Slavkov u Brna, firmě Bond marketing, s.r.o.
s ročním nájemným ve výši 41 896,50 Kč a ukládá
odboru BTH připravit nájemní smlouvu na tyto nebytové prostory s firmou Bond marketing, s.r.o. s platností na dobu určitou od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2004.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
upozorňuje na novou provozní dobu:
duben, květen

út–ne
9–17 h
pondělí zavřeno
červen–srpen
po–ne
9–18.30 h
září, říjen
út–ne
9–17 h
pondělí zavřeno
listopad, prosinec po–pá
9–16 h
sobota, neděle zavřeno
Kontakt:

17. RM souhlasí s užíváním znaku města pro Sportovní střelecký klub č. 0750 E-COM Slavkov u Brna.
18. RM se seznámila s informativním dopisem ředitele Úřadu práce ve Vyškově ve věci stavu nezaměstnanosti v okrese Vyškov.
19. RM dává souhlas k podání žádosti o celoroční
omezení tonáže na 9 tun silnice III/0476 v úseku
Slavkov u Brna–Rousínov.
20. RM po projednání zprávy o činnosti Informačního Regionálního Centra (IRC) v období od 1. 1.
do 31. 3. 2004 bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje vyplacení příspěvku na činnosti IRC firmě E-COM
s.r.o. za 1. čtvrtletí 2004 ve výši 72 750 Kč.
21. RM vyhověla žádosti ZŠ Tyršova a souhlasí
s použitím rezervního fondu této PO na vybavení jazykové učebny do výše Kč 170 000 Kč.
22. RM vyhověla žádosti ZŠ Tyršova a souhlasí
s použitím fondu reprodukce IM této PO na technické zhodnocení zabezpečovacího systému školy do
výše Kč 60 000 Kč.
23. RM se seznámila s výsledky ankety na pojmenování Společenského domu.

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

4. RM ukládá MěÚ zajistit zpracování statického
posudku na nemovitost Husova č.p. 63 a pověřuje
starostu města vstoupit v jednání s novým majitelem
vedlejší parcely (proluky).
a) RM dává souhlas k pronájmu sloupu VO v ulici Zámecká před čp. 1398 ve Slavkově u Brna společnosti SEPES MEDIA, spol. s r.o. z Brna za účelem umístění propagační tabule komerční sféry
a současně souhlasí s tím, aby nájem tohoto sloupu
byl řešen formou dodatku č. 1 ke stávající uzavřené
nájemní smlouvě ze dne 22. 1. 2004.
5. RM souhlasí s uzavřením nájemních smluv
s paní Jenovéfou Kehmovou ze Slavkova u Brna
a s paní Anežkou Rotreklovou ze Slavkova u Brna na
pronájem částí pozemku – zahrádek u sídl. Polní.
6. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemků – vodní plocha a směně pozemků – vodní plocha pod retenční nádrží do majetku Města Slavkova
u Brna. Náklady spojené s převodem uhradí Město
Slavkov u Brna.
7. RM po projednání žádosti obce Holubice o zřízení společné požární jednotky a na základě vyjádření SDH Slavkov u Brna souhlasí s vykonáváním činností dobrovolných hasičů pro obec Holubice. RM
ukládá MěÚ připravit smluvní vztahy s obcí
Holubice.
(Pokračování na straně 3)
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát
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29. schÛze RM – 10. 5. 2004
1. RM po projednání zprávy komise RM pro regeneraci městské památkové zóny ve Slavkově
u Brna o činnosti této komise v roce 2003 tuto bere
na vědomí.
2. RM po projednání zprávy odboru životního
prostředí o činnosti tohoto odboru v roce 2003 bere
tuto na vědomí.
3. RM po projednání zprávy o hodnocení systémů
nakládání s komunálním odpadem doporučuje ZM
schválit zachování stávajícího systému vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu – zachovat
známkový systém. RM současně ukládá MěÚ vytvořit podmínky pro zlepšení evidence vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu.
4. RM po projednání zprávy odboru dopravy
a silničního hospodářství o činnosti tohoto odboru
v roce 2003 bere tuto na vědomí.
5. RM po projednání návrhu na pronájem sloupu
veřejného osvětlení za účelem umístění propagačního a informačního systému komerční sféry dává
souhlas k pronájmu sloupu VO č. 008.01.006 v ulici
Čs. armády ve Slavkově u Brna společnosti SEPES
MEDIA, spol. s r.o. z Brna za účelem umístění propagační tabule komerční sféry. RM současně souhlasí s tím, aby nájem sloupu VO č. 008.01.006
v ulici Čs. armády ve Slavkově u Brna byl zahrnut
do dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 1. 2004.
6. RM dává souhlas firmě ORIONREAL spol.
s r.o. z Brna k užívání veřejného prostranství – části
pozemku p.č. 967 na Palackého náměstí ve Slavkově
u Brně před restaurací „Bonaparte“ (kruhová část)
za účelem umístění letního posezení v měsících
květnu–září 2004 za poplatek dle vyhlášky města
Slavkova u Brna č. 38/2002 o místních poplatcích.
7. RM zmocňuje PRELAX spol. s r.o. z Přerova
k uzavření nájemních smluv na prostory posilovny
a spinningu v centru BONAPARTE s nájemci uvedenými ve zprávě.
8. RM vyslovila souhlas s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho
následném nájmu a převodu ze dne 27. 10. 2000
z pana Pavla Šolce ze Slavkova u Brna na paní Irenu
Volfovou ze Slavkova u Brna. RM současně souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 s paní
Irenou Volfovou, která bude platná od 1. 6. 2004.
9. RM po projednání žádosti o prověření statiky
domu čp. 110 v ulici Fügnerova ukládá odboru BTH

zaslat písemnou odpověď paní Anně Severinové, nájemnice obecního bytu v tomto domě v intencích
předložené zprávy. RM současně ukládá odboru
BTH oslovit firmy v souvislosti se záměrem realizace oprav střechy a stropů domu Fügnerova 110 a požaduje podání informace o jednotlivých nabídkách
v termínu do 30. 6. 2004.
10. RM schvaluje uzavření spoluvlastnické dohody s obchodní společností PRELAX spol. s r.o. se
sídlem v Přerově.
11. RM vyhovuje žádosti o schválení výměny
bytů mezi občany a schvaluje výměnu obecních
bytů na sídl. Zlatá Hora mezi Michalem Žouželou
a Ladislavem Anderlou a ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemních smluv k směňovaným bytům s platností od 1. 6. 2004 na dobu neurčitou.
12. RM po projednání zprávy „Poskytnutí noclehu“ bere její obsah na vědomí a schvaluje cenu za
krátkodobý pronájem tělocvičny ZŠ Tyršova za účelem poskytnutí noclehu sportovním oddílům ve výši
40 Kč za osobu/noc.
13. RM schvaluje doplnění Organizačního řádu
Městského úřadu ve Slavkově u Brna v části třetí,
hlavě XI, čl. 22 (Odbor živnostenský úřad) odst. 1)
takto: doplňuje se písm. g) – vede evidenci právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství
(zákon č. 85/2004 Sb.).
14. RM projednala prázdninový provoz Mateřské
školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov
u Brna a souhlasí s uzavřením provozu mateřské
školy v době od 19. 7.–13. 8. 2004.
15. RM po projednání zápisu z jednání s žadateli
o vybudování parkovacích míst na sídl. Nádražní nedoporučuje zařadit akci „Parkovací místa na sídlišti
Nádražní“ do návrhu rozpočtu města na rok 2005
z důvodu negativního postoje žadatelů ke spoluúčasti na této výstavbě.
16. RM nevyhovuje žádosti CK Slavkov u Brna
na navýšení příspěvku pro uspořádání akce „Finále
Čs. poháru horských kol CC“.
17. RM doporučuje ZM schválit půjčku z Fondu
rozvoje bydlení Ing. Pavlu Bendovi ze Slavkova
u Brna v celkové výši 55 000 Kč a současně RM
schvaluje poskytnutí osmi půjček v celkové výši
200 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení vlastníkům budov na ulici Husova na pořízení kanalizačních přípojek v rámci akce „Oprava kanalizace Slavkov, ul.
Husova – kanalizační přípojky“.

28. schÛze RM – 26. 4. 2004
(Dokončení ze strany 2)

8. RM schvaluje uvolnění finanční částky (6000
Kč + DPH) z rozpočtu města z položky Propagace
města na prezentaci Slavkova u Brna na propagační
a informační mapě Slavkova u Brna a památkové
zóny Slavkovského bojiště.
9. RM souhlasí s poskytnutím dvou fotografií
s tematikou napoleonských bitev umístěných na internetových stránkách města pro Nakl. Albatros, a.s.
za účelem jejich jednorázového použití na obal připravované knihy za podmínek uvedených v žádosti.
10. RM souhlasí s uspořádáním tomboly v rámci
akce Slavkov v Evropě dne 30. 4. 2004. Loterním
zástupcem jmenuje s účinností od právní moci rozhodnutí o povolení tomboly Mgr. Petra Šafáře.
Současně RM souhlasí s přijímáním příspěvků na
úhradu nákladů akce Slavkov v Evropě pořádané
městem dne 30. 4. 2004.
11. RM po projednání návrhu na způsob financování kanalizačních přípojek v ulici Husova ve
Slavkově u Brna souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na zhotovení domovních kanalizačních přípojek k nemovitostem v ulici Husova s firmou
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. z Brna. RM souhlasí s uzavřením jednotlivých smluv o vybudování
kanalizačních přípojek k nemovitostem s jednotlivými vlastníky v ulici Husova ve Slavkově u Brna.
RM současně souhlasí s použitím rezervního fondu
města pro dočasné pokrytí rozdílů na financování

celkových nákladů kanalizačních přípojek v ulici
Husova.
12. RM ukládá TSMS instalovat kontejner na odpadky do prostoru parkoviště u stadionu na zkušební dobu 2 měsíce tak, aby kontejner plnil svůj smysl, tj. zejména aby jeho obsah byl vyvážen dle
potřeby a v jeho okolí bylo trvale čisto.
13. RM ukládá řediteli TSMS projednat a uzavřít
nájemní vztahy s vlastníky pozemků, na nichž je
uložen dlažební materiál vytěžený při realizaci investičních akcí města v oblasti komunikací.
14. RM přijala na své schůzi zástupce SK
Slavkov u Brna – fotbal, kteří členy RM informovali o své obtížné finanční situaci a požádali město
o pomoc. RM konstatovala, že v rozpočtu na tento
rok nejsou volné finanční zdroje, je možné se k problematice vrátit na podzim podle výsledků hospodaření města za 3.Q. Dále RM přislíbila, že v září se při
přípravě rozpočtu bude zvažovat navýšení celkové
částky rozpočtu města určené na sport a požádala
členy SK Slavkov u Brna – fotbal o vyčíslení nákladů na činnost mládeže.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou
Rekonstruktiva, s.r.o. na opravu fasády severního
křídla městského zámku.
16. RM schvaluje uzavření smlouvy na akci
„Rekonstrukce ZŠ Slavkov u Brna“ s firmou Pavel
Čáslava – Čáslava-Stav, soukromá stavební firma
Slavkov u Brna.
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18. RM vyhovuje žádosti Speciálních škol ve
Slavkově u Brna o použití finančních prostředků
z investičního fondu této PO do výše 65 000 Kč na
zakoupení potřebných elektronických pomůcek.
19. RM se zabývala vyhodnocením akce pořádané dne 30.4.2004 „Slavkov v Evropě“ a tuto hodnotila jako zdařilou.
20. RM pověřuje starostu města (případně jeho
náhradníka Ing. Jiřího Doležela) hlasováním na
Valné hromadě VaK, a. s. v duchu schváleného rozvoje města.
21. RM pověřuje místostarostu města (případně
jeho náhradníka pana Zdeňka Pavlíka) hlasováním
na Valné hromadě Respona, a. s. v duchu schváleného rozvoje města.
22. RM schvaluje uzavření smlouvy na akci
„Rekonstrukce technologie a zařízení plynové kotelny v budově Speciální školy čp. 280 na ulici
Malinovského ve Slavkově u Brna“ s firmou TRASKO, a.s. z Vyškova.
23. RM se seznámila s aktivitami části seniorů
směrem k rozšíření Klubu důchodců.
24. RM byla pozvána ředitelem ZŠ Tyršova
k účasti na Dni otevřených dveří ZŠ Tyršova, tematicky nazvaném „S Tyršovkou do EU“ konaném dne
5. 6. 2004.
25. RM byla informována o poděkování firmy
TOMI TOUR za prohlídku zámku v rámci jejich poznávacího zájezdu.
26. RM byla informována o beachvolleybalovém
turnaji II. nejvyšší evropské úrovně, který se bude ve
Slavkově u Brna konat ve dnech 6.–8. 8. 2004.

Volby do Evropského
parlamentu
(Dokončení ze strany 1)
371–376, 378, 384, 401-403, 405,413, 442,
450, 464, 465, 468, 469, 471-474, 478, 485,
487, 490, 494, 498, 529, 565, 566, 599, 610,
616, 690, 1225, 1461, 1462, 1463, 1464, 1481,
Mánesova, Pod Oborou, Pod Vinohrady,
Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.:
131-133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424,
427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466,
475, 479, 486, 503, 547, 567, 603, 655, 674,
826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011–1016, 1025,
1034, 1085, 1094-1126, 1224, 1249, 1289,
1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272, 277, 291,
293, 295, 337, 377, 1227–1242, 1467.
Ve volebním okrsku č. 4 je místnost pro
hlasování na Základní škole Komenského
náměstí čp. 495 – nová budova, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243–1246, 1348–1376.
Ve volebním okrsku č. 5 je místnost pro
hlasování v Domě pečovatelské služby Polní
ulice čp. 1444, II. patro, místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu: Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní,
Polní, sídliště Nádražní, Topolová, U Splavu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomaticým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie
a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Mgr. Petr Kostík, starosta města
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V˘stavba
mûsta

HUSOVA ULICE
Jak jste si jistě všimli, byly v návaznosti na plnění plánu rozvoje města zahájeny práce na
investičních akcích města. Chtěli bychom zde stručně informovat o těch nejdůležitějších.
Ulice Husova
Revitalizace severní části Palackého náZa úplné uzavírky byla zahájena rekonstrukce
městí
vozovky a chodníků v Husově ulici. V současné
V měsíci červnu 2004 zahájí vybraný dodavadobě provádějí Vodovody a kanalizace Vyškov
tel Silnice Brno s.r.o. práce na dokončení revitaresp. dodavatel stavby Inženýrské stavby Brno
lizace Palackého náměstí. Jedná se o severní část
rekonstrukci, event. výměnu kanalizačních a vonáměstí v prostoru mezi restaurací Bonaparte
dovodních přípojek a pokládku nového kanalia zámkem. Úprava rovněž umožní bezbariérový
začního řadu. Po rekonstrukci ostatních inženýrpřístup do objektu Bonaparte. Práce potrvají asi
ských sítí, kterou provedou jednotliví správci,
3 měsíce.
zahájí vybraný dodavatel Silnice Brno s.r.o. reKomunikace Za Branou
konstrukci povrchů včetně veřejného osvětlení
Jak jste si jistě všimli, byla dokončena záa městského rozhlasu. Práce potrvají zhruba do
dlažba povrchu v ulici Za Branou. Současně zda
konce listopadu letošního roku. Akce je částečně
bylo umístěno veřejné osvětlení.
kryta státní dotací ve výši 4 mil. Kč.
Zámek Slavkov u Brna
Práce na obnově fasády severního předzámčí
zámku jsou již v plném proudu. Vybraný dodavatel stavby firma Rekonstruktiva spol. s r.o.
Hodonín prováděla v loňském roce obnovu fasády jižní části předzámčí. Stejná firma zahájí
v nejbližších dnech i obnovu fasády severního
křídla zámku a opravu východní strany zídky
rampy při vstupu do zámku. Na obnovu fasády
byla městu přiznána státní dotace ve výši 8 mil.
Kč. Oprava zídky rampy je dotována z prostředků Jihomoravského kraje.
Rovněž Jihomoravský kraj poskytl dotaci na
odvlhčení prostor předzámčí, jehož I. etapa
(zemní práce) bude zahájena v měsíci červnu
ULICE ZA BRANOU
2004.
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Základní škola Komenského nám.
Na škole provádí firma Pavel Čáslava –
Čáslava-Stav Brno práce na rekonstrukci šaten,
které nesplňovaly základní parametry pro tento
objekt. Bude provedena nová podlaha, elektroinstalace a nové zabudování vybavení šaten.
Nově budou provedeny i opravy havarijních
podlah v objektu školy. Akce je dotována z prostředků Ministerstva financí ve výši 4 mil. Kč.
Základní škola Tyršova
V měsíci dubnu 2004 provedla firma REISTAV s.r.o. Slavkov u Brna práce na opravě
a zateplení ploché střechy nad vstupní a administrativní částí školy.
Budova radnice na Palackého nám. čp. 65
V měsíci březnu byla dokončena oprava havarijního stropu a podlahy zasedací místnosti.
Bývalá židovská škola na Koláčkově náměstí čp. 664
Byla provedena oprava severní a západní fasády objektu a odkanalizování dešťových svodů. V příštím roce bude nutné dokončit jižní faÎIDOVSKÁ ·KOLA

sádu včetně úpravy dvora a vstupu tak, aby zde
mohla být otevřena expozice židovské historie
ve městě.
Veřejné osvětlení
Byla dokončena instalace veřejného osvětlení v ulici Topolová a Úzká.
Postupně se k jednotlivým akcím budeme
vracet v příštích číslech zpravodaje.
MěÚ Slavkov u Brna, odbor IR

SEVERNÍ âÁST PALACKÉHO NÁM.

SEVERNÍ P¤EDZÁMâÍ
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Oldtimer festival
Poslední červnovou
sobotu 26. června
2004 již pojedenácté se
uskuteční setkání veteránů – automobilů
a motocyklů pod názvem OLDTIMER FESTIVAL v zámeckém parku ve Slavkově od
ranních do odpoledních hodin, oficiální zahájení v 8 hodin. Očekává se účast několika stovek historických automobilů a motocyklů, některé z nich se zúčastní hvězdicové jízdy
elegance s dojezdem do zámeckého parku.
Festival je již velmi známou prestižní akcí, při
níž je dobře zajištěná organizační stránka včetně občerstvení a zajímavého programu v zámku. Přijměte pozvání pořadatelů AGM CZ
a Historického muzea.
Helena Hrabálková, Historické muzeum

Zámecká letní noc
Poslední předprázdninová sobota patří nádvoří zámku Zámecké letní noci. Letos toto datum připadá na sobotu 26. června. Věříme, že
počasí bude příznivé jako obvykle a že se dobře
pobavíte. K tanci a poslechu bude hrát
Panorama Vyškov a nebude chybět ani překvapení.
Helena Hrabálková, HM

Bezbariérov˘ pﬁístup
na poliklinice
Tělesně postižení, nemocní a staří občané navštěvující polikliniku ve Slavkově u Brna mohou nyní využít nově instalované šikmé schodišťové zvedací plošiny. Plošina je umístěna ve
spojovacím koridoru mezi budovou Tyršova čp. 324 a Malinovského 551. Jednoduchá obsluha je realizována ručním ovladačem. Kromě plošiny bylo vybudováno v budově polikliniky
Tyršova čp. 324 i bezbariérové sociální zařízení.

Informace pro rybáře
Dnem 1. dubna 2004 nabyl účinnosti zákon
č. 99 ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
Z nového rybářského zákona mimo jiné vyplývá:
- zrušení zákona dosavadního a všech prováděcích předpisů
- orgánem státní správy rybářství je obecní
úřad s rozšířenou působností
Kompetence obecního úřadu s rozšířenou
působností – § 20 odst. 1 a 2 zákona
- ustanovování, odvolávání či zrušení rybářské stráže a vedení jejich evidence,
- vydávání a odebírání rybářských lístků (do
31. 3. 2004 byly oprávněny k vydávání a prodlužování rybářských lístků všechny obecní
úřady)
Dnem 23. dubna 2004 nabyla účinnosti vyhláška č. 197 k provedení zákona č. 99/2004

Sb., o rybářství. Zásadní změnou oproti předešlé vyhlášce je především vydávání rybářských
lístků a délka platnosti rybářského lístku.Nový
rybářský lístek je dvoustranný doklad velikosti
občanského průkazu a je zatavený do ochranné
folie. Nově se rybářské lístky vydávají na dobu
1 roku, 3 let, a 10 let. Pro vydání ryb. lístku na
10 let dosud není stanovena výše správního poplatku, proto nemohou být v této době až do
odvolání vydávány.
Vydání každého rybářského lístku předchází
vyplnění žádosti podle § 13 odst. 11 písm. a)
a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Žádosti
jsou k dispozici na odboru životního prostředí.
Rybářský lístek pro osoby mladší 15 let budou
vydávány jen se souhlasem zákonného zástupce. První rybářský lístek je možno obdržet po
prokázání kvalifikačních předpokladů vystavených pověřenou organizací. Druhý a další rybářský lístek může být žadateli vydán po předložení dosavadního rybářského lístku.
Odbor životního prostředí

Poplatek ze psa
Finanční odbor Města Slavkova u Brna upozorňuje všechny majitele psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa pro rok 2004, aby tak neprodleně učinili. V souladu s Vyhláškou Města
Slavkova u Brna č. 38/2002 čl. 15 je poplatek
splatný bez vyměření předem a to nejpozději do
31. března každého roku. Po uplynutí této lhůty
jsou všem poplatníkům, kteří nesplnili poplatkovou povinnost, zasílány upomínky včetně poštovních složenek k úhradě. To znamená, že poplatník je povinen bez vyzvání uhradit poplatek
ze psa, a to vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Dále upozorňujeme dle platné vyhlášky na vznik a zánik poplatkové povinnosti.
Nastane-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém tuto sku-



tečnost oznámil poplatník správci poplatku.
V praxi to znamená, že občan, který je majitelem psa a tím také poplatníkem musí ohlásit na
finančním odboru skutečnost, kterou mu zaniká
povinnost platit poplatek. Často se stává, že občané změny nenahlásí. Změny se nahlašují osobně na finančním odboru Města Slavkova u Brna
zápisem v kartě majitele psa stvrzeným vlastnoručním podpisem, nebo na základě písemně zaslané žádosti. Dále všechny občany prosíme
o uvádění změn adres. I tyto změny je nutné provést osobně. Jarmila Olejníková, vedoucí FO
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 14. ãervna 2004

Pes a pﬁíroda
Počty psů v držení občanů Slavkova u Brna
rok od roku narůstají, a tím rostou i počty případů, kdy se majitelé psů nevědomky dopouštějí porušení nařízení vyhlášky o čistotě města a zákona o myslivosti. Porušování zákona
spočívá především ve volném pobíhání psů.
§ 9 odst. 1 zákona č. 449 Sb. o myslivosti
stanoví: „Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem. Dále je zakázáno rušit zvěř
při hnízdění a kladení mláďat a provádět
další činnosti záporně působící na život
zvěře jako volně žijících živočichů.“
§ 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti stanoví: „Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat včetně zvířat ze zájmových
chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv
svého majitele nebo vedoucího.“
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Slavkov u Brna upozorňuje majitele psů na
existenci uvedeného zákona a jeho represivní
část. Pro každou honitbu v obvodu územní
působnosti odboru životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna je ustavena
myslivecká stáž, která je podle tohoto zákona
veřejným činitelem. Myslivecká stráž je zákonem vybavena řadou pravomocí, aby mohla
zasáhnout všude tam, kde je porušován zákon.
Měsíce květen a červen jsou hlavním obdobím, kdy na svět přicházejí nové generace
volně žijících živočichů. V zájmu těchto nových tvorů a jejich práva na nerušený vývoj
odbor životního prostředí Městského úřadu
Slavkov u Brna apeluje na všechny majitele
psů, aby při vycházkách do přírody své psy
vodili upoutané na vodítku a nepřipustili jejich volné pobíhání, rušení a štvaní zvěře.
Neustálé rušení a štvaní přivodí zvěři stres
a následné uhynutí. Obdobně rušivě působí
jízda na koních mimo polní cesty a hluk působený motocykly.
OŽP MÚ Slavkov
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Otevírací doba koupali‰tû:

Otevíráme

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

v sobotu 29. kvûtna!

Vstupné na koupali‰tû
Obyãejné
Základní po 14. h
vstupné
(celodenní)
Dospûlí
45 Kã
35 Kã
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci, vojáci ZS 30 Kã
25 Kã
Dûti pﬁed‰k. vûku
10 Kã zdarma

Pﬁedplatné – permanentky

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2004
Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
4050
2700
1350
900
450

Dospûlí
à 45 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup
2025
22,50
1620
27
945
31,50
720
36
405
40,50

MládeÏ
à 30 Kã
100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
2700
1350
15
1800
900
15
900
630
21
600
480
24
300
270
27

Jak se bude letos parkovat u koupali‰tû?
Jako v roce minulém, tak i letos bude parkování na základě nařízení města č. 3/2003 v okolí koupaliště zpoplatněno. Zpoplatněny budou
následující pozemky:
- pozemní komunikace v ulicích Kounicova
a Příční
- části silničního pomocného pozemku p.č.
1090/1 v k.ú. Slavkov u Brna (alej mezi stadionem a ulicí Kounicova) v rozsahu od stávajícího
parkoviště u stadionu po hranici po ulici Pod
Oborou
- části pozemku na parcele 1238/1 podél jižní a západní strany budovy bývalého statku.
Platit za parkování se bude jen při provozu
bazénu na koupališti. Když tedy bude špatné
počasí a bazén nebude v provozu, parkování je
bez poplatku.
Od poplatku jsou osvobozeni majitelé karet
ZTP. Dále parkovné platit nemusí ti, kteří mají
ve vymezené lokalitě trvalé bydliště nebo v pronájmu nemovitost. Musí však svůj vůz označit
parkovací kartou, kterou jim na požádání vydá

Prodej známek na popelnice
na II. pololetí

Poznámka

Technické služby budou prodávat známky na II. pololetí od 21. 6. do 28. 7. v obvyklých dnech v pondělí a středu od 8 do
11.30 hod. a od 12.30 do 16.30 hod. Ceny
zůstávají stejné tzn.
Svoz „A“ – týdenní
720,- Kč
Svoz „C“ – čtrnáctidenní
550,- Kč
Svoz „M“ – měsíční (1 svoz) 82,- Kč
Pytle
80,- Kč
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 14.
června. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán(red)
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě.

odbor investic a rozvoje. Parkování na vjezdech
není a ani nemůže být zpoplatněno.
Důvodem zavedení tohoto způsobu parkování v minulém roce je, že zaparkované vozy se
v minulých letech stávaly předmětem trestné
činnosti. Tato kriminalita se však zavedením
placeného parkování podstatně snížila. Dalším
aspektem je regulace parkujících aut a přínos financí do městské pokladny.
ir

Vyhodnocení ankety
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna dne
20. 4. 2004 na svém 5.mimořádném zasedání
schválilo název nově rekonstruovaného Společenského domu, jenž byl v minulých dnech
opět otevřen. Při svém rozhodování přihlédlo k
názoru Vás, občanů tohoto města, kteří jste reagovali na výzvu k účasti v anketě k návrhu názvu tohoto významného kulturně-sportovního
objektu v centru našeho města. Drtivá většina
účastníků ankety vyjádřila své přání o zachování původního názvu, navrhovala tedy název
Bonapart či Bonaparte. Z hlediska gramatické
správnosti se ZM přiklonilo k pojmenování
BONAPARTE. Vítězem ankety a výhercem slíbeného soudku dobrého pivního moku se stal
pan Pavel Libenský, Komenského nám.,
Slavkov. Blahopřejeme.
(iv)

Kam s odpady?
Městský úřad Slavkov u Brna odbor životního prostředí vyzývá občany města, aby využívali v plné míře služeb sběrného dvora pro
ukládání veškerých odpadů, které nepatří do
popelnice nebo do kontejnerů pro separovaný
sběr. Na sběrný dvůr lze ZDARMA odevzdat
kromě nebezpečných a objemných odpadů také
odpad ze zeleně. Odbor ŽP žádá občany, aby
odpad ze svých zahrádek – trávu, listí větve
stromů apod. neukládali na chodník nebo komunikaci před své domky a zahrady ani do popelnic, ale odvezli je do sběrného dvora. Proč
hyzdit město hromádkami trávy, ke které kolemjdoucí rádi přihodí další odpad. Provoz
sběrného dvora je částečně hrazen z rozpočtu
města a částečně je započítán do ceny známky
na popelnici, tak proč toho nevyužít. Udělejme
něco málo pro zkrášlení i vašeho města.
Zopakování základních informací „kam
s odpady“ (následující informace nejsou určeny pro občany, kteří vědí, jak s odpady nakládat
a využívají separovaného sběru).
1. Na sběrný dvůr lze odložit bezplatně veškeré odpady kromě zbytkového komunálního
odpadu, který patří do popelnice či kontejneru.
Za úplatu lze odložit pneumatiky a menší
množství stavební suti (maximálně přívěsný

vozík za osobní auto). Větší množství odpadů je
třeba vozit přímo na skládku do Kozlan – velkobjemové kontejnery nejsou nafukovací.
2. Do kontejnerů pro separovaný sběr patří
pouze ty komodity, pro které jsou nádoby určeny.
Žlutý kontejner – plasty – sešlápnuté PET
láhve, nápojové kartony, plastové láhve od čisticích prostředků apod.
Modrý kontejner – papír – noviny, časopisy, knihy, kartony, telefonní seznamy, reklamní
letáky apod.
Zelený kontejner – sklo – bílé a barevné
sklo, veškeré obalové sklo, tabulové sklo bez
drátěné vložky.
3. Do popelnice či kontejneru se odkládá
pouze zbytkový komunální odpad, který se nehodí ani do separovaného sběru, ani na sběrný
dvůr.
Pokud jsou mezi občany stále ještě tací, kteří do separovaného sběru odkládají komunální
odpad, případně mrtvá domácí zvířata, a do popelnice dávají PET láhve, papír, sklo a nebezpečné odpady, pracovníci odboru ŽP, Respona
nebo technických služeb jsou ochotni bezplatně provést krátké školení.
Ing. Janeba, odbor ŽP
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Náv‰tûva
z Hornu
Partnerské město Horn, zastoupené starostou Alexanderem Klikem,
předsedou Komise pro kulturu a turismus Erichem Schmudermayerem
a dalšími dvěma členy městské rady, svou oficiální návštěvou ve Slavkově
oslavilo spolu se Slavkovem vstup ČR do EU. Na závěr turnaje v mini kopané dětí představitelé Hornu předali spolu s Mgr. Petrem Kostíkem nejlepším týmům zasloužené poháry vítězů. Městu Slavkovu u Brna se pomyslným otevřením hranic otvírá více zajímavých možností pro další
spolupráci s evropskými partnery, kterých hodlá aktivně využívat.

Koncert Pavla ·porcla
V neděli 14. června v 19.30 hod. se v nově
otevřeném sále Společenského domu Bonaparte bude konat v rámci Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst Concentus
Moraviae koncert
světově známého
houslisty Pavla
Šporcla, který vystoupí v doprovodu
klavíristy
Petra
Jiříkovského. Předprodej vstupenek
zajišťuje
Informační regionální
centrum.
(iv)

Foto: Z. Pavlík

Výstavy v prostorách zámku
Originální stříbrné šperky z dílny Michaely
Krškové a malované hedvábí Hany Krškové se
vám představí na výstavě v zámecké galerii O. K.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 3.
června v 17 hodin, vystoupí při ní soubor
Křenováček. Výstava potrvá do 1. 8. 2004, bude
prodejní a jistě si každý vybere zajímavý šperk
nebo malovaný hedvábný šátek.

•

Paličkovaná krajka patří k výtvarným oborům, které v pravidelných cyklech můžete zhlédnout v prostorách některé z galerií. Tentokrát budou vystaveny zajímavá prostorová díla velmi
známé a ve světě uznávané krajkářky Milči
Eremiášové. Výstava se koná jako součást mezi-

národního krajkářského kongresu OIDFA, který
se bude konat v Praze ve dnech 16. až 18. 7. Již
jste naladěni a konečně si přejete dozvědět kdy
a kde? Tak tedy v galerii Austerlitz, vernisáž
začne ve čtvrtek 24. června v 17 hodin a výstava
bude otevřena do 8. srpna 2004 denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (s polední přestávkou).

•

Výstavy psů pořádané mysliveckým sdružením Kozorožec patří k pravidelným zajímavým
pozvánkám do zámeckého parku. V sobotu 5.
června budou hrdí majitelé německých ohařů
a jagdteriérů předvádět své šampiony od 8 do 16
hodin. Organizátoři zajišťují zajímavý program
a občerstvení.
Helena Hrabálková, HM

OBECNÍ ÎIVNOSTENSK¯ Ú¤AD MùSTSKÉHO Ú¤ADU SLAVKOV U BRNA
dělského podnikatele, evidence bude provedena
v případě státních příslušníků člen. státu EU,
S účinností od 1. 5. 2004 platí tzv. euronovela
bez úhrady správního poplatku a dokládání odEvropského hosp. prostoru a Švýcarské konfedeživnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.,
borné způsobilosti. K žádosti je třeba doložit akrace. Vzhledem ke složitosti problematiky budeo živnostenském podnikání byl změněn zákonem
tuální výpis z Rejstříku trestů.
me poskytovat konkrétní informace v jednotlič. 167/2004 Sb.)
2. Právnické osoby,dosud podnikající v zeměvých případech přímo na úřadě.
Převážná většina změn v zákoně se týká podnidělství pouze na základě zápisu do obchodního
§ 46 doklady připojované k ohlášení fyzické
kání zahraničních osob na území ČR (státní přírejstříku, mají povinnost se zaevidovat na přía právnické osoby – změny se převážně týkají
slušníci členských států EU, Evropského hosposlušném úřadě, přičemž musí prostřednictvím odstátních příslušníků člen. států EU, EHP a ŠK,
dářského prostoru a Švýcarské konfederace). Pro
povědného zástupce pro konkrétní zemědělskou
hodlajících podnikat na území ČR.
informaci podnikatelů však vybíráme části z těch
výrobu splnit odbornou způsobilost požadovanou
Změny v přílohách č. 1, 2 a 3 živnostenského
ustanovení ŽZ, v nichž došlo k jiným, podstatzákonem. Bezúhonnost odpovědného zástupce je
zákona a v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., jsou
ným změnám vůči stávající úpravě zákona.
samozřejmostí.
řešeny přechodnými ustanoveními zákona č.
Všeobecné podmínky provozování živnosti:
3. Evidence se týká i osob provozujících na
167/2004 Sb. a podnikatelé s nimi budou včas se§ 6 živnostenského zákona – kdy doklad o dazákladě živnostenského oprávnění činnosti,
známeni.
ňových nedoplatcích a nedoplatcích na platbách
které jsou zemědělskou výrobou podpojistného na soc. zabezpečení k ohlášele zákona o zemědělství a do doby
ní živnosti dokládá pouze ta fyzická
účinnosti novely byly živnostmi. Tyto
osoba, která na území České republiky
osoby jsou povinny se ve lhůtě do 1. 5. 2005 zaNovela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělpodniká nebo již podnikala). Potvrzení o neexievidovat na příslušném úřadě, jinak jim oprávněství
stenci dluhu vůči Okresní správě soc. zabezpečení k provozování těchto činností zanikne. Do
S účinností od 1. 5. 2004 byl novelizován zání je možno získat na OSSZ ve Vyškově,
doby splnění povinnosti zaevidovat se je živnokon o zemědělství (zákonem 85/2004 Sb., dále
Dvořákova 36, tel. 517 319 111. Tiskopisy žádosstenský list průkazem oprávnění příslušného zejen „zákon“), který definuje v § 2e–2h podnikání
ti jsou k dispozici na našem živnostenském úřadě.
mědělského podnikatele k provozování zemědělv zemědělství a podmínky pro toto podnikání.
Provozování živnosti prostřednictvím odposké výroby.
Agenda na úseku „podnikání v zemědělství“
vědného zástupce:
Příslušným odborem Městského úřadu ve
byla svěřena obecním úřadům obcí s rozšířenou
§ 11 odst. 1 ŽZ – odpovědný zástupce ustanoSlavkově u Brna ve věci evidence zemědělpůsobností. Tyto úřady přebírají evidenci dotčevený podnikatelem je k podnikateli ve smluvním
ských podnikatelů je obecní živnostenský
ných osob (tj. těch,které provozovaly doposud zevztahu
úřad. V jeho územní působnosti musí mít zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990
§ 11 odst.5 ŽZ – ukončení výkonu funkce odmědělský podnikatel místo podnikání nebo
Sb.,ve znění zákona č. 219/1991 Sb.) od obecních
povědného zástupce je povinen oznámit ŽÚ i odsídlo.
úřadů ve lhůtě do 1. 5. 2005.
povědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinŽádáme tímto právnické osoby, podnikající
1. Podle přechodných ustanovení zákona
nost oznámit ukončení výkonu funkce odpověd.
v zemědělství, aby své žádosti, resp. dotazy
osvědčení vydaná samostatně hospodařícím
zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že
k žádostem o evidenci v nejbližších dnech směrolníkům podle z. č. 105/1990 Sb., platí 5 let od
o ukončení výkonu své funkce informoval přerovaly na tento úřad. Všechny dostupné tiskoúčinnosti zákona, a tyto osoby se považují za
dem písemně podnikatele.
pisy k žádosti o evidenci jsou k dispozici zde.
osoby podnikající v zemědělství. Pokud se tyto
Odborná způsobilost
Další informace týkající se podnikání v zeosoby ve lhůtě do 1 roku od účinnosti zákona za§ 21, § 24, § 27 – změny se týkají dokladování
mědělství zveřejníme v některém z příštích číevidují na příslušném obecním úřadě obce s rozodborné způsobilosti živnostenskému úřadu pro
sel Zpravodaje.
(ŽÚ)
šířenou působností,budou považovány za zeměživnosti řemeslné, vázané a koncesované, zejm.
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Promûny slavkovského cukrovaru

V předešlém roce jsme vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovali o nových investičních
záměrech na ploše bývalého cukrovaru. Jen pro
osvěžení – od měsíce června roku 2002 probíhá
v areálu rozsáhlá demolice zchátralých objektů,
hyzdících naše město. Ukončení plánovaného rozsahu je plánováno do konce tohoto roku.
Současný stav je příznivý a podle harmonogramu prací jsou tyto záměry ukončovány s časovým předstihem. Nyní je téměř odstraněn
hlavní výrobní objekt, který tvořil největší objem plánovaných prací. K úplnému ukončení
demolice zbývá odstranit východní křídlo objektů podél chodníku v ulici ČSA. Před likvidací uvedených objektů bylo nutné vybudovat
nový náhradní prostor zejména pro kuchyň a jídelnu. Tento objekt je před dokončením a je postaven v sousedství administrativní budovy.
Kuchyň umožní stravování jak vlastních zaměstnanců, tak i zájemců z jižní části města.
Dosavadní úspěšné výsledky průběhu demoličních prací oslaví RD Audo spolu s našimi občany. Pro tento záměr je připravena kulturní akce

Z· Komenského informuje
V měsíci březnu byl v mateřské škole
Zvídálek zahájen vzdělávací program „Edukativně-stimulační skupiny pro předškolní děti“
(hra na školu), vedený za MŠ p. uč. Ludmilou
Stavělovou, za ZŠ Komenského p. uč. Lenkou
Gecovou. Pod tímto názvem se skrývá řada her
a úkolů, které děti za pomoci rodičů řeší a plní.
Učí se tak vzájemné spolupráci a připravují se
na školní povinnosti, které je po prázdninách čekají. Program je rozdělen na dvě části. První
proběhla ve zmíněné mateřské škole, druhá probíhá v ZŠ Komenského. Děti se výborně vyrovnaly s přítomností nového kolektivu i nového
prostředí. Děkujeme také rodičům, které neodradila délka programu a pravidelně dochází na
výukové hodiny. Budoucím žákům ZŠ přejeme
hodně úspěchů a šťastných školních let.
L. Gecová

Biologická olympiáda
Již potřetí dovezla žákyně 8. třídy naší školy
Jitka Fuksová 2. místo z okresního kola biologické olympiády, která se konala 21. 4. ve Vyškově.
Protože kategorie C okresním kolem na rozdíl od
kategorie D (mladší žáci) nekončí, Jitka nás reprezentovala v krajském kole, které se konalo 21.
května v Brně. Držíme palce a přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Mirka Lónová

pod názvem Den rozloučení s původními objekty cukrovaru, která se uskuteční 12. června
od 18 hodin na ploše u ponechaného původního
komína v areálu cukrovaru.
Zveme všechny spoluobčany k účasti na akci.
K pohodě zúčastněných hodlá přispět country
kapela z Brna a s občerstvením O. Demel. HL

Den otevﬁen˘ch dveﬁí Z· Tyr‰ova
V sobotu 5. června to bude přesně 36 dnů, kdy
se Česká republika stala členskou zemí Evropské
unie. A právě na tento den chystáme tradiční Den
otevřených dveří v naší základní škole. Letos jsme
jej však nazvali poněkud netradičně:
„S Tyršovkou do Evropy“.
Na přípravě programu se podílejí jednotlivé třídy z prvního i druhého stupně ZŠ. Každá třída
představí některou z členských zemí EU. Víte
např., jaké je typické jídlo v Maďarsku, poznáte
státní vlajku Litvy, víte, jaký tanec tančí Španělé,
znáte německé spisovatele, vybaví se vám kulturní památky Paříže, slyšeli jste příběh o svatém
Patrikovi, irském světci atd.? To všechno děti postupně poznávají, sbírají informace o jednotlivých
zemích, připravují výstavky ve třídách a také se
učí tančit, zpívat, dokonce vařit, aby zemi představili co nejblíže. Pan ředitel slíbil, že celá akce proběhne zároveň jako soutěž mezi jednotlivými třídami a třída, která vystoupí nejlépe, dostane
věcnou odměnu.
Srdečně zveme rodiče, příbuzné, přátele, bývalé absolventy a všechny slavkovské občany, aby
naši školu v sobotu 5. června navštívili a společně
s dětmi prožili pěkné dopoledne. Vedení školy
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova
NULTÝ ROČNÍK
Nultý ročník se v naší škole stal již tradicí vítanou ze strany rodičů i dětí. Proto ho opět v posledním čtvrtletí školního roku zorganizovaly paní učitelky z prvního stupně naší základní školy. Jedná
se o program pro předškolní děti, který hravou formou rozvíjí dovednosti a schopnosti důležité pro
zvládnutí čtení, psaní a počítání v první třídě (učeně se tomuto programu říká „edukativně stimulační skupiny“). Děti se společně s rodiči zúčastní
celkem osmi vyučovacích lekcí. První čtyři absolvují jako předškoláci a další čtyři již jako žáci první třídy. Při různých činnostech děti rozvíjejí grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání,
paměť, zrakové vnímání, prostorovou orientaci,
početní představy apod. Rodiče tak získávají náměty pro práci s dítětem, vidí praktické ukázky
toho, jak s dítětem rozvíjet potřebné schopnosti
také doma. Náplň lekcí je motivací, radou. Rodič
pozná své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při
práci s cizí dospělou osobou, může lépe dítěti pomoci v jeho školní práci. Po vyučovací hodině se
předškolákům nechce ani opustit třídu a „hráli“ by
si dál. Byli bychom rádi, kdyby jim jejich nadšení
vydrželo celý příští školní rok.
VOLEJBAL
Dvě volejbalová družstva složená z žáků 8. a 9.
tříd reprezentovala naši školu a také město
Slavkov v mezinárodním turnaji v Netzschkau
v SRN. Po loňském vítězství obsadili naši žáci (M.
Jedlička, O. Chudárek, A. Stuchlík, P. Jeřábek, J.
Janeček, J. Nováková, V. Roučková, K.Kalábová,
E. Juráková, K. Nosková, L. Mazalová, J. Vítková,
D. Krejčí, M. Fikar, O. Florian, J. Klaška) pod vedením p. uč. Půčkové, p. uč. Škarvadové a p.
Floriana 3. a 5. místo. Děti se vrátily domů s nadšením a radostí z pěkného umístění v silné konkurenci šesti německých škol a jedné ZŠ z Kladna.
A jejich první dojmy po návratu: – Hned od prvního dne pobytu v Německu jsem věděl, že to bude
stát za to. – Starali se o nás, jako bychom byli jejich vlastní. – Všichni si navzájem fandili, žádná
podlost, kamarádská atmosféra. – Zdokonalili
jsme se v němčině, velká legrace bylo učit německé děti česká slova. – Viděli jsme největší železniční most v Evropě.
AKCE „JABLKO NEBO CITRON“ 2004
Pojišťovna Generali zorganizovala s Policií ČR
a ministerstvem vnitra dopravně-preventivní akci
nazvanou „Jablko nebo citron“. Prostřednictvím
této akce mohou děti a jejich učitelé aktivně přispět k řešení problému dodržování rychlosti jízdy
a bezpečnosti provozu. V pondělí 17. 5. se do tohoto projektu zapojili žáci 4. třídy se svojí třídní
učitelkou. Dopředu si namalovali na čtvrtky výkresu rozesmátá jablíčka nebo zamračené citronky. Pojišťovna Generali dodala dětem červená tričky, kšiltovky a jablka s citrony.
Akce vypukla v 11 hodin. Děti se s paní učitelkou přesunuly na parkoviště, kde vytvořily menší
skupinky. Policisté měřili v blízkosti školy radarem rychlost. Na parkovišti pak vozidla zastavovali a provedli běžnou kontrolu. Poslední slovo měli
malí pomocníci. Řidiči, kteří dodrželi rychlostní
limit, dostali obrázek jablíčka, šťavnaté jablko
a poděkování za bezpečnou jízdu. V opačném případě obdrželi citrony. Citrony se rozdali pouze
dva. V jednom případě se objevil i alkohol.
Projekt „Jablko nebo citron“ se ve Slavkově se
vydařil a byl dobrým příspěvkem k dopravní výchově školné mládeže.
Vedení školy
Děti před ZŠ Tyršova.

Foto: archiv školy
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (19)
dění výroby šicích strojů jak s byroŠICÍ STROJE
kracií, tak se samotnými krejčími,
Dalším pomocníkem, který
kteří se báli o svou profesi i výrobu
usnadnil a podstatně zrychlil lida používání šicích strojů prakticky
skou práci, byl šicí stroj. První pobojkotovali. Přesto byl šicí stroj nekusy o sestrojení šicího stroje byly
ustále zdokonalován a specializouskutečněny již v polovině 18. stován na konkrétní činnosti – byly
letí. Za vynálezce stroje, který měl
konstruovány stroje pro švadleny,
šít steh podobný stehovacímu, je
stroje krejčovské, obuvnické, rukapokládán Němec Weisenthal. Na
vičkářské, kloboučnické, stroje pro
konci 18. století sestavil Angličan
ozdobné vyšívání, přišívání knoflíThomas Saint stroj, který šil řetízků či obšívání knoflíkových dírek
kový steh. K dalším průkopníkům
v této oblasti patřili na počátku 19. Šicí stroj zn. The Hove ap. Současně se rovněž změnil poze sbírek HM hon stroje, jeho možnosti a rovněž
století např. vynálezci Stone, M.S.
jeho design.
Henderson, Madersperger či Němec Baltasar
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
Krems z Mayen v Porýní, který sestavil stroj pro
sbírkovém fondu několik zajímavých exponátů,
sešívání čepic. Jeho vylepšení – jehla s ouškem
převážně ze druhé poloviny 19. století.
u špičky, je používáno až do dnešní doby.
- Dva šicí stroje zn. Wheller&Wilson, z nichž
Funkční a prakticky použitelný model však byl
jeden je dodnes funkční
vyroben až Američanem Eliášem Howem v roce
- Šicí stroj bez firemního označení se šlapad1845. Ten však svůj patent prodal do Anglie, kde
lem v podobě chodidel
našel široké uplatnění. Snad nejvíce se o rozšíření
- Ponořovací šicí stroj zn. The Hove M.S., rovšicího stroje zasloužil americký technik Isaac
něž funkční
Merrit Singer (1811–1875), který zdokonalil
- Šicí stroj značky Singer s ozdobnou secesní
Howeuv šicí stroj a zavedl jeho výrobu.
kresbou v dolní části vlastního stroje
Otočný člunek se objevuje až kolem poloviny
- Kožešnický šicí stroj stejné značky s hrana19. století. Ve druhé polovině 19. století dochází
tým dřevěným poklopem
k neustálému zdokonalování šicího stroje a jeho
- Rovněž kožešnický stroj zn. ENC-NSK
rozšíření do značné části textilních oborů.
- Šicí stroj výrobní značky K&R s intarzovaPoužívají se stroje jedno i více jehlové. Šicí stronou deskou a dřevěným poklopem
je se do pohybu uváděly šlapáním na spodní pe- Další šicí stroj z konce 19. století nese oznadál, jehož pohyb byl pomocí hřídele převáděn na
čení The new schuile sewing machine Tradepohon šicího mechanismu.
Mark
Evropští konstruktéři Rakušan Maderberger
- Ponořovací šicí stroj zn. Bobin s mechanikou
a Francouz Thimonnier museli bojovat při zaváSingerova šicího stroje pochází z pozůstalosti po
druhé manželce JUDr. Václava Kounice –
Josefíny Horové.
Po loňské úspěšné premiéře se do zámecVšechny tyto stroje jsou umístěny na dřevěnou
kého parku vrátí festival populární hudby
desku s litinovými nohami. Litinová část je velmi
Slavkov 2004, a to v neděli 20. června 2004
ozdobná – s rostlinnými či geometrickými motiod 16 hodin. Na letošní ročník je připraven
vy. Rovněž šlapadlo je řešeno buď v podobě dvou
velmi zajímavý program pro celé rodiny, ktechodidel nebo jako obdélníková plocha s rostlinrý potěší všechny věkové kategorie – např.
nými ornamenty.
Hana Hegerová, Jana Kirschner, Karel
Kromě těchto více či méně kompletních strojů
Plíhal, Mig 21, Dan Bárta či Lucie Bílá.
se ve sbírkovém fondu nacházejí ještě dva stroje
Přijďte se přesvědčit o kvalitě interpretů na
samostatné, z nichž jeden má velmi malé rozměvlastní oči!
ry a připomíná spíše cestovní šicí stroj.
Helena Hrabálková, Historické muzeum
PhDr. Vladimíra Zichová, HM
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Děti dětem
Příjemně strávené dopoledne jsme mohli
prožít ve středu 5. května. V ZUŠ se konal výchovný koncert pro děti z MŠ, 1. a 2. tříd základních škol. Celou hodinu nás žáci z tanečního, hudebního i výtvarného oboru bavili
a předváděli, co vše se ve svém volném čase
naučili. V programu zazněly známé pohádkové
a filmové melodie, které si děti mohly spolu
s účinkujícími i zazpívat. Velký ohlas vzbudila
ukázka hry na bicí nástroje, do pohádky nás
všechny přenesl pěvecký sbor se svou
Královnou Koloběžkou, Princeznou ze mlejna
a dalšími písničkami. Že balet může být také
veselý a zábavný jsme zjistili při velmi pestrých a nápaditých vystoupeních dívek z tanečního boru. Celým pořadem nás svým milým
slovem provázela p. uč. Kateřina Macháčková.
A že se program dětem líbil, bylo poznat podle
potlesku a aplausu za každým číslem.
Na závěr bychom chtěli všem účinkujícím
a hlavně také jejich učitelům poděkovat, popřát
jim co nejvíc tvůrčích nápadů a úspěchů.
Těšíme se zase někdy příště ve vaší školičce na
shledanou. Za přítomné učitelky ZŠ Tyršova
Iva Majárková

Festival Slavkov 2004

Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu
Také letos proběhla dne
7. května v rámci mezinárodního knižního veletrhu
„Svět knihy 2004“ akce,
která se váže k našemu
městu. Bylo jím předávání
Cen Miroslava Ivanova za
literaturu faktu a jedním
z oceněných byl rovněž
slavkovský občan pan Oldřich Klobas.
V letošním čtvrtém ročníku bylo hodnoceno
20 titulů knih a množství publicistických příspěvků. Posuzované knihy a jejich autoři byly
rozděleny do pěti kategorií.
V kategorii II. - produkce literatury faktu za
poslední tři roky (původní autorské dílo LF) se
prémie uděluje Oldřichu Klobasovi za knihu
Alois Musil zvaný Músa ar Rueili, vydanou
Akademickým nakladatelstvím CERM, Brno
2003.

Monografie o významné osobnosti prof. dr.
Aloise Musila, rodáka z nedalekého Rychtářova, profesora olomoucké, vídeňské a pražské
univerzity, světoznámého cestovatele a vědce –
orientalisty, zakladatele Orientálního ústavu,
autora četných publikací, nositele nejrůznějších
poct a titulů. V knize je rovněž obsaženo množství reálií z arabského světa na přelomu 19.
a 20. století.
V souvislosti s udílením Cen M. Ivanova rozhodla porota na návrh Klubu autorů literatury
faktu udělit zvláštní cenu slovenskému spisovateli Pavlu Dvořákovi za trvalý autorský přínos,
reprezentující kvalitní literaturu jak v slovenské, tak i české produkci.
(Kompletní seznam oceněných je možné získat na e-mailové adrese: blazek@muzeum-slavkov.cz.)
Mgr. Jiří Blažek,
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Divadlo trochu jinak



Jama-lam-ba, tajemná sopka v Africe, kde se
snaží děti a zvířátka přemoci zlého ducha. Tento
příběh nabídly děti z dramatického kroužku ZŠ
Komenského od 14. do 16. dubna velkým i malým. Hrály s obrovským nadšením v neobvyklých prostorách staré školní tělocvičny, kde nechybělo jeviště, osvětlení a dekorace. Odehrály
osm představení a ty zúročily na přehlídce dětských divadelních souborů 22. dubna v Hustopečích. Cizí prostory a úplně jiné podmínky
zvládly na výbornou. Odměnou jim byl nejen
dort a pamětní list, ale i pochvala od odborné komise a pozvání na příští rok. Mezi renomovanými soubory se neztratily, i přes své nezvyklé složení, žáci od páté po devátou třídu. Chtěla bych
poděkovat za spolupráci Historickému muzeu ve
Slavkově, jmenovitě paní Věře Markové, která
s námi spolupracuje již pěknou řadu let, dále
svým kolegům a kolegyním. A především svým
děvčatům a chlapcům za báječné výkony, nadšení a obětavost.
Mgr. Iva Kočí
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Tleskáme Základní umûlecké ‰kole Franti‰ka France
ve Slavkovû u Brna

Že si svůj název „umělecká“ plně zaslouží,
o tom nás přesvědčila výstava instalovaná
v přízemí slavkovského zámku na téma
Evropa ve Slavkově, Slavkov v Evropě.
Žáky tento úkol zaujal a pod vedením svých
učitelek Aleny Slezákové a Evy Cupákové, které
se dokázaly pro tuto práci nadchnout, vytvořili
vskutku obdivuhodná a náročná díla. Není divu, že
zámek v den vernisáže takřka „praskal ve švech“
a my návštěvníci, nešetřili chválou a obdivem.
Jak levně jsme cestovali po celé Evropě!
Zdolávali očima šikmou věž
v Pise, ob-

Hlavní aktérky výstavy
Alena Slezáková (vlevo)
a Eva Cupáková.
Foto: Z. Zahradníková

Proslulé pařížské monumenty si děti osvojily také ve slavkovské „zušce“.

Foto:

P.S.
V˘stava
potrvá
do 18.
ãervence
2004.

Koncert dûtského pûveckého sboru PRIMAVERA
Díla byla opravdu monumentální.
Foto: R. Lánský
divovali ve Florencii slavnou sochu Davida, postáli před kostelem Sacré-Coeur v Paříži, na dosah
ruky jsme měli proslulá díla evropských galerií,
tajuplně na nás dýchly nástěnné malby
v Altamíře… Srdce filatelistů plesalo nad světovou sbírkou známek vytvořenou mladými umělci.
Tomuto úspěchu předcházely dlouhé měsíce
náročné práce a žáci výtvarného oboru udělali
svým učitelkám a také nám, návštěvníkům, velkou radost. Takže – tleskáme vám, milí autoři
výstavy, děkujeme za krásný zážitek a přejeme
vám hodně dalších výtvarných i životních úspěchů.
(zz)

S

talo se již tradicí, že jednou za dva roky ožije
slavkovský zámek mladými výtvarníky místní základní umělecké školy, kteří zde vystavují
pod přísným dohledem pedagogů Evy Cupákové
a Aleny Slezákové svá pozoruhodná díla.
Pozoruhodná proto, že svou kompaktností, monumentalitou, vtipem a originalitou použitých
technik přesahují podobné výstavy široko daleko
a řadí se k velkolepým kulturním akcím ve svém
regionu, těšícím se upřímnému zájmu veřejnosti.
Rovněž letos se vernisáže výstavy prací žáků ZUS zúčastnila
dobrá čtyřstovka diváků a v předvečer historického vstupu naší republiky do
Evropské unie byla atmosféra o poznání slavnostnější. Celá expozice je totiž tematicky zaměřená právě na tuto událost a pod názvem Evropa
ve Slavkově – Slavkov v Evropě se skrývá nepřeberné množství výtvarných nápadů, myšlenek, ale především stovek hodin práce 149
žáků(!) ve věku od 7 do 17 let.
Vemisáž zahájil stejně jako posledně Dr.
Vernisace Zdeněk Korčián, člen Divadla Bolka
Polívky, a svým osobitým nezaměnitelnýIn humorem naladil všechny přítomné.

Každého, kdo se zúčastnil koncertu dětského
pěveckého sboru PRIMAVERA z Brna v sobotu 8. května v krásných prostorách Historického
sálu slavkovského zámku, upoutal celkový
přednes bohatého a náročného programu.
Dětský pěvecký sbor vznikl v roce 1992,
jako výběrové těleso Základní umělecké školy
Jaroslava Kvapila v Brně. Sdružuje na 130 žáků
základních a středních škol v Brně.
Repertoár PRIMAVERY zahrnuje vokální
tvorbu téměř deseti století od melodií evropského středověku, až po skladby moderních směrů,
úpravy lidových písní i adaptace populárních
melodií. Přitom je uplatňována snaha zpívat vše
v originálním jazyce.
Soubor dosáhl mnoha významných úspěchů
v různých soutěžích jak v České republice, tak

i v zahraničí. Jejich posledním velkým úspěchem byla stříbrná plaketa z Mezinárodního
festivalu pěveckých sborů ve slovinském Celje
v roce 2003. Zde získali i cenu za nejlepší interpretaci renesanční skladby a cenu publika.
Dirigent PRIMAVERY, PhDr. Jaroslav
Dostalík s dětskými sbory pracuje od roku 1956
– kromě Brna působil i osm let v Praze. Je autorem četných úprav lidových písní a řady skladeb pro dětský sbor oceněných v soutěžích
u nás i v zahraničí.
Všichni posluchači, kteří si zpříjemnili sváteční večer poslechem perfektního projevu náročných skladeb jak sólistů, tak i celého sboru,
odcházeli domů s pocitem krásného kulturního
zážitku.
Ilona Zyková, Historické muzeum

,,S myšlenkou uspořádat tematickou výstavu
ke vstupu do Evropské unie jsme přišli už na podzim,“ vysvětlují učitelky Eva Cupáková a Alena
Slezáková, „vyhlásili jsme anketu mezi žáky, aby
sami přišli s tématy, která podle nich souvisejí
s evropskou integrací“. A témat se sešlo víc než
dost: architektura, evropské osobnosti, výtvarná
evropská díla, filatelie... Velkou pozornost věnovali mladí výtvarníci komunikaci mezi lidmi. Tu
vyjádřili působivými výrazovými prostředky –

Florencii můžete obdivovat monumentálního
Michelangelova Davida, překvapí vás, jak důkladně vypozorovaly dětské oči rukopis Gauguina či
Chagalla. Vedle tradičních výtvarných technik
malby a kresby se děti vyjádřily grafickou suchou
jehlu, linoryty, negativní xerokopií, muchlážemi
a dalšími originálními výtvory.
I tato výstava prací žáků ZUŠ Slavkov nezklamala a zaslouží si obdiv stejně jako ty předchozí.
Jen si vzpomeňte na nezapomenutelná strašidýlka ZUŠ v podzemí, Máme
rádi zvířata, Slavkovské inspirace či Hudba pro oči
před dvěma lety. Všechny mají společného jmenovatele: vyjadřují radost z výtvarného projevu,
zcela naplno se zde prosazuje dětská imaginace
a v neposlední řadě citlivá ruka pedagogů. Ta letošní výstava se však přece jen trošku lišila od
těch předchozích: důstojností a úctou k Evropě.
A také – na rozdíl od prezidenta Václava Klause
– optimismem. A to je veliké pozitivum, které
nám mladí výtvarníci spolu, s expozicí věnovali.
Ostatně posuďte sami. Výstava je mimořádně
otevřená až do 18. července a kdo uvidí – nemůže zapomenout.
Josef Špidla

Evropa, jak ji vidí mladí v˘tvarníci ve Slavkovû
postavami, expresivními barevnými abstrakcemi,
originálmi projekty s využitím písma. S Evropou
se zde setkáváme na každém kroku.
Mezi přítomnými byl také ředitel Úřadu práce,
jeho dvě děti rovněž navštěvují slavkovskou
ZUŠ a výtvarně se na výstavě podílely. „Byl
jsem překvapen, kolik informací o Evropě si přinášely z hodin strávených v ZUŠ a do jaké
hloubky s nimi učitelky vyprávěly,“ říká ing. Jan
Marek a obdivně pokyvuje hlavou.
A tak se díváte na Paříž z dětského pohledu, kde
vás okouzlí Notre Dame i Sacré-Coeur, ve
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âasopisy pro dûti

Koncem dubna vzpomenuli pietním aktem představitelé města u pomníku obětem 2. světové války v zámeckém parku 59. výročí osvobození Slavkova u Brna.
Foto: Z. Pavlík

 Nové

knihy

1. Břetislav Ditrych: Báječné ženy na létajících strojích – už v roce 1784 vstoupila odvážně
do koše balónu poblíž Lyonu Elisabeth
Thibleová. A následovaly další… I ty nejlepší
však zůstaly neprávem ve stínu mužů, dobyvatelů vzduchu. Proto vznikla tato knížka výjimečných příběhů a osudů žen na létajících strojích.
2. Anna Dankovcevová: Případ příliš světlých očí – Xenie je úspěšnou psychoterapeutkou
a ve své praxi se setkala s mnoha zajímavými klienty. Její nový pacient je však všechny předčí –
je neuvěřitelně inteligentní, zajímavý a navíc
v sobě nese jakési tajemství. Xenie je jím fascinována, ale když nahlédne do nitra tohoto muže,
připadá jí, že hledí do bezedné propasti.
3. Judith McNaught: Kdo mi pomůže – příběh románu začíná záhadným zmizením bohatého a úspěšného manžela krásné newyorské herečky Leight, pro které zdánlivě neexistuje žádné
vysvětlení.
4. Petr Zikmund: Nemocnice na kraji města
po dvaceti letech – znovu se ocitáme – stejně
jako v předchozích dílech seriálu a stejnojmenné
knize Jaroslava Dietla v legendární nemocnici
a ožívají před námi naši známí, oblíbení hrdinové se svými dnešními starostmi. Uběhla ovšem
řada let, změnila se doba, naši hrdinové poněkud
zestárli, na scénu vstupují jejich dospělé děti.
5. Brenda Shoshannaová: Proč muži opouštějí ženy– jádrem této knihy je přání, aby muži
a ženy dokázali díky vzájemnému hlubšímu porozumění konečně složit zbraně a začali naplno
prožívat radost, partnerské soužití a vzájemnou
podporu, pro něž jsou bytostně určeni.
6. Hugh Thompson: Bílá skála (Průzkumná
výprava do srdce říše Inků) – autor se před dvaceti lety poprvé pěšky vydal do mračného pralesa, aby se pokusil najít inckou pevnost, již jednou objevenou a lehkomyslně opět ztracenou.
Od té doby putoval k mnoha odlehlým ztraceným městům po síti nesčetných stezek, jimiž
Inkové Andy protkali, a prozkoumal to, co po
sobě zanechali – zbytky pozoruhodné civilizace,
dosud jen částečně pochopené.
7. Michael Cox: Vykutálené výtvarné umění

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

(O čem se vám učitelé neodvažují říct) – jedna
z řady „Děsivých“ knih. První byl pračlověk
a jeho jeskynní malby, po něm přišli umělci, kteří malovali velkolepé krajinky a portréty, hnětli
postavy z hlíny, nebo je tesali z kamene. Dozvíte
se, proč je důležité mít výtvarného ducha, jak namalovat nefalšovaného Rembrandta a čemu se
říká „dobré“ umění.
8. Karen McCombieová: Alice a … Dóóóst
dobrý kámoši– další příběh třináctileté anglické
dívky Alice, která řeší stejné problémy, jako snad
všechny její vrstevnice na celém světě: spory se
sourozenci, nepochopení ze strany rodičů, vztahy s kamarádkami a první lásky.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Svatourbanské

HODY

A NEJEN PRO NĚ…
Vážení čtenáři, městské knihovně se podařilo ve
spolupráci s vydavatelstvím Egmont ČR, s.r.o. zajistit pro vás zajímavou kolekci dětských a sportovních časopisů. Egmont Group je mezinárodní mediální společnost s ústředím v Dánsku. Na českém
trhu působí od roku 1990 a v současné době je jedním z největších vydavatelství dětské literatury
u nás. Jaké nové tituly na vás v knihovně čekají?
Kačer Donald – tradiční komiksový čtrnáctideník s příběhy klasických postaviček W.
Disneyho – Kačera Donalda, strýčka Skrblíka,
Myšáka Mickeyho a dalších.
Tom & Jerry – dvouměsíčník s neopakovatelnými dobrodružstvími kreslených postaviček nerozlučné dvojice kocoura Toma a myšáka Jerryho.
KyberMyš – tento nový měsíčník vychází
vstříc vzrůstajícímu zájmu dětí o počítače a počítačové hry. Hravou formou přibližuje i méně zkušeným uživatelům svět počítačů. Obsahuje návody na hry, různé tipy a triky, recenze zkušených
hráčů, ale i čtenářů samotných, kteří se budou
moci zapojit do různých soutěží.
WITCH – zcela ojedinělý titul na našem trhu.
Jedná se o komiksový magazín pro dívky ve stylu
manga s atraktivním námětem – magie, kouzla,
čáry. Čtenářky zde naleznou kreslené příběhy pětice děvčat, které v sobě objevily nadpřirozené
schopnosti. Vychází 1x měsíčně.
Medvídek Pú – Pú a jeho kamarádi prožívají
společná dobrodružství. Měsíčně vycházející časopis je plný příběhů, stránek o přírodě, hádanek, omalovánek a soutěží. Ideální pro začínající čtenáře.
Princezna – časopis pro malé holčičky ve věku
3–7 let plný princezen ze slavných příběhů Walta
Disneye. Jednou za měsíc najdete v novém čísle
příběhy, hádanky, omalovánky a rady na výrobu
pravých princeznovských doplňků.
Barbie – měsíčník pro všechny holčičky, které
si zamilovaly panenku Barbie. Najdou zde fotopříběhy, hádanky, vybarvování. Nechybí ani soutěže o nejrůznější doplňky do výbavy nejpopulárnější panenky na světě.
Pro-Football – magazín o mezinárodním fotbalu. Přibližuje nejlepší ligové soutěže světa (anglická, italská, španělská, německá a francouzská),
české a slovenské fotbalové dění, evropské pohárové soutěže, profily nejlepších fotbalistů a týmů,
špičkové fotografie, jedinečné statistiky v deseti
vydáních za rok.
Pro-Hockey – jedná se o českou mutaci největšího evropského časopisu o NHL. Na našem trhu
je zároveň jediným, který se této soutěži výhradně
věnuje. Obsahuje informace o jednotlivých týmech a jejich hráčích, plakáty hokejových hvězd,
fotografie ze zápasů, soutěže pro čtenáře a také
portréty českých a slovenských osobností působících v NHL.
Děkujeme vydavatelství Egmont ČR, s.r.o. a těšíme se na vaši návštěvu. Městská knihovna vám
nabízí v současnosti už 42 časopisů.
Mgr. Jiří Blažek, Městská knihovna

Koncert na zámku

O víkendu 23. a 24. května se již popáté konaly
Svatourbanské hody. Ani velmi chladné a deštivé počasí nevzalo stárkům dobrou náladu, kterou přenesli i na přihlížející diváky. Foto: mab

V letošním roce bude zahájen IX. ročník
cyklu koncertů třinácti moravských měst
Concentus Moraviae. V Rubensově sále
slavkovského zámku vystoupí se svým programem světoznámí interpreti Petra Besa na
violu a Alexander Besa na klavír v neděli
6. června v 19.30 hodin. Vstupné je 80 a 40
Kč.
Helena Hrabálková, HM
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Proměna z podstaty
Jeden příběh vypráví o králi, který chtěl změnit celý svět k dobrému. Když se mu to nedařilo ani
s lidmi ve vlastní zemi, chtěl změnit alespoň svou rodinu. Na konci života došel k závěru změnit
svůj vlastní život. Ale na to mu již nezbýval čas. Na jeho pomníku je nápis: „Proč jsem nezměnil
nejdříve sám sebe? Mohl jsem potom pomoci změnit život své rodiny, lidu své země i světa.“
Duchu Svatému, který nás nezotročí, ale podpoVěřící křesťan se má stávat člověkem Božího
ří to, po čem vlastně v hloubi srdce toužíme.
Ducha, který nedělá v životě svoje dílo, ale dílo
Jsou totiž dvě možné cesty, které mění život
Boží. Bůh tento svět mocí svého Ducha nejen
člověka: láska nebo pýcha. Láska vede k životu
stvořil, ale také jej Duchem obnovuje. I když
ze síly Boží, je cestou k přijetí Božích nabídek,
nelze popřít význam ekonomické, politické
k životu v církvi a otevření se pro druhé. Pýcha
nebo kulturní obnovy světa a společnosti, přivede člověka k životu z vlastních sil, pro sebe
pomíná nám bible Boží dílo obnovy lidských
a podle sebe. „Ti, kdo dělají jen to, co sami
srdcí, které se má stát podstatným krokem.
chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo
Slavení Velikonoc vrcholí Slavností seslání
se dají vést Duchem, tíhnou k tomu co je duDucha Svatého. Tuto událost, v níž sesílá Ježíš
chovní“ (Řím 8,5).
po svém nanebevstoupení apoštolům Ducha
Ze které síly žijeme my?
Svatého, popisuje sv. Lukáš ve Skutcích apošP. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář
tolů: „…všichni byli naplněni Duchem
Svatým“ (Sk 2,4).
Obdivujeme nejen velké nadšení a nasazení,
Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
ale i mocné projevy Ducha Svatého, které prováSvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
zely křesťany prvotní církve při hlásání víry ve
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
vzkříšeného Krista. Nešlo o propagandu nebo
6. 6. Své vzdûlání pouÏívejte ke chvále Jehovy
trik. Když sestoupil Duch Svatý na apoštoly,
13. 6. SluÏte Jehovovi s radostí
byla to proměna zásadní. Duch Boží totiž pro20. 6. PovaÏujeme BoÏí sluÏbu za poctu a zdroj radosti
měňuje člověka zevnitř. Je odpovědí na touhu
27. 6. Vnímejme divy BoÏího stvoﬁení
srdce po Bohu, na připravenost duše přijmout
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.
Boha. V ochotě předat vládu nad svým životem
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek 3.-4.6.
První svaté přijímání dětí, farní kostel, neděle 6. 6. v 8.00 h.
Moravská mša, neděle 6.6., farní kaple 10.00,
zpívá Moravský Cherubínský sbor
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 10.6. v 8.00 (7.30
svát. smíření).
Slavnost Těla a Krve Páně, neděle 13.6.
v 9.00 mše sv. v kostele a průvod Božího
Těla.
Výlet dětí a rodičů, úterý 29.6.
Primice – první mše svatá novokněze Oldřicha
Chocholáče ze Slavkova ve farním kostele
v sobotu 17. 7. v 15 h. Na kněze bude vysvěcen v Brně v pátek 16. 7. v 17.30 h.

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které se skládají vždy ze dvou částí. V 9 hodin začíná studium Bible (kniha Izajáš) a od 10.30 hod. probíhá
kázání (úvaha nad biblickým textem). V červnu
vás zveme na sobotu 19. 6. do domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959 (vedle
Hasičské zbrojnice).
I nadále pokračují úterní posezení u čaje s názvem „Večery nad Biblí aneb Může nás Bible
oslovit ještě dnes?“ – studium Matoušova evangelia na pokračování, také v domě CČSH každé
úterý v 18 h. Pokud chcete prožít příjemný večer, s někým novým se seznámit, nebo jen získat
nové obzory, jste srdečně zváni. Rádi vás uvidíme.Bližší informace na tel.: 737 112 425, (kazatel Martin Žůrek), email: zurdin@raz-dva.cz,
www.casd.cz.
(mž)
Oto Pohle

Pro motoristy



Dne 23. dubna se uskutečnil první sraz příznivců silničního motocyklového sportu. Byli jsme mile
překvapeni, neboť se nás sešlo téměř čtyřicet.
Nejvíce potěšil snad nejstarší motocyklový závodník – profesor Oto Pohle. Po půl století si
sedl na krásnou stokoňovou Hondu, kde zaujal
svým posedem závodníka. Panovala dobrá nálada, někteří se znovu setkali po mnoha letech.
Poslední rychlostní závod motocyklů mistrovství ČSR B se konal 14. června 1970 ve Slavkově u Brna. Tento okruh byl oblíben ve své
době všemi čs. reprezentanty. Setkání mělo velký ohlas, proto je hodláme opakovat. J. Marek
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 10. června oslaví 92. narozeniny pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
z Nížkovic
Všechno nejlepší do dalších let našemu milému tatínkovi a dědečkovi
přeje dcera Květoslava s rodinou a synové Oldřich a Miroslav s rodinami.
Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 12. května 2004 uplynuly dva roky od úmrtí pana

FRANTIŠKA KOUDELKY
ze Slavkova. Dne 16. 5. by se dožil 50 let.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a děti.
Vzpomínka
Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Přišlo ráno a s ním nový den, začal však zprávou jak krutý sen. Proč se tak stalo
znovu se ptáme a se slzami v očích tiše a s láskou vzpomínáme.

Dne 20. května jsme vzpomněli první smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŽAHOUREK
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, děti s rodinami,
vnoučata. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 28. května uplyne 20 let od úmrtí mého manžela

ZDEŇKA MICHÁLKA
který prohrál boj se zákeřnou nemocí ve svých nedožitých 33 letech.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Renata,
syn Zdeněk, dcera Kateřina s rodinou, rodiče a sourozenci.
Smutná zpráva pro pamětníky
Po dlouhé a těžké nemoci zemřela v Anglii ve věku 74 let paní

MILADA ZAHRADNÍČKOVÁ
rozená Dokoupilová
V roce 1948 odešla se svým manželem, letcem R.A.F., do exilu.
Po svojí vlasti stále toužila a rok 1989 jí dodal ještě sílu k cestě domů
– do Slavkova. Byla to krásná a milá holka, veselá kamarádka.
Sbohem, Milado…
Za všechny její přátele rodina Zahradníkova.
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Opustili nás
Anna Závodná (54)
Ludmila Hádlíková (85)
Marie Stehlíková (83)
Božena Sotolářová (87)
MUDr. Zdeněk Zrnečko (68)

13. 4.
18. 4.
19. 4.
28. 4.
12. 5.

INZERCE
● HLEDÁM staré pivní a sodovkové láhve

s nápisy ve skle a keramickým uzávěrem –
i bez. Tel.: 777 727 580 – Slavkov.
● PRONÁJEM BYTU 3+1 ve Slavkově
u Brna. Za odstupné. Volat po 18. hod. na
tel.: 736 766 391.
● NABÍZÍM MASÉRSKÉ regenerační a rekondiční služby (masáž olejem):
dol. končetiny 60,–
hýždě
40,–
záda+šíje
120,–
břicho
40,–
hor. končetiny 40,–
hrudník 40,–
celá masáž
270,–
Dagmar Svobodová, Široká 574, Křenovice, mobil: 608 250 644.
● KDO DOUČÍ AJ? Tel.: 606 876 589.
● HLEDÁM BRIGÁDNÍKY na pomocné
stavební práce. Tel.: 737 436 413.
● FIRMA VE SLAVKOVĚ hledá pracovnici
pro kancelářské a úklidové práce v kanceláři s prac. dobou odpoledne, např. po–čt
15–18 hod. Kontakt 544 227 544.
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410.
● SÍTĚ SKELNÉ VLÁKNO a řetízkové žaluzie do plastových a eurooken, nabízíme
montérům i jednotlivým domácnostem.
Tel./fax: 544 223 013, 607 522 744.
● HLEDÁME RD se zahrádkou do 45 km
V od Brna. Tel.: 602 521 766.
● STAVBY KRBŮ dle přání. Tel.: 775 106 105.
● PRODEJ A MONTÁŽ domácích telefonů, bezdr. zvonků, autoalarmů, zabezp.
techniky aj. Slavkov, Smetanova 810, tel.:
544 220 896, mob.: 605 373 264.
● PRODÁM STAVEBNÍ BOUDU (násavba
z Avie), cena 4000 Kč. Tel.: 777 216 283.
● PRODÁM RODINNÝ BAZÉN 3,66x0,95 m
(Tampa) s přísl. Pův. cena 7500, nyní 5500 Kč.
Rychlé jednání - sleva. Tel.: 604 202 131.

Slavkov 21. století – projekt NetFree Babské hody poprvé
Počítače, internet a vůbec digitální komunikace se v poslední době dočkaly obrovského rozmachu. A protože ani Slavkov nemůže zůstat pozadu, vznikl nový projekt NetFree.
Jak to vlastně celé začalo?
Pár počítačových nadšenců se pomocí bezdrátové technologie propojilo mezi sebou a najednou se objevily doslova desítky zájemců o připojení. Probrali jsme všechny možnosti a nápad dal
vzniknout projektu NetFree. Velkým mezníkem
byla vynikající spolupráce s farářem místního
kostela, kterým je P.Mgr Milan Vavro. Ten náš
projekt velmi podpořil a umožnil vytvoření vysílacího uzlu na věži kostela.
Co to vlastně ten projekt NetFree je?
Po pár měsících práce jsme vyvinuli několik
vysílacích uzlů, které jsou k dispozici zájemcům
ze širokého okolí. Dostupnost připojení je prozatím ve Slavkově, Vážanech, Hodějicích,
Hruškách, Křenovicích, Křižanovicích a dokonce Šaraticích. Po připojení počítače k uzlu má

uživatel okamžitě k dispozici propojení na ostatní počítače v síti a navíc, pokud chce, může využívat i internet nebo třeba mezi sebou zdarma telefonovat. Může si také zahrát hry po síti
s kýmkoliv z NetFree nebo si třeba vyměňovat
data. Pohyb po místní síti je totiž naprosto bezplatný. V nejbližší budoucnosti dokonce plánujeme velký turnaj v počítačových hrách pro všechny účastníky NetFree.
Vznikla tak velmi široce využitelná komunikační infrastruktura jejíž možnosti jsou téměř
neomezené. V současné době máme ještě dost
volné kapacity, abychom mohli vytvořit síť cca
60 uživatelů a s dalším rozvojem budeme kapacitu vhodně zvyšovat.
Zdeněk Bakič, koordinátor projektu NetFree

Slavkovský zpravodaj
e-mailová adresa

info@bmtypo.cz

Pod tu naši Zlatou horu sejdou se tam „babky“ spolu, a to v sobotu 19. června 2004.
Program hodů: ve 14 hodin průvod na sídliště
Nádražní, v 15 hodin předání „babského práva“
před MěÚ Slavkov a průvod Slavkovem do restaurace GÓL, kde od 18 h. bude pokračovat zábava. Hraje Zámecká dechová kapela. Přijďte se
pobavit i zatančit. Srdečně zvou ženy – stárky

Kﬁenovick˘ Rakovec
Folková skupina Careta a SDH Křenovice vás
zvou na 2. ročník folk & country & bluegrass
festivalu Křenovický Rakovec, který se koná
v sobotu 12. června od 13 hodin v areálu fotbalového hřiště. Můžete se těšit na skupiny Koňaboj,
Poloband, Drive, Taverna, Sedlo, Careta, na bratry Pospíšilovy a Jirku Fadrného. Večer zakončí
country bál se skupinou Kompromis. V doprovodném programu uvidíte ukázky historického
šermu a divadlo A. Vorla. Vstupné je 60 Kč. Akce
se koná za každého počasí.
(fsc)
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30. duben 2004

Petr Šafář a Pavel Čapek, moderátor sportovních akcí

Slavkov v Evropû
Náměstí se na jeden den změnilo v beachvolejbalový kurt

V zámeckém parku koncertovala
Osada…
…a večer na náměstí František Nedvěd

Neuvěřitelné kousky
slavkovských
biketrialistů

Půlnoční ohňostroj – jsme v Evropské unii!

Celý den panovala na náměstí dobrá nálada, ke které přispěly ukázky aerobiku, fotbalisté, volejbalisté, cyklisté,
stolní tenisté a další sportovci a umělci, o čemž svědčí
také spokojené úsměvy na tvářích ministra B. Sobotky
a starosty P. Kostíka.
Foto na této dvoustranû: R. Lánsk˘, Z. Pavlík, mab

Slavkovské čarodějnice
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ve stylu hippies v zámeckém parku. Vystoupili
The Beatles Revival. Návštěvníci přišli ve stylovém oblečení (poznáte paní učitelku?). Děti obdivovaly pravé indiánské týpí a nechyběly ani projížďky na koních. Poslední foto je ze Zahradních
dnů, které se konaly 14.–16. května.
(mab)

Vážení přátelé dobré country a folku,
pomalu a jistě se blíží svátek této hudby ve
Slavkově u Brna. 6. 8. 2004 v 19 h na nádvoří našeho nádherného zámku vypukne již 6. ročník
přehlídky „ Folk a country na zámku.“ Letos jsme
vymysleli s pořadatelem akce Historickým muzeem ve Slavkově u Brna pár novinek a doufám že
to oceníte a navštívíte tuto akci v co největším
množství. Kdo vám letos zahraje a zazpívá?
Bude to talentovaná trampská skupina Přístav.
V minulosti jsme dávali vždy šanci začínajícím
kapelám i letos tomu nebude jinak. Druhá vběhne
na scénu Bokomara z nedalekých Kobeřic. To je
uskupení pro změnu velmi ostřílené jehož jméno
je na české folkové scéně pojem.

Třetím účastníkem je legenda
naší country hudby – Poutníci.
Vrcholem letošního festivalu bude
jedna z nejpopulárnějších folkových
kapel posledních let, skupina Nezmaři. A samotný
závěr večera vytvoří Lokálka z Hradce Králové.
Druhou novinkou naší akce je country bál, který započne hned po skončení koncertu přibližně
kolem půlnoci. K tanci vám bude hrát čím dál tím
víc oblíbenější soubor Osada ze Slavkova u Brna.
Během června a července vám ve zpravodaji
blíže představím jednotlivé účinkující a seznámím
vás s případnými novinkami.
Na vaši účast se těší
Jiří Karas Pola

Úspûch mlad˘ch
basketbalistek

Slavnostní vyﬁazení absolventÛ
techniky a činností spojených s výcvikem
u Vojenské akademie
Celý program se uskuteční 25. června 2004
od 9 do 12 hodin v prostorách zahradního parteru zámku ve Slavkově u Brna.
(ls)
Basketbalistky ISŠ ve Slavkově (D.
Řezáčová, M. Pitáková, T. Čvančarová, T.
Blahová, K. Jelínková, I. Protivová, A.
Smutková) obsadily 1. místo v okr. přeboru
a 4. místo v regionálním přeboru SŠ. Je to
největší úspěch dívčího basketbalu na ISŠ
ve Slavkově.
Foto: J. Sekerková

Velitel Vojenské akademie „Hranických
akademiků“ ve Vyškově společně se starostou
Slavkova u Brna si vás dovolují pozvat na
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ absolventů kurzů Vojenské akademie.
V průběhu slavnostního dopoledne v rámci
dne otevřených dveří zhlédnete seskok výsadkářů, jejich slanění z vrtulníku, ukázku zbraní,





centrála Újezd u Brna
544 224 435

KUPON NA V·ECHNO

SLEVA –15 %
(z pÛvodních cen mimo akãní modely, mobilní telefony, Miele a nulové nav˘‰ení)

+ navíc doprava do 30 km ZDARMA
(platí na všechny objemné výrobky i akční nad 6000 Kč)

Tato sleva platí do 4. 6. 2004 pﬁi pﬁedloÏení tohoto inzerátu!


• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra), 545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20.00 h
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okénko
Naše územní organizace Svazu diabetiků ČR
uspořádala ve dnech 26. 4.–3. 5. týdenní edukačně preventivní pobyt v lázních Luhačovice.
Všech 30 účastniků bylo spokojeno jak se službami v lázních, tak také s odbornými přednáškami
z oblasti diabetologie. Ve volném čase jsme si
také zasportovali, zaplavali v bazénu a navštívili
kulturní podniky. 1. května jsme hráli už tradiční
turnaj v pétanque na lázeňském náměstí před kolonádou. Značný obdiv návštěvníků lázní budila
naše bílá trička s glukometrem a bílé čepice s nápisem „Svaz diabetiků ČR“. Užili jsme si lázeňské procedury, ochutnali vodu nejen z Vincentky,
ale i z ostatních léčivých pramenů Aloisky,
Ottovky a z pramene Dr. Štastného, který nám
vybublával pod okny léčebného domu Dagmar,
kde jsme byli ubytováni. O spokojenosti účastníků svědčí také fotografie z pobytu.
Všem, kteří mají zájem chceme připomenout,
že celé léto za příznivého počasí hrajeme každou
středu od 17 h. pétanque v zámeckém parku.
V edukačně motivačním programu budeme pokračovat po prázdninách, termíny a obsah jednotlivých přednášek obdrží naši členové na pozvánkách a také to uveřejníme ve Slavkovském
zpravodaji.
Nezapomeňte, že už v pondělí 5. července t. r.
začínáme od 9.30 hod. na letním koupališti se
cvičením a plaváním pro diabetiky a seniory.
Naše organizace také pořádá pro rodiny s diabetickými dětmi z našeho regionu ve dnech 25. 6. až
27. 6. 2004 víkendový pobyt se zajímavým programem. Tento pobyt se uskuteční v rekreačním
středisku Čermák ve Sloupu v Moravském krasu.
Pokud si chcete vyměnit zkušenosti a na konci
školního roku dopřát svému dítěti tři dny v překrásné přírodě Moravského krasu, ještě se můžete přihlásit.
A na závěr několik informaci o rostlině, která
obsahuje přírodní nekalorické sladidlo. Jmenuje
se stevia rebaudiana, Bertoni. Indiáni v Jižní
Americe si s ní ochucovali jídlo. Obsahuje látku
steviozid a ve srovnání s cukrem je její sladivost
1:300. Mimo sladké chuti obsahuje celou řadu látek jako betakaroten, tanin, rutin, vitaminy
A a C a další. Stevie je používána jako přírodní
sladidlo, které nemá vliv na hladinu cukru v krvi.
Její lístky se dávají čerstvé, nebo sušené do jídel

a nápojů. Je tedy ideálním nechemickým sladidlem i pro diabetiky. Tuto rostlinu u nás dostanete v některých květinářstvích, nebo v botanických
zahradách spolu s návodem na pěstován í v domácích podmínkách, kde vyžaduje hodně světla
a teplo.
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje se
dostal do Dia okénka vtipný šotek, takže v textu
bylo uveřejněno: „Dobrým vtipem jsou také houby-májovky“. Samozřejmě mělo být „Dobrým tipem jsou také houby-májovky“. Prosíme čtenáře
za prominutí.
Marie Miškolczyová

Úspûch mlad˘ch hráãÛ pétanque
V sobotu 22. května se konalo v Čenkovicích
Mistrovství České republiky juniorů v pétanque.
Barvy slavkovského klubu hájili Filip a Tomáš
Bayerovi. Po vynikajících výkonech během celého mistrovství ČR vybojovali zatím největší úspěch pro slavkovský pétanque. Tomáš Bayer obsadil 3. místo a Filip Bayer se umístil jako druhý
v republice. Tímto výkonem si vybojoval účast
na přípravném soustředění před mistrovstvím
Evropy juniorů ve francouzském městě Aix-enProvence. Blahopřejeme.
Oddíl pétanque Slavkov u Brna

V˘stava belgické umûlkynû
V různých zemích – v České republice, Nizozemsku a Belgii – hledala belgická umělkyně
Brénine 36 rodin, které by chtěly spolupracovat
na jejím uměleckém projektu „knižní díly“.
Rodiny dostaly dřevěnou knihu o 12 stranách
a každý měsíc měly vyplnit jednu stranu fotkami, kresbami, výstřižky z novin, atd. Po roce se
daly všechny tyto dřevěné knihy dohromady
a Brénine pro každou z nich vytvořila obálku.
Současně také vytvořila siluetu každé osoby,
která se projektu účastnila. Každá rodina také
odevzdala pár starých bot a výsledkem byla expozice. Tento společenský umělecký projekt bude mít po jednom roce svou soubornou výstavu.
Teepak s.r.o Slavkov u Brna Česká republika
ve spolupráci s Teepak NV Lommel Belgie
a Teepak BV Delfzijl Nizozemsko vás zvou do
Rubensova sálu zámku Slavkov na vernisáž výstavy uměleckého projektu Brénine „Knižní
díly“. Výstavu zahájí pan Walter Moens, zástupce vlámské vlády v Rakousku, České republice a Maďarsku ve středu 23. června 2004
v 17 hodin. Výstava bude přístupná do konce
září 2004.
Miroslav Šebela

Kalendář akcí – červen 2004
Datum

1. 6.
2. 6 a 7. 6.
3. 6.
3. 6.
5. a 6. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
10. 6
12. a 13. 6.
14. 6.
19. a 20. 6.
20. 6.

hod.

17.00
14.00
9.00–17.00
10.00–16.00
11.00
19.30
14.30
19.30
9.00–17.00
16.00

24. 6.
17.00
26. 6.
10.00–16.00
26. 6.
20.00
29. 6
14.30–18.00
3. 6.–1. 8.
5. 6.
24. 6.–8. 8.
do 18. 7.
do konce sezony 2004

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

spol.
spol.
v˘st.
sport.
sport.
sport.
sport.
kult.

Dûtsk˘ den pro I. stupeÀ Z·
Dûtsk˘ den pro M·
VernisáÏ v˘stavy ‰perkÛ a malovaného hedvábí Hany a Michaely Kr‰kov˘ch
SoutûÏ ve stﬁelbû ze vzduchovky
Mistrovství âR – tﬁída EKO a cestovní vozy
SoutûÏ mládeÏnick˘ch kolektivÛ
Skokové závody Pohár Mûsta Slavkova u Brna
Concentus Moraviae – první koncert. Alexander Besa – viola, Petra Besa – klavír
Vstupné: 80 Kã a 40 Kã, pﬁedprodej vstupenek KIC Bûhounská, tel.: 544 210 863
Jízda zruãnosti na kole. S sebou: kolo, helmu a chrániãe
PGA Golf tour 2004
Concentus Moraviae – druh˘ koncert. Pavel ·porcl – housle, Petr Jiﬁíkovsk˘ – klavír
Mistrovství âR – tﬁída EKO 1:5 a cestovní vozy 1:5
Hudební festival SLAVKOV 2004. Vystoupí: Lenka Nová, Prohrála v kartách, Jana Kirschner, Hana Hegerová,
Dan Bárta & IIIustratosphere, Lucie Bílá, Karel Plíhal, Mig 21. Pﬁedprodej vstupenek Glanc s.r.o., Brno, tel.: 545 575 243
VernisáÏ v˘stavy paliãkovaná krajka
Oldtimer festival. Setkání veteránÛ v zámeckém parku s doprovod. programem, kost˘mované prohlídky zámku
Zámecká letní noc
Diskotéka
V˘stava ‰perkÛ a malovaného hedvábí Hany a Michaely Kr‰kov˘ch
V˘stava jagdteriérÛ
V˘stava paliãkované krajky
Evropa ve Slavkovû, Slavkov v Evropû – v˘stava ÏákÛ ZU· Fr. France Slavkov u Brna
Václav Antonín Kounic – volnû pﬁístupné v pﬁízemí zámku
Renesanãní gobelín. V˘stava zrestaurovaného gobelínu ze 16. století

Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
RubensÛv sál
stadion
areál ARC Slavkov
Zámecká stﬁelnice
závodi‰tû JSC
RubensÛv sál

HM
HM
HM
DDM
ARC Slavkov
E-COM s.r.o.
JSC Slavkov
HM

sraz u stadionu
golfové hﬁi‰tû
Spoleãensk˘ dÛm
areál ARC Slavkov
Zámeck˘ park
HM
galerie Austerlitz
Zámeck˘ park
nádvoﬁí zámku
DDM
galerie O.K
Zámeck˘ park
galerii Austerlitz
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov

DDM
GCA
HM
ARC Slavkov
Glanc s.r.o.,

sport.
sport.
kult.
sport.
kult.
v˘st.
spol.
spol.
spol.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st

HM
HM
HM
DDM
HM
MS KozoroÏec
HM
HM, ZU· Fr. France
HM
HM
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Pranostika: Když červen sluncem pohostí, úroda bude v hojnosti.
Červen se již počítá za letní měsíc. Průměrná
denní teplota je 17 °C. Dešťových srážek bývá asi
70 mm, jarní vláha je již spotřebována a musíme
zavlažovat. Červen přináší první čerstvé ovoce.
Začínáme nejranějšími odrůdami jahod a třešní, zelený angrešt sklízíme na kompotování. Potom dozrávají rané odrůdy rybízu a koncem měsíce první
maliny. Začíná se sklízet zelený hrášek, rané kedlubny, ředkvička, salát a také velmi rané brambory.
Za vlhkého teplého počasí se nám začínají šířit
houbové choroby, a to strupovitost a padlí na jádrovinách, proti kterým zasáhneme přípravkem RUBIGAN 12 EC 0,04-0,06%, který střídáme s CLARINETEM20 SC 0,1-0,15%. U zeleniny a brambor
hrozí masivní výskyt plísní. U rajčat plíseň rajčete
a septoriová skvrnitost listů: ACROBAT MZ 0,5%,
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 0,5%- ochranná lhůta 3 dny. Plíseň bramborová na bramborách ACROBAT MZ 0,4%, RIDOMIL GOLD MZ 68 WP
0,5%. Plíseň cibulová: ACROBAT MZ 0,5%.
Plíseň okurková: ACROBAT MZ 0,25% před sklizní a ALIETTE 80 WP 0,2% během sklizně –
ochranná lhůta 3 dny. Mandelinku bramborovou
účinně likviduje MOSPILAN 20 SP 0,012% , CALYPSO 480 SC O,O2%. Proti obaleči jabloňovému použijeme MOSPILAN 2O SP 0,025% nebo
ZOLONE 35 EC 0,2%. Proti vrtuli třešňové, která
způsobuje červivost plodů se používá SUMITHION SUPER 0,1% s ochranou lhůtou 10 dnů. Na
mšice je osvědčený PIRIMOR 25 WG 0,1-0,15%.
OBALEČ JABLEČNÝ: je původcem červivosti
jablek. Jde o drobného nočního motýlka s rozpětím
křídel 2 cm. Samičky po oplození kladou vajíčka na
listy a plůdky jabloní. Housenky se vylíhnou za 4–8
dnů a vžírají se do plodů, které znehodnocené za 3
až 4 týdny opouští, v úkrytech se kuklí a dávají
vzniknout nové generaci. Housenka navštíví 2–3
plody. V našich podmínkách má obaleč 2 generace
a 2–3 letové vlny. Ke sledování náletu jsou vhodné
feromonové lapáky. Za normálního průběhu počasí
je nutnost ošetření signalizovaná od 2. června. Z přípravků použijeme regulátory růstu a vývoje hmyzu:
DIMILIN 48 SC 0,025%, NOMOLT 15 SC 0,075%,
INSEGAR 25 WP 0,03% nebo ZOLONE 35 EC
WP 0,2%, RELDAN 40 EC 0,125%, SUMITHION

SUPER 0,1%, MOSAPILAN 20 SC 0,025. Z nechemické ochrany můžeme vychytávat housenky
pomocí lapacích pásů z vlnité lepenky připevněné na
kmeny – nasazují se v březnu. Umístěním hnízdních
budek pro sýkorky a jiné užitečné ptactvo.
PLÍSEŇ OKURKOVÁ – je významnou a limitující chorobou okurek. Na horní straně listů vznikají hranaté, světle zelené až žlutozelené skvrny ohraničené listovými žilkami. Ojedinělý výskyt těchto
skvrn postupně narůstá, na spodní straně listů se
vytváří šedofialový „porost“ plísně (možnost záměny se sviluškou chmelovou). Napadené pletivo
listů hnědne, listy postupně usychají až dochází
k úhynu celé rostliny. K šíření plísně okurkové je
potřeba ovlhčení listů, infikovány mohou být pouze vlhké listy. Při silném infekčním tlaku a teplotě
20–25 °C stačí pouze dvouhodinové ovlhčení listů.
Doporučuje se zálivka ke kořenům, bez ovlhčení
listů. Při vlhkém a teplém počasí neodkládat ošetření některým z přípravků: ACROBAT MZ O,25%?
BRAVO 500 0,2%, PREVICUR 607 SL 0,3-0,4%,
ALIETTE 80 WP 0,2%, MIKAL M 0,3%. V poslední době se začínají na trhu objevovat okurky tolerantní k plísni okurkové. Bohatou úrodu a radost ze
zahrady přejí
zahrádkáři ZO Slavkov u Brna

Fotbal v ãervnu

A mužstvo – KP JmKFS
So 12. 6. – Cukrovar Hrušovany n. J. – 16.30 h.
B mužstvo – OP Vyškovska
So 5. 6. – Sokol Brankovice – 16.30 hod.
Ne 20. 6. – Sokol Dědice B – 14.30 hod.
dorost – I. tř. JmKFS
So 5. 6. – Sokol Lipov – 14.15 hod.
Ne 20. 6. – SK Líšeň – 12.15 hod.
Žáci i obě přípravky již své soutěže dohráli.
Ne 6. 6. 2004 – turnaj mladších přípravek O pohár města Slavkova za účasti mužstev Bučovic,
Drnovic A a B, Letonic, Rousínova a Slavkova.
Začátek v 10.00 hod.
VV SK Slavkov děkuje svým příznivcům
i sponzorům, kteří navštěvují naše utkání a přispívají na naši činnost. Těšíme se na shledanou
v příštím soutěžním ročníku 04/05.
rs

Odkaz Františka Sušila
Pﬁíspûvek k 200. v˘roãí narození na‰eho v˘znamného krajana prof. ThDr. P. Franti‰ka Su‰ila (14. 6. 1804–31. 5. 1868)
K lidovým obřadním a obyčejovým
tradicím, tak
i k běžnému
životu patřily nerozlučně
lidové
z p ě v y .
Vskutku
monumentální odkaz
v podobě sebraných Moravských lidových písní nám zanechal všestranně nadaný katolický kněz P. F.
Sušil. Třetí vydání souboru v r. 1860 obsahovalo na 2361 písní. Narodil se v období napoleonských válek v Rousínově v měšťanském
domě č. 6 na náměstí jako syn hostinského
a rolníka. První tři třídy gymnázia studoval
doma na soukromých hodinách svého strýce
kaplana P. Františka Pospíšila. V té době si vy-

tváří vztah k lidové hudební tvořivosti. V roce
1827 začíná působit jako kaplan v Komárově
a po deseti letech se stává profesorem novozákonného studia v Brně a také kanovníkem
Královské kapituly Brněnské. Byl přesvědčen
o nutnosti ctít odkazy předků i jejich víru
a proto svou činnost směřoval k velkému misijnímu dílu, k vzdělanosti a mravní obrodě.
Spoluzakládá spolek „Dědictví sv. Cyrilla
a Metoděje“, jehož se stává prvním starostou
a který pozvedl kulturní úroveň celé Moravy.
Svou obětavou sběratelskou činností trvající tři
desítky let si P. F. Sušil získal nesmírné zásluhy o zachování pokladnice lidových písní a to
i na západním Slovensku a v severních
Rakousích. Pro své zásluhy v oblasti kultury
i literatury obdržel v roce 1865 čestný doktorát
na Císařsko-královské universitě ve Vídni.
Umírá po těžké nemoci v Bystřici pod
Hostýnem. Jeho ostatky jsou později převezeny na brněnský Ústřední hřbitov. Rozsáhlý
program vzpomínkových oslav je připraven
v Rousínově od 6. do 26. června.
J. Seifert
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
KILL BILL. UMA THURMAN. Byl to její svatební den a oni se ji pokusili
zabít. Po ãtyﬁech letech komatu se „nevûsta“ vydává na cestu pomsty.
HVùZDNÁ PùCHOTA 2. Nejlep‰í jednotka Federace se stﬁetává s hordou
nepﬁátelsk˘ch broukÛ. Ale tentokrát jsou brouci pﬁipraveni!
TENKRÁT V MEXIKU. ANTONIO BANDERAS, SALMA HAYEK, JOHNNY
DEPP. Desperado se vrátil. Sága o tajemném hrdinovi s kytarou pokraãuje!
LÁSKA S RIZIKEM. BEN AFFLECK, JENNIFER LOPEZ. Nejhor‰í film
roku? 9 cen Zlatá malina. Ale jedno víme jistû, Oscara nedostal Ïádného!
Posuìte sami!
POJÍDAâ H¤ÍCHÒ. Po staletí existuje tajn˘ ﬁád knûÏí, kteﬁí nejsou v Ïádné církvi. Pod maskou dobra se skr˘vá ëábel!
FÉROVÍ ZLODùJI. NICK NOLTE, JASON FLEMYNG, TCHÉKY DARYO.
Nechce peníze. Chce to, co za peníze není.
NESNESITELNÁ KRUTOST. GEORGE CLOONEY, CATHERINE ZETA JONES. ·piãkov˘ rozvodov˘ právník podlehne kouzlu své klientky, která
chce o v‰e pﬁipravit svého souãasného manÏela.
D.C.SNIPER: 23 DNÍ STRACHU. Film byl natoãen podle skuteãné události z ﬁíjna roku 2003, kdy pﬁipravil odstﬁelovaã o Ïivot deset nevinn˘ch
obãanÛ Washingtonu a dal‰í tﬁi tûÏce zranil..
13 MRTV¯CH MUÎÒ. LORENZO LAMAS. Promluv dﬁív, neÏ zasvi‰tí gilotina! AÏ promluví‰, chcípni!
HRA O âAS. SAMUEL L. JACKSON, MILLA JOVOVICH. On byl víc neÏ
policista. Ona byla víc neÏ zlodûjka. .
CORONADO. Slíbila mu, Ïe za ním pÛjde aÏ na konec svûta… Ale
Coronado na mapû nebylo..
NA KONCI V·ECH VÁLEK. ROBERT CARLYTE, KIEFER SUTHERLAND,
CIARAN McMENAMIN. Film je inspirován Ïivotním osudem Ernesta
Gordona, kterému se za II. svûtové války povedlo pﬁeÏít peklo zajateckého tábora, leÏícího uprostﬁed barmské dÏungle.
âTY¤I PÍRKA. HEATH LEDGER, KATE HUDSON, WES BENTLE. Zkou‰ka cti
– aby zachránil nejlep‰ího pﬁítele, musí riskovat v‰e, na ãem mu záleÏí.
BAZÉN. CHARLOTTE RAMPLING, LUDIVINE SAGNIER. Na dnû je ticho.
Hrobové ticho. Ponoﬁte se do nejvût‰í sexy záhady tohoto roku!
NOVO. EDUARD NORIEGA, JULIE GAYET. KaÏd˘ den je nov˘ den.
PokaÏdé je jako poprvé… Ztratil pamûÈ. Hledal lásku. Na‰el sex. .
CHVùNÍ 4. MICHAEL GROSS. Neviditeln˘ predátor likviduje havíﬁe z odlehlého hornického mûsteãka v Nevadû. Rozpoutá se totální válka, která
eskaluje v ulicích mûsteãka!
MEZI NÁMI DùVâATY. JAMIE LEE CURTIS, LINDSAY LOHAN. Noãní
mÛra kaÏdé dospívající dcery… b˘t stejná jako matka!
IN AMERIKA. PADDY CONSIDINE, SAMANTHA MORTON. Pﬁíbûh irské
rodiny, která se za novou budoucností pﬁestûhovala do New Yorku.
HOLKY Z LEP·Í SPOLEâNOSTI. BRITTANY MURPHY, DAKOTA FANNING. Pﬁíbûh rokenrolové princezny a devítileté nezbedné holky. Jedna
druhou nauãí, jak se chovat. .
ZÁ·KODNÍK. JOE VITERELLI, WILLIAM DE MEO, CONOR DUBIN. Mafie
z tebe udûlá muÏe. Nebo mrtvolu!
ZTRACEN¯ POKLAD- STEPHEN BALDWIN, NICOLETTE SHERIDAN.
Carl nalezne mapu, na níÏ je zakreslen ztracen˘ ColumbÛv poklad. Je
unesen a jeho bratr se vydá hledat Carla i vzácn˘ poklad. !
OKNO NAPROTI. Láska ãíhá v kaÏdém oknû. Vítûzn˘ film MFF Karlovy
Vary 2003. Cena za reÏii a nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon.
ZVRÁCEN¯. MONICA BELLUCI, VINCENT CASSEL. Více brutality a sexuálního násilí jste ve filmu nevidûli!
MANSON. Mûl rád Beatles, skladby pro violoncello a miloval hamburgery. Charles Manson, jeden z nejznámûj‰ích vrahÛ Ameriky. Zodpovûdn˘
za vraÏdu Sharon Tate, jedné z nejkrásnûj‰ích Ïen Ameriky.
DOKONALÁ! CHRIS EIGEMAN, JENNY McCARTHY. Ideální film pro pﬁípad, Ïe stále zkou‰íte a nemÛÏete najít toho pravého.
GOMEZ § TAVAREZ. STOMY BUGSY, JEAN YANNE. Drsní francouz‰tí
Bad boys se prostﬁíleli na úroveÀ hollywoodské produkce.
MARCI X. LISA KUDROW, JANE KRAKOWSKI. Upjatá sleãinka z lep‰í
spoleãnosti napravuje pﬁisprostlého rappera a on jí na oplátku ukazuje,
o ãem je Ïivot doopravdy.
VIDLÁCI V RUSKU. DAVID ARQUETTE, TIM BLAKE NELSON. Farmáﬁi
z malého mûsta se vydávají do Ruska, aby zde na‰li dobrou hospodyni.
VRAÎDA V GREENWICH. Pravdiv˘ pﬁíbûh jedné z nejzáhadnûj‰ích vraÏd
v Americe. Budete jen tûÏko vûﬁit tomu, Ïe se nûco takového stalo!
RADIO. ED HARRIS, CUBA GOODING JR. Skuteãn˘ pﬁíbûh mladíka, kter˘ se
stal dÛleÏit˘m muÏem fotbalového t˘mu a pomohl hráãÛm stát se ‰ampiony.
MAURICE TO ZA¤ÍDÍ. ALICE EVANS, GOTZ OTTO. Záletníci, ãuÀaãinky,
je neuvûﬁitelné, ãím se lidé baví! Humor na ostﬁí motorové pily..
sedmi dûtí a jejich pﬁátelé z digitálního svûta jsou opût zde s nov˘mi a nevídan˘m dobrodruÏstvím.
NARU·ITEL. OLIVER GRUNER. Nemohou ho vystopovat, nemohou ho
chytit, nemohou ho zabít…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

1. 6. úter˘

19.30 hod.

3. 6. ãtvrtek

19.30 hod.

5. 6. sobota

19.30 hod.

6. 6. nedûle

16.30 hod.

8. 6. úter˘

19.30 hod.

10. 6. ãtvrtek

19.30 hod.

12. 6. sobota

19.30 hod.

13. 6. nedûle

19.30 hod.

17. 6. ãtvrtek

19.30 hod.

RISKNI TO S POLLY

kina.365dni.cz

90 min.

Pro nejopatrnûj‰ího muÏe na Zemi zaãíná b˘t Ïivot zajímav˘. Jeho dokonalé plány pro Ïivot a lásku zmaﬁí jeho nevûsta. Romantická
komedie o tom, Ïe riskovat se nûkdy vyplatí. Komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

âERT VÍ PROâ

100 min.

Bylo jedno vytunelované království, které mÛÏe zachránit jenom k‰eft s peklem. Je v˘hodné prodat královu du‰i? Nová ãeská filmová
pohádka. ReÏie R. Vávra, hrají: I. JanÏurová, T. Pauhofová, J. Somr a dal‰í.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

V¯PLATA

110 min.

Vûdût pﬁíli‰ mnoho se nevyplácí. A tak si geniální analytik nechává vygumovat pamûÈ, aby se doÏil dÛchodu. Namísto honoráﬁe mu hrozí
smrt. Akãní thriller USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

SAMURAJ

116 min.

Je slep˘, ale jeho meã dokáÏe vÏdy zasáhnout správn˘ cíl. Zloãineck˘ klan terorizuje mûsteãko. Zatoichi nejde pro nûjaké to píchnutí daleko.
Japonsk˘ dobrodruÏn˘ film. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

UMUâENÍ KRISTA

127 min.

Posledních dvanáct hodin ze Ïivota JeÏí‰e z Nazaretu. S pﬁiãinûním Jidá‰e, veleknûÏí, Piláta a Herodese smûﬁuje se sv˘m kﬁíÏem na
vrchol Golgoty, kde ho ãeká smrt i vykoupení. Sugestivní filmov˘ pﬁepis evangelia oãima Mela Gibsona. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno
19. 6. sobota

19.30 hod.

20. 6. nedûle

19.30 hod.

22. 6. úter˘

19.30 hod.

24. 6. ãtvrtek

19.30 hod.

26. 6. sobota

19.30 hod.

27. 6. nedûle

19.30 hod.

29. 6. úter˘

19.30 hod.

1. 7. ãtvrtek

19.30 hod.

3. 7. sobota

19.30 hod.

4. 7. nedûle

19.30 hod.

6. 7. úter˘

19.30 hod.

NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN

152 min.

Válka Jihu proti Severu, rok 1864. Vrací se domÛ, kde zanechal svoji lásku. Pﬁíbûh o velké lásce, která byla navzdory v‰udypﬁítomné smrti
nakonec naplnûna. Film USA.
Vstupné: 59, 61 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

STRA·IDELN¯ DÒM

99 min.

DokáÏe prodat kaÏdou nemovitost, ale tentokrát mu stra‰í ve vûÏi. Kdo vstoupí, zemﬁe. Smíchy. E. Murphy v hlavní roli filmové komedie USA.
Vstupné: 59, 61 Kã
MládeÏi pﬁístupno

PACH KRVE

84 min.

Na zaãátku jich bylo ‰est. Ztratili se v pralese Západní Virginie. Tam ﬁádí zmutovaní kanibalové. Tak jsou vydﬁení v˘letníci brutálnû likvidováni.
Horor USA. Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

OHNIV¯ OCEÁN

136 min.

Dobrodruh s indiánskou krví bojuje s arabskou pou‰tí. 3000 mil dlouh˘ závod arabskou pou‰tí je záleÏitost cti, ale také bojem o pﬁeÏití.
Film USA. Vstupné: 59, 61 Kã
MládeÏi pﬁístupno

SCARY MOVIE 3

84 min.

Televizní redaktorka se setkává se záhadn˘mi pﬁípady. Je vyvolená pomoci americkému prezidentovi zachránit Spojené státy od vetﬁelcÛ
z vesmíru. Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

WILBUR SE CHCE ZABÍT

105 min.

Chce spáchat sebevraÏdu, ale má smÛlu. Kdykoliv se pokusí zprovodit ze svûta, náhoda mu v tom zabrání. Voda je mûlká, plyn tﬁeba
nejdﬁíve zaplatit. Îivot ale zmûní pﬁíchod krásné ãernovlásky. Koproduãní film Dánsko/VB/·védsko/Francie.
MládeÏi nepﬁístupno
8. 7. ãtvrtek

19.30 hod.

DOGVILLE

138 min.

Daleko od civilizace hledá úkryt mladá Ïena. Ujme se jí místní intelektuál a díky jeho pﬁímluvû vezmou dívku mezi sebe. âasem se bez ní
v Dogville nedokáÏí obejít. Koprodukãní film Dánko/·védsko/Francie. Cena na MFF v Cannes 2003.
MládeÏi do 12 let nepﬁístupno
10. 7. sobota

19.30 hod.

11. 7. nedûle

19.30 hod.

KÁMO·

100 min.

Pﬁíbûh o pﬁátelství, lásce a slávû mladíka, kterého opustila pﬁítelkynû. Propadá beznadûji, ale jeho trable se stávají veﬁejn˘m tajemstvím,
kter˘mi se baví televizní diváci. Má v‰ak ﬁadu dal‰ích problémÛ. Komedie. Norsko.
MládeÏi pﬁístupno

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