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Podvečerní koncert slavkovské zámecké kapely v rakouském Hornu.

Foto: Z. Pavlík

Úspûch slavkovské kapely v Hornu
Poslední srpnovou neděli navštívila 27členná delegace našeho města partnerské dolnorakouské město Horn. Delegaci tvořili zástupci radnice v čele se starostou, ale především
Zámecká slavkovská kapela vedená panem Milanem Hrazdílkem.
Do Hornu jsme vyjeli na pozvání vedení
města a také místní dechové kapely, která je
organizátorem tradičního festivalu dechových
hudeb z Dolního Rakouska. Za zvuku svižného pochodu a s vlajkou našeho města jsme napochodovali do dějiště festivalu, kde jsme
vzbudili zasloužený ohlas nejen u diváků, ale
i u ostatních účinkujících. V dalším průběhu
dne došlo jednak k pracovnímu setkání staro-

Václavský jarmark

stů obou partnerských měst a jednak k celé
řadě neformálních setkání členů naší delegace
s radními i občany Hornu. Historii města jsme
mohli poznat při prohlídce místního muzea.
Vyvrcholením naší návštěvy byl ovšem
podvečerní koncert slavkovské zámecké kapely, která hrála zaplněnému festivalovému
sálu téměř dvě hodiny a sklidila mohutný potlesk. Spokojené rakouské publikum si vyžádalo dokonce několik přídavků. Naše vystoupení ukázalo, že hudba nezná hranic a že
podobné akce přispívají k rozvoji přátelství
obou národů.
PhDr. Hana Sokoltová

V soboru 27. září 2003 se opět v zámeckém parku rozestaví barevné stánky s řemeslnými výrobky i se spotřebním zbožím.
Tradiční Václavský jarmark bude otevřen
od 9 do 16 hodin. V zámku bude možné od
9 do 15 hodin zúčastnit se kostýmovaných
prohlídek Oživená historie se scénkami ze
života šlechty i služebnictva.
HM

Občané, kteří vlastní občanské průkazy typu
knížka nebo růžovou identifikační kartu, mohou
již nyní požádat o jeho výměnu za občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. S koncem roku
2005 občanské průkazy bez strojově čitelné zóny
přestanou platit. Žádost o výměnu platného občanského průkazu se podává na odboru vnitřních
věcí Městského úřadu ve Slavkově u Brna, budova na Palackého nám. 260 (býv. pošta), přízemí
vlevo (Po + St 8.00–11.30, 12.30–17.00 hod.)
nebo na matričním úřadu v místě trvalého pobytu. K žádosti s podpisem držitele je třeba připojit
fotografii, odpovídající současné podobě občana,
a stávající občanský průkaz.
V případě nesrovnalostí může úřad požadovat předložení matričních dokladů, příp. jiných
dokladů osvědčujících údaje uvedené na žádosti. Doporučujeme proto občanům, aby si v zájmu rychlého vyřízení vzali s sebou potřebné
doklady (např. rodný list, oddací list, doklad
opravňující občana k užívání vědeckého titulu
nebo hodnost atd.). Nový občanský průkaz se
vydává bez správního poplatku.
Další informace lze získat na tel. čísle
544 121 138 nebo na matričních úřadech.
Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Spokojení posluchači.

Foto: H. Klement

Výstava na zámku
Do 17. listopadu 2003 bude otevřena v galerii O.K. na zámku ve Slavkově u Brna výstava OBRAZY ZE DVOU SVĚTŮ – Lubo
Kralicek (český autor, který od 60. let žije
v USA).
HM
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Delegace našeho města před radnicí v Hornu.

Foto: Z. Pavlík

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

2

9/2003

16. schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 1. 9. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své 16.
řádné schůzi dne 1. 9. 2003 projednala celkem 32 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program své 16. řádné schůze a volí ověmanželů Ivana a Jolany Charvátových ze Slavkova u Brna.
řovatele zápisu.
Cena za pozemek ve výši 3960 Kč a náklady spojené s prode2. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých
jem (geometrický plán, správní poplatky, výpis z KN) budou
RM na svých dřívějších schůzích z minulých volebních obdokupujícími uhrazeny nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
bí i z volebního období 2002–2006.
Část kupní ceny ve výši 30% bude převedena do Fondu pro
3. RM za osobní účasti předsedkyně komise pro školní
výkupy pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
a mimoškolní aktivity mládeže Mgr. Evy Hudcové projednala
9. RM po projednání provozního řádu dětského hřiště v ulizprávu o činnosti této komise RM, přičemž se významněji zaci Litavská a hřiště na sídlišti Zlatá Hora:
bývala především problematikou nárůstu drogové závislosti
a) schvaluje navržené provozní řády pro dětské hřiště v uliu mládeže a možnostmi řešení této situace.
ci Litavská a pro hřiště na sídlišti Zlatá Hora se zapracováním
4. RM po projednání zprávy předložené odborem IR zamítá
připomínek vznesených na schůzi RM.
žádost pana Miroslava Soukopa na zrušení čtyř odstavných
b) ukládá TSMS provádět kontrolu provozního řádu, výkon
stání v ulici Úzká a souhlasí s realizací rekonstrukce vozovky
správy a zajištění údržby dětského hřiště v ulici Litavská
v rozsahu dle platné projektové dokumentace z důvodu poa hřiště na sídlišti Zlatá Hora.
kročilosti stavu výstavby. Současně nedoporučuje ZM změnit
10. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemku p.č.
své usnesení k bodu č. 4.8. přijatému na III. řádném zasedání
347/4 orná půda o výměře 3,7262 ha bezúplatnou formou dle
ZM, které se konalo dne 23. 6. 2003, tzn. prodej pozemku
zákona č. 95/1992 Sb. ve znění pozdějších změn z vlastnictví
v rozsahu požadovaném kupujícím.
Pozemkového fondu ČR, Územní pracoviště Vyškov, Palánek
5. RM po projednání zprávy o průběžném plnění programu
1 do majetku Města Slavkova u Brna.
rozvoje města Slavkova u Brna pro rok 2003 ke dni 31. 8.
11. RM po projednání zprávy s informací o záměru výstav2003 bere obsah uvedené zprávy na vědomí a doporučuje ji
by RD v prodloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna
předložit k projednání ZM se zapracovanými připomínkami.
bere obsah tohoto materiálu na vědomí.
6. RM po projednání návrhu na prodej pozemků v lokalitě
12. RM ukládá MěÚ zapracovat náklady na údržbu lipové
Bučovická v katastrálním území Slavkov u Brna doporučuje
aleje v ulici Tyršova v celkové hodnotě 70518 Kč do návrhu rozZM dát souhlas k prodeji pozemků p.č. 2589 o výměře 611
počtu Města Slavkova u Brna, resp. rozpočtu TSMS na r. 2004.
m2, p.č. 2590/1 o výměře 804 m2 a p.č. 2591 o výměře 558 m2
13. RM po projednání zprávy s návrhem na vypořádání maz majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví obchodní
jetkoprávních vztahů ke sportovním plochám v areálu městspolečnosti SNDI, s.r.o. ze Slavkova u Brna formou smlouvy
ského koupaliště schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude uzaa doporučuje ZM vyslovit souhlas se způsobem úhrady dluhu
vřena po nabytí právní moci stavebního povolení a součástí
Města Slavkova u Brna vůči Sportovnímu klubu – beachvotéto smlouvy bude i ujednání o předkupním právu. Pokud nelleyball Slavkov u Brna se zápočtem proti splátkám nájemnébude pravomocné stavební povolení předloženo do jednoho
ho do 31. 3. 2015.
roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pozbývá
14. RM po projednání návrhu na zvýšení kupní ceny za protato platnosti. Záloha ve výši prodejní ceny, tj. 434060 Kč
dej pozemku do vlastnictví Města Slavkova u Brna:
(220 Kč/m2) bude uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí
a) doporučuje ZM nepřijmout návrh paní Zdeny Májkové na
kupní smlouvě. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, záloha
zvýšení kupní ceny za prodej pozemků p.č. 3765/72 a p.č.
bude vrácena. Při podpisu vlastní kupní smlouvy uhradí ku3765/95 v katastrálním území Slavkov u Brna a trvá na svém
pující náklady spojené s prodejem. Částka ve výši 30% bude
původním návrh kupní ceny ve výši 20 Kč/m2.
po podpisu kupní smlouvy převedena do Fondu pro výkupy
b) pro případ, že ZM bude trvat na původní výši kupní ceny,
pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.
nepřijímá návrh paní Zdeny Májkové na uzavření nájemní
7. RM po projednání návrhu na směny pozemků v lokalitě
smlouvy na uvedené pozemky za cenu 13,50 Kč za m2 a rok.
Zlatá Hora v katastrálním území Slavkov u Brna doporučuje
c) odmítá požadavek paní Zdeny Májkové na úhradu částky
ZM dát souhlas k následující směně pozemků:
22761 Kč.
a) Spoluvlastníci Zdeněk Zrnečko z Heršpic a Jarmila
15. RM po projednání návrhu rozpočtového opatření číslo
Zrnečková ze Slavkova u Brna převedou do majetku Města
RO číslo 9/2003 – Rekonstrukce sirény bere obsah této zpráSlavkov u Brna pozemek p.č. 3750/29 v katastrálním území
vy na vědomí a doporučuje ZM schválit:
Slavkov u Brna o výměře 669 m2 a Město Slavkov u Brna přea) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
vede do jejich vlastnictví pozemek p. č. 3750/31 v katastrálSlavkova u Brna pro rok 2003 přijetím účelové dotace z HZS
ním území Slavkov u Brna o výměře 669 m2.
JMK v částce 20000 Kč.
b) Pan Jaroslav Hanák z Vážan nad Litavou převede do mab) snížení výdajové části v položce č. 48 – ostatní činnosti
jetku Města Slavkova u Brna pozemky p.č. 3750/33 a p.č.
místní správy o částku 5000 Kč.
3750/38 vše v katastrálním území Slavkov u Brna o celkové
c) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města
výměře 1182 m2 a Město Slavkov u Brna převede do jeho
Slavkova u Brna zařazením nové položky – rekonstrukce sirévlastnictví pozemek p.č. 3750/36 v katastrálním území
ny o částku 25000 Kč.
Slavkov u Brna o výměře 1182 m2.
d) v případě, že HZS JMK dotaci ve výši 20000 Kč nepřec) Pan Josef Spáčil ze Slavkova u Brna převede do majetku
vede na účet Města Slavkova u Brna nebo alespoň nedodá píMěsta Slavkova u Brna pozemky p.č. 1647/16 a p.č. 1647/17
semný podklad pro přijetí dotace a její čerpání do 12. 9. 2003,
vše v katastrálním území Slavkov u Brna o celkové výměře 14
nebudou body a), b), c) realizovány.
2
m a Město Slavkov u Brna převede do jeho vlastnictví po16. RM po projednání návrhu rozpočtového opatření RO
zemky p.č. 1780/49 a p.č. 3750/32 vše v katastrálním území
číslo 10/2003 – Oprava fasád zámku, odvodnění nádvoří bere
Slavkov u Brna o celkové výměře 14 m2.
obsah tohoto návrhu na vědomí a doporučuje ZM schválit:
Náklady spojené se směnou pozemků (geometrický plán,
a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
správní poplatky) ve všech třech výše uvedených případech
Slavkova u Brna pro rok 2003 přijetím účelové neinvestiční
uhradí Město Slavkov u Brna.
dotace ze SR ve výši 1000000 Kč z Programu záchrany ar8. RM po projednání návrhu na prodej pozemku v lokalitě
chitektonického dědictví.
Vinohrady v katastrálním území Slavkov u Brna doporučuje
b) zvýšení výdajové části schváleného rozpočtu Města
ZM dát souhlas k prodeji pozemku p.č. 3591/4 - vinice o výSlavkova u Brna pro rok 2003 v položce obnova městského
měře 198 m2 z majetku Města Slavkova u Brna do vlastnictví
zámku o 1000000 Kč.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
možnost využití internetových služeb
za 30 Kč/hod.
Otevírací doba v měsíci říjnu:
út–so
9–16 hodin
po, ne
zavřeno
Kontakt:

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

17. RM po projednání návrhu rozpočtového opatření RO
číslo 11/2003 – Rekonstrukce kotelny a rozvodů na sídlišti
Nádražní bere obsah tohoto návrhu na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 – rekonstrukce kotelny a rozvodů na
sídl. Nádražní ve výdajích snížením v položce č.85 – poliklinika o 200000 Kč a současném zvýšení položky č. 89 – rekonstrukce kotelny na sídl. Nádražní o 200000 Kč.
18. RM po projednání návrhu rozpočtového opatření RO
číslo 12/2003 – Napoleonský den bere obsah tohoto návrhu na
vědomí a doporučuje ZM schválit:
a) zvýšení příjmové části schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2003 přijetím neinvestiční účelové
dotace na účet Města Slavkova u Brna ve výši 290000 Kč.
b) snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce neinvestiční příspěvek
pro příspěvkovou organizaci Historické muzeum o částku
300750 Kč
c) zvýšení výdajové části rozpočtu Města Slavkova u Brna
pro rok 2003 zařazením nové položky Napoleonský den
v celkové částce 590750 Kč
d) ukládá Historickému muzeu ve Slavkově u Brna vyfakturovat veškeré vynaložené náklady na zajištění akce
Napoleonský den, které činí po předložení výčtu skutečných
nákladů 300750 Kč.
e) souhlasí s financováním pojištění celé akce ve výši 3200
Kč z rozpočtové položky č. 48 – ostatní činnost místní správy.
19. RM po projednání žádosti o prodloužení nájemní
smlouvy vyslovuje souhlas s prodloužením nájemní smlouvy
manželům Ivanovi a Zdeňce Cagáškovým ze Slavkova u Brna
na dobu tří let a zároveň ukládá odboru BTH zajistit uzavření
nové nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od 1. 10.
2003 do 30. 9. 2006.
20. RM po projednání záměru na pronájem nebytových
prostor na poliklinice:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových
prostor v budově polikliniky, Tyršova čp. 324 ve Slavkově
u Brna s firmou Generali Pojišťovna a.s., agenturní kancelář,
Hradební 1441, 684 01 Slavkov u Brna, za účelem provozování kanceláře .
b) ukládá odboru BTH zajistit uzavření nájemní smlouvy
s firmou Generali Pojišťovna, a.s., agenturní kancelář,
Hradební 1441, 684 01 Slavkov u Brna na dobu neurčitou
s platností od 1. 9. 2003. Nájemné a služby spojené s užíváním
nebytového prostoru budou stanoveny ve výši 2264 Kč/měsíc.
21. RM po projednání zprávy o záměru zrušení příspěvkové
organizace Speciální škola, Slavkov u Brna, okres Vyškov doporučuje ZM schválit záměr zrušit příspěvkovou organizaci
Speciální škola, Slavkov u Brna, okr. Vyškov ke dni 31. 12. 2003
a bezplatně převést movitý majetek Města Slavkova u Brna užívaný příspěvkovou organizací Speciální škola Slavkov u Brna,
ok. Vyškov na nového zřizovatele Jihomoravský kraj.
22. RM ukládá MěÚ připravit návrh novely obecně závazných vyhlášek Města Slavkova u Brna č. 38/2002 a č. 44/2002
tak, aby byly odstraněny jejich nedostatky napadené
Krajským úřadem Jihomoravského kraje a předložit tento návrh k projednání na nejbližší zasedání ZM.
23. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o zajištění
posuzování zdravotního stavu pro potřeby státní správy na
úseku civilní služby s MUDr. Zdeňkem Hartlem s doplněním
odst. 1 v čl. II. smlouvy o paušální úhradu nákladů spojených
s posudkovou činností ve výši 100 Kč.
24. RM po projednání zprávy s návrhem na zabezpečení
obvodního řízení schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem místností v budově fary ve Vyškově, Kostelní 2 ve
dnech 9.–14. 11. 2003 a uvolnění finanční částky 3500 Kč na
zabezpečení odvodního řízení z rozpočtové položky č. 48 –
ostatní činnost místní správy.
25. RM po projednání nabídky bezúplatného převodu vlastnictví materiálu CO schvaluje bezúplatný převod signalizátoru DC4C-71 a sondy DC-4A do vlastnictví Města Slavkova u Brna.
26. RM po projednání stížnosti manželů PhDr. Milana
a Mgr. Jarmily Kučerových ze Slavkova u Brna na nepovolenou stavbu na pozemku p.č. 1859:
a) projednala vyjádření stavebního úřadu k dané věci a bere
tuto zprávu na vědomí.
b) se seznámila se souhrnnou informací manželů
Kučerových k výše uvedené stavbě.
c) byla seznámena s vyjádřením občanů bydlících v RD na
ulici Čelakovského.
d) ukládá MěÚ předložit uvedené materiály k projednání ZM.
27. RM po projednání zprávy o plnění usnesení ze zasedání ZM z minulých volebních období a z volebního období
2002–2006 doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí a považovat 13 z uvedených úkolů za splněné.
(Pokračování na straně 3)
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16. schÛze Rady mûsta

III. mimoﬁádná schÛze RM ve Slavkovû u Brna – 25. 8. 2003

(Dokončení ze str. 2)
28. RM po projednání návrhu programu IV. řádného zasedání ZM tento schvaluje v doplněném znění.
29. RM po projednání zprávy „SMS InfoKanál – žádost
o prezentaci Radě a zvýhodněná nabídka“ bere její obsah na
vědomí.
30. RM po projednání zprávy „Neinvestiční náklady na
školství – Vážany nad Litavou“:
a) ukládá MěÚ připravit souhrnnou zprávu k dané problematice a předložit ji ZM.
b) doporučuje ZM schválit podání soudní žaloby na úhradu
fakturovaných neinvestičních výdajů ve školství
31. RM po projednání žádosti o písemnou dohodu (smlouvu) předloženou Zvláštní školou Slavkov u Brna odkládá
zprávu na příští schůzi RM.
32. RM po projednání zprávy s vyjádřeními odborů RŽP a SÚ
k umístění stavby páteřního radaru Sokolnice bere obsah zprávy
i příloh na vědomí a předkládá celý materiál k jednání ZM.

Na základě předložených a projednaných materiálů
Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své
III. mimořádné schůzi dne 25. 8. 2003 projednala celkem 5 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program své III. mimořádné schůze
a volí ověřovatele zápisu.
2. RM po projednání rezignace Ing. Jaroslava Hynšta na
funkci ředitele příspěvkové organizace Historické muzeum:
a) odvolává Ing. Jaroslava Hynšta na vlastní žádost
z funkce ředitele Historického muzea ve Slavkově u Brna
ke dni 30. 9. 2003 a souhlasí se skončením pracovního poměru dohodou ke dni 30. 9. 2003.
b) souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou MITA THOR
International, s.r.o. ve věci poradenské intervence pro
Historické muzeum ve Slavkově u Brna.
3. RM po projednání informace o ukončení pronájmu

pozemků – Rostěnice, a.s. dává souhlas k ukončení pronájmu pozemků p.č. PK 4500 o výměře 739 m2, p.č. PK 3863
o výměře 2334 m2, p.č. PK 4501 o výměře 182 m2 a p. č.
PK 4502 o výměře 410 m2, všechny v katastrálním území
Slavkov u Brna ke dni 30. 9. 2003 společnosti Rostěnice,
a.s., se sídlem Rostěnice 49 dohodou ke dni 30. 9. 2003.
4. RM po seznámení se s žádostí o posouzení vhodnosti vybudování parkoviště v jižní části ulice Úzká ve
Slavkově u Brna na pozemku p.č. 525/1 odkládá projednání celé záležitosti na 16. schůzi RM dne 1. 9. 2003 za osobní účasti stavebníka novostavby RD pana Miroslava
Soukopa.
5. Dále v rámci různého starosta města Mgr. Petr Kostík
informoval členy RM o řešení reklamací na byty v BD na
ulici Litavská.
Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

IV. mimoﬁádná schÛze Rady mûsta ve Slavkovû u Brna – 10. 9. 2003
Na základě předložených a projednaných materiálů Rada města ve Slavkově u Brna (dále jen RM) na své IV. mimořádné schůzi dne 10. 9. 2003 projednala celkem 15 bodů schváleného programu s přijetím následujících usnesení:
1. RM schvaluje program své III.mimořádné schůze a volí
a) snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města
ověřovatele zápisu.
Slavkova u Brna pro rok 2003 v položce č. 96 – protipovod2. RM po projednání souhrnné zprávy s návrhem smlouvy
ňová opatření o 100000 Kč.
s obchodní společností MITA THOR INTERNATIONAL
b) zařazením nové položky v oddíle § 2219 – ostatní záles.r.o. a s návrhem na vyhlášení konkurzu na místo ředitele
žitosti pozemních komunikací a položka 6121 – budovy,
Historického muzea ve Slavkově u Brna :
stavby a haly org. 4033 – komunikace u hřbitovní kaple
a) vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele
o 100000 Kč.
příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově
c) ukládá odboru investic a rozvoje vystavit objednávku na
u Brna s uvedením těchto základních podmínek:
rekonstrukci chodníku před hřbitovní kaplí firmě Pospíšil
- ukončené vysokoškolské vzdělání,
a Švejnoha.
- občanská a právní bezúhonnost,
d) doplňuje toto RO č. 14/2003 do zprávy pro ZM – usne- praxe v řízení pracovních týmů,
sení RM na vědomí ZM.
- základní znalost principů, na nichž je založena příspěv7. RM po projednání souhrnné informace o investičním záková organizace,
měru na rok 2004 – rekonstrukce ulice Husova a související- schopnost využívání systémového řízení, flexibilita,
ho návrhu rozpočtového opatření RO č. 15/2003
- aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka,
a) bere výše uvedenou zprávu na vědomí.
- řádně a včas odevzdaná přihláška, jejíž součástí bude:
b) doporučuje ZM zařadit akci „Rekonstrukce ulice
- profesní životopis,
Husova“ do návrhu rozpočtu města na rok 2004 se zajištěním
- vyplněný osobní dotazník,
financování této investiční akce prostřednictvím mimorozpo- písemná práce v rozsahu do 3 stran – Nástin fungování
čtových zdrojů (úvěrové zdroje).
HM ve Slavkově u Brna,
c) doporučuje ZM schválit RO č. 15/2003 snížením výda- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
jové položky schváleného rozpočtu Města Slavkova u Brna
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
pro rok 2003 č. 96 – protipovodňová opatření o částku 35000
Vítěz výběrového řízení musí dále předložit lustrační
Kč a zařazením nové položky na PD veřejného osvětlení
osvědčení. Předpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2004.
v ulici Husova ve výši 35000 Kč.
Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb.,
8. RM za osobní účasti poslance Zastupitelstva Jihov platném znění. Uzávěrka přihlášek 15. 10. 2003.
moravského kraje Ing. arch. Dušana Jakoubka projednala náAdresa pro zasílání přihlášek: MITA THOR INTERNATIvrh na přijetí dotace z rozpočtu JMK na akci „Slavkov u Brna
zámek – I. etapa – odstranění vlhkosti“ a schvaluje záměr reONAL, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 37, 602 00 Brno
alizace tohoto projektu.
b) pověřuje zajištěním výběrového řízení uvedeného pod bo9. RM po projednání zprávy s návrhem smlouvy o nájmu
dem 1) tohoto usnesení obchodní společnost MITA THOR INplynárenského zařízení (bytové domy Litavská) schvaluje:
TERNATIONAL, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 37, Brno, PSČ 602 00.
a) uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
c) uzavření Smlouvy o odborné pomoci s obchodní spoa o zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení STL
lečností MITA THOR INTERNATIONAL, s.r.o., tř. Kpt.
plynovodu pro bytové domy Litavská II ve Slavkově u Brna
Jaroše 37, Brno, PSČ 602 00, jejíž hlavním předmětem jsou
s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Plynárenská 499/1, 657
personální poradenské služby v oblasti personálního mana02 Brno, IČ 49970607.
gementu.
b) uzavření smlouvy o nájmu 4 ks plynovodní přípojky pro
3. RM schvaluje smlouvu o vyhotovení kompletní dokubytové domy Litavská II ve Slavkově u Brna s Jihomoravskou
mentace „Nový přístup do podnikatelské zóny Jihozápad“
plynárenskou, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
s Regionální rozvojovou agenturou Jihomoravského kraje
49970607.
(RAJM).
c) uzavření smlouvy o nájmu plynovodní přípojky pro ko4. RM po projednání zprávy „ Návrh na zrušení rozpočtotelnu Nádražní 1191 ve Slavkově u Brna s Jihomoravskou
vého opatření č. 9/2003 – rekonstrukce sirény‘‘ bere její obplynárenskou, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
sah na vědomí a ruší usnesení RM z její 16. schůze ke zprávě
49970607.
,,Návrh na rozpočtové opatření RO č. 9/2003 – Rekonstrukce
10. RM po projednání zprávy s návrhem na novelizaci vysirény v plném rozsahu.
hlášky Města Slavkova u Brna o místních poplatcích č.38
5. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového opatřemění své usnesení k bodu 4.20. z 16. schůze konané dne
ní RO č.13/2003 – Snížení dotací na sociální dávky“ bere její
1. 9. 2003 tak, že z textu vypouští slovo „nejbližším“ (vyobsah na vědomí a doporučuje ZM schválit:
hláška bude předložena k projednání na V. řádné zasedání
b) snížení příjmové části schváleného rozpočtu Města
ZM v měsíci 12/2003).
Slavkova u Brna pro rok 2003 na položce 4112 – neinvestič11. RM po projednání zprávy o zabezpečení pečovatelské
ní přijatá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
služby doporučuje ZM:
o 12000 Kč,
a) pověřit starostu obce, aby požádal o převod věcí, práv
c) snížení výdajové části schváleného rozpočtu Města
a závazků části pečovatelské služby poskytované SSRS
Slavkova u Brna pro rok 2003 v oddíle § 4175 – dávky sociVyškov, příspěvkovou organizací, v územím obvodu Města
ální péče pro rodinu a děti a položka 5410 – sociální dávky
s účelovým znakem UZ 98072 – účelová dotace na sociální
dávky o 12000 Kč.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
6. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového opatře1108, 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.
ní RO č.14/2003 - Úprava komunikace, rekonstrukce zpevněJaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
né plochy v ulici Špitálská“ bere její obsah na vědomí a doâlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 20. ﬁíjna 2003
poručuje ZM schválit:

Slavkova u Brna z Jihomoravského kraje na Město Slavkov
u Brna k 1. 1. 2004.
b) schválit zařazení nákladů na zajištění pečovatelské služby pro občany Města Slavkova u Brna od roku 2004 do rozpočtu obce.
12. RM po projednání zprávy Opravy místních komunikací s použitím recyklátu:
a) bere její obsah na vědomí.
b) předkládá zprávu v jednání ZM.
c) souhlasí s realizací položení silničního svršku z živičného recyklátu na polní cestě v trase podél zámecké aleje v severní části zámeckého parku.
d) ukládá FO MěÚ ve spolupráci s TSMS navrhnout financování této akce z volných finančních prostředků rozpočtu
města, resp. TSMS formou návrhu na přijetí RO v rámci
kompetencí RM.
13. RM po projednání zprávy Správa bytových domů
Litavská:
a) souhlasí s individuálními úpravami bytů v bytových domech na pozemcích p.č. 2690/95, p.č. 2690/96, a p.č.
2690/97 v katastrálním území Slavkov u Brna podle požadavků budoucích nájemců těchto bytů, týkající se vybavení
a drobných stavebních úprav v rozsahu nevyžadujícím změnu projektu a stavebního povolení. Úpravy mohou být provedeny pouze zhotovitelem stavby – Průmstav Brno, a.s.
b) dle čl.VI. odst.4. Smlouvy o sdružení mezi městem
a Žuráň, stavebním bytovým družstvem souhlasí s uzavřením
dohody o předání a správě bytových domů.
14. RM po projednání návrhu Smlouvy o spolupráci
v rámci jednotného systému dopravního zpravodajství schvaluje uzavření předložené smlouvy s Autoklubem Bohemia
Assistance, a.s. v předloženém znění.
15. RM po projednání návrhu Smlouvy o výrobě závěsného řetězu a návrhu rozpočtového opatření RO č.16/2003 –
Zhotovení slavnostních insignií doporučuje ZM schválit:
a) v příjmech zařazení nové položky do rozpočtu města ve
výši 150000 Kč na položce 4159 – ostatní přijaté dotace ze
zahraničí,
b) ve výdajích zařazení nové položky oddíl § 6112 a položka 6127 – umělecká díla a předměty o 150000 Kč,
c) dále RM schvaluje uzavření smlouvy s Akademickým
sochařem André Víchou za podmínky schválení RO
č. 16/2003 ZM.
16. RM po projednání žádosti Speciální školy o uzavření písemné dohody na využívání „malé“ tělocvičny ukládá MěÚ
připravit písemnou dohodu pro využívání „malé“ tělocvičny
ZŠ Komenského Speciální školou Slavkov u Brna, která bude
mj. garantovat užívání tělocvičny v následujících obdobích.
17. RM po projednání žádosti ZŠ Komenského o čerpání
investičního a rezervního fondu:
a) schvaluje čerpání z investičního a rezervního fondu ZŠ
Komenského nám. 495 na vybavení stravenkového systému
a plechů do konvektomatu.
b) ukládá FO ve spolupráci s vedením ZŠ Komenského
nám. 495 zajistit realizaci usnesení přijatého bod bodem 1.
Dále v rámci různého:
- Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval RM o zabezpečení atestací IS na MěÚ.
- Pan Zdeněk Pavlík informoval RM o bodech projednávaných na zasedání zastupitelstva JmK ve vazbě na naše město.
- Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval RM o součinnosti odboru sociálních věcí MěÚ s vedením základních
škol v oblasti některých negativních projevů žáků, zejména
záškoláctví.
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Mûstské organizace — ‰koly

Základní škola Komenského
Základní škola Slavkov
u Brna, Komenského nám.
495, si vás dovoluje seznámit s následujícími údaji.
V nových prostorách v letošním roce nabízíme moderní
odborné pracovny na vysoké úrovni, máme dvě
počítačové učebny s internetem, které umožní
žákům nejen výuku informatiky, ale i výuku matematiky, zeměpisu, přírodopisu, dvě jazykové
učebny pro anglický a německý jazyk, učebnu
výtvarné výchovy, dílnu grafiky a keramiky
s keramickou pecí, knihovnu se studovnou
a multimediální pracovnou pro volný čas dětí.
Původní tělocvična bude do konce roku zrekonstruována na gymnastický sál a nová moderní sportovní hala poskytuje všem maximální
prostor pro míčové hry a další aktivity. Během
prázdnin byly nově opraveny čtyřicet let staré
pracovny chemie a fyziky. Největší akcí letošního roku byla celková rekonstrukce stravovacího
pavilonu naší školy dle nových hygienických
norem, která zajišťuje vyšší kvalitu a výběr obědů. Do konce kalendářního roku je naplánováno
přemístění DDM do nových moderně upravených prostor v prvém podlaží naší školy. DDM
zde bude odděleným samostatným subjektem,
který bude využívat ke své činnosti i některé další prostory naší školy.

Současný stav: 608 žáků, 27 tříd (I. st. 11
tříd a II. st. 16 tříd), průměr 22,5 žáků na třídu. Vaše děti mohou využít této nabídky:
– malé počty žáků v prvních třídách – škola
hrou
– moderní vyučovací metody – hra, experiment,
rozhovor, vyučovací bloky, individuální přístup, práce s internetem
– volitelné předměty dle zájmu žáků – základy
administrativy a účetnictví, druhý cizí jazyk
- pestrá činnost Školního sportovního klubu (míčové hry, atletika, pódiová vystoupení)
– výjezdy žáků do zahraničí – Francie (Darney),
Rakousko (Vídeň a Horn), Itálie (Bibione)
– kroužek Dramatická výchova – každý rok celovečerní divadelní hra pro veřejnost
– školní jídelna, družina a DDM přímo v budově
školy
– studijní výběrové třídy od 6. tř., rozšířené
o druhý jazyk a informatiku
– poradna pro dyslektické žáky nižších i vyšších
ročníků
– každoroční veřejná reprezentace školy sportovním vystoupením aerobiku ve Slavkově
a Brně
– kroužky keramiky, jazyků (němčina, angličtina, francouzština), ochránců přírody a country
tanců
Mgr. Jaromír Pytela, ředitel školy

Základní škola Tyršova
Budova, v níž sídlí naše základní škola, sloužila pro školní
výuku od 30. let minulého století. Protože původně patřila Řádu
chudých školských sester, můžeme slyšet zvláště mezi starší generací označení „Klášter“. O prázdninách roku
1992 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Po ní mohly
být umístěny všechny třídy ZŠ Tyršova pod jednu
střechu. V roce 2000 získalo budovu i s přilehlými
pozemky do svého majetku město, a tak další stavební úpravy pokračovaly v letech 2000 až 2002,
opravou střechy, fasády, sociálního zařízení a kanalizace. V současné době navštěvuje školu celkem 333 žáků. Na I. stupni (1.–5.třída) máme 5
tříd se 123 žáky a na II. stupni 9 tříd s 210 žáky.
Škola je naplněna na 92 % a tuto naplněnost si udržujeme již řadu let i při klesajícím počtu dětí školou povinných. Do ZŠ Tyršova může každý přihlásit své dítě, má-li o naši službu zájem. Na základě
zákona jsou určeny spádové obvody, z nichž musí
být žák do příslušné školy umístěn. To neomezuje
rodiče umístit žáka do jiné školy. Našimi spádovými obvody jsou: Slavkov, Hodějice, Němčany,
Heršpice a Vážany. Do školy však chodí žáci i z jiných spádových obvodů.
Žáci jsou vzděláváni podle programu Základní
škola. Tento program jsme upravili dle podmínek
v naší škole tak, že každý žák je od 6.třídy vyučován práci s počítačem. Po ukončení čtyřleté výuky
jsou někteří naši žáci schopni sestavit si svůj vlastní počítač, či prezentují svoje stránky na internetu.
Samozřejmostí je práce s textovými, tabulkovými
a grafickými programy. Od 4. třídy se žáci povinně učí cizímu jazyku a od 7. třídy si mohou zvolit
druhý cizí jazyk. Nabízíme angličtinu a němčinu.
Zužitkovat výsledky z výuky cizích jazyků se sna-

ží žáci při našich zahraničních projektech. Už pět
let organizujeme výměnné pobyty v Anglii.
Podobný vztah se nám zatím nepodařilo vybudovat v německy mluvících zemích. Přesto i tam se
naši žáci mohou dostat každým rokem. Připravujeme opakování projektu o Václavu A.
Kounicovi, majiteli slavkovského zámku, který
jsme vypracovali s vídeňskou školou.
Ve škole vyučuje 21 učitelů, vč. ředitele a zástupce. Aprobovannost výuky je na velmi dobré úrovni.
Dosahuje 90%.Věkový průměr sboru je 38 let.
Naším cílem je připravovat žáky tak, aby měli
co nejmenší problémy s uplatněním v dalším životě. Proto klademe důraz na výuku českého jazyka,
cizích jazyků a informatiky. To však neznamená,
že by ostatní vzdělávací předměty byly opomíjeny.
Rozvoji našich žáků výraznou měrou napomáhá
vhodná skladba povinně volitelných předmětů,
praktických činností a kroužků. Návštěvy školní
knihovny, práce sportovních kroužků, pěveckého
sboru a klubu malých debrujárů jsou neoddělitelnou součástí naší školy již léta.
Nezanedbáváme ani péči o talentované žáky.
O tom, že jich máme ve škole hodně, svědčí velká
účast na různých závodech, soutěžích a olympiádách. Mnozí z našich se umísťují na čelných pozicích v soutěži s jinými žáky okresu či kraje.
Posledním výrazným úspěchem byla účast našeho
žáka v národním kole olympiády z českého jazyka
v červnu 2003. Důležitá je i příprava deváťáků
k přijímacím pohovorům na střední školy. Všem
jsou nabízeny hodiny navíc, ve kterých se mohou
pod odborným dohledem připravovat.
Důležitou roli mají výchovní poradci. V naší škole máme dva. Výchovný poradce pro volbu povolání má na starosti vycházející žáky a druhý, metodik
primární prevence, se zabývá žáky, kteří mají něja-
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Speciální školy
Od 1. září 2003 se jmenuje
naše škola Speciální školy.
Název sdružuje školu zvláštní
a pomocnou. Navštěvují ji děti,
které se nemohou s úspěchem
vzdělávat na školách základních,
ze Slavkova a okolí. V této době nás navštěvuje
62 žáků, z toho 15 je přímo ze Slavkova.
Naši žáci mají výhodu jiného přístupu i výuky.
Menší počet žáků ve třídě a odborná péče speciálních pedagogů umožňuje vysoce individuální
přístup ke každému dítěti, osvojení základních
vědomostí i respektování specifických potřeb
každého žáka. Spolupracujeme se specializovanými pracovišti, se kterými konzultujeme individuální plány u dětí s těžším postižením.
Výuce velmi pomohla nástavba školy, která
byla představena i veřejnosti při dnu otevřených
dveří. Vznikly zde další odborné učebny (dílny,
cvičná kuchyň, počítačová učebna i posilovna).
Odpolední činnost zajišťují vychovatelky
v družině a učitelé, kteří vedou zájmové kroužky
(sportovní, počítačový, výuky anglického jazyka,
střelecký, origami, dívčí k., výtvarný aj.). Tak
žáci do odchodu domů, popř. do odjezdu autobusů aktivně využívají volný čas.
Většina absolventů pokračuje v přípravě na budoucí povolání v některém z učebních oborů.
O jejich dobrém vztahu ke škole svědčí časté návštěvy. Přijdou se podělit o radosti i starosti ze
svého života. Mgr. Karel Durda, ředitel školy

ké vzdělávací či výchovné problémy. K podchycení
závažných problémů může napomoci i schránka důvěry, kterou máme umístěnou ve škole.
Za velmi důležitý prvek pro zdárný výchovně
vzdělávací proces a rozvoj školy považujeme spolupráci s rodiči. Proto byla v naší škole založena
organizace s názvem Klub přátel školy. Sdružuje
nejen rodiče našich žáků, ale i zájemce z řad veřejnosti. Zástupci Klubu tvoří Radu, se kterou ředitel
školy konzultuje závažná rozhodnutí týkající se
práce školy. A aby byla zajištěna rovnováha, má
ředitel k dispozici Kolegium, které tvoří poradní
orgán ředitele. Je tvořeno zástupci učitelů. Rada
a Kolegium tvoří Školní radu. Nejen dospělí, ale
i naši žáci mají právo vyjadřovat se k dění ve škole prostřednictvím své samosprávy. Klub vydává
pravidelně školní časopis Tyršováček, jehož cílem
je informovat rodiče a další veřejnost o dění ve
škole. Zpravidla jedenkrát za dva roky pořádáme
Dny otevřených dveří. Na tomto místě je třeba poděkovat sponzorům školy. Jejich celá řada a vyjmenovat je všechny by zabralo mnoho řádků.
Naším zřizovatelem je město Slavkov u Brna,
které ze svého rozpočtu přispívá na provoz a vybavení. Navíc může přispět i účelovou dotací na konkrétní akci. Např. letos jsme získali příspěvek na
šatnové skřínky ve výši tři sta tisíc korun. Za hospodaření školy je odpovědný ředitel zřizovateli.
Škola spolupracuje i s organizacemi města.
Žákům mateřských škol umožňujeme návštěvu
první třídy, některé hodiny češtiny probíhají v prostorách městské knihovny a hodiny dějepisu v depozitářích Historického muzea. Každým rokem
vydává škola výroční zprávu. Tento dokument je
uložen v ředitelně školy, u zřizovatele a nyní i na
krajském úřadě. Chod školy kontroluje kromě zřizovatele také Česká školní inspekce. Její zprávy
o škole jsou také uloženy v ředitelně školy a dále
je mohou zájemci najít i na internetu.
Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy
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V Základní umělecké škole nově
Během školních prázdnin se konala v ZUŠ
Františka France ve Slavkově u Brna celá řada
stavebních úprav, které měly za cíl zvelebení
objektu školy, jejímž vlastníkem je město.
Jednalo se o výměnu oken a dveří, rekonstrukce stávající elektroinstalace, telefonního
vedení, sdílení počítačů v síti, instalace videotelefonů a také napojení na Pult centralizované ochrany. Kromě těchto stavebních prací
došlo i k zásadní inovaci výzdoby a informač-

ního systému školy. Finanční náklady byly
nemalé, nicméně jsme si je mohli dovolit díky
dobrému hospodaření v uplynulých letech
a také díky vstřícnosti našeho zřizovatele, kterým je MěÚ Slavkov. Jak pěknou máme školu se dennodenně přesvědčuje více než 500
žáků a široká veřejnost jistě ocení vylepšení
interiéru při četných akcích, které naše škola
pravidelně pořádá. Již dnes vás na ně srdečně
zveme.
Eva Cupáková, ředitelka školy

Střední průmyslová škola
a Střední odborné učiliště stavební ve Vyškově
Škola, která v tomto roce oslaví 35. výročí svého působení ve Vyškově, nabízí výuku v tradičních tříletých učebních stavebních oborech, které
jsou ukončeny závěrečnou učňovskou zkouškou:
- zedník
- pokrývač
- instalatér
- klempíř
- truhlář pro dřevěné konstrukce
Nejlepší absolventi mohou pokračovat další
dva roky v nástavbovém studiu v oboru Stavební
provoz, který je ukončen maturitní zkouškou.
Od roku 2002 je součástí školy i Střední průmyslová škola se čtyřletým studijním oborem
Pozemní stavitelství, který je ukončen maturitní
zkouškou.Toto studium je velmi vhodné i pro
dívky, kterým nabízí úplné střední odborné vzdělání přímo v regionu.
Součástí školního areálu na Sochorově ul. ve
Vyškově jsou kromě školy i moderní prostory dílen, domova mládeže nebo zařízení pro tělesnou
výchovu a volný čas včetně vlastní tělocvičny.
Škola udržuje partnerské kontakty s odbornými školami v Rakousku, kam vyjíždějí žáci oboru instalatér na stáže financované z prostředků
Evropské unie, nebo se účastní odborných nebo
sportovních soutěží, stejně jako v odborné škole
v maďarském Székesfehérváru.
Pro městské nebo obecní úřady, případně i pro
ostatní zájemce nabízí škola provádění odborných stavebních prací v rámci produktivní práce
žáků, případně výrobu a prodej klempířských
nebo truhlářských výrobků ve velmi výhodných
cenách.
Zájemce o studium a jejich rodiče zveme
srdečně na prohlídku školy ve dnech otevře-

ných dveří 21. listopadu nebo 23. ledna 2004,
případně kdykoliv v předem dohodnutém termínu. Rádi je přivítáme i v expozici školy v rámci
tradičního Veletrhu vzdělávání a pracovních
příležitostí 11. a 12. listopadu 2003 ve
Vyškově.
Kontakt: Střední průmyslová škola a Střední
odborné učiliště stavební, Sochorova 15, 682 01
Vyškov, tel.: 517 348 866, fax: 517 346 086,
e-mail: soustavebni@acvyskov.cz, internet:
www.soustavebni.acvyskov.cz.
Ing. Miroslav Ovčáčík, ředitel školy

Prvňáčci v ZŠ Tyršova.

Foto: archiv ZŠ

První tﬁída v novém
V pondělí 1. září jsme přivítali v naší škole
nové žáky. Po bezstarostných letech her nastanou
našim nejmenším první starosti. Odhodlání, nadšení a spousta elánu vyzařovala z každého prvňáčka. A také chuť pustit se do nových věcí a nedat se. Nová školní taška, za zády táta s mámou,
tak čeho se bát. Ale nejen děti se těšily na svůj
první den ve škole. Těšila se i paní učitelka, která v posledním týdnu v srpnu odvedla velký kus
práce, aby se všem líbila „jejich“ třída a byli v ní
spokojení. A v tomto všem výrazným způsobem
pomohla slavkovská firma Teepak, která naší
škole věnovala sponzorský dar ve výši 120 000
Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili nové lavice,
židličky, skříně, tabuli a pomůcky pro výuku.
Děkujeme.
Vladimír Soukop

Běh Terryho Foxe 2003
Dne 9. září 2003 se v našem městě pod záštitou Tělovýchovné jednoty SOKOL Slavkov u Brna
opět konal Běh Terryho Foxe spojený se veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny
v České republice. Celkový výtěžek sbírky činil 12 649 Kč.
Foto: R. Lánský

Zaãátek ‰kolního roku

Sbor pedagogů Základní školy Tyršova.

Foto: archiv školy

Začal nový školní rok, 1. září očekávají žáci
s různými pocity. Někteří lituji, že končí prázdniny, někteří nastup do školy berou jako povinnost, někteří se dokonce těší. Nejvíce snad ti, co
jdou do školy poprvé.
Na ZŠ Komenského přišlo za doprovodu svých
rodičů 35 prvňáčků. Ve slavnostně vyzdobené
učebně byli přivítáni ředitelem školy Mgr. J.
Pytelou a učitelkami prvních tříd. Významného
okamžiku se zúčastnili i zástupci města v čele se
starostou Mgr. Petrem Kostíkem. Překvapením
pro rodiče a děti bylo vystoupení starších kamarádů, drobné dárečky a kytička karafiátů.
Všem žákům přejeme úspěšný školní rok, rodičům pak hodně trpělivosti, klidu a pochopení
pro své děti. Ředitelství školy děkuje ing. Jiřímu
Tesákovi za sponzorování květin pro děti.
Vedení ZŠ Komenského
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (11)
ŠIMÁČKOVO PAPÍRNICTVÍ
Zajímavý celek ve sbírkovém fondu
Historického muzea ve Slavkově u Brna
tvoří „Šimáčkovo papírnictví“.
Šimáčkovo papírnictví bylo nejstarším a největším papírnictvím ve
Slavkově. Vzniklo na konci 19. století
a bylo umístěno v původním gotickém
domě, který stával na Palackého náměstí
na části parcely dnešního Společenského
domu. Poslední umístění obchodu pak
bylo na Palackého nám č. p. 125 – v místech nynější proluky v horní části náměstí. V papírnictví se prodávalo jak
zboží papírnické, tak zejména učební
pomůcky, knihy, galanterní zboží a bižuterie, dále pak hračky a hudební nástroje. Obchod byl zrušen v 50. letech 20.
století.
V letech 1987 a 1993 věnovala rodina
Olbrichtova pozůstalost po Silvestru
Šimáčkovi do sbírek Historického muzea ve Slavkově u Brna. Přes 6000 předmětů
zahrnuje množství reklamních materiálů, knihy
a časopisy z 20. a 30. let 20. století, různé účetní doklady, osobní doklady a fotografie. Z papírnických potřeb se dochovaly psací potřeby pera, násadky na pera a špičky, „nesmytelné“
inkousty, různé druhy tužek, včetně propagačních – tužkou s portrétem Napoleona, západním průčelím zámku a nápisem „Silvestr
Šimáček“ mnozí psali ještě i v 60. letech 20.
století. K dalším pomůckám neoddělitelně patří rýsovací potřeby, gumy, náhradní tuhy, křídy,
pravítka, křivítka a příložníky, vodové barvy
a obalové desky. Pro domácnosti pak ozdobné
papírové okraje polic, dopisní papíry a obálky.
Výraznou část tvoří sady pohlednic, které zo-

brazují zámek ve Slavkově, květiny či
příležitostné pohlednice. Nedílnou součástí prodejního sortimentu byly učební
pomůcky – náčrtníky = sešity na krasopis, množilka – rozuměj velká i malá násobilka, kazety s minerály, kazeta s kopiemi archeologických nálezů, modely
ucha a několika zubů a nastavitelný kalendář.
K zajímavostem patří plechové a dřevěné hračky. Z posledního obchodu se
rovněž dochovala mohutná kovová pokladna a zajímavý automat na tužky.
Tento automat v podobě rozměrné tužky
představuje poměrně jednoduchý mechanismus, do kterého zákazník vhodil
korunu a vypadla tužka a dvacetník nazpět.
HM
Foto: Automat na tužky – 30. léta 20.
stol.
Ze sbírek HM

Îivnostensk˘ úﬁad upozorÀuje!
• Při ohlášení živnosti či žádosti o koncesi
před zápisem společnosti (s.r.o.) do obchodního rejstříku se ve vazbě na § 112 odst.1 obchodního zákoníku vyžadují podpisy všech jednatelů společnosti (bez ohledu na způsob jejich
jednání vyplývající ze společenské smlouvy)
• Při ohlášení živnosti podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku dokládá tento podnikatel živnostenskému úřadu výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
(žú)

Koncert na zámku
V pátek 3. října 2003 v 19 hodin se bude konat v Historickém sále koncert duchovní hudby
s průvodním slovem v rámci Slavkovských dnů
smíření. Vystoupí hudební skupina Křídla
z Újezdu u Brna, vokální soubor ADASH
z Ostravy a klavírista Jiří Hrubý, student
Konzervatoře Brno . Koncert je určen široké veřejnosti, vstupné je dobrovolné.
HM

Klasikové světové literatury
V M Ě S T S K É K N I H O V N Ě V E S L AV K O V Ě U B R N A

1. Albert Camus (1913–1960) – francouzský
spisovatel, laureát Nobelovy ceny z roku 1957.
Mor – Ústřední postavou a zároveň i vypravěčem je doktor Bernard Rieux. Právě na této postavě je znát, že je ze všech tří hlavních osobností
charakterově nejbližší autorovi. Hrdina si uvědomuje svůj lidský úděl, ale nesmiřuje se s ním.
Vzpoura jednotlivce, který bojuje proti absurdnu,
utrpení a zlu je vůdčí myšlenkou celé knihy.
2. Bernard Clavel (*1923) – francouzský autor, laureát Goncourtovy ceny z roku 1962.
Plody zimy – jedna z knih Clavelovy volné románové tetralogie vypráví o životním údělu otce

DÛleÏitá informace pro podnikatele!
AVIZO – PROGRAM MARKETING 2004 BUDE VYHLÁ·EN 15. 9. 2003
Dne 15. září vydalo MPO tiskovou zprávu
v Hospodářských novinách k vyhlášení programu
podpory exportu MARKETING 2004 pro malé
a střední firmy. Tentýž den byly vystaveny na
webu CzechTrade nové podmínky programu
a průvodce programem, které je možné si stáhnout.
Program Marketing je program podpory malých a středních podnikatelů, jehož cílem je
usnadnění přístupu českých podnikatelů na zahraniční trhy a snížení rozdílu v objemu a kvalitě
informačních, poradenských a vzdělávacích služeb ve srovnání s obdobnými podniky, které působí v EU. Program umožní malým a středním
podnikatelům (MSP) zvyšovat obrat a zisk využíváním obchodních příležitostí, které existují na
světovém trhu. Program Marketing poskytuje dotaci na:
• marketingové informace (marketingové průzkumy, pořízení adresářů obchodních kontaktů,
statistiky…)
• marketingové vzdělávání (special. kurzy)
• marketingové propagační materiály a internetový marketing (letáky, brožury, inzeráty, jazykové mutace, tvorba internetových stránek, atd.)
– vše musí být ale v cizím jazyce, ne v češtině!
• exportní a marketingové poradenství
• dotace na prezentace, výstavy a veletrhy (zahraniční veletrhy a výstavy, tuzemské výstavy
a veletrhy, prezentace pořádané organizací
CzechTrade v zahraničí
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Výzva obsahuje celou řadu změn – např.
- v roce 2004 se předpokládá výše finančních
prostředků na program Marketing cca 80 milionů
Kč (letos bylo 70 mil. Kč)
- dotace je snížena ze 60 % na 50 %
- na každou kategorii podpory se bude podávat
zvlášť strukturovaná žádost
- přihlášky se budou přijímat od 3. 11. 2003 do
18. 11. 2003.
Všechny informace o programu Marketing
2004 jsou uveřejněny na stránkách www.czechtrade.cz/cz/financni_zdroje/statni_podpory.HTM
nebo přímo na www.czechtrade.cz/marketing2004. CzechTrade bude na vyžádání firmám
poštou zasílat balíček obsahující:
oslovovací dopis generálního ředitele
CzechTrade, nabídka služeb 2004, registrační
formulář a strukturované žádosti. Pozor, tyto dokumenty nejsou na internetu ke stažení!
Kontakt CzechTrade: Mag. Kedroňová a její
tým: tel: 224 907 575, 224907 577, 224 907 579.
Kontakt: Regionální informační místo
CzechTrade Brno na OHK Brno, Ing. Dagmar
Matějková, tel.: 541 159 544, czechtrade@ohkbrno.cz.
Bližší informace získáte také na Informačním
místě pro podnikatele, Palackého nám. 64,
Slavkov u Brna. Kontaktní osoba: Ing. Blanka
Vegrichtová, tel: 544121180, email: imp@meuslavkov.cz.
(bv)

a matky Duboisových. Rozdílné povahy a osudy
jejich synů doléhají těžce na oba rodiče.
3. Charles de Coster (1827–1879) – belgický
spisovatel, známý především svým literárním
ztvárněním lidového hrdiny Ulenspiegla.
Flanderské legendy. Svatební cesta – ve Flanderských legendách je oslavován starý vlámský život a objevují se v nich motivy lidových příběhů.
Jsou jakýmsi předvojem Pověsti o Ulenspieglovi.
4. Joseph Conrad (1857–1924) – anglický spisovatel polsko-ukrajinského původu. Autor románů z exotického prostředí námořníků a povídek
s hlubokým myšlenkovým obsahem.
Lord Jim – v románě jsou spojeny dva nejoblíbenější Conradovy náměty: život na lodi a na
Dálném východě. Mladý důstojník Jim při bouři
v panice opouští loď. Zachrání se, ale je pak neustále štván pocitem, že ztratil svou čest.
5. Archibald Joseph Cronin (1896–1981) –
skotský romanopisec, povoláním lékař.
Hrad mistra Kloboučníka – děj knihy je položen do starobylého skotského městečka na konci
19. století. Cronin líčí vzestup a pád rodiny obchodníka s klobouky, kterého vykreslil jako svérázného a samolibého sobce.
6. Kunio Cudži (*1925) – japonský spisovatel,
znalec evropského prostředí, které se promítá
i v jeho díle.
Letní pevnost – proč se japonská výtvarnice vydává na dalekou pouť na sever Evropy, kde ji čeká tragická smrt? Proč se japonský inženýr rozhodne zrekonstruovat její tragický příběh. Kolem těchto otázek
narůstá milostný příběh, který nám zjevuje lásku jako
umění vzájemné pozornosti, úcty a odpovědnosti.
7. James Oliver Curwood (1878-1927) – americký romanopisec, žurnalista, cestovatel. Autor
dobrodružných románů z přírodního prostředí.
Vlčák Kazan. Barí, syn Kazanův – klasické
dílo dobrodružné literatury určené především
mladším čtenářům s hlavním zvířecím hrdinou.
8. Richmal Cromptonová (1890–1969) – anglická spisovatelka. Téměř polovinu její tvorby tvoří velmi úspěšné a oblíbené povídky s Jirkou.
Jirka v ráži – v řadě veselých až groteskních
příběhů vystupuje jedenáctiletý pihovatý chlapec
a jeho kamarádi z anglické lepší společnosti.
Nezapomeňte: je to literatura pro děti, proto dost
dobrá pro každého!
HM
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Rekonstrukce stravovacího pavilonu na Z· Komenského zdárnû ukonãena

V pondělí 22. září 2003 byla v ZŠ Komenského uvedena do
provozu nově zrekonstruovaná kuchyň (vlevo). První žáci přicházejí na oběd.
Foto: P. Lokaj

Stromoﬁadí lip v ulici Tyr‰ova
Již několik let se na Městský úřad ve
Slavkově u Brna obracejí obyvatelé ulice
Tyršova se žádostí o provedení prořezu
a snížení vysokých korun mohutných lip,
případně jejich vykácení. Svoji žádost odůvodňují možným rozlomením a pádem mohutných větví na jejich nemovitosti a ohrožením bezpečnosti osob.
Správcem zeleně na území města jsou
Technické služby města. Jejich pracovníci
v rámci svých technických možností každoročně provádí údržbu stromů ve městě, tedy
i v ulici Tyršova. Touto problematikou se zabývala i komise rady města pro životní prostředí.
Rozhodnutí, jak nadále postupovat v údržbě
tak mohutných stromů na exponovaném místě,
není jednoduché. Na jednání rady města dne
10. 2. 2003 bylo doporučeno objednat vypracování znaleckého posudku zdravotního stavu
stromořadí a o další údržbě lipové aleje rozhodnout až v souladu s tímto posudkem.
Z posudku, který vypracovala firma EDEN,
s.r.o., Brno citujeme: „Stanovištní podmínky
nejsou pro tento taxon nevhodnější. Stromy
jsou vysázeny v cca 2,5 m širokém pásu travnaté plochy, který je na jedné straně ohraničen
tělesem vozovky a na straně druhé chodníkem.
Je zřejmé, že velká většina prokořeněné plochy
je pokryta nepropustným materiálem, což způsobuje problémy v zásobování organismu stromů jak vodou tak i vzdušným kyslíkem. Dalším
typicky městským stresovým faktorem je zasolení půdy vlivem solení vozovky v zimních měsících. Za stávajících podmínek ale není možno
situaci nijak výrazně ovlivnit k lepšímu. Výše
uvedené skutečnosti je ovšem možno považovat
za obecný problém městské zeleně.
Některé ze stromů vykazují známky snížené
vitality vlivem výše uvedených nepříznivých
stanovištních poměrů. I přes to, že některé stromy mají centrální dutiny, není jejich mechanická únosnost podstatným způsobem snížena.
Žádný z hodnocených stromů není v havarijním stavu a nepředstavuje bezprostřední nebezpečí pro své okolí. Sekundární vlivy na okolí, jako je opad listí a květů, není možno
považovat za důvod k radikálnímu sesazování
korun nebo odstranění stromu.“
Dále je v posudku pro každý jednotlivý
strom navržen technologický postup údržby,

spočívající v provedení opravných řezů, bezpečnostních řezů, prosvětlovacích řezů, obvodové redukce a vazby. Jedná se o zásahy, které
je nutno v převážné míře provádět pomocí stromolezeckých technik a horolezeckého vybavení. Na ošetření stromů v ulici Tyršova budou
do rozpočtu města na příští rok navrženy potřebné finanční prostředky a v případě jejich
schválení bude odbornou firmou, v souladu se
zpracovaným posudkem zdravotního stavu
stromů, provedena jejich údržba.
S problematikou stromů v ulici Tyršova Vás
seznamujeme z důvodu, že obdobný problém
je i v jiných částech našeho města. Vykácení
vzrostlých stromů je krajní řešení, protože ve
většině případů již není možné ve stejném místě vysadit nové stromy z důvodu zachování
ochranných pásem inženýrských sítí. A bez
vrostlých stromů nám bude ve městě určitě
něco chybět.
Odbor životního prostředí
Alej lip v Tyršově ulici.

V úterý 16. září 2003 proběhlo úspěšné stavební řízení za účelem vydání povolení
k předčasnému užívání stravovacího pavilonu.
Stavební úřad se zástupci orgánů státní
správy konstatovali, že akce, a to jak skladové
a přípravné podlaží, tak i vlastní kuchyň s jídelnou jsou schopny zahájení vlastního provozu. Na základě tohoto konstatování bude
provoz v objektu zahájen 22. září 2003.
Děkujeme touto cestou firmě Čáslava-stav
za odvedení kvalitní práce a zkrácení termínu
dokončení nejméně o jeden měsíc.
(HL)

Foto: mab

Ve Slavkovû u Brna se stﬁílelo!
Zásahy do černého – tímto výkonem se pan
Dr. Ing. Jan Procházka z firmy ACHP a. s. prostřílel k vítězství ve střelecké soutěži, která se
konala dne 4. září v rámci I. podnikatelského
setkání ve Slavkově u Brna. Toto setkání pořádala Obchodní a hospodářská komora Brno ve
spolupráci s městem Slavkov u Brna.
Střílelo se nejen v zámecké střelnici, ale ve
všech prostorách Zámecké restaurace. Terčem
se stali místní podnikatelé a palebnou zbraní

Účastníci I. podnikatelského setkání ve Slavkově.
Foto: archiv bv

byly informace o Evropské Unii, příprava firem
pro společný trh EU, výsledky průzkumu firem
a podpora podnikání. Nabídku Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR přednesla
JUDr. Marie Moravcová. S problematikou aktivní politiky zaměstnanosti vystoupila Ing.
Ludmila Fialová z Úřadu práce Vyškov před
tím, než ukázala své střelecké umění a s celkovým počtem 81 bodů obsadila druhé místo.
„Bezpečněji se podnikatelé mohou cítit na
Obchodní a hospodářské komoře, než na pracovním úřadě ve Vyškově“, pronesl ředitel
OHK Brno poté, co se pracovní tým zaměstnanců komory umístil na 4. – 6. místě.
V rámci podnikatelského setkání došlo také
k jednání firem se zástupcem Dolnorakouské obchodní komory Herbertem Klementem.
Projednány byly zájmy firem o průmyslové zóny
a získání finančních prostředků na investice.
Vzájemné setkání místních podnikatelů, navázání nových kontaktů, seznámení se a poskytnutí příležitosti k vlastnímu jednání, to vše bylo
cílem podnikatelského setkání, které mělo ve
Slavkově u Brna premiéru.Ing. B. Vegrichtová
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VIII. slavkovské dny smíﬁení
Již po osmé se ve Slavkově setkají
zástupci různých křesťanských církví
s představiteli státní správy a s veřejností.
Ústřední postavou pro letošní Dny
smíření byl vybrán sv. Klement Maria
Hofbauer (1751–1820), křesťan žijící

ve společenství národů Evropy.
Myšlenka evropanství je velmi aktuální v době, kdy se připravujeme na
vstup do Evropské unie. Vůbec není
špatné čerpat zkušenosti z historie,
zejména ze životopisů významných
postav.

Vyhlá‰ení Ceny sdruÏení ãesk˘ch spotﬁebitelÛ
pro rok 2003 v Jihomoravském kraji
Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) na základě společného zasedání
s představenstvem Unie sdružení a agentur spotřebitelů a dále v souladu se závěry zasedání
Odborných komisí pro ochranu spotřebitele
v kraji Ústeckém, Jihočeském a Jihomoravském
s cílem dále rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele, vyhlašuje
Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok
2003 a to druhý ročník „Spokojený zákazník
Jihomoravského kraje“.

Slavkovský zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz
L. KREJČÍ
nabízí:

tel.: 602 830 485, 777 909 117, 544 221 620,
(fax po domluvû), e-mail: el.kr@post.cz

• Instalace a údrÏba el. strojÛ (soustruhy, frézy) a objektÛ
• Instalace stánkÛ na v˘stavi‰ti
• Revize a kontrola el. spotﬁebiãÛ a náﬁadí
• Revize do a nad 1000 V, vãetnû opravy závad
Dále zprostﬁedkuji:
• Kompletní realizace veletrÏních stánkÛ
• Revize do a nad 1000 V
• Prodej a servis kanceláﬁské techniky s moÏností vybavení
kanceláﬁe na klíã.

Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. První ročník, který
proběhl v minulém roce, byl pro náš kraj zkušební a zdaleka nepokryl celý region. I tak jej
lze hodnotit kladně, což jednoznačně zaznělo
při slavnostním předání cen v historickém sále
Krajského úřadu v Brně. Ohodnocení osobně
předával Ing. Stanislav Juránek – hejtman kraje,
který měl patronát nad celou akcí. Cena samotná se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední, či velké firmy
s právem užívat značku „Spokojený zákazník“.
Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím kontaktních míst, která byla vytvořena
na všech živnostenských úřadech Jihomoravského kraje. Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ
a stručné zdůvodnění předloženého návrhu.
Obdobně lze využít i okresní hospodářské a agrární komory, které byly o pomoc při soustřeďování návrhu taktéž požádány. Konečně lze využít i internet a výše popsaný návrh lze zaslat na
adresu Regionálního kontaktního místa SČS
Jihomoravského kraje: jimorava@regio.cz.
Návrhy lze předkládat do konce měsíce září.
Ing. Miloš Kolář,
ředitel agentury HOSOZ jižní Morava

KdyÏ se ﬁekne VZP
Při návštěvě lékaře se vám už určitě stalo, že
jste si nemohli vzpomenout na názvy léků,
které berete, na datum posledního vyšetření či
očkování. Byli jste nuceni putovat od lékaře
k lékaři, obíhat ordinace s žádostí o opis ze
zdravotní dokumentace, případně absolvovat
několikrát stejná vyšetření. Tohle jsou jen některé nepříjemnosti, které musíte při návštěvách u lékaře podstoupit. Díky internetové
zdravotní knížce se však tyto patálie pro vás
mohou stát minulostí a každý váš ošetřující lékař bude mít k dispozici všechny potřebné informace. IZIP – internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta zlepšuje
komunikaci mezi lékaři a pacientům usnadňuje život. Internetová zdravotní knížka obsahuje objektivní a aktuální informace o zdravotním stavu pacienta, postup léčby, výsledky
laboratorních a klinických vyšetření, rentgenové snímky, přehled léků. Je vysoce efektivní u chronicky nemocných pacientů, kde odpadá nekoordinované předepisování léků
obdobných účinků a duplicitní provádění některých vyšetření. Je však výhodná a praktická
i pro zcela zdravého člověka, kdy ve výjimečných situacích může rychlá informace například o krevní skupině zachránit život.
Internetová zdravotní knížka je tu proto, aby se

díky včasným a přesným informacím zkvalitnila a zefektivnila
poskytovaná zdravotní péče. Revolučně řeší některé problémy našeho zdravotnictví. Zlepšuje
komunikaci mezi lékaři, pacient se stává aktivním článkem zdravotní péče a navíc dochází
k úsporám ve veřejném zdravotním pojištění.
Projekt představuje databázi zdravotních informací pacienta, která je vytvářena na základě jeho žádosti a užívána výhradně s jeho souhlasem. Je to pacient, který má jako jediný
právo udělit souhlas k tomu, aby databáze
a údaje v ní obsažené byly užívány ošetřujícími lékaři.
Registrace do IZIPU je dobrovolná a zdarma. Přihlášku a další podrobnosti o projektu
zájemci získají na internetových stránkách
s adresou www.izip.cz a na všech pracovištích
VZP ČR.
Důležité je, že registrovat se prozatím mohou pouze pojištěnci a smluvní zařízení VZP
ČR, která je hlavním partnerem projektu IZIP.
Projekt má za sebou téměř roční provoz a za tu
dobu se do něj zaregistrovalo již více než 100
000 pojištěnců VZP ČR a více než 1800 lékařů. Je to projekt prospěšný a moderní, který
nabízíme našim pojištěncům a smluvním
zdravotnickým zařízením.
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PROGRAM

Slavkovsk˘ch dnÛ smíﬁení 2003
27. záﬁí 2003 – Bo‰ovice, Na Svaté
3.–4. ﬁíjna 2003 – Slavkov u Brna
27. záﬁí 2003: Setkání starostÛ a zástupcÛ samosprávy
– obecní úﬁad Bo‰ovice
13.00–13.30 „Evropské spoleãenství – nov˘ jev v Ïivotû obcí
a církví.“ (P. Pavel Habrovec.)
13.30–14.00 „Smíﬁení – nov˘ fenomén komunální politiky.“
(Rev. Jaroslav Kratka)
14.00–14.30 Diskuse
14.30–15.00 Pﬁesun k místu konání ekumenické bohosluÏby Na
Svaté.
15.00–16.30 Ekumenická bohosluÏba smíﬁení za úãasti církevních pﬁedstavitelÛ P. Václav Slouk, dûkan brnûnsk˘, pﬁedsedající Rev. Jaroslav Kratka, SCEAV,
moderátor P. Milan Vavro, dûkan slavkovsk˘, moderátor Bp. Vratislav ·tûpánek, CâSH P. Franti‰ek
Trtílek, Církev ﬁímskokatolická P. Pavel Habrovec,
Církev ﬁímskokatolická Franti‰ek Marek, Církev
bratrská.
17.00–18.00 Neformální setkání úãastníku na obecním úﬁadû.
3. ﬁíjna 2003
Odborn˘ semináﬁ v Historickém muzeu Slavkov u Brna
(RubensÛv sál)
9.00–9.15 Zahájení a biblick˘ úvod: Biskup Petr ·andera,
CâSH
9.15–10.00 Profil osobnosti K. M. Hofbauera – P. ThDr.
ªubomír Stanãek, PhD., CM, Spi‰ská Kapitula, SR
10.00–10.45 K. M. Hofbauer – kﬁesÈan nadãasového horizontu
– Doc. ThD. Pavel Ambros, S. J., Cyrilometodûjská teologická fakulta UP, Olomouc
10.45–11.00 Pﬁestávka.
11.00–13.00 Dûdictví obûtavého Ïivota K. M. Hofbauera z pohledu:
a) ãeského – zástupce ãeské provincie redemptoristÛ P. Josef Michalík, rektor klá‰tera na Svaté
hoﬁe
b) slovenského
c) polského – Dr. Marian Brudzisz, CssR, Krakow
d) rakouského – prof. Bruno Primetzhofer, CssR,
univerzita VídeÀ
14.30–15.00 Aplikace optimistického kﬁesÈanství K. M.
Hofbauera do souãasn˘ch vztahÛ jednotliv˘ch
kﬁesÈansk˘ch církví – Mons. Jiﬁí Mikulá‰ek, generální vikáﬁ brnûnské diecéze.
15.00–15.45 Situace v ekumenickém hnutí v Evropû z pohledu
evang. teologa – Mgr. Jan Cieslar, námûstek biskupa SCEAV, âesk˘ Tû‰ín.
16.30–17.00 Aplikace optimistického kﬁesÈanství K. M.
Hofbauera ve vztahu k souãasné obãanské spoleãnosti – Doc. Rudolf Smahel, CMTF UP Olomouc
17.00–17.30 Diskuse a závûr.
19.00–20.30 Koncert na zámku – Historick˘ sál
Program setkání starostÛ a zástupcÛ samosprávy:
14.00–14.15 Zahájení, pﬁedstavení programu – zástupci
SdruÏení obcí Îdánick˘ les – Politaví.
14.15–15.00 Vystoupení pﬁedsedy Ekumenické rady církví
v âR biskupa Vladislava Volného.
15.00–15.45 Smíﬁení, nov˘ fenomén komunální politiky –
PhDr. Jan ·olc, pﬁedseda Etického fóra v âR,
Liberec
15.45–16.00 Pﬁestávka
16.00–17.30 Program spoleãnû s úãastníky odborného semináﬁe.
4. ﬁíjna 2003
Panelová diskuse (Zámek – RubensÛv sál) a ekumenická bohosluÏba (kostel), Slavkov u Brna
9.30–9.45 Zahájení a vystoupení biskupa brnûnské diecéze
Mons. Vojtûcha Cikrleho.
9.45–10.00 Stﬁípky ze Ïivota Klementa Marii Hofbauera
10.00–12.00 Panelová diskuse za úãastí pﬁedstavitelÛ církví
a samosprávy
14.00–16.00 Ekumenická bohosluÏba v chrámu Vzkﬁí‰ení Pánû.
Koncert na zámku
V pátek 3. ﬁíjna 2003 v 19.00 hodin se bude konat
v Historickém sále koncert duchovní hudby s prÛvodním slovem
v rámci Slavkovsk˘ch dnÛ smíﬁení. Vystoupí pûveck˘ sbor
Magnificat z Újezdu u Brna. Koncert je urãen ‰iroké veﬁejnosti, vstupné je dobrovolné.
HM
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 26. září oslaví v plném zdraví 100. narozeniny
paní

BERNARDA ANDRLOVÁ
Připijte s námi na její zdraví.
Do další stovky přejeme vše nejlepší. Rodina

9

Opustili nás
Miloš Bayer (67)
František Kostík (81)
Marie Outratová (81)

23. 8.
5. 9.
10. 9.

Vážení přátelé dobré
country a folku,

Vzpomínka

rád bych za skupinu Poutníci poděkoval
všem, co přišli na ,,Country bál“ a přehlídku
,,Folk a country na zámku.“ Poděkoval bych
těmto návštěvníkům za to, že si na nás udělali čas v dnešní uspěchané a finančně náročné době. Doufám, že toho nikdo nelituje
a zachováte nám přízeň i do příštích let.
Osobně mám velkou radost hlavně z velmi
slušné návštěvy na srpnové přehlídce na
zámku. Přišlo jednou tolik lidí jak v roce minulém a to snad bude argument pro zachování této akce do dalších let. Všichni účinkující, jak jsem s nimi mluvil, byli z atmosféry
na nádvoří nadšeni. Také bych rád poděkoval všem zaměstnancům Historického muzea ve Slavkově u Brna, kteří se na těchto
akcích podíleli. Moje poděkování míří také
radě našeho města a panu ing. Charvátovi za
jejich přístup k letnímu festivalu. Takže přátelé, příjemný zbytek roku 2003 a v příštím
roce na nějaké akci s Poutníky na shledanou.
Jiří Karas Pola

Dne 17. října 2003 by se dožil 80 let pan

Slavkovský zpravodaj

Vzpomínka
Není úmrtí tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.
Dne 4. října vzpomínáme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna
Prosíme všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Hana s rodinou, vnuk Josef, snacha s rodinou.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 11. října 2003 uplyne 1 rok od úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka, pana

VLASTIMILA VRÁNY
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami

VLADIMÍR DOSEDĚL
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Zastﬁe‰ení zastávky
Dne 17. září 2003 byla na autobusové zastávce v Malinovského
ulici nainstalována autobusová
čekárna, která zvlášť v nadcházejícím podzimním počasí zpříjemní cestujícím čekání.
Foto: P. Lokaj

V

letošním roce jsme navštívili kraj úsměvů, věčného
mládí, zpěvu, tance a vinohradů – Slovácko. První
zastávka byla v Uherském Hradišti v zahradnictví ve
stylu japonské zahrady. Krásně tvarované bonsaje, tekoucí studánky a kamenné lampy snad okouzlily každého z nás. Příjemná projížďka po Baťově kanále z Veselí
nad Moravou do Vnorov a zpět s proplutím plavebních
komor byla pochoutkou pro vyznavače klidu a ticha.
Strážnice nás již přivítala pálivými slunečními paprsky.
Tady jsme navštívili zámek s expozicemi uměleckých
výrobků a hudebních nástrojů. Ve skanzenu jsme se
ocitli o několik století zpět a s představou jak skromě
žili naši předkové jsme se opět vrátili do současnosti.
Posezením ve vinném sklípku v Hovoranech s dobrou
večeří, vynikajícím vínem a zpěvem za doprovodu harmoniky pana St. Hrubého, kdy jeho mistrovské prsty
nám zahrály tak milé moravské písničky. Končili jsme
za potlesku a díků organizátorů s tím, že se již těšíme na
další zájezd v příštím roce.
Zahrádkáři

Zahradnictví v Uherském Hradišti.

Foto: Vl. Luža

e-mailová adresa

info@bmtypo.cz
Výzva neplatičům
Odbor životního prostředí provedl kontrolu
placení svozu komunálního odpadu a zjistil,
že si někteří občané nezakoupili svozové
známky. Tyto občany vyzýváme, aby tak neprodleně učinily. V případě nezaplacení, bude
zahájeno přestupkové řízení a následně uložena pokuta dle zákona o přestupcích č.
200/1990 Sb. ve výši až do 5000 Kč. Známky
prodávají Technické služby na ulici Špitálská
v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 h a 12.30
až 15.00 hod.

Zájezd zahrádkářů
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 Proã nikdy nepoznám chuÈ pizzy

Na Brněnské ulici byla nedávno otevřena
pizzeria Vittorio. Hm, jak dobrý nápad, pomyslela jsem si a hnedle jsem utíkala vyzkoušet posezení v tomto novém podniku. Zvenčí
lákavá fasáda, zevnitř perfektní výzdoba. A ten
pekař zvoucí na horkou pizzu namalovaný na
stěně…! Zasedli jsme u odlehlejšího koutu restaurace a čekali jsme na obsluhu, jež nás hned
po příchodu zaregistrovala. A tak jsme čekali
a čekali a čekali a čekali… Až přišla slečna
nebo paní se zajímavě rozjívenými blond vlasy
v ještě zajímavější oděvní kreaci a nabízela
nám jídelní lístek. No a pak už jsme jen čekali
a čekali a čekali na nápoje a pak jsme zas čekali a čekali a čekali (není to už trochu nudné?)
na účet. Nakonec jsme se vydali k baru sami,
ale bylo nám povězeno, že je tam přece obsluha a ta za námi hned přijde. A tak jsme zase čekali…

L. KREJČÍ
nabízí:

tel.: 602 830 485, 777 909 117, 544 221 620,
(fax po domluvû), e-mail: lkfs@post.cz

• Stavební úvûry, úvûrovou kreditní kartu, (bankovní úvûr)
• Triangl – spotﬁebiãe a jiné – splátky +0% – dle katalogu
• Administrativní a sekretáﬁské práce i v NJ.

Slavkovský
e-mailová adresa

info@bmtypo.cz

Nu což, ani Řím nebyl postaven za jeden
den, i rozhodli jsme se vyzkoušet slavkovskou
pizzérii podruhé. Bylo to krásné letní odpoledne, konaly se zrovna Napoleonské slavnosti a já
s přítelem jsme ve slavnostní náladě dorazili
k neobsazenému stolu. Jenže ejhle – byl to stůl
či chlívek? Tak tedy jsme zkusili další stůl –
opět tatáž otázka. Když jsme požádali servírku,
mimochodem opět blondýnka se zvláštním
účesem a tentokrát ještě zvláštnějším oděvem,
ta odvětila, že ubrusy došly, že prostě nejsou
a že to musíme vydržet, že to nic není. Zkusili
jste někdy jíst v bílých šatech oběd mezi kaluží
kečupu a bůhví čeho ještě?
Říká se, do třetice všeho dobrého. Můj přítel
dostal chuť na pizzu (což se nestává často) a tak
jsme tedy vyrazili, tentokráte vybaveni velkou
trpělivostí. Opět jsme zasedli a čekali a čekali
(nebylo to tu už?), až odněkud přiletěla ženština povětrná, plavé vlasy vlály ve větru a oděv
hrůza sama, ovšem my jsme nebyly jejím cílem, tím byl stůl další, kde pravděpodobně seděli její přátelé. A z úst té ženštiny prapodivné,
z níž se vyklubala naše stará známá servírka, se
přede všemi hosty linula slova: „Tož kur…. do
prd….“ A až si nás ráčila všimnout a zeptat se
nás na náš výběr pití, nežli jsme stačili po krátkém zaváhání odpovědět, zmizela v dáli se slovy: „Tak až si to ráčíte rozmyslet, tak zas přijdu….“ Prostě se jen otočila a odešla. Můj
přítel vydrží hodně, ale tentokrát byl vzteky
bez sebe a smykem mne táhl z pizzerie, kam již
nehodlá nikdy vstoupit. Ach jo, já se asi fakt nikdy nedozvím, jak ta slavkovská pizza vlastně
chutná…
O. Kolibová
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V měsíci říjnu se budou hrát na stadionu
následující mistrovská utkání:
KP JmKFS – Slavkov A
So 4. 10. – ČAFC Židenice – 15.30 h
So 18. 10. – Minerva Boskovice – 15 h
Trenér V. Zbořil, asistent L. Piták, vedoucí J.
Dvořáček, masér M. Ondráček, výcvik brankářů M. Šiler
OP Vyškov – Slavkov B
So 11. 10. – TJ Němčany – 15.30 h
Ne 26. 10. – Sokol Otnice – 14 h
I. tř. JmKFS – dorost
So 11. 10. – FC Žabovřesky – 13.15 h
Ne 26. 10. – ŽHS Šardice B – 11.45 h
OS Vyškov – žáci
So 4. 10. – TJ Vážany – 10 h
So 18. 10. – volno
Trenéři: J. Krejčík, J. Puček, R. Šíbl
OS Vyškov – ml. a st. přípravka
So 4. 10. – Rousínov – 14 h v Rousínově
Ne 12. 10. – Bučovice – 10 h v Bučovicích
(rs)

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
5. 10. Îivot má skuteãnû smysl
12. 10. Dívejte se na mladé lidi z Jehovova stanoviska
19. 10. Jak˘m zpÛsobem se praví kﬁesÈané dívají na
BoÏí uãení
25. a 26. 10. Krajsk˘ sjezd v Bludovicích
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Slavkovská pípa opět úspěšná
V sobotu 6. září se konal již 30. ročník
tradiční Slavkovské pípy. Počasí závodu
přálo a zájem byl velký.
Výsledky: Týmy – 1. Holečci, 2. NC
Vyškov, 3. Drtiči. Ženy – 1. Kociánová
1:00,50, 2. Cupalová 1:03,16, 3. Bělka
1:20,38. Muži – 1. Kozmon 46,55, 2. Bodiš
49,47, 3. Plachý 51,20.
(red.)

Foto: R. Lánský

SLAVKOVSKA
1973
PIPA 2003

VYUŽIJTE SLEVY
ŽALUZIÍ A SÍTÍ
Îaluzie ISSO na plastová a eurookna, ‰ikminy, imit. dﬁeva.
• Sítû proti hmyzu i ‰ikmé, bílé, hnûdé, imitace dﬁeva
• Shrnovací plastové dveﬁe, pﬁedokenní rolety
VYKUPUJEME STARÉ ÎALUZIE PROTIÚâTEM
Opravy Ïaluzií pﬁímo u zákazníka, levnû
Obj. dennû na tel. 544 227 270, 608 429 892
nebo osobnû: Brnûnská 101, Slavkov u Brna
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¤ÍJEN – LISTOPAD 2003

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

2. 10. ãtvrtek

19.30 hod.

kina.365dni.cz

TELEFONNÍ BUDKA

81 min.

Zvedne telefon pouliãní budky a podepisuje si ortel. Jasná ultimativní nabídka. Zavûsí‰ – zemﬁe‰, nezavûsí‰ – moÏná pﬁeÏije‰. Napínav˘
pﬁíbûh kolem jedné budky.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let.
4. 10. sobota

19.30 hod.

5. 10. nedûle

19.30 hod.

7. 10. úter˘

19.30 hod.

9. 10. ãtvrtek

19.30 hod.

11. 10. sobota

19.30 hod.

12. 10. nedûle

19.30 hod.

14. 10. úter˘

19.30 hod.

16. 10. ãtvrtek

19.30 hod.

18. 10. sobota

19.30 hod.

19. 10. nedûle

19.30 hod.

21. 10. úter˘

19.30 hod.

FRIDA

118 min.

Îivotní pﬁíbûh slavné extravagantní mexické malíﬁky Fridy Kahlo. Îivot pln˘ bolesti a lásky, skandální milostné aféry. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

PINOCCHIO

108 min.

Film podle pﬁíbûhu Carla Collodiho. Vidûní svûta vede Pinocchia z jednoho neuvûﬁitelného dobrodruÏství do druhého. Film Itálie, ãesk˘ dabing.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

HRDINA

120 min.

Pﬁíbûh hrdinného váleãníka a ochránce krále, pﬁed kter˘m stojí obrovsk˘ úkol – sjednotit âínu a krále tak uãinit imperátorem. Historick˘,
dobrodruÏn˘ film âína/Hong-kong.
Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

PUPENDO

119 min.

Repríza nového úspû‰ného filmu Jana Hﬁebejka. Dûj nás zavádí do let reálného socialismu, mezi lidi, kteﬁí mûli tﬁi moÏnosti. Plavat proti
proudu, s proudem nebo ‰lapat vodu.
Vstupné: 58, 60 Kã
MládeÏi pﬁístupno

RYCHLE A ZBĚSILE 2

103 min.

Akãní thriller z prostﬁedí ilegálních automobilov˘ch závodÛ. Drsní ﬁidiãi se zapletou do transportu ‰pinav˘ch penûz. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

TAXI 2003

84 min.

Vy‰lechtûná bílá droÏka poﬁádnû zvíﬁí prach v ulicích Marseille. Taxikáﬁe Daniela záplava bankovních lupiãÛ nenechá v klidu. Francouzská
akãní komedie. Vstupné: 50, 52 Kã
MládeÏi pﬁístupno
23. 10. ãtvrtek

19.30 hod.

PARK

96 min.

Pﬁíbûh ãtyﬁ mlad˘ch pﬁátel z pﬁedmûstí Los Angeles. Ti vidí smysl Ïivota pouze v lásce nebo radikálních ﬁe‰eních. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi do 18 let nepﬁístupno
25. 10 sobota

19.30 hod.

26. 10. nedûle

16.30 hod.

28. 10. úter˘

19.30 hod.

30. 10. ãtvrtek

19.30 hod.

1. 11. sobota

19.30 hod.

2. 11. nedûle

19.30 hod.

4. 11. úter˘

19.30 hod.

6. 11. ãtvrtek

19.30 hod.

8. 11. sobota

19.30 hod.

9. 11. nedûle

19.30 hod.

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA

92 min.

Eddie Murphy coby otec pﬁijde o místo a musí se starat o svého ãtyﬁletého synka. S kolegou si zﬁídí ‰kolku, která v okolí nemá konkurenci.
Komedie USA – ãeská verze!
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

PIRÁTI Z KARIBIKU – PROKLETÍ ČERNÉ PERLY

140 min.

Pod pirátskou vlajkou vzhÛru za dobrodruÏstvím. OdváÏní korzáﬁi, pÛvabné dámy, spousta rumu a velk˘ poklad AztékÛ. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 59, 61 Kã
MládeÏi pﬁístupno

ŽELARY

150 min.

Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Ondﬁeje Trojana. Romantick˘ pﬁíbûh odehrávající se v temné dobû okupace. V hlavní roli AÀa Geislerová.
MládeÏi pﬁístupno

HLUBINA

105 min.

Váleãn˘ pﬁíbûh nás zavádí na palubu americké ponorky za druhé svûtové války. SnaÏí se zachránit britskou lékaﬁku. Kromû NûmcÛ jim
zaãnou Ïivot komplikovat i vûci nadpﬁirozené. DobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi do 15 let nepﬁístupno

HODINY

114 min.

Pﬁíbûh tﬁí Ïen v rÛzn˘ch dobách, jejichÏ osudy jsou spojeny s románem Virginie Wolfové „Paní Dallowayová“. Nikol Kidmanová za roli
Virginie získala Oscara. Film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna,
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Distribuce: MÚ Slavkov u Brna. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce
zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

12

Sklízíme pozdní odrůdy jablek
Říjen je pro zahrádkáře ve znamení sklizně
pozdně zimních odrůd jablek (Topas, Golden
delicious) a hrušní (Dicolor, Lukasova). Při sklizni ovoce vytřídíme a uskladníme jen zdravé
a nepoškozené plody. Ostatní vám můžeme
zpracovat ve zpracovně ovoce na jablečný
mošt nebo usušit na zimu. Skladové prostory
a obaly řádně vyvětráme a dezinfikujeme.
Z chemické ochrany se provádí postřik proti
vlnatce krvavé (Zolone, Sumithion Super). Na
kmenech jádrovin obnovíme lepové pásy, které zabraňují píďalce podzimní vylést do korun
stromů. Po sklizni uklidíme zahradu od plevelů, suché natě a od miliozních plodů, které povápníme a zakopeme. Na podzim se doporučuje obvod pod korunami stromů ošetřit
Kuprikolem pro zničení škůdců, kteří se připravují přezimovat v půdě.
V druhé polovině měsíce můžeme až do zámrazu vysazovat všechny ovocné stromy
a keře, jen broskvoně, ořešáky, vinnou révu,
kdouloně a ostružiník ponecháme až na jarní
výsadbu – lépe se ujmou. Stromy před výsad-

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

Poznámka

Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 20.
října. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články za(red)
slané e-mailem, popř. dodané na disketě.

bou necháme nejméně 24 hodin ponořené tak,
aby nasákly vodu, kterou při přepravě ztratily.
Kořeny zkrátíme jen minimálně (jen poškozené), místo štěpování musí zůstat volně nad
zemí, potom důkladně zalijeme.
Dokončíme sklizeň zeleniny před prvními
mrazíky. Půdu připravíme rytím do hrubé brázdy při kterém zarýváme hnůj, kompost nebo
zelené hnojení tak, aby si odpočala pro jarní
výsevy. Říjen je též měsícem výsadby okrasných dřevin, jehličnanů a růží, které můžeme
vysazovat až do konce měsíce. U keřových
růží musí být místo očkování přikryto zeminou. Choulostivější rostliny uklidíme před
mrazy do skleníku nebo zimní zahrady.
Zahrádkáři

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s. d. se schází ve
Slavkově u Brna dvakrát až třikrát v měsíci
k sobotním bohoslužbám, které se skládají
vždy ze dvou částí. V 9.00 hodin je studium
Bible a v 10.30 kázání. V říjnu vás zveme na
soboty 4., 11. a 25. 10. v domě Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959 (vedle
Hasičské zbrojnice)
Od 14. 10. a pak vždy každé úterý vás zveme ke studiu Bible. Budeme přemýšlet nad
tématy jako např.: Kde jsme se tu vzali? Proč
je na zemi zlo? Jaký má život vůbec smysl?
Existuje život po životě? apod. Opět v domě
CČSH v 18 hodin.
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), e-mail: zurdin@razdva.cz, http://www.casd.cz.
(žm)

Pﬁíroda Slavkovska
Brambořík evropský
V mnoha jazycích známý svým vědeckým
názvem cyclamen (Cyclamen purpurascens).
Je znám i pod lidovým pojmenováním. Název alpská
fialka napovídá o jeho rozšíření v alpských lesích, název svinský ořech napovídá, že jeho podzemní hlízy
podobné drobným bramborám vyhledávají v zemi divoká i domácí prasata.
Zřejmě nejsou pro ně škodlivé. Pro lidi jsou podzemní
časti bramboříků jedovaté.
Brambořík je vzácnou a zákonem chráněnou rostlinou
našich listnatých lesů.
Hojnější je na Moravě, v Čechách je pravděpodobně jen zplanělý. Dobře se mu daří zejména v bukových lesích, kde nachází úrodnou půdu. Na mnoha lokalitách byl pro svoje
půvabné fialově růžové květy a ozdobné listy
i pro svoji vůni květů vyhuben. Jako pokojová
květina jsou u nás známy jiné, velké druhy
bramboříků s bohatou škálou květů, od bílé
po temně nachové barvy.

Nejslavnější antický lékař ze čtvrtého století před Kristem – Hippokrates, uznávaný
i v našem středověku řadí cyklámen k nejstarším léčivým rostlinám Tehdy starověká medicína usilovala najít univerzální protijed. Brambořík
byl součásti takového přípravku. Později jeho terapeutické působeni ustoupilo,
zjistilo se, že vyvolává poruchy zažívaní. Zajímavostí
je, že na jihu, převážně na
Sicílii, byly výluhy z hlíz
používany k lovu ryb jejich
usmrcovaním. Výtažky hlíz
jsou pro ryby i pro člověka
jedovaté i ve velmi silném
zředění. Zjistilo se, že se cyklámenové přípravky resorbuji i kůží, je tedy nebezpečné i jejich vnější
použití.
Bramboříky mají jistě své osobité kouzlo,
květy vydechují vonné složky silic citronů
a růží. Několik rostlin, pravděpodobně vysazených pod korunami dubů a buků, najdeme
i v našem zámeckém parku. Tam kde rostou
bramboříky, zaslouží si ochranu celé jejich
stanoviště.
M. Hrabovský
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
KAME≈ÁK. KOMEDIE ZDE≈KA TRO·KY. Otec Pepa je kapitánem mûstské policie, jeho Ïena Vilma je uãitelkou, dcera Julãa studuje „zdrávku“ a devítilet˘
Pepíãek neumlãiteln˘m zpÛsobem komentuje v‰echno.
CIZINEC. STEVEN SEAGAL. Tajn˘ nájemn˘ agent souhlasí s doruãením balíãku z Francie do Nûmecka. Dostane se ale do pasti hned z nûkolika stran, které neváhají zabíjet…
JSEM AGENT. EDDIE MURPHY, OWEN WILSON, FAMKE JANSSEN. O záchranu svûta se pokou‰í v napínavé jízdû svûtáck˘ boxer Kelly a tajn˘ agent Alex.
KRUH. Napínavá filmová jízdy,která vás donutí sedût na kraji Ïidle od ohromujícího zaãátku aÏ do pﬁekvapivého závûru.
DAREDEVIL. BEN AFFLECK, JENNIFER GARNER. Má dvojí indentitu, neobyãejné schopnosti a zvlá‰tní cit pro spravedlnost. Nebojí se niãeho!
KUR¯R. JASON STATHAM, SHU QI, FRANCOIS BERLEAND. Pravidla jsou od
toho, aby se poru‰ovala. Film v produkci Luca Bessona, reÏiséra filmÛ
„Leon“ a „Brutální Nikita“.
CHYË Mù, KDYÎ TO DOKÁÎE·. LEONARDO DICAPRIO, TOM HANKS.
Originální a humorn˘ film skvûlého reÏiséra s vynikajícím hereck˘m obsazením.
KLUCI TO CHTùJ TAKY. TOBIAS SCHENKE, AXEL STEIN. Jak to chtûj holky
jsme vám uÏ ukázali. A jak to vidí ( a cítí ) penis uvidíte právû teì v téhle bláznivé komedii!
LÁSKA S V¯STRAHOU. HUGH GRANT, SANDRA BULLOCK. Romantická komedie plná humoru. Pﬁíbûh právniãky a milionáﬁe. Zajímavá práce v sobû
skr˘vá jeden oﬁí‰ek.
O SCHMIDTOVI. JACK NICHOLSON. âerstv˘ dÛchodce Warren se po smrti
své Ïeny vydává napﬁíã Amerikou, aby ztracen na cestách objevil sám sebe.
ZLOâIN JE EXTREMNÍ SPORT. STEPHEN DORFF, NATASHA HENSTRIDGE.
Jsou ãtyﬁi a mají jedinou vá‰eÀ – rychlost. V rychl˘ch autech a na bruslích
se mûní v partu, která vyznává maximální riziko.
KULKA V HLAVù. TONY LEUNG, JACKY CHEUNG, WAISE LEE. Pﬁichází první film z kolekce kultovních hongkongsk˘ch akãních filmÛ. Mistrovsk˘ opus
Johna Woo.
ÎÁBA K ZULÍBÁNÍ. ROB SCHNEIDER. NejÏhavûj‰í kost ve mûstû si zrovna
prohodila tûlo s nej‰Èastnûj‰ím troubou pod sluncem!!!
25. HODINA. EDWARD NORTON. Jeden den dûlí svobodu od nesvobody.
Îivot Montyho Brogana má za 24 hodin nabrat úplnû nov˘ smûr. Zaãne si totiÏ odpykávat sedmilet˘ trest ve vûzení…
MILUJTE SVÉHO ZABIJÁKA. JULIA ROBERTS, GEORGE CLOONEY, DREW
BERRYMORE. Pﬁíbûh legendárního showmana, kter˘ Ïil dvûma Ïivoty. A ãím
ménû ví‰, tím lépe spí‰.
GLOBÁLNÍ DOPAD. DANIEL BENHARDT. Hvûzda filmu Matrix Reloaded ve filmu, kde smrtící virus zabíjí rychleji neÏli teroristé.
ZEMù NIKOHO. Dva vojáci, které válka postavila proti sobû. Nikom,u nevûﬁí,
nemají kam uniknout. Proti tomu (nebo právû proto?) se octnou v bizarní situaci, která vzbudí zájem svûtov˘ch médií.
JACKASS 2. Spontánní, zábavné a nebezpeãné kousky z uhozené, ale oblíbené
televizní show. O nûco podobného se se sv˘mi kámo‰i nepokou‰ejte!
MAFIÁNKY. MIRA SORVINO, MARIAH CAREY, MELORA WALTERS. Zloãin nikdy nevypadal tak dobﬁe. Zaplést se s gangstery je totiÏ Ïivotu nebezpeãné!
MUÎ Z ELYSEJSK¯CH POLÍ. JAMES COBURN, OLIVIA WILLIAMS, MICK JAGGER, JULIANNA MARGULIES. Potû‰ení je jeho prací – klidnû si ho zavolejte.
HLUBINA. OLIVIA WILLIAMS, BRUCE GREENWOOD, MATTHEW DAVIS. Tam
dole ãeká dûsivé tajemství moﬁského dna. Záchranná mise se zmûní v boj
o Ïivoty ãlenÛ posádky.
SEKRETÁ¤KA. JAMES SPADER, MAGGIE GYLLENHAAL. KdyÏ masochistka
dûlá sekretáﬁku sadistovi...
P¤EPADENÍ V BOU¤I. CASPER VAN DIEN, ROBERT ENGLUND. Dva profesionálové chystají Ïivotní loupeÏ – vykrást kasino hotelu Grand Royal. Do plánu jim vpadne nebezpeãn˘ nepﬁítel – hurikán.
ÎABÍ MUÎI. JEFF BRIDGES, JON ABRAHAMS. Elitní bojová jednotka má najít
ukradenou jadernou zbraÀ a pouÏít ji pﬁi hledání svûtového teroristy.
PANIKA VE VZDUCHU. ROD ROWLAND, KRISTIANNA LOKEN. Jsou náhlé
letecké nehody dílem teroristÛ nebo geniálního poãítaãového hackera?
SMRTÍCÍ INSTINKT. BRIDGETTE WILSON. Îena, která chce naplnit svou pokﬁivenou spravedlnost trpûlivû ãeká na den, kdy bude moci vykonat svou pomstu. Kdo má ale b˘t její obûtí?
EXPERIMENT. MORITZ BLEIBTREU. KdyÏ chce‰ získat nadvládu nad ãlovûkem, musí‰ ho poníÏit. Film podle skuteãné události z roku 1971.
FELIX A ROSE. JEAN RENO, JULIETTE BINOCHE. Láska po francouzsku –
láska na druh˘ pohled.
PIANISTA. ADRIEN BRODY, FRANK FINLAY. Hudba byla jeho vá‰ní, pﬁeÏít
bylo mistrovsk˘m dílem. DrÏitel tﬁí OscarÛ.
MùSTEâKO. Hoﬁká komedie o nástupu kapitalismu v malém ãeském mûstû.
STAV MILOSTI. SEAN PENN, ED HARRIS, GARY OLDMAN. Tajn˘ policista
Terry ve své ãtvrti stále sleduje irsk˘ rodinn˘ gang. KdyÏ se mu podaﬁí do
gangu proniknout, na vlastní kÛÏi pozná, jak chutná zrada, vina i vykoupení.
VÁLEâNÍK. ZHANG ZIYI. DobrodruÏn˘ film se skvûl˘m obsazením a nejlep‰ími bojov˘mi scénami!
JAKO MIKE. Jen co si sirotek Calvin obuje záhadné tenisky s monogramem
MJ, stane se hvûzdou t˘mu. Malá superstar ale touÏí po splnûní daleko vût‰ího snu – mít skuteãnou rodinu.
KNIHA DÎUNGLÍ. Mauglí opou‰tí své zvíﬁecí pﬁátele, aby zÛstal ve vesnici lidí.
Tady zaãíná nov˘ Ïivot v milující rodinû.
MRTVÍ POU·Tù. SCOTT BAIRSTOW, RACHEL SHELLEY, WARRICK SHAI.
Pod písky namíbijské pou‰tû se nûco skr˘vá.
âTY¤I PSI HRAJÍ POKER. STACY EDWARS, BALTHAZAR GETTY, DANIEL
LONDON. Nûkdy se nejlep‰í pﬁátelé stanou tûmi nejhor‰ími nepﬁáteli.
VIRUS. LORENZO LAMAS, THOMAS SCOTT, RALF MOELLER. Smrt pﬁichází
z ráje. Na ostrovû se ‰íﬁí smrteln˘ virus „americká Ebola“.
VâELÍ ZABIJÁCI. C. THOMAS HOWELL, TRACY NELSON. Mezi vãelami, které mûly zajistit úrodu, je i roj zabijákÛ, kter˘ útoãí na v‰echno, co se h˘be.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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okénko diabetikÛ
Dnes bych chtěla vaši pozornost obrátit
k datu 13. října t. r., kdy se bude konat v předsálí kina ve Slavkově, Palackého nám. 75 Den
pro zdraví. Tento den je určen nejen pro diabetiky, ale pro širší veřejnost našeho města
a okolí. Budete mít možnost nejen navštívit
prodejní výstavu DIA výrobků, potřeb pro diabetiky, ale i výrobků zdravé výživy. Můžete
si dát změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku
a ideální tělesnou hmotnost podle BMI. Naši
i zahraniční vystavovatelé zde poskytnou
značné slevy, proto využijte tento den k výhodnému nákupu.
Kvalitní glukometry nabídnou tři firmy:
MTE, spol. s r.o., Brno miniaturní SmartScan,
JK Trading Brno glukometry MediSense
a Optium, Roche Diagnostics Praha glukometr Glucotrend 2, Accuchek Active. Současně
s předvedením svých výrobků zájemcům změří glykémii. Několik druhů kvalitních sladidel
i v dárkovém balení nabídne firma FAN, spol.
s r.o. Kostelec n. Labem. Antonín Šiška ze
Zlína nabídne v širokém sortimentu kvalitní

zdravotní obuv nejen pro diabetiky. Firma Irel,
spol. s r.o. Brno zase DIA emulze na ošetření
nohou. Wörwag Pharma GmbH Hr. Králové
přiveze vitaminy pro diabetiky. Paní Marková
z Velešovic nabídne ze své prodejny Vita
Produkt produkty zdravé výživy. Stejně tak p.
Brejšková, zastupující firmu T-Dominant
Suchovršice nabídne i k ochutnání potravinové doplňky a nápoje. Prodejna zdravotnických
potřeb při MTE Brno nabízí široký sortiment
zdravotnických potřeb jako příslušenství ke
glukometrům, tonometry na měření tlaku
krve, zdravotní ponožky apod. Pracovnice
VZP Vyškov vám změří obsah tuku a studenti
Střední zdravotní školy Vyškov zase změří
tlak krve a vaši ideální hmotnost. Zámecká lékárna Slavkov nabídne přípravky na kompenzaci diabetu, čaje a volně prodejné léky proti
podzimnímu nachlazení. Damila, a.s. Slavkov
ukáže široký sortiment DIA pečiva. Naše
územní organizace Svazu diabetiků ČR bude
nabízet odbornou literaturu z řady Rady diabetikům, kuchařky, kalendáře na rok 2004, ob-

Foto z loňské Dia výstavy.

Foto: archiv SD

jednávky časopisu DIA život a termoboxy na
přepravu inzulinu.
Každý návštěvník bude mít zaznamenány
naměřené hodnoty na prezentačním lístku
a v případě vyšších hodnot se má obrátit na
svého ošetřujícího lékaře. Fotografií se vracíme k loňské DIA výstavě a věříme, že i ta letošní bude stejně úspěšná. Bude to záležet na
vás, zda přijmete naše pozvání. Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci svého zdraví!
Marie Miškolczyová

INZERCE
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410.
● HLEDÁM ODBORNÍKA na stavbu kle-

nutého vinného sklepu. Stavba - jaro
2004. Tel. 777 057 712.
● FIRMA BAAS Blažovice č. 36 nabízí

osobní auta, skútry, mopedy různých značek a cenových relací se zárukou. Rovněž
nabízí nové i použité ND na evropské i japonské vozy za výhodné ceny. Informace
na tel. 544 243 016, 602 733 151.
● PRONÁJEM skladových prostor 470 m2,

dále samostatný objekt vhodný jako ubytovna nebo sklad - celkem 360 m2, 12 pokojů + hygien. zařízení a dále samostatný
sklep pro uskladnění zeleniny, ovoce a vína
24 m2. Vše v prům. zóně Slavkova. Cena
dohodou. Informace na tel. 544 243 016,
602 733 151.
● PŮJČKY A ÚVĚRY všech druhů, ban-

Fotografií se vracíme ještě k létu, kdy probíhaly pravidelné cvičení pro diabetiky na koupališti.

kovní i nebankovní, dostupné půjčky pro
podnikatele. Tel.: 604 202 131, 724 238 585.

Kalendář akcí – říjen 2003
Datum

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

14.00

sport
kult.
spol.
sport
sport
kult.

SvojsíkÛv park
Historick˘ sál zámku
Zámek Slavkov
areál Auto RC
golfové hﬁi‰tû
divadlo „V“ Brno

DDM
HM
Slavkovská iniciativa smíﬁení, HM
Auto RC Slavkov
GCA
DDM

6. 10.
7. 10.

10.00–16.00
16.30

sport
sport

Zámecká stﬁelnice
Aquapark Vy‰kov,

E-COM, s.r.o.
DDM

8. 10.
11. 10.
11. 10.

10.00–16.00
14.00

sport
sport
sport

„Závody na koleãkov˘ch bruslích a kolobûÏkách“ pro dûti Z·
Koncert v rámci DnÛ smíﬁení. Vystoupí pûveck˘ sbor Magnificat z Újezdu u Brna. Vstupné dobrovolné
Slavkovská iniciativa smíﬁení. Ekumenické setkání církví (program na stranû 6)
Mistrovství âR modelÛ aut cestovní vozy, tﬁída EKO, F1
Invex Cup
Zájezd do divadla na pohádku Kﬁemílek a VochomÛrka (odjezd od kostela)
Cena 70 Kã (vstupné + doprava)
Podzimní setkání seniorÛ ve sportovní stﬁelbû
Zájezd na plavání. Odjezd od kostela
Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã
Czech Telecomunications Golf Open 2003
Zimní stﬁelecká liga
Drakiáda na stﬁelnici. SoutûÏ o nejkrásnûj‰ího draka a nejlep‰ího drakovodiãe.
Po vyhodnocení bude opékání ‰pekáãkÛ
Dvouhodinov˘ závod modelÛ aut – tﬁída cestovní vozy a EKO
Zimní stﬁelecká liga
Mistrovství âR modelÛ aut – Off Road
Dvouhodinov˘ závod modelÛ aut – Off Road
Zájezd na plavání. Odjezd od kostela
Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal Aliance 35 Kã
Burza dûtsk˘ch hraãek, sportovních potﬁeb, knih, hudebních nástrojÛ a obleãení
Pﬁíjem vûcí 23. 10. od 8 do 16 hod., prodej vûcí od 16.30 do 19 hod.
V˘dej neprodan˘ch vûcí 24. 10. od 8 do 16 hod.
Slavkovská „padesátka“
Podzimní prázdniny s DDM. Tﬁídenní pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti s bohat˘m programem, strava 3x dennû

2. 10.
3. 10.
4. 10.
4. a 5. 10.
5. 10.
5. 10.

14.00–16.00
19.00

11. 10.
18. 10.
18. 10.
19. 10
21. 10.

10.00–16.00
16.30

23. 10.
25. 10.
27.–29. 10.

sport
sport
sport
sport
sport
spol.

10.00–16.00
8.00–16.00

sport
spol.

golfové hﬁi‰tû
GCA
Zámecká stﬁelnice
E-COM, s.r.o.
stﬁelnice Nad Oborou DDM
areál Auto RC
Zámecká stﬁelnice
areál Auto Bayer
areál Auto Bayer
Aquapark Vy‰kov,

Auto RC Slavkov
E-COM, s.r.o.
Auto RC Slavkov
Auto RC Slavkov
DDM

DDM

DDM

Zámecká stﬁelnice
DDM

E-COM, s.r.o.
DDM

