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Základní ‰kola s novou nástavbou
V sobotu 17. 3. 2001 byla slavnostně uvedena do provozu nástavba ZŠ Komenského ná-

městí ve Slavkově u Brna. V tento den si nové učebny prohlédlo mnoho hostů, bývalých
i současných pedagogů, žáků i dalších občanů. Přestřižení pásky se zúčastnili hosté: posla-
nec Parlamentu ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, přednosta okresního úřadu Ing. Ivo Bárek,
vedoucí oddělení referátu školství OÚ Mgr. Alena Bočková, starosta města Mgr. Petr
Kostík, člen zastupitelstva kraje Zdeněk Pavlík a další.

Škola již delší dobu trpěla nedostatkem spe-
cializovaných učeben. Vedení školy si připravi-
lo projekt, ve kterém řešilo modernizaci výuky
se zřetelem na aktivizující metody, kdy se žáci
učí pomocí výukových programů, internetu
a různých encyklopedií a slovníků vyhledávat
nové poznatky a vědomosti. Žák se nemusí již
„biflovat“ pasáže učiva, ale učí se vyhledávat
zdroje svého dalšího poznávání. Díky panu po-
slanci Sobotkovi a starostovi města Kostíkovi
získala škola státní dotaci 14 milionů na odstra-
nění již narušené rovné střechy a nahrazení
střechou sedlovou. Tím vznikla možnost využi-
tí vzniklého prostoru ke zřízení specializova-
ných učeben. Všechny potřeby školy precizně
zachytil ve svém projektu Ing. Vladimír Knap
z Vyškova.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma pana
Pavla Čáslavy - Čáslava-stav, která se svého

úkolu zhostila velmi dobře. Stavbyvedoucí pan
Ivo Sukovatý a stavební dozor pan Jan Hudec
zajišťovali soulad mezi výukou žáků a stavbou.
Také museli často čelit obavám veřejnosti, zda
se stavba ve správném termínu dokončí.
Architektonické pojetí stavby (soulad dlažby
a obkladů, barevné řešení ostění u dveří, výběr
dveří) velmi citlivě a moderně vyladil Ing. arch.
Hanuš Hudec.

Vedení školy ve spolupráci s referátem škol-
ství ve Vyškově získalo státní dotaci na prvotní
vybavení pomůckami nově vzniklých učeben.
Za 624 000 Kč byla nakoupena moderní školní
technika – datavideoprojektor k velkoplošné
projekci, keramická pec, hrnčířské kruhy, tele-
vizory, videa, CD přehrávače, výukové progra-
my na počítače – encyklopedie, slovníky, cizo-
jazyčná literatura. pomůcky moderní knihovny
a další. Městské zastupitelstvo schválilo dotaci
500 000 Kč na vybavení školním nábytkem.
Z této částky budou nábytkem vybaveny jazy-
kové učebny a část učeben informatiky.

Díky všem zainteresovaným se velké dílo po-
dařilo. Při „Dnu otevřených dveří“ návštěvníci
nešetřili slovy chvály a obdivovali nejen nové
moderní školní prostředí, ale i ukázky žáků z vý-
uky jazyků a vystoupení školní skupiny aerobi-
ku. Veřejnost se také seznámila s připravovaným
stavebním záměrem II. etapy rekonstrukce ZŠ
Komenského náměstí a měla možnost zhlédnout
model nové víceúčelové tělocvičny.

Zprovozněním nové nástavby školy se žá-
kům otvírá možnost získávat vědomosti a zna-
losti na vyšší úrovni a co nejlépe se připravit do
života. Ředitelství školy

Ředitel školy Mgr. Jaromír Pytela (druhý zprava) při projevu u příležitosti slavnostního otevře-
ní nástavby školy na Komenského nám. Foto: Zdeněk Pavlík

Markéta Pavlíková představuje model víceúčelové
tělocvičny v areálu školy. Foto: Z. Pavlík

V novém století zahajuje Historické mu-
zeum ve Slavkově u Brna sezónu jarní

výstavou, nazvanou Krajka a květina.
Paličkovaná krajka okouzlila svou krásou
v minulosti již mnoho našich návštěvníků.
Proto Vás opět zveme do prostor zámku, kde
je od 6. do 29. dubna 2001 přístupná výsta-

va, věnovaná jarním motivům, velikonoč-
ním vazbám a kraslicím v tradičním i neob-
vyklém provedení.

Výstavu připravily pracovnice Centra
volného času Lužánky a představí výtvory
vlastní, žákyň a absolventek kurzů. Jako
host se na výstavě prezentují Krajkářská
škola Vamberk a Sdružení Krajka Praha.

Slavnostní zahájení výstavy s ukázkami
některých technik se koná ve čtvrtek 5. dub-
na 2001 v 16 hodin v Rubensově sále slav-
kovského zámku.

Výstava bude otevřena 6. až 29. dubna od
úterý do neděle 9 – 16 hodin. Vstupné je 10
a 5 Kč. HM

POZVÁNKA

Družební výbory města Slavkova u Brna
a Darney

a Historické muzeum ve Slavkově
pořádají v kapli slavkovského zámku

Koncert
pûveckého sboru z Darney

(Francie)

Neděle 22. dubna v 16.30 hodin.

V˘stava Krajka a kvûtina

V˘roãí osvobození mûsta
Vážení občané, 26. dubna uplyne již 56 let

od chvíle, kdy v našem městě zazněly poslední
válečné výstřely. Každoročně si připomínáme
památku všech válečných obětí i utrpení oby-
vatel Slavkova v průběhu II. světové války.

Představitelé města a Českého svazu bojov-
níků za svobodu si Vás dovolují pozvat ke
krátké pietní vzpomínce, která se uskuteční ve
čtvrtek 26. dubna v 16 hod. u památníku pad-
lých sovětských vojáků v zámeckém parku
a bude pokračovat na místním hřbitově vzpo-
mínkou na naše spoluobčany, kteří se konce
války již nedožili. (vk)
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X. fiádné zasedání zastupitelstva mûsta – 19. 2. 2001
Na základě předložených a projednaných mate-

riálů ZM
1. Schvaluje
- přijetí státních dotací získaných městem pro

školská zařízení – ZŠ Tyršova – 6 mil. Kč, ZŠ
Komenského – 28 mil. Kč

- návrh programu rozvoje města na rok 2001
a výhled na rok 2002

- rozpočet města pro rok 2001
- rozdělení státní dotace z prostředků Programu

regenerací městských památkových zón (rekon-
strukce fary, oprava městských hradeb, oprava
boží muky sv. Vendelína)

- převzetí investorství k 1. etapě výstavby bytů na
ulici Litavská (18 bytových jednotek) na město

- prodej části pozemku p. č. 686/1 v ulici
Slovákova do vlastnictví manželů Kudových, Špi-
tálská 765, Slavkov u Brna, za podmínek stanove-
ných ZM

- prodej pozemku p. č. 1470/5, zahrada do vlast-
nictví manželů Červinkových, Jiráskova 1481,
Slavkov u Brna a pozemku 1470/6 zahrada v ulici
Jiráskova do vlastnictví paní Plavinové, Tylova 571,
Slavkov u Brna, paní Červinkové, Jiráskova 1481,
Slavkov u Brna a paní Melegové, Urbinská 145,
Český Krumlov, za podmínek stanovených ZM

- prodej pozemku p. č. 2636/27 panu Jaromíru
Mokrému, Husova 56, Slavkov u Brna a prodej
pozemků p. č. 2636/5 a 2636/6 panu Ivanu
Skoupému, Zlatá Hora 1375, Slavkov u Brna, za
podmínek stanovených ZM

- zveřejnění dlužníků města
2. Bere na vědomí
- informace o přípravě II. etapy rekonstrukce

a přístavby tělocvičny ZŠ Komenského
- rozbor nájemní smlouvy na restauraci Josefína
3. Žádá
- ředitelku MŠ Pohádka o umožnění nahlédnutí

do účetních výkazů a evidencí MŠ Pohádka, s. r. o.
finančnímu výboru ZM

4. Ukládá
- RM zpracovat ekonomický a funkční záměr na

umístění rozšířeného úřadu města
- RM předložit koncepci obsahu a správy inter-

netových stránek města
- RM provést neprodleně rozpis rozpočtu v soula-

du se zákonem § 14 zákona č. 250/2000 Sb.
- RM stanovit závazné ukazatele pro příspěvko-

vé organizace, jimiž se organizace budou řídit při
čerpání rozpočtu v roce 2001

- RM předložit analýzu možného využití prostor
Společenského domu (býv. restaurace Bonapart
a vinárna) jako prostor pro úřad města – v případě
záporného stanoviska připravit podklady pro
schválení kritérií výběrového řízení na pronájem
uvedených prostor

5. Odkládá
- rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace MŠ

Pohádka do uzavření rozboru hospodaření města
za 1. čtvrtletí 2001.

48. schÛze rady mûsta – 12. 3. 2001
Na základě předložených a projednaných mate-

riálů RM
1. Schvaluje
- uzavření nájemní smlouvy s TJ SOKOL

Slavkov u Brna na pozemek p. č. 983 (Panská
školka) za účelem vybudování hřišť na pétanque

- znění smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna
a a. s. Agroklas na pronájem bytu

- stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro
příspěvkové organizace města pro rok 2001

- výstavbu přístavby domu čp. 80 na Pa lackého
nám., kterou provede nájemce uvedeného domu

- uzavření dodatku ke smlouvě o činnosti infor-
mačního centra s navrženými doplněními

2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti TSMS 
- zprávu o činnosti komise pro zahraniční styky 
- zprávu o činnosti bytové komise
- informaci o stavu terčů v objektu býv. restau-

race Bonapart a ve dvorním traktu objektu čp. 126
3. Ukládá
- vedoucímu odboru ID a vedoucí odboru SÚ

projednat s panem Rudolfem harmonogram do-
končení prací (statického zajištění objektu čp.
126) ve smyslu písemné výzvy města

- řediteli HM předložit RM návrh na vyhlášení
výběrové řízení na pronájem uvolněných prostor
Společenského domu – návrh zohlední předložená
doporučení RM

- MěÚ zahájit řízení o záměru města prodat po-
díl nemovitost čp. 683 na Koláčkově nám.

47. schÛze rady mûsta – 5. 3. 2001
Na základě předložených a projednaných mate-

riálů RM
1. Schvaluje
- zahájení řízení o záměru města pronajmout ne-

bytové prostory – garáž na poliklinice
- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem

bytu s paní Tichomirovou
- pronájem nebytových prostor na poliklinice

MUDr. Honzátkové
- poskytnutí finančních příspěvků organizacím

zdravotně postižených (Paprsek, Svaz diabetiků
ČR, Sdružení zdravotně postižených ČR)

- návrh na ustavení komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek na akce: oprava městských hradeb,
oprava stropních konstrukcí nad historickým sá-
lem zámku

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 
Vám nabízí možnost využití těchto služeb:

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

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

internet 30 Kč/hod.
fax UTO 05 10 Kč/strana;

ostatní pásma ČR 15 Kč/strana
směnárna z valut na CZK (poplatek 2%)

Otevírací doba v dubnu a květnu:
út – so 9–16 h
ne–po zavřeno

4. Odvolává
- Ing. arch. Leonu Tupou z funkce členky komi-

se pro výstavbu (na vlastní žádost) 
5. Pověřuje
- starostu města jednáním s Ministerstvem fi-

nancí ČR o možnosti navrhovaných úprav – pří-
stavba se 4 třídami (v rámci přidělené dotace na re-
konstrukci ZŠ Tyršova 977)

6. Doporučuje k předložení ZM
- analýzu možného využití prostor Spole -

čenského domu jako prostor pro úřad města
7. Žádá
- ředitele ZŠ Tyršova, aby projednal s pedago-

gickými pracovníky školy zastupování školy v ko-
misi pro školní a mimoškolní aktivity mládeže.

XVII. mimofiádná schÛze rady
mûsta konaná dne 19. 2. 2001

Na základě předložených a projednaných
materiálů RM

1. Schvaluje
− znění smlouvy o dílo za účelem zhoto-

vení dokumentace pro stavební řízení II. eta-
py rekonstrukce a přístavby tělocvičny ZŠ
Komenkého nám.

2. Jmenuje
− Mgr. Evu Juráskovou členkou komise

pro školní a mimoškolní aktivity mládeže.

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra
Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír
Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. 4. 2001

Zprávy ze zasedání rady mûsta a zastupitel-
stva zpracovala Mgr. Vûra Kfiivánková

- vytvoření pracovní skupiny pro přípravu re-
konstrukce ZŠ Tyršova

- zahájení řízení o záměru města prodat z majet-
ku města pozemky zastavěné bytovými domy
SBD Žuráň

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku par. čís. 2636/1 v lokalitě garáží Cihelna
s panem Ivanem Skoupým

- zahájení řízení o záměru města prodat z majet-
ku města část pozemku par. čís. 3590/2 zahrada
v lokalitě Vinohrady

- uzavření podnájemní smlouvy na prostory
Zámecké vinárny a rockového klubu s podnájem-
cem paní Marií Koutnou (na dobu 1 roku)

2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti správního odboru MěÚ na

úseku agendy přestupkové a soc. zabezpečení
- zprávu o řádné inventarizaci majetku města
- zprávu o činnosti Historického muzea v roce

2000 a připravenosti této organizace na rok 2001
- zprávu o „zeštíhlení organizace“ Historické

muzeum
3. Nedává souhlas
- zahájení řízení o záměru města prodat z majet-

ku města pozemky par. čís. 2589, 2590/1 a 2591
v ulici Bučovická

4. Ukládá
- místostarostce zajistit mimořádnou inventari-

zaci majetku města svěřeného do užívání soukro-
mým subjektům

- řediteli HM předložit návrh nové zřizovací lis-
tiny HM

5. Doporučuje k předložení zastupitelstvu
města

- návrh na poskytnutí půjček z FRB.



- Podporovat kabelizaci rozvodů NN a výstavbu
trafostanic na Koláčkově náměstí a v ulici
Slovanská.

- Pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení.
- Zpracovat změny – aktualizaci územního plá-

nu města. Jedná se o nový požadavek, nebyl obsa-
žen v původním návrhu programu.

- Podporovat rekonstrukci sítí vodovodu a kana-
lizací ve správě VaK Vyškov, a. s.

- Bude podporována výstavba nové průmyslové
zóny v lokalitě Šestisplav, dostavba zóny Bu -
čovická a plochy za areálem bývalého cukrovaru.

5. Ekologie
- Pokračovat v obnově historických alejí. 
- Zahájit práce na akcích protipovodňového

opatření města. Zpracovat prováděcí PD na první
etapu jako podklad pro žádost o státní dotaci.
Předpokládané finanční náklady až v roce 2002.
V tomto roce bude nutné získat potřebný pozemek.
Od vlastníka (spoluvlastníci spol. Audo) v hodno-
tě  400 tis. Kč a od Pozemkového fondu ČR v hod-
notě  cca 1 mil Kč (v případě schválení změn
územního plánu je možnost i bezúplatného převo-
du).

- Pokračovat v rekultivaci skládky. Financováno
z vytvořeného fondu a z prostředků získaných
z poplatků za uložení inertního materiálu.

- Bude pokračováno v postupném zavádění
systému oddílného sběru složek komunálního od-
padu (kontejnerový sběr papíru).

- Průběžně sledovat práce při obnově obory.
- Dokončit úpravu vycházkové trasy z města na

kopec Urban, včetně odpočinkového areálu v oko-
lí kaple.

- Podporovat výstavbu biocentra B 14.
- Zahájit řízení ve věci vybudování recyklačního

dvora. Jednat se společností Respono, a. s. o spo-
lečném postupu a získat bezúplatně pozemek od
Pozemkového fondu ČR.

- Spolupracovat při realizaci komplexních po-
zemkových úprav.

Závěrem můžeme konstatovat, že hlavní nosné
úkoly programu rozvoje byly splněny a je reálný
předpoklad splnit i úkoly roku 2002. V tomto po-
sledním roce by mělo být v zájmu města dořešení
a zahájení realizace nového umístění domu dětí
a mládeže a městské knihovny. Při plnění úkolů
programu rozvoje města byla dána priorita akcím,
na které bylo možno získat finance z různých zdro-
jů a státních dotací, čímž byly nejlépe zhodnoceny
omezené investiční finanční prostředky města.

Vedoucí odboru RŽP
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kračováno v rekonstrukci kuchyně se zázemím.
Předpokládané náklady jsou cca 780 tis. Kč.

- Pokračovat v rekonstrukci ZŠ Tyršova (zatep-
lení fasády, výměna oken a klempířských prvků
atd). Finanční náklady 6 mil. Kč ze státní dotace
a s podílem města do 1 mil. Kč.

- Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ
Komenského. Ze státní dotace 28 mil. Kč s podí-
lem města v roce 2001 ve výši do 300 tis. Kč
a v následném roce ve výši do 400 tis. Kč z rozpo-
čtu města.

- Vyřešit trvalé umístění domu dětí a mládeže
a městské knihovny.

- Zahájit práce na zřízení expozice k židovské-
mu osídlení v objektu památné školy čp. 664 na
Koláčkově náměstí.

4. Výstavba města
- Provést plynofikaci kotelny objektu

Společenského domu. Předpokládané náklady na
rekonstrukci – 2 mil. Kč.

- Zahájit revitalizaci centrální zóny Koláčkova
náměstí. V první polovině roku bude schválen re-
gulační plán, první investice se předpokládá až
v příštích letech.

- Podporovat výstavbu sjezdu ze silnice I/50 do
průmyslové zóny. Při zařazení akce do staveb fi-
nancovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bude
nutná spoluúčast města v příštích letech.

- Mimo již schválený program rozvoje města
bude provedena projekční příprava na vybudování
skladového areálu Technických služeb v ulici Čs.
armády (v sousedství Destily).

- Zahájit plynofikaci ulice Zámecká. Tzn. pro-
vést prověření zájmu občanů a po vyhodnocení za-
dat PD k realizaci v roce 2002.

1. Sociální oblast a bydlení
- Pokračovat v bytové výstavbě v lokalitě Polní.

Jedná se o územně připravenou výstavbu 36 b. j. –
ulice Litavská. V návrhu rozpočtu se počítá s ná-
klady města vyššími než 2 x 200 tis. Kč na projek-
tovou dokumentaci.

- Podporovat případnou další bytovou výstavbu.
2. Obchod, služby a veřejné stravování.
- Řešit využití volných prostor po bývalé restau-

raci Bonapart na Palackého náměstí.
- Úkol vzniklý mimo schválený program – v pří-

padě schválení zařazení MÚ ve Slavkově u Brna
do kategorie pověřených úřadů třetího stupně,
bude nutné získat prostory pro administrativu.
Určitá možnost se naskýtá koupí části objektu
místní pošty. Dále se nabízí možnost využít pro-
stor po demolici domu čp. 62 Husova ulice.

3. Školství, kultura, sport a cestovní ruch
- Pokračovat v obnově dětských hřišť a sporto-

višť.
- V rámci Programu regenerace městské památ-

kové zóny pokračovat v obnově památkově chrá-
něných objektů. V návrhu rozpočtu města je jen
podíl ke státní dotaci z Programu regenerace MPZ
v částce 680 tis. Kč. V letošním roce budou opra-
vovány hradby v ulici Lidická a Kollárova a budou
poskytnuty fin. prostředky Římskokatolické církvi
na opravu fary. 

- Pokračovat v rekonstrukci prostor slavkovské-
ho zámku. V návrhu rozpočtu je 600 tis. Kč, tj. po-
díl ke státní dotaci z Programu záchrany architek-
tonického dědictví.

- Pokračovat v rekonstrukci městského rozhlasu.
V návrhu rozpočtu je 30 tis. Kč.

- V objektu MŠ na Koláčkově náměstí bude po-

V letech 1999 až 2002 byly v programu roz-
voje města schváleny tyto nosné úkoly:

- V oblasti sociální a bydlení to bude potřeba
výstavby obecních bytů, domu s pečovatelskou
službou a podpora výstavby rodinných domků
včetně realizace potřebných inženýrských sítí.

- V oblasti školství, kultury, sportu
a cestovního ruchu je potřeba dořešit
konečné umístění domu dětí a mlá-
deže, knihovny a dořešení vlastnických vztahů
k ZŠ Tyršova. Pokračováno bude i v záchraně
kulturních památek ve městě. Důležitým úkolem
bude i vybudování regionálně působícího infor-
mačního centra ve městě.

- Na úseku výstavby města bude řešena koneč-
ná dostavba historické části města – Koláčkova
náměstí. Bude pokračováno v rekonstrukcích

místních komunikací. Důležité bude i zahájení
realizace opatření na ochranu území proti po-
vodním. Na podporu podnikání bude nutné reali-
zovat sjezd ze silnice I/50 do lokality U Šestis-
plavu.

- Nosným úkolem v oblasti ekologie bude do-

končení rekultivace městské skládky, zřízení re-
cyklačního dvora a zavedení oddílného sběru
TKO. V rámci komplexních pozemkových úprav
bude řešeno dobudování územního systému eko-
logické stability – biocentra a biokoridory. Úko-
lem z minulých let je i zahájení obnovy historic-
kých alejí kolem města.“

Zastupitelstvo města pak každoročně rozpra-

covává program rozvoje do konkrétních ročních
úkolů.

Jak vyplynulo z hodnocení plnění programu
za rok 2000, předloženého a projednaného na
IX. zasedání ZM v prosinci 2000,  jsou úkoly
programu plněny. V roce 2000 nebyly splněny

pouze dva úkoly spočívající v pro-
blematice vyřešení trvalého umístění
domu dětí a mládeže a městské kni-

hovny. Mimo program rozvoje, schválený na po-
čátku volebního období, bylo na VI. zasedání
MěZ dne 6. 3. 2000 schváleno zařazení nového
úkolu – zpracování změny územního plánu měs-
ta. Plnění programu rozvoje  města bylo dosaže-
no tím, že byl sestavován v závislosti na mož-
nostech rozpočtu města – tzn. že byl finančně
zajištěn.  

Návrh programu rozvoje mûsta na rok 2001
VÝČET HLAVNÍCH CÍLŮ, KTERÉ JSOU FINANČNĚ POKRYTY ROZPOČTEM MĚSTA

Program rozvoje mûsta

ZŠ Tyršova se v tomto školním roce zapojila do
odborně – výchovného projektu „OZON“, je-

hož koordinátorem je TEREZA, sdružení pro eko-
logickou výchovu se sídlem v Praze. Cílem tohoto
projektu je sledování množství ozonu (O3) v pří-
zemní vrstvě atmosféry.
Pokud se tento „přízemní
ozon“ vyskytuje ve větších koncentracích, poško-
zuje jak lidské zdraví, tak životní prostředí.
Nejzávažnější příčina zvyšování množství přízem-
ního ozonu spočívá v provozu aut a spalování fo-
silních paliv v průmyslu. Sluneční záření tvorbu
ozonu ještě urychluje. 

Žáci ZŠ Tyršova budou sledovat množství pří-
zemního ozonu pomocí dvou speciálně vyšlechtě-
ných kultivarů tabáku virginského, které vypěstují

v rámci hodin pěstitelských prací. Přízemní ozon
totiž způsobuje na listech tabáku tvorbu žlutých
skvrn, přičemž jeden z kultivarů je na přítomnost
ozonu v ovzduší velice citlivý, druhý méně a slou-
ží proto jako kontrola. 

Během června prove-
dou žáci vlastní měření –

pozorováním počtu a velikosti skvrn na listech ta-
bákových rostlin. Po ukončení měření budou vý-
sledky zaslány sdružení TEREZA, kde ve spolu-
práci s odborníky sestaví podrobnou závěrečnou
zprávu o množství přízemního ozonu v celé České
republice ve sledovaném období a seznámí s ní
všechny účastníky projektu.

Podle podkladů sdružení TEREZA
Petra Škarvadová

Projekt „OZON“
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Správní odbor zpracovává v rámci přenesené
působnosti státní správy, mimo jiné i agen-

du sociálního zabezpečení a agendu přestup-
kovou. Tyto agendy zabezpečujeme pro obča-
ny města Slavkova a dalších, u agendy
sociálního zabezpečení 17 obcí, u agendy pře-
stupkové 15 obcí.

Na úseku sociálního zabezpečení přiznává-
me a vyplácíme sociální dávky do výše život-
ního minima pro rodiny s nezaopatřenými
dětmi a pro ne  za -
městnané jednot-
livce, dávky a pří -
spěvky pro staré a těžce zdravotně postižené
občany.

Na dávky sociální péče do výše životního
minima má nárok občan, který splňuje zákon-
né podmínky, a to: má trvalý pobyt v obvodu
působnosti našeho MěÚ, je veden v evidenci
úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, má
vyřízené a pobírá všechny dávky státní sociál-
ní podpory (kontaktní místo), na které má ze
zákona nárok, popř. jeho příjem z výdělečné
činnosti nedosahuje částek životního minima
k zabezpečení životních potřeb jeho osoby
a dalších osob, které jsou na jeho příjmu závis-
lé, obvykle se jedná o nezaopatřené děti.
V rozhodování o sociální potřebnosti občana
se přihlíží i k jeho majetkovým poměrům.

Částky životního minima, které se považují
podle zákona za potřebné k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb občana
se v minulých letech pravidelně každoročně
zvyšovaly, naposledy k 1. 4. 2000 a v současné
době činí pro občana jednotlivce 3 770 Kč.
Z této částky je stanoveno 2 190 Kč na výživu
a 1 580 Kč k zajištění nezbytných nákladů do-
mácnosti. Tyto částky se zvyšují v souvislosti s
počtem osob bydlících ve společné domácnos-

ti u nákladů na domácnost, a počtu a věku dětí
u částek na výživu. U částky na domácnost se
přihlíží ke skutečným nákladům, které musí
žadatel doložit, např.: fakturou za vyúčtování
el. energie, plynu, dokladem o zaplacení po-
pelnice, daně domovní atd.

V roce 2000 bylo MěÚ ve Slavkově u Brna
na všech poskytnutých sociálních dávkách
a příspěvcích vyplaceno celkem 9 726 160 Kč.

V souladu s novelou zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích a § 53 odst. 4 zák. č. 200/90 Sb. o pře-
stupcích v platném znění, zřídil starosta města
od 12. 11. 2000 zvláštní orgán obce – komisi
k projednávání přestupků.

Zvláštnímu orgánu-komisi k projednávání
přestupků přísluší projednávat přestupky

v souladu s § 53 odst. l přestupkového zákona,
cituji:

„Obce projednávají přestupky proti pořádku
ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěře-
ny, přestupky proti pořádku v územní samosprá-
vě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestup-
ky proti majetku, jakož i přestupky proti
občanskému soužití, pokud nebyly spáchány po-
rušením obecně závazných platných předpisů
o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“.

V průběhu roku
2000 došlo na
MěÚ celkem 74

případů přestupků. Nejvíce přestupků bylo pro-
jednáno za porušení ust. § 49/lc – přestupky pro-
ti občanskému soužití (slovní a fyzické napadá-
ní), dále za porušení ust. § 47 – přestupky proti
veřejnému pořádku, za porušení ust. § 50/la –
přestupky proti majetku, za porušení ust. § 48 –
porušení obecně závazných vyhlášek obcí.

Nejčastější výrok komise, v případě proká-
zaného přestupku, byla pokuta. Na pokutách
včetně náhrad nákladů řízení bylo v roce 2000
uloženo celkem 24 800 Kč. Dále bylo ukládá-
no napomenutí, v případě, kdy se přestupek
nepodařilo prokázat bylo řízení zastaveno.
V jednom případě bylo přestupkové řízení
ukončeno smírem.

Vedoucí správního odboru

Zajímavosti ze Zastupitelstva Brnûnského kraje

Hejtmanem Brněnského kraje byl zvolen
Stanislav Juránek ze čtyřkoalice (člen KDU-
ČSL), jeho prvním zástupcem František
Polách, člen ODS. Na tomto ZBK byly vytvo-
řeny výbory ZBK, a to: kontrolní, finanční, pro
výchovu, vzdělání a zaměstnanost, pro národ-
nostní menšiny, pro hospodářský rozvoj a do-
pravu. Z našeho města byly zvoleni do výboru
pro hospodářský rozvoj a dopravu Dušan
Jakoubek, předseda výboru, a Zdeněk Pavlík,
člen výboru.

Druhé zasedání Zastupitelstva Brněnského
kraje se konalo 15. února 2001 v zasedací síni
Nové radnice v Brně. Program zasedání měl asi
sedmnáct bodů, o některých bych chtěl infor-
movat.

Bylo přijato usnesení, že sídlem Brněnského
kraje je budova čp. 449 Žerotínovo náměstí
č. 3/5, 602 00 Brno. Velmi rád bych se pozasta-
vil u projednávání a schvalování rozpočtu
Brněnského kraje na rok 2001 – zpracoval ing.
Lubomír Šmíd. V návrhu byly příjmy specifi-
kovány třemi položkami, výdaje byly specifi-
kovány sedmi položkami v mil. Kč. Upo -
zorňuji, že se jedná o rozpočet v objemu 91,753
mil. Kč. Pro názornost, město Slavkov má příj-
my 64 položek, výdaje rozčleněny na 91 polo-
žek. Domnívám se, že takový rozpočet, který
předložilo vedení Brněnského kraje, by neob-
stál ani v obci čítající 150 obyvatel.

Ještě bych se chtěl pozastavit u bodu „pro-
jednávání názvu kraje“. ZBK odsouhlasilo ná-
vrh na změnu názvu kraje z Brněnského na
Jihomoravský kraj, a to 62 členy ZBK, 1 člen
ZBK se zdržel hlasování. Toto je velmi stručné
shrnutí ZBK.

Zasedání Zastupitelstva Brněnského kraje
jsou veřejná a konají se v budově Krajského

úřadu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno v jednacím
sále, a to v letošním roce 19. 4., 21. 6., 13. 9.,
15. 11. a 17. 1. 2002.

Člen Zastupitelstva Brněnského kraje
Zdeněk Pavlík

Informace ze správního odboru mûstského úfiadu

V neděli 20. listopadu 2000 jsme poprvé volili zástupce do krajského Zastupitelstva
Brněnského kraje (ZBK). Ze zákona má ZBK 65 členů, z nichž se volí 11 členů rady
Brněnského kraje. V čele krajského úřadu je hejtman. 20. prosince 2000 se poprvé se-
šlo ZBK v zasedací síni Nové radnice v Brně.

Pfiíprava Napoleonské v˘stavy je v plném proudu
Jen několik málo dnů zbývá do vernisáže

výstavy Napoleonské války a české země. Jaký
je stav přípravných prací? Řemeslníci již vyro-
bili a očalounili veškeré výstavní panely, z vět-
ší části bylo instalováno nové osvětlení výstav-
ních prostor, bylo provedeno vymalování jedné
z místností severního křídla zámku. V součas-
né době pracovníci firmy E-COM instalují roz-
měrnou pyramidovou vitrinu, v níž poté aran-
žéři Historického ústavu Armády ČR umístí
diorama s výjevem srážky francouzských a ra-
kouských vojáků. Souběžně probíhá rozmisťo-
vání výstavních vitrin a jejich příprava pro in-
stalaci exponátů. Z muzeí a památkových

objektů jižní Moravy již byly svezeny vybrané
sbírkové předměty, v plném proudu jsou i svo-
zy exponátů z Čech. Poté pak bude zahájena
vlastní instalace výstavy, náročná práce, která
se velmi pravděpodobně bude protahovat až do
nočních hodin. Stejná činnost bude současně
probíhat i v památníku u Mohyly míru, kde
bude umístěna druhá část výstavy. Veškeré prá-
ce budou ukončeny do 10. dubna, kdy proběh-
ne slavnostní vernisáž a od následujícího dne
budou moci návštěvníci slavkovského zámku
zhlédnout zcela novou dlouhodobou výstavu
věnovanou tématu pro Slavkov tak významné-
mu. HM

Ch.-N. Normand - Ráno před bitvou u Slavkova. Ze sbírek Historického muzea

Doplnûní úfiedních hodin
V článku Úřad práce není jen pro neza-

městnané v minulém čísle nebyly úplně uvede-
ny úřední hodiny. Úřední hodiny všech pracovišť
Úřadu práce ve Vyškově včetně detašovaných
pracovišť Slavkov a Bučovice tedy jsou:

Pondělí: 8–12 h 13–17 h
Úterý: 8–12 h 13–15 h
Středa: 8–12 h 13–17 h
Čtvrtek: 8–12 h
Pátek: neúřední den



sát složených jeřábů z pestro-
barevných papírů různých tva-
rů a velikostí (kteří nám mají
přinést štěstí) a také fotky
obou Japonek s dětmi.

Z dopisu jsme se dozvěděli,
že Atsuko Hanai má dvacet
dva let a pracuje jako učitelka
MŠ a večerně studuje na uni-
verzitě v Tokiu obor učitel-
ství.

Další balíček teď na oplát-
ku zase posílají děti spolu
s vychovatelkami – publikaci

o Slavkově, městě, o naší škole a také obrázky
dětí s jejich představou o životě v Japonsku.
Nebudou chybět ani složené obrázky zvířátek
z Origami. Z tohoto seznámení se zajímavými
a milými lidmi z druhého koutu naší planety
máme všichni velkou radost a netrpělivě očeká-
váme další korespondenci.

Vychovatelky ŠD ZŠ Komenského
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Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pfiedání podkladÛ do pfií‰tího

ãísla je 17. dubna. Pfiednostnû budou zafiazeny ãlánky
o rozsahu do pÛl strany formátu A4 psané psacím
strojem. U del‰ích pfiíspûvkÛ se pisatel vystavuje mo-
Ïnosti zkrácení, popfi. i nezafiazení svého ãlánku. (red)

1. Rezervace naučné literatury – pokud čtenář
žádá knihu vypůjčenou jiným čtenářem z fondu
knihovny, může si ji rezervovat u knihovníka.
Knihovna po vrácení žádaného titulu uvědomí
čtenáře, který požádal o rezervaci. Kniha je re-
zervována v knihovně po dobu 7 dnů od data
upozornění. Uplynutím této lhůty rezervace kon-
čí a kniha bude půjčena dalšímu zájemci. 

2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - jest-
liže čtenář žádá dokument, který není v knihovním
fondu městské knihovny, zprostředkuje knihovna
jeho vypůjčení dle zásad MVS. Čtenář potvrdí
převzetí dokumentu svým podpisem a je jeho po-
vinností dodržet termín vrácení určený knihovnou,
odkud je dokument zapůjčen. Manipulační popla-
tek za MVS je stanoven v ceníku služeb.

3. Rešeršní služba – na požádání vyhledá kni-
hovník literaturu na téma zadané čtenářem. K dis-
pozici jsou databáze Národní knihovny České re-
publiky a dalších knihoven. Z vyhledaných titulů
je možné vypůjčit knihy přítomné v knihovně,
jiné lze objednat prostřednictvím MVS.

4. Informační činnost – prostřednictvím inter-
netu lze vyhledat i informace, které se nevztahu-
jí přímo ke knihovně, např. informace o doprav-
ním spojení, adresáře, telef. seznamy aj. 

5. Kopírovací služby - kopírovací služba je ur-
čena pouze uživatelům knihovny. Poplatky za ko-
pírovací služby jsou vymezeny v ceníku služeb.

6. Knihovnicko-informační lekce pro základní
a střední školy – na těchto setkáních přímo v kni-
hovně se žáci a studenti seznamují s prostředím
knihovny, jejími službami a dalšími skutečnosti,
které se nějakým způsobem dotýkají knihoven,
knih a literatury obecně.

Tento výčet služeb městské knihovny není vy-

čerpávající. Podle zájmů našich čtenářů se poku-
síme vyhovět i případným dalším požadavkům
v rámci technických možností knihovny tak,
abychom dosáhli co největší spokojenosti všech
uživatelů. Těšíme se na Vaši návštěvu. HM

SluÏby Mûstské knihovny ve Slavkovû u Brna

Iniciativa K 2001, společnost pro kulturu a di-
alog, připravila na prosinec roku 2000 a rok 2001
projekt „Židovská Morava, Židovské Brno“ –
rozsahem naprosto ojedinělou událost nejen
v České republice, ale i v evropském kontextu.
Bude se jednat o soubor výstav, koncertů, před-
nášek a seminářů, kterých se zúčastní významné
osobnosti české i světové kulturní scény. Záštitu
nad projektem, jenž chce zachytit nejen odkaz
a dědictví židovské kultury na Moravě, ale také
současnou podobu její nepřerušené kontinuity,
převzali velvyslankyně státu Izrael paní Erella
Hadar a vrchní pražský rabín Efraim Karol

Sidon. Na projektu se podílí město Brno, Židov-
ské Obce Brna a Prahy, Židovské muzeum
v Praze, Památník v Terezíně a mnoho dalších
institucí. Doprovodné akce probíhají již od léta
2000 a budou pokračovat celý rok 2001.

Základem projektu byla rozsáhlá expozice
s názvem „Židovská Morava, Slezsko, Židovské
Brno“, která představovala historii židovské kul-
tury na Moravě a ve Slezsku od 13. století do
roku 1945. Byly na ní vystaveny nejcennější
a nejzajímavější artefakty z tisícileté historie ži-
dovského etnika na území Moravy a ve Slezska,
které byly shromážděny z depozitářů mnoha mu-
zeí – liturgické předměty, hebrejské faksimile
a manuskripty, fotografie židovské architektury,
ukázky židovské hudby a výtvarného umění
apod.

Nabídku spolupráce na tomto projektu přijalo
také Historické muzeum ve Slavkově u Brna,
které poskytlo organizátorům několik judaik ze
svých sbírek. Čtyři z nich nakonec nalezly v ex-
pozici své místo. Jde o předměty svázané zřejmě
se zdejší synagogou – měděné rituální lavabo,
dvě synagogální pokrývky hlavy a stříbrnou(?)
destičku z roku 1805 s hebrejským nápisem: Ši-
meon Grünhut a jeho skromná manželka Kila vě-
novali synagogálnímu spolku. Zhotovíš také květ
z čistého zalata a vyryješ na něj, jako se vyrývá
pečeť: „Svatý Hospodinu“. (Ex 28,36).

Výstava, kterou jste měli možnost zhlédnout
v brněnském Domě umění do 22. 2. 2001 (byla
pro velký zájem prodloužena), bude nyní repre-
zentovat projekt v zahraničí. HM

Organizátorem a hostitelem okresního kola
byla tentokrát slavkovská ZUŠ. MŠMT ČR pro
školní rok 2000/2001 vyhlásilo soutěž v ko-
morní hře dechových dřevěných, žesťových
a smyčcových souborů a zábavních orchestrů.

Dne 20. února se zúčastnilo soutěžního klání
81 žáků ze všech pěti ZUŠ okresu Vyškov.

ZUŠ Slavkov získala tři 1. místa – barokní
smyčcový soubor: Martina Gecová, Vítězslava
Šujanová, Lenka Poláčková, smyčcové terceto:
Jiří Hlaváček, Jana Jedličková, Jan Rusnák.
Oba soubory připravila Miluše Letecká. 1. mís-
to s postupem do oblastního kola obdrželo žes-
ťové kvarteto ze třídy Miroslava Červinky ve
složení: Aleš Janiga, Marek Pospíšil, Michal
Oujezdský a David Zástřešek. Dvě 2. místa pat-
ří smyčcovému baroknímu souboru Miloslava

Îidovské památky ze Slavkova jsou souãástí v˘jimeãného projektu

Na otázku „Jaké služby poskytuje knihovna?“, by pravděpodobně většina návštěvníků
těchto kulturních zařízení odpověděla – půjčování knih a časopisů, ti lépe informovanější
by asi zmínili i přístup na internet, který je od ledna roku 2001 skutečností i ve slavkovské
knihovně. Tyto služby však představují pouze část vykonávaných činností. Tak jako v ji-
ných knihovnách mohou i naši čtenáři využívat následujících služeb.

Strejčka, kde hráli Michaela Kalábová, Adam
Faik a Jiří Slovák, a komornímu souboru zob-
cových fléten, jehož repertoár nacvičil Josef
Handrla. V tomto souboru účinkovali: Martin
Čapek, Ondřej Hodonský, Jiří Klaška, Tereza
Panáčková a Kateřina Svobodová. 3. místo ob-
sadil smyčcový barokní soubor – Karel a Libor
Flosslerovi, Jana Kužnárová. Pochvalu zaslou-
ží i čestné uznání souboru zobcových fléten ze
třídy Josefa Handrly, jehož členy jsou Jiří Kříž,
Jan Matyáš, Tereza Procházková a Eva
Roláková.

V celkovém hodnocení všech ZUŠek na
okrese dopadla naše škola nejlépe. Účin -
kujícím i pedagogům patří blahopřání a podě-
kování za vzornou reprezentaci školy. 

Jana Večeřová

… a máme po soutûÏi

Úspěch v recitaci
Ve středu 21. března 2001 proběhlo ve

Vyškově okresní kolo recitační soutěže v re-
citaci žáků 6.–9. tříd. Palmu vítězství si s ver-
ši Jiřího Žáčka odnesla ve III. kategorii
Veronika Michálková, žákyně 7. A ZŠ
Komenského. Krajské přehlídky recitátorů
v Brně se zúčastní 20. dubna 2001.

Blahopřejeme a držíme ti palce, Veroniko!
Haf

Z· Komenského informuje

Při podzimních sportovních hrách na stadionu
se k dětem ze školní družiny přidaly dvě turistky
z Japonska. Při loučení nám daly svoje adresy.
V době vánočních svátků jsme s dětmi vyrobili
přání a i s fotkami z her je odeslali do Tokia.
Začátkem února nás mile překvapil balíček.
Bylo v něm přání v českém jazyce, dopis pro vy-
chovatelky, pro děti kniha Origami a přes pade-

Pfiekvapení pfii‰lo z Japonska

Zápis do Mateřské školy Pohádka, s. r. o.
a školní družiny při MŠ Pohádka, s. r. o. pro-
běhne v průběhu měsíce dubna 2001.
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Když v polovině třicátých let minulého století
vzrůstalo uvnitř tehdejší ČSR politické napětí
způsobené změnou v prezidentském úřadě (vyvo-
lané agrárníky) a mezinárodní situací na západ od
našich hranic (tam už otevřeně náš západní soused
svou pátou kolonou připravoval v přes 900 km
d l o u h é m
p o h r a n i č í
anexi naše-
ho území),
bylo třeba
utužit státní správu. Na vojenském úseku byl ge-
nerální štáb čs. armády přemístěn do Dědic. V ci-
vilní správě mělo dojít ke zřízení nových, akce-
schopnějších okresů. Tak se měl rozdělit
vyškovský politický okres, který tehdy sestával ze
tří soudních okresů, na dva politické okresy – se-
verní a jižní. Ku konci třicátých let tehdejší staros-
ta města František Kostík a okresní starosta
Stanislav Smetana podali na ministerstvo vnitra
memorandum, aby se Slavkov stal sídlem tohoto
jižního okresu. O totéž žádaly svým memorandem
i Bučovice, které tuto záležitost první zveřejnily
a iniciovaly. Podle jejich návrhu měl být slavkov-
ský soudní okres rozdělen mezi Bučovice
a Rousínov. Ve svých memorandech obě města
přesvědčovala ministerské úředníky o přednostech
svých měst a navrhovaných vstřícných kroků.
Počet obyvatel, komunikace, průmysl, doprava
a spoje aj. hovořily ve prospěch Slavkova. Do teh-
dejšího soudního okresu spadaly i německá Če-
chyně, Habrovany, Olšany, Rousínov, Viničné Šu-
mice, Kovalovice, Pozořicko, Křižanovice,
Rašovice a celý jih okresu. Dnes už je situace
v tomto jiná. Z tehdejšího našeho soudního okresu
po následujících územních reorganizacích zbylo
už jen torzo a Slavkov se už pomalu stává satelit-
ním městem Brna. Z obranně vojenského hlediska
bylo také nutno tehdy umístit do stabilních podmí-
nek (kasáren) po mobilizaci rozptýlené vojenské

útvary. Ve Slavkově byli vojáci ubytováni v nej-
vyšším zámeckém poschodí a jejich technika za-
maskována v parku, v alejích za zámkem a s radio -
stanicí před farou. Slavkov o stálou vojenskou
posádku moc neusiloval. Toho využily Bučovice,
kde byla v letech 1939–40 kasárna zkolaudována

– ale už jen
pro protek-
torátní vlád-
ní vojsko.

A tak ne-
zbývá než čekat, zda se nynějšímu starostovi (vnu-
ku prvorepublikového starosty) podaří to, co zne-
možnila jeho předchůdci politická situace od
podzimu roku 1938.

Vzniku samostatných okresů se Slavkov (SF)
i Bučovice (BX) v padesátých letech společně do-
čkaly, ale splněním úkolů pro které vznikly – další
účelovou reorganizací státní správy – opět zanikly
a vrátily se do lůna Vyškova. Ale to je další kapito-
la. (sei)

Nevěříte? Nyní již několik měsíců usilují představitelé města, aby naše město povýšilo z katego-
rie obce II. stupně mezi 179 obcí III. stupně. Příležitost k tomu poskytlo současné rušení

okresních úřadů, které bude ještě probíhat následující dva roky. Město by tím získalo větší vliv na
sociální politiku, dopravu, školství, vydávání občanských a řidičských průkazů, pasů aj. Zůstává
otázkou, zda při případné realizaci nebude město a jeho občané příliš ochuzeni o finanční nákla-
dy, které si toto opatření momentálně vyžádá. Nyní je v ministerském návrhu reorganizace státní
správy preferováno město Bučovice. Zřejmě výsledkem ne poprve použité kružítkové metody.

V prosinci loňského roku jsme my, žáci ZŠ
Komenského Slavkov, poprvé navštívili Dětský
domov pro postižené děti v Otnicích a rozhodli
jsme se, že využijeme všechny další možnosti
k bližšímu seznámení s těmito dětmi. První příle-
žitostí byl návrh paní učitelky z dětského domova
uspořádat pro děti maškarní ples. Radost z dalšího
setkání nám ale kazil holý fakt – jak se tam dosta-
neme? Do Otnic je velmi špatné autobusové spoje-
ní. Díky firmě LIKO-S, zvláště pí Musilové, jsme
mohli tuto akci uskutečnit. My, kteří jsme jeli do
domova poprvé, jsme pociťovali trochu strach.
Nevěděli jsme, jak na nás budou děti reagovat
a my na ně. Ale v příjemném prostředí „Lily“
z nás spadly všechny obavy. Místnost, která před-
stavovala tělocvičnu, jsme vyzdobili barevnými
girlandami a na provázky jsme zavěsili připravené
sladkosti. Samozřejmě tak, aby si je děti mohly
utrhnout. Moment úžasu a překvapení nastal, když
do místnosti vběhly první děti. Ohromeně si pro-
hlížely barevnou výzdobu a taky nás. My na oplát-
ku zase je. Ale jakmile se nám vrhly do náruče,
poznali jsme, že se není čeho bát. 

Dûtsk˘ ma‰karní ples se vydafiil
V neděli 18. února 2001 směřovaly davy rodi-

čů s dětmi na maškarní ples, který každoročněJunáck˘ karneval
Dne 22. února slaví skautky po celém světě

Den sesterství na počest společných narozenin
zakladatele světového skautského hnutí Roberta
Baden Powella a jeho manželky Olave.
Slavkovské středisko se při této příležitosti roz-
hodlo uspořádat maškarní karneval. A tak se
25. února v tělocvičně ZŠ Tyršova sešla spousta
zajímavých a velmi nápaditých masek.
Světlušky, skautky, skauti ale i roveři a rangers
společně strávili příjemné dvě hodinky plné hud-
by, tance a zajímavých tanečních i sportovních
soutěží. Nadšeným tanečníkům se o hudbu stara-
la sehraná dvojka DJ Lachtan a DJ Tučňák, oba
ve slušivých kostýmech. Vyvrcholením karneva-
lu byla soutěž o nejkrásnější masku. Masky se
postupně představily porotě, která pak vyhodno-
tila pět nejlepších. Věřte, že porota neměla leh-
kou práci. Ale nakonec přece jen rozhodla.
Diplom a sladkou odměnu získali statečný kov-
boj, četník, odvážná školačka, superman a pů-
vabná malá mořská víla.

Velmi nás potěšil zájem členů střediska o tuto
akci a těšíme se, že příští rok se na Den sesterství
sejdeme v ještě větším počtu.

Středisko Junáka Slavkov

Ma‰karní plesy a karnevaly

Historie se opakuje

pořádá Dům dětí a mládeže ve
Slavkově u Brna ve spolupráci
s Historickým muzeem. Letošní
účast byla opět vysoká a návštěvníci
z pohádkového světa zaplnili všech-
ny prostory Společenského domu
Bonapart a mezi nápaditými maska-
mi se nedalo vybrat ty nejlepší.

Radost z pohybu je dětem vlastní,
a tak všechny princezny, víly, čaro-
dějnice, hastrmani, ale i udatní kov-
bojové a indiáni měli možnost se po-
řádně vydovádět v rytmu disko
hudby.

Velké poděkování patří místním podnikate-
lům a sponzorům, kteří věnovali dětem krásné
ceny do tomboly a cukrovinky k soutěžím.

Kolektiv DDM

Děti se k nám tulily, nechaly se hladit, vzít do
náruče a oči jim vesele zářily. Hráli jsme si s nimi,
houpali je a chovali. Děti byly šťastné, že mají ně-
koho, kdo o ně stojí. Nakonec se děti upatlané od
lentilek, vyřáděné a unavené vrátily do svých po-
stýlek. Ta návštěva stála zato. I když jen na chví-
li. Vidět radost v dětských očích bylo ze všeho
nejkrásnější.

Monika Gottvaldová, Monika Ondráčková,
Eliška Marková a žáci z 8. C

„Ma‰karní rej“ v dûtském domovû

Doplnûní k ãlánku „Historie se opakuje”
Zastupitelé města skutečně uložili starostovi

vyvinout maximální úsilí pro zařazení našeho
města mezi obce s pověřením III. stupně. Pro slav-
kovské občany by toto přenesení státní správy do
Slavkova u Brna znamenalo, že by mohli přímo ve
městě vyřizovat řadu svých záležitostí a nemuseli
jezdit do Vyškova, či jiného pověřeného města.

Po zveřejnění prvního návrhu, v němž za náš
okres figurovala dvě města – Vyškov a Bučovice,
byla sepsána petice všech 17 obcí mikroregionu
Slavkovska. Obce jednoznačně požadovaly vytvo-
ření tří pověřených úřadů III. stupně – Bučovic,
Slavkova u Brna a Vyškova. Tento návrh byl pod-
pořen i Vyškovem a Bučovicemi. Nešlo tedy o po-
kračování v soupeření mezi Bučovicemi a Slav -
kovem, ale o společný postup v rámci okresu. 

Jednotný postup již přinesl první výsledky
a v novém návrhu členění okresu jsou na území
dnešního vyškovského okresu vyznačeny tři obce
s pověřením III. stupně – Bučovice (20 obcí,
15 641 obyvatel), Slavkov u Brna (18 obcí, 19 784
obyvatel), Vyškov (42 obcí, 50 794 obyvatel).

Je nutno zdůraznit, že jde opět pouze o návrh
a o vzniku obcí s pověřením III. stupně rozhodne
poslanecká sněmovna. Mgr. Věra Křivánková
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Vzpomínka
Dne 3. dubna 2001 by se dožil 90 let náš tatínek

VINCENC CHOCHOLÁČ
a 12. dubna 2001 89 let naše maminka

MARIE CHOCHOLÁČOVÁ
Vzpomínají děti Oldřich a Marcela s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

14. března 2001 uplynul rok, co nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV SILNICA

S láskou a stálou vzpomínkou manželka, děti, vnoučata a přátelé.

Blahopřání
Dne 5. března 2001 oslavila 87. narozeniny paní

FRANTIŠKA GRYCOVÁ
ze Slavkova u Brna

Spokojenost, štěstí, zdraví a ještě mnoho let mezi těmi, které má ráda,
jí přejí dcery Jiřina a Anna s rodinami.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16 05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37 05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7 068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206 0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO NÁM. 4 0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18 0508/33 37 10
OD PRAÎÁK-VRBA, P¤EROV, NÁM. T. G. MASARYKA 13 0641/21 95 62
SHOPPING CENTER, B¤ECLAV, J. PALACHA 3197 0627/32 55 01

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

Království

plné elektra

http://www.spacil.cz
e-mail: elektro.spacil@iol.cz

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

Navštivte rekonstruovaný
HOSTINEC NA ŠPITÁLCE
Otevřeno:
Úterý až sobota od 11 hod.
Neděle a pondělí zavřeno.

Srdečně Vás zveme
a těšíme se na Vaši návštěvu

Chcete srovnat minulost se současností, chcete
ochutnat tradiční českou a moravskou kuchyni?

Závûr stfielecké ligy
Dne 17. března 2001 proběhlo finále

Zimní střelecké ligy na zámecké střelnici E-
COMu Slavkov u Brna, které pořádal SSK
0750 s těmito výsledky:

SP 5 + 30 nástřelem 283 b. zvítězil a stal se
vítězem ligy v této disciplíně Stanislav
Hlaváček z SSK 0162 Brno-Slatina, na druhém
místě se umístil nástřelem 277 b. Václav Kúřil
z SSK 0325 Ždánice a třetí skončil nástřelem
276 b. MUDr. Jiří Wondra z SSK 0653 Břeclav.

V disciplíně SP 30 + 30 zvítězil dorostenec
T. Záruba z SSK 0381 Znojmo nástřelem 548
před R. Tomanem z SSK 0242 Vyškov 540 b.
a V. Kúřilem 534 b.

Disciplínu VP 15 + 15 vyhrál S. Hlaváček
nástřelem 274 b. před J. Goldhammerem z SSK
0750 E-COM Slavkov, který nastřílel rovněž
274 b. a Ing. J. Procházkou z SSK 0503 Vyškov
249 b.

V poslední disciplíně VPs 5 + 30 zvítězil ná-
střelem 265 b. Ing. J. Procházka před MUDr. J.
Wondrou 259 b. a J. Gold ham me rem 253 b.

Tím skončil II. ročník Zimní střelecké ligy
a členové SSK 0750 E-COM Slavkov zvou
všechny zájemce o sportovní střelbu na 24.
března 2001 – Velkou cenu E-COMu a na
„Aprílové střílení“, které se bude konat 31.
března 2001. Všechny zájemce o získání zbroj-
ního průkazu upozorňujeme, že přijímáme při-
hlášky do kurzu přípravy ke zkouškám odborné
způsobilosti. J. Goldhammer

Salvy smíchu se co chvíli ozývaly první
březnovou sobotu večer ze Společenského
domu ve Slavkově. Důvodem velikého veselí
bylo divadelní představení historické komedie
Dívčí válka od Františka Ringo Čecha v podání
ochotnického souboru z Holubic. 

Přestože se jedná o ochotnický soubor, někte-
ří jeho členové nemají od profesionálů příliš da-
leko. Za zmínku jistě stojí herecký výkon Petra
Koukala, který ztvárnil božského pěvce Lumíra,
Radka Marušáka (kníže Přemysl), Miloslava
Švábenského (vladyka a panic Ctirad), Aleše
Bajera (dvojrole: Vojen - člen Přemyslovy druži-
ny a Častava - členka Vlastiny družiny) a v ne-
poslední řadě též půvabné Jitky Kovaříkové
(v roli Libušiny sestry Kazi).

Ochotnický soubor se na představení pečlivě
připravil, což bylo patrné i ze skvěle vypadají-
cích kulis a ostatních rekvizit (např. divočák,

kterého nosil Bivoj po celou dobu představení
na zádech). I oblečení zvolili herci odpovídají-
cí divadelnímu představení. Ženy neopomněly
ani na patřičné ozdoby. Tuto skutečnost však
podcenili někteří muži, jejichž
stříbrné řetízky se ve světle odrá-
žely a chvílemi malinko narušova-
ly časové zasazení příběhu.

Scénář Františka Ringo Čecha
do holubického provedení přepsal
jeden z ochotníků – Petr Koukal.
Přestože se spolek držel velmi pů-
vodního scénáře F. R. Čecha, za-
znělo v představení i několik no-
vých vtipných výroků a narážek,
které si nic nezadají s vtipem auto-
ra Dívčí války. Jistě by nebylo ke
škodě věci, kdyby při dalším plá-
novaném představení holubický

scénárista svým vtipem nešetřil a bez rozpaků
jej ve větší míře dodal do scénáře. 

Holubický soubor chystá další představení
s názvem Pravda o zkáze Titaniku (také od F. R.
Čecha), jehož premiéra je naplánována na únor
příštího roku. Petra Janošíková

Dívčí válka diváky pobavila

Vzpomínka

Dne 10. dubna 2001 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana

FRANTIŠKA GRYCE, školníka v. v.
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

HOSTINEC NA ŠPITÁLCE
Slavkov u Brna, Špitálská 734
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Realitní ãinnost • koupû - prodej
• oceÀování nemovitostí

Stavební ãinnost • zpracování rozpoãtu
• rekonstrukce

Pavel Chvátal
DODATEÃNÁ IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
• obnovení izolace vlhkého zdiva strojním podfiezáním

nebo injektáÏí
• izolace proti vodû a ropn˘m produktÛm PE foliemi
• protiradonové clony
• prodej izolaãních materiálÛ, ND na strojní pily
• prodej injektáÏních náplní
• prodej stavební chemie
• dodateãná izolace bytov˘ch prostor pfiedsazenou stûnou
• prodej hydroizolací – stûrkov˘ch izolací
• nov˘ hydroizolaãní systém AKVATRON

- hydroizolace staveb
- odstranûní prÛniku tlakové vody
- odstranûní vzlínající vlhkosti
- ochrana betonov˘ch a Ïelezobetonov˘ch konstrukcí

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

0606 73 62 83

SLAVKOV U BRNA Zborovská 41, tel.: 05/44 22 11 20
Havlíãkova 1292, tel.: 05/44 22 15 85

AUTOMATICKÁ PRAÃKA 1000 ot./min., nerez vana i buben, 16 programÛ, 1/2 náplÀ 11 490 Kã
KOMBINOVAN˘ NEREZOV˘ SPORÁK s multifunkãní troubou a el. zapalováním 12 390 Kã
KOMBINOVAN˘ SPORÁK s multifunkãní troubou a el. zapalováním 9 380 Kã
KOMBINOVAN˘ SPORÁK GAS 202.1 7 534 Kã
KOMBINOVANÁ CHLADNIÃKA 175 + 20 l 7 490 Kã
NEREZOV˘ DfiEZ s odkládací plochou vãetnû sifonu 1 266 Kã
RADIÁTOR KERMI 22-6100 (2124 W) 2 329 Kã
VODÁRNA  MARINA KOMPLETNÍ 3 9 9 8

PRODEJ NA SPLÁTKY, AKTIVACE
I VYfiÍZENÍ Yes KARTY

ODSÁVAÃE PAR, MYÃKY, VANY, SPRCHOVÉ KOUTY, âERPADLA,  TOPIDLA, SANITÁRNÍ
KERAMIKA, VODOVODNÍ BATERIE, OH¤ÍVAâE VODY, V·ECHNY DRUHY KOTLÒ vãetnû kotlÛ
na dfievoplyn, KRBOVÁ KAMNA, PVC, KANÁL, PPR (polypropylen), TRUBKY, TVAROVKY

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

Po–Pá 9–17.30 h
So 9–11.30 h

T-MARKET
NádraÏní 21
·lapanice u Brna
tel. 05/44 22 80 13

Skuteãnû
u‰etfiíte!

VELIKÉSLEVY PRO DÒCHODCE!

Píši slavkovskou kroniku
již více než 31 let. Občas pro-
jeví někdo o zápisy zájem,
obrací se na mne s žádostí
o informace. K období zvýše-
ného zájmu patří například
i měsíc březen, na jehož po-

čátku vzpomínáme narozenin našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka. Je známo, že jeho so-
cha – dílo sochaře Fabiánka – stála za první re-
publiky na svahu pod zámkem a byla odstraněna
německými okupanty. Lidé by rádi znali podrob-
nosti, kdy a kdo se demolice zúčastnil. Zatím
jsem je však musela vždy zklamat. V kronice
z této doby údaje o likvidaci sochy nejsou.

Kronika našeho města je psána od r. 1922.
Zaznamenává však události retrospektivně od r.
1884 s poukazem, že dřívější kronika se ztratila.
Prvním kronikářem
byl Petr Tichavský, ře-
ditel měšťanských
škol na odpočinku. Po
něm se psaní kroniky
zabývala řada slav-
kovských učitelů: Jan
Severa, Alois Šust,
Miroslav Ko ňorza,
Rudolf Flo rián, Jan
Kocman a Jaroslav
Jakeš. Jediným neuči-
telem byl ing. Zdeněk Vytopil, zaměstnanec cuk-
rovaru, který zapsal léta 1950–1957.

V r. 1939 byly kroniky z příkazu okupantů od-
vezeny, uloženy v zemském archivu v Brně a vrá-
ceny až po osvobození v r. 1954. Události let
1939–1944 byly dopisovány zpětně. Navíc v zá-

pisech z dob okupace bylo někým vyříznuto
několik listů. Můžeme se jen domnívat, že
snad rukou někoho, kdo neměl zcela čisté
svědomí.

Přestože jsem se na okolnosti odstranění
sochy T. G. Masaryka vyptávala již dříve
starších občanů, nic určitého jsem nezjistila.
Z několika verzí vyprávění vyplynula prav-
děpodobnost, že stržená socha byla nějakou
dobu uložena ve skladových prostorách poli-
kliniky a při přestavbě tam zabetonována do
základů. Drastičtější verze o iniciativě míst-
ního odpůrce prvorepublikové demokracie,
který sochu pomocí vlastoručně přehozeného
lana strhl, se ukázala jako výplod zjitřené fanta-
zie. Žádný z těch, kdo ji uváděl, nebyl očitým
svědkem, ale slyšel ji vyprávět od někoho jiného.
Žádný také nechtěl uvést své jméno pod toto vy-

právění. A kronika
nemůže zapisovat
neověřené historky.

V souvislosti
s psaním kroniky mi
trvale leží na mysli
ještě jiná otázka.
V době, kdy mi bylo
uloženo psát měst-
skou kroniku, jsem
věděla od svého
předchůdce J. Jakeše

a jeho přítele J. Kocmana, že posledně jmenova-
ný píše trvale svoji vlastní soukromou kroniku
a má v úmyslu dát ji v příhodné době k dispozici.
V r. 1980 ale J. Kocman náhle onemocněl a jeho
dcera si ho odvezla k sobě do Prahy. Tam v srpnu
téhož roku zemřel. Obrátila jsem se s písemnou

prosbou na rodinu dcery, zda v pozůstalosti zem-
řelého neobjevili jeho zápisky ze Slavkova.
Nikdo však o ničem nevěděl. Od té doby se příle-
žitostně po existenci těchto zápisků poptávám.

Byla bych proto vděčna každému, kdo by
o kronice p. Kocmana něco věděl a sdělil mi to.

Lubomíra Kropáčková

Kronika města Slavkova

Kroniku mûsta Slavkova
u Brna svûdomitû pí‰e slav-
koská rodaãka paní Lubo -
míra Kropáãková (nar. 31.
12. 1918).
Paní Kropáãková se cel˘ Ïi-
vot vûnovala uãitelské profe-
si. Ve Slavkovû proÏila pod-
statnou ãást svého Ïivota. Od
roku 1969 zapisuje v‰e dÛle-
Ïité, co se ve Slavkovû dûje.

Odvozem Masarykovy sochy byl pověřen na začátku II. sv.
války Karel Emerich. Foto: archiv rodiny Florianovy

Zápasy SK Slavkov a Stavoartikel Brno
7. 4. SK Slavkov–Slovan Břeclav (16 h)

14. 4. SK Slavkov–Sparta Brno (16.30)
21. 4. Stavoartikel Brno B– FK Vratimov

(10.30)
28. 4. SK Slavkov–FK Bystrc (16) (oh)

KKOOPPAANNÁÁ          KKOOPPAANNÁÁ

Středisko Junáka ve Slavkově u Brna pořá-
dá v sobotu 7. dubna

S B Ě R  Ž E L E Z N É H O  Š R O T U
Žádáme, aby šrot byl nachystán před domy

v pátek večer nebo v sobotu ráno. Junáci
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  22000011
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel
31. 3. 9.30–14.00 kult. Zahájení sezóny 2001 - „Tajemství zámeckého sklepení“ Zámek Slavkov HM Slavkov
1. 4. kult. Zahájení sezóny 2001 Zámek Slavkov HM Slavkov
5. 4. 16.00 hod. kult. VernisáÏ v˘stavy „Krajka a kvûtina“ RubensÛv sál zámku HM Slavkov
7. 4.    9.00–19.00 sport Otevfiená náborová soutûÏ pro zájemce o stfielbu Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.

11. 4. 9.00 hod. kult. Otevfiení v˘stavy „Napoleonské války a ãeské zemû“ severní kfiídlo zámku HM Slavkov
11. 4. 17.00 hod. kult. III. hudební veãer ÏákÛ ZU· ZU· Slavkov ZU· Slavkov
12.–13. 4. 8.00–12.30 Velikonoãní prázdniny s DDM - dopolední program pro dûti. S sebou: 2 vyfouklá vejce a 20 Kã na v˘tvarn˘ materiál DDM Slavkov DDM Slavkov
19. 4.  12.30–15.30 Zábavné odpoledne s Pokémony - dopoledne pro M·: soutûÏe v kreslení, kvíz – odpoledne pro Z·: v˘mûna kartiãek DDM Slavkov DDM Slavkov
21. 4.  9.00–19.00 sport Stfielecká soutûÏ k zahájení sezóny na zámku ve Slavkovû Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
21. 4. sport Slavkovsk˘ dvojboj stfielnice „Nad oborou“ Agroklas Slavkov
22. 4. 16.30 hod. kult. Koncert pûveckého sboru z Darney (Francie) zámecká kaple HM Slavkov
23. 4. 14.00 a 15.30 Pfiedná‰ka na téma: Kardiovaskulární problémy diabetikÛ - MUDr. Pavel Vesel˘ LD Austerlitz Medical ÚO Svazu diabetikÛ
26. 4. 13.00 hod. kult. „Zazpívej slavíãku“ - XIII. kolo okrskové soutûÏe ve zpûvu lidov˘ch písní DDM Slavkov DDM Slavkov
27.–29. 4. Dámsk˘ rekondiãnû regeneraãní víkend - 65 Ïen – ·ARS Rostex Vy‰kov Ruprechtov DDM Slavkov
28. 4. 9.00 hod. sport 3. roãník turnaje O pohár starosty mûsta Slavkova v ko‰íkové - SKB Zlín, ·SK Bílovice n. Svit., Slavia KromûfiíÏ, ·SK Slavkov Z· Komenského 
28. 4. 9.00–19.00 sport Pohár osvobození Slavkova (stfielba) II. roãník Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
28. 4. sport Okresní pfiebor stfielnice „Nad oborou“ Agroklas Slavkov
29. 4. 13.30 hod. kult. Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku „Princezna na hrá‰ku“ cena 65 Kã/os. (doprava + vstupenka) odjezd od kostela   DDM Slavkov   

31. 3. sobota 19.30 hod. VYVOLEN¯ 107 min.

1. 4. nedûle 19.30 hod. Pfii havárii vlaku zÛstává jedin˘ bez úrazu. Událost nemÛÏe b˘t pouhá náhoda. Jde o ‰Èastlivce nebo o nadãlovûka? Thriller USA.
Vstupné: 47, 49 Kã MládeÏi pfiístupn˘

3. 4. úter˘ 19.30 hod. GLADIÁTOR 149 min.

5. 4. ãtvrtek 19.30 hod. PoníÏen˘ váleãn˘ veterán vstupuje do arény antického ¤íma, aby se stal hrdinou. Úspû‰n˘ historick˘ velkofilm USA nominovan˘ na Oscara.
ReÏie R. Scott. Vstupné: 46, 48 Kã MládeÏi pfiíst. od 12 let

7. 4. sobota 19.30 hod. DRSNEJ SHAFT 99 min.

8. 4. nedûle 19.30 hod. Aby pomstil vraÏdu ãerno‰ského studenta, vrací policejní odznak a vezme spravedlnost do sv˘ch rukou. Kriminální film USA.
Vstupné: 41, 43 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

10. 4. úter˘ 19.30 hod. FOTR JE LOTR 107 min.

12. 4. ãtvrtek 19.30 hod. Starostliv˘ otec a jeho potenciální zeÈ v komedii o tom, Ïe rodinné souÏití není Ïádná legrace. V hlavních rolích R. D. Niro a B. Stiller.
Komedie USA. Vstupné: 41, 43 Kã MládeÏi pfiístupno

14. 4. sobota 19.30 hod. VERTICAL LIMIT 126 min.

15. 4. nedûle 19.30 hod. Je tûÏké dosáhnout vrcholu hory K2. Snadnûj‰í je na ní zemfiít. Na záchranu tfií ÏivotÛ zb˘vá 24 hodin a záchranná mise nemá ãasu nazbyt…
Vstupné: 46, 48 Kã MládeÏi pfiístupno

17. 4. úter˘ 19.30 hod. PATRIOT 159 min.

19. 4. ãtvrtek 19.30 hod. V˘pravná dobrodruÏná podívaná o hrdinovi amerického boje za nezávislost. Z opatrného farmáfie se stává legendární hrdina revoluce.
Úspû‰n˘ film USA. Vstupné: 48, 50 Kã MládeÏi nepfiístupno

21. 4. sobota 19.30 hod. CESTA Z MùSTA 106 min.

22. 4. nedûle 16.30 hod. Poãítaãov˘ programátor v pfiírodû je úplná rarita. A na tenhle v˘let se jen tak nezapomene. Civilizaãní komedie s T. Hanákem a Bolkem
a 19.30 hod. Polívkou. Nov˘ ãesk˘ film. Vstupné: 48, 50 Kã MládeÏi pfiístupno

24. 4. úter˘ 19.30 hod. ROAD TRIP 93 min.

25. 4. stfieda 19.30 hod. Dal‰í várka teenagerovského humoru aneb ,Prci, prci na cestách‘. Co v‰echno se mÛÏe stát, kdyÏ dojde k fatálnímu omylu – zámûnû kazet.
26. 4. ãtvrtek 19.30 hod. Komedie USA. Vstupné: 41, 43 Kã MládeÏi nepfiístupno

28. 4. sobota 19.30 hod. 102 DALMATINÒ 100 min.

29. 4. nedûle 16.30 hod. Jsou znovu tady a pfiibyl k nim jeden dal‰í pes, jeden papou‰ek a jeden Francouz. ·tûÀátka znovu vítûzí nad lÏí a nenávistí. Úspû‰n˘ film
USA v ãeské verzi! Vstupné: 46, 48 Kã MládeÏi pfiístupno

1. 5. úter˘ 19.30 hod. ANDùL EXIT 100 min.

3. 5. ãtvrtek 19.30 hod. KaÏd˘ vede válku s kaÏd˘m, i láska je jen jin˘m slovem pro zápas. Nûkolik pfiíhod v nûkolika hodinách v pestré smûsi smíchovského národa.
Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Vl. Michálka. MládeÏi nepfiístupno

5. 5. sobota 19.30 hod. OTEC RODINY 110 min.

6. 5. nedûle 16.30 hod. MÛÏe ãlovûk dostat v Ïivotû je‰tû jednu ‰anci? Probuzení v jiném bytû je teprve zaãátek fiady pfiekvapení, která ãekají. Romantická komedie
a 16.30 hod. USA s N. Cagem v hlavní roli. MládeÏi pfiístupno

8. 5. úter˘ 19.30 hod. OTESÁNEK 127 min.

10. 5. ãtvrtek 19.30 hod. Nová pohádka o vûãnû hladovém Otíkovi. Îravost se stále stupÀuje a star˘ m˘tus probuzen˘ jednou k Ïivotu spûje k svému naplnûní. Nov˘
ãesk˘ film reÏiséra Jana ·vankmajera. MládeÏi pfiístupno od 12 let

12. 5. sobota 19.30 hod. MUSÍME SI POMÁHAT 120 min.

13. 5. nedûle 19.30 hod. Nebojte se smát a nestyìte se myslet. Strhující pfiíbûh o ãeském národním charakteru za protektorátu. Nov˘ ãesk˘ film J. Hfiebejka nominovan˘
na cenu filmové akademie Oskara. MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

DUBEN – KVùTEN 2001
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EPOS REALITNÍ KANCELÁfi
Brno, Smetanova 10, Bure‰ova 10
Tel./fax: 05/41 21 86 34, 41 21 10 64, 41 21 94 61
Mobil: 0602 75 73 40
(ekonomické, právní, obchodní sluÏby, poji‰tûní, pÛjãky)

AKTUÁLNÛ HLEDÁME: • k prodeji i koupi RD
pro zaevidované zájemce • prostory pro podnikání, nájmy

• hledáme byty v‰ech velikostí
• stavební pozemky, chaty a chalupy

Vaše nabídka nemovitostí je zdarma,
bez poplatků naší realitní kanceláři!

Dále zaji‰Èujeme kvalifikovanû odhady nemovitostí, pfievody nemovitostí a právní sluÏby.
MÛÏeme nabídnout v˘hodné stavební spofiení a v˘hodn˘ úvûr na dobu 10 let na stavbu,
koupi pozemku ãi rodinného domku.
Provádíme ve‰keré poji‰tûní nemovitostí, obãanÛ, dûtí, domácností.

NABÍZÍME PÛJČKY
do 10–12 % úrokÛ z úvûrÛ (u pfiekl. rychlého úvûru)
do 10 let splátky (ze stavebního spofiení pfii 6 %)

PIŠTE – VOLEJTE – ZASTAVTE SE U NÁS!

Pondělí – pátek  8 – 18 hodin

Na: koupi RD
stavbu RD
pÛdní vestavby
opravy RD
koupû pozemku
vyplacení dûdice
majetkové v BSM

koupû bytu
modernizace bytu
údrÏba stavby pro bydlení
stavební úpravy nebyt. prostor na byt
úhrada z bytov˘ch potfieb
pfievody ãlensk˘ch práv k DB

INZERCE
• ZPROSTŘEDKUJI ÚVĚR na bydlení.
Dále Go + Twist sady - splátky + 0% bez ru-
čitele dle letáku. Tel.: 05/44 22 16 20, mob.:
0602/830 485. www.lkfs.webzdarma.cz
• UČITELKA HLEDÁ k pronájmu nebo i ke
koupi byt 1+1, případně 2+1 ve Slavkově.
Tel.: 0603 903 855, 05/44 22 11 13.
• NECHÁTE MOBIL VYDĚLÁVAT? Tel.:
0602/830 485.

okénko
V pěkném prostředí restaurace Josefína se dne

27. 2. konala členská schůze územní org. Svazu di-
abetiků ve Slavkově. Všichni účastníci si mohli
prohlédnout výstavku nejnovějších publikací o dia-
betu a fotografie z naší činnosti v loňském roce.
V minulém roce jsme mimo rekondici, edukaci
a rehabilitační cvičení zorganizovali 49 zdravotně
výchovných akcí, kterých se zúčastnilo více jak
3000 občanů. Nejvíc diabetiků chodilo na besedy
v rámci edukačně-motivačního programu, kterých
bylo 20 za účasti 634 občanů. V dalším jednání
jsme se hlavně zaměřili na program práce na letoš-
ní rok, kde si může každý vybrat o jakou činnost
bude mít zájem. V dubnu uspořádáme RP v lázních
Luhačovice, v září ozdravný pobyt v Itálii, v LD
Austerlitz Medical zabezpečíme každý měsíc edu-
kaci, rehabilitaci a cvičení. V létě s námi můžete jít
na turistické vycházky pěší a na kole do okolní pří-
rody. O všech našich aktivitách se dozvíte ve
Slavkovském zpravodaji, na nástěnkách v polikli-
nice, lékárnách a obchodech.

V diskusi vystoupilo 12 diabetiků a také naši
hosté: ved. zdrav. referátu OÚ MUDr. J. Kallus,
místostarostka MÚ Mgr. V. Křivánková a ředitel
VZP RNDr. P. Szufnarowski. Závěrem předsedkyně
poděkovala všem, kteří nám v naší práci pomáhali –
sponzorům, okresnímu a městskému úřadu, VZP,
místním lékařům a zdravotníkům, členům výboru
ÚO SD a vyjádřila přání, že budeme rozvíjet takové
aktivity, které povedou k rehabilitaci a edukaci dia-
betiků, ale budeme je také vést k dodržování léčeb-
ného režimu a k zodpovědnosti za své zdraví.

Příští setkání diabetiků je v pondělí 23. 4., kdy
s námi bude besedovat MUDr. Pavel Veselý, kardi-
olog NsP ve Vyškově. Beseda se koná v LD
Austerlitz Medical, Slavkov, Zl. Hora 1466 ve 14
a v 15.30 hodin. Marie Miškolczyová

S velkým úspěchem jak organizačním, tak
sportovním proběhlo ve dnech 10.–11. 3. halo-
vé MR v beachvolleyballu mužů v brněnském
nákupním a zábavním centru Olympia.

Organizátoři ze slavkovského SK BV v čele
s Petrem Šafářem dokázali, že umí uspořádat
i v takovém prostředí sportovní akci, která re-
prezentuje naše město po celé ČR. Celý pro-
gram, v němž se v sobotní kvalifikaci předsta-
vili i junioři místního klubu J. Pospíšil, R.
Dvořák, Š. Bayer, L. Ondra, vyvrcholil neděl-
ním finále osmi nejlepších dvojic, v němž pře-
kvapila dvojice na divokou kartu Šafář, Krč, jež
nakonec bojovala o medailové umístění.

Organizátoři děkují za spolupráci TS a měs-
tu Slavkov za pomoc při zajištění akce po tech-
nické stránce. (lk)

Velký úspěch slavkovského beachvolleyballu

Dvě velké postavy slav-
kovského beachu – Petr
Šafář a Jirka Florián.

Foto: R. Lánský
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PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

RENÁTA RUMPOVÁ
• elektrické a motorové pily
• elektrické a motorové sekaãky
• elektrické vyÏínaãe
• motorové kfiovinofiezy
• rozbru‰ovací pily PARTNER
• ve‰keré pfiíslu‰enství
• záruãní i pozáruãní servis
• dfievûné brikety
• dfievûné uhlí
• prostfiedky pro úpravu

a údrÏbu bazénové
vody

Slavkov u Brna,  Buãovická 325
(stará cihelna vedle autosalonu Bayer)
Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
tel./fax: 05/44 22 71 77

SPLÁTKOV˘ PRODEJ

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

DOKONALÁ BOU¤E GEORGE CLOONEY, MARK WAHLBERG. Atlantik se
vzdouvá ve stometrov˘ch vlnách. V fiíjnu 1991 se tfii povûtrnostní fronty -
mezi nimi i hurikán Grace - srazily v dosud nejvût‰í zaznamenané boufii,
meteorology nazvané „Dokonalá boufie“. Loì Andrea Gail opustila pfiístav
a vydala se na rybolov do vod severního Atlantiku. O dva t˘dny pozdûji
do‰lo k události, která zatím nebyla v historii námofinictva zaznamenána.

SAMOTÁ¤I J. SCHNEIDEROVÁ, SA·A RA·ILOV, L. MITEVSKÁ, I. TROJAN,
H. MACIUCHOVÁ, F. NùMEC… Nov˘ ãesk˘ film je tragikomedií o mlad˘ch
lidech, ktefií se na konci 20. století uprostfied velkomûsta snaÏí nalézt lásku.

MUÎ BEZ STÍNU ELISABETH SHUE, KEVIN BACON. Jak daleko by jste byli
schopni zajít, kdyby jste byli neviditelní? Myslíte, Ïe jste sami? Pfiem˘‰lejte
znovu… Nejhor‰í je bát se toho, co nevidíme! Start 2. 4. VHS+DVD.

VELMI NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI 2 Pokraãování velmi úspû‰ného kinohitu
o nevlastních sourozencích, ktefií dokonale manipulují s lidmi kolem sebe
a ìábelsky si zahrávají s láskou a sexem. Nebezpeãné hry plné vá‰nû, hfií-
chÛ a zrady pokraãují… Tentokrát jsou je‰tû pikantnûj‰í. Start 2. 4.  

RABÍN, KNùZ A KRÁSNÁ BLOND¯NA BEN STILLER, EDWARD NORTON,
MILO· FORMAN. KdyÏ pfiijde láska, musí víra stranou. A ohledy taky!
Provokativní romantická komedie.

AMERICKÉ PSYCHO CHRISTIAN BALE. Podle bestseleru BRETA EASTONA
ELLISE pfiichází po úspûchu z kin velmi kontroverzní film. Portrét mladého
ambiciózního psychopata, kter˘ Ïije, pracuje a zabíjí v New Yorku 80. let.

NIKOMU NEVù¤! JOHN HANNAH, FAMKE JANSSEN. Vûfiit se nedá niko-
mu… nebo snad ano? Kriminální thriller pln˘ akce, napûtí a ãerného hu-
moru o manÏelích Lily a Leovi a jejich Ïivotû plném zloãinu.

ANDùLIN POPEL EMILY WATSON, ROBERT CARLYLE. Podle bestselleru
FRANKA McCOURTA. Jedineãné filmové zpracování vás provede tou nej-
pfiekvapivûj‰í a nejdojemnûj‰í Ïivotní cestou.

MAMBO Úsmûvn˘ pfiíbûh o fotbalistovi Dannym a krásné uãitelce tance, kte-
ré sblíÏily vá‰nivé rytmy samby! Tanec, láska a fotbal dokáÏí zmûnit Ïivot.

AGENT V SUKNI MARTIN LAWRENCE, NIA LONG, PAUL GIAMATTI. Agent
FBI v pfiestrojení skr˘vá víc, neÏ jen pouhou zbraÀ. Vynikající komedie.

·PINAVÁ ZÁLEÎITOST JAMES WOODS. Riskoval v‰e pro svobodu umûní.
Tento kontroverzní a skandální snímek je podloÏen skuteãnou událostí, kte-
rá v 90. letech poboufiila celé Spojené státy.

BEETHOVEN 3 JUDGE REINHOLD. Vá‰ oblíben˘ bernard˘n Beethoven je
zpátky a s ním i nové dobrodruÏství a spousta legrace pro celou rodinu!

PODFUKÁ¤I ·ofér Willard je stále uráÏen a podceÀován svou zlovûstnou ‰éf-
kou Miss Crock. TouÏí po pomstû a se sv˘m pfiítelem vymyslí ‰ílen˘ plán,
jak ukrást Miss Crock jejího psího miláãka - vzácného pinãe a za jeho vrá-
cení chce pak Ïádat bohaté v˘kupné. Bláznivá komedie. 

NEBEZPEâNÁ ·TVANICE CASPER VAN DIEN. Napínav˘ thriller o studen-
tech, ktefií se vraceli po ‰kole domÛ a skonãili bojem o Ïivot v nedalek˘ch
horách. Hazard, vÛnû benzínu a spáleného oleje. Honiãka o Ïivot.

TURBULENCE 3 JOE MANTEGNA, RUTGER HAUER, CRAIG SHEFFER. ·íle-
nec na palubû. Mrtv˘ pilot. 40 rukojmích. 10 milionÛ divákÛ. Show mÛÏe
zaãít. HrÛza stoupá do v˘‰ky.

BALÍK PENùZ Legendární PAUL NEWMAN v napínavém thrilleru v produkci
RIDLEYHO SCOTTA! Zku‰en˘ zlodûj a krásná Ïena se spolu vydají na po-
slední akci. Na jejím konci na nû ãeká pofiádn˘ balík penûz…

HELLRAISER – INFERNO Brána do pekla se otevfiela znovu! 
MARK¯Z DE SADE NICK MAN CUSO. PafiíÏ 18. století. Mladá Ïena zoufale

hledá svou pohfie‰ovanou sestru. Brzy se ocitá v ‰ílené fií‰i smyslnosti pro-
slulého mark˘ze De Sade. Ten ji pfiinutí, aby mu pomohla dokonãit jeho za-
kázanou knihu o rozko‰i a bolesti. Donutí ji, aby praktikovala jeho sexuální
filozofii. Film byl natoãen na základû dochovan˘ch historick˘ch zápiskÛ.

ZLOâIN A TREST ANGELINA JOLIE. Skupina teenagerÛ se zaplete do obcho-
du z drogami, kter˘ v‰ak nevyjde a pro vût‰inu z nich je osudn˘…

THE MILLION DOLLAR HOTEL MILLA JOVOVICH, JEREMI DAVIES, MEL
GIBSON. V jednom kdysi slavném hotelu se odehrává pfiíbûh milostného
vztahu. V hotelu pfieÏívají mentálnû nemocní, blázni, narkomani a dûvky.
Sem pfiijíÏdí agent FBI aby vy‰etfiil záhadnou smrt milionáfiova syna.

MRTV¯ BOD Na pafiíÏském leti‰ti se chystá ke startu Concord. Do letadla
vtrhne speciální jednotka, vyprázdní palubu a nov˘mi cestujícími se stane
skupina ‰piãkov˘ch vûdcÛ a pár ozbrojen˘ch stráÏcÛ tajemství skfiíÀky…

AKTA X – REKVIEM Agenti Mulder a Scullyová tentokrát vy‰etfiují dal‰í za-
peklit˘ pfiípad – sráÏku stíhaãky s blíÏe neidentifikovateln˘m letounem.

V·ECHNY MOJE LÁSKY JOHN CUSACK – Podle svûtového bestselleru.
BOSSA NOVA Okouzlující romantická komedie o láskách a rozchodech ode-

hrávající se v exotickém Riu De Janeiru .
KLUB ZLOMEN¯CH SRDCÍ Komedie o partû mlad˘ch kamarádÛ, jejich lás-

kách, pfiátelství, kariéfie a v‰em, co Ïivot pfiiná‰í.
KDYÎ OBLOHA PADÁ Provokativní kriminální thriller podle skuteãného pfií-

bûhu novináfiky, která se rozhodla pro krvav˘ boj proti podsvûtí.
ZLATÉ DÍTù EDDIE MURPHY. Jeden z nejoblíbenûj‰ích filmÛ v‰ech dob!
LADY A TRAMP 2 W. DISNEY. SCAMPOVA DOBRODRUÎSTVÍ. Okouzlující

pfiíbûh Lady a Trampa pokraãuje zcela nov˘m dobrodruÏstvím… . ·tûÀátka
povyrostla a vyráÏejí za prvním dobrodruÏstvím.

POKÉMON NEJLEP·Í ZÁPASY Pokraãování pfiíbûhu pfiátel ze svûta Pokémon
a epizoda ZÁPAS O ODZNAK nebyla doposud odvysílána v televizi!

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

V praxi biologického pěstování hraje svou roli
i sousedství jednotlivých rostlin. Rostliny neustále
soupeří o vodu, živiny, světlo a navzájem se ovliv-
ňují v růstu. Praktické zkušenosti v tomto ohledu
pravý poklad. Existují tedy sousedé „dobří“, kteří
pomáhají jeden druhému, i „špatní“, kteří si navzá-

Zelenina Dobr˘ soused ·patn˘ soused
Celer fazole, kedlubny, pór hlávkov˘ salát
Cibule okurky, mrkev, salát fazole, hrách, ko‰Èáloviny
Hlávkov˘ salát fazole, mrkev, rajãata petrÏel, celer
Hrá‰ek okurky, kedlubny, mrkev fazole, pórek
Kedlubny celer, pór, hlávkov˘ salát –
Ko‰Èáloviny salát, pórek, fazole, rajãata ãesnek, cibule
Mangold mrkev, celer, fiedkve ãervená fiepa
Mrkev pór, salát, paÏitka, cibule ãervená fiepa
Okurky fazole, kopr, hrách fiedkviãky, rajãata
Pórek mrkev, celer, rajãata fazole, hrách, ãervená fiepa
Rajãata fazole, mrkev, kedlubny hrách, fenykl
¤edkviãky fazole, mrkev, salát okurky

jem škodí. Některé doprovodné rostliny jsou pra-
vým požehnáním v boji se škůdci: česnek, pór nebo
pažitka mezi mrkví odpuzují meruli mrkvovou
a mrkev zabrání naopak výskytu květilky cibulové.

Silně vonící byliny (šalvěj, tymián, máta) v sou-
sedství zelí odradí běláska zelného od kladení vají-

ček. Levandule a tymián chrání před mravenci.
Lichořešetnice chrání rajčata a další rostliny před
mšicemi. Česnek odpuzuje hraboše a ponravy.
Naťový celer chrání porost před dřepčíky a housenka-
mi. Aksamitníky mezi rajčaty či jahodami nejen krás-
ně vypadají, ale také vypuzují z půdy háďátka. LV
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I ROSTLINY POTŘEBUJÍ DOBRÉ SOUSEDY

REALIT SERVIS
Brnûnská 727, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 0602 57 a83 74, 0606 73 62 83

nabízí:

RODINN˘ DÛM V OTNICÍCH

ZAHRADNÍ
DOMEK SE
ZAHRADOU

HLEDÁME
Ve Slavkovû u Brna a okolí (Buãovice, Rousínov, Kfienovice,
Újezd u Brna, Sokolnice, Otnice a v dal‰ích pfiilehl˘ch obcích):

OVOCN˘ SAD KOBEfiICE
2000 m2, jiÏní svah, v blízkosti les. Cena: 210 000 Kã

BYT 3+1 VE SLAVKOVÙ U BRNA
ve 3. podlaÏí na sídl. Zlatá Hora, jádro po rekonstrukci, kuchyÀ + pfied-
síÀ - dlaÏba, 1 balkon, spoleãná lodÏie. Cena: 630 000 Kã.

Dispozice: Zahradní domek 16 m2 s terasou 8 m2, podskle-
pen˘, podkroví, zahrada – 400 m2, oplocená, meruÀky, broskve,
víno. Dfievûná bouda na náfiadí 6 m2.
Cena: 263 000 Kã

Popis: Prodej rodinného domu
v Otnicích ãp. 40, okr. Vy‰kov, 21 km
od Brna, 13 km do Slavkova u Brna –
autobusové spojení, dobrá obãanská
vybavenost obce (M·, Z·, lékafii, lé-
kárna atd.).
Dispozice: 3+1, rozestavûná
su‰árna a garáÏ s dílnou, dvÛr, pfied-
zahrádka, nov˘ rozvod plynu, vody,
moÏnost pÛdní vestavby = 2 poko-
je + sociální zafiízení. Cena: 945 000

IHNED K NASTÛHOVÁNÍ!

Popis: Prodej zahrad-
ního domku se zahra-
dou v Hostû rádkách-
Re‰ovû, okres Vy‰kov,
vlakové spojení 20 km
od Brna, v obci rybník
– rybolov, koupání.

STAVEBNÍ
POZEMKY

RODINNÉ DOMY
K ÚPLNÉ

REKONSTRUKCI

SKLADY
250–500 Kã/m2/rok

1,5–3000 m2

BYTY
1+1 – 4+1

RODINNÉ DOMY
K âÁSTEâNÉ

REKONSTRUKCI

CHATY
SE ZAHRADOU

k úplné rekonstrukci, zast. plocha
301 m2 • Pfiízemí - sklad, 2x chla-
dírensk˘ box, soc. zafiízení • DvÛr –
7x6,6 m, studna, prÛjezd • 1. patro
- 6 místností + soc. zafiízení. PÛdní
vestavba moÏná - v˘‰ka 5 m. Klen -
bené sklepní prostory – 9x7 a 9x3 m.

RODINN¯ DÒM VE SLAVKOVÛ U BRNA

Ceny uvedeny vãetnû provize RK




