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O

d nového roku si většina z nás
pokaždé slibuje, že bude lepší
než ten předchozí, přinejhorším
alespoň stejně tak dobrý. Jak ale vše nakonec dopadne, se ukáže až časem.
Mnohé však záleží hlavně na člověku samotném, na jeho přístupu k řešení problémů i každodenních úkolů.

Nový rok přinesl změnu
Také Slavkovský zpravodaj si dal s příchodem nového roku za cíl být lepší než
loni, více zaměřený právě na události,
které zajímají obyvatele našeho města.
Proto se také několik Slavkováků sešlo
a vytvořilo redakční radu složenou ze
studentů, pracujících i důchodců, která
se bude starat o to, aby byl Zpravodaj čtivější. Na této pracovní schůzce jsme se
také shodli na vrácení k původnímu názvu Slavkovský zpravodaj namísto
Postilionu. Věříme, že i nová grafická
úprava, na které jsme spolupracovali
také s učiteli výtvarného oboru ze
Základní umělecké školy, je příjemnou
změnou vzhledu zpravodaje.
Jak ale bude zpravodaj dále vypadat
však bude záležet nejen na redakční radě,
ale na nás všech a na naší všímavosti
k okolí. Pokud vás potká něco milého, co
pohladí po duši, nebo naopak zarážejícího, podělte se prostřednictvím Zpravodaje i s ostatními spoluobčany.
Opravdu úspěšný nový rok, který splní
vaše očekávání a který Vám nejednou přivodí úsměv na tváři, Vám všem přeje redakce Slavkovského zpravodaje. (pej)

Starosta Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík vítá na radnici Lorda Russella Johnstona, předsedu
výboru pro kulturu a vzdělávání Rady Evropy
Foto: Hana Nováková

Slavkov se opût úspû‰nû
prezentoval na v˘stavû Regiontour
Na mezinárodní výstavě turistických možností v regionech s názvem Regiontour se
úspěšně prezentovalo naše město.
Výstava, která se konala společně s veletrhem cestovního ruchu GO proběhla na
brněnském výstavišti od 7. do 10. ledna
tohoto roku. Tak jak už je to několikaletou tradicí zabezpečilo účast Slavkova kulturní středisko, které návštěvníkům výstavní akce před-

Starosta mûsta Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík:

Chceme se vûnovat hlavnû mládeÏi
a podpoﬁe mal˘ch a stﬁedních podnikatelÛ
Jaké čekají naše město změny, co považuje radnice za nejžhavější úkol, který musí
v nejbližší době vyřešit, ba i na další plány slavkovské radnice jsme se zeptali nově zvoleného starosty Mgr. Petra Kostíka.
• Na co bude klást radnice
o zájmová sportovní sdružení či zájmové orve své činnosti největší důganizace, jako jsou například zahrádkáři, včeraz?
laři, rybáři a junáci, kteří mají mládež ve
Činnost nového vedení
svých řadách. Setkání s představiteli právě
slavkovské radnice vychází
posledně uvedených organizací se uskutečniz předpokladů našeho města.
lo již první týden letošního roku.
Vzhledem k tomu, že základ
• Jak by taková pomoc měla vypadat?
společnosti, ale i tohoto měsTěmto organizacím se budeme snažit
ta je v mládeži, naše představa je především
vytvořit vhodné podmínky k práci s dětmi
zabývat se tímto problémem. Chceme pomáa dorostem jednak formou spolupráce a pohat těm organizacím, které se věnují výchově
chopitelně k jejich činnosti přihlédneme
dětí a dopívajících, ať už se jedná o školy nebo
(Pokračování na str. 2)

stavilo naše město nejen po stránce historické,
ale i po stránce kulturní včetně seznámení
s programem na letošní rok. Velký úspěch
sklidili uniformovaní vojáci, kteří se stali
vítanou atrakcí slavkovského stánku.
V době veletrhu navštívil nejen výstavní stánek, ale i naše město společně s poslankyní Vlastou Štěpovou lord Russell Johnston,
který je členem stálé delegace Velké Británie v
Radě Evropy a předsedou Výboru pro kulturu
a vzdělávání Rady Evropy. O jejich seznámení se Slavkovem se postaral především ředitel
muzea a zámku Ing. Špatný, který je provedl
také po bojišti. Lord Russell-Johnston navštívil také radnici a prohlédl si náš zámek.
„Závěrem této pracovní návštěvy poděkoval
lord za dobrou přípravu reprezentace města.
Lze předpokládat, že i tato návštěva přispěje
k přípravě dalších možných akcí navázaných
právě na Radu Evropy,“ upozornil slavkovský
starosta.
(pej)
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Poděkování za přijetí
hostů z Rady Evropy
Vedení MěÚ oceňuje zejména profesionální
přístup k zajištění celé akce ze strany
Historického muzea. Poděkování patří především panu Karlu Vetchému, managerovi
Historického muzea-CKS a panu ing. Janu
Špatnému, řediteli Historického muzea.
Opomenout nelze ani zásluhy pracovníků městského úřadu, Technických služeb a členů předchozího městského zastupitelstva, kteří se svou
prací zasloužili o současný vzhled města.
Vážený pan Mgr. Petr Kostík
starosta města
Palackého nám. 64, Slavkov u Brna
Praha 13. 1. 1999
Vážený pane starosto,
dovolte mi upřímně poděkovat za vřelé přijetí delegace parlamentního shromáždění
Rady Evropy, vedené lordem Russelem
Johnstonem, ve vašem městě.
Delegace navštívila minulý týden Brno
v rámci veletrhu Regiontour, který se letos
poprvé konal právě pod záštitou Rady
Evropy. Lord Johnston, předseda Výboru pro
kulturu a vzdělání Rady Evropy a zároveň
předseda její liberální frakce, projevil zájem
navštívit Slavkov a dotknout se míst z historie
dobře známých.
Ani v nejfantastičtějších snech bych si nedovedla představit, jak se umíte o své hosty
postarat. Náš britský poslanecký kolega byl
dojat tradičním přivítáním chlebem a solí, doprovodem gardy, výbornou angličtinou vysoce kvalifikované průvodkyně, ale především
nevšedním zájmem, s jakým o vaše město pečujete. A tento zájem je vidět a cítit na každém kroku a při každém kontaktu.
Ráda bych Vás ujistila, vážený pane starosto, že jste udělali obrovský kus práce pro dobrou pověst naší republiky.
S upřímným pozdravem

Vlasta Štěpová
vedoucí stálé delegace Parlamentu
České republiky do Rady Evropy

Chceme se vûnovat hlavnû mládeÏi…
(Dokončení ze str. 1)
i v rozpočtu, což bude jistě pro většinu z nich
pomoc velmi zásadní.
• Jak budete řešit problematiku nezaměstnanosti v našem městě?
Většina politických stran měla ve svých
politických programech snižovaní nezaměstnanosti. To však není možné bez podpory
malého a středního podnikání, které v této
oblasti bude zřejmě vždy převládat. Při této
práci využiji i svých zkušeností z obchodní
komory, kde jsem se touto problematikou po
několik let zabýval. Osobně považuji za důležité vytvořit takové podmínky, aby podnikatelé měli možnosti svoje záměry v městě
i v nejbližším okolí realizovat.
• Na konci loňského roku jste se sešel se starosty okolních obcí, jaké důvody vedly
k uspořádání tohoto setkání?
Je to problematika, která se týká regionalizace. Slavkov je totiž pověřeným obecním
úřadem a tím už vlastně vzniká jakýsi správní mikroregion. Na setkání se všemi starosty

Veﬁejná sbírka
Informujeme občany města Slavkova
u Brna, že veřejná sbírka na opravu a znovuumístění věžních hodin na střechu kostela se prodlužuje o další rok do 31. prosince 1999. Své příspěvky můžete
předávat na pokladnu finančního odboru
MěÚ ve Slavkově u Brna. Sbírka probíhá
formou sběracích listin.
K dnešnímu dni se sešla finanční částka ve výši 57 884,30 Kč, což na uvedenou rekonstrukci je stále vysoce nedostačující.
Všem občanům, kteří se rozhodnou přispět jakoukoliv částkou na opravu kostelních hodin, předem děkujeme.
Vedoucí správního odboru MěÚ
ve Slavkově u Brna

Pﬁedstavuje se slavkovská ZU·
Základní umělecká
škola ve Slavkově u Brna
oslaví právě v únoru
1999 43. výročí svého
vzniku. Za dobu své existence poskytla stovkám žáků základy vzdělání
v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.
Ve školním roce 1998/99 navštěvuje ZUŠ 548
žáků, kteří přijíždějí z 33 obcí. Škola má 5 detašovaných pracovišť, a to v Křenovicích, Kobeřicích, Otnicích, Heršpicích a Vážanech n. Lit.
Výuku a provoz školy zabezpečuje 22 pedagogických pracovníků a dva zaměstnanci správy. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem je obec. Málokterá
škola se může pochlubit tak dobrými vztahy se
svým zřizovatelem, jako právě ta naše. Jednak
nám MÚ umožnil bezplatné užívání své budovy, ponechává nám naše příjmy v plné výši
a ještě nám částečně přispívá na provoz školy.
Je chvályhodné, že si představitelé města
i v dnešní tak technokratické době uvědomují
nezastupitelnost výchovy a vzdělání i v umě-
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leckých oborech jako je hudba, tanec a výtvarné umění.
S aktivitami ZUŠ se může veřejnost seznámit na četných hudebních večerech, třídních
přehrávkách, koncertech, absolventských vystoupeních žáků hudebního a tanečního oboru
a výstavách prací žáků výtvarného oboru. Také
se podílíme na kulturních programech mnohých akcí ve slavkovském zámku.
O tom, jak šikovné máme žáky i učitele, jak
pěknou máme školu, se můžete sami na vlastní
oči přesvědčit na našich veřejných vystoupeních, ale i při dnech otevřených dveří.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Eva Cupáková

Vánoãní akademie
Ve čtvrtek 17. 12. 1998 se uskutečnila II. vánoční školní akademie ZŠ Tyršova. Žáci 1.
stupně si pod vedením svých učitelek připravili program písniček, pohádek a koled. Více než
hodinový program jistě potěšil všechny přítomné ve zcela zaplněné tělocvičně.

tohoto mikroregionu jsme si řekli především
několik základních informací pro určitou
přípravu nebo i spolupráci v našem regionu.
Tu budeme pochopitelně směřovat k jednotlivým větším akcím, na kterých se podílí
více obcí a které vyžadují určitou koordinaci. Slavkov se svým úřadem bude samozřejmě napomáhat při přípravě i samotném průběhu mnohých z nich, jak tomu bylo ostatně
i dříve.
• Jak se díváte na zájmová sdružení v našem
městě?
Zdá se mi, že právě zájmové organizace,
přestože neodmyslitelně patří k městu, jsou
v poslední době trošku opomíjeny. Tato sdružení totiž dokreslují skutečný zájem občanů,
jejich mimopracovní iniciativu a hlavně vytvářejí většinou i prostředí našeho města.
Pokud tedy chceme vytvořit město hezké
a takové, které by splňovalo naše nejlepší
představy, pak bez vzájemné spolupráce
a shody vedení města, podnikatelské sféry,
zájmových organizací a různých institucí
není možné dospět ke zdárnému cíli. Jedině
naše společná a úspěšná práce může totiž posunout město dopředu.
Petra Jánošíková

EKONOMIKA

Vážení občané,
na stránkách nového Slavkovského zpravodaje Vás budeme pravidelně seznamovat
s výsledky hospodaření Města Slavkova
u Brna. Plníme tím příslib informační otevřenosti radnice vůči občanům, ale nechceme
Vás zahltit informacemi a čísly, neboť rozpočet a rozbory jeho plnění mají desítky
stran. Spíše se budeme snažit upozornit na
nejdůležitější informace, údaje a jejich souvislosti. V tomto prvním článku uvedeme
základní přehled za rok 1998:
Původní rozpočet města činil
příjmy
40,6 mil. Kč
výdaje
40,1 mil. Kč.
Během roku byl změněn jedenácti rozpočtovými opatřeními (osm z okresního úřadu, tři z městského zastupitelstva), která zohledňovala zvýšení příjmů, změnu struktury
a výše některých výdajů, na
příjmy
45,3 mil. Kč
výdaje
46,2 mil. Kč
s tím, že deficit bude vykryt přebytkem
hospodaření předchozích let. Podle předběžných výsledků skončí hospodaření přebytkem v úrovni cca čtyř milionů korun.
Uvedené údaje neobsahují výsledek
zvlášť účtované vedlejší hospodářské činnosti města, která též skončí přebytkem,
a výsledky hospodaření samostatných organizací, jejichž zakladatelem je město (např.
obě základní školy, Historické muzeum
a další). K jejich hospodaření se vrátíme
v některém z dalších příspěvků.
Výsledky za rok 1998 vytvoří dobrý základ pro financování města a jím zřízených
organizací v letošním roce. Za jejich dosažení patří poděkování funkcionářům města
a dalším zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili.
Ing. Jiří Matyáš
člen Městské rady ve Slavkově u Brna
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Pﬁedstavujeme ãleny Mûstského zastupitelstva ve Slavkovû u Brna
Městské zastupitelstvo ve Slavkově má v tomto volebním období 15 členů a z jeho řad byla zvolena pětičlenná
městská rada. Většina zastupitelů bude pracovat vokimíshcm sěstékr da y a občané se na ně mohou obracet s případnými připomínkami k daným oblastem.
Ing. Jiří Doležel
– nar. 14. 3. 1945
– Slavkov u Brna, Polní 1197
– elektroinženýr, v současné době je ředitelem závodu
Cutisin ve Slavkově u Brna
– zájmy: turistika, cestování, fotografování
– členem zastupitelstva je 1. volební období

Oldřich Klobas
– nar. 20. 9. 1933
– Slavkov u Brna, Förstrova 1027
– pochází z Křenovic
– absolvent RG Bučovice a Zemědělské technické školy v Bruntále
– pracoval ve Vítkovických železárnách, v Agře
Slavkov a v současné době je zaměstnancem Historického muzea ve
Slavkově
– člen KPVČ a Obce spisovatelů
– člen pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny
– v zastupitelstvu je 1. volební období

Mgr. Petr Kostík
– nar. 9. 11. 1950
– Slavkov u Brna, Zborovská 365
– starosta města
– v letech 1991–92 pracoval jako tajemník MěÚ ve
Slavkově, od roku 1993 byl právníkem Obchodní
a hospodářské komory Brno
– v roce 1997 byl zodpovědným pracovníkem za projekt zaměřený na
zlepšení prac. příležitostí a rozvoje podnikání v regionu Bučovice
– další oblastí působení bylo poradenství pro drobné a střední podnikatele
– členem zastupitelstva je 1. volební období

Ing. Stanislav Koukal st.
– nar. 13. 5. 1937
– Slavkov u Brna, Nádražní 1184
– středoškolský učitel – důchodce
– v minulém volebním období působil jako starosta
města
– člen komise pro životní prostředí
– zástupce města ve Sdružení obcí Politaví
– členem zastupitelstva je 3. volební období

Ing. Stanislav Koukal ml.
– nar. 9. 11. 1965
– Slavkov u Brna, Nádražní 1184
– vedoucí střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně
– člen komise pro životní prostředí
– členem zastupitelstva je 2. volební období

Mgr. Věra Křivánková
– nar. 25. 9. 1962
– Slavkov u Brna, Dvořákova 883
– zástupkyně starosty
– absolventka Ped. fakulty v Ostravě, učitelství pro
5.–12. ročník
– od r. 1986 učitelka matematiky a přírodopisu na ZŠ
Tyršova
– od září 1998 okresní metodička přírodopisu
– členkou zastupitelstva je 2. volební období

Radoslav Lánský
– nar. 11. 2. 1951
– Slavkov u Brna, Polní 1326
– technik, ředitel Technických služeb ve Slavkově
– aktivně se podílí na ochraně životního prostředí ve
Slavkově
– dokumentuje fotografiemi akce města
– člen povodňové komise
– v zastupitelstvu je 2. volební období

Ing. Jiří Matyáš
– nar. 7. 7. 1956
– Slavkov u Brna, Tyršova 1011
– člen městské rady – bude se věnovat oblasti hospodaření a financování města
– povoláním ekonom
– specializovaný odborný pracovník Komerční banky
– člen komise finanční
– v zastupitelstvu byl již ve volebním období 1990–1994 (člen rady)

Jiří Paleček
– nar. 8. 12. 1954
– Slavkov u Brna, Polní 1334
– člen městské rady
– absolvent strojní průmyslové školy
– pracoval jako technolog, v současnosti je živnostníkem
– člen komise kontrolní a komise pro výběrové řízení
– v zastupitelstvu byl již ve volebním období 1990–1994

Leo Peška
– nar. 3. 11. 1942
– Slavkov u Brna, Zborovská 29
– v současné době soukromě podniká jako zprostředkovatel nákupu a prodeje nemovitostí pro realitní kancelář
– člen komise pro životní prostředí
– členem zastupitelstva je 1. volební období

Jaromír Seifert
– nar. 9. 1. 1958
– Slavkov u Brna, Tyršova 826
– řemeslník-mechanik lokomotiv a vozů Českých drah
– člen městské rady – prosazuje praktické řešení problémů a chce zachovat a dále rozvíjet hodnoty města
– člen pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny
– v zastupitelstvu je 3. volební období (v letech 1990–1994 člen rady)

Mgr. Bohuslav Sobotka
– nar. 23. 10. 1971
– Slavkov u Brna, Zlatá Hora 1231
– absolvent právnické fakulty MU Brno
– od roku 1996 je poslancem Poslanecké sněmovny
– člen rozpočtového výboru a místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
– členem zastupitelstva je 2. volební období

Mgr. Vladimír Soukop
– nar. 16. 8. 1963
– Slavkov u Brna, Zlatá Hora 1370
– učitel matematiky a fyziky
– v současné době je zástupcem ředitele ZŠ Tyršova
– člen komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže
– v zastupitelstvu je 2. volební období

Mgr. Petr Šafář
– nar. 14. 5. 1957
– Slavkov u Brna, Bučovická 183
– původním povoláním učitel
– majitel Rychlého občerstvení Sport klub
– zakladatel a aktivní hráč plážového volejbalu v ČR
– organizátor sportovních aktivit ve městě
– člen komise pro styk se zahraničím
– členem zastupitelstva byl již ve volebním období 1990–1994

RSDr. Zdeněk Uhlíř
– nar. 24. 8. 1948
– Slavkov u Brna, Polní 1200
– po absolvování střední školy vystudoval Vysokou politickou školu v Praze
– v současné době pracuje jako ekonom a je neuvolněným místopředsedou OV KSČM ve Vyškově
– člen komise kontrolní a finanční
– členem zastupitelstva je 2. volební období
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1. schůze městské rady 7. 12. 1998
Na základě projednaných materiálů městská rada
1. Schvaluje
– rozdělení kompetencí uvolněných členů
městského zastupitelstva
– ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu na 1. pololetí 1999 A (1x týdně) – 500 Kč,
B (kombinovaný) – 430 Kč, C (1x za 14 dní) –
360 Kč, M (1x měsíčně) – 270 Kč, CH (chalupáři) – 70 Kč jednorázově, doplňkový pytlový
systém – 45 Kč za pytel
2. Bere na vědomí
– měsíční odměny uvolněným funkcionářům
– přesuny uvnitř rozpočtů škol (Tyršova,
zvláštní, umělecká) a souhlasí s nimi
– dohodu o nenaplnění záměru delimitace úseku zahradnictví historického muzea do TSMS
3. Zřizuje
komise: kontrolní, finanční, bytovou, pro styk
se zahraničím, sbor pro občanské záležitosti, komisi pro projednávání přestupků, pro výběrová řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, likvidační, škodní, stavební, pro školní
a mimoškolní aktivity mládeže, pro regeneraci
městské památkové zóny, pro životní prostředí,
pro posouzení a hodnocení nabídek
(Členy komisí budou zastupitelé města, pracovníci příslušných odborů MěÚ, zástupci z politických stran, spolků a sdružení občanů.)
4. Doporučuje městskému zastupitelstvu
– schválit dořešení majetkových vztahů obchodního podílu ROS s r. o.
a) znovunabytím obchodního podílu ROS
b) poskytnutím finanční půjčky ROS ve výši
20 000 Kč
– schválit novelizaci vyhlášky „O nájmu, podnájmu a výměně obecních bytů“
– schválit rozdělení příspěvku na podporu
sportovních a kulturních aktivit města Slavkov
u Brna pro organizace, které nejsou financovány
z rozpočtu města
5. Ukládá
v souvislosti s havarijním stavem soc. zařízení
na radnici

– vedoucímu finančního odboru připravit rozpočtové opatření na krytí nákladů oprav
– vedoucímu odboru investic zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení pro kanalizační přípojku a zajistit co nejrychlejší pokračování stavebních prací.

1. mimořádná schůze
městské rady 12. 12. 1998
Na základě projednaných materiálů městská rada
1. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s Českou obchodní pro
internet, s. r. o. za účelem umožnění aktualizace
údajů o městě Slavkov u Brna on-line ve 3 okruzích – základní informace, struktuře úřadu, úřední sdělení
2. Doporučuje Městskému zastupitelstvu
– současně se schválením znovunabytí 100%
obchodního podílu společnosti ROS s r. o. schválit zrušení společnosti ROS rozhodnutím orgánu
společnosti
– schválit termíny vyhlášení výběrového řízení
na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
– na základě výsledků výběrového řízení
schválit okamžité uzavření smlouvy o dílo s možností zahájení opravy stávající havárie soc. zařízení v budově radnice ještě v roce 1998
– schválit delegování p. Stanislava Koukala st.
do valného shromáždění Sdružení obcí Politaví
za město Slavkov u Brna
3. Ukládá
– vedoucímu BTH neprodleně vyhlásit výběrové řízení na pronájem nebytových prostor bývalé kartotéky v budově polikliniky za účelem
provozování občerstvení
– MěÚ připravit nový návrh usnesení o pronájmu pozemků klubu AUTO RC Slavkov
– zástupkyni starosty projednat s vedením ZŠ
Komenského připomínky k postupu realizace
převodu finančních prostředků uvnitř rozpočtu.
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2. schůze městské
rady 4. 1. 1999
Na základě projednaných materiálů městská
rada
1. Schvaluje
– přestěhování městské knihovny ze zámku do nebytových prostor polikliniky uvolněných po dialýze
– přidělení služebního bytu 1 + 1 zaměstnancům ZŠ Tyršova
– uzavření smlouvy o vydávání periodického
tisku s názvem „Slavkovský zpravodaj“ s panem
Bedřichem Malečkem
– složení komise pro projednávání přestupků
2. Bere na vědomí
– návrh nájemní smlouvy mezi městem
Slavkov u Brna a ČSAD Vyškov
3. Ukládá
– ing. Černému a ing. Špatnému sestavit návrh
rozpočtu na přemístění knihovny
– ing. Bendovi zveřejnit záměr pronajmutí
uvolněných prostor na poliklinice
– ing. Zavadilovi vstoupit do jednání s v. d.
Destila Brno o ceně pozemků, které mají být
předmětem koupě a prodeje
– řediteli TSMS a ing. Černému předložit návrh na řešení parkování na náměstí
– odboru rozvoje a životního prostředí prověřit
možnost rozšíření zeleně v lokalitě nad židovským hřbitovem
4. Pověřuje
– mgr. Věru Křivánkovou shromažďováním
příspěvků do Slavkovského zpravodaje a jejich
včasným předáním vydavateli
5. Překládá
– rozhodnutí o změnách platových poměrů
u vedoucích odborů MěÚ, tajemníka MěÚ a vedoucích zařízení města na příští zasedání rady.

Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpracovala Mgr. Věra Křivánková

1. ﬁádné zasedání mûstského zastupitelstva 21. 12. 1998
Na základě projednaných materiálů městské
zastupitelstvo
1. Schvaluje
1.1 a) znovunabytí stoprocentního obchodního podílu společnosti ROS s r. o. formou
smlouvy o převodu obchodního podílu a převzetí pohledávky společnosti AUTO–BAYER,
s r. o. vůči společnosti ROS s r. o. formou smlouvy o postoupení pohledávky, za
cenu 213 400 Kč
b) poskytnutí půjčky společnosti ROS s r. o.
na uhrazení závazku společnosti vůči
Finančnímu úřadu ve Slavkově
– výše půjčky – 20 000 Kč
– splatnost – 30. 6. 2000
– Pevná úroková sazba ve výši 1,4násobku
diskontní sazby ČNB ke dni podpisu smlouvy
o půjčce
c) zrušení společnosti ROS s r. o. rozhodnutím
orgánu společnosti
d) MěZ a MěÚ budou nápomocny při rušení
této společnosti
1.2 vstup města do Sdružení obcí a měst jižní Moravy a uvolňuje 5000 Kč na vstupní poplatek a 5000 Kč na roční příspěvek člena na rok
1999
1.3 rozpočtové opatření 1/98 – havarijní stav
soc. zařízení v budově radnice
1.4 rozdělení příspěvku na podporu sportov-

ních a kulturních aktivit města Slavkov u Brna
takto:
TJ Sokol
55 000 Kč
SŠK Bonaparte
5 000 Kč
Junák
7 000 Kč
AC Slavkov
5 000 Kč
CK Slavkov
10 000 Kč
SK Beachvoleyball 25 000 Kč
RC Autoklub
5 000 Kč
SK Slavkov u Brna 50 000 Kč
(podmínkou je splnění všech náležitostí podle
pravidel pro poskytování příspěvku).
Příjemci příspěvku jsou povinni předložit
MěÚ do konce roku 1999 vyúčtování poskytnutého příspěvku – kopie faktur, účetní doklady.
1.5 vyhlášku města Slavkov u Brna č.
29/1998 „O nájmu, podnájmu a výměně obecních bytů“ (zrušuje se vyhláška č. 28/1998)
1.6 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení podle vyhlášky města č. 17/94, a to dne 4. 1. 1999 a 1. 4.
1999.
1.7 delegování ing. Stanislava Koukala st. do
valného shromáždění Sdružení obcí Politaví
jako zástupce města Slavkov u Brna.
1.8 v souladu se zákonem o obcích schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům MěZ
ve Slavkově u Brna, kteří vykonávají funkci člena MěR ve výši 800 Kč.

2. Zvolilo
dva členy okresní školské rady
za město – Mgr. Petr Šafář
za rodiče – Ivana Olejníková
žáků ZŠ
3. Ukládá
a) městské radě zpracovat nová pravidla pro
poskytování příspěvku organizacím, které nejsou financovány z rozpočtu města tak, aby tok
peněz byl nasměrován jednoznačně na organizace pracující s mládeží ve věku do 18 let
b) městské radě připravit pro příští zasedání
MěZ podrobný materiál o síti evropských měst
pro znovuobnovení historických událostí a případném vstupu města Slavkova do tohoto sdružení.
4. Doporučuje
přednostovi Okresního úřadu ve Vyškově přehodnotit navrženého zástupce do Regionální koordinační skupiny za samosprávu v okrese
Vyškov, neboť stávající zástupce není potvrzen
samosprávným orgánem obce. MěZ ve Slavkově
u Brna navrhuje jmenovat jako zástupce za samosprávu do RKS Mgr. Petra Kostíka, starostu
města.
5. Pověřuje
pana Petra Šafáře výkonem funkce koordinátora Mistrovství republiky v beachvoleyballu ve
dnech 19.–30. 6. 1999.
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Představujeme jednotlivé odbory
Městského úřadu ve Slavkově u Brna
Městský úřad ve Slavkově u Brna je pověřeným úřadem, který vykonává
svoji působnost pro územní obvod, který tvoří územní obvody těchto obcí:
Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice,
Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov
u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice a Zbýšov.
O organizační struktuře pověřeného městského úřadu rozhoduje městská rada se zřetelem k zákonu a k vymezené působnosti městského úřadu na jednotlivých úsecích činnosti.
V případě nutné koordinace činnosti nebo
stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník nebo jím pověřený zástupce.
V oblasti samostatné působnosti pověřený městský úřad plní úkoly uložené městskou radou a městským zastupitelstvem.
Zejména:
a) plní úkoly uložené městskou radou při
přípravě podkladů pro jednání městského zastupitelstva a městské rady a při plnění jejich
usnesení,
b) po odborné stránce usměrňuje a kontroluje rozpočtové a příspěvkové organizace
a zařízení, které si obec zřídila, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (příslušnost jednotlivých odborů městského úřadu viz čl. 21 organizačního řádu),
c) pomáhá komisím v jejich činnosti.
V oblasti přenesené působnosti vykonává
městský úřad:
a) v územním obvodu města státní správu
v rozsahu stanoveném v § 22 zákona s výjimkou věcí, které patří do působnosti městské
rady, komise nebo zvláštního orgánu,
b) v územním obvodu uvedeném v článku 5
státní správu v rozsahu stanoveném v § 60 zákona.
Pověřený městský úřad tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník městského úřadu
a další pracovníci. Člení se do odborů, které
plní úkoly na jednotlivých úsecích činnosti
v oblastech samostatné a přenesené působnosti, jimiž je pověří městská rada, nebo vyplývající z příslušných právních předpisů.
V čele úřadu stojí starosta, který zastupuje
město navenek a odpovídá za jeho činnost.
Městská rada stanovila po zvolení starosty
ustavujícím zasedáním městského zastupitelstva přímé působení starosty při zabezpečování úkolů ve vybraných oblastech činnosti: zastupování města navenek a společenský styk,
záležitosti obrany města a věci vojenské, požární a povodňová ochrana, majetkoprávní záležitosti, personální záležitosti, plánování a finance, program rozvoje města, výstavba
a územní plán, energetika, doprava, podnikatelská činnost, společenské organizace, obchod, služby, koordinace práce komise finanční, kontrolní komise, komise pro styk se
zahraničím a komise pro projednávání přestupků.
Rozhodnutím ustavujícího zasedání městského zastupitelstva byl zvolen jeden zástupce starosty, který zastupuje starostu města
v době jeho nepřítomnosti v úřadě. Městská
rada stanovila po zvolení zástupce starosty

ustavujícím zasedáním městského zastupitelstva jeho přímé působení při zabezpečování
úkolů ve vybraných oblastech činnosti: životní prostředí, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, místní záležitosti veřejného pořádku,
informační politika města, bytová politika,
sociální věci, zdravotnictví, kultura, školství,
sport, mládež a tělovýchova, cestovní ruch,
rekreace, technické služby, koordinace práce
komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže, komise bytové a sboru pro občanské záležitosti.

Radnice

Foto: mab

Tím není dotčena projednávací a rozhodovací kompetence městského zastupitelstva
a městské rady stanovená zákonem v těchto
oblastech.
U pověřeného městského úřadu ze zákona
působí tajemník městského úřadu, jehož jmenuje a odvolává se souhlasem přednosty
okresního úřadu městská rada. Tajemník je
pracovníkem pověřeného městského úřadu, je
nadřízen všem pracovníkům pověřeného
městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, zejména Zákoníku práce. Prostřednictvím
pracovníků pověřeného městského úřadu zabezpečuje usnesení městského zastupitelstva
a městské rady, koordinuje a kontroluje činnost pracovníků pověřeného městského úřadu. Ze své činnosti samostatné působnosti
města je tajemník odpovědný městské radě
a starostovi, v oblastech přenesené působnosti pověřeného městského úřaduje odpovědný
starostovi. Pro zabezpečení úkolů tajemníka
úřadu je vytvořen úsek tajemníka, který zejména zabezpečuje:

– věci civilní ochrany a vojenské záležitosti,
– poskytování právní služby starostovi
města Slavkov u Brna, jeho zástupcům, zaměstnancům Městského úřadu ve Slavkově
u Brna, členům městského zastupitelstva a vedoucím zařízení města, v oblasti jejich funkčního a pracovního působení na úseku samostatné a přenesené působnosti města, a to
formou konzultační činnosti, přípravy, aprobování, případně sepisování písemností právního charakteru,
– reviduje a připravuje vyhlášky města, aj.
Odbory plní úkoly pověřeného městského
úřadu a úkoly samostatné působnosti města
v následujícím rozsahu:
Odbor správní – matrika, evidence obyvatel, sociální zabezpečení, podatelna, personální agenda, přestupková agenda, ztráty
a nálezy, agenda městské rady a městského
zastupitelstva, správa budov zařízení radnice
a ostatní věci vnitřní správy, vytváří koncepci zdravotnictví ve městě, tělovýchova a kultura.
Příslušný odbor pro školy a školská zařízení zřízená městem, Sbor dobrovolných hasičů
a Historické muzeum ve Slavkově u Brna.
Odbor finanční – plánování a financování,
hospodaření s majetkem města, mzdová agenda, pokladna, styk s bankou a dalšími peněžními ústavy.
Odbor rozvoje a životního prostředí –
územní plánování, koncepce výstavby a rozvoj města, zemědělství, hospodaření s pozemkovým fondem ve vlastnictví města v souladu
se zákonem o obcích.
Výkon správy v oblasti životního prostředí,
ochrany ovzduší, vod a zemědělského půdního fondu a vodního hospodářství.
Odbor investic a dopravy – realizace výstavby města, investiční a inženýrská činnost
pro potřeby města (na základě schválení
městské rady provádí tuto činnost i pro konkrétní schválené akce organizací zřízených
městem Slavkov u Brna), správa veřejného
prostranství a dopravy ve městě, zastupování
města Slavkov u Brna při stavebních řízeních
v k. ú. Slavkov u Brna.
Výkon státní správy v přenesené působnosti ve věcech místních a veřejně účelových komunikací.
Příslušný odbor pro Technické služby města Slavkov u Brna.
Odbor bytového a tepelného hospodářství – (správa) údržba a provoz domovního
bytového fondu města a ostatních budov
v majetku města spravovaných odborem,
agenda bytová a nebytových prostor, tepelné
hospodářství.
Odbor Stavební úřad – stavebně správní
řízení a výkon státního stavebního dozoru
podle stavebního zákona. Přidělování čísel
popisných v k. ú. Slavkov u Brna.
Odbor Živnostenský úřad – agenda podle
živnostenského zákona, včetně kontrolní činnosti na úseku živnosti a ochrany spotřebitele.
Podrobný popis činnosti jednotlivých odborů přineseme v příštím čísle.
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Jak jsme vás zastupovali
V komunálních volbách, ze kterých byl sestaven zákonodárný sbor občanů Slavkova
u Brna, získala UNIE SVOBODY dva z patnácti mandátů. Bylo to příliš málo na prosazení našeho názoru na složení městské rady
a uvolněných funkcionářů radnice. Jak si jistě
vzpomínáte (viz poslední číslo Postilionu),
zásadně jsme nesouhlasili s nerespektováním
přání voličů při sestavení této reprezentace
Slavkova u Brna a deklarovali naše stanovisko jako postoj konstruktivní opozice. Toto
slovní spojení v poslední době velmi frekventované a mnohdy málo naplňované pochází ze
složení dvou významů na první pohled protikladných. Slovo „opozice“ významově souvisí s odporem, nesouhlasem a negací vlády, názoru či vedoucí osoby. „Konstruktivní“
naopak znamená aktivitu, činorodost, tvořivost. Právě v tomto duchu byl myšlen onen
postoj. Nejde nám o konkrétní osoby, které
možná mají samy o sobě nezanedbatelný kredit u občanů, ale o konkrétní pozice, jež při
řešení problematiky zaujímají.
Nejde nám o negaci ve smyslu házení klacků pod nohy, ale o pozorné, aktivní sledování
všech kroků nejvyšší městské reprezentace
a tvořivé prosazování vlastních stanovisek
a zájmů nejenom našich voličů, ale všech
obyvatel města.
První veřejnou příležitostí tak učinit bylo
první řádné zasedání městského zastupitelstva, konané dne 21. 12. 1998. Zúčastnili se
ho oba naši zvolení zástupci – Mgr. Soukop
Vladimír a Ing. Koukal Stanislav ml., kteří
byť v nejmenším počtu byli kromě předsedajícího zasedání jeho nejaktivnějšími členy.
Během jednání přibližně 20x otevřeli diskusi
k projednávaným záležitostem, Mgr. Soukop
4x vznesl důležité připomínky a doplnění programu, které v konečném důsledku znamenaly přijetí tří nových usnesení zastupitelstva.
Navíc ing. Koukal ml. nabídl významnou
pomoc při získání konkrétní dotace ve výši
1 mil. Kč z fondu ministerstva pro ŽP.
Na jednání zastupitelstva se nám nelíbilo
Zasedání zastupitelstva probíhalo i díky
našim zástupcům v překvapivě poměrně
klidné a věcné atmosféře. Té se vymykal
snad jen střet úřadujícího pana starosty Mgr.
Kostíka a odstupujícího starosty ing.
Koukala staršího. Vzrušená diskuse vznikla
kvůli členství ve Sdružení obcí Politaví. Pro
nezasvěcené – jedná se o volné sdružení obcí
povodí řeky Litavy, založené s cílem podpory a jednotného postupu při rozvoji našeho
regionu. Zástupce města v tomto orgánu je
jeho iniciátor a současný předseda správní
rady pan ing. Koukal starší. Pan starosta
Mgr. Kostík se však bez jeho vědomí anga-

Zajímavosti z našeho kraje
V oboru geneologie byla v r. 1997 vydána
práce autorky ing. Miroslavy Podzimkové
z Heršpic. Má název HERŠPICKÉ RODY, díl I.,
rodů ČERVENKŮ, SPÁČILŮ A DOSTÁLŮ.
Tato zajímavá publikace vydaná vlastním nákladem autorky připomíná nejen osudy rodů od r.
1656, ale také hospodářské poměry obce po třicetileté válce, včetně obnovení činnosti evangelické církve.
(JS)

žoval u starostů členských obcí při řešení zanedbatelné nedůslednosti v hospodaření
sdružení. Toto podle našeho názoru netaktní
počínání navíc vyústilo při následném jednání zastupitelstva v projevy neadekvátních
emocí nového pana starosty i v další problémy týkajících se pana Koukala. Domníváme
se, že je v zájmu obyvatel tohoto města, aby
jeho zástupci v seskupeních větších než
městského formátu vystupovali bez podrývání si autority navzájem, případné spory řešili
nejdříve otevřeně mezi sebou a teprve potom
veřejně.
Nelíbila se nám rovněž velmi malá účast
veřejnosti.
No a co se nám líbilo?
K tomuto bodu lze možná uvést překvapivě
věcný a rychlý průběh prvního řádného zasedání městského zastupitelstva. Určitě se o něj
kromě výše uvedené výjimky zasloužili
všichni jeho členové.
Jinak řečeno – dnes vládnoucí strany přestaly vznášet v minulém volebním období pro
ně obvyklé nereálné a zmatečné pozměňující
návrhy a dnes opoziční strany zbytečnými obstrukcemi nezdržovaly.
Tento článek jsme postoupili redakci nově
vznikajícího občasníku Slavkova. Prozatím
vůbec nevíme jaká bude jeho podoba a charakter. Přejeme mu však, aby se nestal hlásnou troubou radnice, ale aby svou úrovní podnítil zájem občanů o věci veřejné. Z tohoto
důvodu chceme k oživení veřejné diskuse přispět na jeho stránkách. Počítáme s pravidelnou informací o naší činnosti a nabízíme pomoc při prezentaci problémů těch obyvatel
města, kteří se nechtějí osobně angažovat v jejich řešení. Budeme Vám vděčni, pokud nás
zkontaktujete osobně, nebo na adrese: MO
UNIE SVOBODY, ZH 1370, 684 01 Slavkov
u Brna.
Za MO Unie svobody Luděk Budík
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Advent v kﬁesÈanské
tﬁídû M· Pohádka
Nejkrásnějším obdobím v naší mateřské
školce je doba předvánoční. Už čtyři týdny
před Vánocemi zavoní v křesťanské třídě
jehličí z adventního věnce, jehož svíce jsou
nám znamením, že za čtyři týdny se narodí
Ježíšek.
První týden jsme rozsvítili svíčku, která
se jmenovala LÁSKA. Její plamínek se postupně rozsvítil i v našich srdcích. Nehádaji
jsme se, půjčovali jsme si hračky a pomáhali jsme jeden druhému jako svatý
Mikuláš. Ten nám ukázal, jak máme pomáhat těm, co naši lásku a pomoc potřebují.
Druhý týden se rozsvítila svíčka se jménem NADĚJE. Naše naděje na setkání
s Ježíškem byla stále větší, a proto jsme si
připravili pro naše rodiče a známé vánoční
scénku Cesta do Betléma. Všichni, kteří
spěchali k Betlému – Ondráš, Matouš, Štěpán, Marijánka, hospodář, hospodyně
a také zajíčci s mrkvičkou – s nadějí vítali
Boží děťátko.
Třetí týden jsme zapálili svíci se jménem
VÍRA. Navštívili jsme sestřičky v klášteře
a zahráli jim tuto scénku, která v nich upevnila víru v mladé lidi, kteří se postarají
o své blízké, až budou staří.
Čtvrtý týden zazářila poslední svíce POKOJ. I v našich duších se rozlil pokoj a radost při zpěvu koled a rozbalování dárečků,
které jsme dostali v naší třídě. Každý z nás
si odnesl domů překrásný hrníček, který
nám bude připomínat na ši mateřskou školku a krásné chvíle, které jsme prožívali se
svými kamarády. Nezapomněli jsme ani na
své rodiče, kterým jsme vyrobili dárečky.
Na závěr Vám všem přejeme, aby i ve vašich domovech byla po celý rok LÁSKA,
NADĚJE, VÍRA i POKOJ.
Ludmila Stavělová a děti
z křesťanské třídy mateřské školy Pohádka

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Od druhého čísla zpravodaje zde budete mít možnost uveřejňovat svá rodinná oznámení:
blahopřání k významnému výročí, oznámení úmrtí, vzpomínku, poděkování za účast atd.
s možností otisknutí fotografie. Pište nebo volejte na adresu vydavatelství.
Text i s fotkou bude ve slabém rámečku přes dva sloupce (tak, jak je tento vzor). Cena se
určuje podle výšky rámečku. Do 25 mm 40 Kč, do 35 mm 60 Kč a dále za každý cm 20 Kč.
K ceně bude připočtena 22% DPH. Např tento rámeček by stál 40 Kč + DPH.

Zápis do MŠ Pohádka, s. r. o.
Zápis do logopedické třídy se koná v průběhu měsíce února 1999
Mateřská škola nabízí tyto aktivity:
1. Denní pobyt dětí se zaměřením na rozvoj
osobnosti, individuálních zvláštností, rozvoj rozumových, pohybových a intelektuálních schopností, příprava na školu –
rozvoj grafomotoriky, příprava na psaní.
2. Adaptační režim – pobyt dětí v MŠ s rodiči.
3. Logopedie a logopedická prevence zajišťovaná speciálním pedagogem ve spolupráci
s PPP a SPC s logopedickým programem
na počítači

4. Seznamování s počítačem.
5. Barevná angličtina pro rodiče a děti – koncepce schválená MŠMT.
6. Křesťanská třída.
7. Tvořivá gramatika.
8. Hra na zobcovou flétnu.
9. Výtvarný kroužek.
10. Hudebně-pohybový folklórní kroužek.
11. Předplavecký výcvik.
12. Saunování.
13. Pobyt dětí a rodičů v přírodě.
14. Školní družina.
15. Stravování školních dětí a dospělých.
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okénko
Cestovní kancelář ZMS – Tours Brno nabízí devítidenní pobyt pro diabetiky a jejich
rodinné příslušníky v italském letovisku
BIBIONE (85 km od Benátek) v termínech
30. 4.–9. 5. 1999 za cenu 1600 Kč a ve dnech
7. 5.–16. 5. 1999 za cenu 1700 Kč. CENA zahrnuje autobusovou dopravu z Brna do
Bibione a zpět a ubytování v apartmánech pro
4–6 osob s vybavenou kuchyňkou a příslušenstvím a lékařský doprovod.
V ceně není zahrnuto stravování, poplatek
za úklid apartmánu (cca 405 Kč) a kauce 50
DM za apartmán, která se při odchodu vrací.
Účastníci si mohou připlatit 3 jednodenní
výlety, a to do Benátek – 200 Kč, Terstu –
150 Kč a San Marina – 380 Kč. Přihlášky na
zbytek volných míst ještě do 3. 2. 1999.
Bližší informace ZMS – Tours Brno, Divadelní 3, tel. 05/442 215 227, nebo ÚO Svaz
diabetiků Slavkov u Brna, tel. 05/44 22 19
46. Jedná se o předsezónní pobyt v Itálii pro
dobře kompenzované diabetiky s poskytnutou slevou.
Výbor ÚO Svaz diabetiků
Slavkov u Brna

Pozvání
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který
pro veřejnost pořádá Soukromá mateřská škola Pohádka, s. r. o., Malinovského 280 ve
Slavkově u Brna v úterý 2. února 1999 od 14
hodin.
Srdečně zve ředitelka školy
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Živý Betlém na náměstí

Slavkovský děkan P. Milan Vavro přišel
s nápadem uspořádat v našem městě živý betlém. Vyzval děti, aby přinesly některou ze
svých oblíbených hraček Ježíškovi a farníky,
aby přišli k jesličkám v tradičním oblečení.
Tak jsme viděli řadu pastýřů, tetky ve vlňácích, děvčata v krojích a dokonce i tři mudrce
s družinou. V ohradě pobíhala koza a ovce,
u betlémského chléva stála kravička. V chlévě
mladý pár představoval Pannu Marii a svatého
Josefa. I miminko znázorňující Ježíška bylo
opravdu živé. Nechyběl ani anděl. Před našimi zraky se začal na svátek svatého Štěpána
26. 12. 1998 odvíjet příběh starý dva tisíce let.
Zaplněná horní část náměstí vyslechla úryvek

z Bible o narození Spasitele, za doprovodu
muzikantů se zpívaly koledy.
Součástí akce byla finanční sbírka. Vybralo
se 14805 Kč, které byly vzápětí rozděleny pro
hladovějící děti ve Rwandě, pro nemocné leprou a na tisk biblí pro Turecko. Malí farníci
přinesli velké množství hraček, které dostaly
děti z uprchlického tábora v Zastávce u Brna.
Tak slavkovští občané dokázali, že Vánoce
jsou také svátky obdarovávání.
Člověk nemusí být věřící, aby pochopil, že
jsou na světě lidé hladovějící, malomocní, bez
domova. Kéž by nám vědomí solidarity s těmito trpícími vydrželo stále a nejen
o Vánocích.
Slavkovská farní charita

Pozvánka na ples ZŠ Tyršova
firma

RENÁTA RUMPOVÁ
prodejce lesní a zahradní techniky v˘robcÛ

Vám nabízí
• 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

V sobotu 6. února se uskuteční 7. ples ZŠ Tyršova v sále
Společenského domu. Začátek ve 20 hodin. Hraje skupina PANORAMA. Cena vstupenky: 45 Kč. Cena místenky: 5 Kč. Předprodej v kanceláři školy: tel.: 44 22 15 95. Bohatá tombola.
Srdečně zvou zaměstnanci školy

Oznámení

Slavkov u Brna, Buãovická 325
(stará cihelna vedle autosalonu Bayer)

Po–Pá 8–17 hod. • So 8–12 hod.
tel./fax: 05/44 22 71 77

SPLÁTKOV¯ PRODEJ

JONAS TOUR, s. r. o. • VANDR KLUB
Zborovská 26, 684 01 SLAVKOV U BRNA
tel. 05 - 44 22 09 18
tel./fax: 05 - 44 22 09 17
www.jonas-tour.cz

V rámci Napoleonského dne v srpnu 1998 byla ve Slavkově
u Brna pořádána GRAND PRIX České republiky ve hře pétanque.
Pokud vás hra s koulemi zaujala natolik, že máte zájem s námi hrát
a chcete se podílet na založení klubu pétanque ve Slavkově, pak neváhejte a přijďte mezi nás dne 10. února 1999 v 19 hodin do restaurace Na hradbách.
Přípravný výbor

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ

JIŽ DEVÁTÝM ROKEM NABÍZÍME DO CELÉHO SVĚTA:
pobytové zájezdy, lyžařské zájezdy, poznávací zájezdy, letenky

V TUZEMSKU NABÍZÍME:
pobytové zájezdy, programy pro děti v Jeseníkách

DOPORUČUJEME!
Jižní Itálie – poloostrov Gargáno – pobyt s individuální nebo autobusovou dopravou v nejkrásnějším středisku Vieste. Cena za týdenní pobyt již 950 Kč (do konce února množství slev).
Jeseníky – Ostružná – 2 horské chaty vhodné pro letní i zimní rekreaci

OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25

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

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Kalendář akcí – únor 1999
Datum

1. 2.
4. 2.
6. 2.
15.–19. 2.
20. 2.
20. 2.
28. 2.
do 20. 3.
11.–14. 2.

hod.

9.00
16.30
20.00
8.00–16.00
7.00
20.00
15.00–18.00

akce

místo konání

pořadatel

Legiáda a cheviáda – V. ročník soutěže pro děti DDM
DDM Slavkov u Brna
Zájezd na plavání
krytý bazén Vyškov
DDM Slavkov u Brna
Školní ples Základní školy Tyršova
Společenský dům
ZŠ Tyršova Slavkov
Jarní příměstský tábor
DDM
DDM Slavkov
Jednodenní zájezd na hory
DDM Slavkov
Sportovní ples
Společenský dům
SK Slavkov - oddíl kopané
Velký maškarní ples pro děti
Společenský dům
HM-CKS Slavkov, DDM Slavkov
Počátky české státnosti a evropská integrace
Zámek Slavkov
HM-CKS Slavkov, OM Brno-venkov
(výstava k 80. výročí vzniku Československa)
Prezentace města na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 1999 na výstavišti v Praze
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
ŠERIFOVÉ - Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes. Pokračování akčního thrilleru Uprchlík,
oceněného Oscarem.
CHOBOTNICE - akční sci-fi thriller v tradici filmů Anakonda a Vetřelci.
HRBÁČ - skutečné přátelství, pomsta a velká
láska v historickém filmu; nové zpracování r.
1997.
ČERNÁ ZMIJE - komedie s Rowanem
Atkinsonem (představitel Mr. Beana).
ODYSSEUS - Erick Roberts, Greta
Schacchi. Dobrodružný Homérův epos o legendární historii krále Ithaky.
MOBY DICK - 2 kazety 186 min. o mořských dobrodružstvích bílé velryby, podle klasického románu H. Melvilla.
JACKIE BROWNOVÁ - film Quentina
Tarantina.
NEBE A PEKLO. Chcete vědět, co se stalo
s hrdiny známé ságy Sever a jih? Pokračování je
tu pro Vás na 2 videokazetách.
TWISTER SE VRACÍ - neodvratná katastrofa se blíží, na útěk je pozdě…
MĚSTO ŠÍLENCŮ - Dustin Hoffman, John
Travolta. Zoufalý muž, ambiciózní novinář, šílená situace.
DRTIVÝ DOPAD - nebe a země se střetnou.
MORTAL KOMBAT 2 - nová akční dobrodružství odvážných bojovníků za záchranu
Země.
Videopůjčovna, Brněnská 484, tel. 44 22 05 74

Ve Slavkově u Brna působí několik hudebních skupin různých žánrů. Chtěli bychom je
na stránkách zpravodaje postupně představit.

PUP PUP

Na zkoušce. Vlevo Lukáš Hrabovský, na klávesy hraje Aleš Kilián
Od kdy hrajete a jaké je vaše složení?
Skupinu založil Roman „Pupa“ Smutný,
Lukáš Hrabovský, Aleš Kilián a Boris
Horymír Kemza kdysi v roce 1995. Po krátké odmlce skupinu zmobilizoval Lukáš přizváním nových členů. V současné době hraje skupina ve složení: bicí – Zbyněk Raušer
(17), basa – Vasil Kutan (17), klávesy – Aleš
Kilián (28), kytara – Lukáš Hrabovský (18),
zpěv – Pepa Michálek (22).

9
Jakou hudbu hrajete a máte nějaké hudební vzory?
Nápady většinou přináší Lukáš a na jamsessionech nová písnička teprve vzniká.
Hrajeme pouze vlastní věci. Skladby se nedají zařadit do žádné škatulky – nejvíce
snad připomínají něco jako jazz nebo jazzrock. Každému členovi se líbí jiná hudba,
ale na Yes, Zeppelinech, Doors a Pražském
výběru se shodneme všichni.
Máte nějaké problémy se zkoušením?
To naštěstí ne. Zkoušíme v Němčanech
v místní klubovně a chtěli bychom také
touto cestou poděkovat němčanskému
obecnímu úřadu a zvlášť paní starostce.
Kde bychom vás mohli uvidět a uslyšet?
Vystupujeme asi půl roku přibližně dvakrát měsíčně. Nejčastěji v rockovém klubu
v zámeckých kazematech. Říkáme mu
M.C. barák (z dírou) a je to taková naše domovská scéna. Jinak jsme už hráli v Brně,
Kyjově, Hodoníně a na několika letních
rockových festivalech.
Většina z vás studuje. Kdo vám pomáhá
finančně?
Všechno si kupujeme sami. Co vyděláme, dáme zpátky do nástrojů a vybavení –
do skupiny. Dříve byly pro menší skupiny
horší podmínky, teď se to lepší.
A budoucnost?
Plánujeme nějaký rock-festival ve
Slavkově. Stále hledáme vhodné místo.
Chtěli bychom natočit naše první CD
(vlastně určitě ho natočíme), zatím na to
nemáme dost peněz.
(mab)

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Region Regina 99
Na fotografii vidíte absolventku rodinné
školy ISŠ Slavkov na Tyršově ulici Pavlu
Krčovou, která úspěšně reprezentovala
Slavkov na soutěži Region Regina 99. Tato
doprovodná akce veletrhů cestovního ruchu
Regiontour a GO 99 proběhla v listopadu
loňského roku a slavnostní vyhlášení vítězek bylo ve vládní vile v Brně za přítomnosti významných osobností a firem věnujících se turistickému ruchu, modelingu
a kosmetice.
Při vlastní soutěži se 18 děvčat z celé ČR,
ale i ze Slovenska, snažilo co nejlépe v pěti
disciplínách představit svůj region nebo
město ve spojení s ukázkou svého půvabu.
Po loňském nultém ročníku této soutěže
byla letos úroveň zase o kus dál a bylo vidět, že všechna děvčata musela vynaložit
hodně úsilí, aby obstála. Věřte, že bych na
jejich místě nechtěl být! Proti klasickým
soutěžím MISS je tato rozhodně těžší. Zde
nezáleží jen na vzhledu, ale dívky musí
i něco znát.
Ale zpět k soutěži. Naše Pavla Krčová se
sice nedostala na stupně vítězů, ale rozhodně nezklamala. Škoda, že se pro nemoc nemohla zúčastnit finále. Přesto jí patří dík za
vzornou reprezentaci města. Stejně tak paní
Mgr. Aničce Spáčilové z ISŠ ve Slavkově

Vánoční zpívání
Ve středu 23. 12. 1998 se návštěvníci slavkovského náměstí mohli zaposlouchat do
krásných vánočních koled, které mají svůj původ v okolí Slavkova. Přímo pod vánočním
stromem je pro ně zpívali žáci 1. stupně ZŠ
Tyršova pod vedením p. uč. Hlavoňové. Snad
tím přispěli v předvečer Štědrého dne k vánoční pohodě ve městě.

KOSMETIKA
ARNIKA
přeje svým klientkám krásu,
zdraví a štěstí v roce 1999

a přichází s novinkami
pro zimu ’99
✻ péče o pleť v zimě
✻ manikúra P. SHINE
pro regeneraci nehtů
✻ líčení do společnosti
i na den
Objednávky:
Iva Šmídová
Palackého nám. 74
(1. patro papírnictví u Hlásenských)

Slavkov u Brna
tel.: 0603 - 83 92 62
byt: 44 22 06 63

za její přípravu a doprovod na soutěži. Na
závěr chci ještě poděkovat jedinému
sponzorovi – paní Ivě Šmídové (kosmetika
Arnika, Palackého nám. 74) za dokonalý
make-up, který Pavle připravila, a o kterou
se během soutěže po stránce vizáže starala.
(pn)
Slavkovský region reprezentovala Pavla
Krčová
Foto: archív

Měsíc místostarostkou
Předehra
Mandáty členů zastupitelstva jsou rozděleny,
začínají jednání o vytvoření rady. Zdá se, že nastala patová situace – máme dva kandidáty na
starostu, ale žádného na jeho zástupce.
Nakonec se ukáže známá věc: mají-li se muži
domluvit, potřebují k tomu ženu. Přichází nabídka od ČSSD a v předvečer ustavujícího zasedání i od ing. Jakoubka za ODS. Nervy pracují, spím asi tři hodiny denně, ale stále věřím,
že se tvrdé hlavy umoudří.
Večer 26. listopadu – je konec všem nejistotám.
Třída „osiřela“, zástupce ředitele usilovně shání
učitelku matematiky. Podařilo se – od 1. prosince
mohu nastoupit. Žáci v černém, pár slov na rozloučenou, slza v oku a dveře školy se zavírají.
Týden první
Dostávám svazek klíčů, hromádku písemností od pana Navrátila a to je vše. Ing.
Jakoubek splnil své sliby, že levici nepřenechá
žádný kontakt, jedinou adresu. Zanechává mi
ve stole jen dva náboje, které kdysi obdržel
v anonymu. (Jestlipak dodrží i další sliby a dostaneme pár peticí, ať se máme čím bavit?)
Tři dny čekám, že nás někdo představí zaměstnancům úřadu, marně. Nakonec sama obcházím kanceláře. Někteří pracovníci se tváří
vstřícně, jiní mají v očích otazníky a obavy. Že
by se i k nim dostaly zprávy o hromadném propouštění, které nastane po našem příchodu? Ale
to snad ne, třeba se jim jen nelíbím – to se stává.
Ve shonu sbíráme informace o nejožehavějších problémech těchto dnů, poskytujeme první
rozhovor pro tisk, absolvujeme schůzky s vedoucími některých městských zařízení.
Týden druhý
1. zasedání městské rady potvrzuje nutnost
svolání zasedání zastupitelstva ještě v prosinci.
Je třeba dořešit zpětný převod společnosti ROS
na město, jinak bude náš rozpočet v příštím
roce zatížen milionovou daňovou povinností.
Účastním se velmi dobře připravené konference o boji s klíněnkou jírovcovou a uvědomuji si, co všechno se panu Lánskému v této
oblasti podařilo dokázat.
Poprvé oddávám – a hned čtyři páry. Ze
všech úst zaznělo přesvědčivé „Ano“, takže týden končí dobře.
Týden třetí
Jednáme se zástupci církve, s řediteli školských zařízení a se zástupci sportovních klubů.
Na radnici se začíná zajišťovat havárie sociálního zařízení a my raději vyrážíme do terénu.
Navštěvujeme školy, klášter Chudých školských sester naší Paní i slavkovské spoluobča-

ny, kteří žijí odloučeni od svého města v domovech důchodců.
Pečlivě připravujeme vydávání nového časopisu se starým názvem „Slavkovský zpravodaj“
a na mimořádném zasedání rady „pilujeme“
materiály do zastupitelstva.
Týden čtvrtý
Schází se 1. zasedání městského zastupitelstva a schvaluje všechny předložené materiály.
Setkáváme se poprvé se starosty mikroregionu
Slavkovska, jednání navštívil i pan senátor
Dočekal. Atmosféra na radnici je vlídná a předvánoční náladu podtrhují žáci ZŠ Tyršova, kteří na náměstí zpívají koledy.
Poslední dny roku
Přijímáme řadu novoročních blahopřání a rekapitulujeme, co se nám za měsíc práce podařilo udělat. Zároveň se zamýšlíme nad úkoly nejbližších dnů a je nám jasné, že osmihodinová
pracovní doba pro nás bude ještě dlouho pouhou iluzí.
A co dál
Při srovnání objemu rozpočtu s problémy,
které je třeba řešit, se mi vybaví vzpomínka na
předsedu maturitní komise. Uvítal nás, třesoucí
se maturanty, slovy: „Vím, že někteří z vás budou muset dokázat mnoho z mála.“ Nacházíme
se v podobné situaci. V nadcházejícím období je
před námi plynofikace tří kotelen (poliklinika,
společenský dům, mateřská škola na Koláčkově
náměstí), přemístění knihovny, dořešení likvidace společnosti ROS (včetně uhrazení dlužných
částek), spoluúčast na údržbě stadionu, úpravy
bývalé budovy zvláštní školy pro potřeby DDM,
oprava vozovek a chodníků, dosluhující kanalizace na ZŠ Komenského, získání budovy ZŠ
Tyršova do vlastnictví města atd.…
Zvážíme-li, že celkové příjmy města v roce
1999 zřejmě nepřekročí částku 60 milionů korun
(včetně VHČ) a splátky úvěrů na náměstí a na
plynofikaci kotelny na Zlaté Hoře budou činit asi
6 milionů korun (včetně úroků), nájemní smlouva budovy ZŠ Tyršova zatíží rozpočet více než
1 milionem korun a město musí zajistit provoz
městského úřadu, škol, školky, technických služeb, muzea, udržovat bytový fond a budovu polikliniky, pak je jasné, že bude nutné velmi pečlivě
zvažovat veškerá vydání. Vzhledem k současné
zadluženosti města – přes 40 milionů Kč (včetně
úroků), je zřejmé, že i v budoucích letech se budeme potýkat s podobnými problémy.
O všech našich aktivitách budeme Vás, občany našeho města, průběžně informovat a uvítáme Vaše připomínky i podněty k další práci.
Mgr. Věra Křivánková
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SETKÁNÍ SE SPORTEM • SETKÁNÍ SE SPORTEM • SETKÁNÍ SE SPORTEM
V pravidelném okénku věnovaném sportu se
chceme každý měsíc věnovat některému ze sportovních oddílů či klubů ve Slavkově. Jako první
představujeme

Školní sportovní klub Bonapart při
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna.

ŽIDLE

✦

KŘESLA Václav

VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

Eliá‰

Široký sortiment židlí a křesel. Bohatý výběr potahových materiálů.
Prodejna je součástí čalounické provozovny

BRNĚNSKÁ 117, SLAVKOV U BRNA, tel./fax: 05/44 22 02 30

Klub byl založen roku 1993 a v současnosti
má 46 členů, přičemž největší zastoupení má oddíl košíkové. Ten tvoří 15 žákyň a 12 starších dorostenek. Zbývající mladí sportovci se věnují atletice a kopané. Trenérem žákyň, které se
scházejí třikrát týdně, je Mgr. Alois Rotrekl, starší dorostenky trénuje ing. Tamara Fikarová
a Iveta Coufalíková.
Mladé košíkářky mají na svém kontě řadu výher, například v roce 1996 získaly 2. místo v přeboru Jihomoravského kraje minižákyň či 4. místo ze 14 družstev v téže soutěži v roce 1998 a 4.
místo žákyň z 12 družstev.
„V letošním roce budou naše mladé sportovkyně bojovat o 1.–5. místo v přeboru žákyň v košíkové Jihomoravského kraje, který se uskuteční
během prvních čtyř měsíců tohoto roku“, řekl
trenér A. Rotrekl. Dále dodal, že uvedený sportovní klub navázal kontakty se sportovci z ciziny
– se slovenským klubem SAM Myjava a švédským z Göteborgu. Rýsuje se také spolupráce
s německým klubem z Frankfurtu n. Mohanem.
Trenér dodal, že bez podpory sponzorů by
klub jen těžce mohl vyvíjet svou činnost. „Rád
bych poděkoval především firmám Rauscher,
LIKO-S Brno, Vest - Z. Pavlík, TERMO J. Pospíšil, JaPu - J. Puškáč, Pekařství a cukrářství - manželé Kubíčkovi, Protisk, Hračky J. Souček, Smíšené zboží J. Vaverka.“
Foto: Současné družstvo žákyň v košíkové Školního sportovního klubu Bonapart. Horní řada (zleva): trenér Mgr. Alois Rotrekl, Michaela Pitáková,
Kateřina Pospíšilová, Lenka Brunclíková,
Veronika Tesáčková, Zdena Ďurková, Dita
Blažková. Dolní řada: Hana Musilová, Veronika
Růžičková, Kristýna Tupá (kapitánka), Tereza
Bláhová, Nikola Juzlová, Kateřina Stávková. Na
fotografii chybí Edita Šujanová, Karolína
Coufalíková a Adéla Špidlová.
(pej)
Foto: archív A. Rotrekla

Redakční rada
Členové redakční rady, na něž se můžete obracet se svými příspěvky nebo připomínkami:
Šárka Navrátilová, Slovanská 856, Tomáš
Drápal, Tyršova 1099, Jan Hudec, Tyršova 1108,
Zdeňka Pindryčová, MŠ Pohádka, Oldřich
Chocholáč ml., Tyršova 1289, Mgr. Jana Večeřová,
Komenského nám. 330, Dr. Jana Frimmerová,
Slovákova 1057, Mgr. Věra Křivánková,
Dvořákova 883, Zdislava Moudrá, Bučovická 164,
Světla Häringová, Slovanská 615.

Program music klubu firmy
E-com v kazematech – únor

M.C. Barák (z dírou)
5. 2. QJETO·
(live)
20,–
12. 2. FUNKY VEâER
(DJ Trn a spol.)
13. 2. HOUSEPARTY
(DJ Koala)
25,–
19. 2. ROCKOTÉKA
(RJ Kwik)
20. 2. FALLS; BEETLEJUICE (live)
20,–
26. 2. ALTERNATIVNÍ ROCK (DJ Lulu)
27. 2. ETNODANCE
(DJ Bulibán)
Zaãátky Ïiv˘ch vystoupení ve 20 hodin
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Pﬁíroda Slavkovska
Kalous ušatý
Lidé se mě ptají, kam zmizeli z parku na
Komenského náměstí kalousi ušatí (Asio
otus). Tyto nesmírně užitečné sovy živící se
z převážné části hraboši zde ve velkém množství přezimovaly. Nejdříve na břízách v areálu
základní školy, později v borovicích vedle
školní jídelny. Za 20 let, kdy tyto sovy pozoruji a sčítám, jsem letos poprvé nespatřil v parku ani jedinou! Kam zmizeli tito ptáci, přilétající na zimu ze Skandinávie, Polska a severu
Ruska, popř. Běloruska? Vždyť loni byli tak
přemnoženi hraboši, že by se dalo předpokládat, že zde bude naopak kalousů více než jindy. Na tuto otázku se nedá asi jednoznačně odpovědět. Je však jisté, že stavy kalousů
v posledních letech výrazně klesají (r. 1979
80 ks, nejvíc v r. 1989 – 110 ks, pak postupný

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ
září, říjen, listopad, prosinec 1998,
leden 1999
Patrik Pilát, Zlatá Hora 1363
Martin Strachoň, Příční 321
Jana Krejčová, Zámecká 1403
Lukáš Schneider, Palackého nám. 66
Dominik Řičánek, Zlatá Hora 1241
David Vinklárek, Zámecká 1379
Michael Hošek, Komenského nám. 334
Vojtěch Laštůvka, Zlatá Hora 1232
Milan Menoušek, Zlatá Hora 1348
Terezie Šenkyříková, Komenského n. 329
Martin Valníček, Husova 53
David Procházka, Tyršova 446
Martina Slezáková, Zlatá Hora 1362

SŇATKY

pokles, loni ještě 10
ks a letos ani jeden).
Můj názor je, že to je
soubor vlivů, který
působí nejen na kalouse. Samozřejmě, že za
nimi stojí člověk. Jsou
to kvalitnější chemické prostředky na hubení hrabošů – mohou
se dostávat i do těla
sov a hubit je. S obrovskou nabídkou firem s cenově dostupnou zahradní technikou a požadavky na
vzhled našeho okolí se toto začalo rapidně měnit. Mizí nepokosená zákoutí, křoviny, koruny
stromů jsou prořezávány, staré stromy jsou nahrazovány novými, trávníky jsou vyhrabávány, spadané listí zameteno a shrabáno. Toto
jsou velice pozitivní kroky směřující k lepšímu vzhledu města. Bohužel pro kalouse a jejich potravu – hraboše a drobné ptactvo – je
toto sterilní prostředí naprosto nevhodné k životu. Následně se divíme, že je např. na střeše
kostela přes 300 holubů, kteří ve Slavkově
prakticky nemají nepřátele.
Samozřejmě nejsem pro to, aby se tráva nesekala, neřezaly a nesázely stromy a nehrabalo listí. Chci jen říci, že příroda je silně narušená a zdánlivě spolu nesouvisející věci
mohou mít vliv na život či smrt mnoha organismů okolo nás. Proto sázejme stromy, remízky, bojujme o každý starý strom, nesekejme křoviny – ba naopak je vysazujme. Malý
park na Komenského náměstí by si několik
skupinek křovin také zasloužil…
Petr Navrátil

1/1999

NEP¤EHLÉDNùTE!
V těchto dnech se objevila na pultech některých prodejen zajímavá publikace (ročenka) určená občanům Slavkova a okolních
obcí. Brožura se jistě stane Vaším užitečným
každodenním pomocníkem. Obsahuje:
• jízdní řády autobusů a vlaků
• ordinační hodiny lékařů
• telefonní seznam občanů Slavkova
• telefonní čísla úřadů okresních a městských
• společenské a sportovní akce roku
• barevný plánek města s ulicemi
• otevírací doby obchodů s potravinami
• abecední seznam firem a podniků
• tipy na výlety do okolí
• a mnoho dalších důležitých informací.

Prospect von Austerlitz

od září 1998 do prosince 1998 bylo
uzavřeno celkem 30 sňatků

ZEMŘELI
září, říjen, listopad, prosinec 1998
Žofie Kanivová, Nerudova 1135, 87 let
Rudolf Musil, Palackého nám. 84, 89 let
Vlasta Salomonová, Čelakovského 587,
74 let
Břetislav Rozsypal, Zlatá Hora 1368,
75 let
Ludmila Kreizlová, Polní 1444, 85 let
Vlasta Jahodová, Tyršova 1096, 75 let
Božena Dozrálová, Špitálská 771, 72 let
Milada Podhajská, Polní 1444, 87 let
Milada Mžourková, Tyršova 1224, 75 let
Jiří Nováček, Špitálská 786, 67 let
Vlasta Žilková, Bučovická 370, 69 let
Milan Vaverka, Husova 14, 20 let
Božena Procházková, Bučovická 158,
75 let
Anna Žáčková, Koláčkovo nám. 106,
83 let
Ctibor Hebron, Nádražní 1193, 28 let
Zdeněk Mazal, Nerudova 1134, 68 let

Unikátní dosud nepublikovaná kresba raně
barokní osnovy města Slavkova, provedená
pravděpodobně architektem W. Petruzzim
okolo r. 1740. Pohled od návrší Zlatá hora
s řazením objektů zleva doprava:
• Bastion – vykrývající severní městskou
hradbu až po zámek v ose bytové zástavby
na Komenského nám.
• Bučovická brána na konci Husovy ulice.
• Synagoga starého židovského města.
• Radnice s původní vyšší renesanční věží.
• Městská věž – hláska s hodinami a zvonice
chrámu. Stávala na hřbitově, asi 30 m východně od pomníku rudoarmějců u nároží parku.

Dvacet kroků od věže těsně před jižním
křídlem zámku stojí mohutná stavba gotického farního chrámu sv. Jakuba Většího z r.
1323. V popředí před chrámem je patrna
v opevnění Zámecká – severní městská brána
s narušenými objekty při východním renesančním křídle starého zámku. Jižní zámecké
křídlo není zakresleno. Dále vpravo jsou patrny novostavby severního křídla s risality.
Před barokním severním křídlem jsou unikátním způsobem zachyceny hospodářské
budovy a konírny renesančního zámku
a předtím hradu – komendy Bratří špitálu
Panny Marie.
(JS)
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