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P

ro mnohé z nás se stal autobus prostředkem
dopravy do zaměstnání v některém z nedalekých měst. Ti, kteří využívají služeb autobusu jen
zřídka, přicházejí o moc. Nikdo na ně po ránu
„nevrčí“ ať nastupují rychleji a že peníze na jízdenku už mají mít nachystané. Ale abych nekřivdila, někteří řidiči jsou i v časné ráno milí
a s úsměvem vám podají jízdenku, třebas vám
chvilku trvalo, než jste napočítali jízdné.
Komunikace s řidičem však není jediné, co
vás může zaskočit. Nedávno jsem jela z Brna do
Slavkova. Již na začátku cesty bylo jasné, že

Ach, to dojíždění…

Na rekonstrukci slavkovské fary se podíleli také dobrovolníci

Foto: P. Milan Vavro

Oprava fary potrvá asi dva roky
Oprava slavkovské fary stále pokračuje, přičemž stěžejní
stavební práce již byly provedeny. Díky novým úpravám
získal interiér farního domu
naprosto jiný vzhled.
„Zhruba po roce působení
ve Slavkově jsme zjistili, že P. Milan Vavro
fara svým stavebním uspořádáním je pro pastorační potřeby nevyhovující. Neměl se kde scházet farní sbor, nebyla vymezena místnost pro
setkávání mládeže či dětí. Stejně tak chyběl
prostor pro bydlení více kněží,“ uvedl hlavní
důvody přestavby fary slavkovský farář P.
Milan Vavro. Podle něj i podle farního vikáře P.
Pavla Habrovce a pastoračního asistenta Pavla
Kryla byly opravy nutné také proto, že spousta
věcí se již nacházela v dezolátním stavu jako
například elektřina. V některých místnostech
nebylo ani topení, nevyhovoval ani systém sociálních zařízení.
Při rekonstrukci se vycházelo z předpokladu,
že západní část fary (dříve byt arcikněze) bude
rozdělen na tři byty s tím, že se zde bude nacházet také přijímací místnost, kancelář, místnost pro návštěvy a společná kuchyně. „Celá
fara se skládala ze středně velkých průchozích
pokojů, a proto bylo největším oříškem docílit
vytvoření samostatných bytů. Nakonec se vše
podařilo vyřešit vestavěním několika dělicích
příček,“ podotkl P. Kryl. V horním patře zůsta-
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ly původní fošnové podlahy, které byly přebroušeny. Kněží nechali zrestaurovat všechny
původní dubové dveře. Na některých zůstaly
dokonce zachovány původní zámky a kování.
V druhé východní části fary se v přízemí nachází kaple, která vznikla úpravou na přelomu
60. a 70. let našeho století. Při současné přestavbě byla kaple zvětšena o jednu místnost.
„Do prvního patra se dostaneme po točitém
(Pokračování na straně 3)

spojka odmítá plnit svou funkci. Řidič s autobusem zápasil a snažil se dovézt cestující do místa
určení. Vše vypadalo bledě, kámen úrazu však
nastal při jízdě do mírného kopce za Holubicemi. Ač se řidič snažil seč mohl, starý autobus si zřejmě usmyslel, že už toho má dost. Začal
se z něho linout silný zápach, aniž by se hnul
z místa. Nakonec řidič svou marnou snahu
ukončil rezignovaným zapálením cigarety
a otevřením dveří. Cestující, kteří mezitím nasákli nepříliš vábnou vůní, mohli konečně vystoupit. Ve snaze dostat se co nejdříve domů,
začali mnozí odvážlivci stopovat kolem projíždějící auta. Nikdo, přestože bylo na první pohled
patrné, že nejde o běžné stopaře, ale o lidi, kteří
potřebují pomoc, nezastavil. Snad řidiči těchto
vozů nikdy necestovali autobusem. Naštěstí za
pár minut nás dojel další autobus směřující do
Slavkova a všechny nešťastné cestující nabral.
Tak jsme se zase dostali šťastně domů. Cestovat
autobusem je prostě dobrodružství. Už se těším,
až zase pojedu do Brna.
Petra Janošíková

Setkání SlavkovÛ

Ve dnech 18. a 19. září 1999 navštívila delegace našeho města obec Slavkov u Opavy, která slavila 775 let od svého založení a současně pořádala sjezd rodáků.
Na tuto oslavu byli pozváni i zástupci osmi
Slavkova u Opavy byli velmi milí, srdeční a poSlavkovů z naší republiky:
hostinní. Všude vládla radostná pohoda a i po• Slavkov u Brna, okres Vyškov, město –
časí těmto dnům přálo. Velmi pěkné bylo před5950 obyvatel (znak č. 1)
stavování zástupců jednotlivých Slavkovů.
• Horní Slavkov, okres Sokolov, město –
Například: my jsme SLAVKOVÁCI od Brna, od
6100 obyvatel (znak č. 2)
Napoleona, na Slovácku jsou SLAVKOVJANÉ
• Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž,
od „Hradišťa“ (jako Vlčnovjané atd.) a z Čech
obec – 551 obyvatel (znak č. 3)
jsou SLAVKOVANI (jako Pražani atd.). Bylo to
• Slavkov, okres Opava, obec – 1563 obyvelmi úsměvné a milé.
vatel (znak č. 4)
Slavkovanům u Opavy patří díky za pěkné
• Slavkov, okres Uherské Hradiště, obec –
přijetí a našemu panu starostovi za poskytnutí
650 obyvatel
dopravního prostředku, kterým jsme díky
• Slavkov, místní část Bohdalovic, okres
panu tajemníkovi dobře docestovali. Rovněž
Český Krumlov, 30 obyvatel
děkujeme za drobné dárky z našeho zámku, ji• Slavkov, osada města Libavé, okres
miž jsme obdarovali členy ostatních Slavkovů.
Olomouc, 155 obyvatel
Naše město jsme dobře reprezentovali a již
• Slavkov, místní část Olbramovic, okres
nyní se můžeme těšit na další setkání, protože
Benešov u Prahy, 30 obyvatel.
zástupci zúčastněných Slavkovů deklarovali
Slavkovy uvedené na poledních třech míszájem pokračovat v podobných setkáváních
tech se však setkání nezúčastnily.
i v budoucnosti. V roce 2000 by se měli záOslavy v této obci byly velmi pečlivě připrastupci Slavkovů sejít ve Slavkově pod
veny s nadšením všech obyvatel. Občané
Hostýnem.
Účastníci setkání
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17. schůze městské rady – 27. 9. 1999
Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
- zahájení rekonstrukce vozovky v ul.
Slovanská
- rozšíření pronájmu o další den (pondělí) pro
psychiatrickou ambulanci MUDr. Fajmona
- zahájení řízení o záměru města pronajmout
nebytové prostory (kóje na uskladnění paliva)
ve dvorním traktu domu č. p. 123 na Palackého
nám.
- zahájení řízení o záměru města pronajmout
nebo prodat z majetku města dům č. p. 80 s pozemkem pod domem na Palackého nám.
- zahájení řízení o záměru města prodat pozemek par. čís. 324, ostatní plocha o výměře 319
m2 v ulici Čs. armády
- zahájení řízení na provedení vlastnické
směny částí pozemků v lokalitě Zlatá Hora za
části pozemků stavebníků rodinných domů
v této lokalitě
2. Bere na vědomí
- zprávy o připravenosti základních škol na
šk. rok 1999/2000
- informaci o zájmu o bytovou výstavbu
a o přípravě smluvních vztahů
- zprávu o stavu ROS a dává souhlas k jednání ve věci převzetí funkce likvidátora společnosti
- zprávu o rekonstrukci věžních hodin
- informaci o prošetření podnětu paní Šírové
3. Ukládá
- vedoucímu odboru ID do příští schůze MěR
předložit návrh rekonstrukce zastávky u polikliniky s definitivním návrhem šířky vozovky
- intenzívně pokračovat v právním postupu
řešení nedobytných pohledávek města
- vedoucímu odboru ID provést 1. 10. 1999
osobní kontrolu stavu rekonstrukčních prací
v objektu bývalé restaurace Bonapart a následně zajistit posudek soudního znalce
- MěÚ zabezpečit pravidelné vyvěšování aktuálních informací pro občany na informačních
tabulích
- vedoucímu finančního odboru připravit rozpočtové opatření na posílení rozpočtu ZUŠ
4. Doporučuje MěZ
- zrušit usnesení o jednosměrném provozu na
Palackého náměstí, přijaté na IV. mimořádném
zasedání MěZ
Zprávy z jednání městské rady zpracovala Mgr. Věra Křivánková

5. Nesouhlasí
- s odpisem pohledávek do nákladů města
6. Nedoporučuje
- objednávat placenou inzerci v mapě regionu
jižní Moravy
7. Odvolává
- z funkce člena redakční rady Slavkovského
zpravodaje pana Tomáše Drápala
- ing. Novotného z funkce tajemníka MěÚ
(jakmile bude udělen souhlas přednosty OÚ)
8. Jmenuje
- pana Zdeňka Pavlíka, bytem Slavkov,
Dvořákova 864, členem redakční rady
Slavkovského zpravodaje
9. Zamítá
- žádost o povolení užívání veřejného prostranství na Koláčkově náměstí za účelem provádění oprav prodejního stánku a jeho dalšího
využívání k provozování rychlého občerstvení,
prodeje potravin, cigaret a alkoholu a vyzývá
majitele k okamžitému odstranění stánku z pozemků města
10. Pověřuje
- ing. Novotného vedením úřadu do ukončení
výběrového řízení na tajemníka MěÚ ve
Slavkově u Brna.
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Máte rádi přírodu a chcete se podělit
o zkušenosti s prací s mládeží?
Komise pro životní prostředí se na své
poslední schůzce zabývala i problematikou
zapojení mládeže do ochrany životního prostředí v našem městě. Členům komise není
známo, že by ve Slavkově vyvíjel činnost
nějaký dětský nebo mládežnický kroužek

Máte rádi přírodu?
zaměřený na ekologii. Proto komise vyzývá
občany se zkušenostmi v oblasti problematiky životního prostředí nebo se zájmem
o přírodu, kteří by byli ochotni věnovat svůj
volný čas mládeži, aby navštívili ředitelku
DDM paní Olejníkovou, popř. jí zavolali na
tel. číslo 05/44 22 17 08.
Náměty pro činnost kroužku lze získat
přímo od komise pro životní prostředí, s níž
je možno se kontaktovat na MěÚ prostřednictvím ing. Miroslava Zavadila nebo Mgr.
Věry Křivánkové.
Velmi si vážíme všech našich občanů,
kteří nezištně věnují hodiny svého volného
času mládeži a věříme, že k nim brzy přibudou i další, protože čas věnovaný mládeži
není rozhodně časem promarněným. (vk)

18. schůze městské rady – 11. 10. 1999
Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
- vybírání kauce u diskoték ve výši 2000 Kč
a její vrácení po týdnu od konání akce, pokud
městu nevznikne škoda způsobená účastníky
diskotéky
- změnu nájemce služebního bytu Policie ČR
- konání akce „Měření glykémie a TK“
v prostorách polikliniky dne 15. 11. 1999
2. Bere na vědomí
- zprávu o připravenosti ZUŠ a zvláštní školy na školní rok 1999/2000
- zprávu o postupném řešení jednotlivých
pohledávek města
- informaci o zjištěných poruchách objektu
bývalé restaurace Bonapart a souhlasí s objednáním statického posudku budovy a se zahájení jednání o náhradě škody
- zprávu o stavu stavebních prací v objektu
bývalé restaurace Bonapart
- zprávu o návrhu realizace autobusové zastávky u polikliniky
- informaci VaK Vyškov o rozhodnutí nepřipravovat vstup cizího kapitálu do společnosti
- žádost 7 zastupitelů o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a stanovuje termín
zasedání na 25. 10. 1999 v 17.30 hod.
- postup MěÚ při vyřízení stížnosti na likvidaci odpadů na stavbě bytových domů v lokalitě Polní
- zprávu starosty města o školení starostů
v Benešově
- informaci starosty o osobním jednání s panem Parišem a panem Balogem ve věci stížnosti na narušení zdi neodborným bouráním
- informaci ing. Matyáše o jednání s bankami o možnostech přeúvěrování úvěrů
3. Doporučuje MěZ ke schválení
- zadání regulačního plánu zóny Koláčkovo
náměstí v konečném znění
- rozpočtové opatření na zvýšení příspěvku
pro ZUŠ

- směnu nemovitostí MŠ Pohádka (v majetku města) a ZŠ Tyršova (v majetku Československé provincie Chudých školských sester
naší Paní) včetně pozemků, které náleží k uvedeným nemovitostem
- uzavření smluv o mezinárodní spolupráci
s městy Horn a Stockerau
4. Ukládá
- řediteli Historického muzea zpracovat konkrétní projekt informačních databází knihoven
a tento předložit MěR ke schválení
- vedoucímu odboru BTH připravit podklady
pro MěZ (na základě zájmu občanů) - schválení zahájení 2. etapy výstavby obecních bytů
v lokalitě Polní
- vedoucímu odboru BTH - převzít provozní
řád kotelny na poliklinice, zajistit proškolení
dvou pracovníků (obsluha kotelny), urychleně
učinit kroky pro získání státní dotace na kotelnu
a písemně informovat nájemníky polikliniky
o způsobu využívání termostatických ventilů
5. Odkládá
- žádost paní Šírové do sdělení stanoviska
bytové komise
6. Jmenuje
Dr. Miroslava Charváta členem komise pro
styk se zahraničím.
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Eva Dřízgová-Jirušová ve Slavkově
Před rokem – 13. října 1998 – zemřel pan
Břetislav Rozsypal. Rodák ze Slavkova
u Brna, slavkovský patriot a ač profesí projektant, tělem i duší muzikant, dirigent a nadšený
organizátor všeho kulturního slavkovského
dění. Člověk s velkou nezištně otevřenou náručí pro každého.
Poslední léta působil v ZUŠ ve Slavkově
u Brna jako učitel hudby. A právě do útulného
sálu této školy situovala rodina Rozsypalova
spolu s obětavou ředitelkou Evou Cupákovou
vzpomínkový koncert. Původně zamýšlené
komorní setkání rodiny a nejbližších přátel se

Eva Dřízgová-Jirušová

J

iž druhým rokem je v činnosti v našem
městě sběrný dvůr společnosti Respono. Je
doba, kdy můžeme hodnotit první výsledky a přínosy jeho existence. Občané mají již
v povědomí jeho účelnost a začali využívat
jeho služeb. V loňském roce bylo ve sběrném
dvoře na Zlaté Hoře sesbíráno a firmou
Respono zlikvidováno mimo jiné 8,2 tuny nebezpečných odpadů, 12,6 tuny elektroodpadu,
95 tun objemného odpadu a 6,7 tuny stavební suti. Do září letošního roku to bylo již 70 tun objemného odpadu,
3,6 tuny nebezpečnéno odpadu, 39 ledniček
a 235 televizorů, radiopřijímačů a jiného elektroodpadu. Město Slavkov za tyto služby zaplatilo 179 tisíc Kč. Rozpočet města počítá pro letošní rok s částkou 300 tisíc Kč. Z toho
vyplývá, že potřeby občanů jsou do konce roku
pokryty.
Obracíme se na Vás, zapojte se do třídění
odpadů a do popelnice nedávejte nebezpečný
odpad a druhotné suroviny. Ve sběrném dvoře
sbírají baterie všeho druhu, akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, ředidla, pesticidy, desinfekční a čisticí prostředky, vyjeté motorové oleje, zbytky fritovacích olejů, fotochemikálie
a další. Sbírají i papír, sklo, PET-láhve a kovy.
O provozní době a úplném sortimentu jsme Vás
informovali v minulých číslech zpravodaje.

změnilo ve významnou společenskou událost.
Jistěže velkou a zaslouženou pozornost vzbudili účinkující, vzácní hosté, známí umělci –
naše přední operní a koncertní pěvkyně Eva
Dřízgová-Jirušová a italský dirigent a klavírista Paolo Gatto, oba z Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. V jejich podání zazněly árie z českého a světového operního
repertoáru.
Byla to opět výrazná osobnost pana Břetislava Rozsypala, která velkou rodinu Slavkováků na chvíli spojila a otevřela srdce milované hudbě a zpěvu.
Irena Rozsypalová

Slavkov přitahuje podnikatele
Slavkov opět drží primát. Jako první město
okresu Vyškov zahájilo v letošním roce výstavbu bytů do osobního vlastnictví. O přírůstek
nových bytů na Zlaté hoře se zaslouží stavební
firma Čáslava-Stav. Tyto byty jsou výhodné pro
naše občany z těchto důvodů:
• Obvodový plášť bytových domů je keramický
oproti panelovým klasickým domům, čímž
dosahuje mnohem lepší tepelně izolační vlasnosti a podstatně větší tepelnou setrvačnost.
Totéž lze říci o výplních otvorů a zastřešení
bytů. Tato skutečnost vytváří celkovou lepší
pohodu bydlení v současně moderně pojatém
bytě.
• Náklady na provoz bytů jsou daleko nižší nejen v důsledku lepších tepelně izolačních
vlastností, ale také z důvodu, že každý byt má
svůj kotel. Tímto opatřením má majitel zajištěno, že zaplatí pouze za to, co protopí.
Náklady na provoz společných prostor jsou
navrhovány tak, aby byly zcela zanedbatelné.
• Byty je výhodné nakupovat právě teď, kdy
dochází ke stagnaci stavební výroby, a tím ke
stagnaci stavebních prací. Byty jsou bez státPřesto nemůžeme být spokojeni. Stále jsou
mezi námi občané, kteří pracně zabalí pytel s odpadem, naloží ho do auta a vyjedou do přírody.
„Zdobí“ pak příkopy kolem silnice nebo pytle
pracně ukládají do porostů kukuřice, obilí a remízků. Nepochopitelné zůstávají pohnutky spoluobčana, který vyváží odpad za garáže v sídlišti
Zlatá Hora v těsné blízkosti sběrného dvora.
Ani aktivita městského úřadu přimět některé spoluobčany k zakoupení popelnice se
nesetkala se stoprocentním výsledkem. Stále existují spořivci,
kteří nosí svůj domovní odpad do odpadkových košů v ulicích města. Technické služby
města vycházejí všem vstříc. Osazují odpadkové koše nejen v ulicích, ale např. i v okolí rybníka a vytvářejí tak podmínky pro udržování
čistoty ve městě. Kolik jste již viděli vypálených či jinak zničených košů.
Ke zlepšení našeho životního prostředí
může přispět každý. Velkou pomocí jsou i aktivity společenských a zájmových organizací
nebo školní mládeže. Ať je to třeba předcházení vzniku odpadů v domácnosti každého z nás,
uspořádání sběrových dnů, ekologická výchova nejen ve školách a zájmových organizacích,
ale i v rodině.
Odbor rozvoje a ŽP
Městského úřadu ve Slavkově u Brna

My a odpady

ní podpory, a tím bez jakéhokoliv omezení.
Byt může sloužit nejen pro bydlení, ale lze jej
použít k obchodní činnosti – pronájmu.
• Financování stavby nepodléhá režimu vybírání peněz dopředu, ale úhradě za provedené
práce, a to až po ukončení hrubé stavby.
Postupně budou naši občané informováni
o dalších podrobnostech souvisejících s výstavbou těchto bytů.
(hl)

Oprava fary potrvá…
(Dokončení ze strany 1)

schodišti. Zde se využilo prostoru ve věži
a vznikl průchod mezi oběma křídly fary, kde
se bude nacházet malá kuchyňka s posezením.
Dvě místnosti jsou určeny pro vyučování náboženství a pro scházení rozličných společenství.
Spojením jiných dvou původních místností
a částí chodby vznikl větší sál, který bude sloužit ke zkouškám chrámového sboru a pro akce
s více účastníky. I tato část má své sociální zařízení,“ uvedl P. Habrovec.
Obnova celé fary potrvá nejméně ještě dva
roky. Rozpočet byl naplánován na 5,5 miliónu
Kč. Letos se vyčerpalo z prostředků fondu regenerace městských památkových zón 818 tisíc
korun a 250 tisíc Kč z rozpočtu města Slavkova
na opravu věcí, které jsou v památkové péči
(např. podlahy, dveře, dlažby). Téměř milión
korun bylo vyčerpáno z farních prostředků, tj.
z půjček, darů a sbírek, a to na opravy spojené
především s obnovou kanalizace, elektroinstalace, plynu, topení atd. Každou sobotu i některé všední dny přicházeli ochotně pracovat nejen
farníci, ale i lidé, kteří s tímto dílem sympatizovali. Ti se podíleli na svépomocných pracích
za více než milión korun. Průměrně přicházelo
v sobotu pracovat 35 dobrovolníků, jednou se
sešlo dokonce 55 pracovníků. „Poděkovat bychom chtěli místnímu sboru Církve československé husitské, kteří nás nechali bydlet v prostorách jejich budovy během oprav fary,“
poznamenal M. Vavro.
„Život farnosti však není jen věcí návštěvy
bohoslužeb, opravená fara bude sloužit i k různým pastoračním aktivitám – vyučování náboženství, přípravu ke křtu či před svatbou, budou
se zde konat různé přednášky a jiné společenské aktivity. Uskuteční se zde duchovní akce
celého děkanství slavkovského a bučovického,“ dodal M. Vavro.
Petra Janošíková

•

Triangl – volná pracovní doba. Tel. 0602
830 485 nebo 05/74 80 86.
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Slavkovská iniciativa smíﬁení
Již počtvrté se sešli v našem městě křesťané různých tradic na ekumenickém setkání pořádaném Slavkovskou iniciativou smíření, které se konalo v sobotu 18. září.
Dopoledním tématem diskuse ve
Společenském domě byla „Deklarace práv
člověka a občana tváří v tvář evangelní výzvě,“ jejíž výklad a pozadí vzniku zasvěceně
podal ve své přednášce historik a katolický
kněz František Holeček. Na setkání bylo přijato prohlášení, v němž se uvádí: „Téměř každý člověk si uvědomuje, že jeho život, jedinečný a neopakovatelný, je největším darem,
který si sám nedal. Věřící člověk si navíc s pokorou a vděčností připomíná skutečnost, že
tento život je zakotven v životě ještě vyššího
řádu a nazývá ho životem Božím. Vyznává, že
právě Bůh je původcem i průvodcem, dovršitelem, smyslem a cílem jeho pozemského putování.“

Vyvrcholením akce byla odpolední ekumenická bohoslužba ve slavkovském chrámu
Vzkříšení Páně, jíž se zúčastnili duchovní sedmi křesťanských církví, mezi nimi brněnský
katolický biskup Vojtěch Cikrle a olomoucký
arcibiskup Jan Graubner. Spolu s nimi bohoslužbu vedl předseda Ekumenické rady církví
a synodní senior Československé církve evangelické Pavel Smetana.
Setkání bylo zakončeno slavnostním požehnáním u Stromu smíření, který byl zasazen
při prvním ročníku za slavkovským kostelem
na prostranství nazvaném v loňském roce po
sourozencích Quinnových, kteří se stali obětí
neodpuštění znesvářených stran Severního
Irska.
Oldřich Chocholáč

Slavkovské iniciativy smíření se mj. zúčastnil
předseda Ekumenické rady církví a synodní
senior Československé církve evangelické
P. Smetana (vlevo) a brněnský katolický biskup V. Cikrle
Foto: H. Nováková

Jak se mluví v „Pohádce“

Po stopách yettiho
Ve dnech 1.–3. října 1999 podnikli slavkovští skauti výpravu s názvem Po stopách yettiho.
Letos jsme se yettiho rozhodli vypátrat
v Moravském krasu, a proto letošní zájezd nesl
podtitul Jak vznikají krasové jevy.
První den jsme navštívili muzeum
Františkova huť. Odtud nás yetti zavedl do
Rudic, kde se nachází nejen Rudické propadání,
ale i krásný větrný mlýn, která vás na chvíli ujistí, že jste zabloudili do Holandska. A protože
nás v Rudicích zastihla tma, přejeli jsme do nedalekého Holštejna, kde jsme byli ubytováni.
V sobotu jsme navštívili zříceninu hradu
Holštejn a Sloupsko-šošůvské jeskyně.
Nestačili jsme se obdivovat nádherným krápníkům a zajímavému výkladu našeho průvodce.
Od něj jsme se dověděli např., že v jeskyních
žijí tři druhy netopýrů. Vrápenec malý, netopýr
velký a Batman. Vydali jsme se také na zříceninu hradu Blansek a odtud zpět do Holštejna.
V neděli jsme se pak projeli na lodičkách
v Punkevních jeskyních, prohlédli jsme si
Macochu a náš výlet jsme zakončili
v Kateřinské jeskyni.
Zájezd se nám všem opravdu líbil a těšíme
se, co si pro nás Antonín Křivonožka alias Yetti
připraví za rok.
Středisko Junáku Slavkov
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Předseda Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku prof. Wildhaber
(na snímku s chotí) si při návštěvě Slavkova prohlédl v doprovodu ředitele
HM-CKS Ing. J. Špatného také hrobku Kouniců
Foto: Hana Nováková

I když trend současné pedagogiky i medicíny směřuje k prevenci,
jsou děti s vadami řeči nejpočetnější skupinou v populaci, která vyžaduje individuální logopedickou péči. Naší snahou je, aby do první
třídy základní školy odcházely děti se správnou výslovností.
Nadstandardní službou je zařízení logopedické třídy při mateřské
škole Pohádka pro deset dětí. Logopedická péče je zde každodenně
nedílnou součástí veškeré výchovné činnosti, což zintenzívňuje a zároveň zkracuje proces odstraňování vad ve výslovnosti. Dále je na nápravu řeči zařazeno 32 dětí, se kterými se individuálně pracuje jedenkrát za týden.
K dosažení dobrých výsledků při práci s dětmi učitelky-logopedky
maximálně využívají speciálního vybavení logopedické pracovny.
U velkého zrcadla (2x1,5 m) děti provádějí logopedickou rozcvičku,
při individuální práci jsou využívány pracovní listy k jednotlivým
hláskám. K procvičování a upevňování nacvičených hlásek slouží logopedický program na počítači, logopedické kostky, obrázkové knihy
a drobné pomůcky pro rozvíjení a upevňování smyslového vnímání.
Individuální logopedickou péči rozvíjíme celkovou osobnost dítěte a rodiče nemusí mít starost s docházkou svého dítěte na specializované pracoviště.
Učitelky logopedické třídy MŠ Pohádka

Vysokou účast a nádherné slunečné počasí měla oblíbená a tradiční DRAKIÁDA, akce Domu
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna. V sobotu 2. října 1999 se sešlo na střelnici na 160 dětí a rodičů, aby prožili krásné podzimní odpoledne. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to draci vyrobení doma a draci kupovaní. Celkem vzlétlo 73 draků (z toho 21 vyrobených). Po rozdání diplomů, cen a sladkých odměn proběhlo opékání špekáčků a posezení u ohně. DDM Slavkov děkuje
Mysliveckému sdružení, Jitce Floriánové - Potraviny Kořínek, firmě Mountfield Rousínov.Foto:
Ivana Olejníková
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Leskl˘
nátûr
V potﬁebné
míﬁe

KRÁLOVNA ALÏBÛTA (Elizabeth) Královna je mrtva! AÈ Ïije
královna! Historick˘ velkofilm ocenûn˘ Oscarem a nûkolika
Zlat˘mi globy.
ZAMILOVAN˘ SHAKESPEARE absolutní oscarov˘ vítûz za rok
1998! Klasická romantická komedie, kterou musíte vidût.
UTOPENEC NA ÚTÛKU Leslie Nielsen. Nejbláznivûj‰í pﬁípad
FBI zaãíná!
INDIÁN Pierce Brosnan. Indián jménem Archie Sivá Sova se
stal nejslavnûj‰ím indiánem své doby a jeho boj ho zavedl aÏ
pﬁed anglického krále.
Láska pﬁes internet Tom Hanks, Meg Ryan. Jednoznaãnû nejúspû‰nûj‰í romance leto‰ního roku!
DRUHÁ NEBO PRVNÍ Julia Roberts, Susan Saradon. Îijeme
jeden pro druhého a pro lásku udûlá kaÏd˘ cokoli! Velmi dojemn˘ film.
PRAVDA ZABÍJÍ Clint Eastwood. Nevinn˘ muÏ má jen 12 hodin Ïivota a jedinou ‰anci na pﬁeÏití.
KﬁIÏOVATKA SMRTI Jackie Chan, Chris Tucker. Jeden poﬁád
Ïvaní, druh˘ se poﬁád bije. Akãní komedie roku.
TENKÁ ÃERVENÁ LINIE Film podle skuteãné události - bitvy
o Guadalcanal. Hvûzdné obsazení v nejpÛsobivûj‰ím váleãném filmu.
TRUMAN SHOW Jim Carrey. Velik˘ film! Nic podobného jste
je‰tû nevidûli. Je vyz˘vav˘, vzru‰ující, provokativní.
ÂAS DLUHÛ Lucie Bílá, Karel Roden, Ivana Ch˘lková v tragikomickém milostném trojúhelníku.
CO CHYTNE‰ V ÏITÛ Skvûlá Iva JanÏurová a Karel BroÏek ve
filmu, kter˘ pﬁiná‰í radost.
STAR TREK VZPOURA Kapitán Jean-Luc Picard a jeho posádka vesmírné lodi Enterprise se vrací v nejslavnûj‰í sci-fi filmov˘ch dûjin.
LOVEC BOUﬁEK Dolph Lundgren. Kdo chce bojovat s vûtry války, musí vstoupit napﬁed s hromem a bleskem do bouﬁky.
JAK PﬁICHÁZEJÍ SNY Robin Williams. Po Ïivotû existuje
mnohem víc, konec je právû zaãátkem. Oscar za nejlep‰í vizuální efekty.
FAKULTA Jsou uãitelé vetﬁelci z jiné planety? ·est studentÛ zachraÀuje Zemi pﬁed invazí z vesmíru.
TAGOTA Desetiletí, které zmûnilo svût. Îádné období nebylo
v USA tak bouﬁlivé jako léta ‰edesátá…
ZÁHADA DIAMANTU Umírající staﬁec, zná hádanku, která je
klíãem k nalezení „bílého havrana“ - nejnádhernûj‰ího diamantu, jak˘ se kdy na‰el…
UPÍﬁI Jestli si myslíte, Ïe upíﬁi mohou Ïít pouze v noci, je‰tû jste
nepotkali mistra!
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(básnicky)

Plaz

Záhada

auto
Latinská
684 01 Hodějice 30
kosmetika spojka
tel. 05/44 22 08 40
KAREL
Zbavit plev
mobil 0606 835 595 MEDEK

Slovensky
jako
Kuﬁimsk˘
podnik
Iniciály
auto
kosmetika vynálezce

Tesly
KAREL
MEDEK Draví ptáci
Portugalské
mûsto

• kompletní sluÏba ruãního
mytí a ãi‰tûní automobilÛ
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Elvas
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mûsto

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

INZERCE

KﬁÍÏOVKA O CENY s pﬁíslovím
Citát W. Shakespeara: Jsou-li … dokonãení v tajence.

•

Povinné ručení – volná pracovní doba
– velké pojišťovny. Tel. 0602 830 485 nebo
05/74 80 86.

Tajenku za‰lete do 18. listopadu na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od firmy AUTOKOSMETIKA Karel Medek
v˘hru – vyle‰tûní a konzervaci laku auta (a k tomu navíc jako dárek konzervaci auta na zimu) – a dal‰í dva knihu z prodejny Knihy-dárky. Jméno v˘herce zveﬁejníme v pﬁí‰tím ãísle, které vyjde 27. 11. 1999. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Jitka Reissnerová, BroÏíkova 16,
Brno-Lesná. 1. cenu - vyle‰tûní a konzervaci laku auta - si mÛÏe telefonicky
domluvit pﬁímo s panem K. Medkem, a to nejpozdûji do konce mûsíce ﬁíjna.
Druhou cenu (knihu) získává Jiﬁí Pavéska, Topolová 1316, Slavkov, tﬁetí
cenu (knihu) Miloslav Vymazal, Kobylnice 166. Knihy si mohou vyzvednout
v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

Vyměním byt 1+1 v os. vl. v Brně•Kohoutovicích
za byt 2+1 ve Slavkově.
Tel. 44 22 00 50 od 17 hod.
sady na splátky bez navýšení,
•bezGOručitele.
Tel. 0602 830 485 nebo
05/74 80 86.

Slavkov u Brna
Taky na Vás padá dušičkový čas?

Vyberete-li si u nás motorovou pilu,
mÛÏete si odnést hrníãek Jonsered
RENÁTA RUMPOVÁ
Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
Slavkov u Brna, Buãovická 325
tel./fax: 05/44 22 71 77

Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20

CE
AKsleva

5%

➢
➢
➢
➢

Plastové a smaltované vany
Sprchové kouty
Pračky a myčky
Baterie

Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

➢ Chladničky a mrazničky
➢ Sporáky a odsávače (sleva 6 %)
➢ Plynové kotle
Akce sleva platí do konce roku!
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LISTOPAD - PROSINEC 1999

Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna
2. 11. úterý
4. 11. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

6. 11. sobota
7. 11. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

hod.
hod.
hod.
hod.

SAMETOVÁ EXTÁZE

120 min.
Příběh novináře pátrajícího po kdysi slavné hvězdě glam rocku Brianu Sladeovi. Rocková fantazie. Film VB
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

OSCAR WILDE

117 min.
Příběh Ira, který zvítězil na obou stranách Atlantiku. Příběh spisovatele a dramatika, který výrazně poznamenal
svoji i naši dobu. Film VB/SRN/USA
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

MUMIE

8. 11. pondělí
9. 11. úterý
10. 11. středa
11. 11. čtvrtek

19.30
19.30
16.30
19.30

125 min.
V pouštním městě mrtvých dřímá hrůza. Dobrodružný příběh o hledání zlatého pokladu a vzácných rukopisů.
Hororová komedie USA
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

13. 11. sobota
14. 11. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

85 min.
Adrenalin, testosteron a speed… Prostě pořádná jízda. Žádná rychlost není dost velká. Francouzská kriminální
komedie. Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

16. 11. úterý
18. 11. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

99 min.
Příběh mladého kluka, který se potkal s drogami, o pokřiveném světě reklamních agentur a výstředních večírků.
Nový český film režiséra Viktora Tauše
Vstupné: 53, 56 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

20. 11. sobota
21. 11. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

23. 11. úterý
25. 11. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

27. 11. sobota
28. 11. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

30. 11. úterý
2. 12. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

4. 12. sobota
5. 12. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

7. 12. úterý
9. 12. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

11. 12. sobota
12. 12. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

TAXI

KANÁREK

INSTINKT

124 min.
Oscarové hvězdy A. Hopkins a C. Gooding v příběhu z divoké džungle a temných zákoutí lidské duše. Film USA
Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

ASTERIX A OBELIX

110 min.

Kdo přemůže lstivé Římany? Filmová verze populárního evropského comicsu. V hlavní roli G. Depardieu.
Koprodukční film Francie/Německo/Itálie
Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži přístupno

STAR WARS: EPIZODA I – SKRYTÁ HROZBA

127 min.

Nová trilogie Star Wars se vrací časem o celou generaci. Vypráví příběh A. Skywalkera. Velkolepá triková
podívaná. Film USA v české verzi!
Vstupné: 50, 54 Kč
Mládeži přístupno

FONTÁNA PRO ZUZANU 3

110 min.
Romantická hudební komedie o lásce, Africe a čokoládových andílcích. Nový česko-slovenský film Dušana
Rapoše. Hrají: E. Vejmělková, M. Labuda aj.
Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži přístupno

VELK˘ TÁTA
Bylo mu třicet, ale byl vlastně ještě dítě. A musel se postarat o opravdové dítě. Nejúspěšnější americká komedie
roku v české verzi!
Mládeži přístupno

SPALUJÍCÍ TOUHA

115 min.
Mladí manželé, psychiatři, neváhají přenášet své experimenty ze soukromí až na své pacienty. Film USA
Mládeži do 15 let nepřístupno

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK: ZPÛT V AKCI

95 min.
J. C. Van Damme v pokračování svého nejúspěšnějšího filmu. Supercomputer se dopouští sebevražedné chyby.
Akční film USA.
Mládeži přístupno

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

Kalendář akcí – listopad 1999
Datum
hod.
2. 11.
8.30, 10.00
3. 11.
8.30, 10.00
6. 11
9.00–14.30
7. 11.
9.00–14.30
11. 11.
16.30
11. 11.
19.30
15. 11.–19. 11.
18. 11.
13.00–16.00
22. 11.–25. 11.
25. 11.
16.30
28. 11.
13.30
úterý–neděle 9.00–16.00
pondělí a čtvrtek 18.00
pondělí a čtvrtek 20.00

akce
Čarování s divadlem - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
POUTNÍCI - výchovný koncert pro 2. stupeň ZŠ a střední školy
Seminář - ZK KUNG-FU - pro začátečníky
Seminář - ZK KUNG-FU - pro pokročilé
Zájezd na plavání do Vyškova
SPASTE DUŠI REVIZOR - divadelní společnost Josefa Dvořáka
Dny otevřených dveří v tanečním oboru
Soutěž pro děti ve skládání PUZZLE o diplomy a ceny
Dny otevřených dveří v tanečním oboru
Zájezd na plavání do Vyškova
O PALEČKOVI - pohádka
Zámecká expozice moravského šlechtického rodu Kouniců
Cvičení žáků
Jazzgymnastika pro ženy

místo konání
Společ. dům
Společ. dům
malá tělocv. ZŠ Kom.
malá tělocv. ZŠ Kom.
krytý bazén
Společ. dům
ZUŠ Slavkov
DDM Slavkov
ZUŠ Slavkov
krytý bazén
divadlo Radost Brno
zámek Slavkov
tělocv. ZŠ Komenského
tělocv. ZŠ Komenského

druh
spol.
spol.
sport
sport
sport
kult.

spol.
sport
kult.
kult.
sport
sport

pořadatel
CKS Slavkov u Brna
CKS Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
CKS Slavkov u Brna
ZUŠ Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
ZUŠ Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna

TJ Sokol Slavkov u Brna
TJ Sokol Slavkov u Brna
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Spoleãenské setkání na zámku
Obecně prospěšná společnost Gustava
Broma pro zdravotně postižené a Historické
muzeum – Centrum kulturních služeb
Austerlitz uspořádaly dne 8. října 1999 v prostorách slavkovského zámku společenské setkání ze účelem zpřístupnění této významné památky jižní Moravy pro tělesně postižené
a pomocí sponzorských darů předání nové
techniky pro zdravotně postižené.
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Vétotp arivednl éěmísnč íurrbci eáV spotěc chme erpvadileěni fnroomav t oenvjzýannmjěíšhck luutnrcí h apsločenekscý hkaíchcv elSvaokěvu B nr,ak etérn jeos uvzřejeoňávynn aěmísnčmíp alákutv ešhca tkvitiv eěmts.ěS
mazoeřmj ěáV subedemoinformovat i o významných návštěvách, které svojí přítomností ve Slavkově u Brna zvyšují prestiž města za hranicemi České republiky.
▲ v letních měsících se poprvé v prostorách slavkovského
zámku konaly mezinárodní svatby, a to francouzskočeská, švédsko-česká a na ni bezprostředně v měsíci
září navazovala německo-česká. Při této příležitosti
jsme viděli tradiční francouzské zvyky, u švédské svatby krásné severské kroje včetně nám nezvyklých severských tradic při svatebních obřadech…
▲ v rámci Dnů evropského dědictví nás příjemně překvapil zájem o komponovanou prohlídku slavkovského zámku (místo dvou plánovaných prohlídek se
uskutečnily čtyři), pro tento den zpřístupněnou rodovou hrobku Kouniců navštívil nebývalý počet návštěvníků (cca 500 osob)…
▲ závěr měsíce patřil jak již bývá tradicí Václavskému
jarmarku, v letošním roce bohužel bez návaznosti na
jinou významnou akci, tak jak jsme byli zvyklí v letech minulých…
▲ samozřejmě proběhlo několik závěrečných sportovních
klání a akcí, které uzavíraly letní sportovní sezónu…
▲ v areálu zámku proběhla prezentace několika firem,
z nichž nejvýznamnější svojí náplní a hosty byla prezentace firmy FIN CLUB, kterou moderoval známý
moderátor TV Nova Reynolds Koranteng a celým
večerem provázel hudebním doprovodem známý
černošský americký hudebník J. G. Davidson…
▲ začátkem měsíce října naše město navštívila významná
návštěva, předseda Evropského soudu pro lidská práva
ve Štrasburku prof. Wildhaber s chotí a doprovodem za
přítomnosti představitelů Nejvyššího soudu ČR.
Protokolární přijetí této významné návštěvy včetně prohlídky zámku, historického jádra města Slavkova a rodové hrobky Kouniců se uskutečnilo v zámeckých interiérech za přítomnosti místostarostky města Mgr. Věry
Křivánkové a ředitele HM-CKS Slavkov u Brna Ing. Jana
Špatného…
▲ na počátku října proběhl společenský večer ve spolupráci s Veřejně prospěšnou společností Gustava Broma
pro zdravotně postižené…
▲ firma Mercedes Benz představí v areálu zámku auto
roku 2000 – zúčastní se mnoho známých osobností kulturního a společenského života, např. Josef Laufer, Miss
ČR Kateřina Stočesová, Miss Europe Monika Žídková,
Kateřina Kornová, herci a zpěváci Městského divadla
Brno; módní přehlídka manekýnek MODY EXCLUSIVE
atd.…; děti ze ZUŠ Slavkov u Brna se představí v pěveckém koncertu a 1. hudebním večeru žáků v sále
ZUŠ; golfisté se rozloučí se závěrem sezóny golfovým
turnajem CROSS atd. O těchto všech aktivitách a dalších společenských akcích budeme informovat příští
měsíc.
(aVK)

V rámci večera proběhla vernisáž a aukce
obrazů, byla předvedena technika pro zdravotně postižené. Součástí kulturního programu
bylo bezplatné vystoupení významných moravských souborů – cimbálová muzika Javorník,
barokní hudba Gajdoši, taneční skupina Mimi
Fortune a vojáci v historických uniformách
Společnost 1645. Se svým uměním vystoupily
také děti ze školy pro zrakově postižené v Brně.
Moderování společenského večera a aukce obrazů se ujali bezplatně známí moderátoři
Marcela Vandrová z Českého rozhlasu Brno
a Vojtěch Polanský z Manager teamu.
Poděkování patří také pracovníkům Historického muzea - Centra kulturních služeb Austerlitz, Integrované střední školy ve Slavkově
a především slavkovským podnikatelům, kteří
významnou měrou přispěli svými dary k úspěšné realizaci tohoto společenského setkání:

Ve čtvrtém zářijovém týdnu jsme ve Slavkově již
počtrnácté přivítali autory literatury faktu,
a tak jako každý druhý rok jsme byli svědky
udělení a předávání poslední československé
federální literární ceny „Ceny E. E. Kische“ za
literární produkci roku 1998. Kromě tří cen,
které putovaly na Slovensko, nás nejvíce potěšilo udělení hlavní ceny prof. PhDr. Dušanu
Uhlířovi, CSc. (na snímku) za knihu Černý den
na Bílé hoře. Celá akce se konala za významného zájmu novinářů, Českého rozhlasu Brno
a TV Prima (TV Fatem Brno), která odvysílala
celý blok informací o slavkovském zámku, zámecké knihovně Kouniců a knihovně literatury
faktu…
(aVK)
Foto: Hana Nováková

• Restaurace Josefína – MVDr. Vít Suchý
• Maso-uzeniny – František Kuda
• Ovoce-zelenina – Dušan Kuklínek
• Zámecká černá kuchyně – Milan Hrazdílek
• Koruna - květiny – A. Pospíšilová
• Svitavák - pivovar Svitavy – Ivan Křivánek
Organizační výbor společenského večera
touto cestou ještě jednou děkuje a věří, že se
v příštím roce při podobných aktivitách řady
podnikatelů ještě rozšíří.
(aVK)

okénko
14. listopadu 1891 se narodil objevitel inzulínu, nositel Nobelovy ceny, kanadský lékař
Frederik Grant Banting a na jeho počest je tento
den vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací
za Světový den diabetiků. V rámci toho se uskuteční územní organizace Svazu diabetiků ve
Slavkově ve spolupráci s firmou Novo Nordisk
v pondělí 15. listopadu 1999 bezplatné měření
glykémie a krevního tlaku všem občanům, kteří
přijdou od 9 do 12 hodin do čekárny obvodních
lékařů v místní poliklinice a od 13.30 do 16 h do
LD Emko Medical na Zlaté hoře 1466.
Měření se bude provádět z kapky krve odebrané z prstu. Každý občan, který nás navštíví, si zjistí na glukometru během několika vteřin hladinu
krevního cukru a bude poučen o hodnotách měření. Dánská firma Novo Nordisk nabídne při této
příležitosti glukometry ONE TOUCH s 50% slevou, co může být vánoční dárek diabetikům.
Dne 15. 11. 1999 ve 14 a v 15.30 h v LD Emko
Medical bude s diabetiky besedovat MUDr. Pavel
Veselý, kardiolog NsP Vyškov o srdečních a cévních problémech. Je to další přednáška z cyklu
edukačně motivačního programu, který ÚO
Svazu diabetiků organizuje každý měsíc.
V rámci rozšíření služeb pro diabetiky je možné každé úterý navštívit naši kancelář č. 142
v místní poliklinice, kde si můžete zapůjčit různé
publikace a časopisy o diabetu, video kazety
a poradit se o tom, jak lépe zvládat onemocnění
cukrovkou. Diabetici, ozvěte se, přijďte mezi nás,
připravujeme pro Vás zajímavé akce!
Na podnět naší organizace obdrží v těchto
dnech poděkování ústředí Svazu diabetiků za významnou pomoc v péči o diabetiky: MUDr. Jana
Honzátková, MUDr. Miroslav Bílek a zdravotní
sestra Irena Novotná. Blahopřejeme.
Marie Miškolczyová
předs. ÚO Svazu diabetiků Slavkov
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Kdo měl rád, nezapomene,
kdo znal, vzpomene.
Dne 22. října uplynulo už 10 let
od úmrtí pana

JA NA PAV É S K Y
ze Slavkova u Brna
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami
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Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – září
Přemek Florian, Nádražní 909
Eliška Pinterová, Tyršova 1111
Patrik Šafránek, Koláčkovo nám. 111
SŇATKY – září, říjen
Radim Zbončák, Slavkov u Brna
Hana Kožuszniková, Brno
Jiří Šimeček, Slavkov u Brna
Jarmila Poláčková, Slavkov, ř.-k. farnost
Dušan Lát, Bohaté Málkovice
Alena Žaroská, Nížkovice, far. úřad Nížkov.
Michal Halámka, Brno
Zdeňka Müllerová, Hrušky

25 let trvání ZO âZS – Zahrádková osada ve Slavkovû u Brna
Dokončení z minulého čísla

V r. 1979 v říjnu zemřel náhle př. Boh. Fiala.
Předsednictví převzal Jan Červinka.
V r. 1982 měla organizace 257 členů. V říjnu
bylo započato s moštováním jablek za vedení Z.
Horáčka. Byla uspořádána výstava ovoce, zeleniny a květina a měla úspěch. Bylo rozhodnuto
o příspěvku 100 Kč na úpravu cest, byla vydány
složenky. V následujícím roce bylo už 280 členů.
S traktorem začal pracovat Z. Čermák. Členové
dodávali do sběrny organizace Zelenina poměrně
dost velké množství ovoce a česneku.
V r. 1984 bylo evidováno 300 členů. Po výroční schůzi převzal předsednickou funkci J.
Sáček. Brzy začal velkou akci – elektrifikaci celého areálu Zahrádkové osady. Pro posílení fi-

nanční stránky na úhradu pořádaných akcí bylo
sjednáno s firmou Fruta odvážení výpalků z pálenice. V říjnu 1988 byla výstava ovoce společná
pro obě organizace zahrádkářů – byla úspěšná.
Od příštího roku začal jezdit s traktorem M.
Hrouz. V září byl uspořádán úspěšný zájezd do
šlechtitelské stanice Smržice. Další změna byla
v r. 1992 – byl odprodán traktor i s příslušenstvím. Na rozloučení se zahrádkářským rokem
byl uspořádán s velkým úspěchem společenský
večer. V dalších letech ještě třikrát. V r. 1993 bylo
jednáno o sloučení obou zahrádkářských organizací ve městě. Úspěch se nedostavil. V dalším
roce byla zakoupena budova od chovatelské organizace pro novou zpracovnu ovoce. Hned se začalo s úpravou k provozu.

Chcete mû?
V Technick˘ch sluÏbách mûsta je od
dubna 1999 umístûn zabûhnut˘ pes
vel‰terier star˘ 2–3 roky. Je neteãn˘
k domácí drÛbeÏi. Velmi rád je v dûtském
kolektivu. Má sklon k toulavému Ïivotu.
Nesná‰í cizí psy. Je dennû venãen, umí
bûhat vedle kola, je uãenliv˘ a inteligentní. VyÏaduje kaÏdodenní velké procházky. Samozﬁejmû je oãkován a je ve velmi
dobrém zdravotním stavu. Má pﬁirozen˘
temperament. TSMS hledají vhodného
majitele, kter˘ by se o tohoto psa náleÏitû postaral. Nabízíme moÏnost si tohoto
psa prohlédnout a pﬁípadnû vyzkou‰et.
Tel. 05/44 22 13 02, mobil 0603 156 818

Ladislav Hlobil, Nesovice
Tereza Snížková, Slavkov u Brna
Jaroslav Malý, Nížkovice
Monika Nováková, Slavkov u Brna
Milan Macháček, Slavkov u Brna
Ivana Karásková, Brno
Roman Florián, Hodějice
Dagmar Tesařová, Letonice
ZEMŘELI – září
Marie Vágnerová, Zlatá Hora 1228, 84 let
Vlastimil Přibyl, Polní 1444, 53 let
Lidmila Rottová, Polní 1444, 79 let
Bohuslav Jureček, Bučovická 146, 55 let

V r. 1996 byla změna ve funkci pokladníka.
Stal se jím J. Strašil. V r. 1998 byla zkolaudována
a předána JEZ elektrifikace. Také byla zkolaudována zpracovna ovoce. Na zpracovně bylo odpracováno 3839 hodin, materiál 249 774 Kč, mzdy
60 482 Kč.
Pro rok 1999 – výročí organizace – budou uspořádány tyto akce: zájezd s tematickým zaměřením,
výstava ovoce a zeleniny, zahrádkářský večírek na
rozloučenou s uplynulým rokem, zajištění provozu
zpracovny ovoce a zpevňování cest.
Ohlédneme-li se zpět na práci zahrádkářského
společenství, můžeme být spokojeni. Práce nebyla
snadná, tím více nás uspokojuje výsledek pro nás
samé, pro občany a pěkný příspěvek životnímu
prostředí. Za to patří upřímný dík především funkcionářům, potom všem členům a občanům, kteří se
na tomto díle podíleli.
Výbor organizace

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
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
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7, 068/541 79 76

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
PRACOVNÍ PﬁÍLEÏITOST!
Velkoobchod Drogerie MIJA pﬁijme

úãetní
do pracovního pomûru
NÁSTUP IHNED
Podmínka: min. 5 let praxe v oboru
+ znalost práce na poãítaãi

Inf. na tel.: 05/44 22 18 95 nebo 0603 894 284
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615,
Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Oldﬁich Chocholáã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra
Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava
Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370,
Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro ãasopis na‰eho mûsta ve svém
volném ãase a bezplatnû.
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