Slavkovsk˘

ZDARMA

2 / 2000

P

rvní měsíce nového roku jsou nabité nejrůznějšími akcemi. Každý, kdo má zájem,
může navštívit nejrůznější koncerty, a to buď
některého z hostujících souborů či žáků
Základní umělecké školy. Především pro rodiče s dětmi jsou určeny zájezdy na divadelní
představení (O pejskovi a kočičce, Královna
koloběžka, Šípková Růženka).

Plesová sezóna

Brusel – hlavní město Evropy – byl cílem služební cesty zástupců našeho města. Na snímku je
památková věž radnice (vysoká 90 m) a nahoře je Manneken pis – symbol města Foto: archiv

Zástupci Slavkova v Bruselu
Na své 22. schůzi, konané dne 10. 1. 2000, schválila MěR služební cestu starosty města
a tajemníka MěÚ do Bruselu na mimořádnou valnou hromadu měst sdružených v Síti
měst s historickými událostmi. Hlavním bodem mimořádné valné hromady bylo přijetí
města Brusel do tohoto společenství. Toto však nebylo jediným předmětem naší služební
cesty. Mimo valnou hromadu probíhala i další jednání, která budou popsána dále.
Již v neděli 31. 1. večer byla na pořadu první neoficiální schůzka přímo v hotelu, kde byl
precizován program pro následující dva dny.
V pondělí ráno proběhla mimořádná valná
hromada v sídle Andalusian Delegation (město
Bailen ze španělské Andalusie spolupředsedá
Síti), kde bylo město Brusel jednomyslně přijato do sdružení Sítě měst. Účastníci zdůraznili
význam členství Bruselu, jakožto fakticky hlavního města Evropy a vyjádřili potenciální přínos
tohoto souručenství s Bruselem pro všechny
členy Sítě.
Poté následovalo přijetí na bruselské radnici,
kde nás přivítala zástupkyně starosty paní
Marion Lemerse, která je mimo to i presidentem
TIB (Brussel Tourist Information Office). V dalších hodinách pak probíhalo jednání pracovního
výboru Sítě měst, kde se již řešily konkrétní
body pro další spolupráci a vzájemnou propagaci měst Sítě. Hovořilo se o propagačních materiálech, o stáncích na veletrzích, webových stránkách, výměnách studentů atd. Jedním
z leitmotivů bylo, jak společně získávat podpoZ OBSAHU:
Živnostenský zákon
Psí problém
Křížovka o ceny
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ru a posléze i finanční prostředky z EU na některé projekty. V odpoledních hodinách nás zástupkyně starosty během krátké prohlídky seznámila s historickou částí radnice a navečer
proběhla multimediální prezentace Sítě za účasti představitelů komisí a výborů EU, členů parlamentu a zástupců médií. Tato prezentace byla
podle vyjádření přítomných úspěšná a rozhodně
nám pomohla k tomu, aby se města, a tím
i Slavkov, zviditelnila a dostala do povědomí
nejen veřejnosti, ale i vlivných lidí z EU. Na následující recepci jsme poté stručně informovali
představitele Bruselu o našem městě a regionu,
předali jsme propagační materiál a pokračovali
v diskusi s ostatními účastníky. Večer proběhlo
bilaterální jednání se zástupci řeckého města
Spetses, kteří nás požádali o případnou spoluúčast na projektech EU zaměřených na investice
do nemovitostí souvisejících s historickými
událostmi, v našem případě např. na opravu
zámku. Se stejnou myšlenkou za námi přišli
druhý den i zástupci španělského Bailen. Tento
den posléze až do doby oběda pokračovala
schůzka pracovního výboru zakončená přijetím
některých konkrétních závěrů. Mimo jiné to
bylo následující – propojení webových stránek
účastníků, využívání nových druhů komunikačních technologií, vzájemná prezentace v lokálních televizích, v tisku apod. V této souvislosti
naše partnerská města ocenila realizaci video-

Začátek roku je také ve znamení plesové sezóny. Již tradičně se uskutečnil Rybářský věneček, následovaly plesy KDU-ČSL, ZŠ
Tyršova a ISŠ Tyršova. Tuto sobotu se zase
uskuteční Sportovní ples. A to výčet bálů nekončí. Báječné je, že značný počet plesů není
na úkor návštěvnosti. Mnohé z manželských
párů, které si již odvykly chodit večer do společnosti, si však svůj oblíbený bál nenechají
ujít. Někteří je dokonce navštěvují v sezóně téměř každý víkend. Právě bály jsou místem setkání osob, které se dlouho neviděly, dobrou
příležitostí obnovit stará přátelství a hlavně
místem, kde se lze dobře pobavit.
Například na plese ZŠ Tyršova byli nejen
mnozí absolventi této školy, ale i ti, o nichž by
se dalo říci, že nemají s touto školou nic společného. Největším lákadlem zde byly ceny
v tombole. Při losování si každý přál, aby to
byl zrovna jeho los, na který vyhraje horské
kolo, satelitní souprava či dokonce televizor.
Pokud někdo nevyhrál a mrzí ho to, musí jít na
další ples a zkusit štěstí tam. Snad mu to tentokrát vyjde.
Petra Janošíková
konference, prostřednictvím níž došlo v době
konání napoleonských oslav k navázání zkušebního kontaktu se zástupci města Spetses.
Na zpáteční cestě jsme již na našem území
měli zastávku ve městě Přimda, kde jsme si na
pozvání zdejšího starosty prohlédli radnici, školu, školní knihovnu a zúčastnili jsme se kontrolního dne výstavby krytého bazénu. Poslední zastávkou před návratem byla Plzeň. Zde jsme se
seznámili s tím, jakým způsobem zde funguje
městská knihovna, v jakých prostorách a s jakým vybavením. Na magistrátě města jsme si
pak vyměnili zkušenosti s uplatňováním zákona
č. 106 o svobodném přístupu k informacím
a prohlédli si, jak vůbec vypadá a pracuje informační centrum magistrátu. Hned ve vedlejší budově je umístěno informační turistické středisko, a tak jsme mohli posoudit, do jaké míry jsou
představy o našem slavkovském IS shodné či
rozdílné, v porovnání se skutečností viděnou
v Plzni.
Závěrem bychom chtěli poznamenat, že kromě toho, že se Slavkov dostal do společnosti takových měst jako je Brusel, Dublin, Cork a další, kromě toho, že se o nás rozhodně zase víc ví,
že celá akce byla výrazně medializována a kromě toho, že se i dále aktivují další prezentační
(Dokončení na straně 4)
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23. schůze městské rady - 24. 1. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů městská rada
1. Schvaluje
- harmonogram činností a pořadí důležitosti
údržby veřejných ploch (zejména zeleně)
- úhradu částky na opravu domu č. p. 1127
v sídlišti Nádražní v souladu s vyhláškou města
- návrh OkÚ na výši příspěvku na dopravní obslužnost za podmínky návaznosti spojů ČD
a ČSD, odjezdu večerních spojů v návaznosti na
konec pracovní doby a předkládání výroční zprávy ČSAD o hospodaření
- pronájem nebytových prostor na poliklinice
podle předloženého návrhu odboru BTH
- zahájení řízení o záměru města prodat z majetku města část pozemku par. čís. 1475 v ulici
Jiráskova
- uzavření nové smlouvy o vydávání periodického tisku s panem Malečkem
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti DDM
- zprávu o činnosti komise pro životní prostředí
- zprávu o jednání ohledně statických poruch
zámeckých kazemat
- informaci o prostorovém uspořádání městské
knihovny
- směrnici o svobodném přístupu k informacím - uplatnění zákona č. 106/99 Sb.
- zprávu o přestěhování některých kanceláří na
MěÚ
- zprávu o stavu veřejného pořádku v teritoriu
města Slavkova u Brna
- pronájem zámeckých kazemat na Koláčkově
náměstí
- informaci o přípravě Běhu Terryho Foxe
v roce 2000
3. Ukládá
- odboru RŽP zjistit vlastníky pozemků přicházejících v úvahu pro zalesnění a navrhnout
městské pozemky k případné směně
- řediteli TSMS provést dosadbu keřů mezi
rybníkem a obchvatem
- řediteli TSMS projednat s řediteli ZŠ další
spolupráci při pěstování sazenic stromů
- odboru RŽP navrhnout na začlenění do rozpočtu města částku na finanční spoluúčast na
ošetření zámecké aleje - severně od zámku
- odboru RŽP zjistit vlastnictví pozemků v sídlišti Nádražní, na kterých bylo v minulosti uvažováno s výsadbou parku
- vedoucímu odboru ID předložit celkové řešení části ulice Kollárova od křižovatky s ulicí Špitálská po zátočinu u zámecké zdi
- vedoucímu odboru ID svolat schůzku k problematice možného vybudování parkovacích
ploch v ulici Kollárova
- živnostenskému úřadu a odboru ID prověřit,
kde žadatelé o provozování pravidelných trhů již
tuto aktivitu vyvíjejí a s jakými výsledky
- MÚ zapracovat možnost pravidelných trhů
do připravovaného tržního řádu města
- řediteli Historického muzea seznámit vybrané zájemce s podmínkami pronájmu zámeckých
kazemat
- vedoucímu odboru BTH projednat se zájemkyní o odkup nemovitosti č. p. 664 možnost
dlouhodobého pronájmu
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 zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 20. 3. 2000

- řediteli Historického muzea informovat ředitelství Policie ČR a referát kultury OkÚ Vyškov
o podmínkách, za kterých bude podepsána
smlouva o zřízení a využívání retranslátoru na
slavkovském zámku
- vedoucímu odboru ID nadále sledovat postup
prací na statickém zajištění objektu č. p. 126 Bonapart
- vedoucímu odboru investic a dopravy informovat MěR o výsledcích šetření na základě sdělení p. Kaloudy a Ing. Špatného o zhoršující se
statice objektů sousedících se stavbou Hotelu
Rudolf a o vzniklé situaci informovat stavební
úřad
- zástupkyni starosty vypracovat pravidla pro
činnost redakční rady městského periodika
4. Odkládá
- schválení mandátní smlouvy na technickou
rekultivaci městské skládky do vyčíslení zatížení
rozpočtu města
- vyjádření ke smlouvám uzavřeným s nájemníky v objektu koupaliště do seznámení se skutečným finančním plněním v roce 1999
- rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na
pronájem pozemku v ulici Kollárova
5. Vyslovuje poděkování
- kolektivu pracovníků DDM za práci pro mládež a město
- členům komise pro životní prostředí za celoroční práci
6. Pověřuje
- starostu města jednáním s přednostou OkÚ
Vyškov o možnosti úhrady příspěvku na dopravní obslužnost z jiných zdrojů.
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4. mimoﬁádné zasedání mûstského
zastupitelstva - 24. 1. 2000
Na základě předložených a projednaných
materiálů městské zastupitelstvo
1. Schvaluje
- výplatu bezúročných návratných půjček
občanům, kterým zaměstnavatel déle jako
dva měsíce nevyplatil mzdu (usnesení poslanecké sněmovny č. 688 a sdělení min. financí ČR)
- schvaluje návrh viničních tratí a podání
žádosti o zařazení Slavkova do seznamu vinařských obcí
- vyplacení poměrné části příspěvku pro
MŠ Pohádka v únoru 2000
- nabytí označených pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví města
2. Bere na vědomí
- rozpočtová opatření, která v rámci přenesené pravomoci v prosinci 1999 přijala
MěR (příspěvek na kostelní hodiny a přesuny fin. prostředků v rámci investičních akcí)
3. Pověřuje MěR
- výběrem občanů, s nimiž bude uzavřena
smlouva o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu (ke dvěma bytům
typu C) - do výběru budou zahrnuti zájemci,
kteří podali žádost do I. etapy a nebyli uspokojeni.

Zprávy z jednání mûstské rady a z mûstského zastupitelstva zpracovala Mgr.
Vûra Kﬁivánková

24. schůze městské rady - 7. 2. 2000
Na základě předložených a projednaných
materiálů městská rada
1. Schvaluje
- pravidla pro činnost redakční rady časopisu Slavkovský zpravodaj
- podání žádosti o zpracování návrhu na prohlášení slavkovské aleje podél zámeckého parku za kulturní památku
- přidělení zbývajících dvou bytů typu C s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní
- zahájení řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemek - 2 stavební parcely
v ulici Špitálská
- uzavření mandátní smlouvy s TSMS na
technickou rekultivaci skládky, na dobu 1 roku
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti správního odboru a přestupkové komise
- zprávu o inventarizaci majetku města ke
dni 31. 12. 2000
- informaci o statickém stavu jižní části
předzámčí
- zprávu o služební cestě starosty města a tajemníka MěÚ do Bruselu na valnou hromadu
měst sdružených v Síti měst s historickými
událostmi
3. Ukládá
- právníkovi města intenzivně vymáhat pohledávky
- vedoucímu finančního odboru zveřejnit
výzvu dlužníkům k plnění závazků vůči městu
- vedoucímu finančního odboru připravit vyrovnaný návrh rozpočtu města se zapracováním změn navržených MěR
- vedoucímu odboru ID a řediteli HM podat

informační zprávu o dalším postupu řešení statických poruch zámeckých kazemat
- vedoucímu odboru RŽP podat vyjádření
k možnosti výsadby aleje kolem polní cesty
mezi Zlatou Horou a vodojemem
- řediteli TSMS dodat podklady k vypracování nových smluvních vztahů se všemi nájemci v areálu koupaliště
- vedoucímu odboru ID předložit statický
posudek dvorního objektu domu č. p.126
(Bonapart) a případné návrhy opatření
- právníkovi města připravit na základě šetření kontrolní komise ke stížnosti manželů
Strakových ve věci bytové záležitosti odpověď
pro prezidentskou kancelář
- právníkovi města připravit postup k zajištění výkonu obecně prospěšných prací pro město
- řediteli TSMS ve spolupráci s vedoucím
odboru ID stanovit návrh harmonogramu
obecně prospěšných prací pro výkon trestu na
území města
4. Vyslovuje poděkování
- členům přestupkové komise a vedoucí
správního odboru za celoroční činnost
5. Odkládá na příští schůzi MěR
- vyjádření ke stížnosti na práci stavebního
úřadu z důvodu zjištění stanoviska vedoucí SÚ
- vyjádření ke stanovisku Ing. Budíka z důvodu zjištění názoru komise pro výstavbu
- vyjádření k problematice parkování hostů
Penzionu Olga z důvodu posouzení souladu
provozu penzionu s územním plánem
6. Doporučuje k předložení MěZ
- projednání pojmenování nově vzniklé ulice
v lokalitě Polní.
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Informace ze správního odboru MûÚ
Správní odbor MěÚ zabezpečuje různé agendy v rámci samosprávy a v přenesené působnosti státní správy, mimo jiné i agendu přestupkovou a sociálního zabezpečení.
Agendu sociálního zabezpečení provádí pro 18 obcí včetně Slavkova u Brna, agendu přestupkovou zatím pro 14 obcí včetně Slavkova u Brna.
Smyslem naší práce na úseku sociálního
a těžce postižené občany. Těchto dávek bylo
zabezpečení je pomoc občanům v jejich hmotné
v roce 1999 vyplaceno celkem za 2 341 192 Kč.
nouzi. Město s přenesenou působností státní
Komise k projednávání přestupků městsprávy je posledním stupněm v celé sociální síti,
ské rady ve Slavkově u Brna je čtyřčlenná,
které vyplácí sociální dávky do zákonem stanos rozhodovací pravomocí 3 členů. Jednotlivé
vené výše životního minima (ŽM) poté, kdy obpřestupky jsou definovány v ustanoveních §§
čan vyčerpal všechny možnosti zajistit si finanč21–50 zákona č. 200/90 Sb. v platném znění.
ní příjem jiným způsobem, především vlastní
V roce 1999 došlo na MěÚ celkem 71 případů
prací. Pro přiznání sociální dávky do výše ŽM
přestupků. Nejvíce přestupků bylo řešeno za
musí žadatel splňovat zákonem stanovené podporušení ustanovení:
mínky, a to: musí být evidován na Úřadě práce,
– § 49/1c - přestupky proti občanskému soumít vyřízeny a pobírat všechny zákonné dávky
žití – slovní a fyzické napadání, v počtu 54 přístátní sociální podpory (tj. přídavek na dítě, ropadů,
dičovský příspěvek, sociální příplatek, příspě– § 50/1a – přestupky proti majetku – krádevek na bydlení, na dopravu), u samoživitelky vyže, v počtu 10 případů,
živné na děti od otce dětí apod.
– § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku
V současné době je výše ŽM pro občana jed(buzení veřejného pohoršení, neuposlechnutí
notlivce ve výši 3430 Kč. Tato částka je složevýzvy veřejného činitele apod.) – 4 případy,
na z částky k zajištění výživy ve výši 2130 Kč
– § 48 – porušení i jiných povinností, než
a z částky na ostatní základní potřeby (neboli
jsou uvedeny v § 47 (jedná se především o pona domácnost) ve výši 1300 Kč. U částky na
rušení obecně závazných vyhlášek obcí – 3 přídomácnost se přihlíží ke skutečným nákladům,
pady.
které musí žadatel doložit. U rodin s dětmi jsou
Za přestupek lze uložit tyto sankce:
částky na výživu pro děti odstupňovány dle
– napomenutí,
věku dítěte a částky na domácnost dle počtu
– pokuta,
osob bydlících ve společné domácnosti.
– zákaz činnosti,
V roce 1999 bylo na dávkách do výše ŽM
– propadnutí věci.
u rodin a jednotlivců nezaměstnaných vyplaceObčanovi, který byl uznán vinným z přeno celkem 5 406 416 Kč.
stupku a navrhovateli, bylo-li řízení zahájené
Dále vyplácíme sociální dávky pro staré
na jeho návrh zastaveno, se ukládá povinnost
nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, stanovenou min. vnitra ČR ve výši 500
Kč.
Sběrový dvůr společnosti Respono a. s.
V loňském roce bylo uloženo na pokutách
Vyškov v sídlišti Zlatá Hora působí v našem
a náhradách nákladů řízení celkem 30 900 Kč.
městě již druhým rokem. Dnes již můžeme
Ostatní případy přestupků byly ukončeny nahodnotit první výsledky jeho činnosti. V mipomenutím nebo zastavením řízení.
nulém roce sjte vy, občané města, odložili na
Komise přestupková se ve své činnosti řídí
sběrovém dvoře 238,4 tun odpadů.
zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích a zákonem
Největší podíl měl směsný komunální odč. 67/71 Sb. – správní řád, v platném znění.
pad 112,5 tun, stavební suť – 3,7 tun a suroviEva Šimoníková
ny pro další zpracování – kovy 30,1 tuny, pavedoucí správního odboru
pír a lepenky – 68,2 tuny, sklo – 1,9 tuny.
Dále bylo na sběrovém dvoře sebráno 1,3
tuny pneumatik, 0,7 tuny plastů, 10,2 tuny
elektrotechnického odpadu. Zvláště potěšitelné je, že na sběrovém dvoře končí nebezDomnívám se, že nové zastupitelstvo
pečný odpad z domácností. Odevzdáno bylo
a nové vedení radnice v čele s Mgr. Petrem
6,2 kg léků, 30 kg pesticidů, 14 kg zářivek,
Kostíkem (ČSSD) a Mgr. Věrou Křivánkovou
920 kg ředidel a barev, 704 kg olejů, olejo(KSČM) má důvod ke spokojené bilanci.
vých filtrů a znečištěných tkanin a rozpouštěI když se to tak někdy ze stránek
del a 10,17 tun ledniček a jiných chladicích
Slavkovského zpravodaje příliš nejeví, za
zařízení. Aby výčet byl úplný, je třeba se zmíuplynulý rok se ve městě udělal obrovský kus
nit, že občané se ve sběrovém dvoře zbavili
práce, který je vidět. Prvním pozitivem bylo
4,8 tun akumulátorů.
zrušení funkce druhého placeného místostaZa všechny tyto služby zaplatilo město
rosty, čímž se ušetřilo v městském rozpočtu
Slavkov u Brna společnosti Respono a. s.
několik set tisíc korun. Byla zahájena výstavVyškov z rozpočtu města v roce 1999 celba obecních bytů v lokalitě Polní, jejíž rozsah
kem 284 tis. Kč. Toto představuje cca 50 Kč
nemá v současnosti na okrese Vyškov obdoza každého občana města. Pro rok 2000 počíby. Podařilo se získat významné státní dotace
tá rozpočet města s určitým navýšením.
na opravy zámku, městských hradeb i havarijTímto děkujeme všem občanům a zvláště
ních sociálních zařízení na ZŠ Komenského.
těm, kteří využili služeb sběrového dvora
Husarským kouskem, který se vedení města
a svůj nebezpečný odpad likvidovali touto
povedl, bylo získání budovy ZŠ Tyršova směcestou. Připojte se k nim, nebezpečný odpad
nou do majetku města. Město za pronájem
likvidujme bezpečně.
této budovy v minulosti platilo ročně kolem
ing. Miroslav Zavadil
jednoho milionu korun. Tyto prostředky tak
vedoucí odboru rozvoje a ŽP
bude možno v příštích letech věnovat napří-

Odbor rozvoje a ÎP informuje
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Z· Komenského nám.
☞
INFORMUJE ☞

Od ledna 2000 jsme přešli na nový typ
oznamování začátku a konce vyučovacích
hodin. Klasické drnčivé zvonění nahradila
hudba. Přístroj, který se o to stará, se jmenuje „Elektronický školník“. Sám vybírá
ze stovek známých melodií jednotlivé
skladby, rozdělené do skupin na dotváření
různých atmosfér. Je možné nastavit vánoční, slavnostní, smuteční a jiné režimy
z hudební banky.
Po měsíčním provozu můžeme říct, že
tato novinka byla s nadšením přivítána nejen zaměstnanci školy, ale hlavně našimi
žáky.
Ředitelství ZŠ

V˘razn˘ úspûch ÏákÛ
Z· Komenského námûstí
Dne 26. ledna proběhlo okresní kolo matematické olympiády žáků 9. tříd ZŠ. Naše
škola, i když nemá rozšířenou výuku matematiky, vyslala do této soutěže 4 účastníky.
Žáci během čtyř hodin museli prokázat náležitou pohotovost, matematickou představivost a v neposlední řadě logické myšlení
svědčící o důkladné matematické přípravě.
Celkový výsledek byl pro ZŠ Komenského
náměstí velmi příznivý.
Na prvním místě se tentokrát umístili dva
žáci, z nichž jeden byl náš žák – Jakub
Frank, který tímto obhájil loňské prvenství.
Druhé místo patřilo jeho spolužákovi
Patriku Ardelymu. Oba jmenovaní se
v březnu zúčastní regionálního kola v Brně.
Další naši žáci Luděk Matyáš a Martin
Fiala získali 7. a 9. místo v okrese. Toto vynikající umístění kladně ovlivní přijetí budoucích studentů na prestižní střední školy.
Dosažené úspěchy v okresní soutěži
svědčí o nastoupené tradici naší školy
a jsou závazkem i pro budoucí ověření výsledků vědomostí žáků.
Eva Hudcová
zást. ředitele školy

✉ Radnice se změnila k lepšímu

klad na nutné opravy a údržbu městských
školských zařízení.
Po letech přešlapování byla konečně zahájena revitalizace slavkovské obory. Došlo rovněž k dokončení plynofikace kotelny polikliniky. Novou podobu a větší informační
hodnotu získal nový Slavkovský zpravodaj.
Všechny významné kroky radnice byly
v uplynulém roce podrobně projednány
v městském zastupitelstvu a rozhodnutí o nich
bylo v drtivé většině činěno konsensuálně bez
výrazných rozporů mezi zástupci jednotlivých politických stran.
Věřím, že takto tomu bude i v budoucnu
a že práci ve prospěch města nebudou narušovat partikulární politické nebo dokonce ekonomické zájmy. V této souvislosti bych občanům Slavkova alespoň přál, aby byli pro
příště na stránkách svého Zpravodaje ušetřeni
podobných, velmi zmatených příspěvků, jaké
v minulém čísle zveřejnili pan Budík a pan
Novotný.
Bohuslav Sobotka
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SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Živnostenský úřad ve Slavkově u Brna předkládá podnikatelům výňatek zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání po novele, která nabývá účinnosti 1. 3. 2000. Vzhledem k obsáhlosti novely byly do tohoto článku vybrány z jednotlivých ustanovení zákona ty změny, které živnostenský úřad považuje za klíčové. Protože jsou takto publikované informace vytrženy z kontextu zákona, podnikatelé by si ve vlastním zájmu měli opatřit úplné znění živnostenského zákona a seznámit se s ním. Ustanovení týkající
se požadavků na odbornou způsobilost živností řemeslných, vázaných a koncesovaných nejsou uvedena, zde doporučujeme obracet se s žádostmi o informace přímo na Okresní živnostenský úřad ve Vyškově, event. živnostenský úřad ve Slavkově u Brna.
z § 6 zákona:
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
a) dosažení věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči
územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky.
Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad.
Výpis z evidence Rejstříku trestů jakož i doklad o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby vydaný
státem, jehož je fyzická osoba
občanem, nesmí být starší 3
měsíců.
PO NOVELE,
z § 11 zákona:
Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.Odpovědný zástupce je fyzická osoba,která odpovídá za
řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů
a která, nejde-li o manžela či manželku, je v pracovně-právním
vztahu k podnikateli.
Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, musí mít bydliště na území ČR a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého nebo
slovenského jazyka, nejedná-li se o občana ČR.
Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby,dále fyzická
osoba,u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 živnost. zákona (tj. konkurzní řízení, zákaz činnosti soudem či správním orgánem). Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle
§ 58,odst. 2 až 4 zákona, a to po dobu jednoho roku od právní moci

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Právnická osoba se sídlem v ČR ustanovuje do funkce odpovědného zástupce člena statutárního orgánu nebo statutární orgán, který
splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob,
ustanovuje jej podnikatel z osob jiných.
z § 17 zákona:
Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za
provozovnu se pro účely zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji nebo k poskytování služeb.

2/2000

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli,
nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení
c) kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
ubytování.
z § 31 zákona:
Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností viditelně
označit obchodním jménem a IČO místo podnikání, liší-li se od bydliště, sídlo, a zahraniční osoba organizační složku.
Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej
zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující
znalosti českého nebo slovenského jazyka.
Provozování živnosti lze přerušit nejdéle na dobu 2 let. Hodláli podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců,
je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému
úřadu.
Podnikatel je povinen mít v provozovně pro účely kontroly průkaz
živnostenského oprávnění nebo
1 . 3 . 2 0 0 0 osvědčení.
Podnikatel je povinen zajistit
v místě podnikání, sídle a v místě organizační složky zapsané do obchodního rejstříku přijímání písemností.
Podnikatel je povinen vydávat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby, není-li dále stanoveno jinak. Na dokladu musí být
uvedeno označení podnikatele obchodním jménem a IČO, datum
prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
z § 45 zákona:
Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území ČR. Právnická osoba, která hodlá provozovat
ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úřadu podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání
nezřizuje na území ČR organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území ČR, nelze-li místní příslušnost takto určit, je místně příslušným živnostenský úřad podle místa podnikání na území ČR. Zahraniční fyzická
osoba,která za účelem podnikání zřizuje na území ČR organizační
složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle jejího umístění. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnost. úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území ČR.
Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu
s názvem oboru živnosti uvedeném v nařízení vlády (toto nařízení
je přístupno k nahlédnutí na živnost. úřadě).
Fyzická a právnická osoba připojují mimo jiné k ohlášení živnosti
i doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám,
v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště, dále doklad k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo firmy a doklad k umístění organizační složky zahraniční osoby.
Novela živnostenského zákona vnesla změny i do příloh č. 1, 2
a 3, které obsahují výčet živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Došlo k přesunu některých živností volných do těchto příloh
(např. pekařství, cukrářství, fotografické služby, činnost účetních poradců a vedení účetnictví, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, masérské služby, provozování solárií, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci aj.) a opačně některé živnosti z příloh zákona se stanou živnostmi volnými. V případě těchto změn bude živnostenský
úřad postupovat dle přechodných ustanovení novely živnostenského
zákona, která stanoví lhůty pro vydání živnostenských listů se změněnými údaji, nových živnostenských listů, koncesních listin, příp.
živnostenská oprávnění zruší. Průkazy živnostenských oprávnění,
které byly vydány podle dosavadní právní úpravy pro živnosti volné
ohlašovací a jejichž název předmětu podnikání neodpovídá seznamu
vydanému vládním nařízením, je živnostenský úřad povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti nařízení. Úkony prováděné dle přechodných ustanovení zákona
nepodléhají správním poplatkům.
(žú)

V˘Àatek zákona ã. 455/1991 Sb. o Ïivnostenském podnikání
KTERÁ NABÝVÁ ÚČINNOSTI
Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost
provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li
podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost
pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu
nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí. Podnikatel je povinen zahájení
a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45, odst.1 nebo § 50, odst.1
nejméně 3 dny předem.
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem podnikatele a jeho IČO. Stánek a obdobné zařízení dle
odst.1 musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání.
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

Komise Mûstské rady ve Slavkovû u Brna
Na přelomu ledna a února roku 1999 zahájily svou činnost nově jmenované komise MěR ve Slavkově u Brna. Mají za sebou tedy rok náročné práce pro město. V rámci komisí pomáhá městské radě zhruba 80 občanů. Jde o obyvatele, kterým není lhostejný vzhled a rozvoj našeho města a rozhodli se zapojit v jeho prospěch své
odborné znalosti, aktivitu a zejména volný čas. A to naprosto nezištně – bez nároku
na finanční ohodnocení nebo zvýšení své osobní prestiže.
Ráda bych jim na tomto místě vyslovila pomládeže připravila ke schválení pravidla pro
děkování za jejich činnost a především za čas,
rozdělování příspěvku na práci s mládeží, nakterý mohli věnovat svým blízkým nebo vlastvrhla rozdělení příspěvku pro rok 2000, zabýním aktivitám. Zejména děkuji těm členům ková se problematikou DDM ve Slavkově a vyumisí, kteří se při řešení problémů dokázali požíváním volného času naší mládeže.V závěru
vznést nad skutečnosti, které je rozdělují
roku došlo ke změnám v obsazení komise,
(různorodost zájmů, věku a politické orientace)
protože původně jmenovaní členové se nea vytvořili funkční pracovní týmy.
mohli z pracovních důvodů účastnit jejích zaÚzce spolupracuji s těmito komisemi:
sedání.
Komise pro životní prostředí se v průběhu
Sbor pro občanské záležitosti není nutné
roku aktivně zapojila do řešení situace v oboře,
představovat. Snad každý z nás se zúčastnil vívyjadřuje se k výsadbě a kácení zeleně a praktání občánků, které SPOZ připravuje nebo měl
ticky neustále předkládá MěR podnětné návrhy
možnost setkat se s členkami sboru, které při- na získání státních dotací, na prosazování secházejí popřát k významným životním výročím
parace odpadů, na údržbu zeleně a mnohé jiné.
našim občanům. Je pamatováno i na slavkovTěmito podněty se MěR zabývá a některé
ské občany, kteří tráví podzim svého života
z nich jsou již realizovány.
v domovech důchodců a v předvánoční době je
Komise bytová. Před jejími členy stál nelehnavštěvují zástupci města a SPOZ s přáním
ký úkol - doporučit městské radě a městskému
zdraví a s malou pozorností.
zastupitelstvu občany, s nimiž následně bude
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
sepsána smlouva o účasti na výstavbě bytu,
vám předkládá výsledky své práce pravidelně
jeho následném nájmu a převodu (v lokalitě
každý měsíc. Snahou rady je, aby každý občan
Polní). Vzhledem ke skutečnosti, že zájem přev místním periodiku našel informaci, která ho
vyšoval nabídku, prožili členové komise nelehzaujme a aby všichni obyvatelé našeho města
ké chvilky. O kvalitě jejich práce hovoří skubyli seznámeni s děním ve Slavkově. Někdy je
tečnost, že všechna doporučení byla přijata
však velmi obtížné sjednotit pohled členů na
beze změn.Dále komise navrhuje městské radě
aktuálnost zveřejnění došlých příspěvků, zvlášpřidělení uvolněných městských bytů žadatetě, je-li jejich rozsah i počet velký. Redakční
lům a vyjadřuje se k připomínkám a podnětům
rada přivítá vaše připomínky k obsahu časopisu
občanů v oblasti bytové problematiky (ta jsou
i nápady na jeho obohacení.
následně postoupena radě).
Mgr. Věra Křivánková
zástupkyně starosty
Komise pro školní a mimoškolní aktivity

Zástupci Slavkova…
(Dokončení ze strany 1)

a výměnné akce v rámci Sítě, je zde i příslib
možností, jak získat peníze na obnovu zámku
z prostředků EU. I z těchto důvodů chováme naději, že lze očekávat i zvýšení turistického ruchu, jehož vrcholem by měl být rok 2005, kdy
by Slavkov měl být v centru pozornosti a ohniskem spojení aktivit všech členů Sítě.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
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Ekonomika města

Hospodaﬁení mûsta v roce 1999
Ačkoliv hodnocení výsledků za minulý rok
ještě probíhá a seznámení s nimi budete ve
Zpravodaji podrobně, podáváme vám již dnes
základní informace.
• Vyrovnaný rozpočet
Po celý rok 1999 docházelo k nižším
a opožděným daňovým příjmům od státu.
Tento stav neměl v minulých letech obdoby,
přesto byly městem řádně a včas plněny veškeré finanční závazky. Reakce na nižší výnosnost
daňových příjmů formou omezení neinvestičních výdajů spolu s reálným odhadem daňových příjmů v samém závěru roku vytvořily
přebytek hospodaření ve výši 1,77 mil. Kč.
• Rozpočtová opatření a zvýšené příjmy
V průběhu roku bylo přijato více než 20 rozpočtových opatření, v jejichž rámci město získalo účelové prostředky navíc v objemu cca
21 mil. Kč. Obrat financí města a pěti příspěvkových organizací se tak dostal na úroveň sto
miliónů korun.
• Pohledávky, zhodnocování finančních
prostředků, kapitálový trh
Městská rada přistoupila k důraznějšímu řešení pohledávek města, jak v hlavní, tak ve vedlejší hospodářské činnosti – vymáháním, odpisem nedobytných nebo nezdokladovaných
pohledávek převzatých při delimitacích. Nejde
jen o věrohodnost účetnictví – hospodářský výsledek VHČ vstupuje jako příjem rozpočtu města v příštím roce. Jeho zkreslení o nebonitní pohledávky pak zakládá nekrytou spotřebu na
úkor budoucnosti. V práci s pohledávkami budeme pokračovat – uplatňováním standardních
platebních nástrojů, pravidelnou evidencí a vymáháním, intenzívnějším právním postupem.
Jsme připraveni zveřejňovat jména dlužníků.
Velké rezervy jsou v nájemních smlouvách, zejména v případech věcného plnění proti zápočtu
nájemného a v nevýhodné pozici města při stanovení podmínek peněžního plnění.
V průběhu roku jsme vytvořili předpoklady
pro lepší zhodnocování volných finančních
prostředků, např. ve Fondu rozvoje bydlení.
Hledáme i možnosti snížení úrokového zatížení
z dříve přijatých úvěrů na rekonstrukci náměstí
a na rekonstrukci kotelny na sídlišti ZH. V rámci možností se město zapojilo do dění na kapitálovém trhu ČR – nejprve prodejem práv k akciím JME, poté úpisem a transakcemi s akciemi
ČS.
Vážení občané, při hodnocení uplynulého
roku můžeme konstatovat, že se ve finančním
hospodaření města podařilo zajistit jak běžné potřeby provozu města a jeho zařízení, tak plánované investice a splátky závazků z předchozích let.
Výsledek dává předpoklad pro vyrovnané hospodaření v tomto roce a pro získání dalších mimorozpočtových prostředků v roce 2000.
Ing. Jiří Matyáš
člen Městské rady ve Slavkově u Brna

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hanák oznamuje občanům, že
od 24. února 2000 opět zahajuje činnost
jeho neurologická ambulance. Ordinace
bude nově umístěna v přízemí nové budovy polikliniky - v ordinaci MUDr.
Honzátkové. Ordinační hodiny jsou v podělí a ve čtvrtek - vždy od 7 do 15 hod.

Poslanec Bohuslav Sobotka a starosta města Petr Kostík při prohlídce nového sociálního zařízení
na ZŠ Komenského
Foto: archív školy

Nové sociální zaﬁízení na Z· Komenského v provozu
Od začátku tohoto roku mohou žáci naší
školy užívat nově vybudované záchody. Ty původní byly staré více než 50 let. Byly nejen
technicky a hygienicky nevyhovující, ale pro
rozpadené žumpy a kanalizační potrubí i provozu neschopné.
Stavební rekonstrukce obsahovala provedení nové venkovní kanalizace a její napojení na
městský kanalizační řad, zrušení dvou dvorních
žump, úpravu dispozičních řešení a vybudování záchodů ve dvou sekcích, samostatné pro
dívky, chlapce a dospělé. Dívkám bylo celkem
vybudováno 15 záchodových boxů včetně hygienické kabiny, 12 umývadel ovládaných senzory pro směšování teplé a studené vody.
Děvčata ocenila také automatické osušovače
rukou. Chlapci mají 6 záchodových boxů s 12

pisoáry a 12 umývadly, které jsou taktéž řízeny
senzory. Pro dospělé se získalo 5 záchodových
boxů a jedna sprcha. Současně se vyřešily
i prostory pro úklidové potřeby uklízeček.
Akce byla zahájena v říjnu minulého roku
a hodnota díla je 3 miliony Kč. Ředitelství školy touto cestou děkuje panu poslanci
Sobotkovi a starostovi města panu Kostíkovi
za zabezpečení potřebných finančních prostředků a stavební firmě Čáslava-stav za vzorné provedení akce.
Toto moderní sociální zařízení jistě zpětně
přispěje k výchově správných hygienických návyků mladé generace. Věříme, že si žáci nových vybavení budou vážit a celé zařízení budou uchovávat v čistotě a pořádku.
Ředitelství ZŠ Komenského

Odstranûní a likvidace vrakÛ z místních komunikací
V posledních letech se stále častěji objevují případy, kdy motoristé odstavují svá nepojízdná či jinak provozu nezpůsobilá vozidla na místních komunikacích nebo parkovištích.
Podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. § 19 odst. 2. písm. g) jsou takováto vozidla považována za vraky a podle toho má být s nimi i naloženo.
Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka
komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od
doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní
komunikace na náklady vlastníka vraku (§ 19
odst. 3. zákona o pozemních komunikacích).
Nebude-li vlastník vraku zjištěn, zveřejní
výzvu k odstranění vraku vlastník komunikace
způsobem v místě obvyklým tj. zveřejněním
výzvy na informačních tabulích města.
Nebude-li po uplynutí lhůty dvou měsíců ode
dne zveřejnění výzvy vrak odstraněn, odstraní
a zlikviduje vrak vlastník komunikace. Bude-li
vlastník vraku zjištěn dodatečně, bude vůči
němu uplatněn nárok na náhradu nákladů
vzniklých odstraněním a likvidací vraku (§ 19
odst. 4. zákona o pozemních komunikacích).
Tímto chceme upozornit také ty řidiče, kteří
využili možnosti uložit SPZ na dopravním inspektorátu policie, na skutečnost, že vozidlo
bez SPZ odstavené na místní komunikaci či
parkovišti, může být podle zákona o pozemních komunikacích považováno za vrak.

V lepším případě se auto bez SPZ stává
předmětem, který zabírá veřejné prostranství
a dle vyhlášky města Slavkova u Brna č. l/91 je
za takové užívání veřejného prostranství stanoven poplatek ve výši 500,- Kč za měsíc.
Doporučujeme tedy motoristům, kteří chtějí
využít možnosti tzv. deponace, aby dříve než
SPZ odevzdají na policii, své vozidlo umístili
na vhodném místě (v uzavřeném objektu) a nenechávali je stát na místních komunikacích
a veřejných prostranstvích.
Odbor investic a dopravy
MěÚ Slavkov u Brna

Prodej pozemkÛ
Město Slavkov u Brna prodává dva stavební pozemky o výměře cca 500 m2 za účelem
výstavby rodinného domku. Jeden pozemek
je přístupný z ulice Špitálská, druhý z ulice
Slovákova. Bližší informace včetně mapky
jsou zveřejněny na úřední desce Městského
úřadu ve Slavkově u Brna.
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Na snímku je neúplné družstvo žáků ZK
basketbal při DDM,
které trénuje Luboš
Bajer spolu s ing.
Petrem Brulíkem.
Družstvo žáků DDM
Slavkov je na dobré
cestě dosáhnout velmi pěkného umístění
v okresním přeboru
a kvalifikovalo se do
finálové
skupiny
o 1.–4. místo v soutěži „O mistra oblasti
Jihomoravského kraje“
Foto:
Ivana Olejníková

âím Ïije ZU·
V Základní umělecké škole proběhla celá řada kulturních akcí, které mohla
uměnímilovná část obyvatelstva zhlédnout. „Šňůra“ veřejných vystoupení
začala již v prosinci Vánočním koncertem, kde účinkovaly převážně soubory
a taneční obor. Tyto již tradiční koncerty bývají důstojným zakončením roku. O tom, že
jsou opravdu kvalitní, svědčí velký zájem posluchačů a přeplněný sál ZUŠ.
Vánoční nálada pokračovala dále ve formě
hudebních podvečerů, kdy každý učitel hudebního oboru uspořádal třídní přehrávku
svých žáků. Jsou to takové malé koncerty, na
nichž účinkují všichni žáci a za svůj výkon obdrží odměnu z dobrovolného fondu Klubu rodičů a přátel školy. Takovýchto přehrávek se
uskutečnilo během prosince a ledna čtrnáct.
Další zdařilou akcí byl koncert komorního
smyčcového souboru při ZUŠ uskutečněný
14. února. Každý, kdo navštívil tento koncert,
odcházel s těmi nejlepšími dojmy ze spontánního muzicírování bývalých žáků ZUŠ.
Vedle těchto i jiných akcí připravují učitelé
každoročně své žáky na soutěže vyhlášené
MŠMT, tentokrát pro obory: hra na dřevěné
a bicí nástroje, hra na žesťové nástroje, hra
smyčcových souborů, sólový a komorní zpěv,
taneční obor. Školní kolo proběhlo pro velký
počet soutěžících ve dvou dnech 25. a 26. ledna. Do okresního kola v Ivanovicích, kde soutěžil taneční obor, postoupily 4 skupiny žákyň.
Porota zhlédla 20 vystoupení, z nichž pouze
tři doporučila k postupu do oblastního kola.
Z toho dva postupy patřily tanečnicím 1. a 4.
ročníku ze slavkovské ZUŠ.
14. února se uskutečnilo okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu ve Vyškově. Spolu
se šesti zpěváky naší školy soutěžil i sedmnáctičlenný houslový soubor. Umístili se takto:

1. místo Klára Šemorová a Michaela Ševčíková, 2. místo Bronislav Čapek a Jan Lysák, 3.
místo Veronika Michálková. Houslový soubor
získal 2. místo.
Žáci dechového oddělení a bicích nástrojů
se sešli 16. února v okresním kole
v Bučovicích. Slavkov reprezentovalo 23 žáků
a odváželi si tato ocenění: 1. místo s postupem
do oblastního kola získali: Marek Pospíšil,
Michal Oujezdský, David Zástřešek, Šimon
Trusina, Iveta Plavinová, Petra Pospíšilová. 1.
místo bez postupu: Pavel Konrád, Dalibor Šícha, Michal Bajer, Milan Volf, Klára Šemorová, Jiří Klaška, Věra Nováčková. 2. místo obdrželi: Aleš Janiga, Jan Sekerka, Hana
Musilová, Tereza Procházková, 3. místo Jan
Matyáš.
Všem soutěžícím patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Tím ovšem aktivity
naší ZUŠky nekončí. Chystáme další veřejná
vystoupení, na které Vás srdečně zveme!
Mgr. Jana Večeřová
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Z činnosti DDM
Výňatek ze zprávy o činnosti DDM ve Slavkově u Brna za
1. pololetí šk. roku 1999/2000
(projednané na 23. schůzi
Městské rady ve Slavkově dne
24. ledna 2000).
V Domě dětí a mládeže ve školním roce
1999/2000 pracuje pravidelně v 35 zájmových
útvarech celkem 511 členů, z toho 390 dětí do
15 let věku a 121 dospělých. DDM má tři pedagogické pracovnice, 1 provozní na zkrácený
úvazek, čtyři externisty a dvanáct dobrovolných vedoucích. Z pestré nabídky zájmových
kroužků si v měsíci září má možnost vybrat
každé dítě i rodič, přihlášky přijímáme i v průběhu roku.
V letošním šk. roce je největší zájem o sportovní kroužky. DDM Slavkov reprezentují basketbalisté v kategorii mini-chlapců, žáků
a mladšího dorostu v oblastních přeborech, kde
dosahují velmi pěkných výsledků, šachový
klub pro mládež a dospělé soutěží v okresním
přeboru osmičlenných družstev. Mezi oblíbené
zájmové útvary patří např. veselé malování, kytarový klub, kurz angličtiny, rybářské kroužky,
volejbal pro dívky, sportovní hry pro mladší,
zdravotní preventivní cvičení. Vysokou účast
mají oblíbená cvičení rodičů s dětmi a cvičení
s hudbou pro dívky a ženy. Všechny zájmové
kroužky pracují pravidelně 1–3x týdně 1–2 hodiny, zápisné ve výši od 50 do 300 Kč se platí
pololetně.
Kromě pravidelné činnosti pořádáme také
příležitostné akce pro děti, mládež a veřejnost.
V 1. pololetí šk. roku jsme zorganizovali celkem 56 akcí, kterých se zúčastnilo 2693 zájemců. Víkendových akcí bylo 37 s účastí 1128 zájemců. Snažíme se pro děti a rodiče vymýšlet
neustále nové zajímavé a přitažlivé akce, aby
děti svůj volný čas využívaly opravdu kvalitně.
Velké poděkování patří také vedoucím, kteří se
obětavě věnují dětem ve svém volném čase
i o víkendech. Bez jejich nezištné práce by nebyla činnost DDM tak bohatá a rozmanitá.
Jsem velmi ráda, že představitelé našeho
města začali řešit možnosti přemístění DDM
do lepších, větších a důstojnějších prostor.
Ze zprávy vybrala Ivana Olejníková
ředitelka DDM

V˘zva obãanÛm
Finanční odbor Městského úřadu ve
Slavkově u Brna upozorňuje všechny občany
města, že městská rada znovu projednala
v rámci inventarizací dne 7. 2. 2000 na své 24.
schůzi stav pohledávek v rámci hlavního
i vedlejšího hospodaření města ke dni 31. 12.
1999. Na základě tohoto projednání vyzývá
městská rada všechny dlužníky, aby uhradili
své závazky vůči Městu Slavkov u Brna v termínu do 31. 3. 2000, jinak se vystavují možnosti, že jejich jména budou následně zveřejněna na úřední desce MěÚ, resp. na stránkách
Slavkovského zpravodaje.
FO MÚ

DDM Slavkov pořádal v den pololetních prázdnin 31. ledna 2000 již 6. ročník legiády a cheviády (soutěž pro děti ve stavění z lega a chevy). Soutěžilo se o diplomy a drobné ceny a děti zde
strávily pěkné odpoledne
Foto: Ivana Olejníková

2/2000

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

7

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
V neděli dne 5. března oslaví 86. narozeniny paní

FRANTIŠKA GRYCOVÁ
ze Slavkova
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti
přejí dcery s rodinami
Vzpomínka
Dne 25. února 2000 jsme vzpomněli druhého smutného výročí, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ANNA HLOŽKOVÁ
ze Slavkova
Kdo jste ji znali, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery s rodinami a syn

VáÏení pﬁátelé dobré country hudby
Uběhl skoro rok a půl od posledního Country bálu ve Slavkově u Brna.
Ten se konal 4. prosince 1998 jako
Mikulášský. Rozhodli jsme s Poutníky
a s Historickým muzeem – Centrem
kulturních služeb Austerlitz opět uspořádat taneční zábavu ve stylu country.
Tentokrát bude věnována všem Pepíkům.
Tento Josefský country bál proběhne ve
všech prostorách Společenského domu, a sice
17. 3. 2000 od 19.30 h. Účinkující budou již

M· Pohádka informuje
Zápis do MŠ Pohádka do logopedické třídy,
do křesťanské třídy a do družiny se koná v průběhu měsíce března 2000. Práce s dětmi je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dítěte se
zřetelem na uspokojování potřeb a zájmu dítěte
s ohledem na jeho individuální zvláštnosti,
adaptační režim – pobyt dětí s rodiči dle potřeby.
Dále nabízíme logopedii – prevence a náprava
řeči (s počítačovým programem), křesťanskou
třídu, hru na zobcovou flétnu (veselé pískání zdravé dýchání), kroužek péče o zdraví - čištění
zoubků, folklórní kroužek (pěstovat v dětech povědomí o folklóru, lidových zvycích a tradicích
Moravy, Slovácka, Hané a Slavkovska), saunování, plavecký výcvik, pobyty v přírodě – výlety
(dle zájmu rodičů), zábavná odpoledne s rodiči
a dětmi, celodenní pobyt všech dětí s individuálním režimem dle potřeby spánku dětí (nespací
třída), pobyty dětí maminek na MD - 3 dny
v měsíci, spolupráce s rodiči – účast na akcích
školy (umožnit rodičům podílet se aktivně na
koncepci školy).
(mš)

sportovní
a rekondiãní
masáÏe
Marta Melicharová
Slavkov u Brna
1. patro nové budovy polikliniky
tel.: 44 22 16 16 (ústﬁ. polikliniky)
nebo 44 22 17 64

klasičtí - Poutníci (skoro domácí kapela), Amalgam (Uherské Hradiště).
Dobové tance Vás bude „učit“ taneční
soubor Quadrilla (Brno) s panem
Bartůňkem v čele. Celým programem
Vás bude provázet moje maličkost.
Samozřejmě bude připravena tombola, doufám
že bohatá, a občerstvení, které připraví zaměstnanci restaurace Josefína. Předprodej lístků
bude v obchodě Elektro pana Rudolfa.
Tato akce bude také jednou z mnohých, při
kterých Poutníci prací oslaví třicáté výročí svého vzniku. A na tento významný rok se připravuje ještě jeden koncert, a to přehlídka s názvem Country večer v rámci osmých
Napoleonských dnů. Ta by měla proběhnout
11. 8. 2000 v zámeckém parku. Zde budou kromě Poutníků účinkovat skupiny Kamelot,
Second Hand, Eva Henychová a další. Ale to je
ještě daleko. Blíž je oslava Josefů s pomocí
country hudby. Takže 17. 3. 2000 se na vás za
pořadatele a umělce těší váš Jiří Karas Pola

okénko
Výbor územní organizace Svazu diabetiků ve Slavkově u Brna pro vás připravuje
tyto akce:
• Diabetici, kteří se chcete něco nového dozvědět o problematice léčení cukrovky, můžete
se zúčastnit cyklu 9 přednášek v rámci edukačně-motivačního programu, které se uskuteční
jedenkrát měsíčně v LD Austerlitz Medical, ZH
1466, a to ve 14 a v 15.30 hod. První beseda
byla v pondělí dne 21. února 2000 a přednášel
MUDr. Miroslav Bílek na téma: Vliv cukrovky
na nemoci močového ústrojí. Dne 20. března
2000 bude přednášet MUDr. Jana Veselá o problematice hypertenze – vysokého a nízkého tlaku u diabetiků. Uskutečníme také měření tlaku
krve v klidu a po zátěži.
• Zájemci o devítidenní ozdravný pobyt
v italském přímořském městečku Cesenatico se
ještě mohou přihlásit na tel. č. 05/44 22 19 46.
Termín 22. 9.–1. 10. 2000, cena 2450 Kč včetně dopravy a ubytování; stravování vlastní.
• Diabetici se mohou přihlásit na týdenní rehabilitační pobyt do Luhačovic, který uskutečníme ve dnech 27. 4.–4. 5. t. r.; ubytování v LD
Taťána, stravování ve Společenském domě.
Cena včetně dopravy, stravování, ubytování, léčebných procedur a měření glykémie přibližně
2000 Kč.
• Dne 21. března 2000 uspořádáme zájezd
do Mahenova divadla v Brně na muzikál Jižní
pacifik. Vstupenky si můžete objednat u p.
Hrdové na tel. č. 44 22 17 15. Autobus odjíždí
v 18 hodin z Palackého nám. ve Slavkově.
M. Miškolczyová

INZERCE

•

GRANO – nábytek leasing bez ručitele,
bez navýšení, bez katalogu. Tel.: 0602/83
04 85, 05/44 22 16 20, zázn.: 05/74 80 76.
FRANCOUZŠTINU naučím - doučím.
Kvalitně. Tel.: 0604 92 50 18.

•

i
Vybrat psrávo.
je Vašerat si dobře
Vyb
žitost

íle
je Vaše př

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Vám nabízí:
• trvalý a rovnocenný partnerský vztah
- příležitost pro celou rodinu
• jistotu ve zdraví, oporu v nemoci
- široká síť smluvních zdravotnických zařízení
• služby pod jednou střechou
- zdravotní pojištění
- pojištění léčebných výloh v zahraničí pro-

Zdravotní pojišťovna MetalAliance je jednou z nejstabilnějších zaměstnaneckých zdravotních
pojišťoven v České republice
a spolehlivým partnerem
zdravotnickým zařízením.

střednictvím renomovaných komerčních
pojišťoven, se slevou pro klienty ZP M-A
- výpis z osobního účtu
• vždy něco navíc
- konkrétní nabídka produktů hrazených
z fondu prevence – informace získáte
na našem kontaktním místě:

SLAVKOV, poliklinika, Malinovského 551, tel. 05/44 22 00 16
Úřední hodiny: Po 8–12
13–16 h
Zvažovali jste správně volbu pojišťovny? Zdravotní pojišťovnu můžete změnit
1x za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

Využijte možnosti zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny
METAL-ALIANCE již k 1. 4. 2000!
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Tﬁemi dopisy ãtenáﬁÛ se vracíme k ãlánku z minulého ãísla K chovu psa v bytû je tﬁeba souhlas spolunájemníkÛ

✎ Za v‰ím hledej psa

Poslední dobou začínám stále více nabývat
dojmu, že v pozadí (i popředí) veškerého dění
dnes stojí pes, a to především jako narušitel občanského soužití. Jak potvrzuje článek z minulého čísla Zpravodaje, ani v našem městě tomu není
jinak. Pod záplavou slov o odpovědnosti jsou na
závěr zmíněného článku všichni chovatelé psů ve
Slavkově vhozeni do jednoho pytle bezohledných
hrubiánů a bezcitných prosazovatelů vlastních
zájmů na úkor všech spořádaných spoluobčanů.
V žádném případě nemám v úmyslu na oplátku tvrdit, že všichni chovatelé domácích mazlíčků jsou čistí jako alabastr. Zkuste se však se
mnou podívat na nastíněný problém trošku jinak,
např. v návaznosti na stará česká přísloví. Je
v nich mnohokrát potvrzená pravda a příhodných
se nabízí hned několik. Přes měření stejným metrem až po osvědčené jak se do lesa volá… Tak
třeba nejdřív k posledně uvedenému. Chovatelé
psů platí obci určitý poplatek. Nestálo by za úvahu alespoň část použít ve zpětné vazbě?
Konkrétně třeba vymezit ve městě několik travnatých ploch s označením pro venčení psů a zakoupit stroj pro jejich pravidelné čištění. Např.
v některých částech Brna (Královo Pole) tento
systém již funguje ke spokojenosti všech zainteresovaných stran a náklady na jeho realizaci nedosahují žádné závratné výše. Toto řešení by snad
mohlo pomoci ke zlepšení čistoty města a jistě by

je uvítali ti, kteří při dnešním
rozvoji výstavby, zřizování rozsáhlých golfových hřišť apod. už
pomalu nenachází kousek místa,
kde by mohli své čtyřnohé svěřence nechat volně proběhnout.
Samozřejmě můžete namítnout: „Když si pořídíš
čokla, tak si po něm uklízej!“ Jako odpověď
mohu uvést další přísloví: Každému měř stejným
metrem. Všichni nemají auto – a přece se budují
parkoviště, zaměstnanci technických služeb jistě
nekonzumují denně sami rychlé občerstvení
v plastových obalech – a přece je následně denně
„honí“ po celém náměstí! A tolik diskutované
hromádky taky nepřipisujme jenom psům. Např.
jednu jsme nedávno přeskakovali uprostřed cesty
v zámecké aleji včetně vkusného fialového spodního prádla, které jistě žádnému pejskovi v prádelníku nechybí. Problém přejít občas suchou nohou v jisté uličce vedoucí z náměstí taky asi
nezpůsobují pejskové, zbavující se zde nepohodlných přebytků z místních restaurací.
Je ještě spousta otázek, které by mohl vyvolat citovaný předchozí článek. Co třeba odpovědnost? V souvislosti s problémem např. zatoulaných nebo týraných psů, který se projevuje
i v našem městě, toto slovo nabývá závažnosti.
Tato otázka není dosud právě z hlediska odpovědnosti dořešena a dotýká se prakticky nás

Dovoluji si reagovat na článek z minulého
čísla o chovu psů v bytech. Jsem majitelkou psa
již 11 let. Stejně tak dlouho s ním žiji u rodičů
v bytě SBD Žuráň. V době, kdy jsem si psa pořídila, jich bylo u nás v sídlišti velmi málo. Dnes je
ovšem situace zcela jiná, proto chápu, že musela
přijít určitá opatření. Ale otázka je, jakou formou
se tato opatření aplikují do života. Zaměstnanci
SBD Žuráň vše řeší nekompromisně, a to s jistou
dávkou neochoty a krutosti, nebo jak jinak se
tohle dá nazvat. Neseženete-li jeden jediný podpis, a to nejen z důvodů, které se bezprostředně
týkají psa, obdržíte od SBD dopis, který zní jako
rozsudek. I když váš pes se jinak neprovinil tím,
že by rušil klid ani proti hygieně v domě.
Nesnažili se ani jen zběžně informovat o skutečném stavu v domě. Odstranit psa z bytu by v našem případě znamenalo dát ho do útulku, kde by
zcela jistě pošel (i dle veterináře), protože za svůj
život je na nás velmi vázaný, nebo ho dát utratit.
Znamená to tedy, že život vašeho psa závisí na
benevolenci jednoho z vašich sousedů. Proto
mám velké štěstí, že jsem dostala i ten poslední
podpis. Pokud představenstvo apeluje na naše
„lepší city“, ať tím mysleli cokoliv, měli by se zamyslet nad těmi svými. Nemluvě o tom, že chtějí prosazovat domovní řád se zpětnou platností
(v tomto případě 11 let).
A přitom by stačilo přistupovat ke každému
případu individuálně a ne všechny problémy řešit bez přemýšlení. Ovšem pokud pes neustále
štěká a tím porušuje domovní řád, pak chápu, že
to není v pořádku. Nejsem zastáncem toho, aby

lidé chovali v jednom bytě pět psů, ale jistá svoboda rozhodování o vlastním životě by neškodila. Mám totiž pocit, že kdybych si chtěla pořídit
kočku nebo papouška, družstvo by se o to nezajímalo. Nebyl by k tomu potřeba ani ten jeden
důležitý podpis. Lidé jsou různí, ale také zvířata.
Napadá mě pořekadlo: „Kdo se nesrovná se zvířaty, nesrovná se ani s lidmi“.
Autorka si nepřeje zveřejnit jméno
(Adresa je v redakci)

✉ Většina hlasů nestačí?

•

TREND - multifunkční životní pojištění
(+ „mobil zdarma“). Tel.: 0602/83 04 85,
05/44 22 16 20, zázn.: 05/74 80 76.

všech. Je proto velká škoda, že např.
málokdo ví o našich spoluobčanech,
kteří se snaží řešit problém, jež sami nezpůsobili, a dokáží se obětavě a nezištně
postarat o opuštěná a často velmi zubožená zvířata, se kterými nikdo nechce mít
nic společného. Jistě to nedělají pro zvýšení své popularity a zcela určitě si za to
nezaslouží označení „ochránci zvířat“
v ironickém kontextu s uvozovkami. Příběhy,
které by jistě stály za zveřejnění, mnohdy patří
do hodně černé kroniky. Odpovědnost, stejně
jako mnohdy spravedlnost, v nich s páskou na
očích značně pokulhává.
Na závěr mi dovolte zastavit se ještě u jedné
otázky. Vyvolalo ji velmi konkrétní prohlášení,
že „bydlení je přece pro lidi…“ a „chovatelé psů
v nájemních bytech SBD Žuráň si musí dnes vyžádat souhlas všech nájemníků k držení domácího zvířete“ (tedy i toho, které již chovají třeba
několik let). V dnešní době, která svými výdobytky (nezaměstnanost, zhoršení finanční situace rodiny, nevraživost mezi nejbližšími atd.) jistě nepřispívá ke zlepšení jakýchkoliv, natož
sousedských vztahů, je zde právě tímto prohlášením nabízen prostor pro úspěšné vyřizování
osobních účtů – nemyslíte? Z vlastních zkušeností, kdy dřívější kamarádské vztahy se dnes
pod tíhou životních výher i proher změnily
v něco zcela jiného, si tuto otázku určitě všichni
dokážeme zodpovědět.
Takže nabízím řešení: Zkusme se alespoň občas řídit pravidlem o zametání nejdřív před vlastním prahem včetně vyjasnění otázek odpovědnosti (platí i pro příslušné orgány a instituce)
a potom teprve se pusťme do kritiky a pranýřování viníků. Nebo se vraťme zpět do doby, kdy zvířata představovala pro člověka pouze součást potravy. Lehce a hlavně bez námahy tím vyřešíme
problémy a nebudeme se muset sami angažovat
nebo snad (ta hrůza) omezovat. Ti, pro které zvíře představuje přítele v dnešní době možná jediného, nám přece můžou být ukradení…
Oldřiška Smitalová

✑ Omezení vlastnického práva
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje
vyšel článek publikovaný jménem představenstva SBD Žuráň, ve kterém autor (autoři?) článku velmi emotivně vystupuje proti držení psů v
družstevních bytech. Vedení družstva zjevně
psům v družstevních bytech nepřeje, o čemž
svědčí i kroky podniknuté družstvem v nedávné
minulosti, kdy se obrátilo na jednotlivé nájemce
těchto bytů chovajících psa s požadavkem, aby
do určité lhůty předložili družstvu písemný souhlas všech ostatních nájemníků domu s chovem
psa s tím, že pokud takovýto souhlas nebude
udělen, je nájemce povinen psa z bytu odstranit.
Je nepochybné, že ne každý nájemník bytového
domu byl ochoten písemný souhlas vydat, a to
bez ohledu na to, zda mu pes v sousedově bytě
skutečně vadí či nikoli. Ale ani ti držitelé psa,
kterým všichni ostatní nájemníci písemný souhlas poskytli, si nemohou být jisti, zda nebudou
za pár týdnů muset hledat zákonný způsob odstranění psa, pokud do domu přijdou noví nájemníci, či si některý ze sousedů svůj souhlas
z nějakého důvodu rozmyslí.
Je však takovýto přístup ze strany orgánů
družstva oprávněný? Dle Listiny práv a svobod,

která je základním kamenem právního řádu této
země, má každý právo vlastnit majetek, přičemž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva je podle
stejného článku Listiny možné pouze ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Případné odstranění psa na základě požadavku družstva je nepochybně významným
omezením vlastnického práva, přičemž žádná
ze zákonem stanovených podmínek není naplněna.
Na druhé straně by se ovšem chovatelé psů
měli postarat o to, aby výkon jejich vlastnického práva nebyl na újmu práv druhých. Ale nařizovat odstranění psa, který se nelíbí některému
ze sousedů, je ze strany vedení družstva reakcí
poněkud nepřiměřenou. A iniciovat v této záležitosti dokonce soudní spory, jak hodlají autoři
článku, považuji za plýtvání peněžními prostředky všech členů družstva, zejména proto, že
je znám výsledek již několika obdobných soudních pří (naposledy např. Nález Ústavního soudu č. 126/1999 ze dne 19. 5. 1999).
Zina Drbalová
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

KﬁÍÏOVKA O CENY s citátem

PELÍ·KY Mají v‰echny pﬁedpoklady stát se filmovou klasikou. M.
Donutil, B. Polívka, S. Zázvorková a dal‰í nejoblíbenûj‰í ãe‰tí herci.
Nenechte si ujít tento vkusnû natoãen˘ snímek. START ve va‰í
videopÛjãovnû 1. 3. 2000.
WING COMMANDER Na konci vesmíru propuká peklo. Strhující
akãní sci-fi, zfilmovaná podle nejlep‰í poãítaãové hry v‰ech dob!
BEOWULF Christopher Lambert. Postkatastrofick˘, mystick˘ pﬁíbûh,
kter˘ se mohl odehrát pﬁed tisíci lety stejnû jako v daleké budoucnosti. Film pln˘ stﬁetÛ lásky s nenávistí a dobra se zlem a vrcholn˘mi ukázkami bojového umûní.
DOÏEÀ CO SE DÁ! V˘bornû obsazená úspû‰ná komedie s okouzlující
Alicií Silverstone a neodolatelnû naivním Brendanem Fraserem.
PIRÁTI ZE SILICON VALLEY Pravdiv˘ pﬁíbûh dvou kamarádÛ, kteﬁí
nastartovali budoucnost. (Zakladatele spoleãnosti Microsoft a spoluzakladatele Apple Computers.)
SVAT˘ MUÏ Neopakovateln˘ Eddie Murphy exceluje v komedii, které
není nic svaté!
NÁVRAT HITMANA Chuck Norris – pﬁísaha z nûj udûlala bojovníka,
pomsta z nûj mÛÏe udûlat zabijáka.
SNÍDANÛ ‰AMPIÓNÛ Bruce Willis, Nick Nolte. Toto je pﬁíbûh o setkání dvou osamûl˘ch postar‰ích muÏÛ na planetû, která rychle umírala.
JILL RIPS Dolph Lundgren - b˘val˘ ochránce zákona musí zaãít
vy‰etﬁovat na vlastní pûst, aby potrestal vraha svého bratra.
TICH˘ PREDÁTOR Zavﬁete okna, podívejte se pod postel. Sssss…
tito hadi nejsou obyãejní chﬁest˘‰i, ale zmutovaní zabijáci.
PLAVBA SMRTI Vítejte na palubû lodi, která je lodí smrti. Cestující
zasáhne tajemná nemoc, a není návratu!
POHÁDKY 1000 + 1 NOCI Jsou jedním z nejkrásnûj‰ích pﬁíbûhÛ.
Zaposlouchejte se s námi do pﬁíbûhÛ pln˘ch kouzel, stateãn˘ch hrdinÛ a krásn˘ch Ïen. USA 199 - 181 min.
KATASTROFY Skupina lidí z budoucnosti zpÛsobuje pro pouhé potû‰ení ty nejhor‰í svûtové katastrofy. Boj s ãasem pro záchranu lidsk˘ch ÏivotÛ zaãíná.
HEMOGLOBIN Rutger Hauer. Pí‰e se rok 1652 a královsk˘m v˘nosem
se zakazují sÀatky mezi ‰lechtou. Poprvé je zji‰tûno, Ïe anemie, hemofilie a dal‰í vady jsou dûdiãné. Ale pozor, krvesmilstvo pokraãuje…
NEPﬁÍTEL MÉHO NEPﬁÍTELE Svût je stále na okraji nebezpeãí – jaderná zkáza mÛÏe b˘t ukryta kdekoliv.
MILUJ BLIÏNÍHO SVÉHO Jeff Bridges, Joan Cusak. Pozor na vymydlené a kﬁeãovitû usmûvavé sousedy! KaÏd˘ není zdaleka tím, k˘m se
zdá b˘t!
FONTÁNA PRO ZUZANU 3 Eva Vejmûlková v komedii o lásce, Africe
a ãokoládov˘ch andílcích.

V tajence je HubbardÛv citát: Îena nemyslí… (dokonãení v tajence).

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

KniÏní

LÁZE≈SK¯ DÒM
DÛM SLAVKOV
AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o.
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¤ím. ãísl.
1150

AUSTERLITZ
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Osobní
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Oznaãení B˘v. slavn˘ Velkona‰ich
japonsk˘ prostorov˘
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gymnasta osobní vÛz

Nejznámûj‰í
z RoÏmberkÛ
âeské mûsto
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Neobleãená
SPZ okr.
Vsetín

Potﬁeba
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PomÛcka:
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Tajenku za‰lete do 23. bﬁezna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od LázeÀského domu Slavkov - Austerlitz
Medical, s. r. o. zdarma dva vstupy do sauny pro 5 osob – a dal‰í dva pﬁekvapení z prodejny Knihy - papír - drogerie Hlásensk˘. Jméno v˘herce zveﬁejníme v pﬁí‰tím ãísle, které vyjde 1. 4. 2000. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byl vylosován Zdenûk Kohoutek, Zlatá Hora 1240, Slavkov.
1. cenu - zdarma dva vstupy do víﬁivky pro 3 osoby - si mÛÏe telefonicky domluvit na tel. ã. 44 22 74 85, a to nejpozdûji do 20. bﬁezna. Druhou cenu získává Jana âerníková, Palackého nám. 71, Slavkov, tﬁetí cenu Kvûta ·mídová, NádraÏní 1156, Slavkov. V˘hry si mohou vyzvednout v prodejnû
Knihy - papír - drogerie na Palackého nám. 74.

INZERCE
Palackého nám. 74
Slavkov u Brna
tel./fax: 44 22 72 10
vypalování CD (80 Kã vãetnû média)
ãernobílé kopírování do formátu A3
v˘roba razítek • krouÏková vazba

•

TREND - volná pracovní doba. Tel.:
0602/83 04 85, 05/44 22 16 20, zázn.:
05/74 80 76.
PRODÁM THUJE vhodné na stěny, zákoutí apod. Při odběru většího množství
sleva. Tel. 0618/224 45.

•

Slavkov u Brna
V·E PRO VA·I KUCHY≈ – chladniãky, mrazniãky, myãky, mikrovlnné
trouby, sporáky, odsávaãe par, vestavné spotﬁebiãe
V·E PRO VA·I KOUPELNU – praãky, ohﬁívaãe vody, sanitární keramika,
vany, sprchové kouty, baterie, trubky
KOMPLEXNÍ ¤E·ENÍ VA·EHO VYTÁPùNÍ – kotle, radiátory, solární
kolektory, plynová a elektrická topidla

VODOINSTALAâNÍ ZBOÎÍ • Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
TOPENÁ¤SKÉ ZBOÎÍ • Havlíãkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

PRODEJ NA SPLÁTKY

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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B¤EZEN – DUBEN 2000

KINO JAS SLAVKOV

Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

AFÉRA THOMASE CROWNA

29. 2. úterý
2. 3. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

114 min.
Ve hře o všechno může vyhrát jen jeden. Milionáři kradou s noblesou, ale ctižádostivá policistka je připravena
udělat vše. Kriminální komedie USA
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

4. 3. sobota
5. 3. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

7. 3. úterý
9. 3. čtvrtek

19.30 hod.
16.30 hod.

11. 3. sobota
12. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

14. 3. úterý
16. 3. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

18. 3. sobota
19. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

21. 31. úterý
22. 3. středa
23. 3. čtvrtek

19.30 hod.
16.30 hod.
19.30 hod.

25. 3. sobota
26. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

28. 3. úterý
30. 3. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

91 min.
Lyrický příběh z Podkarpatské Rusi třicátých let v obci Polany. Podle novely I. Olbrachta „O smutných očích Hany
Karadžičové“. Nový český film
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

1. 4. sobota
2. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Z důvodů, které nedokážou vysvětlit ani lékaři, se otevírají nezhojitelné rány. Pravdivý příběh americké dívky.
Thriller USA
Mládeži přístupno od 12 let

4. 4. úterý
6. 4. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Neklidné rozmarné léto na přelomu tisíciletí. Smyslná komedie pro mlsné diváky. Nový český film O. Schmidta.
Hrají: B. Polívka, Z. Stivínová, V. Žilková a další
Mládeži přístupno od 12 let

8. 4. sobota
9. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

STAR TREK: VZPOURA

103 min.
Bitva o dobytí ráje začala. Další z příběhů nejrozsáhlejšího filmového seriálu o dobývání vesmíru. Akční sci-fi USA
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

MUMIE

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

NEVùSTA NA ÚTùKU

118 min.
Třikrát utekla svým ženichům od oltáře. Bude čtvrtý ženich ten pravý? J. Robertsová a R. Gere v romantické
komedii USA. Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno

VELMI NEBEZPEâNÉ ZNÁMOSTI

95 min.
Příběh světáka Valmonta a nezkušené Cecilky odehrávající se v současném Manhattanu. Film USA
Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

VIKINGOVÉ

114 min.
Démon se šíří krajinou. Třináct bojovníků se rozhodne se zlem bojovat. Historický velkofilm USA
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

TOY STORY 2: P¤ÍBùH HRAâEK

92 min.
Příběh hraček dobyl svět. Dobrodružství pokračuje. Věci se dávají do pohybu. Animovaný film Walta Disneye
v české verzi! Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži přístupno

ZDRAV¯ NEMOCN¯ VLASTIMILEN¯ BRODSK¯

87 min.

Dokument o největším a ve svém soukromí velice svérázném žijícím českém herci. Nový český film
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

HANELE

STIGMATA

ELI·KA MÁ RÁDA DIVOâINU

KAMENN¯ MOST

100 min.

Příběh o slastech a strastech života, na životních osudech několika žen. Český film
Mládeži přístupno

11. 4. úterý
13. 4. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

·EST¯ SMYSL

107 min.
Psycholog usiluje o proniknutí do děsivých představ osmiletého chlapce. Psychothriller USA. V hl. roli Bruce Willis
Mládeži nepřístupno

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

Kalendář akcí – březen 2000
Datum

hod.

5.3.
14.30
9. 3.
8.00–14.00
16. 3.
13.00–16.00
17. 3.
20.00
19. 3.
13.30
23. 3.
13.00–16.00
30. 3.
15.00–18.00
pondělí, čtvrtek
19.00

akce

místo konání

Velký maškarní ples pro děti
Okrskové kolo v basketbalu - 2 stupeň ZŠ
Okrskové kolo atletického dvojboje 2. a 3. tříd ZŠ
COUNTRY BÁL - Poutníci, Amalgam, Quadrill - vstupné 80 Kč
Hrnečku vař - zájezd na divadelní představení (50 Kč/děti, 70 Kč/dospělí)
Vítáme jaro - výtvarná soutěž
Diskohrátky v DDM - vstupné 10 Kč
Jazzgymnastika - cvičení pro ženy

Společenský dům
spol.
ZŠ Komenského, ISŠ Slavkov sport
sport
Společenský dům
spol.
divadlo Radost
kult..
kult.
spol.
ZŠ Komenského
sport

druh

pořadatel

DDM + HM-CKS Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
TJ Sokol Slavkov u Brna
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Muzikálový příběh s názvem Marnotratný
syn mohli zhlédnout diváci v sobotu 19. února. Hudbu a text stvořil Zdeněk Plech
a František Fiala, za scénářem, režií a hudebním nastudováním stojí Zdeněk Plech.
Ten si také zahrál hlavní úlohu příběhu –
marnotratného syna. Jeho otce ztvárnil
Slavkovák Martin Křížka. V hlase vypravěče
příběhu mohli diváci poznat herce Radovana
Lukavského. Představení bylo nastudováno
za podpory náboženské obce Brno-Řečkovice, církve Československé husitské. Po
Slavkově zhlédnou Marnotratného syna i ve
Vyškově, Brně, Prostějově a Praze.
Sál Společenského domu, kde se představení
konalo, byl nabitý a herci sklidili obrovský
aplaus. Biblický příběh o marnotratném synu
neztratil ani v současnosti nic na své aktuálnosti a může být pro mnohé poučením. (red)
Foto: archív divadla

29. únor 2000
V běhu času, který nám měří kalendář, si
mnozí z nás ani neuvědomují, jak významným
mezníkem z hlediska měření času je pro nás
rok 2000. Není to jenom poslední rok 20. století, ale hlavně je to rok, jímž končí první čtyřsetletý cyklus gregoriánské reformy kalendáře.
V r. 46 př. n. l. povolal Gaius Julius Caesar
do Říma řeckého astronoma Sosigena, aby vytvořil nový kalendář, který by odstranil zmatky
v měření času. Sosigenův návrh byl schválen
a zachoval se nám dodnes v podobě našeho kalendáře. Bohužel v kalendáři pocházejícím
z Caesarových dob byla vzata jako délka roku
365,25 dne. Skutečná hodnota je však

Marnotratn˘ syn

365,2422 dne. A právě tato nepatrná odchylka
způsobí, že se kalendář během 128 až 129 let
předběhne o jeden den. Proto v roce 1582, kdy
se již kalendář předbíhal o deset dní, nařídil papež Řehoř XIII. provést úpravu kalendáře. Po
čtvrtku 4. října 1582 následoval pátek 15. října.
Dále bylo nařízeno, že rok, kterým končí,
století bude přestupný pouze tehdy, bude-li dělitelný číslem 400 beze zbytku. A právě tuto
podmínku splňuje rok 2000. Proto bude v letošním roce mít únor 29 dní. Takto upravený
kalendář se nazývá gregoriánský a všechny dějepisné události jsou od roku 1583 datovány dle
výše zmíněné úpravy. Do roku 1581 je datování děláno podle návrhu Řeka Sosigena.
Vladimír Soukop

UVAÏUJTE PﬁI STOUPAJÍCÍCH CENÁCH ENERGIÍ

O ZATEPLENÍ SV˘CH PﬁÍBYTKÛ!
foukaná
tepelnû-zvuková
izolace
Od 15. února jsou již v prodeji
nové Informace - Slavkovsko
2000. Kromě aktualizace stávajících rubrik a vypuštění některých zbytečných jsou
rozšířeny o sedm sousedních
obcí. Prodejní cena je 32 Kč
a k dostání jsou v obou trafikách na náměstí, v prodejně
Knihy-dárky u paní Skaličkové
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CLIMATIZER

Rychlé a snadné vyplnění stropních dutin, půdních prostorů, šikmin v půdních nadstavbách, apod. za nejnižší cenu – 1 m2 tloušťky 10 cm činí 80 Kč včetně aplikace • úspora energie až 35 %

DU·AN ZELINKA
Slovákova 1283, Slavkov u Brna
tel.: (05) 44 22 04 68
ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

STAVBY A PROJEKTY
Brnûnská 93, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 05 - 44 22 72 57

http://www.elektro-spa-

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8
05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16
05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37
05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7
068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206
0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4
0618/84 84 24
OD UNIVERSE, 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

V minulém roce jsme vás informovali o nejvýznamějších kulturních a společenských akcích měsíce ledna ve Slavkově u Brna, dnes vás v krátkosti
seznámíme s událostmi měsíce února 2000.
▲ měsíc únor, jak je již tradičně zvykem, je měsícem
plesů ve Společenském domě. Uskutečnily se
plesy ZŠ Tyršova, ISŠ Slavkov a závěrem měsíce
nás čeká ples sportovní (víc náš úvodník na str. 1)
▲ nezapomnělo se ani na příznivce divadla, v sále
Společenského domu hostovali studenti JAMU s muzikálem Marnotratný syn s nebývalým zájmem návštěvníků viz na této straně nahoře.
▲ od 10. do 13. února 2000 se město Slavkov u Brna –
Austerlitz prezentovalo svými společenskými, kulturními
a sportovními aktivitami na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se naše město prezentovalo na výstavách Regiontour i Holiday World ve
společné expozici Jižní Morava jako součást okresu
Vyškov. Prezentaci města Slavkova zajišťovalo Centrum
kulturních služeb Austerlitz, divize Historického muzea.
▲ ani DDM v únoru nezapomněl na děti a uspořádal dva velmi úspěšné zájezdy – na hory do oblasti Červenohorského sedla a na divadelní představení Šípková Růženka za
velkého zájmu dětí i dospělých.
▲ v měsíci březnu můžete navštívit Velký maškarní ples pro
děti, Josefský country bál, Diskohrátky v DDM Slavkov
u Brna…
▲ příprava zámeckého areálu finišuje s blížícím se 1. dubnem 2000, datem otevření zámku pro letní turistickou sezónu 2000, která je významná pro náš region především
historickou událostí z 2. 12. 1805.
aVK

PROVÁDÙNÍ
STAVEB
nebo jednotliv˘ch ãástí i samostatnû:
zednické vãetnû obkladÛ a dlaÏeb, kanalizace, vodoinstalace, elektro, topení, vzduchotechnika a dal‰í

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Pﬁíroda Slavkovska
Zlatohlávci
Mezi naše nejkrásnější a nejnápadnější
brouky lze považovat i čtyři druhy našich zlatohlávků. Patří podobně jako jejich blízcí příbuzní chrousti nebo roháč do skupiny brouků listorohých čeledi chrobákovitých. Mají vějířkovitá
tykadla, jsou zavalitého těla, kovově lesklí se
zelenavým nebo modravým nádechem. Za teplých letních dnů rychle létají, hledají obživu na
květech s pylem nebo přezrálé ovoce. Jejich

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – prosinec, leden
Martin Polášek, Zlatá Hora 1348
Tomáš Slapinski, Zlatá Hora 1237
Jakub Levíček, Zlatá Hora 1355
Jakub Charvát, Zlatá Hora 1366
Matěj Hájek, Špitálská 776
Daniel Stehlík, ČSA 1077
SŇATKY – leden
Ladislav Urban, Slavkov u Brna
Michaela Hlaváčová, Slavkov u Brna
František Loužecký, Snovídky
Miriam Elznerová, Mouchnice
Ivo Řezáč, Dědice
Bc. Hana Konečná, Dědice
Ivo Kalvoda, Hostěrádky-Rešov
Anna Gajdošová, Hostěrádky-Rešov
Petr Machka, Brno
Ing. Bibiána Uličná, Slovensko
Petr Pelc, Bílovice nad Svitavou
Jana Nováková, Slavkov u Brna
Pavel Neumann, Hodějice
Kateřina Kehmová, Křenovice
ZEMŘELI – leden, únor
Oldřich Divácký, Husova 19, 75 let
Antonie Toncrová, Jiráskova 846, 76 let
Oldřich Ondráček, Smetanova 803, 70 let
Jaroslav Rychlík, Bučovická 357, 63 let
Františka Holátková, Palackého n. 130, 82 let
Jiří Klíč, Úzká 580, 62 let
Vlasta Hrdová, Nerudova 1132, 69 let
Marie Kozová, Husova 8, 80 let
Jaroslav Jelen, Tyršova 449, 80 let
Alois Doležel, Čelakovského 569, 84 let

zvláštností je, že při letu
nezvedají krovky, ale
křídla vysunují štěrbinami pod krovkami.
Rádi se pasou na květech bezu a chebdí.
V nebezpečí stáhnou
hlavu a nohy k tělu
a staví se mrtvými a paPotosia aeruginosa dají k zemi. Když je
dáme zpět na slunce, po
chvíli neobyčejně rychle odstartují.
Mezi zákonem chráněné patří největší z nich,
zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa).
Vyskytuje se i v našem okolí. Larvy i brouci byli
nalezeni v dutinách stromů při stavbě silničního
obchvatu. Ve dřevním trouchu lze zpravidla najít
larvy více generací současně s kokony, ze kterých vylétají brouci koncem léta. Daleko běžnější je menší druh – zlatohlávek zlatý (Cetonia
aurata). Má širší přizpůsobivost ve svém vývoji.
Mimo stromové dutiny se vyvíjí i v zetlelých
hromadách dřevního odpadu, zetlelých pařezech
apod. Velmi často vyhledává i hromady kompostu v zahradách, kde převládá rostlinná hmota
nebo tlející piliny. Samičky tam nalétavají, zalézají do horní vrstvy kompostu a kladou vajíčka.
Těmto zlatohlávkům je třeba věnovat pozornost
i na jaře při práci s kompostem. Jsou téměř k nerozeznání stejné s ponravami chroustů. Proto
jsou často zbytečně likvidovány jako škůdci; ve
skutečnosti jsou prospěšné, napomáhají rozkladu
humusu. Ponravy nalezené v kompostech jsou
vždy zlatohlávci a je třeba jim umožnit další vývoj. Od chroustích ponrav je lze odlišit i tak, že
položené na dlaň nebo na rovnou plochu se obrátí vždy na záda a snaží se po zádech odplazit.
Stojí za to zlatohlávky chránit. Vytvářejí nadmíru velkou variabilitu ve vybarvení. Přechody
od kovové jasné zeleně přes zlatou, bronzovou až
purpurovou a od zelenomodré po modrou až fialovou. Jsou popsány desítky různých barevných
aberací. Svým zjevem nám v přírodě přibližují
barevné tropy.
M. Hrabovský

POZNÁMKA
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 20. března. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 psané psacím strojem. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku.
(red)

Rychlá pÛjãka
Krátkodobé pÛjãky k jakémukoliv úãelu
aÏ do v˘‰e 30 000 Kã
Doba splácení je 14–50 t˘dnÛ
Do 2 dnÛ doruãíme peníze aÏ domÛ
NepoÏadujeme ruãitele

aÏ d

PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 89A, BUDOVA INTERSPAR
639 00 BRNO, TEL.: 05/43 24 64 12-3
VOLEJTE ZDARMA

0800 141 141

Borrelióza
S příchodem jara se začne k životu probouzet
i krev sající hmyz a s ním i riziko přenosu různých infekcí, mezi něž patří i borrelióza.
Nejčastějším přenašečem této nemoci jsou klíšťata, s nimiž zajisté už vaše zvíře přišlo do kontaktu. Dle lokality může být až 25 % klíšťat nositeli
borrelií a právě okolí Brna patří mezi nejvíce zamořené. Rezervoáry jsou divoká zvířata, u psů
může dojít i ke kontaktní infekci močí. Inkubační
doba je 2–5 měsíců a projev onemocnění závisí
na imunokompetentnosti organismu, nebo na výskytu opakovaných infekcí. Majitel nejčastěji pozoruje nechutenství, horečku, otoky, bolestivost
kloubů, či různé nervové poruchy chování.
Chronický proces onemocnění organismu vede
až k poškození ledvin a k celkové sešlosti zvířete.
Průkaz infekce je možný stanovením protilátek
v krvi. Úspěšnost léčby závisí na stupni rozvinutí
příznaků, zejména na chronicitě poškození kloubů nebo orgánů.
V současné době je možné vaše zvíře chránit
vakcínou proti borrelióze, která obsahuje tuzemské kmeny borrelií, oproti přešlým vakcínám obsahujícím především zahraniční kmeny.
Nejvhodnější doba aplikace vakcíny je právě
předjaří, aby se stačila rozvinout imunita. Nelze
opomenout i možnost přenosu infekce krev sajícím hmyzem z vašeho nemocného zvířete na vás.
Nerozhodnete-li se vakcinovat, je alespoň důležité včasné odstranění klíštěte, poněvadž může trvat až 24 hodin, než dojde k přenosu borrelií.
V současné době jsou na trhu i přípravky s dlouhodobým účinkem na klíšťata, jež vřele doporučuji.
Případné informace na tel. 44 22 75 92

PROJEKTY STAVEB
rodinné domy • garáÏe • pﬁístavby

STAVEBNÍ DOZOR
VYﬁÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Ing. Milan Menou‰ek
Buãovická 177, Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 07 91

Antonín Jurásek

omÛ

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ
• malířské práce
• provádění speciálních malířských technik
• nátěry dveří a oken
• nátěry fasád
• nátěry střešních krytin
• protipožární nátěry

A TO VŠE ZA VÝHODNÉ CENY
Čelakovského 1299 • Slavkov u Brna
tel.: 05/44 22 11 70 • mobil: 0601 54 86 50
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