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ro dospělé mnohdy zima a s ní související sněžení a tvoření náledí představuje
velmi nepříjemné brzké vstávání kvůli posypání chodníku. Ale i naštvání, když člověk
spadne při uspěchané cestě do práce na náledí. V chápání dětí je to ale všechno úplně
jinak. Pro ně je náledí od toho, aby se na
něm klouzalo a když třeba spadnou, tak se
nic neděje a v této zábavné činnosti pak dále
pokračují. Sníh, to pro ně není práce s odklízením, ale skvělá příležitost k hraní. Dají se
pomocí něho tvořit malí či velcí sněhuláci
nebo koule k následné bitvě s kamarády.
Mnohdy je z této činnosti dokáže vytrhnou až
hlas rodičů či prarodičů volajících k jídlu.

P

Jarní prázdniny se vydařily
Slavkovský zámek

Foto: mab

Leto‰ní rok pﬁinese náv‰tûvníkÛm
zámku ﬁadu zajímavostí
Znovu zpřístupnit veřejnosti další část slavkovského zámku, a to severní křídlo, tzv.
divadelní sál, je jedním z hlavních úkolů vedení zámku pro letošní rok.
„Sál sice v minulosti zčásti zpřístupněn byl, ale byl v podstatě znehodnocen, protože se v něm v 70. letech k výročí první zmínky
o Slavkově vybudovala expozice revoluční tradice Slavkova,“ řekl ředitel slavkovského zámku ing. Jan Špatný. Dodal, že ze sálu
byla udělána promítací síň a v tomto historickém
prostoru se provedly mnohé neadekvátní zásahy.
Aby se sál stal opět reprezentativním, nechalo
vedení zámku uvést místnost do původního stavu, což představovalo také rekonstrukci dvou
barokních lustrů. „Sál byl původně určen loutkoherním činnostem, proto jeho opětovné otevření chceme spojit s nějakým vystoupením loutkohereckým. Sál pak bude zahrnutý do běžné
prohlídkové trasy,“ dodal J. Špatný. Při této příležitosti chce vedení zámku také připravit výstavu historických loutek. V druhé části severního
křídla pak bude výstava starobylých ikon
z Kazašské republiky. „Tato výstava má velký
evropský význam. Patronaci nad ní má velvyslanectví Kazašské republiky, které se také společně s různými agenturami podílí na všech nákladech spojených s touto akcí,“ uvedl ředitel
zámku. Výstava bude umístěna zhruba ve čty-
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řech místnostech a na chodbách.
Kromě starobylých ikon si návštěvníci budou moci prohlédnout i současnou tvorbu kazašských malířů, kteří
ikony malují. Na vernisáž přislíbili
účast velvyslanci Ruska a Kazachstánu.
V letošním roce budou na zámku samozřejmě
i výstavy menšího rozměru. Například v Galerii
Hollar představí svá díla brněnský malíř Miroslav
Netík a grafiku František Zálešák. Slavkováky jistě potěší výstava starých pohlednic a fotografií
města. „K vidění zde bude Slavkov, tak jak jej asi
málokdo zná. Vystaveny budou například pohledy historického středu města, jeho opevnění, ale
i žánrové obrázky jako například pasoucí se krávy pod zámkem,“ přiblížil výstavu J. Špatný. Už
více než sto let staré záběry jsou zajímavým dokumentárním materiálem. Tato výstava bude mít
svou vernisáž v dubnu v Galerii O.K. Z dalších
akcí, které mohou návštěvníci v této galerii v letošním roce zhlédnout, budou plastiky a obrazy
Bořka Zemana, dále hračky a fotografie a další
zajímavé výstavy.
K 80. výročí úmrtí posledního majitele zámku JUDr. Eugena Kounice, který zemřel v září
1919 a jehož osobou vlastně vymírá rod
Kouniců, připravil zámek v rámci Slavkovského kulturního léta program s názvem
Návraty Kouniců. Jednalo by se jednak o letní
noc, ale i přednášky a kulturní akce, které by
byly laděny do doby počátků stavby zámku.
Další akcí budou v srpnu tzv. Napoleonské dny.
„Nebude se jednat jen o vojenské záležitosti, ale
i kulturně zábavný program pro občany

Nutno podotknout, že paní Zima letos na
děti v době jejich jarních prázdnin nezapomněla a nadělila jim pěknou kupu sněhu.
Děti si tedy mohly v době volna dostatečně
užít sněhu, aniž by musely cestovat do více či
méně vzdálených hor. A tak opět alespoň na
několik málo dnů ožil v době jarních prázdnin kopeček za kostelem, kde se scházela většina ze slavkovských dětí toužících po zimních radovánkách. Bylo jich tu opravdu tolik,
že bylo mnohdy těžké najít si volnou cestu
k sjezdu. Rodiče doprovázející své děti snad
alespoň v té chvíli na krátký čas zapomněli
na „dospělácké“ problémy a radovali se
z prostých maličkostí. Třeba jen z toho, že je
sníh a že jejich potomci jsou tak šťastní
a dobře se baví. Děti se totiž nedívaly, jestli
ten druhý má hezčí sáňky či novější boby.
Byly prostě rády, že mohou sáňkovat a bobovat, že si mohou užívat prázdnin a sněhu.
Přejme si, aby i ten první jarní měsíc, který
nás teď čeká, byl opravdu jarní a aby nám
přinesl neméně radostí jako únor našim dětem.
Petra Janošíková
Slavkova k výročí narození Napoleona. V prosinci se pak již tradičně bude konat vzpomínkový cyklus Bitvy tří císařů,“ dodal J. Špatný.
Prohlídky slavkovského zámku a Napoleonské expozice probíhají od dubna do května od 9 do 16 hodin denně mimo pondělí, od
června do srpna od 9 do 17 hodin denně a od
září do listopadu od 9 do 16 hodin denně mimo
pondělí. Ve zbývajících měsících je prohlídka
možná pouze po předchozím objednání.
Vstupné je stejné jako loni. Dospělí zaplatí 35
korun, děti, studenti a vojsko 20 korun.
Návštěvníci však mohou využít v době od června do srpna zvýhodněné víkendové rodinné
vstupné, kdy dospělá osoba zaplatí 30 korun
a za jedno dítě je cena vstupného 15 Kč. V napoleonské expozici zaplatí dospělí návštěvníci
20 korun za osobu, děti, studenti a vojsko polovinu. Galerie Hollar bude otevřena od května do
října a Galerie O.K. je otevřena souběžně s provozním řádem zámku.
Petra Janošíková
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3. schůze městské rady 18. 1. 1999
Na základě projednaných materiálů městská
rada
1. Schvaluje
– složení komise městské rady
– zřízení komise povodňové a její složení
– kooptaci členů do pracovní skupiny-komise
MěR pro regeneraci městské památkové zóny
– složení redakční rady periodika
„Slavkovský zpravodaj“
– stanovení základního vstupného na letním
koupališti (dospělí 30 Kč, mládež 16 Kč, děti
předšk. věku 8 Kč) a procentuální slevy vstupného při zakoupení permanentek
– zřízení zákonné rezervy na opravu hmotného majetku u historického muzea
– zástupce do dozorčí rady VZP – Mgr. Věru
Křivánkovou a do správní rady VZP – Mgr. Petra
Kostíka
– služební cestu Mgr. Petra Kostíka (starosty
města) a Ing. Vojtěcha Novotného (tajemníka
MěÚ) na mezinárodní veletrh cestovního ruchu
Ferien ve Vídni.
2. Bere na vědomí
– zprávu o průběhu inventarizace a souhlasí
s předložením konečné zprávy na 5. schůzi MěR
dne 22. 2. 1999
– navýšení platových tarifů u vedoucích odbo-

2. mimoﬁádné zasedání
mûstské rady 10. 2. 1999
Na základě projednaných materiálů městská
rada
1. Schvaluje
– změnu v redakční radě Slavkovského zpravodaje
– předkládání spojeného katalogu fotografických firem snoubencům na matrice MěÚ
– doplnění sboru pro občanské záležitosti
o nové členy
2. Bere na vědomí
– informaci o problémech dopravy na
Palackého náměstí
– zprávu o transformaci Nadace Mohyla míru
– slavkovské bojiště – Austerlitz na obecně prospěšnou spoleãnost s názvem Mohyla míru –
Austerlitz, o. p. s. se sídlem Šlapanice,
Masarykovo nám. 7 a doporučuje městskému zastupitelstvu vstup do této společnosti
3. Ukládá
– starostovi projednat s náčelníkem policie
problematiku dopravy na Palackého náměstí
a ing. Černému svolat schůzku s provozovateli
prodejen k této problematice
– Mgr. Fialovi připravit legislativní podklad
pro navržení zástupců města do a. s. Respono
a VaK
– tajemníkovi MěÚ prověřit potřebnost existence městského rozhlasu k zabezpečení CO
4. Jmenuje
– Mgr. Vladimíra Soukopa předsedou komise
pro školní a mimoškolní aktivity mládeže
– paní Věru Markovou předsedkyní komise
bytové
– paní Miroslavu Vymazalovou předsedkyní
SPOZ.

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

rů MěÚ, tajemníka MěÚ a vedoucích zařízení
města a stanovuje výši jejich osobních příplatků
– podmínky, za kterých může dojít ke změně
zástupců města v orgánech společností Respono,
a. s. a VaK, a. s.
– organizační opatření tajemníka o rozšíření
služeb veřejnosti formou konzultace záležitostí
občanů
– informaci o stavu zajištění objektu dvora
Společenského domu vlivem stavební činnosti
na stavbě sousední nemovisti „Hotel Rudolf“
3. Povoluje
– prodloužení užívání veřejného prostranství
firmě Koutník Jiří, betonové výrobky, Kollárova
797
4. Doporučuje městskému zastupitelstvu
– schválit nabytí pozemků č. 1125 a 1786/8
z majetku výrobního družstva Destila Brno
5. Souhlasí
– se zahájením řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemky par. čís. 1784/255,
1784/257, 1784/293 zastavěné výrobním družstvem Destila v k. ú. Slavkov u Brna
– se zahájením řízení o záměru města prodat
z majetku města pozemek par. č. 576 – zbořeniště na Koláčkově náměstí
6. Ukládá
– Ing. Bendovi – vyčlenit vhodnou místnost
v prostorách polikliniky za účelem možné bezplatné zápůjčky Svazu diabetiků ČR
– tajemníkovi MěÚ – podat informaci o využívání obecních stezek pro jízdu na koni
– tajemníkovi MěÚ – připravit jasná pravidla
pro odměnu za vedení a osobní příplatek vedoucím odborů
– Ing. Černému – předložit návrh priorit postupu odstraňování závad na komunikacích
– městskému úřadu – předložit ke schválení
směrnici pro pronájem tělocvičen na základních
školách ve Slavkově
7. Doporučuje
– zahrnout do rozpočtu města 20000 Kč na výdaje francouzské sekce na rok 1999.

Ekonomika města (2)
ÚVĚROVÉ ZÁVAZKY
V prvním příspěvku týkajícím se ekonomiky
města jsme uvedli základní údaje o hospodaření
v minulém roce. V těchto dnech končí příprava
podkladů k projednání a schválení v městském
zastupitelstvu – rozboru hospodaření za rok
1998, rozpočtu města na rok 1999. Údaje budou
zveřejněny počátkem měsíce března na úřední
desce Městského úřadu.
Při sestavování rozpočtu na letošní rok bylo
nutno brát v úvahu nejen výsledek hospodaření
za rok 1998, ale i povinnost splácet smluvní závazky z minulých let. Rozhodující položku zde
tvoří dva úvěry, které město přijalo v letech
1995 a 1997 a jejichž zůstatek dnes činí dohromady 26,3 milionů Kč. Jedná se o úvěr na rekonstrukci části Palackého náměstí a na plynofikaci kotelny a rozvodů tepla na sídlišti Zlatá
Hora. Oba úvěry jsou sjednány za pevnou 12%
roční úrokovou sazbu. Dluhová služba, tj. splátky jistiny a úroků za rok 1999, představuje 6,1
milionů Kč (v tom úroky 3,1 mil. Kč). Výdaje
na obsluhu dluhové služby byly přednostně zařazeny do návrhu rozpočtu. Samozřejmě výrazně ovlivní možnosti města investovat ze svých
zdrojů.
Často diskutovanou otázkou je efektivnost
těchto úvěrů – jejich potřebnost, schopnost úvěry
splácet (návratnost), cena úvěru (úroková sazba,
úrok absolutně za celou dobu trvání úvěru).
Potřebnost obou úvěrů byla potvrzena projevem
vůle městského zastupitelstva při projednávání.
Návratnost je jednoznačná u kotelny, a to jak
z vlastní tvorby zdrojů (z prodeje tepla), tak
„úsporou“ za neplacení poplatků za znečišťování
ovzduší. Jiné je to u rekonstrukce náměstí – zde
ponese zátěž dluhové služby město ze svých běžných příjmů ještě po dobu dvanácti let. Pohled na
cenu úvěru je vždy relativní – záleží na použití
měřítka pro porovnání, a také na vývoji v čase.
K tomuto se názorně vrátíme v příštím příspěvku.
Ing. Jiří Matyáš
člen Městské rady ve Slavkově u Brna

4. schůze městské rady 1. 2. 1999
Na základě projednaných materiálů městská rada
1. Schvaluje
– výši příplatků za vedení vedoucím odborů MěÚ
– doplnění pravidel pro poskytování osobních
příplatků a odměn pracovníkům MěÚ a pracovníkům zařízení města
– pronájem nebytových prostor – občerstvení
v budově polikliniky panu Oldřichu Klimešovi,
Vážanská 172, Rousínov
– zakoupení přenosného počítače Satellite
4 000 CDS/CDT za mimořádnou cenovou nabídku 50 000 Kč bez DPH
2. Bere na vědomí
– návrh programu rozvoje města Slavkov
u Brna na léta 1999–2002 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení
– zprávu odboru správního o přestupkové
a sociální agendě
– zprávu o činnosti Domu dětí a mládeže
a ukládá ing. Černému posouzení nákladů spojených s přestěhováním DDM do prostor bývalé
zvláštní školy na Tyršově ulici, do prostor
Společenského domu, popřípadě do dalších volných prostor
– změny v měsíčních odměnách uvolněných
členů zastupitelstva

– zprávu o převodu investičního majetku (signalizační zařízení, stavební práce na WC, stavební dozor na rekonstrukci nádvoří) z účetní
evidence Historického muzea do účetní evidence města a výše uvedený záměr schvaluje
– přiobjednání dvou stránek v 1. čísle
Slavkovského zpravodaje
3. Doporučuje
– bytové komisi prošetření žádosti paní
Strakové a vyjádření k jejímu obsahu
4. Upozorňuje
– vlastníka bývalého Rabínského domu – staré židovské školy, aby respektoval závazná ustanovení vyhlášky města č. 6/91 a vyžádal si odborné posudky orgánů státní památkové péče
k zamýšlené demolici domu (do té doby je nutné vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do objektu)
5. Jmenuje
– Ing. arch. Leonu Tupou předsedkyní komise pro výstavbu
– Ing. Stanislava Koukala ml. předsedou komise pro životní prostředí
– Ing. Jiřího Matyáše předsedou komise finanční
– pana Jiřího Palečka předsedou komise kontrolní.
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Budou ãerné skládky ve mûstû minulostí?
Pracovníci odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu ve Slavkově u Brna v závěru
loňského roku provedli porovnání seznamu domácností zapojených do systému sběru domovního odpadu (to jsou ty, které si zakoupily
u Technických služeb jeden druh známek) s údaji v evidenci obyvatel města. Výsledek byl překvapující. Kolem 170 domácností si nezakoupilo
u Technických služeb jakoukoliv známku na sběr
tuhého domácího odpadu (TDO). Těmto občanům byla zaslána výzva ke změně jejich přístupu
k likvidaci odpadů z domácností, neboť tyto domácnosti jsou dle našeho názoru potencionálními tvůrci černých skládek, nebo likvidují svůj
odpad na úkor ostatních občanů města. Jsou známy skutečnosti, že odpad je odkládán do odpakových košů na náměstí, které jsou pak hned
plné a neplní svůj účel. Jsou i tací, kteří za tmy
nosí odpad do kontejnerů na sídlištích, které si
platí nájemníci bytů.
Dopis občanům nezapojeným do systému
sběru obsahoval i výzvu, aby městskému úřadu
oznámili, jak svůj odpad z domácnosti likvidují.
Je tu totiž možnost, že malé domácnosti (např.
starší osamocení lidé) mohou svůj odpad likvidovat společně s jinou domácností – např. sousedé nebo příbuzní, nebo má domácnost zajištěn
jiný legální způsob likvidace TDO. Na tuto naši
výzvu reagovalo asi 50 domácností, které právě
tímto způsobem zajišťují likvidaci TDO. Nadále
však zůstává kolem 120 domácností, které se neozvaly a svůj domovní odpad likvidují neznámým způsobem. Touto cestou Vás vyzýváme
k zamyšlení. Akciová společnost Respono nabízí široký rozsah možností a časového rozvržení
svozů – týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, jednotlivý. Nezapojením do systému likvidace TDO je

porušována městská vyhláška č. 13 O nakládání
s odpady. Městský úřad v rámci své působnosti
provede následnou kontrolu dodržování vyhlášky a její porušení bude pokutovat. Pokuty se mohou pohybovat až do výše 5000 Kč.
Tuto zprávu zveřejňujeme s cílem vyvolat zamyšlení nad problémem nezodpovědnosti některých občanů při likvidaci domovního odpadu
na úkor ostatních. Výsledkem by nemělo být
uložení několika desítek pokut, ale zapojení
všech domácností do městského systému likvidace TDO, a to jak zakoupením známek na popelnice, tak i využíváním sběrového dvora společnosti Respono na Zlaté Hoře.
Ing. Miroslav Zavadil
vedoucí odboru rozvoje a ŽP

Zamyšlení nad rozpočtem města
Uplynulý měsíc byl na radnici naplněn nejrůznějšími aktivitami, ale naprosto jednoznačně mu vévodila jednání o rozpočtu města
na rok 1999.
Původní rozpočtové návrhy předložila jednotlivá zařízení již koncem minulého roku. Po
pečlivém prostudování byly návrhy rozpočtu
s jejich předkladateli znovu projednány
a v tomto kole jednání nabyly představy o financování našich zařízení již konkrétnější podoby. Objem jejich rozpočtu vychází z výše
rozpočtu předcházejícího kalendářního roku
povýšeného maximálně o výši inflace.
Poslední jednání se zabývala požadavky na
investiční akce. Potřeby překročily hranici 50
milionů korun, městu však po zabezpečení
chodu úřadu, všech školských zařízení, technických služeb a Historického muzea zůstává

na investice částka asi 4 miliony korun. Volit
priority mezi velkým množstvím potřebných
akcí je opravdu obtížné. Ze strany města získávají podporu zejména ty, které jsou dotovány státem a město se na nich podílí jen určitou
finanční spoluúčastí.
Návrh rozpočtu na rok 1999 bude projednáván na 2. řádném zasedání městského zastupitelstva dne 15. března 1999. Občané se s ním
mohou seznámit od 1. března v budově MěÚ
– v přízemí ve vitríně vedle matriky.
Informace budou vyvěšeny i na úřední desce,
která je umístěna ve vjezdu domu č. p. 65 na
Palackého náměstí.
Připomínky a návrhy pak mohou být předány písemně v podatelně MěÚ, nebo prostřednictvím zastupitelů přímo na zasedání městského zastupitelstva.
Věra Křivánková

Informace ze Správního odboru MěÚ

Důsledky „likvidace“ tuhých odpadů v podání některých občanů
Foto: R. Lánský

Úsek sociálního zabezpečení
Na tomto úseku zabezpečujeme mimo dávky pro zdravotně postižené především přiznání a výplatu oprávněných sociálních dávek do
výše životního minima nezaměstnaným a rodinám s dětmi, a to v přenesené působnosti
státní správy pro Slavkov u Brna a dalších 17
obcí.
K zařazení do evidence sociálně potřebných občanů jsou stanoveny platným zákonem určité podmínky. Aby bylo pro případného žadatele o sociální dávku co nejvíce
urychleno jednání na úřadě, uvádíme doklady,
které je nutné při podání žádosti, a tím splnění podmínek, doložit:
1. U nezaměstnaného občana doklad o zařazení do evidence na Úřadě práce a doklad
z Úřadu práce o přiznání nebo nepřiznání
hmotného zabezpečení.
2. Všechny doklady o přiznání, popř. nepřiznání státních dávek, tj. rodičovský příspěvek,
příspěvek na bydlení, příspěvek k vyrovnání
cen tepelné energie, příspěvek k vyrovnání
zvýšení nájemného, sociální příplatek, přídavky na děti. (Tyto státní dávky vyřizuje
Kontaktní místo.)
3. U rodin, kde je jeden z rodičů zaměstnán
a jejich příjem nedosahuje stanovených částek životního minima, potvrzení o výši příjmu
ze zaměstnání.
4. U rozvedené žadatelky nebo samoživitel-

ky doklad-rozhodnutí soudu o výživném na
dítě, popř. i na sebe.
5. Ostatní příjmy.
Současně je nutné pro přiznání částky na
domácnost doložit tyto doklady:
Roční vyúčtování otopu, el. energie, vody,
plynu, popelnice, daň z nemovitosti.
Státní dávky a ostatní příjmy, uvedené pod
bodem 1–5, musí být vyřízeny a dokladovány
při podání žádosti. Po vypočtení částky životního minima je žadateli doplácen rozdíl mezi
doloženými příjmy a částkou životního minima.
Vedoucí správního odboru
Eva Šimoníková

Zasedání městského
zastupitelstva
Na základě ustanovení paragrafu 38
odst. 1, zákona o obcích č. 367/1990 Sb.
svolává starosta města II. řádné zasedání
Městského zastupitelstva ve Slavkově
u Brna na pondělí 15. března 1999 v 17 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu
ve Slavkově u Brna. Program:
Rozbor hospodaření města a jeho organizací za rok 1998
Rozpočet města a jeho organizací na rok
1999
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Městský úřad – odbor bytového a tepelného hospodářství informuje občany, že dne 21. 12. 1998 schválilo městské zastupitelstvo vyhlášku Města Slavkova u Brna „O nájmu, podnájmu a výměně obecních bytů“, kterou touto cestou zveřejňujeme.

Vyhláška Města Slavkov u Brna č. 29/1998
„O nájmu, podnájmu a výměně obecních bytů“
Městské zastupitelstvo ve Slavkově u Brna
na základě ustanovení § 16 odst. 1) a § 36,
odst. 1, písm. f) zákona č. 36/1990 Sb. o obcích v platném znění, schválilo dne 21. 12.
1998 tuto obecně závaznou vyhlášku.

1.

2.
3.
4.
5.

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanoví působnost orgánů města a kritéria při:
– pronajímání bytů v objektech určených
k bydlení, které jsou zcela nebo jako samostatné bytové jednotky podle zákona
č. 72/1994 Sb. ve vlastnictví města (dále
jen „obecní byt“),
– přenecháním obecního bytu nebo jeho
části nájemcem do podnájmu,
– vzájemné výměně bytů mezi nájemci, jeli vyměňovaným bytem obecní byt.
Nájemcem obecního bytu může být jen fyzická osoba.
Na přidělení obecního bytu do nájmu není
právní nárok.
Vyhláška se nevztahuje na obecní byty,
které jsou podle zákona služebními byty.
Při veškeré své činnosti podle této vyhlášky orgány města:
– dbají zájmu a potřeb města v mezích
možností umožnit slušné a lidsky důstojné bydlení těm, kteří si z vážných objektivních důvodů nemohou zajistit bydlení
jiným způsobem, nebo bez svého zavinění pozbyli možnost dosavadního bydlení,
– řídí se platnými právními předpisy upravujícími oblast nájmu bytů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími předpisy na ně
navazujícími.

Čl. 2
Působnost orgánů města
Pronajímání obecních bytů zabezpečuje
v rámci samostatné působnosti města odbor
bytového a tepelného hospodářství Městského úřadu (dále je „odbor MěÚ“), který za
tím účelem zejména:
– vede evidenci obecních bytů, jejich kategorizaci, velikost, údaje o jejich nájemcích
a osobách žijících s nájemcem ve společné
domácnosti,
– eviduje byty uvolněné, a o jejich uvolnění informuje veřejnost hlášení v městském rozhlase a na úřednídesce po dobu 14 dní,
– přijímá ve stanovené lhůtě písemné žádosti
zájemců o nájem uvolněného bytu,
– vede evidenci žadatelů o byt. Žádost si
musí evidovaný žadatel ročně obnovovat
vždy do 31. 1. následující kalendářního
roku,
– v součinnosti s bytovou komisí zřízenou
městkou radou, vyhodnocuje žádosti žadatelů (čl. 4, odst. 3) o volný obecní byt podle
stanovených zásad a kritérií,
– předkládá městské radě návrhy bytové komise na rozhodnutí o přidělení uvolněného
obecního bytu konkrétnímu nájemci,
– vystavuje nájemní smlouvy a jejich změny,
– v součinnosti s bytovou komisí posuzuje
důvodnost žádosti nájemce o souhlas
k podnájmu obecního bytu nebo jeho části,
a o souhlas k výměně obecníno bytu.
Čl. 3
Zveřejnění a lhůty
1. Zveřejnění bude obsahovat:
a) adresu uvolněného bytu,
b) velikost a kategorii,
c) datum prohlídky bytu (prohlídka bude
stanovena vždy na první úřední den po
uplynutí doby zveřejnění),

d) datum pro podání závazné přihlášky
(ukončení podávání závazných přihlášek bude 7. den po prohlídce).

1.
2.

3.

4.

5.

Čl. 4
Žádost o nájem bytu
Písemné žádosti o nájem uvolněného bytu
přijímá ve stanovené lhůtě odbor MěÚ.
Žádost může podat:
a) osoba zletilá, způsobilá k právním úkonům, která nemá vlastní byt nebo bydlí
v bytě, který z hlediska sociálního a hygienického nezajišťuje lidsky důstojné
bydlení,
b) osoba, která je povinna podle pravomocného soudního rozsudku dosavadní byt, který je na území města, vyklidit,
c) pronajímatel, který vypověděl nájem
bytu s přivolením soudu, nebo ten v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu
jiným osobám stanovena povinnost vyklidit byt, který je na území města,
d) kterýkoliv z rozvedených manželů pro
toho rozvedeného manžela, který podle
rozhodnutí soudu nebo podle dohody
rozvedených manželů má povinnost po
zrušení společného nájmu se z bytu,
který je na území města, vystěhovat.
Žadatel doloží žádost čestným prohlášením (čestné prohlášení obdrží každý zájemce při prohlídce bytu, nebo na odboru
Bytového a tepelného hospodářství
Městského úřadu ve Slavkově u Brna)
o skutečnostech důležitých pro posouzení důvodnosti žádosti o přidělení uvolněného obecního bytu. Vzor čestného prohlášení, včetně poučení o důsledcích
uvedených nepravdivých údajů, tvoří přílohu této vyhlášky.
Žadatelé uvedení v odst. 2. pod písm. b)
až d) doloží žádost kopií příslušného pravomocného rozhodnutí soudu, a žadatelé
uvedení v odst. 2 pod písm. c) vyhlášky
také dokladem, ze kterého je patrné, že
soudem stanovenou bytovou náhradu pro
nájemce nemůže sám zajistit.
Odbor MěÚ došlé žádosti eviduje a sestavuje seznam žadatelů podle kategorií dle
čl. 4 odst. 2, vyhlášky. Žadatelé jsou
oprávněni v úředních hodinách do seznamu nahlížet.

Čl. 5
Výběrová kritéria
1. Všeobecná kritéria pro výběr osob na
uvolněný obecní byt jsou:
a) má ve Slavkově u Brna pobyt nejméně
5 let,
b) má ve Slavkově u Brna zaměstnání nepřetržitě po dobu alespoň 5 let,
c) způsob a stav dosavadního bydlení
osoby, které má být byt přidělen
a osob, které s ní jako rodinní příslušníci žijí ve společné domácnosti (velikost,
kvalita a technický stav bytu, počet
osob a rodin v bytě, jejich zdravotní
stav apod.),
d) majetkové poměry osoby a příslušníků
společné domácnosti nezbytné pro posouzení způsobilosti rodiny pořídit si
vlastní bydlení z vlastních prostředků
a dostupných zdrojů,
e) věk, osamělost a zdravotní způsobilost
osoby pro užívání uvolněného bytu
v domě s pečovatelskou službou,
f) vztah k městu z hlediska zaměstnání,
v oboru potřebném pro rozvoj města
nebo pro uspokojování potřeb jeho
obyvatel,

g) přímým příbuzným nájemce obecního
bytu lze přidělit obecní byt jen v případě, že nebude možné přidělit daný byt
jiným zájemcům.
2.1 Další kritéria pro přidělení uvolněného
obecního bytu osobám, kterým je nutno
podle soudního rozhodnutí poskytnout
před vyklizením užívaného bytu bytovou
náhradu, kterou prokazatelně nemůže
zajistit pronajímatel nebo ten, v jehož
prospěch bylo vyklizení bytu stanoveno
soudem:
a) pronajímatel potřebuje byt pro sebe,
manžela, pro své děti, vnuky, zetě
nebo snachu, své rodiče nebo sourozence,
b) je potřebné z důvodu veřejného zájmu
s bytem nebo s domem, které jsou na
území města naložit tak, že byt nelze
užívat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům
opravy, při jejichž provádění nelze byt
nebo dům delší dobu dále užívat,
c) jde o byt na území města, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a vlastník nebo
nájemce těchto prostor chce byt užívat,
d) dosavadní nájemce bytu přestal vykonávat práci pro pronajímatele a ten potřebuje byt pro jiného nájemce, který
pro něho bude pracovat,
e) výpovědi nájmu s přivolením soudu
z jiných zákonných důvodů, je-li nutné
poskytnutí bytové náhrady.
3. Kritéria uvedená v odst. 2. se nepoužijí
při zajišťování bytové náhrady pro toho
z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu je povinen po zrušení
společného nájmu se z užívaného bytu
vystěhovat.

1.

2.

3.

4.

5.

Čl. 6
Výběrové řízení o žádosti
Evidované žádosti posuzuje a vyhodnocuje bytová komise ve lhůtě do 10 dnů po
termínu, který byl stanoven pro podávání
žádosti. Po projednání žádostí v bytové
komisi předloží tato prostřednictvím odboru MěÚ na nejbližší schůzi městské
rady souhrnnou zprávu o podaných a projednaných žádostech s odůvodněným návrhem na přenechání uvolněného bytu vybranému nájemci.
O návhru rozhoduje městská rada usnesením, které je pro odbor MěÚ závazným
podkladem pro vystavení návrhu nájemní
smlouvy.
Před podpisem nájemní smlouvy projedná
odbor MěÚ návrh smlouvy s budoucím
nájemcem. Ostatní žadatele informuje
o výsledku výběrového řízení. Pokud je
přidělován uvolněný byt v domě s pečovatelskou službou zřízeného za přispění
státu, lze nájemní smlouvu uzavřít jen na
doporučení okresního úřadu, které obstará odbor MěÚ.
O tom, že je zajištěna bytová náhrada
způsobilá k nastěhování a k řádnému užívání vydá odbor MěÚ pronajímateli a rozvedenému manželovi (čl. 4, odst. 2., písm.
c) a d) vyhlášky), který o bytovou náhradu
žádal, potvrzení.
Pokud vybraný budoucí nájemce odmítne
nájemní smlouvu uzavřít, rozhodne městská rada na návrh bytové komise o přidělení bytu náhradnímu nájemci. O případném odmítnutí bytové náhrady se odbor

MěÚ a žadatel o bytovou náhradu vzájemně informují. Přidělení bytu náhradnímu
nájemci může dojít teprve poté, kdy pronajímatel nebo rozvedený manžel prohlásí, že se nebude na základě potvrzení
MěÚ o zajištění bytové náhrady domáhat
u soudu vyklizení bytu proti tomu, kdo je
povinen byt vyklidit, nebo v soudním řízení o vyklizení bytu neuspěje. Za tímto účelem stanoví odbor MěÚ pronajímateli
nebo rozvedenému manželovi lhůtu k závaznému vyjádření.
6. Na výběrové řízení o žádostech žadatelů
na uvolněný obecní byt se nevztahuje zákon o správním řízení.
Čl. 7
Podnájem bytu (části bytu)
a výměna bytu
1. Pronajatý obecní byt nebo jeho část může
nájemce přenechat jinému do podnájmu
pouze z vážných důvodů na straně nájemce, na dobu určitou a po předchozím písemném souhlasu městské rady. Žádost
o souhlas k podnájmu předkládá nájemce
odboru MěÚ, který zajistí její projednání
bytovou komisí. V žádosti uvede nájemce
zejména rozsah a dobu trvání zamýšleného podnájmu na straně nájemce i podnájemníka, identifikační údaje k osobě podnájemníka. Souhlas k podnájmu může
městská rada vázat na podmínky, které
musí být obsaženy ve smlouvě o podnájmu uzavřené mezi nájemníkem a podnájemníkem. Stejnopis smlouvy o podnájmu
předává nájemce odboru MěÚ k evidenci.
2. Se souhlasem se mohou nájemci dohodnout na výměně obecních bytů. O předkládání žádosti nájemce obecního bytu
k udělení souhlasu, o obsahu žádosti a jejím projednání platí ustanovení odst. 1.
obdobně. Souhlas i dohoda o výměně
bytu mezi nájemci musí mít písemnou formu. Kopii dohody o výměně bytu předává
původní nájemce obecního bytu odboru
MěÚ k evidenci. Původní nájemce také informuje MěÚ o případném odstoupení od
dohody a o výsledku případného soudního řízení, v němž jeden z nájemců uplatnil
právo na splnění dohody o výměně bytu.
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2.

3.
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Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
Žádosti o nájem bytů, resp. o poskytnutí
bytové náhrady, které byly doručeny městskému úřadu před účinností této vyhlášky
a nebyly kladně vyřízeny, lze projednat v řízení podle této vyhlášky, pokud je žadatel
na výzvu odboru MěÚ doplní údaji a doklady stanovenými touto vyhláškou.
Vznik a trvání dosavadních nájemních
a podnájemních vztahů k obecním bytům
nejsou touto vyhláškou dotčeny.
Právní vztahy vzniklé na základě této vyhlášky mezi městem a ostatními účastníky
jsou vztahy občanskoprávní a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., který mění,
doplňuje a upravuje občanský zákoník.
Zrušuje se vyhláška města Slavkov u Brna
č. 28/1998.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
schválení.
Tato vyhláška se nevztahuje na přidělení
služebního bytu.
Mgr. Petr Kostík
starosta města v. r.
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V měsíčním světle s…

✉

Zpočátku jsem si myslel, že
jde o článek pojednávající
o předmaželské výchově. Alespoň označení
jednotlivých odstavců tomu napovídalo. Od
předehry, přes jednotlivé týdny do posledních
dnů roku. A konečně, zamyšlení se nad tím,
co dál?
Ale nyní vážně! Reaguji na článek „Měsíc
místostarostkou“, uveřejněný v obnoveném
premiérovém čísle Slavkovského zpravodaje.
Z výsledků listopadových voleb loňského
roku nic nenasvědčovalo tomu, že by místostarostenský post na slavkovské radnici obsadil
některý z kandidátů KSČM. Leč za důrazného přispění pánů Seiferta a Palečka z KDUČSL se tak stalo.
Stále nechápu počínání zvláště prvně jmenovaného, který se oháněl slůvkem: „Změna,
změna.“ Přesto již třetí volební období působí
v místním zastupitelstvu a podruhé je členem
rady!? Zvláštní, ale účinné.
Mně toto počínání připomíná vrávorajícího
chodce. Zprava doleva, zleva doprava. Čert,
aby se v tom vyznal.
Lidé zasvěcení žasli, občan se divil. Jenže
karty jsou rozdány a hra začíná od začátku.
Stejně tak, jak je popsáno paní místostarostkou, ohledně zanechaného prázdného stolu
jen se dvěma náboji, které tam zbyly. A právě
zde dochází v populisticky laděném článku
k velké nepřesnosti. Paní místostarostka se
zřejmě nepodívala do všech zásuvek přesto,
že měla nejméně tři dny čas, než začala obcházet kanceláře. Kdyby tak chtěla učinit,
musela by zjistit, že přinejmenším v jedné
z nich zůstaly z minulého funkčního období
cca čtyři miliony korun.
Tato částka sama o sobě dává dobrý základ
při naplňování rozpočtu města na letošní rok,
jak o této skutečnosti informoval člen městské rady Ing. Jiří Matyáš (Slavkovský zpravodaj 1/99). Osobně si myslím, že finanční
injekce je mnohem užitečnější jak stohy píse-
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MS Word – psaní textů
MS Excel – tvorba tabulek
Internet a jeho využití
3 h za 300 Kč + připojení
na internet
Informace na tel.:
44 22 70 37, 44 22 15 95

mností a projevy nadšení. Tyto byly zřejmě
očekávány.
Jenže, člověk míní, život mění a my jdeme
dál…
Ing. Jan Boubín
Vážený pane Boubíne,
s lehkými rozpaky jsem si přečetla úvod
Vašeho článku. Srovnávat práci na radnici
s předmanželským životem je vskutku trochu neobvyklé. (Možná jde ale jen o věc vkusu.)
„Vrávorání zprava doleva a zleva doprava“
není dnes žádnou zvláštností – stačilo se podívat na kandidátky jednotlivých politických stran
v komunálních volbách. Člověk je velmi složitá
bytost; zejména jeho psychika, názory a postoje
se vyvíjejí po celý život. Pomalu se učíme demokracii a zvykáme si na změny, které s sebou přináší. Někdy nás možná pobouří koalice politických stran, jindy komunista na radnici nebo
fakt, že uvolněným funkcionářem se stal člověk,
který postoupil do zastupitelstva jako náhradník. Tyto skutečnosti však automaticky neznamenají, že takoví lidé nemohou být pro město
přínosem a neodvedou kvalitní práci.
Věřím, že se všichni zastupitelé povznesou
nad politické třenice a šarvátky a uvědomí si, že
v dnešní době zajímají občany otázky bydlení,
zaměstnanosti, zdravotní péče, možnosti vzdělání, podmínek pro podnikání a práva na důstojný život daleko více než politická příslušnost
jednotlivých zastupitelů.
Nikdo z členů rady neočekával projevy nadšení, ale všem bylo naopak jasné, že nás čeká
spousta práce a starostí. Přebytkové hospodaření minulého roku není tajemstvím a občané
o něm byli pravdivě na stránkách zpravodaje
informováni. Ještě jednou děkuji předchozímu
zastupitelstvu, představitelům města i pracovníkům městského úřadu a jeho organizací za
to, že dobrým hospodařením umožnili alespoň
v prvním roce našeho volebního období částečně vykompenzovat splátky úvěrů a úroků
z nich.
Jakékoliv připomínky k naší práci vítáme,
jsme ochotni diskutovat o nich a hledat optimální řešení. Bez kontaktu s občany by naše
práce neměla žádný smysl a nebyla by přínosem pro město a jeho obyvatele.
Mgr. Věra Křivánková
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okénko
Územní organizace Svazu diabetiků začala
v únoru t. r. s pořádáním cyklu besed pro diabetiky, kde vás lékaři a zdravotníci obeznámí
s novými poznatky v léčbě diabetu. Klubová
setkání diabetiků se konají 1x měsíčně vždy
v pondělí v Lázeňském domě Emko Medical,
Zlatá Hora 1466 (nová dialýza). Na programu
je beseda k problematice diabetu a rehabilitace.
Další beseda bude 22. března 1999 od 14 h
a od 15.30 h na téma: Aplikace inzulínu a měření glykémie s praktickými ukázkami, které
připraví zástupce firmy Novo Nordisk Mg.
Daniel Vlk, CSc. O dalších besedách vás budeme pravidelně informovat.
ÚO Svazu diabetiků přijímá přihlášky na
rekondiční pobyt diabetiků na poslední zářijový týden v Luhačovicích. Poplatek včetně léčebných procedur, stravování, dopravy, edukace je 1800 Kč na osobu.
Mladí diabetici, přihlaste se na celostátní
setkání diabetiků, které se připravuje o víkendu na podzim také v Luhačovicích. Připraven
je kulturní a sportovní program a také nejnovější poznatky v léčbě diabetu. Účastníci si
hradí pouze cestovné, ostatní náklady hradí
ústředí Svazu diabetiků. Přihlášky do 15. 3.
1999 na tel. 05/44 22 16 46.
Marie Miškolczyová
předs. ÚO Svazu diabetiků

Dopisy ãtenáﬁÛ nemusí vyjadﬁovat stanovisko redakce

Mladí muzikanti soutûÏili
Každý rok vyhlašuje MŠMT ČR
národní soutěž základních uměleckých škol. V tomto roce v oborech klavír, smyčcové a lidové nástroje.
V ZUŠ Slavkov proběhlo školní kolo 20. ledna
1999, kterého se zúčastnilo 21 žáků. Do okresního kola jich postoupilo jedenáct.
Vítězové školního kola soutěže se představili veřejnosti na II. hudebním večeru, který se
konal 28. ledna v sále školy. Rodiče a přátelé
mladých muzikantů si mohli vyslechnout zdařilá vystoupení. Některé malé děti předvedly,
že jsou už velcí muzikanti, starší žáci ukázali,
jak se zúročila mnohaletá práce jejich učitelů
a především jejich vlastní píle a snaha.
A jak dopadlo okresní kolo? Uskutečnilo se

v Rousínově 10. února a naši školu reprezentovali tito žáci: Magdaléna
Ocásková, Jiří Hlaváček, Tomáš Moric,
Vítězslava Šujanová, Veronika Durdová, Petra Pospíšilová, Jana Jedličková, Pavla
Šimoníková, Lenka Poláčková a Věra Nováčková. V konkurenci pěti ZUŠ okresu získali
jedno čestné uznání, dvě 3. místa a pět 2. míst.
1. místem byli oceněni Jiří Hlaváček ve hře na
housle a Magdaléna Ocásková ve hře na violu,
která zároveň postupuje do oblastního kola. Oba
žáky příkladně připravila Miluše Letecká. Všem
žákům patří pochvala a poděkování za dobrou reprezentaci školy. Magdaléně Ocáskové držíme
palce a přejeme hodně úspěchů v dalším náročném soutěžním klání.
Vítězslava Šujanová

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Zpráva z farního úřadu
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás pozdravit na stránkách Slavkovského
zpravodaje a představit se. Jmenuji se Milan Vavro, pocházím z nedalekých Šlapanic a byl jsem ustanoven 11. ledna
1998 panem biskupem Vojtěchem Cikrle jako farář zdejší
římskokatolické farnosti. Byla mi svěřena také péče o slavkovské a bučovické děkanství. Dříve jsem působil 6 let na
Znojemsku ve farnostech Přímětice, Znojmo-Louka, Šatov,
Hnanice a Havraníky a půl roku v duchovní službě pro krajany ve Frankfurtu nad Mohanem. Potěšilo mne, že se po
více letech mohu vrátit do rodného kraje.
Ke slavkovské farnosti patří také okolní obce Němčany,
Hodějice, Heršpice a správa farnosti Nížkovice. V duchovní službě zde působí od svého vysvěcení na jáhna v roce
1997 také pan kaplan Pavel Hrabovec, který pochází
z Horních Louček u Tišnova.
Svou přítomností chceme sloužit všem v tomto městě
a podpořit všechno dobré.
Milan Vavro, farář

Jakub Navrátil (první zleva) bude letos ve slavkovském drese obhajovat
úspěšné působení v Českém poháru MTB kadetů
Další ze sportovních oddílů, který
bychom vám chtěli představit, je

první cyklistický oddíl ve Slavkově.
Byl založen 9. listopadu 1998. Jeho zaměření je především na mládež (máme
žáky, kadety a juniory) a zatím se chceme věnovat především horské cyklistice
(MTB). Bude-li ale zájem, nebráníme
se i dalším odvětvím tohoto sportu.
Oddíl CK Slavkov u Brna chce v letošním roce uspořádat některé soutěže.
Pro děti to bude tzv. Slavkovská liga
horských kol – seriál čtyř závodů, které
bude pořádat ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže:
1. závod – 8. 5. Kolem okolo
Synagogy
2. závod – 13. 6. Po stopách hraběte
Kounice (budou startovat i další kategorie)
3. závod – 11. 9. ?
4. závod – 9. 10. ? finále.

Další aktivitou, kterou oddíl pořádá spolu s Městem Slavkov
u Brna je 2. ročník Běhu Terryho
Foxe. Ten se připravuje na 8. září.
Pokud bude slušné počasí,
chceme u příležitosti vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří
císařů uspořádat 5. prosince vyjížďku po trase Slavkov–Mohyla
míru–Šlapanice–Tvarožná–Stará
pošta–Slavkov. Chceme také zorganizovat seznamovací vyjížďky po
připravovaných cyklostezkách ve
Ždánickém lese.
Je toho poměrně dost na tak
malý a mladý oddíl, který se bude
muset vyrovnat i s povinnostmi
těch nejlepších absolvovat šest závodů Českého poháru po celé republice. Finanční stránku tohoto
sportu budou muset z velké části
nést rodiče, tak jak je to u většiny
malých sportů…
Informace a přihlášky do klubu
můžete získat u p. P. Navrátila,
ČSA 255, tel. 44 22 71 09 nebo
u p. B. Hanáka, Tyršova 1249, tel.
44 22 16 64.
PN

V neděli 28. března se ve Slavkově u Brna (hala Agroklasu) uskuteční 2. halové mistrovství České republiky v beachvolejbale
mužů za účasti našich nejlepších dvojic. Turnaj bude zahájen v 9
hodin a finálový zápas zakončí celé mistrovství v 16.30 hod. Pro
diváky jsou jako vždy připraveny soutěže o zajímavé ceny, módní přehlídky a pivovar Černá Hora bude svůj pěnivý mok čepovat zdarma. Samotnému mistrovství předcházejí dva kvalifikační
turnaje, z nichž první se bude konat 14. 3. v Praze a druhý 21. 3.
ve Slavkově. Srdečně Vás všechny zve SK Beachvolejbal Slavkov
u Brna.
SKB

Kalendář akcí – březen 1999
Datum

4. 3.
12. 3.
12.3.
13. 3.
14. 3.
18. 3.
do 20. 3.
21. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
28. 3.
31. 3.
-

hod.

16.30
8.30
10.00
19.00
7.00
13.30
16.30

akce

Zájezd na plavání
Velikonoce s kamarády
pro MŠ a ZŠ
Koncert ZUŠ Kyjov
Jednodenní zájezd na hory
Zájezd na divadelní představení O Budulínkovi
Zájezd na plavání
Počátky české státnosti a evropská integrace
II. kval. turnaj hal. mistrovství v beachvolleyballu
8.30, 10.00 Pekelné plány - pohádka
8.30, 10.00, 19.00
9.00–14.00 Setkání vlastivědných kroužků k 90. výročí
úmrtí dr. Michaela Vaňáčka
19.00
Koncert pro přátele – hudba období renesance a baroka
v podání brněnského souboru MUSIKA FELIX
II. halové mistrovství ČR v beachvolleyballu
15.00
Můj svět… vernisáž výstavy obrazů a ikon
kazašského umělce-monumentalisty
A. A. Ključinského
O nejkrásnější kraslici – IV. ročník okrskové výtvarné
soutěže - uzávěrka soutěže: 26. března 1999

místo konání

pořadatel

krytý bazén Vyškov
Společenský dům

DDM
HM-CKS

sport
kultura

Zámek - Rubensův sál
Červenohorské sedlo
divadlo Radost Brno
krytý bazén Vyškov
Zámek - severní křídlo
Beachvolleyballová hala
Společenský dům

společ.
sport
kultura
sport
výstavy
sport
společ.

Zámek - Rubensův sál

HM-CKS
DDM
DDM
DDM
HM-CKS, OM Brno-v.
SK BV Slavkov
ZŠ Komenského
HM-CKS
HM

společ.

Zámek - Rubensův sál

HM-CKS

společ.

Beachvolleyballová hala
Zámek - Historický sál

SK BV Slavkov
sport
HM-CKS
výstavy
velvyslanectví Kazachstánu
SINEKO International Brno
DDM Slavkov
společ.

-
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Zpûvn˘
pták

1. díl
tajenky

SPZ
Tﬁebíãe

Cizí
Ïenské
jméno

Slavkovsk˘
podnik

Jméno
Edisona

Odûvní
tvorba

Popravãí

Pobídka

¤ímská
bohynû
úrody

Kolos

Rosolovitá
hmota
Osobní
zájmeno

Slovenská
ãíslovka
Chem. zn.
hliníku

Anglick˘
2. díl
tajenky ‰lechtick˘
titul

Slov. polní
míra
Chebsk˘
závod

Slovenská
ﬁeka
Jap. lovkynû ústﬁic

SPZ
Svitav

7

Koupací
nádoba
Úmrtí

âesk˘
malíﬁ

Latinské
pﬁíslovce

Osamocen

LyÏe
SLOVANSKÁ 1075, SLAVKOV U BRNA

B˘VAL˘ AREÁL CUTISINU

SZP
KromûﬁíÏe
âesk˘
fotograf

Obchodní
dÛm

✼
✼
✼
✼
✼
✼

KOBERCE – kusové i metrové
PVC – i samolepicí
KORKY – podlahové i obkladové
PLOVOUCÍ PODLAHY
PARKETY
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Tmel

Zesílen˘
zápor
Chem. zn.
americia
Odlév. forma

PﬁedloÏka
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po–Pá:
10–17
So:
9–12
05
44
22
10
47
☎
ROZVOZ KOBERCÒ SAMOZ¤EJMOSTÍ

Inic. zpûváka Reeda
Pﬁíbuzn˘

(po Slavkově zdarma!!!)

Zn.
polomûru

Anglicky
„kﬁiãet“

Druh
zeleniny
Podnik
zahr. obch.

Angl.
zkratka pro Pﬁikr˘vky
„ãíslicov˘“

Jednotka
informace

Zkratka
kusu
Moﬁská
vydra

Asiat
SPZ Ústí
nad Labem

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
ARMAGEDDON – Bruce Willis zachraÀuje svût
v akãním filmu. Velkolepá podívaná!
HON NA MY‰ – V˘teãná komedie pro celou rodinu.
ZTRACENI VE VESMÍRU – Na dobrodruÏné cestû vesmírem. Akãní sci-fi (více neÏ 750 speciálních efektÛ).
OBÛÈ – Lorenzo Lamas se vrací! Napûtí, vá‰eÀ, peníze
v portorickém pekle.
DENTISTA 2 – Mistrovsk˘ horor, pﬁi kterém budete litovat, Ïe vám nûjaké zuby vÛbec narostly.
RUCE OD KRVE – David Duchovny v hlavní roli napínavého thrilleru.
BIG LEBOWSKI – Film aÏ nechutnû natﬁískan˘ originálními gagy a navíc skvûle herecky obsazen˘.
GARGANTUA – Je nebezpeãnûj‰í neÏ armáda vojákÛ… A má hlad!
MERLIN – Pﬁedstavte si svût, kde se sny a kouzla stávají skuteãností.
MSTITELÉ – Uma Thurman, Ralph Fiennes a Sean
Connery zachraÀují svût ve velkém stylu. Akãní komedie.
RUD˘ LABYRINT – Richard Gere – vzru‰ující napûtí
o boji za svoji nevinu.
ZAﬁÍKÁVAÃ KONÍ – Robert Redford – romantick˘
epos o lásce a nadûji.
NA OST¤Í NOÎE – Anthony Hopkins, Alec Baldwin.
Co kdyÏ se vá‰ nejvût‰í nepﬁítel stane va‰í jedinou
‰ancí na pﬁeÏití?
INVAZE – Luke Perry v hl. roli filmu podle románu Robina
Cooka. 68 % lidstva je nakaÏeno neznám˘m virem…
VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Prá‰ek
k pﬁípr.
ãokolády
Domácké
Ïen. jméno
SPZ Prahy

DraÏba

Náﬁeãnû
strop

Gentleman

Zkratka
pro rubl

Îenské
jméno

Nápovûda:
item, roar

KŘÍŽOVKA O CENU S VTIPEM
V nemocnici vás o půlnoci vzbudí, … dokončení v tajence.

Bedřich Maleček
Polní 1337
684 01 Slavkov u Brna
tel. 05/44 22 06 61

grafika, sazba, tisk

Tajenku zašlete na korespondenčním lístku do 18. března na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01 Slavkov
u Brna. Jeden vylosovaný výherce získává od prodejny koberců kusový koberec dle vlastního výběru o rozměru 80x150 cm. Jméno výherce zveřejníme v březnovém čísle, které vyjde 27. 3. 1999.

!

E
VE
E
LIIIV
V
L
L
Na 21. 2. 1999 byla v M. C. BARÁK avizována Funky dance party se skupinou DUST
a její předkapelou ANIMAL FARM.
Ta nastoupila před devátou hodinou, aby
otevřela sobotní koncert. Hudba Animal Farm
se pohybovala někde mezi Nirvanou a Pearl
Jam. Skupina zaujala svou zemitou syrovostí,
kterou občas okořenila dávkou melodična. Jako
jediná slabší stránka jejich setu se jevil výkon
bubeníka, který se raději nepouštěl do šlapavějších rytmů a jeho hra ubírala Animal Farm na
síle. Dá se však říci, že jejich třičtvrtěhodina nenudila a navodila atmosféru pro vystoupení následující skupiny.
Asi po půlhodině se z minipódia ozvaly tóny
patřící hlavní kapele večera – DUST. Dust v M.
C. Barák prožili svou obnovenou premiéru.
Kromě toho, že se kapela přejmenovala zpět na
Dust, představila také nového muže na postu

vokalisty. Ten kromě klasického funky zpěvu
přidal ve vyšších polohách nezbytnou dávku
energie, nicméně jeho výkon poznamenal (ne
jeho vinou) katastrofálně nazvučený zpěv.
Zbytek kapely se po několikaměsíční pauze,
kdy Dust pilovali nový materiál, rozjížděl trochu pomaleji a hlavně bubeník si v prvních
třech písních vybral „oddechový čas“. Od čtvrté písně (jediná předělávka od Faith No More)
se však kluci rozehráli a na zbytku materiálu to
bylo znát. Bezchybná rytmika pulsovala hlavně
díky hutnému zvuku a skvělé obsluze basy, která nastartovala zbytek kapely k solidnímu výkonu.
Oproti dřívější produkci se Dust změnili
hlavně v tom, že kromě klasického zvonivého
funky přidali tu trochu jazzu, tam pasáž laděnou
do grunge atd., což přidalo na rozmanitosti jejich hudby. Kluci předvedli svou funky nálož
před asi stovkou diváků. Kdo přišel náhodně,
byl jistě zaujat zajímavým koncertem, kdo přišel na předem avizovaný funky dance, rozhodně
odcházel nadmíru spokojen.

• TRIANGL LEASING – el. domácích
spotřebičů bez ručitele, navýšení dle
katalogu. Tel. zázn.: 05/74 80 76 nebo
0602/83 04 85
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 25. února 1999 jsme vzpomněli prvního 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

SECOND HAND
Slavkovská skupina SECOND HAND, která vznikla v roce 1994, hraje převážně bluegrass, což je akustická forma country. Ve skupině hraje Radek Mařík (kytary všeho druhu,
zpěv) se svým bratrem Zdeňkem (kontrabas,
bezpražcová baskytara, zpěv) a Hynek Tecl
(banjo, kytara, zpěv). „Protože se naše muzika
vymyká jakýmkoli hudebním ,škatulkám‘, považujeme za největší úspěch fakt, že na nás
chodí stále dost lidí,“ řekl R. Mařík. Nutno
ovšem podotknout, že SECOND HAND se úspěšně zúčastnil i řady soutěží, z nichž například zvítězil v soutěži trampských, folkových
a country skupin v Teplicích. V současnosti má
skupina dost nabitý muzikantský kalendář
a vystupuje několikrát do měsíce především na
country bálech, hudebních přehlídkách a podobných akcích. V dohledné době ji například
čeká společné vystoupení se známým brněnským Kamelotem.
Členové skupiny se scházejí minimálně dvakrát týdně, i když, jak sami říkají, času na
zkoušení a vystupování je díky pracovnímu
vytížení členů kapely méně než by chtěli. „Jak
připomíná název SECOND HAND neboli
z druhé ruky, hrajeme zatím muziku převzatou.
Nejraději „podruhé používáme“ repertoár blu-

ŽIDLE
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egrassové skupiny COP. S chutí si však zahrajeme i moderní trampskou muziku kapely
HOP TROP,“ uvedl Hynek Tecl. Podotkl dále,
že ačkoli je bluegrass hudbou americkou, zpívají výhradně česky. „Na soutěžích amatérských skupin jsme viděli spoustu kapel hrající
vlastní písničky, které se nám příliš nelíbily.
Proto si myslíme, že je lepší hrát dobře přejaté
skladby a mít zaplněný sál, než hrát vlastní
muziku, na kterou přijde jen pár lidí stejně naladěných jako dotyčná kapela a myslet si přitom něco o vlastní výjimečnosti,“ řekl za celou
slavkovskou kapelu Radek Mařík. „Chceme
prostě hrát písničky, co zahřejí. Jde o písně
rychlejšího tempa, které publikum osloví,“ dodal Z. Mařík.
Nejbližší termín, kde můžete SECOND
HAND vidět, je country večer 5. března v rockovém klubu ve Slavkově.
(pej)

Foto zleva: Zdeněk Mařík, Radek Mařík
a Hynek Tecl

KŘESLA Václav

VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

Eliá‰

Budoucí prvňáčci
se nestyděli
Na ZŠ Komenského nám. ve Slavkově
u Brna proběhl 28. ledna 1999 zápis dětí do
I. tříd. Téměř pětašedesát budoucích prvňáčků
překročilo poprvé se svými rodiči práh naší
školy. Nastávající školáky přivítali jejich budoucí spolužáci se svými učitelkami.
První seznámení proběhlo ve svátečně vyzdobených třídách na výbornou. Děti se nestyděly, byly bezprostřední, některé přednesly
básničku nebo písničku. Odměnou jim byla
spousta dárků od starších žáků školy, které na
ně čekaly na samotný závěr zápisu. Od září tito
prvňáčci vymění svůj dětský pokoj za některou
ze tříd v naší škole. V jejich rozjásaných očích
bylo vidět, že se těší na 1. září, kdy se opět se
všemi setkají.
ZŠ Komenského nám. 495 si Vás dovoluje
seznámit s těmito údaji:
Stabilní a kvalifikovaný učitelský sbor s novými a mladými učiteli a vychovateli zajišťuje
vysokou kvalitu výchovy a vzdělání v moderních učebnách pomocí nejnovějších výukových
prostředků (např. dvě počítačové pracovny, jazyková učebna, učebna pro základy administrativy – psaní strojem, odborné pracovny s barevnou televizí a videem…).
Vaše děti mohou využít této nabídky:
– malé počty žáků v prvních třídách – škola hrou
– výuka cizích jazyků – An, N, Fr…
– moderní vyučovací metody – hra, experiment,
vyučovací bloky, individuální přístup…
– ekologická výchova
– volitelné předměty – výuka základů administrativy a účetnictví, druhý cizí jazyk…
– pestrá činnost Školního sportovního klubu (míčové hry, atletika, pódiová vystoupení…)
– školní jídelna a družina přímo v budově školy
– studijní výběrové třídy od 5. ročníků, rozšířené
o druhý cizí jazyk a informatiku
– poradna pro dyslektické žáky
– každoročně veřejná reprezentace školy kulturním vystoupením pro město Slavkov
– výjezdy žáků do zahraničí – Francie (Darney),
Rakousko, Polsko, Itáli (Bibione)
– kulturní zájezdy žáků do divadel – Praha, Brno
– kroužek Dramatická výchova – každý rok celovečerní divadelní hra pro veřejnost
Naše zásada: Žák nemá strach z vyučování,
důvěřuje učitelům i spolužákům.
Mgr. Jaromír Pytela
ředitel školy

Program music klubu firmy
E-com v kazematech - BﬁEZEN

M.C. Barák (z dírou)
5. 3. COUNTRY VEâER
(Second hand) 20,–
6. 3. ETNODANCE
(DJ Bulibán)
Veãer pln˘ kﬁepãení
12. 3. QJETO· (21 h)
20,–
brnûnská rock kapela (Beatles,
Oasis, Verve, U2…)

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

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

13. 3. Soukromá akce
UZAV¤ENO
19. 3. HOUSEPARTY
25,–
(profi-DJ-MUZZY; DJ VIK, DJ KOALA)
20. 3. TECHNODANCE
(DJ PU·KYN) 20,–

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

9

Oblastní charita Vyškov
Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba v rodinách (dále jen CHOPS)
je jedním z projevů činnosti charitních organizací.
Starým, nemocným a nemohoucím lidem poskytuje nezbytnou pomoc a potřebné ošetření v rodině.
Cílem činnosti CHOPS je zajištění komplexní péče o „celého člověka“. Služba je
přednostně určena sociálně slabým a osamělým lidem, o něž se nemůže starat vlastní rodina, bez ohledu na vyznání či politickou příslušnost.
Rozsah ošetřovatelské služby je určen indikací klienta, kterou stanoví jeho ošetřující lékař.
Služba se řídí pokyny ošetřujícího lékaře na základě smlouvy s ním uzavřené. Pokud se jedná
o práci zdravotní sestry, po domluvě s obv. lékařem hradí výkona zdravotní pojišťovna.
CHOPS zajišťuje:
• zdravotnické výkony podle seznamu zdravotních pojišťoven,
• péči o domácnost nemocného člověka,
• celkovou toaletu u těžce nemocných,
• zajišťování nákupu a jídla,
• podávání stravy a tekutin,
• praní a žehlení prádla,
• doprovod k lékaři,
• vyřizování na úřadech apod.
• na požádání zprostředkuje duchovní péči,
• nabízí pomoc rodinám při hlídání dětí během dne.

Svatební salon

Lucie

Pracovníci CHOPS věnují dostatek času
osobnímu kontaktu s klientem. Navštěvují
svého klienta jako známého či přítele.
CHOPS nabízí pomoc rodinám starajícím
se o nemocného. Kromě standardních pečovatelských, ošetřovatelských a zdravotnických
služeb provádí zaučování rodinných příslušníků v manipulaci s nemohoucím, zajišťuje
zdravotnický materiál, propůjčuje potřebné
zdravotnické pomůcky.

NAROZENÍ DĚTÍ – leden, únor
Lukáš Kudlička, Zlatá Hora 1362
Filip Pýrek, sídl. Nádražní 1155
SŇATKY – leden, únor
Leoš Taufer – Slavkov
Jana Šmerdová – Slavkov
Radek Vyhňák – Bučovice
Magdalena Ďurková – Bučovice
ZEMŘELI – leden, únor
Radoslav Horna, Brněnská 119 – 44 let
Alois Voplakal, Zlatá Hora 1357 – 76 let
Radomír Hrbek, Dvořákova 858 – 69 let
Jan Koláčný, Tyršova 920 – 80 let
Jana Jeřábková, Komenského nám. 329 –
55 let

Zajímavosti z našeho kraje
CHOPS přebírá stroprocentní péči o klienta v různých mimořádných situacích (rodinná
dovolená, lázně, nemoc atd.). Pracovní doba
je neomezená a přizpůsobuje se klientovi, a to
i o nedělích a svátcích.
Kontaktní telefon: Oblastní charita, nám.
Svobody 34, 682 02 Vyškov-Dědice - 0507/
/35 07 79 (tel. záznamník) čtvrtek 13–16 hod.
paní Hrdová 0507/219 94 ve več. hodinách
paní Osičková 0507/225 08 ve več. hodinách
paní Havířová 0507/37 16 69 pro Slavkov
a Bučovice.

Slavkov u Brna
Palackého nám. 74
tel. 44 22 05 26 (salon)
44 22 01 19 (privát)

V r. 1996 vydal Klub přátel obce Němčany
informačně cennou brožuru v rozsahu 70
stran pod názvem OBEC NĚMČANY. Pohled
do historie a popis přírodních poměrů zpracoval Stanislav Stejskal za spolupráce těch, kteří svými vzpomínkami a znalostmi přispěli
k přiblížení života obce v různých etapách jejího vývoje. Ilustrace a grafickou úpravu provedla Marie Kovaříková-Kočí. Cílem autora
a vydavatele bylo rozšířit poznatky o obci obsažené pouze v díle Slavkovský okres P.
Aloise Ličmana, slavkovského rodáka a popovického faráře. To bylo vydáno v r. 1921
v edici Vlastivědy moravské a dosud je stěžejním badatelským pramenem pro naši oblast.
JS

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

oznamuje
změnu adresy – nyní
Palackého nám. 74
1. patro

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

NABÍZÍME:
❦ svatební šaty
❦ závoje, ozdoby
❦ pelerýnky
❦ šaty do tanečních
❦ šaty pro družičky
❦ šaty pro svaté

přijímání
❦ svatební oznámení
❦ snubní prstýnky
Otevřeno: Po, St
Út, Čt
Pá

Společenská kronika

10–12 h
13–17 h
11–16 h

13–17 h

Využijte našich služeb ❦ Těšíme se na Vaši návštěvu

KRÁLOVSTVÍ PLNÉ ELEKTRA

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Půjdu už do školy?

Logopedická třída MŠ

Den otevřených
dveří v MŠ Pohádka
Rok 1999 je vyhlášen jako Rok soukromých škol. Nejen tento důvod, ale i pětileté
výročí činnosti soukromé mateřské školy, které právě v těchto dnech slavkovská Pohádka
slaví, bylo důvodem k zamyšlení, jak dát příležitost veřejnosti podívat se na prostředí,
v němž slavkovští „mateřáčci“ tráví svůj čas,
zatímco jejich tátové a mámy pracují, nebo se
starají o mladší sourozence.
Přípravami na tento den D žily všechny zaměstnankyně školy, především paní učitelky.
Konečně nastal den D. Mezi pozvanými hosty
na dopolední ukázku byli i zástupci Sdružení
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska,
zástupci ŠÚ Vyškov, OPP Vyškov, MěÚ
Slavkov, ZŠ a další. Z 32 pozvaných se dostavilo 20, šest se omluvilo pro důležité jednání
v parlamentu a na poradě MŠMT. Odpoledne
bylo věnováno veřejnosti.
Paní učitelky předvedly krátké ukázky
z práce s dětmi se zaměřením na některé aktivity, které mateřská škola mimo jiné nabízí.
Hosté si také prohlédli nové vybavení v celé
mateřské škole, její nové uspořádání, ale také
především vybavení logopedické třídy
s „Vyzvídálkem“ na počítači. Vysoce hodnotíme návštěvu TV Kabel Plus právě proto, že
soukromé mateřské školy jsou v okrese
Vyškov jen dvě, a tak mohou prostřednictvím této domácí televize nahlédnout do
Pohádky i ti, kterým z jakýchkoliv důvodů návštěva nevyšla.
Zdenka Pindryčová

28. leden 1999 byl pro všechny slavkovské předškoláky významným dnem. Konal
se totiž zápis do prvních tříd na základních
školách.
Děti se na zápis nejen těšily, ale i pečlivě
připravovaly. Učily se znát svoje jméno a adresu bydliště, rozlišovat barvy, geometrické
tvary, číslice, každé mělo připravenou báseň
nebo píseň. A pak už záleželo na každém
z nich, co u zápisu předvede.
Druhý den se vrátili předškoláci do mateřské školy plni dojmů. Ve školách byli pěkně
a vlídně přijati, dostali i dárky na památku.
Většinu dne jsme si povídali a kreslili zážitky
ze školy.
Z naší mateřské školy na Koláčkově náměstí šlo k zápisu 32 dětí. Stále však přibývá
rodičů, kteří žádají pro své dítě odklad školní
docházky. Jak vlastně poznat, jestli je dítě pro
vstup do školy dostatečně „zralé“?
Náš významný pedagog 17. století J. A.
Komenský už tehdy stanovil jako nejvhodnější věk vstupu do školy 6 let pro většinu dětí.
Výslovně však upozornil na individuálnost
této hranice a důrazně varoval proti předčasnému zařazení dítěte do školy. Začátek školní
docházky znamená pro dítě velkou životní
změnu, která klade značné nároky na adaptaci celého dětského organismu. Aby dítě mohlo úspěšně plnit tyto požadavky, mělo by být
k tomu vnitřně vybaveno a připraveno, to znamená dosahovat určitého stupně připravenosti na školu.
Jsou vymezena tři základní kritéria, podle
nichž pedagogové a psychologové rozhodují,
zda je dítě pro školní práci zralé:
– tělesná zralost – nejčastějším, nejjednodušším, ale zároveň i nejméně průkazným
ukazatelem vyspělosti dítěte je posuzování
jeho výšky a váhy. U dětí dochází k proměně
tělesné stavby – celkové protažení postavy,
prodloužení končetin, relativní zmenšení hlavy. Nastávají změny v ovládání těla, lépe koordinuje volné pohyby i mimiku.
– psychická zralost – v poznávací činnosti
dítěte dochází ke změnám. Zralý prvňáček by
měl umět koncentrovat svoji pozornost, záměrně si zapamatovat, uchovat v paměti a vybavovat nové poznatky. U dětí nastupuje rozumový přístup k věcem a jevům, fantazie je
naopak potlačována. Předškoláci by měli
umět také kontrolovat své afekty a impulsy,
odložit splnění svých přání na pozdější dobu,

Bﬁezen – do Jonseredu vlezem!
Nenechte jaro, aby Vás pﬁekvapilo!
JiÏ nyní se pﬁijìte podívat na stroje,
které Vám pomohou
pﬁi práci na zahradû

Slavkov u Brna, Buãovická 325 • Po–Pá 8–17 h., So 8–12 h • tel./fax: 05/44 22 71 77

těšit se z úspěchu, který má být motivací pro
další školní práci.
– sociální zralost – charakterizujeme ji jako
schopnost přijmout roli školáka. Tento požadavek je schopno plnit dítě, které již v posledních měsících předškolního věku dovedlo
podřídit svůj zájem skupinové hře, respektovalo pravidla společné činnosti a cítilo uspokojení z tohoto uplatnění.
Pedagogové a psychologové se snaží omezit počet neúspěšných žáků, a tím čelit výukovým a zdravotním důsledkům počáteční neúspěšnosti. Tělesnou zralost posuzují hlavně
pediatři, k posouzení psychické a sociální zralosti je vypracováno psychology několik
zkoušek, tzv. testů školní zralosti.
Pro rodiče, kteří ještě nemají úplně jasno,
jesli dítě do školy dát či ne, je vždy možnost se
poradit s odborníky – s učitelkami v mateřské
škole, s pediatry a odbornými psychology v pedagogicko-psychologických poradnách. Někdy
je totiž odklad docházky úplně zbytečný!
Závěrem bych chtěla dětem popřát, aby do
první třídy vstoupily radostně, aby dostaly
hodnou a dobrou paní učitelku a těšily se
z výsledků své práce. Rodičům pak přeji hodně trpělivosti a pochopení pro nové starosti
svých dětí.
Mgr. Eva Jurásková
ředitelka MŠ Koláčkovo náměstí

Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 28. ledna 1999 se uskutečnil na
Základní škole Tyršova zápis žáků do 1. ročníku. Všechny děti i s rodiči přivítali žáci 4. a 5.
ročníku pásmem písniček a scének. Po příjemně navozené atmosféře se děti podívaly na pásmo krátkých filmů „Mach a Šebestová“.
Rodiče se mezitím na společné schůzce dozvěděli, jak si naše škola představuje budoucí spolupráci při vzdělávání jejich dětí. Pak se všichni rozešli do tříd, kde proběhl samotný zápis.
Děti poznávaly tvary, barvy, recitovaly a zpívaly. Mnohé už také poznávaly některá písmenka
a číslice. Všechny se moc snažily a dělaly svým
rodičům radost. A my už se těšíme na další třídu plnou nových tváří.
Závěrem chci poděkovat rodičům za projevený zájem o naši školu a učitelkám I. stupně
ze přípravu a průběh zápisu.
Vladimír Soukop
zástupce ředitele

Dramatický kroužek
ZŠ Komenského Vás zve
Udělejte si čas a přijďte se podívat, jak dopadnou Pekelné plány
v naší nové pohádce. Pro veřejnost budeme hrát 26. 3. 1999 v 19 hodin
ve Společenském domě, jehož zaměstnanci a vedoucí paní Marková
nám již dlouhá léta všemožně pomáhají, aby dlouholetá tradice ochotnických divadel nezmizela ze Slavkova úplně.
Kroužek na naší škole pracuje patnáct let. Už jsme hráli maňáskové
divadlo, spoustu vánočních besídek a jiných kulturních vystoupení, nejvíce ale děti baví hrát „velké divadlo“. Hrubínova Sněhurka, Jílkova
Popelka patří do klasiky. Vzhledem k počtu a věkové různorodosti dětí,
od druhé po devátou třídu, si raději píšeme pohádky sami: Jak se pečou
čarodějnice, Lesní čarování, Lenošení. S dekoracemi, kostýmy a tanečky nám pomáhají kolegové ze školy i ZUŠ.
Je to pěkná a veselá práce a největší odměnou je radost dětí z úspěšných představení.
Mgr. Iva Kočí

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Pracovníci Technických služeb využili příznivého počasí (dostatečně silný led na rybníku a teplota max. do –5 °C), aby s použitím vysokozdvižné hydraulické plošiny radikálně omladili nebezpečně se naklánějící staré vrby. Omlazením hlubokým řezem mají tyto stromy šanci dalších
několik let zpevňovat břehy rybníka. Důkazem tohoto tvrzení je stejným
způsobem zmlazená stará vrba ve Svojsíkově parku na Komenského ná-
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městí, která se stala se svou svěží mladou korunou ozdobou parku. • Na
třetím snímku pracovníci TS ve Slavkově opět s použitím techniky ořezávají přerostlé topoly na Čelakovského ulici. I zde provedli svou práci
kvalifikovaně, rychle a čistě. • K likvidaci menších větví namísto spalování slouží tento štěpkovač. Drcená dřevní hmota se používá k vysypávání ploch osázených keři nebo stromy.
Foto: Radoslav Lánský

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Pﬁíroda Slavkovska
Ondatra pižmová

Dagmar Puškáčová

Až 25 cm dlouhý ocas má ze stran mírně zploštělý. Živí se převážně rostlinnou potravou.
V březích potoků nebo rybníků si vyhrabábá
dlouhé nory, které jsou zakončeny malou komůrkou. Vchod do nory bývá pod vodou. Na rybníku
je někdy kupka z různých rostlin (rákosí, kořeny
stromů, vodní rostliny), která ční až metr nad
hladinu vody. Je to její zimní úkryt.
Ondatra se rozmnožuje od května do října.
Pižmový pach šíří hlavně samci v době páření.
Samice je březí 28–30 dnů a v jednom vrhu má
5 až 9 mláďat. Během roku rodí samice až čtyřikrát. Mladí z prvních vrhů se mohou ještě v témže roce rozmnožovat.
Velmi dobře se dá ondatra pozorovat v období
sucha, kdy hladina Litavy klesne a jsou vidět
vchody nor. Zdá se, že ondatry si u nás na člověka zvykly a není vzácností je zahlédnout při shánění potravy. Jejich přítomnost v Litavě a rybníku svědčí také o tom, že s chemickým
znečištěním to není tak špatné.
(mab)

Při procházce po břehu Litavy nebo kolem
rybníka často můžeme spatřit velkého hlodavce
– ondatru pižmovou (Ondatra zibethicus). Žije
u nás teprve necelé století. V roce 1905 bylo do
Čech přivezeno z Kanady asi 10 párů ondater
a vypuštěno do rybníků v okolí Dobříše u Prahy.
Dobré podmínky a obdivuhodná množivost (tak
jako u ostatních myšovitých) jí pomohly k rozšíření po téměř celém území střední a západní
Evropy.

Ondatra připomíná tvarem i velikostí známějšího potkana. Je velmi dobře přizpůsobena k životu ve vodě. Dlouhá je až 40 cm, tělo má pokryto velmi hustou a jemnou srstí a mezi prsty
zadních noh má plovací blány. Má velmi
vyvinuté hlodáky a ušní otvory může uzavírat.

Poznámka
Ještě ke kalousům z minulého čísla Zpravodaje: díky informacím p. L. Kohoutka jsem
se dozvěděl, že kalousi ušatí úplně ze Slavkova
nezmizeli. Je jich kolem 30 kusů ve smrcích na
Jiráskově ulici.
PN

OBUV
KOÎENÁ
GALANTERIE
se přemístila
na ul. Husova 61,
Slavkov u Brna
do prostor prodejny
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Náčrt půdorysu zámeckého areálu ve
Slavkově u Brna ze sbírky plánů
F. Nicolai, Stuttgart. Další ze série neznámých plánů Slavkova
NÁČRT PŮDORYSU ZÁMECKÉHO
AREÁLU VE SLAVKOVĚ v první etapě přestavby navržené dvorním architektem
DOMENICEM MARTINELLIM pro hraběte
DOMINIKA ONDŘEJE Z KOUNIC († 1705).
Doplnění informací k prospektu města
Slavkova z 1. čísla Slavkovského zpravodaje.
Sbírka plánů z r. 1710–1720 z fondu: –
FERDINAND FRIDRICH VON NICOLAI, STUTTGART.
Plán dokladuje rozsah započatých prací, které
provedl na přestavbě zámku JOHANN GEORG
BITTERPHEIL, doživotní stavitel rodu Kouniců,
malíř a restaurátor. Zemřel v roce 1732 ve stáří
83 let. Jeho nástupcem se stává v roce 1731 W.
PETRUZZI.

12

Řazení objektů dle čísel:
1. PŘEDZÁMČÍ s hospodářskými budovami
při severním křídle renesančního zámku
a předtím hradu – komendy BRATŘÍ
ŠPITÁLU PANNY MARIE.
2. ALTÁN
3. Původní barokní zahrada.
4. PŘÍKOP pevnostního areálu na způsob citadely.
5. NOVÉ ZÁPADNÍ KŘÍDLO zámku dle projektu D. MARTINELLIHO dokončené v roce
1701.
6. Část arkádového nádvoří renesančního
zámku a předtím tzv. Rajského dvora pevnostního kláštera – komendy.

7. ZÁMECKÁ VĚŽ, svou stopou se částečně
kryje s původní nárožní válcovou věží –
Bergfritem budovy komendy.
8. SEVERNÍ KŘÍDLO RENESANČNÍHO
ZÁMKU – dříve hlavní budova hradu a komendy – sídlo konventu špitálních bratří
s ohřívárnou pro příchozí, kuchyní, jídelnou, rytířským sálem a místnostmi v patře.
9. Započaté výkopy a mohutné stavby sklepení 1. a 2. podzemního patra zamýšleného
VÝCHODNÍHO KŘÍDLA rezidenčního
zámku dle projektu D. MARTINELLIHO.
Takto původně navržený uzavřený obdélníkový půdorys zámku otevírá v dnešní čestný dvůr architekt W. PETRUZZI po roce 1731,
za významné spoluúčasti hraběnky Marie
Arnoštky z Rietberku. Pro ni navrhuje
IGNACIO VALMAGGINI přístavbu historického
sálu k původnímu úzkému západnímu křídlu D. Martinelliho.
10. Gotický řádový kostel špitálních bratří
a farní chrám sv. JAKUBA VĚTŠÍHO z roku
1323, zbořen v r. 1757.
11. Chráněný areál původního hřbitova ve
vnitřním pevnostním pásmu. Umožňoval
případné soustředění obyvatel města při
ohrožení. V r. 1658 je založen nový městský hřbitov při kapli sv. JANA KŘTITELE. Na
starý hřbitov byli v r. 1945 uloženi padlí rudoarmějci.
12. Vysoká MĚSTSKÁ VĚŽ s ochozem, hodinami a zvonice chrámu. Symbol prosperity
a prestiže města. Zbořena v r. 1770.
13. SEVERNÍ MĚSTSKÁ HRADBA u Zámecké brány.
J. Seifert
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