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Lucie, Kateřina, Jana, Eva, Magda,
Lukáš, Ondra, Petr a spousta dalších „náctiletých“ se na nás v těchto dnech usmívá
z výloh obchodů. Svým pohledem nám říkají jediné: Tak a teď budeme skutečně dospělí. A od této dospělosti je dělí už jen málo maturita.

Zkouška dospělosti
Vám všem, které zkouška dospělosti
v těchto dnech čeká, držíme pěsti. A vám,
kteří už jste ji s větším či menším úspěchem
zvládli, gratulujeme.
Teď už je na vás, co se svým životem provedete. Stojíte na startovní čáře, jednu „bitvu“ již máte za sebou. Souboj s dětstvím je
již ukončen a teď vás čeká boj o něco složitější, kdy se budete rozhodovat sami za sebe
a sami si ponesete jak sladké plody úspěšně
vykonané práce, tak i hořké hrozny neúspěchu. Ještě než se do „dospěláckého“ života
vrhnete, promyslete si, co vlastně od života
chcete a jak si ho představujete. Cokoli uděláte už nebudete moci vrátit zpět. Hodně
štěstí!
Petra Janošíková

Předseda vlády ČR Miloš Zeman při návštěvě Slavkova 4. května.
(Článek Ministři navštívili Slavkov na straně 3.)

Foto: H. Nováková

Starosta odpovídá na dotazy občanů
Pane starosto, v posledních
letech stagnuje v celé republice
výstavba obecních bytů, dočkají se mladé rodiny ve
Slavkově konečně řešení bytové situace?
Mohu říci, že připomínky
k řešení bytové situace patří
k nejčastějším. V letech 1991–1992 registroval
městský úřad asi 60 žádostí o byt. V říjnu 1998 se
počet žadatelů zdvojnásobil, po obeslání zájemců
novými přihláškami však mírně poklesl. Kromě
těchto žádostí eviduje bytový odbor dalších 120
požadavků na přidělení bytu v DPS.
V současné době, po schválení rozpočtu, byly
učiněny nezbytné kroky k zajištění bytové výstavby. Pokud budou Slavkovu přiděleny finanční
prostředky ze státních dotací na byty, je město připraveno zahájit výstavbu. Od městské rady
a městského úřadu pak občané získají konkrétní
informace o průběhu výstavby a způsobu předkládání žádostí k získání bytové jednotky.
Některé slavkovské podniky se dostaly do potíží a potýkají se s platební neschopností. Tato skutečnost s sebou přináší stoupající nezaměstnanost. Může město nějak pomoci?
Nezaměstnanost ve Slavkově (6,7 %) byla na
začátku letošního roku sice pod průměrem okresu
Vyškov (9,6 %), ale skutečně se v porovnání s minulým rokem zvýšila. Řešení této neutěšené situace vidím ve spolupráci se zahraničím (zejména
s Dolním Rakouskem a Polskem) prostřednictvím obchodních komor. Nabídl jsem pomoc
v navazování zahraničních kontaktů podnikatelským subjektům na území Slavkova i celého na-

šeho mikroregionu. Mělo by jít o spolupráci obchodní, kooperační, investiční a v neposlední řadě
i o vytváření společných podniků. Konkrétně se
projednává prezentace firem, které projevily zájem předvést své podnikatelské úspěchy, ve vídeňském centru ČR a následně v mikroregionu
Dolního Rakouska v listopadu 1999.
Městská rada se ve spolupráci s městským úřadem snaží připravovat projekty, na něž je možno
získat finanční zdroje ze státních programů, popřípadě z programů EU. Využívá také sponzorské
příspěvky ve formě finančního i naturálního plnění. A zde mi dovolte, abych těmto obětavým občanům našeho města poděkoval za pomoc v nelehkém hospodářském období. Budu vás
samozřejmě informovat o všech aktivitách, které
město připravuje a bude podle možností realizovat, takovou formou, abych nevytvářel nereálné
naděje na jejich uskutečnění.
Na 10. 5. 1999 bylo svoláno mimořádné zasedání městského zastupitelstva. Dozvěděl jsem se,
že došlo k jeho zrušení. Co vás k tomu vedlo?
Městské zastupitelstvo jsem svolal v kratším
termínu, než stanoví jeho jednací řád (7 dnů před
jednáním místo 10 dnů). Mělo se vyjádřit k záměru prodeje akcionářských práv k akciím JME,
jejichž vlastníkem je město. K tomuto postupu
mě vedl přechodný vzestup ceny akcií a skutečnost, že v okolních obcích se zastupitelstva byla
ochotna sejít během 2 až 3 dnů.
Doposud platí usnesení MěZ o prodeji akcií
z 25. 6. 1997 prostřednictvím Pragobanky.
Vzhledem k současné situaci je nutné, aby zasedání zastupitelstva záměr prodeje potvrdilo nebo
zamítlo.

Dne 10. 5. 1999 mi doručila skupina sedmi zastupitelů (ODS, US, DEU) upozornění na nedodržení jednacího řádu MěZ s odmítnutím účasti
na takto svolaném zasedání a s žádostí o svolání
nového mimořádného zasedání MěZ na 24. 5.
1999. Vzhledem k neúčasti 8 zastupitelů jsem
konstatoval, že zasedání není usnášeníschopné
a svolal jsme nové zasedání na požadovaný den.
Městská rada pak stanovila jeho program.
Zastupitelstvo však bude o možném prodeji rozhodovat již v jiných podmínkách, než byly v první dekádě května.
V médiích zazněla informace o významné akci,
která se připravuje ve Slavkově na 3. června
1999. Zakládala se na pravdě?
Ano, 3. června se u nás bude skutečně konat
významné mezinárodní setkání, které má souvislost s vojenským cvičením, jež proběhne ve
Vyškově. V tento den se ve městě setkáte s některými dopravními a bezpečnostními opatřeními,
která jsou nezbytná k důstojnému průběhu akce.
Žádám vás touto cestou o respektování dopravního značení i pokynů pořádkové služby. Svou
ukázněností můžete přispět k úspěšné prezentaci
našeho města ve světě.
Na dotazy občanů odpovídal
starosta města Mgr. Petr Kostík
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9. schůze městské rady – 26. 4. 1999
Na základě projednaných materiálů městská rada
1. Schvaluje
- pravidla pro tvorbu rozpočtu města a jeho
zařízení
- limit mzdových prostředků a limit počtu
pracovníků TSMS na rok 1999
- způsob řešení nedobytných pohledávek
Historického muzea
- poskytnutí finančního příspěvku územní organizaci Svazu diabetiků
- úpravu nájemní smlouvy mezi mezi městem
a AUDO RC Slavkov (snížení nájemného na 1
Kč za rok za podmínky, že areál závodního
okruhu budou moci využívat i ostatní subjekty
se sídlem ve Slavkově při práci s mládeží)
- zahájení řízení o záměru města prodat z majetku města část pozemku par. čís. 2056/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v ulici Bučovická
- pronájem části pozemku par. čís. 909 ostatní plocha o velikosti 55 m2 v ulici Kollárova za
účelem vybudování parkovací plochy
- vyúčtování hospodaření města a jeho organizací za 1. čtvrtletí 1999
2. Bere na vědomí
- informaci o průběhu zabezpečovacích prací
na stavbě „Hotel Rudolf“ (členové MěR provedou fyzickou kontrolu stavu plnění statického
zabezpečení stavby vzhledem k budově
Palackého nám. 126)
- zprávu o činnosti Historického muzea
v roce 1999

- informace o výběrovém řízení – remízek
u Šestisplavu
- informace z valné hromady firmy TENRYU
- informace o stížnostech občanů na chov psů
v bytových domech
- informace o stavu kotlů na školách
3. Ukládá
- Mgr. Křivánkové pokračovat v jednání
ohledně odvodů z mezd u ZUŠ
- MěÚ trvale sledovat nabídky na odkoupení
akcií JME a pravidelně předkládat informace
MěR
4. Doporučuje
- vedoucímu finančního odboru předložit návrh na účtování odpisů v rámci VHČ v souvislosti se zpracováním nového odpisového plánu
investičního majetku města
5. Žádá
- ředitele Historického muzea podat zprávu
o zabezpečení úkolu o realizaci II. etapy informačního systému – zejména osazení 4 velkoplošných tabulí s orientačním plánem města a 4
vývěsných informačních tabulí
6. Děkuje
- paní kronikářce Lubomíře Kropáčkové za
třicetileté vzorné a obětavé vedení kroniky města Slavkova u Brna.
Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpracovala Mgr. Věra Křivánková

Poděkování
Městská rada ve Slavkově u Brna na svém 9.
zasedání konaném dne 26. 4. 1999 projednala
informační zprávu o vedení kroniky města.
V této souvislosti vyslovila veřejné poděkování paní Lubomíře Kropáčkové – kronikářce města, za její soustavnou a zodpovědnou práci při vedení městské kroniky, kterou
vykonává již 30 let.
Paní Kropáčková oslavila v prosinci 1998
významné životní výročí. Město jí tímto přeje
do dalších let hodně zdraví, stávající vitality
a životního elánu, aby se ještě hodně roků mohla věnovat kronikářské práci, která je její
velkou zálibou.
Město Slavkov u Brna

10. schÛze mûstské rady – 10. 5. 1999
Na základě projednaných materiálů městská
rada
1. Schvaluje
- znění Jednacího řádu komisí MěR ve
Slavkově u Brna
- pronájem bytu 1+1 v sídlišti Zlatá Hora
paní Michaele Tučkové
- zahájení řízení o záměru města vyřešit duplicitní vlastnictví k pozemku 1474/2 o výměře
80 m2
- složení komisí na výběrová řízení pro akce:
a) rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ
Komenského
b) instalace zabezpečovací signalizace zámku
- ukončení nájemní smlouvy na poliklinice
s MUDr. Bílkovou
- služební cestu starosty do polského
Sławkova
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti stavebního úřadu

3. Ukládá
- vedoucímu BTH předložit MěR přehled
o spotřebě paliva a vody za rok 1997 a 1998 na
poliklinice
- vedoucímu RŽP soustředit přehled připomínek k 1. etapě informačního systému ve
městě
- MěÚ připravit podklady pro mimořádné
zastupitelstvo (24. 5. 1999)
- starostovi města zjistit, zda Oblastní charita Vyškov pečuje také o některé občany
Slavkova
- starostovi města svolat mimořádné zasedání MěZ na 24. 5. 1999 v 17 h
4. Doporučuje MěZ
- schválit návrh rozpracování programu rozvoje města na rok 1999 a 2000
5. Nestanovuje
- konkrétní výši koeficientu inflace u nájemného z bytů (platí koeficient stanovený cenovým výměrem)
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Ekonomika města (4)
Kapitálový majetek města aneb
prodat či neprodat?
Město Slavkov u Brna vlastní tento kapitálový majetek:
100% podíl v Rozvojové společnosti
Slavkov, spol. s r. o. (ROS), dále zlomkové akciové podíly v České spořitelně (ČS),
Jihomoravské energetice (JME), Jihomoravské
plynárenské (JMP). Každá obec v ČR získala
při privatizaci těchto společností podíl na ČS
a na místně příslušných energetických rozvodných závodech podle počtu svých obyvatel.
O problematice ROS bylo napsáno již tolik,
že stačí jen připomenout usnesení městského
zastupitelstva o zrušení této společnosti.
Zatímco současná tržní hodnota akcií ČS kolísá
kolem jmenovité hodnoty, ceny akcií energetických rozvodných společností zaznamenaly nebývalý vzestup a město je několik týdnů oslovováno zájemci o koupi těchto akcií. Za tímto
zájmem je snaha dvou subjektů z Německa
a Rakouska o ovládnutí významných nebo rozhodujících podílů ve společnostech. Za jednu
akcii JME nabízejí až 4300 Kč a za akcii JMP až
4700 Kč. Nejedná se však o koupi, neboť stanovy obou společností obsahují ustanovení o omezené převoditelnosti těchto akcií. Jde o postoupení akcionářských práv, smlouvu o budoucí
smlouvě kupní spolu s poskytnutím zálohy na
kupní cenu a o zástavu akcií ve prospěch budoucího kupujícího. Strategický význam vlastnictví podílu v tak lukrativních společnostech
podnikajících v podmínkách monopolu umocní
zrušení státní regulace cen energií a omezené
převoditelnosti akcií držených obcemi, k níž dojde po dokončení privatizace státních podílů
(dnes cca 46 % u JME a 50 % u JMP). Pro zjednodušení budeme dále používat jen pojmy koupě a prodej.
Minulé městské zastupitelstvo odsouhlasilo
prodej akciových podílů města Slavkova jak
v JMP, tak v JME. Smlouvy byly uzavřeny za
akcie JMP (1459 ks) a tyto byly prodány po
1500 Kč. Prodej akcií JME (3406 ks) se neuskutečnil, neboť organizátor Pragobanka skončila v likvidaci. Město má nyní šanci získat podstatně více, pokud se zastupitelstvo rozhodne
akcie prodat. Avšak je akcie JME, zvýšení zálohy na kupní cenu nebo odstoupení od smlouvy
a požadavek na zrušení zástavního práva budou
úspěšná asi jen teoreticky.
Ve prospěch rozhodnutí prodat hovoří dosud
nejvyšší cena a dravost, s jakou roste podíl ovládaný zahraničními subjekty. Je možné, že po
dosažení určitého podílu jejich zájem skončí
a budou očekávat (a spíše usilovat ve svůj prospěch) o privatizaci státem držených balíků.
Důležitý je i způsob prodeje - samostatně nebo
vytvořením „balíku“ za vícero obcí.
Pro rozhodnutí držet může hovořit zveřejněné
urychlení privatizace státních podílů (vládou
ohlášený scénář má být vypracován do září t. r.)
a možný další „boj“ o získání i malých podílů
ještě před privatizací, výnosy z akcií v těchto
strategických společnostech v dlouhodobém časovém horizontu. Umožnit obcím podílet se na
zisku těchto společností jako dlouhodobém zdroji příjmů bylo jedním z nejdůležitějších záměrů
při rozhodnutí o převodu části akcií energetických rozvodných společností na obce a města.
Zasedání městského zastupitelstva na téma
prodeje akcií z vlastnictví města svolané na
10. 5. 1999 se pro neúčast osmi členů zastupitelstva neuskutečnilo, další bylo svoláno na 24. 5.
1999. Zde jste se mohli dozvědět jak bližší informace k problematice, tak i rozhodnutí zastupitelstva.
Ing. Jiří Matyáš,
člen městské rady ve Slavkově u Brna
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Îivotní prostﬁedí na‰í obce
Za pár měsíců se začne psát rok 2000. Ještě
před dvaceti-třiceti lety si lidstvo kladlo otázku,
zda přežije tento „magický“ letopočet.
Nyní je jasné, že ano, ale zamysleme se nad
tím, jak, v jakém stavu a za jakých podmínek
překročíme onu pomyslnou hranici.
Oblast, která mě osobně nejvíce zajímá a trápí, je životní prostředí a ochrana přírody.
Myslím si, že když se této problematice nebude
věnovat dostatečná pozornost, dopadne to s lidstvem špatně třebas už za pár let.
Heslo: „Mysli globálně, jednej lokálně“ (jedno z hesel ochránců přírody) nás nabádá k tomu,
abychom se zamýšleli nad daným stavem věcí
v širokém měřítku, začít bychom však měli
v měřítku místním. Proto se dá uplatnit i konkrétně na podmínky města, ve kterém žiji –
Slavkova.
Jaký je stav naší obce v této oblasti?
Vzhledem k tomu, že Slavkov je menší město,
nejsou zde z průmyslových podniků větší znečišťovatelé ovzduší – podniky jsou většinou plynofikovány a z jejich komínů se nevalí kouř
a smog. Zemědělské podniky by se měly zamyslet spíše nad ekologickým způsobem zpracování
produkce a nad tím, jak minimalizovat množství
závadných odpadů – bránit prosakování hnojiv
do spodních vod apod.
Otázka odpadů je ale záležitostí každého jed-

Chov zvířat
v bytových domech
Na městský úřad se stále častěji obracejí občané se stížnostmi na chov zvířat v bytových domech. Upozorňujeme proto všechny chovatele
na dodržování domovního řádu, který stanoví,
že chov drobného zvířectva, psů a koček v obecních bytech je povolen jen po předchozím souhlasu majitele (městského úřadu).
Podobné ustanovení má ve svém domovním
řádu i SBD Žuráň:
1. K držení psa nebo kočky v bytě je třeba
souhlasu všech nájemníků v domě.
2. Nájemce bytu nese plnou zodpovědnost
za domácí zvířata v bytě držená (psy, kočky,
morčata, bílé myši, andulky). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě i okolí.
3. Písemného souhlasu družstva je třeba
k držení většího počtu domácích zvířat.
4. Veškeré případné škody na majetku družstva nebo spolumajetníků, vzniklé chovem
zvířat, hradí jejich majitel.

Informace ze ZŠ Tyršova
Dne 14. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády ve Vyškově. Naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii 6. ročníků obsadila Pavla Šimoníková 1. místo (plný
počet bodů), v kategorii 7. ročníků Jirka
Hlaváček (1 bod za vítězem) a v kategorii 8. ročníků Marek Filip 3. místo (3 body za vítězem).
V pátek 16. dubna se naše žákyně Martina
Krátká zúčastnila oblastního kola v recitaci
v Třebíči. Soutěžilo 15 dětí ze 7 okresů jihomoravského kraje. Martina postoupila do druhého
kola mezi prvních pět soutěžících a získala čestné uznání. Všem blahopřejeme.
Vedení ZŠ Tyršova

notlivce. Kupujeme např. zboží v ekobalení (tzv.
obaly bez obalu)? Dáváme přednost spotřebičům s nižší spotřebou energie, bezfreonovým
ledničkám či sprejům?
Taky bych si přála, aby se daleko více lidí naučilo třídit domovní odpad – to by ovšem musel
každý slevit ze své pohodlnosti a např. sklo dávat do speciálních kontejnerů. Obaly od chemikálií, barev či sprejů by také měly končit jinde
než v popelnicích. Ale takový kontejner jsem
ještě v našem městě neviděla. Nestálo by za to,
aby se nad tím zamysleli ti, do jejichž kompetence tato otázka náleží? Asi málokdo ze
Slavkováků bude vážit cestu s několika obaly
např. od léků nebo chemikálií až na sběrný dvůr
na Zlaté Hoře (na druhou stranu – díky za něj,
jen si na tuto novinku zvyknout).
A co doprava? Obchvat města – mnohamilionová investice přinesla jistě dobré výsledky –
městem projíždí dvakrát méně aut a zejména kamionů než před třemi lety. Zajímalo by mě však,
proč se na náměstí nedá téměř přejít vozovka,
proč tu parkuje tolik aut a v létě se zde téměř
nedá dýchat. Podle posledních informací se prý
tato otázka řeší – ale nezdá se, že se řeší už dva
roky?

Co se mi naopak líbí – ve městě i nejbližším
okolí je celkem dost zelených ploch a porostů,
alejí a stromů – „zelené plíce“ tedy naše obec
má. Věcí veřejnou i věcí každého jednotlivce by
měla být snaha tento stav udržovat a zlepšovat
např. pomoc škol při likvidaci kaštanového listí
napadeného klíněnkou jírovcovou.
Na rozdíl od obyvatel velkoměst bojujících
marně se smogem a inverzí se my, Slavkováci,
můžeme občas nadechnout čerstvého vzduchu,
projít se parkem či alejí, nebo se osvěžit v nově
rekonstruovaném rybníku.
Z tohoto úhlu pohledu se stav životního prostředí naší obce nejeví jako nejhorší. Záleží však
na každém z nás, aby tento stav zůstal zachován.
Nyní já i mí spolužáci vstupujeme do další
etapy života – rozejdeme se studovat na různé
školy a budeme se tak snažit naplnit své životní
sny a ideály. Přála bych si, aby nám naše nadšení a zápal pro dobrou věc vydržely a abychom za
pár let přispěli k řešení spousty otázek – včetně
ochrany životního prostředí Slavkova nejenom
už jako žáci svými školními úvahami, ale jako
dospělí lidé svými činy.
Lucie Florianová
IX. A, ZŠ Tyršova

Finanční úřad sděluje k placení
daně z nemovitostí za rok 1999:
Finanční úřad ve Slavkově u Brna sděluje poplatníkům, že složenky na úhradu
daně z nemovitosti za rok 1999 jsou pro
poplatníky s trvalým bydlištěm ve
Slavkově u Brna k vyzvednutí na tomto
úřadě v úředních dnech (pondělí a středa)
od 8 do 17 h a v ostatních pracovních
dnech v době od 8 do 11.30 h.
Poplatníci z okolních obcí v působnosti
našeho FÚ mají složenky k dispozici na
obecních úřadech v obci svého trvalého
bydliště.
Poplatníkům, kteří mají trvalé bydliště

mimo působnost našeho FÚ, byly složenky zaslány na adresu jejich bydliště.
Zákonný termín splatnosti této daně
(případně její 1. splátky) je v pondělí 31.
května 1999. Daň lze zaplatit složenkou na
poště nebo též v hotovosti přímo na pokladně FÚ ve Slavkově, a to v úředních
dnech (pondělí a středa) od 8 do 12 h a od
12.30 do 15.30 hodin a v době od 18. května do 1. června (včetně) i v ostatních pracovních dnech od 8 h do 11.30 hodin Po
2. červnu 1999 lze platit na FÚ již jen
v běžných úředních dnech.

Z· Tyr‰ova do Kalifornie

Ministﬁi nav‰tívili Slavkov

Naše základní škola se zúčastnila projektu,
který financuje vláda Spojených států amerických. Cílem je ověřit, jaké metody se používají v českých školách při výuce matematiky
a přírodovědných předmětů. Výzkumu se zúčastní dalších 10 zemí z celého světa.
A tak 3. května 1999 přijeli k nám do školy
filmaři, aby si natočili průběh hodiny matematiky a fyziky v 8. ročníku. Získaný materiál bude převeden do anglické verze a zaslán
do USA na Univerzitu v Kalifornii. Zde bude
podroben důkladnému rozboru a porovnán
s ostatními státy, aby se zjistilo, do jaké míry
se výukové metody v jednotlivých zemích liší
a jaké aktivity na straně žáků a učitelů převládají.
Česká republika byla zařazena do projektu
na základě výborných výsledků českých žáků
v mezinárodních testech z matematiky (6.
místo) a přírodovědných předmětů (2. místo),
jichž se zúčastnilo 41 zemí světa.
ZŠ Tyršova

V úterý 4. května jsem spolu se starostou
Slavkova Mgr. Petrem Kostíkem a přednostou
OÚ Ing. Pavlem Vašíčkem mohl přivítat na slavkovském zámku hned šest členů sociálně demokratické vlády. Recepce, pořádané BVV při příležitosti zahájení veletrhu IDET 99, se zúčastnil
předseda vlády Miloš Zeman, místopředseda
vlády Egon Lánský, ministři I. Svoboda, V.
Grulich, V. Vetchý a J. Bašta. Žádný z nich nebyl
ve Slavkově poprvé. S předsedou vlády jsme ten
večer napočítali hned čtyři jeho návštěvy za posledních pět let. Pomineme-li zastávku legendárního Zemáku, Miloš Zeman se zde již dvakrát
účastnil oslav výročí bitvy. Ministr financí Ivo
Svoboda prozradil, že je sice na zdejším zámku
poprvé, několikrát ho už ale zlákalo při letním
průjezdu městem naše koupaliště. Jako doma je
ve Slavkově ministr vnitra Václav Grulich, který
se u nás pravidelně účastní většiny akcí místní organizace ČSSD. Musím říci, že Slavkov i zámek
udělaly na naše hosty ten večer dobrý dojem.
Určitě se k nám budou rádi vracet.
Mgr. Bohuslav Sobotka, poslanec za ČSSD
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Vzpomínka na osvobození
našeho města

Mezinárodní
Bûh míru

Dne 26. dubna 1999 v 16 hodin si občané
města Slavkova připomněli již 54. výročí
osvobození města od fašistické okupace.
Zástupci městského úřadu, starosta Mgr. Petr
Kostík a zástupkyně starosty Mgr. Věra
Křivánková, uctili položením věnce památku
padlých sovětských vojáků. Starosta pan Mgr.
Petr Kostík ve svém velmi pěkném vystoupení připomněl průběh tehdejších osvobozovacích bojů.
Na místním hřbitově u pamětní desky uctili
přítomní občané památku slavkovských občanů, kteří byli umučeni nebo popraveni v nacistických žalářích a koncentračních táborech
a položili své životy za osvobození naší vlasti.
My, členové základní organizace Českého
svazu bojovníků za svobodu ve Slavkově, jsme
velmi potěšeni, že představitelé města nezapomínají na historické události v dějinách naší
vlasti a jsou důstojnými pokračovateli v uctívá-

Od roku 1987 se koná každé dva roky
výjimečná sportovní a společenská událost – mezinárodní Běh míru. Štafeta
spojuje úsilí všech lidí, kteří chtějí nabídnout laskavost svého srdce a dobrou
vůli pro lepší život na Zemi.
Do Běhu míru se každoročně zapojují tisíce lidí ve více než 70 zemích pěti kontinentů na trase delší než 80 000 kilometrů.
Mezi těmi, kdo vyjádřili s pozvednutou
mírovou pochodní víru a naději v míruplný
svět, jsou například: Michail Gorbačov,
Václav Havel, Nelson Mandela, britská
královna Alžběta, Antonio Samaranch,
Carl Lewis, Emil Zátopek, Paul
McCartney, papež Jan Pavel II. a tibetský
dalajláma.
V Evropě začala letošní mírová štafeta
1. ledna 1999 v Lisabonu a skončí 31. prosince 1999 v Londýně. Skupina 13 běžců
ponese mírové poselství do 47 evropských
zemí a zdolá trasu přes 20 000 kilometrů.
Obyvatelé České republiky se mohou
připojit ve dnech 17.- 25. července 1999.
Trasa povede na území naší republiky od
Českého Těšína přes Šumperk a Hradec
Králové do Prahy a přes jižní Čechy do
Rakouska.
Jednou z hlavních aktivit Běhu míru je
krátký program pro děti nazývaný Mírový
tým. Pro mládež jsou ve dnech 16. - 25.
června připraveny trasy, jejichž slavnostní
zakončení bude 25. června 1999 v Praze.
Slavkov u Brna navštíví mládežnická
štafeta v pátek 18. června 1999 ve 14.55
hodin a bude pokračovat směrem na
Křenovice.
Slavkovská mládež se může zapojit do
této akce na území našeho města povzbuzováním štafety nebo během se štafetou ve
slavkovském úseku.

Zástupci města uctili památku padlých sovětských vojáků.
Foto: V. Soukop

ní památek i za nás, kteří jsme již vyššího věku
a převážně nemocní, za což jim vyjadřujeme
naše poděkování.
Karel Slanina,
předseda ZO ČSBS ve Slavkově u Brna

V˘Àatek ze zprávy o ãinnosti
Îivnostenského úﬁadu
Živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, tj.
a) činnosti týkající se živností ohlašovacích
volných (vydání živnostenského listu, zrušení,
pozastavení oprávnění provozovat živnost)
b) je dotčeným orgánem státní správy
v územním a stavebním řízení pro živnosti
volné
c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá
pokuty za porušení povinností plynoucích pro
podnikatele ze živnostenského zákona,
a to v území působnosti města Slavkova
a dalších 17 přilehlých obcí.
V současné době živnostenský úřad registruje přibližně 1900 podnikatelů a 2300 vydaných živnostenských oprávnění, přičemž ročně je jich vydáno kolem 250 – 300.
Zákon o živnostenských úřadech a živno-

stenský zákon zmocňují živnostenské úřady
k provádění kontrol podnikatelů, kde je sledováno, zda a jak jsou plněny povinnosti plynoucí pro ně z živnostenského zákona a dalších zvláštních předpisů. Oprávnění ke vstupu
pracovníků úřadu do provozoven sloužících
podnikatelské činnosti vyplývá ze zákona
o státní kontrole, kterým se také celý postup
kontroly řídí. K provedení kontroly může živnostenský úřad přizvat i další orgány státní
správy, např. orgány hygienické služby, veterinární správy, požární ochrany, bezpečnosti
práce aj. Pokuty uložené podnikatelům za porušení povinností plynoucích jim ze zákona
mohou být uloženy na místě v blokovém řízení anebo pak v řízení správním. Jejich výnos
plyne do rozpočtu obce.

Îáci zvlá‰tních ‰kol si pomûﬁili své síly v atletickém ãtyﬁboji
Jako každoročně, tak i ve středu 5. 5. 1999,
zorganizovala Zvláštní škola ve Slavkově
Sportovní hry mládeže okresu Vyškov.
Závod zahájil na stadioně TJ Sokol Slavkov
ředitel Školského úřadu ve Vyškově ing.
Silvestr Rolek. 24 nejšikovnějších žáků, kteří
postoupili z místních kol, změřili své síly ve
čtyřech disciplínách – ve skoku dalekém,
v hodu kriketovým míčkem, v běhu na 60
m a ve vytrvalostním běhu.
Mezi dívkami zvítězila Jitka Žahourková
ze Slavkova s celkovým součtem 128 bodů,
druhé místo obsadila Eva Kolegarová
(Bučovice, 116 b.) a třetí skončila Michaela
Zezulková (Slavkov, 112 b.). Mezi chlapci vystoupil na stupeň nejvyšší Miroslav Kocůrek
(Vyškov, 172 b.), druhé místo obsadil Roman
Štrajt (Slavkov, 145 b.), třetí se umístil
Jaroslav Krejčí (Vyškov, 123 b.).
V soutěži družstev zvítězili chlapci
z Vyškova a děvčata ze Slavkova. Medaile, diplomy i hodnotné ceny předala paní místosta-

rostka Mgr. Věra Křivánková i nejlepším závodníkům v jednotlivých disciplínách.
Organizátoři děkují všem sponzorům,
zvláště pak Večerce Slávka, i všem dobrovolníkům, kteří se na zdařilé akci podíleli.
Mgr. Karel Durda, ředitel školy

Kung–fu poﬁádá exhibici
Oddíl Kung–fu při DDM
Slavkov zve veřejnost na velkou
exhibici bojových umění, která se
uskuteční ve čtvrtek 10. června
1999 ve velkém sále Společenského domu ve Slavkově.
Začátek v 18 h. Cena: děti 15 Kč
a ostatní 25 Kč. Na programu je vystoupení chlapců zájmového kroužku, ukázky bojového umění předvedou také hosté
S. Němeček, S. Viktorin a P. Vitásek.
Trenér Petr Hlaváč

Čáp bílý
ve
Slavkově
V minulém roce došlo na našem okrese
k vyššímu výskytu čápa bílého. Na městský úřad se obrátila paní Hana Leznarová,
okresní koordinátorka skupiny pro výzkum a ochranu čápa bílého, s žádostí
o shromažďování poznatků o těchto ptácích. Jedná se o přibližný termín jejich
příletu, odletu, počet hnízdících párů, počet vyvedených mláďat, počet obsazených
i neobsazených míst, počet hnízd obsazených jen jedním čápem, umístění hnízda,
zřejmý zdroj potravy i případné poranění
či úhyn jednotlivce.
Pokud máte zájem o spolupráci, obraťte
se na Okresní úřad Vyškov, referát životního prostředí nebo přímo na paní Hanu
Leznarovou, Žerotínova 12, 682 12
Vyškov (tel.: 0507/217 73).
Zaznamenané informace je nejvhodnější poskytnout souhrnně na podzim po odletu čápů.
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SETKÁNÍ SE SPORTEM

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešel od všeho, co měl rád, pro koho žil a pracoval.
Dne 23. června 1999 uplyne 15 let od chvíle, kdy nás opustil
náš drahý manžel a tatínek, pan

STANISLAV KŘIVÁNEK
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami

Nezodpovědní nájemníci dluží peníze
Uplynulo I. čtvrtletí roku 1999 a opět předkládáme slavkovské veřejnosti informaci o dlužnících nájemného v družstevních bytech SBD
Žuráň k 31. 3. 1999. Tentokrát je seznam méně
obsáhlý, protože byly zúčtovány poměrně vysoké přeplatky záloh r. 1998. To znamená, že menší dluhy se těmito přeplatky vyrovnaly a ty větší
se trošku snížily. Nájemníci dále uveřejnění jsou
opravdu ti „skalní“. Pro celkový pohled na problematiku uvádíme i postup bytového družstva
při vymáhání pohledávek.
Bartesová Iveta
Dluh na nájemném 34 285 Kč, popl. z prodlení 18 450 Kč. Žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu, ale k nařízenému soudnímu
jednání se nedostavila. Rozsudek Okres. soudu
pro zmeškání není zatím pravomocný.
Lozrtová Marie
Dluh na nájemném 23 921 Kč, popl. z prodlení 16 841 Kč. Žalovaná je pravomocně vyloučená z bytového družstva. Rozsudek krajského
soudu o vyklizení bytu je pravomocný, bytové
družstvo podalo návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu.
Frýželková Eva
Dluh na nájemném 19 408 Kč, popl. z prodlení 4 390 Kč. Žalovaná je pravomocně vyloučená
z bytového družstva, je podaná žaloba na vyklizení bytu u Okr. soudu. Vydaný platební rozkaz
není zatím pravomocný.
Švehlová Jana, Otnice
Dluh na nájemném 4 636 Kč, popl. z prodlení
1 636 Kč. Rozsudek Okr. soudu o vyklizení bytu
je pravomocný, usnesení Okr. soudu o exekuci
zatím právní moci nenabylo.
Z tohoto malého přehledu je zřejmé, že bytové družstvo využívá všech dostupných prostředků, které současná právní úprava připouští, jak si
zajistit své finanční prostředky. Bohužel, je to
způsob velice pomalý a peníze, které tito nezodpovědní nájemníci dluží, nám zatím chybí pře-

devším na fondu oprav. Vždyť za tuto částku bychom mohli např. provést zateplení jedné štítové
zdi panelového domu.
Omlouváme se těm z uvedených, kteří své pohledávky vůči družstvu vyrovnají v mezidobí od
předání příspěvku redakční radě do zveřejnění
ve Zpravodaji.
Představenstvo SBD Žuráň
Ve Slavkově dne 21. 4. 1999

Triatlon ve Slavkově
Dr. Svitavák Kepák Sokol Slavkov u Brna –
oddíl triatlonu pořádá pod záštitou MÚ Slavkov
v neděli 27. 6. 1999 Velkou cenu Dr. Svitaváka –
mezinárodní závod v dlouhém triatlonu –
„Závod Seriálu Classic 1999“. Účast přislíbily
dva nejlepší oddíly triatlonu z Německa. 70 startujících se utká v kategoriích muži, ženy, veteráni nad 40, 50 a 60 let. Závod se skládá z plavání
(3,8 km na slavkovském rybníku), cyklistiky
(180 km obcemi kolem Slavkova) a maratónského běhu (42,2 km – okruhy ze Slavkova do
Němčan). Start plavání je v 7 hodin.
Druhou souběžně probíhající akcí (27. 6.
1999) bude Velká cena VÍNO BZENEC – závod
tříčlenných štafet v dlouhém triatlonu. Této soutěže se zúčastní 40 štafet mužů, žen i štafety
smíšené. Start plavání je v 9 hodin.
Divácky atraktivní bude Velká cena Vinium
Velké Pavlovice – mezinárodní závod vysokých
historických kol (27. 6. 1999). Mezi 15ti odvážlivci – muži i ženami – nebude chybět ani Josef
Zimovčák, trojnásobný mistr světa v této disciplíně, který se ve Slavkově pokusí vytvořit nejlepší
základní čas vytrvalostního závodu na 180 km do
10 hodin. Hromadný start závodu na 45 km bude
v 7.30 hodin u starého cukrovaru, dojezd bude na
stadioně, stejně tak i cíl závodu na 180 km.
Zájemci o pořadatelskou činnost se mohou
obrátit na Mgr. Ladislava Sekerku nebo Ivana
Křivánka.
Ivan Křivánek
(Redakčně kráceno)

PEDIKÚRA ✽ MANIKÚRA
Světlana Ivanová
Dětská poliklinika – v provozovně masáží
✔ Pedikúra - manikúra
✔ Depilace
✔ Parafínové zábaly
PROVOZNÍ DOBA:

Sportovní klub SK Beachvolleyball
Slavkov připravil na letošní rok řadu turnajů
a exihibic v plážovém volejbalu. Podle slov
jednoho ze členů SK Beachvolleyball Slavkov
Lubomíra Kuchty se na místních kurtech, ale
také na náměstích různých moravských měst
představí absolutní špičky tohoto sportu.
„Z celé řady zajímavých akcí, které proběhnou, bych se rád zmínil alespoň o několika
nejvýznamnějších. Mezi ně bude jistě patřit
v druhé polovině srpna Mistrovství ČR mužů,
což je finálový turnaj nejvyšší série za účasti
16ti nejlepších dvojic,“ řekl L. Kuchta. K dalším zajímavým akcím se řadí i Letní pohár
mužů a žen, které se uskuteční také v srpnu.
Jedná se o jediný společný i open trunaj obou
kategorií v letošní sezóně za účasti domácích
i zahraničních volejbalistů, který proběhne ve
zdejším beachvolejbalovém areálu na koupališti. Finálové utkání bude vysílat Česká televize v přímém přenosu. „Za zmínku stojí také
Exhibice mistrů ČR a Evropy. Utkání reprezentantů a dalších špičkových dvojic bude
probíhat 18. září a i v tomoto případě bude finálové utkání vysláno ČT v přímém přenosu,“
dodal Lubomír Kuchta.
Ten také za celý sportovní klub zve všechny občany Slavkova, aby si přišli vyzkoušet
tento krásný sport, a nebo alespoň svými hlasivkami podpořili a povzbudili při utkáních
členy místního oddílu.
Petra Janošíková

Utkání v plážovém volejbalu.
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Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Zdislava Moudrá (‰éfredaktorka),
Buãovická 164, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr.
Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãeﬁová,
Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro ãasopis na‰eho
mûsta ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 14. 6.

âerven: BlíÏí se dovolená, slunce svítí
Pﬁi nákupu nad 2000 Kã dostanete od
nás darem ‰TÍTEK PROTI SLUNCI!

Po 13–17 • St 8–11, 15–19 • Čt 8–12

Objednávky na tel. 05/44 22 70 30 denně 19.30–21 hod.

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Hana Charvátová
Dětská poliklinika
✔ Klasická a sportovní masáž
✔ Baňková terapie
✔ Redukční program
PROVOZNÍ DOBA:

Po 8–12 • Út 14–18 • Čt 15–19

Objednávky: tel./zázn. 05/44 22 14 76 nepřetržitě

RENÁTA RUMPOVÁ
Slavkov u Brna • Buãovická 325 • Po–Pá 8–17 hod. • So 8–12 hod.
tel./fax: 05/44 22 71 77
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Kalendář akcí – červen 1999
Datum

1. 6.
do 2. 6.
4.-6. 6.
5. a 6. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
20. 6.
22. 6.
23. 6.
25. 6.
25. 6.
25.-27. 6.
25.-27. 6.
26. 6.

hod.

akce

místo konání

9.00–16.00

Beachvolejbal – Český pohár (Kooperativa Cup) muži
Květina v historickém interiéru – ukázky historické vazby

zámecká expozice
zámecký park

dopoledne
15.30
13.00
17.00
9.00
8.00-16.00

Rieter Elitex Golf Cup – golfový turnaj
Český pohár juniorů a juniorek
Atletický trojboj – pro ZŠ
Cesta pohádkovým lesem
Malování na chodníku (barevné křídy s sebou)
Kung-Fu – ukázky
Den otevřených dveří
Po stopách hraběte Kounice – závod horských kol
Jezdecké závody – parkur do úrovně „Z–S“
Brno, exhibice na náměstí Svobody
Concentus Moraviae – klavírní recitál M. Schroeder
Beachvolleyball - RIA 99
Zámecká letní noc
NON-STOP beach
Víkendové soustředění basketbalistů
„Návraty Kouniců“
komponovaný program v areálu zámku a historických interiérů
k 80. výročí úmrtí posledního majitele zámku Eugena Kounice

areál Jízdárny

19.30
20.00
12.00, 14.00
16.00

Vyškov
zámecký park
Svojsíkův park
společenský dům
ZŠ Tyršova
areál zámku

zámek - Historický sál
koupaliště
nádvoří zámku
koupaliště
Zubří u Nového Města
areál zámku
vstupné: 40 Kč/dospělí
25 Kč/děti

pořadatel

SK Beachvolleyball
HM-CKS Slavkov u B. Stř. zahradnická škola
Svaz květinářů a floristů
G. C. Austerlitz
SK Beachvolleyball
DDM Slavkov u Brna, DDM Vyškov
DDM Slavkov u Brna, MŠ Koláčkovo nám.
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna, DDM Slavkov u B.
ZŠ Tyršova
CykloKlub Slavkov u Brna,
DDM Slavkov u Brna
Jezdecký klub Slavkov u Brna
SK Beachvolleyball
město Slavkov u Brna, HM-CKS Slavkov u Brna
Beach Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
Beach Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
Agentura REX Brno
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
NEWTON BOYS âtyﬁi bratﬁi, 80 vyloupen˘ch bank, pravdiv˘ pﬁíbûh.
AKTA X - JEDINÁÃEK Mulder a Scullyová odhalí pravdu a odpoví na otázky Akt X.
ZORRO - TAJEMNÁ TVÁﬁ Antonio Banderas, Anthoni Hopkins - legenda se vrátila
a s ní pﬁichází zákon.
MÛSTO ANDÛLÛ Nicolas Cage, Meg Ryan. Nevûﬁila na andûly, dokud se do jednoho
nezamilovala.
HADÍ OÃI Nicolas Cage, Gary Sinise ve strhujícím akãním thrilleru. Vidût je‰tû neznamená vûdût.
ZAKÁZANÉ OVOCE George Clooney - krásná policistka ve spárech elegantního bankovního lupiãe!
JE TﬁEBA ZABÍT SEKALA Deset cen âeské filmové a televizní akademie âesk˘ lev za
r. 1998. Strhující pﬁíbûh o muÏi, kter˘ se stane proti své vÛli najat˘m vrahem.
SRDCOVÁ SEDMA Gwyneth Paltrow - Ïivot, to jsou tisíce cest…
CÍSAﬁ A TAMBOR Ondﬁej Vetch˘ v nové âeské pohádce o lásce, dobru, zlu a spravedlnosti.
NEBEZPEÃNÁ KRÁSA Historick˘ velkofilm z prostﬁedí kouzeln˘ch Benátek 16. století.
MUTANT II Nejerotiãtûj‰í SCI-FI, které kdy „pﬁistálo“ na videokazetách. Mimoﬁádné
efekty!
FOTOGRAF David Hasselhoff - dobrodruÏn˘ pﬁíbûh fotografa, kter˘ se snaÏí pomoci
mladé ameriãance najít otce.
CHLAPEC Z DÏUNGLE Tﬁetí kniha dÏunglí. DobrodruÏn˘.
UpozorÀujeme majitele mobilních telefonÛ Paegas Twist, Ïe mají moÏnost u nás zakoupit:
• Karta Paegas Twist
• Kupony Paegas Twist
• Sada mobilního telefonu Paegas Twist.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Pétanque je hra s ocelovými koulemi
KﬁÍÏOVKA O CENY s vtipem
„Napsal jste dobrou povídku,“ ﬁíká vydavatel autorovi. „Ale je v ní pﬁíli‰
mnoho cizích, nesrozumiteln˘ch slov. Musíte je nahradit takov˘mi, aby jim
porozumûl i kaÏd˘ idiot!“ „Dobﬁe,“ souhlasí spisovatel, „…“ dokonãení
v tajence.
Tajenku za‰lete do 15. ãervna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od prodejny kobercÛ kusov˘ koberec
o rozmûru 80x150 cm a dal‰í dva knihu z prodejny Knihy – dárky.
Jméno v˘herce zveﬁejníme v ãervnovém ãísle, které vyjde 26. 6.
1999. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Anna Kupãíková, Komenského nám. 333,
Slavkov. Koberec si mÛÏe vyzvednout do 15. 6. v prodejnû KOBERCE M na Slovanské ul. Druhou cenu
(knihu) získává Ludûk Knotek, Tyr‰ova 1119, Slavkov, tﬁetí cenu (knihu) Marie Pavésková, Topolová 1316.
Knihy si mohou vyzdvednout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

Vedení jednoduchého

úãetnictví, danû, mzdy
Tel. nejlépe veãer 05/44 23 26 70
Dita Dobrovolná

• TRIANGL LEASING – el.
spotřeb., pneu, GO-sad, jízd.
kol – bez navýš., ručitele – dle
katalogu. Možný přivýdělek.
T./zázn.: 05/74 80 76 – 0602/83
04 85.
ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7, 068/541 79 76

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

KRÁLOVSTVÍ PLNÉ ELEKTRA

Slavkovské veřejnosti oznamujeme, že v rámci TJ Sokol
Slavkov u Brna byl založen nový sportovní oddíl Pétanque,
který je již oficiálně zaregistrován v České asociaci klubů –
Čapek. Touto registrací se stal oddíl členem mezinárodní organizace pétanque klubů FIPJP, která sdružuje 43 zemí světa
(600 tisíc registrovaných hráčů).
Co je to pétanque? Je to skvělá hra s ocelovými koulemi,
kterou mohoi hrát děti i staří lidé. Svůj původ má ve francouzském Středomoří, její počátky sahají až do starověku. Ve
Francii je pétanque národním sportem a počtem aktivních
hráčů se řadí na druhé místo za fotbal.
Členové slavkovského oddílu se scházejí pravidelně každou neděli ve 14 hod. v zámeckém parku a každou středu v
17.30 hod. na stadionu. Zveme občany, aby se přišli podívat
na naše tréninky, kde se mohou i případně přihlásit jako další
zájemci o hru. Vedoucím oddílu je Stanislav Pikola, Slavkov,
Slovákova 1272. Věříme, že členové oddílu pétanque se brzy
veřejně představí na sportovních utkáních. Přejeme jim mnoho sportovních úspěchů, přírůstky zájemců hlavně z řad mládeže a věříme, že budou důstojně reprezentovat naše město.
TJ Sokol Slavkov

I NA SPLÁTKY SE SLEVOU!

Pračky ❖ Myčky ❖ Ohřívače ❖ Vodárny
❖ Baterie ❖ Sprchové kouty ❖ Vany
Slavkov u Brna, Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20

Chladničky ❖ Mrazničky ❖ Sporáky
Slavkov u Brna, Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

AUTODOPRAVA
vozy AVIA, FORD TRANZIT na území ČR
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Integrovaná střední škola se představuje
Integrovaná střední škola (ISŠ) se nachází na ulici Tyršova a její dvě odloučená
pracoviště na ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna a v Rousínově na ulici
Kalouskova. Ve škole se vyučují jednak studijní obory a také obory učební a pomaturitní nástavbové studium.
s umělým povrchem, je zde možnost dobrého
Studijní obory jsou dva: hotelnictví a turismus
sportovního vyžití. Škola také pořádá pravidelné
a management obchodu a služeb. Nástavbové pozájezdy na plavání. Ti, kteří se chtějí ve svém
maturitní studium má také dva obory: podnikání
oboru dobře uplatnit, mají možnost navštěvovat
v oborech obchodu a služeb a oděvnictví.
různé kurzy, například barmanský, studené kuUčebních oborů je sedm: automechanik, klempíř
chyně, masérský, svařečský aj. Škola dále nabízí
pro strojírenskou výchovu, opravář zemědělmožnost studia cizích jazyků. Pořádají se i zájezských strojů, kuchař–číšník pro pohostinství,
dy do divadla, na kulturní akce, lyžařské zájezdy,
krejčí – dámské oděvy, prodavač potravinářského
zájezdy do ciziny a různé exkurze.
zboží, prodavač smíšeného zboží.
Irena Lochmanová, ISŠ Slavkov u Brna
Po květnových přijímacích zkouškách pro studijní obory se budou příští školní rok otevírat tři
třídy oboru hotelnictví a turismus. Obor management obchodu a služeb ani nástavbové studium
podnikání v oboru nebude obsazen. Pro obor kuchař–číšník se počítá se dvěmi třídami. Totéž platí u oboru automechanik, opravář zemědělských
strojů. Po jedné třídě vytvoří oděvní obor krejčí
dámských oděvů, prodavač smíšeného zboží
a autoklempíř.
Všechny učební obory jsou tříleté, zakončené
závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Studijní obory jsou čtyřleté, ukončené samozřejmě maturitou. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách
nebo na školách vysokých.
Pro žáky i studenty naší školy je zajištěna
Umûlecká agentura Requiem
možnost stravování a pro dojíždějící i možnost
Vás srdeãnû zve na koncerty
ubytování v našem vlastním Domově mládeže na
pﬁední
osobnosti populární hudby
Tyršově ulici.
Lenky Filipové, které se budou konat
Škola pamatuje ovšem i na volný čas žáků
v pondûlí 14. 6. ve snûmovním sále zámku
a studentů a stará se o zajištění nejrůznějších dalKromûﬁíÏ, zaãátek vystoupení v 19.30
ších aktivit. Ti, které láká možnost získání řidičhodin a v úter˘ 15. 6. v zahradním
ského průkazu skupiny T, B, C, mají možnost
amfiteátru zámku Buchlovice.
navštěvovat kurzy autoškoly. A protože součástí
Zaãátek vystoupení v 17.00 hodin.
školy je i sportovní hala a víceúčelové hřiště

HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE • HISTORIE

Prospect von Austerlitz – pÛdorys

Nesignováno, pravděpodobný autor W.
Petruzzi počátkem 40. let 18. století
Na skice návrhu přestavby zámku a města navázal W. Petruzzi na D. Martinelliho a zahájil demolici městské zástavby uzavírající náměstí ze
severu. Tím bylo dosaženo uvolnění východního
prostoru před zámkem z důvodu zdůraznění monumentality rezidenčního sídla a jeho zakomponování do zástavby města s projektovaným parkem na východě (Svojsíkův park na
Komenského nám.). V Petruzziho urbanistické
koncepci je dále navrženo zkrácení ulice Husova
ve prospěch rozšíření náměstí. Prostor, ve kterém
se nachází budova dnešní pošty, zůstává do r.

1861 nazastavěný, volný, v souladu s tímto návrhem. Tím je zdůrazněno rozšíření čestného prostoru před významnými budovami na rozdíl od
nevhodně stísněného prostoru mezi poštou a zámeckým komplexem v dnešní době. Na skice je
patrna část druhého rynku v části dnešní ulice
Fügnerova. Před jižním křídlem zámku je zakreslen starý chrám sv. Jakuba Většího a v nároží valu
městská věž. Hradby města jsou opatřeny nárožními bastiony pro tzv. flankování, čili pro boční
postřelování a dělostřelbu vykrývající venkovní
stranu opevnění. Patrné jsou vodní příkopy s močály tvořící předsunutou soustavu městského
pevnostního systému. Slavkov s navrženou parkovou úpravou po vzoru francouzských
Versailles, zámkem ve stylu římského baroka,
církevními stavbami, jízdárnami, dvory a alejemi
zasahujícími do širokého krajinného rámce, patřil k učebnicovým příkladům barokní architektury v bývalém Československu. Vše má zde promyšlené geometrické umístění s navrženou
doprovodnou zelení s průhledy, která dominanty
nepřekrývá. V 2. polovině našeho století se významným způsobem zasadil o udržení barokních
alejí s postupnou výměnou přestárlé liniové zeleně pan Eugen Pohle.
J. Seifert
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okénko
V pátek dne 30. dubna 1999 uspořádala územní organizace Svazu diabetiků ve Slavkově spolu
s dánskou firmou Novo Nordisk a OHES Vyškov
Den zdraví. V rámci této akce jsme uskutečnili
bezplatné měření glykémie a krevního tlaku
u 348 občanů, prodej glukometrů, testovacích
proužků a zdravotnické literatury. Naším cílem
bylo upozornit veřejnost na problematiku diabetu, poukázat na správné stravování, zdravý životní styl a na předcházení tomuto onemocnění, což
naše akce splnila. Všichni, kteří nás navštívili,
byli poučení o hodnotách měření a ti, u nichž
byly zjištěny vysoké hodnoty glykémie, byli
upozorněni na dodržování dietního režimu a na
konzultaci s lékařem o dalším postupu léčby.
Znovu se ukázalo, jak velmi záleží na edukaci
pacientů a na tom, jak jsou schopni dodržovat
rady lékařů, týkajících se jejich dietních režimů,
stravovacích návyků, aplikace inzulínu, případně
jiných léků. Proto bude Svazu diabetiků pokračovat každý měsíc v edukačně-motivačním programu pro diabetiky, kde přednáší lékaři a zástupci
firem, vyrábějících a distribuujích pomůcky pro
diabetiky.
Další akce pro diabetiky se uskuteční v pondělí dne 31. května 1999 od 14.30 hod. ve
Společenském domě na Palackého nám. Bude
přednášet přední odborník na diabetologii
MUDr. Jindřich Olšovský, primář Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na téma: Nové poznatky v léčbě diabetu. Nenechte si ujít tuto
vzácnou návštěvu zde ve Slavkově a přijďte se
poučit, případně zeptat na své obtíže při zvládání
cukrovky.
Výbor ÚO Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – duben
Leoš Taufer, Špitálská 728
Klára Májková, Sídl. Nádražní 1156
Bořek Šedivý, Čelakovského 813
SŇATEK UZAVŘELI – duben, květen
Josef Dokulil, Brno
Gabriela Jedličková, Kobeřice
Martin Peňáz, Bošovice
Hana Galaschová, Borkovany
Pavel Lattenbergr, Dambořice
Marcela Fasorová, Žarošice
Jiří Sedmík, Brno
Renáta Řičánková, Slavkov
Marek Policar, Slavkov
Dana Rotreklová, Slavkov
Franck Rocher, Paříž
Yvona Szendiuchová, Brno
Dr. Karel Musil, Brno
Dr. Iva Sommernitzová, Brno
Robert Novotný, Praha
Lucie Fusková, Praha
Radek Pintera, Uhřice
Jana Maňásková, Slavkov
Radek Dvořák, Heršpice
Barbora Zástřešková, Heršpice
ZEMŘELI – březen
Antonín Salomon, Čelakovského 587, 78 let
Karel Malinka, Polní 1444, 87 let
Jiří Jahoda, Zlatá Hora 1230, 54 let
Jiří Váhala, New Jersey, USA, 76 let

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník vydávaný vydavatelstvím bm typo ve Slavkově u Brna. Zaregistrováno OÚ Vyškov pod č. OKÚ/VY/01/99. Sazba bm typo, Polní 1337, Slavkov
u Brna, tel. 05/44 22 06 61. Tiskne Old print, s. r. o., Košinova 16, Brno, tel. 05/41 24 39 33. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli však za obsah a stylistiku.)

