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Když se řekne Slavkov, mnohým lidem se
vybaví Napoleon a slavná bitva „Tří císařů“.
Ti z turistů, kteří naše město někdy navštívili,
si zřejmě nenechali ujít prohlídku zámku
a Napoleonské expozice či procházku v zá-
meckém parku.

Jenže Slavkov už dávno není jen město při-
pomínající slávu vojenského vůdce a císaře
Napoleona. Do Slavkova se sjíždí i řada mi-
lovníků sportu ať už plážového volejbalu nebo
golfu. V měsíci červnu se zde však mimo jiné
sešli pekaři z celé České republiky, kteří si vy-
brali právě naše město k soutěžení. Na míst-
ním koupališti předvedli své „chleby lásky“,
zahráli si plážový volejbal a také zaplavali
v bazénu při sbírání nafukovacích rohlíků.

Je to tak, lidé jezdí stvoky a někdy dokonce
i tisíce kilometrů, aby mohli navštívit naše
město. Někdo chce vidět zámek, kostel nebo
synagogu, jiný si zde zase chce zasoutěžit
a zahrát. Jsou ale tací, kteří si v nabitém dni
najdou chvilku a posadí se v zámeckém parku
a kochají se nádherou, která je obklopuje.

Žijeme v krásném městě. V městě, které
svou historií, ale i současností promlouvá ke
každému, kdo ho navštíví. Promlouvá i k nám
samotným. Stačí jen vyjít na procházku, dívat
se, obdivovat a naslouchat. Nic víc, nic míň.

Petra Janošíková

Slavkov a Napoleon

Centrum kulturních
služeb Austerlitz (CKS)
má ve své činnosti jak
propagaci zámku, tak
i zviditelňování celého
města. O některých ak-
tivitách CKS jsme hovo-

řili s managerem HM - CKS Karlem
Vetchým.

„Staráme se o kulturní, společenské a spor-
tovní akce, které se ve Slavkově konají a sna-
žíme se propagovat město Slavkov jako celek
v rámci vyškovského regionu,“ řekl pro
Slavkovský zpravodaj K. Vetchý. Podle jeho
slov má CKS na starost také komerční aktivi-
ty, jako například pronájem sálů na zámku, ve
Společenském domě a v kině. Kromě jiného
pracovníci CKS organizačně zaštiťují výsta-
vy, které se konají na zámku, či na jejich or-
ganizaci spolupracují. „Chceme, aby se
Slavkov stal jakýmsi přirozeným centrem
vyškovského regionu, proto také spolupracu-
jeme s některými organizacemi ve Vyškově.
Naším společným cílem je zajistit provoz re-
gionálního informačního střediska právě ve
Slavkově,“ dodal K. Vetchý. 

Během dvouleté činnosti CKS navštívili
město Slavkov a místní zámek nejvyšší státní
a vojenští činitelé a členové diplomatického

sboru. Na koncertech se v našem městě před-
stavili umělci světového významu. K zviditel-
nění města přispěla i loni konaná soutěž o nej-
krásnější dítě planety Nova. Již pravidelně se
ve Slavkově konají v létě a na podzim různé
aktivity mající vztah k napoleonské tématice
a které jsou každoročně doplňovány o nové
prvky, jako například mezinárodní turnaj ve
francouzské národní hře petanque. Mezi zají-
mavosti patří od loňského roku i mezinárodní
setkání velocipedistů, které si ve Slavkově na-
šlo mnoho nadšených příznivců.

Významnou událostí letošního roku byl
v rámci Mezinárodního veletrhu vojenské
techniky IDET společenský večer, který se ko-
nal 4. května za účasti vlády ČR v prostorách
slavkovského zámku. Další velmi důležitou
akcí měla být návštěva prezidenta republiky
Václava Havla, který se 3. června měl na zám-
ku setkat s generálním tajemníkem
Severoatlantické aliance Javierem Solanou,
v době cvičení NATO ve Vyškově. Pro jeho re-
konvalescenci po nemoci a pro zaneprázdnění
šéfa NATO z důvodu řešení balkánského kon-
fliktu se však toto setkání neuskutečnilo.
Doufejme, že si V. Havel najde brzy cestu do
našeho města při jiné události. 

Z nedávno minulých akcí, které se setkaly
s velkým ohlasem, byla výstava s názvem
Květina v historickém interiéru, kterou pořá-
dalo CKS ve spolupráci s Českým svazem flo-

Interiér zámku
zdobily Ïivé kvûtiny

Přímo v areálu zámku si mohli návštěvníci prohlédnout historickou vazbu živých květin. Foto: CKS

ristů a Zahradnickou školou v Brně.
Historická vazba živých květin se předváděla
v areálu zámku 30. května. Květiny pak byly
rozmístěny v prostorách zámku, kde si je jeho
návštěvníci mohli důkladně prohlédnout.
„Jednalo se o zcela mimořádnou událost, při
které návštěvníci mohly shlédnout, jak se vá-
žou živé květiny a jak se aranžují do interié-
rů,“ upřesnil Karel Vetchý. 

CKS připravuje také hostování pojízdného
kinematografu bratří Čadíků, které proběhne
od 2. do 9. července v zámeckém nádvoří.
„Protože tato akce se bude konat v době prázd-
nin, budou se záměrně promítat filmy, které
mohou zhlédnout i děti se svými rodiči.
V rámci filmových představení se uskuteční
i různé soutěže, zaměřené právě na rodiny
s dětmi. Těm je také během léta určeno zvý-
hodněné vstupné na prohlídkovou trasu zám-
ku,“ dodal K. Vetchý. V rámci Mezinárodního
folklorního festivalu Brno 99 se v závěru srp-
na se ve slavkovském zámeckém parku před-
staví naše i zahraniční folkloristické soubory.

Petra Janošíková
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Na základě předložených a projednaných
materiálů městské zastupitelstvo

1. Schvaluje
- uzavření smluv týkajících se 3406 ks akcií

JME v majetku města, jejich prodeje a práv
k nim náležejícím

- uzavření těchto smluv se zájemcem, který
nabídne cenu za jednu akcii nejméně 4 100 Kč

2. Pověřuje
- městskou radu konečným výběrem zájem-

ce v termínu do 31. 5. 1999
- starostu uzavřením smluv s vybraným zá-

jemcem
3. Ukládá
- městské radě předložit výsledek realizace to-

hoto usnesení na nejbližším zasedání MěZ spolu
s představou, jak s těmito prostředky naložit

4. Doporučuje
- městské radě preferovat při rovnosti pod-

mínek společnost ČEZ

Na základě projednaných materiálů měst-
ská rada

1. Bere na vědomí
- zprávu o připravenosti města na výstav-

bu obecních bytů včetně technické infra-
struktury v lokalitě Polní

2. Jmenuje
- komisi pro výběr dodavatele akce

„Technická infrastruktura ke 3 bytovým do-
mům (35 b. j.) ve Slavkově u Brna, Zlatá
Hora“

3. Schvaluje
- výběr dodavatelů na výstavbu obecních

bytů včetně technické infrastruktury v loka-
litě Polní dle rozhodnutí starosty města, kte-
ré je v souladu s doporučením výběrové ko-
mise.

Na základě projednaných materiálů měst-
ská rada

1. Schvaluje
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě

o úplatném převodu akcií se společností ČEZ,
a. s.

- uzavření zástavní smlouvy s ČEZ, a. s.
- uzavření smlouvy o právech souvisejících

s akciemi s ČEZ, a. s.
2. Pověřuje
- starostu města jednáním o zpřesnění texta-

ce dle připomínek MěR a následně podpisem
smluv

Na základě projednaných materiálů měst-
ská rada

1. Schvaluje
- pravidla pro poskytování příspěvku na

podporu organizací, které pracují s mládeží
- pronájem prostor po bývalé kartotéce na

poliklinice ve Slavkově paní Aleně Jarošové
za účelem provozování občerstvení

- prodloužení užívání veřejného prostran-
ství před provozovnou rychlého občerstvení
společnosti Sport klub Austerlitz, s. r. o.,
k umístění letního posezení do září 1999

- služební cestu Mgr. Věře Křivánkové za
účelem navázání spolupráce ISŠ se školou
v rakouském Stockerau

2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti sboru pro občanské zá-

ležitosti
- zprávu o finanční náročnosti vybudování

samostatného vchodu do jídelny DPS s tím, že
problematika bude nadále sledována

- informaci o možnosti účtování nájemného
z tělocvičen ZŠ

3. Ukládá
- vedoucímu BTH informovat vhodnou for-

mou nájemníky polikliniky o přičítání zvýše-
ní nákladů spojených s vyúčtováním spotřeby
tepla a TUV

- vedoucímu BTH podat zprávu o využití
kanceláře polikliniky a možnostech pronájmu
nevyužívaných prostor polikliniky

- vedoucímu finančního odboru předložit
zprávu o hospodaření města za I. čtvrtletí
s aktualizací stavu pro jednání MěZ

4. Doporučuje MěZ
- dát souhlas k prodeji zbývajících 2 parcel ur-

čených k výstavbě garáží v lokalitě Zlatá Hora
- dát souhlas k prodeji zahrady o výměře

215 m2 z majetku města v ulici Topolová
5. Žádá
- referát kultury OÚ Vyškov o vydání zá-

vazného stanoviska k restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého u mostu přes Litavu

6. Odkládá
- rozhodnutí o uzavření smlouvy o konání

koncertů Concentus Moraviae v roce 2000 až
po vyhodnocení ročníku 1999

7. Vyslovuje poděkování
- všem členkám sboru pro občanské záleži-

tosti za obětavou celoroční činnost.

Na základě projednaných materiálů měst-
ská rada

1. Doporučuje městskému zastupitel-
stvu

- schválit navržená rozpočtová opatření
- schválit aktualizovaný rozbor hospoda-

ření města za 1. čtvrtletí 1999
- schválit poskytnutí půjček z FRB
- projednat zprávu o průběhu přípravy

obecních bytů
- projednat zprávu o technické infrastruk-

tuře k byt. jednotkám v lokalitě Zlatá Hora
- schválit navrhované koupě a prodeje po-

zemků
- vzít na vědomí zprávu o koncepci

Slavkovského zpravodaje
- vzít na vědomí informaci o úpravách na

slavkovském zámku
2. Bere na vědomí
- informaci o realizaci orientačního a in-

formačního systému města
- zprávu o ekonomické situaci ROS
- informaci o možnosti řešení nadstavení

plotu u hřiště v sídlišti Nádražní a proble-
matikou se bude znovu zabývat po vyřešení
umístění klubovny Junáka

- návrh způsobu účtování nájemného z tě-
locvičen ZŠ pro kroužky DDM

3. Odkládá
- rozhodnutí o prodeji nemovitostí - bu-

dov č. p. 79 a 278 na Palackého náměstí na
9. 8. 1999

4. Vyslovuje nespokojenost
- s postupem prací na rekonstrukci bývalé

restaurace Bonapart a záležitostí se bude
znovu zabývat v září 1999

Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpraco-
vala Mgr. Věra Křivánková

V. mimořádná schůze
městské rady - 20. 5. 1999

11. schůze městské rady - 24. 5. 1999

1. mimofiádné zasedání mûstského
zastupitelstva - 24. 5. 1999

VI. mimořádná schůze
městské rady - 27. 5. 1999

12. schůze městské
rady - 7. 6. 1999

Ani jsme se nenadáli a už je to tady.
Prázdniny, na které se těší nejen všechny
děti, ale i všichni učitelé. Z dětí předškoláků
se rázem stávají školáci. Z mateřské školky
na Koláčkově náměstí odejde do první třídy
základní školy 25 dětí. Všechny jsou na
vstup do školy v rámci svých možností
a schopností dobře připraveny. Všechny se
také na školu pečlivě během celého roku chy-
staly.

V mateřské škole si děti užily ale i hodně
zábavy. Už v září jsme děti překvapili lout-
kovým divadlem „Hrátky s kašpárkem“.
V říjnu děti pobavila pohádka v divadle
Radost v Brně „Perníková chaloupka“,
Centrum kulturních služeb pro nás připravilo
další čtyři kulturní akce. Také se nám líbily
pohádky dětí ze ZŠ Komenského nám.
„Pekelné plány“ i muzikál dětí ze ZŠ Tyršova
„O líných strašidlech“.

Počátkem prosince jsme pro děti ve spolu-
práci s DDM připravili Mikulášskou besíd-
ku. Vánoční atmosféra vyvrcholila besídkami
pro rodiče v předvánočním týdnu. V únoru
byl slavnostní den - pořádal se velký karne-
val. Nejen pro rodiče, ale i pro veřejnost jsme

v květnu uspořádali v kulturním domě besíd-
ku ke Dni matek. V červnu opět ve spoluprá-
ci s DDM si děti spolu s rodiči prožili „Cestu
pohádkovým lesem“ v přilehlém parku a na
školní zahradě, zakončenou táborákem
s opékáním špekáčků. Od dubna do června
probíhal v krytém bazénu ve Vyškově před-
plavecký výcvik předškoláků. Školní rok vy-
vrcholil výletem do ZOO v Hodoníně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat sedm-
nácti rodičům a sponzorským firmám, které
nejen v předvánočním čase přispěli finanční
částkou na nákup hraček pro děti.

Jsou to firmy: Ovoce a zelenina Karel
Rozsypal, PPH, spol. s r. o., zastoupená
p. Feikem. Liko-s, spol. s r. o., zastoupená
p. ing. Musilovou, Jonsered, zastoupená p.
Rumpovou, ing. arch. Tupé za bezplatné
vypracování plánu na plynofikaci budovy
mateřské školy. Poděkování patří i pracov-
níkům Technických služeb, kteří mnoho-
krát ochotně pomáhali při různých úpra-
vách v mateřské škole.

Mgr. Eva Jurásková
ředitelka MŠ Koláčkovo nám.

Ohlédnutí za školním rokem
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Dospělí – 30 Kč sleva cena 1 vstup úspora 1/2 po Kč
vstupů 16 hodině

90 2700,- 50 % 1350,- 15,- 1350,- 675,- 7,50
60 1800,- 40 % 1080,- 18,- 720,- 540,- 9,-
30 900,- 30 % 630,- 21,- 270,- 315,- 10,50
20 600,- 20 % 480,- 24,- 120,- 240,- 12,-
10 300,- 10 % 270,- 27,- 30,- 135,- 13,50

Mládež – 16 Kč sleva cena 1 vstup úspora 1/2 po Kč
vstupů 16 hodině

90 1400,- 50 % 720,- 8,- 720,- 360,- 4,-
60 960,- 50 % 480,- 8,- 480,- 240,- 4,-
30 480,- 30 % 336,- 11,20 144,- 168,- 5,60
20 320,- 20 % 256,- 12,80 64,- 128,- 6,40
10 160,- 10 % 144,- 14,40 16,- 72,- 7,20

Technické služby města Slavkova u Brna,
Špitálská 733, tel.: 44 22 13 02, koupaliště
tel.: 44 22 17 88

Červen 10.00-19.00 všední dny
9.00-19.00 so, ne

Červenec 9.00-19.00
Srpen 9.00-19.00

Vstupné:
30 Kč dospělí (základní), 16 Kč mládež,

studenti, důchodci, vojáci zákl. služby, 8 Kč
děti předškolního věku (po 16 hodině 20 Kč,
10 Kč, 0 Kč).

Sleva: 50-75 % zakoupíte–li si předplatné,
které je volně přenosné!

Koupali‰tû 1999

Na základě smlouvy mezi městem
Slavkovem u Brna a Responem a. s.
Vyškov, jsou Technické služby města
Slavkova u Brna pověřeny prodejem zná-
mek na popelnice na II. pololetí 1999 pro
domácnosti.

Prodej známek bude zahájen v budově
Technických služeb, Špitálská 733.

Pondělí 21. 6. 8.00-11.30, 13.00-15.00,
středa 23. 6. 8.00-11.30, 13.00-16.45

a dále každé pondělí a středu ve výše uve-
dené úřední hodiny. V týdnu od 5. 7. 1999
do 11. 7. 1999 - dovolená.

Pozor!
1. Do 14. července 1999 bude prováděn

svoz ještě podle zakoupených známek z I.
pololetí 1999! Od 15. 7. 1999 bude firma
Respono, a. s. Vyškov, vyvážet pouze po-
pelnice označené známkou platnou pro II.
pol. 1999.

2. Cena za svoz a likvidaci 110 litrové po-
pelnice na II. pololetí r. 1999:

varianta A (1x týdně) 500 Kč
varianta B (kombinovaný) 430 Kč
varianta C (1x za 14 dní) 360 Kč
varianta M (1x měsíčně) 270 Kč
(pouze pro 1–2 členné domácnosti s eko-
logickým vytápěním - plyn, elektro).

3. I nadále bude prováděn doplňkový tzv.
pytlový systém. Označený igelitový pytel
na lehký domovní odpad včetně odpadu ze
zeleně prodají Technické služby v uvede-
ných termínech za 45 Kč všem, kteří mají
zakoupenou některou známku na popelnici.
Aby byl igelitový pytel odvezen, požaduje
firma Respono, a. s. Vyškov, umístění pytle
u sběrové nádoby! Děkujeme všem obča-
nům za ekologický přístup při likvidaci tu-
hého komunálního odpadu.

Radoslav Lánský
ředitel TSMS

Technické sluÏby informují …a ještě něco o ZUŠ
Činnost základních uměleckých škol je

vymezena Vyhláškou MŠMT 292/91
o ZUŠ. Tato vyhláška stanoví pravidla pro
studium, určuje procentuální výši školného
a jiné zásady, kterými se slavkovská ZUŠ
řídí.

Aktivita, kterou jednotlivé školy mimo
svou hlavní činnost, tedy výuku v oboru hu-
debním, tanečním a výtvarném vyvíjí, je
dána ochotou pedagogů dělat něco navíc.
Víc než to, co přikazují normy a učební plá-
ny. A právě množství a kvalita mimoškol-
ních činností učitelů slavkovské ZUŠ svěd-
čí o plném nasazení a zápalu pro práci
s dětmi. Zejména závěr školního roku byl
přímo nabitý mimoškolní činností. Ať už to
byl koncert učitelů, absolventský koncert,
třídní přehrávky, závěrečné vystoupení ta-
nečního oboru či velmi úspěšná účast žáků
výtvarného oboru v oblastním kole soutěže
výtvarných oborů ZUŠ, kde pět kolekcí pra-
cí žáků získalo cenu poroty a postoupilo do
ústředního kola soutěže. A v neposlední
řadě byly uspořádány pro děti dva zájezdy
do Prahy na muzikály Evita a Rusalka, kte-
ré z větší části spolufinancoval Klub rodičů
a přátel školy.

Těší nás velký zájem o studium v naší
škole, který vysoce převyšuje kapacitní
možnosti a nepřímo vypovídá o její kvalitě.
Na druhé straně je nám líto, že nemůžeme
přijmout všechny zájemce, kteří uspěli u ta-
lentových zkoušek a pro nedostatek vol-
ných míst nemohli být zařazeni do výuky.

Naše nabídka kvalitního trávení volného
času není dnes, v tak uspěchané době, pro
příliž zaměstnané rodiče zas tak málo.
Věříme, že peníze vložené do vzdělávání je-
jich dětí se jistojistě zúročí. A my, pedago-
gové ZUŠ, již plánujeme nové aktivity, na
které se žáci a jejich rodiče už dnes mohou
těšit. Eva Cupáková

Kolečkové
show

V sobotu 29. 5. uspořádali učitelé ZŠ
Tyršova Kolečkové show. V příjemném pro-
středí autodromu Auto RC Slavkov se sešli
fandové kolečkových bruslí a skateboardů,
aby změřili svoje síly. Všichni dostali mož-
nost se vyřádit v závodech jednotlivců, šta-
fet a jízdě zručnosti. Vítězové byli odměně-
ni sladkostmi, které věnoval pan Svoboda
z prodejny potravin. ZŠ Tyršova

Závěrečné vystoupení tanečního sboru v sále
Společenského domu Foto: ZUŠ
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Slavkov – Darney – města, která patří
již nerozlučně k sobě. Jejich přátelství
trvá 12 let. Za tuto dobu navštívilo maleb-
né francouzské městečko Darney mnoho
Slavkováků a navázali zde velmi pěkné
přátelské vztahy.

V letošním roce se můžeme opět těšit na
Dny francouzské kuchyně, které proběh-
nou v měsíci srpnu a o kterých vás ještě
budeme informovat. Francouzští šéfku-
chaři nás určitě překvapí novými nezná-
mými gastronomickými specialitami.

Žáci ZŠ Komenského strávili na konci
května deset dnů v Collége v Darney. Akci
organizoval DV Slavkov – francouzské
sekce společně s ředitelstvím ZŠ
Komenského ve Slavkově za finančního
přispění EU v Bruselu a MÚ ve Slavkově.

Mladí studenti byli ubytováni v rodi-
nách svých francouzských kamarádů.
Společně s nimi se dopoledne účastnili
vyučování, odpoledne probíhal konver-
zační kurz, který vedli francouzští profe-
soři. Všichni společně navštívili okolní
města Contrexeville a Epinal a nechyběla
ani návštěva Paříže se všemi historickými
památkami a krásami, které toto město na-
bízí.

To jsme ne?ekali
Je sobota 12. června a venku leje jako

z konve. Dnes má být Den otevřených dveří na
ZŠ Tyršova. Nálada mezi kolegy nic moc. Asi
nikdo nepřijde. Kdo by v takovém počasí vyšel
vůbec ven? No nic, alespoň půjdeme brzy
domů. K našemu překvapení se asi v půl devá-
té začínají trousit první skupinky dětí a dospě-
lích. Nálada se zvedá a deště ubývá. Po devá-
té je již zaplněna tělocvična a není si kam
sednout. Všichni netrpělivě očekávají stěžejní
bod dnešního dne - pohádkový muzikál „O lí-
ných strašidlech“. Po krátkém úvodním slově
pana ředitele nastupují na scénu Martina
Krátká, Bára Fikarová, Hanka Stárková
a Lucka Racková. Spontání potlesk během
představení a na jeho konci nasvědčuje tomu,
že hra zaujala malé i velké diváky.

Po představení rodiče, bývalí i současní žáci
odcházejí do hlavní budovy, aby zhlédli pásmo
písní a říkanek o jaru v podání našich prvňáč-
ků, malé debrujáry z 5. A, průběh laboratorní
práce, výuku cizích jazyků. V tělocvičně probí-
há akrobatické cvičení. Internetoví nadšenci
mohli celé dopoledne dle vlastní libosti surfo-
vat po celém světě a přitom neopustit naši
učebnu počítačů ani na krok. Kdo měl zájem,
sledoval videozáznam z předešlých Dnů otev-
řených dveří a z výměnného pobytu našich
žáků v Anglii v Bexhill High School.

Chceme poděkovat všem učitelům, žákům
a rodičům z Klubu přátel školy, kteří se podí-
leli na přípravě a dobrém průběhu dnešního
dne. Vladimír Soukop, zástupce ředitele

Jarní měsíce byly ve znamení výletů ŠD při
ZŠ Komenského. Navštívili jsme vyškovské
muzeum s výstavou „Stolečku, prostři se“.
Přes šedesát dětí se čtyřmi vychovatelkami
a dětmi ŠD Vážan a Holubic zhlédlo stolování
od středověku až po 19. století. Broušené
sklo, keramika, kamenina, jídelní soupravy,
čajové i jídelní servisy - vše exponáty buď
z původních domácností, nebo interiérů zám-
ků. Je to výstava vhodná ke zhlédnutí jak pro
jednotlivce, tak i pro školní třídy.

V měsíci květnu jsme navštívili Janáčkovo
divadlo. Vychovatelky, děti i maminky zaujal

pohádkový balet „Čaroděj ze země OZ“.
Kostýmy i scénu navrhl Adolf Born, zpíval
dětský sbor Kantiléna, hrál orchestr opery.
Moderní balet s tradičními pohádkovými prv-
ky přivedl na svět Američan Lyman Frank
Baum. Okouzlující příběh Dorotky a čaroděje
ze země OZ, fantastická dobrodružství s divu-
plným příběhem, stojí za návštěvu i vám.
Výčet celoročních akcí školní družiny by byl
opravdu široký, nás už ale za pár dní čekají
prázdniny, dospělé dovolená. Tak ať se nám
všem vydaří. Danuše Andrlová

vedoucí vychovatelka

V˘lety ‰kolní druÏiny

Děti ze školní družiny při ZŠ Komenského se účastní řady zajímavých výletů.

Finanční odbor
Finanční odbor Městského úřadu ve

Slavkově zajišťuje veškerou ekonomickou
agendu a činnosti související s plánováním
a rozpočtem města v rámci jeho hlavního,
tzv. rozpočtového hospodaření, vyplývající-
ho z poslání města a MěÚ a v rámci jeho
vedlejšího hospodaření, vyplývajícího
z činností souvisejících s pronájmy majet-
ku, provozováním kotelen a dalších činnos-
tí, podléhajících dani z příjmů dle zákona
586/1992 Sb. v platném znění. Pro občany
je především důležité, že součástí tohoto
odboru je i pokladna, kde mohou hradit veš-
keré správní i místní poplatky, nájmy, do-
chází zde k výplatě sociálních dávek dle
příslušných předpisů atd. Ivan Charvát

Odbor bytového a tepelného
hospodářství

Tento odbor městského úřadu se zabývá
hospodářskou činností, a to zejména:

– správa a údržba obecních bytů
– správa a údržba nebytových prostor

v majetku města
– vede evidenci žadatelů o obecní byty
– vede evidenci žadatelů o byt v DPS
– přijímá žádosti na půjčky z Fondu roz-

voje bydlení na opravy a modernizaci obyt-
ných budov

– dodávka tepla a TUV z kotelen na síd-
lišti Zlatá Hora, sídlišti Nádražní, DPS na
ulici Polní a v budově polikliniky ve
Slavkově u Brna.

Slavkovští studenti
vařili ve Francii

Na konci března navštívili žáci hotelové
školy v rámci každoroční družební spolu-
práce francouzské lázeňské středisko
Contrexéville. Během svého pobytu se stu-
denti seznámili s výukou na hotelové ško-
le, podíleli se na přípravě francouzské ku-
chyně a též připravovali české speciality
pro své francouzské kolegy. 

V sobotu 8. května uspořádal ŠSK Slavkov
u Brna – oddíl košíkové – I. ročník turnaje žá-
kyň o putovní pohár starosty města Slavkova.
Zúčastnila se ho družstva: Lachema KP Brno,
Žďas Žďár n. Sázavou, BBK Brno a domácí
ŠSK. První místo obsadila děvčata z domácí-
ho oddílu, když zvítězila ve všech utkáních,
a to nad Lachemou KP Brno 26:22, Žďasem
Žďár 31:30 a BBK Brno 45:24. Další pořadí:
2. Žďas Žďár, 3. Lachema KP Brno, 4. BBK
Brno.

Putovní pohár, další ceny a diplomy předal
starosta Mgr. Petr Kostík, který pohár věno-
val. Tímto úspěchem udělaly domácí hráčky
úspěšnou tečku za velmi vydařenou sezónou
1998/99, když v přeboru Jihomoravského
kraje žákyň skončily na 3. místě ze 14 startu-
jících družstev.

Basketbalistky jsou
velmi úspěšné

Žáci ZŠ Komenského
jeli opět do Francie

Představujeme jednotlivé
odbory Městského úřadu
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âervenec: I o dovolené
se musí pracovat na zahradû.

RENÁTA RUMPOVÁ

Ale na koupali‰tû mÛÏete jít v bermudách
od firmy Jonsered.
Dostanete je jako dárek pfii nákupu nad 3000 Kã.

Jednou z velmi aktivních a úspěšných firem
podnikajících v našem městě je firma Stavo
Artikel, a. s. Současnému úspěšnému rozvoji are-
álu firmy předcházela velmi náročná etapa, která
měla za cíl zastavit stále se zhoršující stav kra-
chujícího střediska STS Bučovice. Tohoto zámě-
ru se ujala firma Wellington, s. r. o., která středis-
ko získala v roce 1993 ve veřejné soutěži. Po
získání střediska, které bylo kdysi chloubou měs-
ta, vyšli najevo skutečnosti, které předčily veške-
rá očekávání –  zcela nevyhovující technologické
vybavení a velmi špatný stav jednotlivých objek-
tů. Po celkovém rozboru byl stanoven cíl oživení
areálu. Podnikatelský záměr byl zaměřen na zís-
kání partnera pro obchodní činnost, výrobu
a skladování. Tímto partnerem se po tříletém boji
o udržení činnosti v areálu stal Stavo Artikel, a. s.
Tato firma, která se posléze stala majitelem celé-
ho areálu, zahájila v roce 1996 úspěšnou činnost,
která změnila celkovou podnikatelskou náplň
a vzhled střediska.

Hlavním komerčním zaměřením firmy je pro-
dej kompletního sortimentu stavebních materiálů
včetně poradenské činnosti. Pro tento účel byla
rekonstruována průčelní budova, kde vznikla mo-
derní prodejna, umožňující bezprostřední kontakt
klienta se stavebními materiály. Návazně došlo
k rozsáhlé přestavbě původní budovy pro opravu
traktorů, která slouží jako hala pro výrobu interi-
érových dveří a zakázkovou výrobu nábytku. Pro

Slavkov přitahuje podnikatele

Již často se psalo v našem měsíčníku o pro-
blematice chování majitelů psů a odklízení
psích výkalů na veřejném prostranství. Nelze
zatím tvrdit, že by byla tato záležitost zcela
akceptována, jisté však je, že vzhledem ke stá-
le přísnějším ekologickým limitům by mělo
postupně docházet k omezení tohoto často kri-
tizovaného jevu.

Co si ale pomyslet o chovateli, který takto
„vzorně odklidil“ produkt své feny - čtyři živá
štěňata do odpadního kontejneru na Zlaté
Hoře?

V neděli 7. 6. 1999 byla naše pohoda slun-
ného odpoledne zkažena, když nám syn ozná-
mil, že při vysypávání domovního odpadu do
kontejneru uslyšel zevnitř slabé zakňučení.
V domění, že snad půjde o zvídavé kotě, jsme
však byli šokováni nálezem čtyř malých ště-
ňat zabalených do obalu z pracího prostředku
Tix Bio AAlpine Fresh se zbytky prášku,
vody a výkalů. Dvě fenky ještě žily, dva mrt-
vé pejsky jsme s těžkým srdcem zakopali do
země.

Při sledování večerních zpráv TV Nova člo-
věka mnohdy zamrazí z šotu o podobném jed-
nání lidí kdesi ve vzdáleném regionu.
Skutečnost, že se přesně toto stane o den po-
zději ve Slavkově, neprospívá nikterak publi-
citě našeho města.

Štěňata po poradě s veterinářem byla živena
uměle, bohužel však do týdne postupně uhy-
nula. Bezohledný chovatel se tedy takto dle
svého „zdravého selského rozumu“ vypořádal
s údělem, který - jak známo - občas potkává
každou fenu. Ve svém okolí znám několik zod-
povědných chovatelů, kterých si vážím, proto-
že své feny nechali kastrovat. Tento humánní
běžný veterinární zákrok šetrně a navždy vy-
řeší ono dilema za cenu několika stokorun.
O tomto bezcitném chovateli se však v žád-
ném případě nedá tvrdit, že by žil na hranici
bídy.

Tato záležitost byla oznámena policii. Je
tedy možné, že po přečtení tohoto příspěvku
bude mít tento surovec o čem přemýšlet.

Zdeněk Přibyslavský

Majitelé ‰tûkajících miláãkÛ z trochu jiného soudku

zákazníky, kteří si zakoupí materiál, je zároveň
zajištěn rozvoz na určené místo v termínu dle přá-
ní zákazníka. K tomuto účelu bylo zřízeno stře-
disko dopravy, které disponuje i velkými opravá-
renskými dílnami. Součástí areálu je
i konsignační sklad keramických obkladů a dla-
žeb RAKO Rakovník. Firma připravuje další in-
vestiční záměry – postavení nové haly pro sklad
obkladů a dlažeb z Horní Břízy a Chlumčan.
Akciová společnost Stavo Artikel má v současné
době 350 zaměstnanců a síť prodejen po celé ČR.

„Nejen prací živ je člověk,“ praví přísloví.
Proto se firma Stavo Artikel zapojuje i do spor-
tovních a společenských akcí, které sponzorsky
podporuje. Jednou z nějvětších je mistrovství ČR
v beachvolleyballu mužů, které se koná ve
Slavkově u Brna v překrásném areálu zdejšího
koupaliště. H. L.

Budova firmy Stavo Artikel ve Slavkově.

okénko
Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve

Slavkově zve všechny diabetiky na další bese-
du v rámci edukačně motivačního programu,
která se uskuteční v pondělí dne 28. června
1999 v LD Emko Medical, Zlatá hora 1466,
a to ve 14.00 hod. a v 15.30 hod. Přednáší
MUDr. Aleš Hrubý na téma: „Postižení ledvin
u diabetiků, prevence a léčba“. Pro horké letní
dny si zde můžete zakoupit za zcela mimořád-
nou cenu DIA ŽIVOU VODU za 15 Kč 1 ba-
lení (15 sáčků).

ÚO Svazu diabetiků Slavkov prodá gluko-
metr ONE TOUCH za 1 600 Kč.

Informace na tel. č. 05/44 22 19 46.

Diabetici a dovolená
Protože se blíží doba dovolených, nabízíme

několik rad diabetikům. Na dovolené bychom
si měli především odpočinout, vyvarovat se
stresu a udělat si pohodu. Každý diabetik musí
vycházet ze svého zdravotního stavu a podle
toho volit dovolenou doma či v zahraničí, in-
dividuální, nebo společnou, letadlem, autem,
hromadným dopravním prostředkem apod.
Proto doporučujeme předem se o tom poradit
se svým ošetřujícím lékařem. U společných
zájezdů informovat vedoucího o své nemoci.

Diabetik si musí na dovolenou vzít dosta-
tečnou zásobu inzulínu, aplikační techniky,
tablet (antidiabetika), glukometr a také další
léky proti nevolnosti, průjmu, ochranné krémy
proti vysychání pokožky, repelentní přípravky
a balíček pro poskytnutí první pomoci při úra-
zech. Doporučuje se častější změření glyké-
mie glukometrem, protože při změně stravo-
vacích návyků a zvláště při delších cestách
spojených s překračováním časových pásem
může dojít k rozkolísanosti cukrovky. Inzulín
skladujeme na spodu ledničky, jinak aspoň
v chládku (např. přikrytý vlhkou žínkou), ni-
kdy ne na přímém slunci. Při cestě letadlem
musíme mít inzulín u sebe, ne v zavazadlovém
prostoru. Nezapomenout na průkaz diabetika
a pro případ hypoglykémie nebo hyperglyké-
mie mít po ruce prostředky pro rychlé překo-
nání těchto příznaků (cukr, LIPO, colu).

Diabetik si musí pečlivě uvážit způsob stra-
vování po cestě i v místě pobytu. Při stravová-
ní na chatě (chalupě) dáváme přednost vlastní
teplé kuchyni, při nákupu potravin dbáme na
záruční dobu jejich poživatelnosti, nekupuje-
me potraviny v poškozených obalech, ovoce
a zeleninu vždy umyjeme. 
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Datum hod. akce místo konání pořadatel

2. 7. 21.30 Dr. Dolittle (film USA) nádvoří zámku

2. 7.-25. 7. M. Pavlovský - Dřevěné hračky, J. Cuhrová - Fotografie Galerie OK HM–CKS Slavkov u Brna

3. 7. 19.30 INTERVALLES – koncert, francouzský komorní orchestr „Le Chansons Historický sál město Slavkov u Brna

de Bilitis“ HM–CKS Slavkov u Brna

3. 7. 21.30 Věčný příběh (film USA) nádvoří zámku

4. 7. 21.30 Titanic (film USA) nádvoří zámku

5. 7. 21.30 Velký Joe (film USA) nádvoří zámku

6. 7. 21.30 Můj nejoblíbenější marťan (film USA) nádvoří zámku

7. 7. 21.30 Život brouka (film USA) nádvoří zámku

8. 7. 21.30 Zachraňte vojína Ryana (film USA) nádvoří zámku

9. 7. 21.30 Z pekla štěstí (pohádka ČR) nádvoří zámku

9. 7. Noční turnaj – Beachvolleyball koupaliště Beach Slavkov u Brna

12. 7. 19.30 Bristol Cathedral School Orchestra – koncert Historický sál HM–CKS Slavkov u Brna

24. 7. 19.30 Die Flotten Geister – koncert Historický sál HM–CKS Slavkov u Brna

do 4. 8. Bohumil Krátký - Barevná litografie zámek – Galerie Hollar HM–CKS Slavkov u Brna

červenec-září Vlasta Kozáková - Brože zámek – Galerie Hollar HM–CKS Slavkov u Brna

do 19. 9. „Můj svět…“ - výstava obrazů a ikon kazašského umělce a monumentalisty zámek – severní křídlo HM–CKS Slavkov u Brna

A. A. Ključinského SINEKO International Brno,

velvyslanectví Kazachstánu

do 3. 10. „Svět loutek“ - ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi zámek – severní křídlo

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenneecc  11999999  

1. 7. čtvrtek 19.30 hod. VZKAZ V LÁHVI 135 min.

Příběh muže a ženy, věřících v opravdovou lásku, podle bestselleru Nicolase Sparkse. Romantický film USA
Vstupné: 39, 41 Kč Mládeži přístupno od 12 let

Filmové prázdniny od 2. do 30. ãervence

31. 7. sobota 19.30 hod. NEBÁT SE A NAKRÁST 90 min.

1. 8. neděle 16.30 hod. Hloupý a hloupější v komedii ze součastnosti. Nový český film režiséra Fr. Filipa. V hlavní dvojroli Luděk Sobota.
a 19.30 hod. Vstupné: 47, 49 Kč Mládeži přístupno

3. 8. úterý 19.30 hod. DVOJROLE 110 min.

4. 8. středa 19.30 hod. Faustovský příběh v dívčí podobě. Střet mládí a stáří v jedné bytosti. Nový český film režiséra J. Jireše. V hlavní
roli Tereza Brodská. Mládeži přístupno od 12 let

7. 8. sobota 19.30 hod. ÏIVOT JE KRÁSN˘ 114 min.

8. 8. neděle 19.30 hod. Podmanivý příběh, který dokazuje, že láska, rodina a fantazie překonají vše. Nejlepší evropský film roku 1998.
Mládeži přístupno

10. 8. úterý 19.30 hod. MAGICKÁ POSEDLOST 104 min.

12. 8. čtvrtek 19.30 hod. V každé ženě je prý malý kousek čarodějnice. Najdou kouzlo, které udrží lásku? Komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let

14. 8. sobota 19.30 hod. ODPLATA 101 min.

15. 8. neděle 19.30 hod. Kolik si ukradl, tolik mu vzali a přesně tolik si teď hodlá vzít zpátky. Vrací se, aby se pomstil. Akční thriller USA.
V hlavní roli Mel Gibson. Mládeži přístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

âERVENEC - SRPEN 1999
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ZAJISTÍME KOMPLETNÍ MONTÁŽ

Pračky ❖ Myčky ❖ Chladničky ❖ Mrazničky
ZA ZAVÁDĚCÍ CENY

slevy dohodou

❖ PLYNOINSTALACE
❖ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
❖ VODOINSTALACE

Slavkov u Brna, Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
Slavkov u Brna, Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

PomÛcka:
Uda, APA

SPZ okr.
Klatovy PfiedloÏka

Jméno
herce

Sharifa

Zn. cizích
elektro -

spotfiebiãÛ
PfiedloÏka âást

molekuly

Rakouská
tisková

kanceláfi

2. díl
tajenky Zn. aut

Zájmeno

Cizí
muÏské
jméno

Televizní
noviny

B˘val˘
trenér

ãesk˘ch
fotbalistÛ

Hrdina

Ruská
fieka

Zkr. pro
horská

kola

Obchodní
dÛm

Stará Ïena
expr.

Zpûvn˘
pták

Jméno
skladatele
Krejãího

Vífiení

Zkratka
kusu

KoÏní
nemoc

Nekovov˘
prvek

Projevy
zvuku

Dûtsk˘
pozdrav

Základní
ãíslovka

Zájmeno
pfiivlast.

Autor
Fidlovaãky

Zkr. TV
sportovní

relace

SLOVANSKÁ 1075, SLAVKOV U BRNA

B˘VAL˘ AREÁL CUTISINU

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

OTEVÍRACÍ DOBA: Po–Pá: 10–17
So: 9–12

☎ 05 - 44 22 10 47

ROZVOZ KOBERCÒ SAMOZ¤EJMOSTÍ
(po Slavkově zdarma!!!)

Îenské
jméno

Pohyb
vzduchem
Záporka

Souhlas

Pravoslavn˘
knûz

SPZ okr.
Vy‰kov

Vzdávání
pocty

Osobní
zájmeno

MPZ
Holandska
Postavení

Nevelké
mnoÏství

Slepiãí
citoslovce
Slavkovsk˘
zem. podnik

Skoba

Psovitá
‰elma

SPZ Prahy

Fáze
mûsíce

Epochy

NáplÀ

Vyzdvihuje

Angl. nebo

âesk˘
spisovatel
nar. 19. stol.

SPZ okr.
Ústí n. Orl.

Uznání

Jeden
z brnûnsk˘ch

veletrhÛ

Konec
expr. hovor.

Spojka
1. díl

tajenky

KfiÍÏOVKA O CENY s vtipem
Jeden obchodník se ptá druhého. „Mûl tvÛj inzerát na místo noãního hlídaãe nûja-
kou odezvu?“ „To si pi‰, Ïe mûl,“ odpovûdûl jeho kolega.  dokonãení v tajence.
Tajenku za‰lete do 19. srpna 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 ãervencovém ãísle, které vyjde 24. 7.
1999. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Jana
Doleãková, Zlatá Hora 1368, Slavkov. Koberec si mÛÏe vyzvednout do
15. 7. v prodejnû KOBERCE M na Slovanské ul. Druhou cenu (knihu) získává Jana âerníková,
Palackého 71, Slavkov, tfietí cenu (knihu) J. Urbancová, Kollárova 1003. Knihy si mohou vyzdvednout
v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

Vedení 

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

mobil: 0603 93 34 46 • Dita Dobrovolná

úãetnictví, danû, mzdy

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

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

Redakãní rada
Tomá‰ Drá pal, Tyr‰ova 1099, PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057,
Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Oldfiich
Cho choláã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kfiivánková, Dvofiákova 883,
Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, 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 12. 7. 1999.

SEZNAMTE SE, JOE BLACK Brad Pitt, Anthony Hopkins v ro-
manci o cenû Ïivota a lásky. „Tento film patfií mezi nejlep‰í!“ Larry
King, USA Today.

VÛÃN˘ PfiÍBÛH Drew Barrymore, Anjelica Huston. Legenda o lás-
ce, Popelka, dobrodruÏství, romantika, akce… To v‰echno je
vûãn˘ pfiíbûh.

VYJEDNAVAÃ „Jackson a Spacey jsou dvojit˘ dynamit“. Mezi
mrakodrapy, vrtulníky a neomyln˘mi stfielci se odehrává tento vy-
sokonapûÈov˘ thriller.

DOBR˘ WILL HUNTING Robin Williams, Matt Damon. Film získal
2 Oscary a Zlat˘ Globus. Silná osobnost, matematick˘ génius ãi
nezkrotn˘ rebel?

PERNÍKOV˘ DÛDEK Thriller podle pfiedlohy Johna Grishama.
MAFFIÓSSO! Skvûlá mafiánská komedie, která nenechá v klidu

va‰e bránice!
NEBE V PLAMENECH Svoboda? To záleÏí na cenû.
SIMPSONOVI Jak je neznáte! Aneb: pfiíli‰ drsn˘ pro TV.
NOCI S VRAHEM Tori Spelling, naivní studentka pod vlivem ne-

bezpeãného psychopata.
NEBEZPEÃNÉ PODEZfiENÍ Leke Pery - erotick˘ thriller v tradici

Základního instinktu.
MEL Velké prázdninové dobrodruÏství s kamarádkou Ïelvou a její-

mi pfiáteli.
OZÓNOVÁ DÍRA Nebe hofií, neskuteãné se stává realitou. Konec

svûta zaãal!
ZAJATCI VESMÍRU Michael Paré - jediné nebezpeãí, se kter˘m ve

vesmíru nepoãítali, je vrah mezi nimi.
SMRTÍCÍ ASTEROID V hlubinách vesmíru se rodí katastrofa.

Naplní se dûsivá pfiedpovûì starého proroctví?
Koneãnû se doãkali nejmen‰í diváci nejlep‰ích veãerníãkÛ

na kazetách:
O MAKOVÉ PANENCE, O CIPÍSKOVI, POHÁDKY Z MECHU A
KAPRADÍ, O VÍLE AMÁLCE, O LOUPEÏNÍKU RUMCAJSOVI,
O HAJNÉM ROBÁTKOVI A JELENU VÛTRNÍKOVI.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74
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Pohled od západu.
Pozadí za věží tvoří
ulice Husova. Vlevo
severní zástavba uza-
vírající Palackého ná-
městí, vpravo rene-
sanční radnice.

Čtyřboká věž byla
vystavěna na vybíha-
jícím ostrohu nad ná-
městím, asi 30 metrů
východně od pomní-
ku padlých rudoar-
mějců v dnešním zá-

meckém parku. Věž svým umístěním
v jihovýchodním rohu pevnostního pásma
kostela a hradu vykrývala val s příkopem od-
dělující vnitřní město od kostelního areálu
s městským hřbitovem. Úzké prosvětlovací
a střelecké průzory ve spodních patrech věže
umožňovaly obranu nejen věžního vchodu
na západní straně, ale i vstup do města, pro-
vedeného úzkým padacím můstkem přes pří-
kop při patě věže. Chrám sv. Jakuba Většího

Kresba W. Petruzzi –
Prospectus Civitatis
Austerlity (okolo r.
1730) - návrh přestav-
by města a zámku
s chrámem

Mûstská vûÏ – hláska a zvonice
stával přímo na hřbitově vzdálen 20 kroků od
věže. Důvodem k vystavění samotné zvonice
byla skutečnost, že malá střešní zvonice
chrámu neunesla těžké renesanční zvony. Ve
zvonovém patře věže byla do čtyř světových
stran umístěna oblouková zvuková okna
a byly zde zavěšeny tři zvony: mohutný sv.
Jakub o váze 12,8 q z roku 1560, který prav-
děpodobně datuje vznik věže, - sv. Jan
o váze 7,45 q, - „Maria“ 2,87 q, dodnes
uchován. Zvony byly přelity po vyhoření
věže i města v r. 1762. V hodinovém patře
nad zvony byly umístěny čtyři ciferníky
a zvonky hodin. Ochoz pozorovatelny na
věži byl tvořen kamennými sloupy s balust-
rádou na způsob brněnské radniční věže. Zde
sloužili nejspolehlivější ponocní. Helmice-
zastřešení bylo náročně řemeslně provedeno.
Na vrcholu byla osazena zlacená makovice.
Rozměry u ochozu věže: půdorys 7x7,21 m.
tloušťka zdiva 1,85 m, předpokládaná výše
asi 60 m (o 8 m vyšší než cukrovarský ko-
mín, o 14 m vyšší než dnešní věž chrámu).
Stavba věže a její provedení bylo pojato jako
symbol prosperity a prestiže města a svědčí
o značné finanční síle a dobrém hospodaření
městské správy v 16. století. V r. 1770 byla
věž z rozhodnutí majitele panství W. A.
Kounice zbořena, a to i přes protesty ze star-
ny obce. Tím je pozměněn i Petruzziho pro-
jekt. J. Seifert

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – květen, červen
Marek Žemla, Pod Oborou 614
Tomáš Zedníček, ČSA 952
Michaela Hrašná, Husova 4
Aneta Ondráčková, Zlatá Hora 1244
Filip Synek, Zlatá Hora 1365

SŇATEK UZAVŘELI – červen
Aleš Kosík, Slavkov u Brna
Bc. Eva Pikolová, Slavkov u Brna

Petr Burian, Brno
Mgr. Barbora Mitášová, Brno

Petr Přerovský, Křižanovice
Marta Venerová, Křižanovice - cír. římskokat.

Jiří Krejčík, Slavkov u Brna
Růžena Rotreklová, Slavkov u Brna

Ivan Vacek, Nížkovice
Jana Štěpánová, Nížkovice

Ivo Helešic, Břeclav
Šárka Jakubčíková, Hodějice

Jaroslav Jedlička, Bučovice
Silvie Soustružníková, Nesovice

Ing. Milan Rybnikář, Slavkov u Brna
Eva Vintrová, Praha

ZEMŘELI – duben, květen
Stanislav Kučera, Malčevského 930, 92 let
Alenka Fialová, Čelakovského 975, 75 let
Petr Křížek, Čelakovského 1300, 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.)

Slavia Třebíč - SK Slavkov u Brna 1:2 (0:2)
Utkání o postup do divize bylo hráno s vy-

sokým nasazením, korektně. Domácí si vytvo-
řili územní převahu, avšak neplodnou.
Zahrávali několik rohů, ale bez větší gólové
příležitosti. Domácí svojí jednoduchou hrou
však hosty nepřekvapili, ti se postupem doby
čím dál více osmělovali a ve 27 minutě po ne-
zjištné přihrávce Čuhela nekompromisně za-
věsil Švanda. V 35 minutě po výkopu branká-
ře Plchuta obelstil nevídaným způsobem opět
Švanda dva obránce domácích, přesně naser-
víroval nejlepšímu střelci ŽP Kameníkovi
a bylo 0:2. Z této sprchy se domácí do poloča-
su již nevzpamatovali. Druhý poločas za
územní převahy domácích, ale hru kontrolova-
nou hosty. Opět Švanda měl skvělou příleži-
tost, zaváhal však se střelbou, takže se skóre
neměnilo. Domácím se podařilo snížit 4 minu-
ty před koncem Noháčkem. To už ale 1500
přítomných diváků vědělo, že do divize postu-
puje Slavkov, jehož výkon odměnili jednot-
ným potleskem všichni přítomní. Zvláštní po-
zornost si zaslouží mladí příznivci SK
Slavkov, kteří svým povzbuzováním po celé
utkání určitě přispěli k vynikajícímu výkonu
slavkovských fotbalistů. Výborně utkání
zvládli rozhodčí: hlavní: Koudela František,
pomezní Polonec a Poláček. Delegátem utkání
byl pan Dofek.

Sestava Slavkova: Plchut, Jelínek, Záleský,
Udržal, Vrána, Vlček, Čuhel, Minařík,
Sestrenka, Kameník, Švanda, střídali: Beneš,
Hrda.

Slavkov vyhrál
v Tfiebíãí a je v divizi

V roce 1862 založili mladí čeští
politikové Dr. Mir. Tyrš a Dr.
Jindřich Fügner tělocvičný spolek
Sokol Pražský, který se měl stát dle
jejich představ základem celoná-
rodního hnutí k budování pomysl-
né národní armády, která by v bu-
doucnu svým národním uvědoměním, kázní
a silou podpořila boj o sebeurčení českého
národa.

Tato myšlenka našla velký ohlas mezi ob-
čany českých zemí, ujala se a zaznamenala
velký nárust svých přívrženců. Již po sedmi
letech se zrodila iniciativa k následování za-
kladatelů Sokola i ve Slavkově. Začátkem
roku 1869 třicet slavkovských občanů zalo-
žilo tělocvičnou jednotu Sokol, jejímž čle-
nem se stala i slavkovská obec. V čele slav-
kovského Sokola stanuli br. Frant. Sommer
jako starosta a br. Frant. Charvát jako náčel-
ník. O sympatiích k novému národnímu
spolku svědčí i to, že kmotrou prvního so-
kolského praporu ve Slavkově byla
Eleonora, hraběnka z Kounic.

Činnost Sokola se všestranně rozvíjela
a trvala až do začátku 80. let, kdy se dočas-
ně vlivem celkové politické situace v čes-
kých zemích zastavila. Obnovení v roce
1892 však znamenalo další poměrně roz-
sáhlou činnost nejen tělocvičnou, ale i kul-
turně osvětovou. Vždy se při tom kladl dů-
raz na výchovu k národní hrdosti
a uvědomělému vlastenectví.

Sokol ve Slavkově působil nepřetržitě až

do jeho rozpuštění nacisty začát-
kem 40. let.

Rok 1945 však zaznamenal zno-
vuzrození Sokola a nárůst těloc-
vičné a sportovní činnosti do ne-
bývalých rozměrů. V 50. letech
byla činnost Sokola celostátně

převedena do rámce Čs. svazu těl. výchovy
a sportu. Sokol v dřívější podobě prakticky
zanikl. Teprve v roce 1990 byla činnost naší
tělocvičné jednoty obnovena v rámci Čs.
obce sokolské. Do jisté míry se charakter
činnosti změnil v souladu se současným vý-
vojovým trendem tělovýchovy a sportu
v naší republice. Slavkovská tělocvičná jed-
nota Sokol v současnosti mimo základního
tělocviku, tzv. sokolské všestrannosti, má
založeno 9 sportovních oddílů, které vyka-
zují pravidelnou i soutěžní činnost.

130. výročí založení Sokola ve Slavkově
si připomněli členové i další občané na tě-
locvičné akademii, uspořádané 15. května
v tělocvičně ZŠ Komenského nám.
Cvičenci Sokola i dalších spolupracujících
složek (ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, Zákl.
umělecká škola) předvedli početnému obe-
censtvu ukázky své tělocvičné a sportovní
činnosti. Věříme, že svým vystoupením
zaujali přítomné a získali i řadu zájemců
o zapojení, hlavně z řad mláděže. Za to jim
všem patří náš dík.

Výbor TJ Sokol
Slavkov u Brna

130 let Sokola ve Slavkově u Brna


