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VernisáÏ obrazÛ
Pavla Skalníka

Pavel Skalník s jedním ze svých děl – Španělskou stěnou

Co se dûje v Historickém muzeu?
V posledních měsících se v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna odehrála řada
věcí, jejichž ne vždy objektivní publikování vedlo k vytvoření poněkud zkresleného obrazu stávajících skutečností. Jaká je tedy současná situace?
kou sezónu v zámku, otevřeli dvě nové výstavy,
Kořeny problémů sahají do předcházejícího
a to Dostaveníčko s krajkou a Tanec s vlky. Ve
volebního období. Tehdejší městská rada v dobSpolečenském domě se uskutečnil 14. dubna
ré víře, že získá finanční prostředky na opravu
pořad pro školní a předškolní děti „O čarodějné
zámku, zřídila funkci tzv. managera. Ten měl
krčmě“, v květnu zde proběhlo několik předstakontaktováním sponzorů a komerční činností
vení – 16. 5. MŠ ke svátku matek, 19. 5. ZUŠ
(pronájmy zámeckých prostorů) zajišťovat fipředvedla svoje závěrečné vystoupení, 25. a 26.
nance a zároveň propagovat zámek a město
5. ZŠ Komenského divadelní představení
Slavkov. Tímto pracovníkem byl radou jmenoVlnobití od Ivy Kočí. Pomohli jsme s uspořádáván pan Karel Vetchý. Aby měl odpovídající zaním Svatourbanských hodů ve dnech 26.–28. 5.
řazení, byl ustanoven zástupcem ředitele muPřestože měsíc květen byl pro zámek ve znazea. Že se toto rozhodnutí ukázalo chybné,
mení filmování historického filmu společností
projevilo se zřetelně už za dva roky. Nové peníBBC, což bylo pro všechny zaměstnance velmi
ze nepřicházely, náklady na propagaci a akce
náročné, odehrálo se zde několik pozoruhodpřekročily přijatelnou míru. Po zhodnocení rozných akcí: 6. května zde měli zastávku s proboru hospodaření Historického muzea za rok
hlídkou Napoleonské expozice účastníci
1999 provedla současná městská rada opatření,
„Okružní jízdy po Slavkovském bojišti“ na dnes
která mají vést ke konsolidaci muzea. Odvolala
již historických skútrech. 13. května proběhla
pana Vetchého a z důvodu dlouhodobého chavernisáž výstavy obrazů Pavla Skalníka – česrakteru onemocnění ředitele Ing. Jana Špatného
kého malíře, působícího v kanadském Torontu,
jmenovala zástupkyní ředitele paní Helenu Hra25. května koncert smíšeného sboru Sussque
bálkovou.
Hanna University Choir z USA v Historickém
V současné době se situace v Historickém
sále zámku, 27. můžeme na nádvoří zámku vimuzeu uklidnila. Do nově otevřeného
dět příjezd historických vozidel BMW a 31.
Informačního centra odešly dvě pracovnice –
května lotyšská velvyslankyně otevře výstavu
paní Láníčková (knihovnice Historického muSoučasné lotyšské umění. Galerie Hollar zaházea) a slečna Walterová. Tím vznikla potřeba
jila svou letošní sezónu 26. května výstavou obobsazení místa muzejního knihovníka, na něž
razů Zdeňka Netopila.
bylo vypsáno výběrové řízení.
Historické prostředí zámku stále láká i záV měsíci dubnu jsme opět zahájili turisticjemce o svatební obřady a firmy k uspořádání
slavnostních večerů. Od 1. do 8. června máme
Z OBSAHU:
ve spolupráci se skupinou Historického šermu
KﬁíÏovka o ceny
6
Štvanci pro objednané školy připraven kompoJak se toãil âerven˘ Bedrník
10
novaný historický pořad, který zhlédne denně
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 1. ãervence
cca 300 žáků.
Vedení HM

V sobotu 13. května proběhla za hojné účasti nejen domácích návštěvníků vernisáž výstavy
obrazů Pavla Skalníka. Pavel Skalník je rodákem z Prahy. Po absolvování Akademie výtvarných umění emigroval v r. 1968 do Paříže a po
dvou letech do USA. Od roku 1971 žije
v Kanadě, kde také do roku 1989 učil grafiku na
umělecké škole v Torontu. Českou republiku
navštívil poprvé v roce 1990.
„Nikdy jsem si nemyslel, že celý život budu
bydlet ve Štěpánský ulici. Cizina mě lákala,
překročit hranice byl pro mne vždycky rajc.
Vůbec jsem však nepočítal s tím, že bych se nevrátil,“ charakterizuje svůj exil sám autor.
Výstava potrvá do 25. června.
Od 26. května zahájí letošní sezónu Galerie
Hollar výstavou obrazů Zdeňka Netopila.
31. května začíná v severním křídle výstava
Současné lotyšské umění. Na vernisáži bude
přítomna též velvyslankyně Lotyšska. Obě výstavy skončí 31. srpna.
30. června proběhne vernisáž obrazů
Vlastimila Zábranského. Výstava v Galerii OK
potrvá do 1. srpna.
(red)
en někomu se poštěstí, že se stane hercem.
Nám ostatním nezbývá nic jiného, než se
dívat na filmy s oblíbenými aktéry, případně
díky bulvárním plátkům sledovat, co tyto filmové hvězdy potkalo v jejich soukromém životě nového.
Přesto obyvatelé Slavkova měli v uplynulých dnech velikou šanci. Byl vyhlášen konkurz na kompars do filmu, který se točil
v našem městě. Mužské zájemce údajně

J

Konkurz
brali všechny, u žen si filmaři vybírali a rozhodovali se. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit
také konkurzu na „obličej“. Zde se měly vybírat osoby, které by vzhledem odpovídaly
představám filmařů a byly by pak na plátně
více vidět.
Na zámku se v uvedený den sešla spousta lidí. Někteří se ho zúčastnili možná proto, že se jim bude hodit nějaká ta koruna,
kterou za natáčení dostanou, jiní prostě
proto, že zrovna v uvedený den neměli žádný plán co s volným časem. A tak jim přišla
účast v konkurzu jako vítané rozptýlení.
A poslední (nevím jak početná) skupina
doufá, že si jich možná někdo všimne a oni
díky tomuto filmu „udělají díru do světa“.
Vždyť mnozí slavní herci začali u filmu
vlastně náhodou, prostě byli na správném
místě ve správný čas. A tak třeba jen bude
nějaký krátký čas trvat a ve Slavkově se zrodí nová velká herecká hvězda. Nechme se
překvapit.
Petra Janošíková
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29. schÛze mûstské rady 5. mimoﬁádné zasedání mûstského
- 26. 4. 2000
zastupitelstva konané dne 5. 5. 2000

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
- stanovení výše nájemného z nebytových
prostor u jednotlivých nájemců
- úpravu cen na hřbitově k 1. 1. 2001 podle návrhu ředitele TSMS
- program 5. mimořádného zasedání MěZ
2. Bere na vědomí
- vystavení objednávek na jednotlivé položky rozpočtového opatření - vybavení informačního centra
3. Nedoporučuje
- rozdělení HM na dvě samostatné organizace a vyzývá opětovně vedení HM k zeštíhlení organizace
4. Doporučuje k předložení MěZ
- zprávu o změnách v HM
- zprávu o přípravě a realizaci informačního centra
- rozpočtové opatření na úhradu služeb
poskytovaných prostřednictvím informačního centra
- návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na prostory bývalé restaurace Bonapart
s MVDr. Suchým.

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěZ
1. Schvaluje
- rozpočtové opatření na vypracování projektové dokumentace pro účely stavebního
povolení technické infrastruktury pro bytové
domy v ulici Litavská
- prodej pozemků par. čís. 1475/3 o výměře
47 m2 a par. čís. 1475/4 o výměře 47 m2 v ulici Jiráskova
- prodej pozemku par. čís. 760/1 o výměře
514 m2 v ulici Slovákova
2. Bere na vědomí
- zprávu o změnách v Historickém muzeu
- zprávu o stavu příprav a realizaci Informačního centra
3. Ukládá
- MěR předložit rozbor současného stavu
Historického muzea a vizi organizace do budoucna
- MěR předložit audit HM, ze kterého vyplyne účelnost vynaložených prostředků v roce

1999 a konkrétní zodpovědnost pracovníků
HM za výsledky hospodaření v roce 1999
- vedení HM předložit zpřesnění rozpočtu
HM na rok 2000 ve stávající struktuře
4. Pověřuje
- MěR přípravou informativní zprávy o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce
zástupce ředitele HM v roce 1997
5. Nepřijímá usnesení
- k návrhům rozpočtových opatření na financování vybavení a provozu Informačního
centra.

Informační centrum

Zprávy ze zasedání mûstské rada a zastupitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková

30. schÛze mûstské rady – 15. 5. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- odpis nedobytných pohledávek
- odprodej opotřebeného drobného hmotného
majetku staršího dvaceti let (dle seznamu)
- zahájení řízení o záměru města pronajmout
z majetku města část pozemku p. č. 1962 v lokalitě Nádražní
- program 6. mimořádného zasedání MěZ
- zastupování města na valných hromadách akciových společností: Respono - Mgr. Věrou
Křivánkovou, VaK - Mgr. Petrem Kostíkem
- pronájem zpevněné plochy u stadionu pro
pouťové atrakce k akci Urbanské hody
2. Ukládá
- vedoucí stavebního úřadu doplnění zprávy
o činnosti o průměrnou lhůtu vyřízení rozhodnutí, přehled o stavu pokut, počtu odvolání proti
rozhodnutí a o jejich výsledku
- vedoucímu finančního odboru zveřejnit výzvu dlužníkům města k úhradě závazků
- řediteli HM vypracovat finanční rozvahu

V˘zva k oznaãení domÛ a bytÛ
Vážení občané, MěÚ ve Slavkově u Brna
Vás opět vyzívá k viditelnému označení svých
domů popisnými čísly a bytů jmenovkami.
Neoznačené domy a byty znesnadňují doručování pošty z MěÚ a doba od odeslání zásilky k jejímu převzetí se zbytečně prodlužuje.
Řádným označením svého bytu přispějete
k rychlejšímu doručování pošty z MěÚ do
Vašich domácností.
(vk)
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra Kﬁivánková, Dvoﬁákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326,
Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864,
ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír Soukop,
Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãeﬁová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 19. 6. 2000

k akcím pořádaným HM a předložit ji jako součást nového rozpočtu
- vedoucímu odboru RŽP doplnit stížnost
manželů Polákových na postup stavebního úřadu
a vyjádření vedoucí st. úřadu o stanovisko k dané
problematice
3. Bere na vědomí
- konkretizaci návrhů na zvýšení vlastních příjmů HM
- informaci o stavu kontrolních terčů v objektu
bývalé restaurace Bonapart
- přehled kulturních a společenských akcí pořádaných HM
4. Doporučuje k předložení MěZ
- rozbor hospodaření města a jeho organizací
- stanovení finančního příspěvku na výstavbu
bytových domů v lokalitě Polní II
- opětovné zvážení přijetí rozpočtových opatření na financování Informačního centra
- změnu zřizovací listiny HM
5. Doporučuje
- řediteli HM okamžitě řešit personální obsazení městské knihovny
- řediteli HM založení evidenční knihy denních
záznamů vykonané práce pro pracovníky HM
6. Trvá
- na úhradě nájemného za pronájem prostor
bývalé restaurace Bonapart za rok 1999 před
uzavřením nové nájemní smlouvy
7. Odkládá
- zahájení řízení o záměru města prodat pozemek p. č. 1458/1 v ulici Bučovická (díl 1) až po
převedení pozemku do majetku města
8. Odvolává
- z funkce člena redakční rady Slavkovského
zpravodaje pana Oldřicha Chocholáče (na vlastní žádost)
9. Jmenuje
- členkou redakční rady Slavkovského zpravodaje sl. Evu Prokešovou, bytem Sušilova 412.

Mgr. P. Kostík a Ing. I. Jandl při otvírání
informačního centra. Foto: Zdeněk Pavlík
Ve čtvrtek 4. května bylo otevřeno
Informační regionální centrum Austerlitz
ve Slavkově u Brna.
PROVOZNÍ DOBA CENTRA:
červen
úterý–neděle
9–16 h
červenec–srpen pondělí–neděle 9–16 h
září–prosinec
úterý–sobota
9–16 h
Kontakt: IRCA
Palackého nám. 1
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: +420 5 44 22 09 88

Upozornûní dluÏníkÛm
Městská rada ve Slavkově u Brna znovu vyzývá všechny občany, kteří mají dluh za
Městem Slavkovem u Brna (MÚ ve Slavkově
u Brna), aby tyto své závazky splnili nejpozději v termínu do 31. 5. 2000. Pokud tak neučiní,
budou jejich jména zveřejněna na úřední desce
a informačních tabulích Městského úřadu ve
Slavkově u Brna a na stránkách Slavkovského
zpravodaje v měsíci červnu 2000.
Městský úřad ve Slavkově u Brna současně
vyzývá zejména majitele psů, kteří nezaplatili
v minulých letech místní poplatek ze psů, aby
tak neprodleně učinili. Dále upozorňuje, že pokud nesplnili ohlašovací povinnost (v případě
úhynu psa, prodeje psa atd.), bude jim poplatek
vyměřen až do letošního roku.
Vedoucí finančního odboru MěÚ
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Ze slavkovské knihovny
Již od 20. března t. r. je Městská knihovna
ve Slavkově uzavřena, a to nejprve z důvodu
prováděné revize knihovního fondu a v květnu
z důvodu filmového natáčení v prostorách
zámku. Všichni, kteří si chodíte půjčovat knihy, dobře víte, v jakých podmínkách naše knihovna funguje. Snahou vedení Historického
muzea, které v současné době knihovnu spravuje, je zlepšit a zmodernizovat pracoviště
knihovníků a vám, čtenářům, nabídnout příjemnější kulturní stánek.
Prvním krokem ke zlepšení stavu byla revize knihovního fondu a vyřazení zastaralých,
duplicitních a opotřebovaných knih, aby se
vytvořilo místo pro knihy nové. Revizi prováděly odborné pracovnice z Knihovny K.
Dvořáka ve Vyškově a fyzicky byla ukončena
17. dubna. Po revizi je třeba provést dohledávání chybějících knih.
A na tomto místě se, naši věrní i příležitostní čtenáři, na vás obracíme s následující
výzvou: Prohlédněte vaše domácí knihovny,
zapátrejte v různých koutech, upozorněte vaše
známé a všechny knihy, které jste si někdy vypůjčili v Městské knihovně ve Slavkově, přineste zpět, aby se vrátily na své místo.

Pozvánka na pﬁedstavení
ZŠ Komenského nám. a Historické muzeum ve Slavkově u Brna si Vás dovolují pozvat
na divadelní představení původní dětské pohádky Vlnobití. Těšíme se na Vás v pátek 26.
května 2000 v 19 hodin ve velkém sále
Společenského domu.
Srdečně zve celá podmořská říše
odíváme-li se na činnost obecního živnostenského úřadu ze statistického hlediska,
bylo od 1. 1. 1999 k datu 30. 3. 2000 vydáno 335 živnostenských listů pro cca 300 podnikatelů (vyčísleno správními poplatky - 335
tis. Kč) a celkem eviduje živnostenský úřad cca
2100 podnikatelů a 2670 živnostenských oprávnění. Sledováním počtu vydaných živnostenských listů každým rokem ke stejnému datu byl
opět zjištěn mírný nárůst. Z tohoto počtu podnikatelů je třeba zmínit poměrně velkou četnost
žádostí o pozastavení provozování živnosti- v r.
1999 bylo vydáno úřadem cca
170 dokumentů
k této žádosti
formou rozhodnutí. Novela živnostenského zákona pamatovala na právní úpravu správního
aktu „rozhodnutí o pozastavení provozování
živnosti“, který nebyl zpoplatněn, přestože byl
vydáván formou rozhodnutí a zavedla institut
tzv. „přerušení provozování živnosti“. Živnostenský úřad na základě oznámení podnikatele
vydává pouze „vyrozumění o přerušení provozování živnosti“ bez úhrady správního poplatku
a mimo správní řízení.
Dále živnostenský úřad vydal v loňském roce
cca 150 změnových živnostenských listů (změny osobních údajů, sídla, místa podnikání nebo
rozšíření předmětu podnikání) v částce 35 000
Kč a 33 rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění na žádost podnikatele. Z moci úřední
bylo zrušeno živnostenské oprávnění podnikateli za trestný čin spáchaný v průběhu podnikatelské činnosti.

P

Rozhodli jsme se, že opožděné vracení knih
od 2. června do 4. července t. r. nebudeme postihovat, proto využijte této příležitosti
a přijďte. Vracené knihy se budou přijímat od
2. 6. do 9. 6. a od 19. 6. do 4. 7. – děti i dospělí:
úterý
8.30–12.00
13.00–16.30 h
středa
8.30–12.00
13.00–16.30 h
pátek
8.30–12.00
Nyní bude třeba v knihovně provést mnohé
změny, zavést nový systém půjčování knih,
a to bude ještě vyžadovat nějaký čas, pravděpodobně do konce srpna, než znovu otevřeme.
Proto vás, milí čtenáři, žádáme o trpělivost
a věříme, že k nám budete opět rádi chodit.
Vedení HM

Setkání 2000
U příležitosti končícího 20. století se uskuteční v sobotu 30. září 2000 v Základní škole
Tyršova ve Slavkově u Brna setkání všech
absolventů a bývalých zaměstnanců.
Dovolujeme si pozvat všechny, kteří mají zájem se sejít a pohovořit si se svými bývalými
spolužáky a kolegy. Zároveň žádáme o předání
této informace všem těm, o kterých víte, že by
měli zájem se výše uvedené akce zúčastnit.
Osobní pozvánky nebudeme posílat. Za případný finanční příspěvek zaslaný na konto školy předem děkujeme. Zároveň děkujeme všem,
kteří již příspěvek zaslali. (25325-514/0600
var. symbol 2000)
Program: dopoledne - setkání ve škole
odpoledne - školní akademie
navečer - koncert v zámecké kapli
Nejpočetnější skupinou vydávaných dokumentů jsou „informace o odpovědném zástupci“ a „vyrozumění o evidenci provozoven“.
Protože živnostenský úřad eviduje provozovny
nejen podnikatelů vlastních, ale i cizích, vydal
v loňském roce 233 těchto dokumentů.
V pravidelných časových intervalech a nad
rámec běžných úkolů se živnostenský úřad zabývá kontrolou registru podnikatelů a odstraňováním duplicitních údajů (obchodní jména, sídla, bydliště), tj. srovnáním údajů se skutečným
stavem formou jednání s podnikatelem nebo
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Stavebníci, na slovíãko!
S příchodem jara vzorstl na veřejných prostranstvích města počet skládek stavebního materiálu v souvislosti s probíhajícími opravami
rodinných domků, provozoven apod. Pokud občané nemají možnost uložit stavební materiál na
svém pozemku v uzavřeném objektu, je jim
umožněno zvláštní užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města Slavkova u Brna č. 1/91
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Ne všichni stavebníci, mající skládku na veřejném prostranství, požádali v souladu s výše
uvedenou vyhláškou o povolení. Vystavují se
tak nebezpečí, že jim bude zvýšen poplatek za
nepovolené užívání veřejného prostranství
o 100 %. Sazba poplatku za užití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě RD po dobu platnosti stavebního
povolení činí měsíčně 30 Kč. V ostatních případech 0,40 Kč za m2 a den.
Dále upozorňujeme stavebníky, kteří budou
provádět v souvislosti s opravou nebo stavbou
RD překop místních komunikací tj. chodníku,
vozovky apod., aby v dostatečném časovém
předstihu požádali příslušný silniční správní
úřad tj. MěÚ Slavkov u Brna odbor ID o povolení dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Odbor investic a dopravy
MěÚ Slavkov u Brna

Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pﬁedání podkladÛ do pﬁí‰tího
ãísla je 19. ãervna. Pﬁednostnû budou zaﬁazeny ãlánky
o rozsahu do pÛl strany formátu A4 psané psacím strojem. U del‰ích pﬁíspûvkÛ se pisatel vystavuje moÏnosti
zkrácení, popﬁ. i nezaﬁazení svého ãlánku.
(red)

ně). Podkladem pro tato jednání byly skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku, informace
z matrik jiných obecních úřadů nebo informace
z cizinecké policie. Pokuty byly uloženy v blokovém řízení.
Živnostenský úřad spolupracoval i s jinými
orgány státní správy, jako např. s ČOI, ČZPI,
s Okresním hygienikem. Z této spolupráce vyplývají specifické kontroly.
Pro názornost je možno uvést tyto: - zjišťování informovanosti prodejců potravinového zboží a upozornění na závadnost potravin a zákaz
jejich prodeje, oznám e n é
Hlavním
hygienikem ČR (velké množství potravin belgického původu, kuřecí řízky z Taiwanu, instantní polévky z Vietnamu ap.) - zjišťování
a kontrola dodržování pravidel prodeje pyrotechnických hraček, - kontrola hygienických
předpisů atd. V případě zjištěných nedostatků
zasílá živnostenský úřad podnět ke kontrole příslušnému správnímu orgánu.
Celková úroveň provozování podnikatelské
činnosti v oblasti koupě a prodeje se zlepšila, ať
už hygiena prodeje, oceňování zboží nebo označení provozoven. Na straně druhé je však stále
třeba podnikatelům zdůrazňovat povinnost
oznamovat změny údajů, které se dále mohou
promítnout do živnostenských listů, ale hlavně
aktualizují registr podnikatelů, potažmo živnostenský rejstřík.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

V˘Àatek ze zprávy o ãinnosti odboru Ïivnostensk˘ úﬁad v r. 1999
sladěním údajů se stavem v živnostenském rejstříku. Příčinou duplicitních dat jsou odlišné zápisy v obchodním rejstříku, neohlášení změny
adresy bydliště (zejména nový název ulice)
podnikatelem a nedostatek z předchozích let tolerovaných několik obchodních jmen podnikatele, dnes už skutečnost zcela nepřípustná.
V r. 1999 uskutečnil živnostenský úřad 80
kontrol podnikatelů. V terénu bylo zkontrolováno 24 provozoven podnikatelů se zaměřením na
dodržování ustanovení § 31 živnostenského zákona, zejména na označení provozovny, označení zboží cenami, hygienu prodeje a trvanlivost prodávaného zboží. Na úřadě pak bylo
vedeno 56 kontrolních jednání, zaměřených na
porušení § 49 a § 17 živnostenského zákona
(povinnost oznámit úřadu všechny změny vztahující se k ohlášení živnosti a oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozov-
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VáÏení pﬁátelé dobré country hudby,
letos jsme pro vás připravili již II. ročník
country přehlídky v rámci napoleonských dnů.
Z důvodu finančních problémů v Historickém
muzeu jsme museli trochu škrtat, ale kde se dnes
neškrtá. Takže přehlídka bude letos skromnější
a bude bez avizovaných brněnských Kamelotů.
Ale i nabídka, kterou jsme připravili, bude dost
zajímavá. Takže koho uvidíte a uslyšíte? Bude to
domácí trio Second hand, brněnská skupina hrající moderní country – Classic Bourbon Sextet,
přední česká folková zpěvačka a kytaristka Eva
Henychová a na závěr samozřejmě Poutníci, kteří letos slaví třicet let své činnosti na prknech,
jež prý znamenají svět. Celým programovým
blokem Vás bude provázet Monika Brindzáková
a hlavním mediálním partnerem bude Rádio
Brno ve stylu country. Rozhodli jsme se, že od
letošního ročníku nazveme tuto přehlídku
Country s Napoleonem. Těšíme se s vámi na
shledanou 11. srpna 2000 ve slavkovském zámeckém parku. Za Historické muzeum
a Poutníky
Jiří Karas Pola
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Úspûch Ïáka slavkovské ZU·ky
Žák naší školy Michal
Oujezdský vzorně reprezentoval ZUŠ ve Slavkově u Brna
v ústředním kole celostátní
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, které
se konalo 27. dubna ve starobylém Uničově.
Tomuto finále předcházela kola školní,
okresní a oblastní, kde všude Michal zvítězil
a jako jediný zástupce okresu Vyškov se probojoval až do ústředního kola.
V samotné soutěži v překrásném prostředí
koncertní síně minoritského kláštera a kostela, za klavírního doprovodu Mgr. Zdeňky
Rybecké zahrál na baryton Píseň od Gustava
Levina a Toccatu od Josefa Matěje.
Ústředního kola se účastnilo celkem 147
soutěžících z 86 ZUŠ z celé České republiky.
Michal Oujezdský ve své kategorii obsadil 3.
místo a trvale se zapsal mezi nejúspěšnější
absolventy naší školy. Tohoto úspěchu dosáhl pod vedením svého třídního učitele

Miroslava Červinky, který se pravidelně stává
sběratelem nejlepších ocenění svých žáků.
Všem, Michalovi, p. uč. Červinkovi i Mgr. Z.
Rybecké patří náš obdiv a uznání.
Eva Cupáková

Sportovní úspûchy Z· Komenského
V sezóně 1999/2000 obsadily žákyně ŠSK při ZŠ Komenského 5. místo z 15 startujících družstev v přeboru Jihomoravského kraje v košíkové. V této sezóně nám již nehrály klíčové hráčky Edita Šujanová, která hraje extraligu za Lachemu Brno, a Kristýna
Tupá, která hrála za BBK Brno, s nímž postoupila až na přebor republiky.
V sobotu 13. 5. uspořádal ŠSK Slavkov
u Brna II. ročník turnaje žákyň v košíkové
„O pohár starosty města Slavkova“. Startovala
družstva Sportobuvi Zlín, Slávie Kroměříž,
BBK Brno a domácí ŠSK Slavkov u Brna. Naše
děvčata ve všech utkáních zvítězila, a to nad
Zlínem 63:13, nad Kroměříží 60:29 a Brnem
50:34 a stala se vítězem turnaje.
Celkové umístění družstev: 1. ŠSK
Slavkov u Brna, 2. BBK Brno, 3. Slávia
Kroměříž, 4. Sportobuv Zlín. Příjemným překvapením pro všechny přítomné bylo vystoupení kroužku aerobiku ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Renaty Macharové, které se velmi
líbilo zrovna tak, jako působení roztleskávaček
po celý průběh turnaje. Turnaj se velmi vydařil
po stránce společenské a sportovní. Zahájen
i zakončen byl panem starostou Mgr. Petrem
Kostíkem, který věnoval pohár a každému družstvu bonboniéru.
Je třeba poděkovat také sponzorům turnaje
panu Ivo Zdražilovi, Josefu Vaverkovi,
Cyklosportu JAPU - panu J. Puškáčovi, který
věnoval poháry za další místa a také manželům
Kubíčkovým za krásných pět dortů.

Dalším velmi významným úspěchem našich
basketbalistek ŠSK při ZŠ Komenského
Slavkov bylo regionální finále základních škol,
které se hrálo 27. 4. v Kroměříži. Děvčata pod
vedením Mgr. Aloise Rotrekla zvítězila ve skupině nad Zlínem 32:7, nad Tišnovem 28:6. V semifinále podlehla Brnu 20:12 a v boji o 3. místo porazila Uherský Brod 28:12. Vzhledem
k tomu, že soutěžilo celkem 13 družstev z celého Jihomoravského kraje, je zisk poháru a diplom za III. místo velice cenný a ještě nikdy
v historii školy nebylo lepšího umístění dosaženo. Aby byl výčet úspěchů úplný, je třeba se
zmínit o tom, že chlapci z naší školy ZŠ
Komenského zvítězili v okresním kole v odbíjené a postoupili do regionálního kola. Také děvčata 5. tříd byla úspěšná v okresním kole ve vybíjené a získala 3. místo a bronzové medaile.
Závěrem bychom chtěli poděkovat hlavním
sponzorům našeho ŠSK při ZŠ Komenského –
firmám Lohmann & Rauscher, LIKO-S, VEST
a TERMO, bez kterých by chod oddílu nemohl
existovat.
(ar)

Michal Oujezdský.

Foto: archiv ZUŠ

V˘stavy loveck˘ch psÛ
Myslivecké sdružení Kozorožec ve
Slavkově u Brna ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a Českomoravskou
mysliveckou jednotou bude zajišťovat organizaci uspořádání dvou klubových výstav loveckých psů.
Sobota 3. června
Ve spolupráci s Moravskoslezským klubem
chovatelů jagdteriérů Speciální klubovou výstavu jagdteriérů. Slavnostní zahájení výstavy
bude v 9 hodin v areálu slavkovského zámku.
Neděle 4. června
Ve spolupráci s Moravskoslezským klubem
anglických ohařů Speciální klubovou výstavu
anglických ohařů, na které budou předvedeni
psi těchto plemen: pointer, anglický setr, irský
setr, gordon setr a u nás nové plemeno červenobílý irský setr. Slavnostní zahájení výstavy
bude v 9 hodin v areálu slavkovského zámku.
Po oba dny bude pro účastníky výstavy zajištěno občerstvení. K účasti na výstavách těchto ušlechtilých psů srdečně zvou pořadatelé.
Vojtěch Kohoutek

V˘borné v˘sledky pﬁijímaãek
Z devátých tříd ZŠ Komenského náměstí letos
vychází 107 deváťáků. Na střední školy ukončené maturitou se přihlásilo 81 zájemců. Téměř
všem žákům se jejich přání splnilo. Někteří
z nich se mohou svým přijetím na velmi frekventované školy pochlubit.
Jakub Frank byl jako jediný ze Slavkovska
přijat na Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše se zaměřením na matematiku, Petra Spáčilová na tutéž školu se všeobecným zaměřením. Na
Gymnázium Brno, Křenová byli přijati tři žáci,
kteří se umístili v přijímacím řízení na předních
místech. Taktéž žáci, kteří si podali přihlášku na
Gymnázium Bučovice, byli velmi úspěšní, Eva
Doležalová obstála na 1. místě. Radost máme
také z Karolíny Coufalíkové, která bude na SZŠ

Brno, Merhautova navštěvovat obor zubní technik, přičemž se umístila na 2. místě ze 60 uchazečů. Velkým úspěchem je přijetí Lukáše
Mazala na policejní školu v Holešově (bylo 600
uchazečů).
Velký zájem chlapců se projevil na ISŠ Brno,
Purkyňova a Olomoucká, přesto se žáci naší
školy dobře umístili. Těší nás také přijetí
Martina Svobody na vojenskou školu ve
Vyškově. Bez problémů se dostali naši žáci na
Obchodní akademii do Bučovic, na průmyslové
školy do Brna a na hotelové školy.
Přejeme všem přijatým, aby dobře absolvovali zvolené školy a obory, a hlavně, aby našli
uplatnění v životě.
Mgr. Alena Pikolová
poradce pro volbu povolání
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PﬁeÏijí rok 2000 aneb Jak to bylo v Pohádce?
Tuto doslova existenční otázku si soukromé
školy kladou stále častěji. Proč? Poskytování dotací soukromým školám bylo realizováno podle
Nařízení vlády 245/92 Sb., 379, 324/96 Sb.
a 321/98 Sb. jako novela nařízení 324 se snížením
základní dotace ze 40 % na 30 % a maximálním
navýšením z původních 90–100 % pouze maximálně na 70 %! Poslanci P. Marešovi (US) a poslanci W. Bartošovi (ODS) se podařilo prosadit
zákon 306/99 Sb., který měl tyto diskriminační
podmínky napravit. I přes některé nedostatky je
lepší, než poslední nařízení vlády. Škola by dostala 100 % a pokud by něco nesplnila, dotace by se
snížila. Poslankyně Šojdrová (KDU-ČSL) ale podala protinávrh opět se základní dotací 60 % a po
splnění určitých podmínek může být škole poskytnuta zvýšená dotace na 100 % celoročního
objemu NIV srovnatelného typu zařízení (školy).
Školy (zařízení) církevní a státní dostávají od státu všechno (včetně investic), školné vybírají také.
Celkové NIV za rok 1999 pro předškolní zařízení činí 24 000 Kč. Soukromému zařízení byla
stanovena částka 18 500 Kč a z této částky mohla
mateřská škola dostat 70 %!, což je 12 999 Kč,
tedy o 11 000 Kč na dítě méně, při nezastupitelnosti je to pouze o 7 000 Kč méně!
Začátkem prosince proběhla na MŠ Pohádka
s. r. o. inspekce (orientační), provedená ČŠI Brno.
Co kontrolovala a hodnotila? (V březnu 1998 byla
hodnocena jako vynikající s převahou pozitiv.)
Oblast řízení,výchovně-vzdělávací činnost, efektivní a účelné využívání dotace, školní jídelnustravování. Stravování je na vysoké úrovni, dotace
je využívána účelně a efektivně, řídící činnost je
na dobré úrovni, výchovně-vzdělávací činnost ještě vyhovující. Pokud takové hodnocení získá
státní škola, dotkne se jí postih krácením nenáro-

kových složek platu (ONIV). Ale v našem případě
je to existenční záležitost. K inspekční zprávě
byly podány připomínky, rovněž svůj nesouhlas
s tímto hodnocením vyjádřili i rodiče. Na jejich
stížnost ČŠI odpovědla, že nebylo záměrem inspekce školu poškodit, ale odborné hodnocení přísluší inspekci.
Výchovně-vzdělávací činnost byla hodnocena
jako trénování školských metod. Práce neodpovídá současným trendům. V materiálu MŠMT UIV
- Výzva pro 10 milionů a Návrhu standardu předškolní výchovy je uvedeno, že podle těchto alternativ pracuje pouze nepatrné množství škol.
Většina mateřských škol pracuje podle Programu
výchovné práce a Tematických plánů, které se jeví
- jakoby nevyhovující! K problematice přípravy
na školu je uvedeno, že dítě získává kompetence
a předškolní vzdělávání by mělo stimulovat rozvoj dětí tak, aby bylo schopno zvládat školní práci! (Není to jinými slovy příprava na školu? 36 let
ve školství jsem byla přesvědčena, že dítě získává
vědomosti a znalosti.)
V koncepci naší školy je příprava na školu hrovými formami, uplatňování hrových forem práce
při výchovně-vzdělávací činnosti. Dále je v materiálu UIV uveden počet dětí ve třídě MŠ - průměr 25!
U nás je třída naplněna do kapacity, služby jsou
rozděleny tak, aby při 100% docházce pracovala
uč. maximálně s 15 dětmi, prostory bývalých šaten
jsou upraveny pro hry dětí. P. inspektorka upozorňovala, že uč. bezpečně přehlédne 15 dětí!, ale
přesto je to špatně (u nás!), normativy jsou stavěny
na 25 dětí! Problém ale je, když je věkové složení
personálu starší, nebo zařazení do 8. plat. třídy,
nebo další finančně náročné aktivity školy - jako
například zřízení logopedické třídy, příjem dětí
v průběhu roku, integrace postiženého dítěte.

Nad oborou se stﬁílelo
Překrásné slunečné ráno vítalo 15. dubna
brokové střelce na slavkovské střelnici nad oborou. Třicet osm střelců (především sketařů) přijelo soutěžit o hodnotné ceny ve Slavkovském
dvojboji, který uspořádala firma Agroklas, a. s.
Závod probíhal na dvou střelištích. Na Vysoké
věži se střílelo na jedenkrát 20 terčů a na
Loveckém kole na dvakrát 20 terčů. Již samostný
začátek závodu nenechal nikoho na pochybách
o kvalitách a střeleckém umění některých závodníků, což nepochybně dokázala první tři odstřílená kola na Vysoké věži, kde se objevilo několik
čistých dvacítek.
Vítězem velice kvalitního střeleckého závodu se nakonec stal pan Jindřich Kořínek ze
Skaštic, na druhém místě skončil pan ing.
Martin Berčík z Řimic a třetí místo obsadil pan
Miroslav Vařílek z Troubska (viz foto vlevo).

Při závěrečném ceremoniálu poděkoval předseda představenstva Agroklasu ing. Jaromír
Herzán všem závodníkům za účast a ocenil jejich velmi dobré sportovní vystupování po celou dobu závodu.
V obdobné pohodě proběhl také další střelecký závod pořádaný mysliveckým sdružením
Kozorožec dne 29. dubna uvedený jako
Velikonoční cena – veřejný střelecký závod
amatérských střelců na střelišti „Sluka na průseku“. Závod se střílel jako seriál, a proto i při
poměrně malém počtu střelců (celkem střílelo
24 závodníků) se jeho průběh dosti protáhl.
Hlavní cenu tohoto závodu, horské kolo, vybojoval pan Benedikt Halouzka ze Židlochovic,
na druhém místě skončil pan Vladimír Zbořil,
třetí místo obsadil pan Ladislav Dufek (foto
vpravo).
MS Kozoroh

Přitom takové dítě v ústavu stojí měsíčně 30 000!
Jednodušší by bylo říct rodičům, že na integraci nejsme zařízeni, snížený počet dětí v logopedické třídě a požadavek na personál si nemůžeme dovolit.
V Praze i v jiných místech jsou počty dětí ve třídě
stejné jako u nás, ani současná ekonomika neodpovídá nižším počtům dětí ve třídě. Ve výše uvedeném materiálu je tento problém pouze konstatováním skutečnosti, ale u nás je to špatně. V průběhu
inspekce paní inspektorka několikrát opakovala,
jestli si myslím, že by do naší MŠ někdo z Brna rád
nejezdil, že se bude pět mateřských škol zavírat!
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, MěÚ, ŠÚ a všem, kteří vynaložili maximální úsilí při řešení tohoto problému. Poděkování
patří také učitelkám, které se k problému postavily čelem, nenechaly se odradit a našly rezervy,
kterých je možno využít ve prospěch věci, ale především ve prospěch dětí. Pindryčová Z., řed.

Český pohár v triatlonu
4. června 2000 pořádá
oddíl triatlonu Doktor
Svitavák Sokol Slavkov u Brna 1. závod Českého poháru v dlouhém
triatlonu na středních tratích: plavání 1,9 km,
cyklistika 90 km, běh 21,1 km. Tento závod je
velkou cenou pivovaru Svitavy a firmy Ardo.
Start plavání je ve 12.30 h na slavkovském
rybníce, cyklistika proběhne na trase Slavkov,
Šaratice, Újezd, Bošovice, Slavkov. Běh je plánován mezi Slavkovem a Němčanami. Současně
proběhne 2. závod Triatlon cup 2000. V olympijském triatlonu. Start v 10.30 hod. Přihlášení
jsou borci z Německa, Ruska, Slovenska včetně
nejlepších českých reprezentantů. Domácí oddíl
chce vybojovat první místa havajským matadorem Jaroslavem Hýzlem a ruským objevem
Andrejem Kremlevským. Přijďte povzbudit
slavkovské závodníky.
(ls, ik)

Vystoupení ÏákÛ
taneãního oboru ZU·
V sále Společenského domu se 19. května
uskutečnilo závěrečné vystoupení tanečního
oboru ZUŠ. Veřejnosti se představilo 126 žáků.
Již tradičně byl zcela zaplněn velký sál nejen rodiči dětí, ale i příznivci naší školy. Na programu
byly taneční kreace na skladby L. Janáčka, A.
Dvořáka, G. Bizeta a M. Ravela atd.
Největší úspěch mělo vystoupení nejmladších
děvčátek ve skladbě Elce pelce. Obdiv diváků sklidilo vystoupení žákyň 4. ročníku ve skladbě učitele ZUŠ A. Vodičky Vesmírná hlubina a taneční
fantazie Riutál v provedení žákyň II. cyklu.
L. Krahulová
▲ TRIANGL - na splátky + 0 % nav˘‰. - el. spotﬁeb., GO, zahrad. tech., jízdních kol, pneu, diskÛ, stanÛ – dle katalogu.
▲ servis stavebního spoﬁení HYPO, popﬁ. Wüstenrot nebo
âMSS, VSS KB nebo âSST.
▲ servis penzijního pﬁipoji‰tûní Winterthur, Allianz – ÎB,
KB, Vojensk˘.
▲ servis povinného ruãení IPB, Kooperativa, Allianz,
Generali, âS-ÎP (i TRIANGL).
▲ nábytek na splátky +0 % - dle katalogu.
▲ poji‰tûní IPB, (Kooperativa), Trend flexib. Ïivotní
poji‰tûní + „mobil zdarma“.

L. Krejãí – 0602/83 04 85
Tel.: 05/44 22 16 20 • tel./zázn.: 05/74 80 76
Kontakt. adresa: Zámecká 1403, Slavkov u B.
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Název tﬁetí 1. díl
sítû GSM tajenky

Kladnû
nabit˘
náboj

Vápencové Chem. zn.
území
lutecia

MoÏná

Latinsky
ovce

Vaãnatec

Velk˘
savec

Podnik
v Náchodû
Rusk˘
souhlas

Americk˘
stát

Ochrana
zboÏí

Zahr.
v˘robce
ovocn˘ch
‰Èáv

Îensk˘
hlas
Nûmecké
zájmeno
Slezská
ﬁeka

Latinská
pﬁedloÏka

2. díl
tajenky
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PﬁedloÏka

Obluda

Angl.
„lev“

Zápor
Îlutá karta
(zkr.)

Velké
brazilské
mûsto

PALACKÉHO NÁM. 88
SLAVKOV U BRNA

¤ím. ãísl.
1500
Stavba
pﬁes ﬁeku

✼ KOBERCE – kusové i metrové
✼ PVC – šíře 2, 3, 4 m
✼ DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Pokoj

OTEVÍRACÍ DOBA: Po–Pá:
So:

Italsky
„hodina“

Existovat
Zkr. jednoho z nár.
v˘borÛ

9–17
8–12

SPZ okr.
Most
Rasa psa

☎ 05 - 44 22 16 00
ROZVOZ KOBERCÒ SAMOZ¤EJMOSTÍ

MPZ
Finska

Náãrt

PORADÍME • P¤IVEZEME • POLOÎÍME
aa to
to vše
vše

ZDARMA
Mot˘lek
Styãné
místo

Iniciály
Oblastní
herce dÛm bytové
Lakomého kultury

Jehliãnan
V˘plÀ oken
Belgické
láznû

Nûmecky
„pro“
MlynáﬁÛv
v˘robek
SPZ
Trenãína

NapoleonÛv
generál
Korejské
mûsto
Chem. zn.
radia

Nûmecky
„‰tít“
Zaﬁízení
k tavbû
Ïeleza

Angl.
„makléﬁi“

Druh
papou‰ka

Druh lodi

Nápovûda:
ad, brokers, für, ora,
Pusen, Schild

K¤ÍÎOVKA O CENY s tajenkou
V prvním dílu tajenky je ukryto jméno brnûnského architekta (Z· Komenského, Bonapart)
a v druhém dílu je jméno stavitele budovy Z· Komenského. • Správné znûní tajenky
z minulého ãísla: 1 - Václav Petruzzi, 2 - Antonín Pﬁikryl.
Tajenku za‰lete do 20. ãervna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna. V˘herce získá kupón v hodnotû 500 Kã platn˘ do konce roku k libovolnému nákupu v prodejnû KOBERCE M, Palackého nám. 88 – a dal‰í dva pﬁekvapení z prodejny Knihy - papír - drogerie Hlásensk˘. Jméno v˘herce zveﬁejníme v pﬁí‰tím ãísle, které vyjde 1. 7. 2000. Ze
správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byl vylosována Jaroslava PastrÀáková, Buãovická
152, Slavkov. 1. cenu - kupón v hodnotû 500 Kã - si mÛÏe vyzvednout v prodejnû Koberce
M, a to nejpozdûji do 20. ãervna. Druhou cenu získává Vûra Hornová, Brnûnská 119,
Slavkov, tﬁetí cenu Miroslav BlaÏek, Polní 1444, Slavkov. V˘hry si mohou vyzvednout
v prodejnû Knihy - papír - drogerie na Palackého nám. 74.

ÚTOK Z HLUBIN je nervy drásající akãní thriller, nabit˘ speciálními
efekty, které vezmou dech i nejotrlej‰ím. Co je ve vodû, to uÏ tu‰íte.
Tak dlouho si v˘zkumní pracovníci podmoﬁské laboratoﬁe Aquatica
hráli na Boha, aÏ se doãkali soudného dne.
ASTRONAUTOVA ÎENA JOHNY DEPP, CHARLIZE THERON. Byli dokonal˘m americk˘m párem – on stateãn˘ a vyznamenan˘ astronaut
NASA, ona krásná uãitelka. Vá‰nivá láska jim pomáhala pﬁekonat tisíce mil vesmírného prostoru. A ve dvou minutách se v‰e zmûnilo
v nevysvûtliteln˘ teror…
INSTINKT Nenechte si ujít jedineãnou podívanou plnou oscarov˘ch
hvûzd ANTHONY HOPKINS, CUBA GOODING jr., DONALD SUTHERLAND... My‰lenky jednoho jsou tajemstvím druhého!
LEGENDA O „1900“ Pﬁepychová a oslnivá ukázka dokonalého filmového umûní. Mistrovské dílo mezi poetick˘mi filmy!
GENERÁLOVA DCERA JOHN TRAVOLTA. Znát pravdu, znamená pochopit lÏi. MÛÏe zvolit cestu správnou, ‰patnou, anebo vojenskou.
Teì záleÏí na tom, jakou z nich si zvolí armádní vy‰etﬁovatel, kter˘ se
na vojenské základnû snaÏí objasnit vraÏdu pﬁitaÏlivé kapitánky.
ZÁHADA BLAIR WITCH V ﬁíjnu 1994 se u Burkittsville ztratili tﬁi studenti, kteﬁí zde natáãeli dokument o tamní ãarodûjnici z Blair. Po roce
se jejich filmov˘ materiál na‰el… Na konci sychravého dne ãeká
zase noc a kaÏdá dal‰í je hrozivûj‰í neÏ ta pﬁedchozí.
KDEKOLI JEN NE TADY SUSAN SARANDON, NATALIE PORTMAN.
Dvû Ïeny – dva rozdílné názory na Ïivot.
STYDLIV¯ POLDA SANDRA BULOCK a LIAM NEESON. KdyÏ nezvládá svoje stﬁeva, jak zvládne bandu zloãincÛ?
JEDNODUCH¯ PLÁN Co kdyby jste na‰li ãtyﬁi miliony dolarÛ? MoÏná
byste vymysleli celkem jednoduch˘ plán. Ukr˘t peníze a poãkat, jestli je nûkdo bude hledat.
OCTOPUS Obrovská zmutovaná chobotnice se vynoﬁí z moﬁsk˘ch hlubin a zaãne ohroÏovat americkou ponorku.
KROKOD¯L Skupina studentÛ se bûhem prázdnin ztratí v moãálech,
kde vyru‰í krále temn˘ch vod – zabijáckého krokod˘la.
BRITANIC Po tragédii Titaniku byla postavena je‰tû jedna obrovská
loì, jenom lep‰í. Na její palubû se odehrál souboj, kter˘ mohl rozhodnout o osudu první svûtové války. Neznám˘ pﬁíbûh ztracené sestry Titaniku.
IZÁKÒV NÁVRAT Dûti kukuﬁice mají své dûti. Nastal ãas, aby se naplnilo Izákovo proroctví.
MEDVùDÍ VODOPÁDY DobrodruÏn˘ pﬁíbûh o dÛvûﬁe, pﬁátelství a lásce malého chlapce a velké medvûdice odehrávající se v krásné kanadské pﬁírodû.
NEBEZPEâNÁ HLOUBKA Katastrofická pohroma, mûsta jsou v ruinách, ostrovy pod vodou a tisíce lidí umírají v troskách. Je jenom jediná moÏnost, jak zachránit planetu. KdyÏ se v‰ak z mise stává past,
není na to uÏ dost ãasu.
PANIKA V NEW YORKU New York City pohltí vlna zemûtﬁesení, socha
Svobody se ztrácí v nebeské bouﬁi a betonové zdi se mûní v prach
a rozvaliny. Sledujte, jak katastrofa od základÛ zmûnila Ïivot rodin,
které je‰tû dlouho ponesou její následky.
KOUZELNÁ ZEMù SK¤ÍTKÒ WHOOPI GOLDBERG. V kouzelném svûtû
mÛÏe síla lásky svût zachránit… nebo ho úplnû zniãit. 180 min. 1999
DAVID COPPERFIELD Nové zpracování románu od CHARLESE
DICKENSE.
MASKA SMRTI Soukrom˘ detektiv je na stopû tajemné vraÏedkynû,
která pod maskou svÛdkynû skr˘vá nejstra‰nûj‰í zbraÀ. Ten, kdo ji
odhalí, se nemusí starat, co bude zítra.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

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

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46
http://www.elektro-spacil.cz

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8
05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16
05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37
05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7
068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206
0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4
0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18
0508/33 37 10, kl. 25

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

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Království
plné elektra

VIDEOSTUDIO-PROFI
• natáãení videokamerou SVATBY, RODINNÉ OSLAVY aj.
• digitální zpracování záznamu (hudba, titulky, stﬁih,
triková animace)
Jiﬁí Májek
• v˘roba kopií, pﬁepis a zpracování
Nûmãany 240
amatérsk˘ch videozáznamÛ
tel.: 0606/29 48 86
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âERVEN – âERVENEC 2000

Provozovatel Historické muzeum – Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

MY·ÁK STUART LITTLE

31. 5. středa
1. 6. čtvrtek

16.30 hod.
19.30 hod.

92 min.
Nejnovější člen rodiny je roztomilý, slušně vychovaný a má srdce na pravém místě. Animovaný film v české verzi.
Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži přístupno

3. 6. sobota
4. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

120 min.
Nebojte se smát a nestyďte se myslet. Strhující příběh o českém národním charakteru (nejen) za protektorátu.
Nový český film J. Hřebejka (Pelíšky).
Vstupné: 55, 60 Kč
Mládeži přístupno

6. 6. úterý
8. 6. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Jedině láskou se dá vzdorovat chaosu tohoto světa. Příběh ohrožené lásky z jejího vnitřního pohledu. Franc. film.
Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži nepřístupno

10. 6. sobota
11. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

149 min.
Souboj kultur, národností i povah aneb anglická učitelka a absolutní vládce v Siamu v romanci, která romancí být
nesměla. Film USA. Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

13. 6. úterý
15. 6. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

104 min.
Utápí se v nebetyčných marnostech, drobných naschválech a vzpourách. Teprve když přijdou o to nejcennější, poznávají opravdové hodnoty. Nový český film.
Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži přístupno

17. 6. sobota
18. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

111 min.
Jindřich s Eliškou mají problémy s knížepánem a tak musejí zasáhnout i čertík a hastrman. Nová česká pohádka
od režiséra Z. Trošky. Hrají: A. Černá, O. Ševčík, Y. Blanarovičová, L. Županič a další
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno

20. 6. úterý

19.30 hod.

130 min.
Když se dva padlí andělé chtějí dostat nazpátek do nebe, nadělají přitom hodně paseky. Komedie o nebeských exulantech a protiandělské koalici. Film USA.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

22. 6. čtvrtek

19.30 hod.

103 min.
Svérázní lovci se tentokrát vydávají na ryby. A opět s vodkou! Ruský film inspirovaný životem a vyzbrojený tou nejprofláknutější anekdotou. Vstupné: 50, 52 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

24. 6. sobota
25. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Neklidné rozmarné léto na přelomu tisíciletí. Smyslná komedie pro mlsné diváky. Nový český film O. Schmidta. Hrají:
B. Polívka, Z. Stivínová, V. Žilková aj. Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

1. 7. sobota
29. 6. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
Je neodolatelný, nesmrtelný – a můžete od něj očekávat cokoli! Svět tajných služeb se otřásá v základech, neboť
superagent Austin Powers se opět vydává do akce. Komedie USA
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

1. 7. sobota
2. 7. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

131 min.
Náhoda přivedla sekretářku na stopu otrávené vody, která odstartovala jeden z největších soudních procesů. V hlavní
roli J. Robertsová. Film USA natočený podle skutečné události.
Mládeži přístupno od 12 let

4. 7. úterý
6. 7. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

115 min.
Válka v Perském zálivu skončila, ale major zvláštních jednotek tu má ještě nějakou práci. V poušti je totiž ukryto zlato. Dobrodružný film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

8. 7. sobota
9. 7. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

139 min.
Zpočátku to byla jen zvláštní hra, teď je to drsná realita. Vyznávají terapii bolesti, krve a chaosu. Nikdo je nedokáže
zastavit! Thriller USA
Mládeži do 18 let nepřístupno

MUSÍME SI POMÁHAT

MILENCI

ANNA A KRÁL
ENE BENE

PRINCEZNA ZE MLEJNA 2

DOGMA

SVÉRÁZN¯ RYBOLOV

ELI·KA MÁ RÁDA DIVOâINU

AUSTIN POWERS: ·PIÓN, KTER¯ Mù VOJEL

ERIN BROCKOVICH
T¤I KRÁLOVÉ
KLUB RVÁâÒ

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

Kalendář akcí – červen 2000
Datum
hod.
2. 6. (do 3. 9.)
15.00
2. a 3. 6.
3. 6.
3. 6.
4. 6.
7. 6.
13.00
8. 6.
17.00
11. 6.
10.00
15. 6.
8.30, 10.00
17. 6.
17. 6.
21. 6.
24. 6.
24. 6.
20.00–3.00
24. a 25. 6.
28. 6.
30. 6.–1. 8.
do 25. 6.
do 31. 8.
do 31. 8.

akce
V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného oboru ZU· Slavkov u Brna
Rieter Elitex Golf Cup - golf
Stﬁelby adeptu
Speciální klubová v˘stava jagdteriérÛ
Speciální klubová v˘stava anglick˘ch ohaﬁÛ klubu MSKAO Brno
Malování na chodník - v˘tvarná soutûÏ o ceny (kﬁídy s sebou)
Absolventsk˘ koncert
Velká cena âs. spoﬁitelny - závody na horsk˘ch kolech Po stopách hrabûte Kounice
Nebojte se stra‰idel - pohádka pro M· a 1. stupeÀ Z·
âesk˘ pohár v dlouhém triatlonu • Krajsk˘ pohár v olympijském triatlonu
Stﬁelby adeptu - sportovní akce MS KozoroÏec
Concentus Moraviae - Philippe Leroy, Francie - cemballo
Veteráni na zámku - setkání sbûratelÛ historick˘ch vozidel + v˘stava
ZÁMECKÁ LETNÍ NOC
Velká cena mûsta Slavkova u Brna - skokové závody stupnû Z-ST
Francouzské putovní divadlo
Vlastimil Zábransk˘ - Obrazy. VernisáÏ 30. 6. 2000
Pavel Skalník - Obrazy
Zdenûk Netopil
Souãasné loty‰ské umûní - vernisáÏ 31. 5. v 17 hodin

místo konání
Podzemí zámku
Areál GCA
Stﬁelnice nad oborou
Zámeck˘ park
Zámeck˘ park
SvojsíkÛv park
Sál ZU·
Zámeck˘ park
Spoleãensk˘ dÛm
Slavkov u Brna
Stﬁelnice nad oborou
Zámek
Zámek
Nádvoﬁí zámku
Areál Jízdárny
Zámeck˘ park
Galerie OK
Galerie OK
Galerie Hollar
Sev. kﬁídlo zámku

druh
v˘st.
sport
sport
v˘st.
v˘st.
kult.
konc.
sport
spol.
sport
sport
konc.
spol.
spol.
sport
spol.
v˘st.
v˘st.
v˘st.
v˘st.

poﬁadatel
ZU· + E-COM Slavkov u Brna
GCA Slavkov u Brna
OMS Vy‰kov
MS KozoroÏec Slavkov u Brna
MS KozoroÏec Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
ZU· Slavkov u Brna
DDM + CK Slavkov u Brna
HM Slavkov u Brna
TJ Sokol Slavkov u Brna
OMS Vy‰kov + MS KozoroÏec Sl.
Mûsto + HM Slavkov u Brna

HM Slavkov u Brna
Jezdeck˘ klub Slavkov u Brna
HM Slavkov u Brna
HM Slavkov u Brna
HM Slavkov u Brna
Velvysl. Loty‰ské rep. + HM Slavkov
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Okresní pﬁebor jednotlivcÛ v ‰achu
V pátek 7. dubna byl v DDM ve Slavkově
u Brna zahájen okresní přebor jednotlivců
v praktickém šachu. Proč se přebor hraje právě
ve Slavkově?
Ačkoliv okresní přebory jednotlivců mají
v hierarchii šachových soutěží své pevné místo
a mají se pořádat každý rok, provázejí na našem okrese jejich organizaci již několik let určité potíže. Tak tomu bylo i letos, kdy se ve
Vyškově nepodařilo soutěž zajistit. Přerušit
kontinuitu zaběhnuté činnosti je snadné, ale
mnohem obtížnější je znovu ji obnovit. Proto se
dohodli šachisté ŠK DDM Slavkov u Brna
a ŠK Bučovice na uspořádání přeboru ve
Slavkově. Hraje celkem 10 účastníků – 7 hráčů
ze Slavkova a tři hráči z Bučovic. Ke 14. dubnu
byla odehrána dvě kola. Výsledky a průběžné
tabulky uveřejňujeme v týdeníku Region, která
má každý slavkovský občan k dispozici. V tomto příspěvku bych chtěl přiblížit situaci v tomto
sportu ve Slavkově.
Hráčská dovednost je ohodnocena výkon-

nostní třídou. Nejnižší pro začátečníky je třída
5, nejvyšší je velmistrovská třída. Tak jako mají
tenisté osobní koeficient na žebříčku ATP, mají
i šachisté svůj osobní koeficient ELO. Tento
koeficient se aktualizuje dvakrát za rok. Pro
ilustraci: při nejprestižnějším turnaji za posledních deset let, hraného letos v únoru v Limě,
nastoupilo proti sobě šest nejsilnějších velmistrů světa. Při zahájení nastupoval nejsilnější šachista Kasparov s ELO 2851. Nejslabší šachista okresu Vyškov s pořadovým číslem 99 měl
v září 1999 ELO 1289.
Ve Slavkově u Brna jsou v současné době
šachy organizovány v DDM. Velkou zásluhu na
tom má paní ředitelka Ivana Olejníková, která
pochopila, že šachy je třeba podporovat, i když
činnost DDM nezviditelňují v takové míře jako
ostatní aktivity. Šachový klub DDM Slavkov
má dvě skupiny: skupina školních dětí-začátečníků a skupina dospělých. Zatímco u dospělých
se nám podařilo již navázat na bohatou tradici
slavkovského šachu a zapojit se do okresních

soutěží, u mládeže se to zatím nedaří. Šachy
měly ve Slavkově vždy velmi dobrou úroveň.
Našel jsem zápisy z let 1947/48, ale tradice je
jistě mnohem starší. Já osobně pamatuji období
od roku 1960 zhruba do roku 1983. Pak se šachy ve Slavkově bohužel na dlouhou dobu odmlčely. Oživení nastalo až nástupem mladé generace, která tvoří v současnosti základ
hráčského kádru. Od 1. září 1996 zahájil
Michal Sysel práci šachového kroužku pro
školní děti a od 1. září 1997 zahájil činnost
i kroužek dospělých. Zaregistrováni byli pod
hlavičkou ŠK Bučovice B. Od r. 1999 byla registrace změněna na ŠK DDM Slavkov u Brna.
Vyskytuje-li se mezi čtenáři Slavkovského
zpravodaje nějaký šachista, o kterém ještě nevíme, nechť posílí naše řady. Hráváme každý pátek od 16 hodin od září do června v prostorách
DDM. A jestli jste zdědili po předcích nějaké
dokumenty vztahující se k slavkovskému šachu, rádi s vámi navážeme kontakt.
Ing. Miroslav Merta

RENOVACE KOUPELOV¯CH VAN

Slavkovská liga horsk˘ch kol

Cena: 1400 Kã
Informace na tel.: 05/44 21 49 74

Druhý ročník Slavkovské ligy (SL) horských kol byl zahájem prvním závodem 29.
4. v oboře a na přilehlých polních cestách.
Za nádherného počasí a na obtížné trati si
zasoutěžili i závodníci z Bučovic a Vyškova.
Výsledky: Ml. žáci - 1. O. Chudárek, 2. K.
Klimek, 3. J. Tanert. St. žákyně – 1.
Hanáková, 2. Zouharová (obě Vyškov). St.
žáci – 1. V. Klimek, 2. R. Kyjovský, 3. J. Spirit
(Bučovice). Kadeti – 1. M. Záhora, 2. J.

http://www.renovan.zde.cz

INZERCE
●

PRODÁM mladý ovocný sad v Kobeřicích s chatkou. Výměra 4000 m2. Cena
60 000 Kč. Tel. 05/49 24 26 19 večer.
● JEDEN mobil - 2x operátor! 0602 830 485

Kyjovský, 3. V. Drbal. Příchozí – 1. V.
Netopil, 2. J. Plachý.
Druhým závodem SL bylo kritérium na
Koláčkově náměstí, nazvané Kolem okolo synagogy. Díky vzorné propagaci spolupořadatele – DDM ve Slavkově, přišlo na start 30 zájemců o cyklistiku a svedli mezi sebou pěkné
souboje. Všichni obdrželi sladkou pozornost od
Smíšeného zboží Kořínek a vítězové získali
pěkné ceny od firem Elektro Koukal, Hasicí
technika Červinka, Knihy - papír Hlásenský,
Lesní a zahradní technika Rumpová, Květiny
Pospíšilová a Lohman-Rauscher.
Výsledky: Ml. žáci a žákyně – 1. J. Lysák,
2. O. Chudárek, 3. T. Bartes. St. žáci – 1. R.
Kyjovský, 2. M. Slezák, 3. J. Sekerka. Kadeti –
1. M. Záhora, 2. L. Černík, 3. J. Jelínek.
Příchozí – 1.–2. J. Plachý a V. Netopil, 3. R. Čížek.
Další – třetí závod Slavkovské ligy horských kol se jede v rámci Velké ceny Čs. spořitelny v neděli 11. června. Start v zámeckém
parku v 10 hodin.
(pn)
Mladší žáci jsou připraveni na startu závodu
Slavkovské ligy Kolem okolo synagogy.
Foto: Petr Navrátil

tel./fax: 05/44 22 11 20

VETERINÁRNÍ LÉKA¤

MVDr. Jan ZOBAâ
Ordinaãní hodiny:
Pondûlí a stﬁeda 18–20 hodin
Mimo uvedené hodiny moÏno volat kdykoliv
na tel. 05/44 22 00 90

0603/36 38 38

Zborovská 41, Slavkov u Brna
• plastová vana bílá – klasik 150x70
• koupelnov˘ Ïebﬁík ‰. 600, v. 1290 mm
• ohﬁívaã vody el. Ariston 80 l
• ohﬁívaã vody komb. DraÏice 160 l
• vodárna Marina 60 l/min.
• vodárna Wilo 3 m3/hod.
• zahradní kulov˘ kohout 1/2’’
• sací ko‰ 5/4’’ – 129 Kã • kulov˘ kohout 1/2’’
• trubka kanál. 100x2 m – 186 Kã, • ekopl. 1/2’’
• RPE („poly‰“) 5/4’’x5,5 – 39 Kã/m • PVC ∅ 110
• PRAâKY • MYâKY

4.539 Kã
2.020 Kã
4.085 Kã
7.100 Kã
3.998 Kã
7.259 Kã
77 Kã
63 Kã
18 Kã/m
58 Kã/m

PRODEJ I MONTÁÎ V·EHO ZBOÎÍ NA SPLÁTKY!
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Beachvolejbal ve Slavkově

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Třetím turnajem letošní
sezóny plážového volejbalu
– Českým pohárem mužů
bude tuto sobotu a neděli
(27. a 28. 5.) zahájen provoz
na koupališti ve Slavkově u Brna. Turnaje se
tradičně zúčastní naše přední dvojice včetně
již téměř jisté olympijské dvojice Michal
Palinek a Martin Lébl a zahraniční dvojice ze
Slovenska.
Víkendový program začne již v pátek kvalifikací, v sobotu od 9 hodin se rozehraje hlavní turnaj s 24 dvojicemi a v neděli taktéž od 9
hodin se utká o konečné umístění nejlepších
osm dvojic. Finále je na programu ve 14 hodin a přenáší jej v přímém přenosu Česká televize ve Studiu sport na ČT2. Součástí programu jsou soutěže pro diváky o zajímavé
ceny a vystoupení taneční skupiny. Srdečně
zvou pořadatelé. Vstup volný.
(lk)

Blahopřání
Dne 13. května 2000 oslavili zlatou svatbu
JIŘINA A FRANTIŠEK SLANINOVI
ze Slavkova
Všechno nejlepší na Vaší společné cestě životem, hodně lásky,
pochopení a vzájemného porozumění Vám přeje
dcera Eva s rodinou a syn František s rodinou

Vzpomínka
Odešel jsi náhle, bez slova rozloučení v 38 letech.
V srdci zůstává bolest a stesk.
Dne 15. června 2000 uplyne 15 let od smrti našeho syna, bratra
a kamaráda

ANTONÍNA NEDOROSTKA
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují rodiče, sestra Naďa a Dana

Slavnostní zahájení provozu pobočky francouzské firmy SNDI, která
vyrábí oděvy pro ultračisté prostředí
a zajišťuje jejich čištění, se uskutečnilo 4. května a zúčastnili se ho představitelé města
a také generální ředitel SNDI pan Behar.
Podle tiskových informací má francouzská
společnost SNDI třicetileté zkušenosti v oblasti
částicové dekontaminace. O tom, že ve
Slavkově založí svou pobočku, bylo rozhodnuto zhruba v polovině minulého roku. Právě pro
Slavkov se představitelé firmy rozhodli zejména pro jeho strategickou polohu na křižovatce
dálnic ve směru sever–jih i západ–východ.
Vzdálenost Slavkova od čtyř hlavních měst
středoevropských států nepřesahuje 300 km.
A v neposlední řadě česká pobočka SNDI navazuje na textilní tradici zdejšího regionu.
Společnost SNDI je orientována na špičkové
výrobní postupy. „Zaměřuje se především na
farmaceutické firmy a firmy ze sféry mikroelektroniky. Provozy těchto špičkových podniků
jsou totiž umístěny ve speciálních prostorách,
kde se jen málokdy vyskytuje více než 250 částic o velikosti pět mikronů na jeden krychlový
metr. Největším zdrojem emise částic a tedy případného znečištění produktů je v nich člověk.
Proto jsou pro zaměstnance potřebné speciální
oděvy, které chrání výrobky před emisemi a které se po použití dekontaminují (čistí), aby si zachovaly své unikátní vlastnosti,” píše se v tisko-

Slavkov pﬁitahuje podnikatele

Ve Slavkovû byla otevﬁena francouzská poboãka firmy SNDI

Výroba oděvů pro práci v ultračistém prostředí firmy SNDI.
vé zprávě společnosti. Firma SNDI vyrábí právě
tyto oděvy pro práci v ultračistém prostředí
a také zajišťuje jejich následné čištění.
Společnost působí v prostorách bývalých textilních skladů. Podle starosty města Slavkova P.
Kostíka zde najdou uplatnění především lidé ze
Slavkova a blízkého okolí. V současnosti zde
pracuje 15 zaměstnanců, z čehož je pouze jedna
osoba ze zahraničí, a to ředitel pobočky pan

HOSTINEC NA ŠPITÁLCE
Vás zve na

HODOVOU
ZÁBAVU
v sobotu 24. června 2000 v 19 hodin
Vstupné 25 Kč • K tanci a poslechu hraje
Duo Sobotka–Štěpán
HOSTINEC
NA ŠPITÁLCE

Objednávky míst osobně; tel.: 05/44 22 13 94 nebo
e-mail: jbudik iol.cz

Foto: Jiří Šimáček

Thierry Defer. Během jednoho roku hodlá firma
počet zaměstnanců zdvojnásobit.
Podle slov ředitele pobočky zatím dekontaminují zhruba dva tisíce oděvů týdně a po plném rozběhnutí provozu šití mohou vyrábět až
200 kombinéz týdně. Produkty pak poputují nejen do různých firem v ČR, ale také do
Maďarska, Polska a určitá část do Francie.
Petra Janošíková

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

PROVÁDùNÍ âÁSTÍ STAVEB
dodávka a montáÏ plovoucích podlah zn. WITEX (aÏ
15 let záruka), zateplení fasád a pÛd, sádrokartonové
konstrukce, hydroizolace ploch˘ch stﬁech (aÏ 15 let
záruka), sanaãní omítky vlhkého zdiva vã. rozboru

e-mail: stavbyprojekty@volny.cz
po–pá 7–15.30 hod., jindy dle dohody a Va‰ich potﬁeb
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Společenská kronika

Červený Bedrník

NAROZENÍ DĚTÍ – duben, květen
Marek Filip, Zlatá Hora 1239
Nikol Urbanová, Brněnská 96
SŇATKY – duben, květen
Libor Loníček, Rašovice
Petra Pešková, Bučovice
Radek Masař, Bučovice
Petra Navrátilová, Bučovice
Přemysl Machala, Hodějice
Petra Bárková, Bučovice
Milan Mráz, Slavkov u Brna
Lenka Šimáčková, Komořany
Miroslav Pojzl, Šlapanice
Lenka Holubová, Vážany nad Litavou
Ing. Petr Šoukal, Brno
Zdenka Sigmundová, Slavkov u Brna
Petr Hlaváč, Slavkov u Brna
Ladislava Hudečková, Slavkov u Brna
Luboš Rybnikář, Rašovice
Lenka Kučerová, Rašovice - ř.-k. farnost
Roman Dvořák, Medlov
Petra Grizáková, Heršpice - ř.-k. farnost
ZEMŘELI – duben, květen
Jaroslav Silnica, Fügnerova 109, 48 let
Augustin Šimek, Nádražní 1158, 76 let

(The Scarlet
Pimpernel)

Dobrodružný seriál o Červeném Bedrníkovi se točil v minulých dnech v exteriérech i interiérech slavkovského zámku.
Příběh, který překvapí svým dějem, se odehrává v době francouzské revoluce. Hlavního
hrdinu si zahrál Angličan Richard E. Grant.
Mimo něj se ve filmu objeví i řada občanů
Slavkova a okolních obcí. Jak natáčení probíhalo ukazují fotografie Hany Novákové.

Závody modelů
Auto RC Slavkov vás zve na závody modelů
aut v kategoriích Hošek eko cup 1:5, Secar kamion cup 1:6, Auto-Bayer F1 cup 1:5 a MČR
cestovních vozů 1:5, které se konají o tomto víkendu (27. a 28. 5.) po celé dny na trati vedle
autobusového nádraží.

Leptospiróza

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

om
aÏ d

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

0800 141 141

Û

Patří mezi nejčastější infekce psů a koček, ačkoliv ne vždy se projevuje klinicky. Nejčastějším
zdrojem nákazy jsou hlodavci, resp. jejich moč,
která kontaminuje okolí. Potom stačí, když se
pes napije takto kontaminované vody, aby přišel
do styku s touto infekcí. Průběh onemocnění
může být mírný, často bez výraznějších příznaků. Horší je, když dojde k orgánovému postižení,
a to jater nebo ledvin. Onemocnění se pak projevuje urputným zvracením, žloutenkou, často krvavým průjmem a krváceninami. U fen může též
vyvolat potrat nebo neplodnost. To, že se leptospiróza vyskytuje v našem okolí často, dokládá,
že až 50 procent psů v závislosti na lokalitě má
v krvi pozitivní protilátky proti této infekci.
Leptospiróza je nebezpečná i pro člověka, který
se může nakazit právě kontaktem s močí zvířete
či kontaminovanou půdou. Přenos infekce ze psa
na člověka je však vzácný. U koček toto onemocnění probíhá bez výraznějších příznaků, jen výjimečně může vyvolat celkové postižení.
Nejdůležitější ochranou před touto infekcí je vakcinace, a to od devátého týdne stáří zvířete, s následnou revakcinací za tři týdny a každý rok.
Závěrem bych chtěl uvést, že výskyt leptospirózy
se zvyšuje v často zaplavovaných oblastech
a v místech se stojatými povrchovými vodami.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2600 ks. Zaregistrováno OÚ Vy‰kov pod ã. OKÚ/VY/01/99. Sazba a grafická úprava Bedﬁich Maleãek,
Polní 1337, Slavkov u Brna, tel./fax: 05/44 22 06 61, e-mail: bmtypo@sky.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Ko‰inova 16, Brno, tel. 05/41 24 39 33. Distribuce: Rozlet - Martina Ruská, Buãovická 138, Slavkov u Brna,
tel. 05/44 22 10 05. Pﬁíjem inzerce na tel./fax: 05/44 22 06 61 nebo e-mail: bmtypo@sky.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.)

