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Urbanské hody oslovily stovky slavkovských občanů
dyž se po Slavkově roznesla informace,
že se u nás ve městě uskuteční hody, slyšela jsem spoustu negativních a nesouhlasných názorů. „Hody po čtyřiceti letech, to
přece nemůže fungovat. Společnost se posunula dál, má jiné zájmy než dříve. I v mnohých vesnicích, kde je tradice hodů zavedená
od nepaměti, mají problémy s jejich udržením,“ ozývalo se ze všech stran. Podobné
úvahy jistě přišly i k těm, kteří usilovali a za-
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Hody se vydařily
sadili se o znovuzavedení slavnosti hodů.
Klobouk dolů, že se nedali nikým a ničím odradit a prosadili si svou. Nejen, že ji totiž
prosadili, dokázali i řadu dalších lidí přesvědčit, že jejich myšlenka je správná, a tak
se do organizování hodů zapojili i další.
Hodový víkend měl opravdu nabitý program, kterého Slavkováci vskutku využili.
Dokázalo se to, co v mnohých vesnicích již
nefunguje, a to propojit život města s životem
farnosti. Nedělní průvod, v jehož čele šli do
kostela na hodovou mši svatou představitelé
města, vycházel právě od radnice. A účast na
nedělní jubilejní mši byla skutečně hojná.
Také doprovod stárků, kteří si v nedělní odpoledne chodili pro své stárky, byl veliký.
Hody se prostě vydařily se vším všudy.
Doufám, že spokojeni jsou nejen samotní
stárci, ale i občané města.
Stárci ovšem nasadili skutečně vysokou
laťku. Záleží, jestli mládež v dalších letech
dokáží udržet obnovenou tradici hodů, případně ji ještě překonat. Přeji si (a doufám, že
za téměř všechny obyvatele našeho města),
aby to zvládli a hody se tak napevno vrátily
do Slavkova.
Petra Janošíková

Stárci před radnicí

Slavkovští stárci se sochou sv. Urbana – patrona města.
iž v podzimních měsících roku 1999 se začala pravidelně scházet skupinka mladých lidí, kteří se přihlásili k myšlence znovuobnovení „Urbanských hodů“. Od mnoha slavkovských obyvatel zaznívaly pochybnosti: „Hody ve městě se nemohou vydařit, jde o přežitek minulosti, mladí vůbec neví do čeho jdou a skončí vše ostudou, akci se nepodaří finančně zajistit, …“ S blížícím
se termínem konání hodů přecházely obavy i na samotné organizátory. Obnovit tradici je totiž
vždy obtížnější, než pokračovat v akci, která je v obci hluboce zakořeněna.
Stárky vzal Slavkov poprvé na vědomí v druJménem vedení města bych ráda poděkovala
všem organizátorům „Urbanských hodů“ za nahé polovině května, kdy obcházeli celé město,
sazení, se kterým akci připravovali a zejména za
nabízeli rozmarýny a vstupenky a zvali občany
krásné zážitky a příjemnou hodovou atmosféru,
k účasti na obnovených hodech. A když se v noci
kterou jsme díky nim mohli v poslední květnoz 26. na 27. května objevily „májky“ před domy
vou sobotu a neděli prožívat - letošní hody se
stárek (i v sídlišti Zlatá Hora) a v sobotu dopovydařily, těšíme se na ty příští.
ledne vyrostla „mája“ také na náměstí, i ti nejMgr. Věra Křivánková
větší pesimisté pochopili, že hody skutečně budou. Večerní předhodová zábava smyla poslední
pochybnosti - stárci krásně zpívali, tancovali
a dokázali vtáhnout do dění všechny přítomné.
Hlavním organizátorem hodů byla Lidka
Nedělní ráno nás přesvědčilo, že i počasí bude
Hrazdílková – první stárka a samozřejmě mláobnovené premiéře hodů nakloněno. Velké
dež, která se dala dohromady. Přes počáteční
množství občanů Slavkova a okolních obcí přirozpaky, při kterých se prakticky sháněly veškehlíželo rannímu průvodu z radnice do kostela
ré informace, jak pořádají hody okolní vesnice
a zúčastnilo se i mše svaté. V odpoledních hodia kdo převezme hlavní záštitu nad touto akcí,
nách se vydali stárci a stárky v krojích ulicemi
vše dopadlo na výtečnou.
Slavkova a sváteční hodovou atmosféru pomáV pondělí dopoledne, při úklidu výzdoby ve
hala dotvářet kapela Vacenovjáci. Ulice, kudy
Společenském domě, se všichni mladí, kteří
procházeli, byly lemovány stovkami diváků.
měli s touto náročnou několikadenní akcí co do
Nakonec jsme mohli s obdivem konstatovat, že
činění, shodli, že si to v příštím roce zopakují.
těm mladým to v krojích sluší i v dnešní době
Pokud jim tento elán vydrží, máme se opravdu
a vitalitu mají stejnou jako my v jejich letech.
na co těšit. Proto jim všichni držme palce!
Večerní krojovaná zábava pohladila po duši
Vedení HM
každého příznivce folklóru. Vynikající hudební(redakčně kráceno)
ci, hezké písničky, zdatní tanečníci a výborná
nálada - takto lze zjednodušeně charakterizovat
Z OBSAHU:
nedělní závěr slavkovských hodů. Přítomným
Vlnobití na jevišti
3
zástupcům města a církve nezbylo než vyjádřit
Program kina Jas
7
naději, že na další hody nebudeme čekat opět 40
let, ale setkáme se v podobně příjemné atmosféPříští číslo vyjde 29. července
ře opět příští rok.
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6. mimoﬁádné zasedání mûstského zastupitelstva – 22. 5. 2000 XI. mimoﬁádná schÛze mûstské
Na základě předložených a projednaných materiálů MěZ
1. Schvaluje
- výši finančního příspěvku na výstavbu bytů
s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní II
- dodatek ke zřizovací listině Historického
muzea
- rozpočtová opatření - finanční spoluúčast
města na vybavení a zajištění provozu
Informačního centra
- investování volných finančních prostředků
města získaných z prodeje akcionářských práv
souvisejících s držením akcií JME do vybraných finančních institucí
2. Bere na vědomí
- informaci o průběhu výběrového řízení na

funkci manažera Historického muzea v r. 1996
- informaci o provozu Informačního centra ve
Slavkově u Brna
3. Pověřuje
- MěR sjednáním smluvních podmínek s finančními společnostmi, do nichž budou investovány volné finanční prostředky města (včetně okruhu investičních instrumentů)

Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím
Kuchovským na pronájem části pozemku

4. Doporučuje k předložení MěZ
- plnění programu rozvoje města za 1. pololetí
roku 2000
- záměr nabytí pozemků z vlastnictví státu do
vlastnictví města
- návrh na zahájení prací na pořízení změn
územního plánu
- návrh fungování HM jako jedné nerozdělené
organizace se zeštíhlenou vnitřní strukturou
- plnění usnesení z předchozích jednání MěZ
5. Odkládá
- návrh na vypracování dokumentace k dosadbě zámeckého parku s ohledem na dořešení financování HM
6. Nepřijímá
- materiál „Rozbor současného stavu HM a vize
do budoucna“ s konstatováním, že nesplňuje požadavek MěR na zeštíhlení této organizace
- předložený rozpočet HM a vyslovuje nespokojenost s tímto materiálem
7. Odvolává
- (na vlastní žádost) Ing. Leonu Tupou z funkce předsedkyně komise pro výstavbu
8. Jmenuje
- pana Jana Hudce, Tyršova 1108, Slavkov
předsedou komise pro výstavbu.
Zprávy ze zasedání mûstské rada a zastupitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kﬁivánková

XII. mimoﬁádná schÛze MûR konaná dne 12. 6. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- program a termíny schůzí MěR a MěZ na
2. pololetí 2000
- záměr města prodat pozemek p. č. 2599/2
v průmyslové zóně Bučovická okamžitě po podpisu nabývací smlouvy
- pracovní skupinu pro výběr nejvhodnějšího
bankovního domu pro poskytnutí úvěru na dofinancování výstavby obecních bytů v lokalitě
Polní - Litavská
2. Doporučuje k předložení MěZ
- návrh na přidělení bytů s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní II
- návrh na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje
bydlení“
- rozpočtové provizorium Historického muzea
na rok 2000
- rozbor současného stavu HM z 32. schůze
MěR - bez vize do budoucna

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
- uzavření smlouvy s JME o úhradě podílu –
nákladů spojených s připojením bytové výstavby Polní I.

31. schůze městské rady – 29. 5. 2000

32. schůze městské rady – 5. 6. 2000
Na základě předložených a projednaných materiálů MěR
1. Schvaluje
- uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory - sklepy v zadní části domu č. p. 123 na
Palackého nám. s panem Bohumilem Hanákem
- generální opravu stávajícího hodinového stroje věžních hodin na kostele
- složení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na akci oprava střechy ZŠ Tyršova
- program VII. řádného zasedání MěZ
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem domu
č. p. 80 na Palackého nám. s paní Vandou
Křivánkovou, A. Horáka 240, Nížkovice
- poskytnutí prostor na MěÚ pro prezentaci
družebního města Hornu 11.–13. 7. 2000
2.Ukládá
- MěÚ vstoupit do jednání s vlastníky RD č. p.
290 v ulici B. Němcové s cílem získat dům a příslušný pozemek do vlastnictví města
- řediteli HM opravit chyby v předloženém rozpočtu a zohlednit připomínky MěÚ
- předkladatelům zprávy o připravované rekonstrukci městských hodin oslovit další dodavatele
z blízkého okolí
3. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti sboru pro občanské záležitosti a vyslovuje poděkování jeho členkám za celoroční obětavou činnost

rady konaná dne 22. 5. 2000

- návrh na další fungování HM jako jedné nerozdělené příspěvkové organizace
- návrh na odložení řešení organizačního schématu HM až po provedení auditu HM
- námět:vyhlásit výběrové řízení na obsazení
vedoucích pozic v příspěvkové organizaci HM
- návrh na odstranění daňových dopadů prodeje
domu č. p. 79 a č. p. 278
- návrh na prodej části pozemku p. č. 2690/1
v lokalitě Polní
- návrh na koupi pozemku dle EN p. č. 1293
z majetku VD Destila do vlastnictví města (podmínka - odložení 50 % části platby do roku 2001)
3. Nepřijímá
- nově předložený materiál o vizi HM do budoucna
4. Ukládá
- vedoucímu odboru BTH zajistit uložení vytříděné použitelné střešní krytiny z domu č. p. 123
do přístavku domu č. p. 664
- p. Seifertovi a vedoucímu odboru BTH zpra-

(vybudování odstavných ploch) v ulici Kollárova
- schvaluje pronájem nebytových prostor na poliklinice (po hemodialýze) MUDr. Kavalové
a MUDr. Hartlovi
- odpisový plán města Slavkova pro rok 2000
- zahájení řízení o záměru města prodat z majetku města část pozemku par. čís. 2056/1 o výměře 10 m2 v ulici Slovanská
- znění smlouvy o správě portfolia mezi společností OFT BROKERS s. r. o. a Městem Slavkov
- uzavření smlouvy umožňující nákup a prodej
podílových listů fondu Peněžní trh spravovaného
Investiční kapitálovou společností KB ve standardním znění (zprostředkovává KB a. s.)
2. Ukládá
- zástupkyni ředitele HM předložit výsledky
jednotlivých opatření ke zvýšení pracovní aktivity, která nařídila
- vedení HM předložit nový návrh rozpočtu na
rok 2000, který zohlední přijatá rozpočtová opatření a u mzdových nákladů bude vycházet ze skutečného stavu pracovníků
- vedoucímu finančního odboru řešit problematiku úhrady dlužných faktur za plnění povinné školní docházky žáků obcí Vážany n. Lit. a Rašovice
dle doporučení MěR - upomínka, pokus o smír, příprava dalšího postupu ve spolupráci s právníkem
- MěÚ vést jednání se spolupracujícími bankami o možnostech získání zvýhodněného hypotečního úvěru na dokončení bytové výstavby Polní,
popřípadě na výhodnější přeúvěrování stávajících
úvěrových závazků města
3. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti skupiny pro regeneraci
městské památkové zóny ve Slavkově u Brna
- doplnění zprávy o činnosti stavebního úřadu
- rozhodnutí zájemce o pořádání trhů ve
Slavkově tyto trhy nepořádat
4. Pověřuje
- paní Helenu Hrabálkovou zastupováním
Města Slavkova u Brna v o. p. s. Mohyla míru Austerlitz z důvodu dlouhodobé nemoci stávajícího zástupce města Ing. Špatného
5. Vyslovuje
- nespokojenost s předloženým materiálem
„Parkování vozidel na Palackého nám. ve
Slavkově u Brna“ a očekává samostatné kvalifikované návrhy odpovídající složitosti problému (prioritou je řešení neuspokojivého stavu odstavování
vozidel s přihlédnutím k ekonomickému efektu).
covat propočet potřeby dřevěných střešních prvků k opravě domu č. p. 664
- p. Seifertovi a tajemníkovi MěÚ připravit
podklady pro oslovení židovských komunit s cílem získat finanční příspěvky na realizaci záměru zřízení expozice v domě č. p. 664
- právníkovi města předložit MěR vyjádření
k dohodě na exkluzivní poskytování služeb na
akcích HM - Letní noc, Napoleonský den
- Ing. Charvátovi připravit rozpočtové opatření na úhradu auditu HM.
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Jaro ve slavkovském zámku
Letošní výjimečně horký
květen a červen lákaly spíš
k vodě než do zámku. Kdo
však přišel, jistě nelitoval.
25. 5. jsme pro letošní sezónu otevřeli galerii Hollar. Zde se můžete pravidelně setkávat s grafikami známých výtvarníků, ale i zájemci o netradiční šperky si přijdou na své.
Vystavené předměty potěší nejen oči, ale jsou
i prodejné. Stejný den proběhl v Historickém
sále koncert smíšeného univerzitního sboru
Susquehanna University Choir z USA. Na hodovou sobotu 27. května dopoledne měli na
nádvoří zámku setkání majitelé automobilů
a motocyklů značky BMW.
Ve středu 31. 5. v odpoledních hodinách
plápolala na stožáru před zámkem vedle české vlajka lotyšská. Bylo to na počest velvyslankyně Lotšské republiky, která osobně přijela zahájit výstavu Současné lotyšské umění.
Následující sobotu mohl zámek budit dojem, že zde mají setkání nevěsty a ženichové
z dalekého okolí. V ten den zde uzavřelo sňatek celkem devět párů a celkem 15 novomanželských dvojic zatoužilo po svatebních fotografiích ze zámeckých interiérů.
V týdnu od 1. do 8. 6. jsme poskytli zázemí historicky naučnému a zábavnému pořadu

Vlnobití na jevi‰ti
Ve dnech 25. a 26. května se jeviště
Kulturního domu ve Slavkově pětkrát otřáslo
„Vlnobitím“. Tedy původní divadelní pohádkou z pera paní učitelky Ivy Kočí. 21 žáků od 4.
po 9. třídu pod autorčiným režijním vedením
pobavilo děti z MŠ, okolních i místní ZŠ i širokou veřejnost.
Dekorace pro vodní říši vytvořila paní učitelka Iva Mertová spolu se žáky jednotlivých
ročníků, osvědčeným zvukařem byl i letos pan
učitel Ladislav Rozík. Taneční složku nacvičila
se svými svěřenkyněmi paní učitelka Lenka
Krahulová ze ZUŠ. Spolupráce divadelního
kroužku ZŠ Komenského, MKS a HM se stala
hezkou slavkovskou tradicí, která každoročně
obohacuje naši městskou kulturní scénu.
Ochotnické divadlo je pro děti a mládež navíc skvělou volnočasovou aktivitou, která jim
dává možnost uplatnění i mimo školu.
HaF

skupiny historického šermu Štvanci pro školní děti. Po dobu pět dnů připravený program,
jež se dělil na několik částí, vidělo celkem cca
1500 dětí.
V zámeckém parku si dali dostaveníčko
chovatelé a milovníci psů – v sobotu 3. června jagdteriérů a v neděli 4. 6. anglických ohařů. Následující neděli 11. 6. se uskutečnil závod horských kol „Po stopách hraběte
Kounice“ v zámeckém parku a oboře.
Možná jste překvapeni, co všechno se
v našem městě děje. Pokud cítíte, že jste špatně informovaní, nehledejte chybu v nedostatečné propagaci, ale rozhlédněte se kolem
sebe a přečtěte program kulturních, společenských, sportovních i jiných akcí ve
Zpravodaji, na plakátech a na poutačích. Jistě
si i vy z nabízených programů vyberete. Když
pořady připravujeme, těšíme se, že někoho
potěší. Myslíme si, že rozdávat radost je naším posláním a velmi nás mrzí, když krásné
představení, koncert, výstava aj. se často setkává s malým zájmem našich spoluobčanů.
Vedení HM
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Mûstsk˘ úﬁad informuje
Městský úřad ve Slavkově u Brna informuje občany, že od 1. 7. 2000 bude zajišťovat vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (pasů).
Žádosti o vydání cestovního dokladu,
nebo provedení změn údajů v cestovním
dokladu a vydávání občanských průkazů, se
vyřizují na matrice správního odboru MěÚ,
v přízemí budovy radnice č. p. 64.
Správní odbor MěÚ

Projednávání podnûtÛ obãanÛ
MěR upozorňuje občany, že všechny žádosti, připomínky a stížnosti musí být opatřeny podpisem a adresou podatele. Na anonymní podněty nelze odpovědět a rovněž
nemohou být veřejně projednávány. (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 17. 7. 2000

Volba Miss

Poslední týden v květnu se konala
jedna z dalších větších akcí ŠD, a to volba Miss. Děvčata z obou oddělení soutěžila ve třech disciplinách: taneční, volné
a jazykové. Sedmičlenná porota složená
z vychovatelek, dětí a studentky Šárky H.
z UJEP v Ústí nad Labem, která u nás
vykonávala praxi, pečlivě bodovala každou část vystoupení. A jaké byly výsledky po devadesátiminutovém klání?
Lenka Pechová – Miss ŠD, Monika
Spěváková – 1. vicemiss ŠD, Klára
Urbánková – 2. vicemiss ŠD.
Ceny v podobě panenky, dortu, drobných cen a sladkostí byly zaslouženou
odměnou všem zúčastněným. Poděkování patří i moderátorce pořadu Jitce
Rufferové.

Upozornění
Ve dnech 10. 7.–14. 7. pořádá ŠD prázdninový tábor. Přihlásit se na tel. č. 44 22 12 34
mohou i děti, které od září budou navštěvovat
1. třídu. Bližší informace podá vedoucí vychovatelka Danuše Andrlová v odpoledních
hodinách.
Danuše Andrlová

Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pﬁedání podkladÛ do pﬁí‰tího
ãísla je 17. července. 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)

Na Jitﬁence to opût Ïilo

Divadelní představení Vlnobití se uskutečnilo
na jevišti Společenského domu ve Slavkově

O to, že se tábor Jitřenka probudil k životu ze zimního spánku, se postarali studenti
oboru management Integrované střední školy ze Slavkova u Brna, která pro ně uspořádala ve dnech 22. až 26. května sportovní soustředění.
olympiáda“, při které si všichni zařádili. Měla
Program byl bohatý. Studenti absolvovali
dvě části – na vodě a na suchu. Večer jsme pojízdy zručnosti, cvičení aerobiku, jógy, turnaj
řádali tradiční táborové ohně při kytaře a zpěv šipkách a ve stolním tenise, soutěž v hodu
vu. Na poslední den se těšil málokdo. V pátek
oštěpem, ve střelbě a další. A protože to byl
ráno nezbývalo nic jiného, než sbalit věci
cyklistický kurz, nechyběly výjezdy na koa vydat se na cestu domů. Dík patří všem učilech. Trasy Ždánickou vrchovinou byly voletelům–instruktorům a paní kuchařce, kteří se
ny podle výkonnosti studentů od dvaceti do
o nás dobře starali a umožnili nám prožít krásčtyřiceti kilometrů.
ný den.
Všichni prošli základním vodáckým výVendula Andrlová, Eva Boudová,
cvikem v kánoích. Tvrdý boj se rozpoutal
Hana Orságová, Lenka Kudrleová, studentv závodu duatlonu.
ky 3. ročníku ISŠ Tyršova ve Slavkově u Brna
Vyvrcholením celého kurzu byla „Hec
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Díky za pûkn˘ záÏitek
Červen je pro žáky a studenty měsícem, ve
kterém bilancují a zároveň uzavírají jednu kratší či delší etapu svého vzdělávání. I ZUŠ ve
Slavkově u Brna zní v těchto dnech hudbou
slavnostněji než kdy jindy. Skončil čas stupnic,
etud, nastala doba úročení plná napětí, očekávání, radosti, doba přehrávek, vystoupení
a koncertů. Přednesené skladby dávají posluchačům tušit o technické vybavenosti a muzikálnosti toho kterého žáka. Žáky posledních
ročníků čekal však úkol nejtěžší…
Absolventský koncert II. cyklu ve hře na
klavír, saxofon a I. cyklu ve hře na kytaru se
uskutečnil ve čtvrtek 8. června v budově školy.
Po úvodním slově p. ředitelky Evy Cupákové
koncert zahájila hrou na saxofon Petra
Pospíšilová, která přednesla Romanci f dur L.
v. Beethovena. Kristýna Ocásková zazpívala
árii opery Orfeus Ch. W. Glucka a na klavír
přednesla Polonézu g moll F. Chopina.
Moderato Matea Carcasiho pro kytaru si připravil Tomáš Moric. Po něm zazněly už jen
skladby pro klavír. V podání Hany Klaškové
jsme slyšeli Valčíky od B. Smetany, Malou suitu C. Debussyho čtyřručně přednesly Kristýna
Ocásková a Pavla Sadílková. Nocturnem es dur
op. 9 č. 2 F. Chopina a Valčíkem a dur J.
Brahmse se představila Ivana Vidláková. Pavla
Sadílková zahrála skladbu V národním tónu V.
Nováka. Vystoupení absolventů zakončila
Petra Pospíšilová známým Preludiem cis moll
S. Rachmaninova.
V dnešní hektické a přetechnizované době

byly výborné výkony interpretů milým překvapením a nejen pro nás, rodiče, tolik potřebným
pohlazením po duši. Muzikálnost, citovost, radost ze hry provázely všechna vystoupení. Za
tím vším se skrývá několikaletá poctivá práce
žáků a jejich učitelů – p. uč. Jarmily Mašové,
Jany Večeřové, Antonína Vodičky a Jaroslava
Zemana. Děkujeme. Děkujeme všem učitelům,
kteří v našich dětech pěstují lásku k hudbě, lásku k umění. O to je a bude jejich život plnější,
bohatější.
Lenka Vidláková

Oslava Dne dûtí
Radosti a veselí si děti z mateřské školy na
Koláčkově náměstí užívají po celý rok. Ale na
Den dětí bylo v mateřské škole obzvášť veselo.
Dopoledne zaměstnanci školy zahráli dětem ve vlastnoručně vyrobených kostýmech
pohádku O koblížkovi, pak si děti zatančily
na diskotéce, na dvorku křídami malovaly na
chodník a jako dárek dostaly ovocný balíček.
Odpoledne jsme ve spolupráci s DDM ve
Slavkově připravili pro děti i jejich rodiče zábavný program v zámeckém parku Cesta pohádkovým lesem. Děti společně s rodiči plnily úkoly na pohádkových stanovištích.
Odměnou byly medaile, obrázky a na konec
jsme si všichni společně opekli špekáčky.
Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Úspûch klubu pétanque
V sobotu 3. června se zúčastnila dvě slavkovská družstva hráčů pétanque mistrovství trojic – zemského kola soutěže v Orlové. Trojice
ve složení František Laštůvka, Milan Bayer a
Radek Kučera se umístila na skvělém čtvrtém
místě. Tím se kvalifikovala do finále mistrovství
ČR, které se uskuteční v Brně-Slatině.
Zveme tímto všechny příznivce pétanque na
4. ročník turnaje Grand Prix d’Austerlitz, který
se koná 12. srpna v zámeckém parku ve
Slavkově.
Pétanque klub Slavkov

Reklamy ano, ale…
Město Slavkov u Brna ukončilo v minulém
roce instalaci orientačního a informačního
systému města.
Současně s instalací tohoto systému byla zahájena dle požadavků podnikatelských subjektů instalace propagačního a informačního
systému komerční sféry města Slavkov u Brna.
V souvislosti se zaváděním jednotného informačního systému na území města Slavkova
u Brna vyzýváme všechny vlastníky reklamních zařízení, kteří mají umístěny reklamní
poutače na místní komunikaci, silničním pomocném pozemku nebo veřejném prostranství
bez řádného povolení, aby neprodleně tyto reklamy odstranili!
Umístění reklamního zařízení vyžaduje splnění těchto náležitostí:
- umístění u silnic a místních komunikací

Junáci tﬁídí odpady
22. duben – Den Země – byl na mnoha místech ČR příležitostí k uspořádání akcí připomínajících problémy, kterými naše civilizace zatěžuje modrou planetu. Vedení slavkovských
skautů uspořádalo pro své členy ve spolupráci
s firmou Respono, a. s. projekt zaměřený na problematiku třídění a dalšího využití domácích odpadů. Všechny akce zakončilo 23. června slavnostní předání cen nejúspěšnějším sběračům.
„Kampaň“ odstartovala 14. dubna Povídáním
o odpadech - přednáškou spojenou se scénkami
zabývajícími se tříděním odpadů v domácnostech. Další Povídání bylo věnováno sběru PETlahví a starého papíru. Mapa republiky pak ukazovala cesty, kterými se jednotlivé druhy odpadů
ubírají ze slavkovského Sběrného dvora do
měst, kde sídlí podniky, které druhotné suroviny
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zpracovávají. Navštívili jsme slavkovský Sběrný
dvůr, kde jsme viděli dočasné uložení a třídění
přivezených „přebytků městských domů
a bytů“. Kromě výše uvedených aktivit se také
uskutečnily tři soutěže. Absolutním vítězem se
stal P. Patík.
Nakolik byl celý projekt úspěšný, se ukáže až
za několik let. Základní cíl – seznámení účastníků s problematikou domácích odpadů – se snad
podařilo splnit. Děkujeme firmě Respono za darování výher a poskytnutí informací týkající se
problematiky nakládání s odpady. Celým projektem se bude zabývat i práznidnový vývěska
Junáka na Komenského nám. Junák Slavkov

podléhá povolení Policie ČR Dopravního inspektorátu Vyškov,
- ve všech případech je nutné si předem vyžádat souhlas vlastníka pozemku nebo nosiče,
na kterém bude reklama umístěna,
- pokud bude reklamní zařízení umístěno na
silnici, místní komunikaci nebo pomocném silničním pozemku podléhá jeho umístění správnímu řízení, které vede příslušný silniční
správní úřad - jedná se o zvláštní užívání místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v případě místních komunikací je příslušný silniční správní úřad
MěÚ Slavkov u Brna, odbor investic a dopravy
- pokud rozměr reklamní tabule přesáhne
velikost 0,6 m2 je nutno jeho instalaci ohlásit
na Stavebním úřadě MěÚ Slavkov u Brna - dle
zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění č. 197/98 Sb.)
- bude-li reklamní zařízení umístěno v památkové zóně města je nutné si také vyžádat
stanovisko Okresního úřadu Vyškov, referátu
kultury.
Zájemci o umístění reklamního zařízení se
mohou obrátit na firmu Sepes Media s.r.o.
Brno, Hradilova 3, tel. 05/45215225, která
v rámci realizace jednotného informačního
systému tyto služby zajišťuje. Pokud zájemce
nevyužije této nabízené služby, musí si potřebné náležitosti zajistit samostatně, podmínkou
je však zachování jednotnosti systému.
Odbor investic a dopravy
MěÚ Slavkov u Brna

Konec ‰kolního roku na Z· Tyr‰ova
V tyto dny, kdy čtete Slavkovský zpravodaj, začínají dětem prázdniny. Doba koupání, her
a odpočinku – čas, kdy se také ohlížíme za uplynulým školním rokem. Byl nabitý událostmi,
které mnohým přinesly úspěch a nové poznání. Jmenujme jen ty nejvýznamnější.
udělali přijímací zkoušky a dostali se na školy,
V říjnu 1999 proběhl výměnný pobyt mezi našimi a anglickými žáky ve Slavkově a v Bexhillu.
které si vybrali. Po prvním kole byly přijaty tři
Obě skupiny navzájem poznávaly kulturu, přírodčtvrtiny našich žáků. Všem přejeme, aby si vedli
ní krásy a zajímavosti svých zemí.
v dalším studiu dobře a aby měli dobrý pocit
V prosinci 1999 zahráli žáci naší školy muziz toho, že vybraná škola je tou pravou.
kál „O líných strašidlech“ a krátkým vystoupeVe dnech od 25. 5 do 30. 5. se již podruhé zúním si připomněli blížící se Vánoce. Plný sál
častnil náš klub Malých debrujárů jako jediný
Společenského domu mluví za vše.
z ČR prezentace v německém Chemnitzu. Žáci
velmi dobře reprezentovali nejen naši školu, ale
Koncem měsíce ledna se naši sedmáci doslova
museli prokopat sněhovou vánicí, aby mohli abi ČR, za což jim byla udělena čestná uznání.
V červnu se uskutečnila první část projektu
solvovat lyžařský výcvik. Ubytování v chatě Pod
Nebem bylo perfektní a na nedostatek sněhu si le„Prožijme společně historii“, který vypracovaly
tos nemohl nikdo stěžovat.
s žáky 8.A a 5.B p. uč. Blaňková a p. uč. Dobešová.
Významným mezníkem v životě našich nejDěkujeme všem učitelům, žákům i jejich rodistarších žáků byly přijímací pohovory na střední
čům za přízeň věnovanou škole a přejeme pěkné
školy. Byli jsme nesmírně potěšeni, že všichni
prázdniny.
M. Charvát a V. Soukop
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Cena Agroklasu v brokové stﬁelbû Sokolky vystoupí na sletu
Pod tímto názvem proběhl dne 13. května veřejný střelecký závod brokových střelců na střelnici nad oborou. Závod uspořádala firma
Agroklas spolu s mysliveckým sdružením
Kozorožec a byl koncipován jako brokový trojboj. Střílelo se na střelištích Lovecké kolo, Velká
baterie a Vysoká věž, vždy 1x20 terčů.
Tento závod lze bez nadsázky považovat za
jednu z prestižních soutěží brokařů na slavkovské střelnici, jehož náročnost ovlivňuje především rozmanitost jednotlivých střelišť, což
v praxi znamená, že závodník, pokud chce
uspět, musí být všestraným střelcem. Prestižnost
tohoto závodu nepochybně souvisí i s první cenou, kterou je již tradičně lovecká kulovnice nemalé hodnoty. Tato první cena a mnohé další
hodnotné ceny zcela jistě ve svém důsledku přivedly na zahajovací ceremoniál úctyhodný počet 54 střelců.
Přes veškerou náročnost však závod proběhl
v naprosté pohodě a byl jako vždy perfektně připraven po stránce technické i organizační.
Přestože o vítězi tohoto závodu bylo jasně rozhodnuto počtem dosažených zásahů (56 zásahů
z šedesáti možných), situace pro další umístění
nebyla tak jednoznačná a hlavní rozhodčí pan

okénko
Územní organizace Svazu diabetiků ve
Slavkově uspořádala v I. pololetí v rámci edukačně-motivačního programu pět přednášek
o problematice diabetu. Naše poděkování patří
lékařům, kteří s diabetiky diskutovali a také poskytli cenné rady o tom, jak předcházet možným
komplikacím. Byli to: MUDr. Miroslav Bílek,
MUDr. Jana Veselá, Pharm. Dr. Rostislava
Helešicová, MUDr. Lubomír Hanák, CSc.,
MUDr. Irena Kleinová. V tomto vzdělávacím
cyklu budeme pokračovat v září a přivítáme
všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem.
Od 27. 4. do 4. 5. jsme uspořádali týdenní rekondiční pobyt pro 21 diabetiků v lázních
Luhačovice. RP byl cílený na kompenzaci cukrovky a na získání stravovacích a pohybových
návyků v domácím prostředí. Všichni, kteří se
zúčastnili, byli s léčebně rehabilitačním pobytem spokojeni.
Upozorňujeme, že ve dnech 28. 9.–1. 10. se
koná již druhé celostátní setkání mladých diabetiků v Luhačovicích s bohatým sportovním
a kulturním programem. Přihlásit se můžete prostřednictvím naší ÚO Svazu diabetiků na tel. č.
05/44 22 19 46.
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo
do provozu hlasový informační systém, který
poskytuje po celých 24 hodin denně zdarma informace o všech dávkách státní sociální podpory. Na bezplatné lince 0800 18 98 10 se můžete
dozvědět vše o sociálních příplatcích, přídavcích na děti, porodném, pohřebném, o příspěvku
na bydlení, na dopravu, na tepelnou energii, na
nájemné apod. Marie Miškolczyová,
předsedkyně ÚO SD Slavkov

VIDEOSTUDIO-PROFI
• natáčení videokamerou SVATBY, RODINNÉ OSLAVY aj.
• digitální zpracování záznamu (hudba, titulky, střih,
triková animace)
Jiří Májek
• výroba kopií, přepis a zpracování
Němčany 240
amatérských videozáznamů
tel.: 0606/29 48 86

Jiří Štefan musel další pořadí pečlivě dohledávat
na odstřílených položkách dle předem stanovených kritérií a střeleckého řádu.
Po vyhlášení výsledků předával ceny jednotlivým závodníkům předseda představenstva
Agroklasu pan ing. Jaromír Herzán. Vítězem závodu se stal střelec našeho okresu pan Ladislav
Dufek z Bučovic, druhé místo obsadil pan
Lubomír Chylík z Brna a na místě třetím skončil
pan Benedikt Halouzka ze Židlochovic.
Leo Peška

Skupina žen Sokola Slavkov, vedená ses.
Marií Kostíkovou, se věnovala několik minulých měsíců nácviku skladby „Bolero-aerobik“, určené pro hromadné vystoupení na
XIII. všesokolském sletu. Cvičenky nácvik
úspěšně zvládly a vystoupily již na župním
sletu župy Slovácké v Hodoníně a na sletu žup
Vaníčkovy a Máchalovy v Brně. Naše ženy se
zúčastní i vystoupení na XIII. všesokolském
sletu v Praze, který se koná ve dnech 1. a 2.
července na stadionu Evžena Rošického.J i ř í
Šilhánek

Úspûch nohejbalistÛ Sokola Slavkov
Dne 27. května se oddíl
nohejbalu Sokola Slavkov
zúčastnil jubilejního 10.
ročníku memoriálu Leoše
Daňka v Blažovicích
u Brna v nohejbale trojic
a obsadil vynikající první
místo ve složení: David
Lohnický, Karel Piták,
Miroslav Valníček.
Umístění na prvním
místě je o to více ceněno,
protože tento nohejbalový
turnaj má již svoji tradici
a v nohejbalovém okolí dobrý zvuk a popularitu.
Soutěže se zúčastnilo celkem 21 trojic z širokého
okolí. Slavkovský oddíl tak
získal na jeden rok putovní
pohár, jehož držitelem byl
již jednou, a to v roce 1992.
Nejlepším smečařem celého turnaje byl vyhlášen člen našeho oddílu David Lohnický.
Oddíl nohejbalu Sokola Slavkov prochází
v tomto roce výraznou změnou v tom, že do-

chází k obměně hráčské generace a do letošní
okresní soutěže se přihlásil s řadou nových,
převážně mladších hráčů.
Za oddíl nohejbalu Miroslav Valníček

✉ Pﬁipomínky ãtenáﬁe
Slavkovský zpravodaj má od 1. 1. 1999
novou – kvalitnější úpravu a dává více informací občanům města. Byla ustavena redakční
rada, která zajišťuje obsahovou náplň zpráv.
Ve svém příspěvku uvádím některé postřehy,
jejichž vyjasnění by uvítalo jistě více občanů
města.
• Jednou ze základních možností posouzení činnosti městské samosprávy je finanční
rozpočet města. Nesouhlasím s názorem Ing.
Matyáše (člen městské rady), že rada nebude
občany zahlcovat množstvím čísel. Jedná se
o několik údajů v základních kapitolách rozpočtu (příjem, výdej). Nyní je vhodná doba
posoudit rozpočty roků 1999 a 2000. Určitě
může vedení města prezentovat získání financí navíc mimo běžné příjmy.
• V minulých číslech jsme byli informováni o změnách členů ve stavební komisi. Které
komise vznikly, jsme se mohli dočíst v loňském čísle. Nejsou však známi členové jednotlivých komisí a jejich předsedové.
• V dubnovém čísle byla podána informace, že letos bude opět zdraženo vstupné na
koupaliště. Jedná se za poslední dva roky již
o druhé zdražení. V loňském roce se slavkovské koupaliště zařadilo podle deníku Mladá

fronta – Dnes mezi koupaliště s nejdražším
vstupným v jihomoravském regionu. Na provoz koupaliště bude město vždy doplácet, je
vhodné však udržovat sociálně únosné vstupné (snad zvyšované podle inflace).
Ing. Karel Král

K ãlánku „K v˘roãí…“ ze 4/2000
Autor známek se slavkovským motivem, které byly vydány v květnu 1945, byl typograf a grafik Karel Snášel ve spolupráci se svým zetěm
Karlem Krylem. První impuls pro výrobu i návrh
známek dal pan poštmistr Fryč. „Ten přišel za
mým otcem (pozn. redakce: Karlem Snášelem),
který byl známý filatelista a navrhl mu, aby
známky vyrobil,“ řekla Vlasta Krylová, rozená
Snášelová. V článku o známkách z dubna letošního roku se ve Zpravodaji objevila informace,
že se Vlasta Krylová se svým mužem Karlem
rozvedla. „Není to pravda. Můj manžel zemřel
při autohavárii v roce 1978,“ upřesnila vdova po
K. Krylovi, Vlasta Krylová. Také informace, že
motiv známky farního chrámu navrhl farář P.
Mrva se nezakládá na pravdě. Motiv známky totiž podle svědectví navrhl sám K. Kryl, který byl
akademický malíř a sochař.
(red)
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Domácí zdravotní péãe

Velká cena âS
horsk˘ch kol

V neděli 11. 6. přivítal sluncem rozpálený Slavkov nejen 3000 návštěvníků koupaliště, ale i 500 závodníků, trenérů rodičů
a diváků na již třetím ročníku závodu horských kol – Velké ceně České spořitelny.
Perfektně připravená náročná trať, krásné
prostředí zámeckého areálu a starobylých alejí, bezchybně fungující štáb pořadatelů, hodnotné ceny, kvalitní občerstvení a vynikající
účast čs. špičky prakticky ve všech kategoriích. To byly důvody, proč se většina ze zúčastněných vyjadřovala o Velké ceně České
spořitelny jako o nejlépe organizovaném zá-

vodu. Je to potěšující, ale i zavazující. Patří za
to dík především pořadatelům z oddílu CK
Slavkov, Domu dětí a mládeže a všem sponzorům. Zvláštní dík patří Aerobic teamu při
ZŠ Komenského nám., který pod vedením
paní učitelky Macharové vystoupil při předávání cen vítězům.
Škoda, že se závodu nemohl zúčastnit
slavkovský odchovanec Pavel Boudný, který
v té době bojoval na mistrovství světa ve španělské Sierra Nevadě. V nadmořské výšce
2300 m dojel na vynikajícím 12. místě.
(pn)

Úspû‰ná bilance Z· Komenského
I letos prokázali žáci naší školy, že úspěšně
rozvíjejí nejen svého ducha, ale i tělo.
V zeměpisné olympiádě zvítězil J. Fridrich,
úspěšný byl také L. Kohoutek. V biologii zabodovaly J. Vaňáčková a L. Hrabálková. První tři
místa za fyziku obsadili opět naši, P. Ardely, L.
Kubíček a M. Fiala. Tradičně výborných výsledků dosáhli i naši matematici. J. Frank a P.
Ardely (IX. A) byli nejlepší nejen na okrese,
ale byli dokonce úspěšní i v regionálním kole.
Z mladších zvítězil na 1. místě O. Vodák.
V českém jazyce nás hájili M. Fiala a J.
Pešek. Ve vědě středověkých alchymistů, v chemii, nás zastupoval M. Fiala. Minulostí v soutěži Mladý historik se prošli T. Frimmerová a R.
Strmiska. Konverzací v němčině bodovaly H.
Sokoltová a K. Koutná, angličtinou zase hýřily
M. Šmerdová, T. Frimmerová a V. Kohoutková
(do 10. místa).
Mladší žáci se radovali z prvních tří příček
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v okresních soutěžích ve vybíjené, v přehazované, v minifotbale a ve dvojboji. Starší děvčata
získala 1. místo za košíkovou a hoši zase za volejbal. Poslední akcí byl „Pohár rozhlasu“, kde
zazářili naši běžci, dálkaři, výškaři a koulaři.
Máme také dobré zpěváky. Mezi nejlepší
slavíky na okrese patří M. Prachyňská, R.
Klimčík, V. Michálková, M. Ševčíková a T.
Chloupková. V poezii nás zastupovala M.
Machalová, V. Michálková a E. Hladká.
Naši malíři získali čestné uznání za největší
kolekci batikovaných kraslic a za skvělé zpracování této techniky. Práce H. Sokoltové a E.
Šujanové byly zařazeny do výstavní kolekce
Asociace malířů kraslic ČR. Tato soutěž je sledována i světovou kulturní institucí UNESCO.
Porotci soutěže ocenili za práci s mládeží naši
výtvarníci, p. uč. Ivu Mertovou. Šikovní jsme
byli i ve zpracování PF 2000. První místo získala L. Hrabálková.
Hana Červinková

Máte přebytečných pět, deset či více kilogramů?
Zkoušeli jste již mnohokrát neúspěšně hubnout?
Zkuste metodu, která je při léčbě obezity považována za nejúčinnější

Pojem domácí zdravotní péče je založen
na principu tzv. první volby, jehož základním
smyslem je poskytování odborné zdravotní
péče všem pacientům, kteří o ni mají zájem
a vhodné podmínky, v domácím prostředí
a hospitalizaci volit jen v nezbytně nutných
případech. Domácí zdravotní péče je tedy
ekvivalentem pro domácí hospitalizaci, kdy
se rodinné prostředí stává integrální součástí
léčení, ošetřování i rehabilitace pacienta a při
dobré organizaci domácí zdravotní péče přináší rychlejší uzdravení, šetří náklady na
zdravotní péči, lépe aktivuje pacienty a umožňuje jim optimální návrat do pracovního procesu.
Vliv vlastního domácího prostředí, zajištěný odbornou péčí zdravotních sester, se příznivě promítá psychosomatickou pohodou člověka do procesu uzdravování a rehabilitace
téměř u všech věkových kategorií.
Indukci následné zdravotní péče určuje zásadně ošetřující lékař při akutních i chronických stavech pacienta.
Pro realizaci domácí zdravotní péče v našem regionu byla na základě výběrového řízení Okresního úřadu ve Vyškově, zvolena
Agentura domácí zdravotní péče, s. r. o., se
sídlem v Bučovicích. Jejím cílem je zajištění
vysoce kvalitní zdravotní péče v domácím
prostředí pokrývající celá zdravotně spádová
území měst Bučovice a Slavkov.
Pobočky společnosti pro organizaci a výkon uvedené indukované péče jsou již zřízeny
na Poliklinice v Bučovicích a na Poliklinice
ve Slavkově.
Agentura DZP, s. r. o.

Prodej známek na popelnice
Na základě smlouvy mezi městem Slavkovem
u Brna a Responem, a. s. Vyškov, jsou Technické
služby města Slavkova u Brna pověřeny prodejem známek na popelnice na II. pololetí 2000 pro
domácnosti.
Prodej známek byl zahájen v budově
Technických služeb, Špitálská 733.
Úřední hodiny jsou každé pondělí a středu.
Pondělí 8–11.30 a 13–15 h, st 8–11.30
a 13–16.45 h. V týdnu od 3. 7. 2000 do 7. 7.
2000 - dovolená.
Do 15. července 2000 bude prováděn svoz ještě podle zakoupených známek z I. pololetí 2000.
Od 17. 7. se budou vyvážet pouze popelnice
označené známkou platnou pro II. pol. 2000.
Cena za svoz a likvidaci 110 litrové popelnice
na II. pololetí r. 2000:
varianta A (1x týdně)
varianta B (kombinovaný)
varianta C (1x za 14 dní)
varianta M (1x měsíčně)

510 Kč
450 Kč
380 Kč
270 Kč

(pouze pro 1–2 členné domácnosti s ekologickým vytápěním - plyn, elektro).

B E H AV I O R Á L N Í P S Y C H O T E R A P I E
rppoarocavánp yshcložook uhPrD .vIuoM láokov uáV mopůmežv tyoviř tpsárnv étsarovavíca p hobyvo éányvyk .uBedetn jeneh buontu ,la eávohévú ybkt yisu rdížet .aNt éto metodě jsou založeny

K U R Z Y S N I Ï O VÁ N Í N A D VÁ H Y
Úspěšnost tohoto přístupu k léčbě obezity potvrzují tisíce absolventů kurzů v naší republice, kteří zde ztratili své nadbytečné
kilogramy. V kurzu máte možnost:
Základní kurz trvá tﬁi mûsíce, kaÏd˘ t˘den
• pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy
• zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem
jedna tﬁíhodinová lekce. Cena kurzu je 1250 Kã.
• získat další pomůcky usnadňující hubnutí
Kurz bude otevﬁen ve Slavkovû v záﬁí 2000.
• příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl.

Pﬁihlá‰ky: Dr. RÛÏena Vanderková, lektorka STOB, tel. 0507/226 14 • Mgr. Helena ·vejdová, uãitelka Z· Komenského nám., Slavkov u Brna

I nadále bude prováděn doplňkový tzv. pytlový systém. Označený igelitový pytel na lehký domovní odpad včetně odpadu ze zeleně prodají
Technické služby v uvedených 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 občanům za ekologický přístup při likvidaci tuhého
komunálního odpadu.
Radoslav Lánský
ředitel TSMS
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âERVENEC – SRPEN 2000

Provozovatel Historické muzeum – Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

ERIN BROCKOVICH

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.
Vstupné: 46, 48 Kč
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.
Vstupné: 41, 43 Kč
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.
Vstupné: 46, 48 Kč
Mládeži do 18 let nepřístupno

T¤I KRÁLOVÉ

KLUB RVÁâÒ

FILMOVÉ PRÁZDNINY OD 10. DO 28. âERVENCE
MISE NA MARS

29. 7. sobota
30. 7. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

114 min.
Celá staletí jsme hledali původ života na Zemi. Hledali jsme na špatné planetě. Výpravný sci-fi film USA.
Mládeži přístupno

1. 8. úterý
3. 8. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

5. 8. sobota
6. 8. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

147 min.
V sedmnácti jí svěřili zbytek francouzské armády. Božská i proklínaná, milovaná i nenáviděná a nakonec zrazena
těmi, které zachránila. Francouzský historický film.
Mládeži přístupno od 12 let

8. 8. úterý
10. 8. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

124 min.
Zapomenutý a ztracený svět antiky v době úpadku antického Říma, v nichž klíčovou roli sehráli mladí. Koprodukční
film Itálie–Francie.
Mládeži přístupno od 12 let

12. 8. sobota
13. 8. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

15. 8. úterý
17. 8. čtvrtek

19.30 hod.
19.30 hod.

TÉMù¤ BEZ ·ANCE

100 min.

Dvě mladé Američanky jako bezmocné oběti thajského soudnictví. Dobrodružný film USA.
Mládeži přístupno

JOHANKA Z ARKU
SATYRICON

KRÁL SOKOLÒ

100 min.

Patnáctiletý Tomáš se zamiloval v nesprávnou chvíli a na nesprávném místě. Z hradních intrik mu pomůže
tajemství starého sokolníka. Nová dobrodružná pohádka Václava Vorlíčka.Mládeži přístupno

ZÁHADA BLAIR WITCH

88 min.
Tři studenti na vlastní kůži zjišťují, že v lesích západního Marylandu není bezpečno. Ožívá mýtus čarodějnice z Blair
a uniknout z jejích hrůzostrašných kouzel není snadné. Horor USA.Mládeži přístupno

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

Kalendář akcí – červenec 2000
Datum
1. 7.
4. 7. a 7. 7.
5.–6. 7. a 8.–9. 7.
5.–6. 7.
6. 7.
8. 7.
9. 7.
22. 7.
23. 7.
15. 7.
16. 7.
21. 7. do 20. 8.
22–23. 7.
30. 7.
do 20. 7.
do 1. 8.
do 31. 8.
do 3. 9.

hod.

14.00–19.00
11.00–19.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.00
17.00

akce
Skokové závody stupně Z-S
Otevřená střelecká soutěž ve sportovní velkorážní a standardní pistoli

místo konání
Areál jízdárny
Zámecká střelnice

druh
sport
sport

pořadatel
Jezdecký klub Slavkov
E-COM, s. r. o. Slavkov

Turnaj Českého poháru v plážové kopané
Drezurní závody stupně Z-L
„Oživená historie“ – scénické obrazy ze života šlechty aneb
Netradiční prohlídka zámku ve Slavkově u Brna

Koupaliště Slavkov
Areál jízdárny
Zámek Slavkov

sport
sport
kult.

SK Beachvolleyball
Jezdecký klub Slavkov
HM Slavkov u Brna

Koncert účastníků 33. mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů
Algida Cup – turnaj pro příchozí
Vernisáž výstavy Jiří Bouda – grafika
Letní pohár mužů a žen v plážovém volejbale
Algida Cup – turnaj pro příchozí
Zdeněk Netopil
Vlastimil Zábranský – Obrazy
Umění Lotyšska - textilní umění, malba, grafika
ZUŠ v podzemí

Historický sál zámku
Koupaliště Slavkov
Galerie Hollar
Koupaliště Slavkov
Koupaliště Slavkov
Galerie Hollar
Galerie OK
Sev. křídlo zámku
Podzemí zámku

konc.
sport
výst.
sport
sport
výst.
výst.
výst.
výst.

HM Slavkov u Brna
SK Beachvolleyball
HM Slavkov u Brna
SK Beachvolleyball
SK Beachvolleyball
HM Slavkov u Brna
HM Slavkov u Brna
Velvysl. Lotyšské rep. + HM Slavkov
ZUŠ Slavkov + E-COM, s. r. o. Slavkov
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EPOS

REALITNÍ KANCELÁŘ
Brno, Mezírka 1 (u hotelu Continental)
2. poschodí, č. dv. 201, 202
Tel./fax: 05/41 21 86 34, 41 21 10 64
Mobil: 0602 75 73 40
(ekonomické, právní, obchodní služby, pojištění, půjč-

KAUTLÁĚNH ELÁDEM: •msně yybůt ,rpdojeb ty
ůrp oazvedivona éázejcm
e •rpsootyrp orp doinákín ,ánmj
y•
k p oredijR
D•
h eládemb ty y aDRv ešhcv lekisoít
•tsvabeínp zomeyk ,hcta y ahclapu
yV
‰a eaníbkd aenomivotts íejz admr,ab
zep poalkt Ûaní‰r aeilnt íaknceláﬁi!
Zajišťujeme kvalifikované odhady nemovitostí, převody nemovitostí a právní služby. Můžeme nabídnout výhodné stavební spoření a výhodný úvěr na
dobu 10 let na stavbu, koupi pozemku či rodinného domku.
Provádíme veškeré pojištění nemovitostí, občanů, dětí, domácností.

NABÍZÍME PŮJČKY
do 10–12 % úroků z úvěrů (u překl. rychlého úvěru)

Na koupi RD
stavbu RD
půdní vestavby
opravy RD
koupě pozemku
vyplacení dědice
majetkové v BSM

koupě bytu
modernizace bytu
údržba stavby pro bydlení
stavební úpravy nebyt. prostor na byt
úhrada z bytových potřeb
převody členských práv k DB
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
NÛVÛSTA NA ÚTÛKU JULIA ROBERTS a RICHARD GERE v letní romantické komedii. Tﬁikrát utekla sv˘m ÏenichÛm od oltáﬁe. Bude ãtvrt˘ Ïenich
ten prav˘?
VRÁNA 3 NÁVRAT Vrána se opût vrací a z obûti se stal lovec. Pﬁi‰el z ﬁí‰e
mrtv˘ch, aby potrestal nespravedlivou smrt sebe a své milované, musí
v‰ak najít skuteãné viníky a zachránit i jeden mlad˘ Ïivot pﬁed stejnou
zkázou. Pro lásku. Pro pomstu. Pro spravedlnost.
‰KOLA ZLODÛJÛ PAOLO VILLAGGIO je opût tady pro v‰echny milovníky
dobr˘ch komedií. Tﬁi bratranci – tﬁi Ïivotní ztroskotanci. Ale pozor, takové blby by ãlovûk v poledne ani s lucernou v ruce v celém ¤ímû nena‰el.
ÏRALOK ÚTOÃÍ V africké oblasti dochází k enormû zv˘‰en˘m útokÛm ÏralokÛ na lidi. Útoãící Ïraloci vykazují rÛzné genové degenerace, jsou zmutováni ve vraÏdící stroje. Pﬁíãinou je prozatím neznámá chemikálie, která
se do místních vod dostala pravdûpodobnû s jasn˘m úmyslem…
VELK˘ ‰PR˘M CRAIG FERGUSON v roli nejvût‰ího skotského kadeﬁníka!
Pro teplé léto Ïhavá komedie z horké Kalifornie! Pﬁi‰el - ãesal - zvítûzil!
ZNÁ‰ MÉ JMÉNO SAM ELLIOTT Skuteãn˘ pﬁíbûh Billa Tilgmana, soudce
a nûkdej‰ího partnera legendárního Wyatta Erpa.
MUÏ Z VIRGINIE BILL PULLMAN, DIANE LANE Autentick˘ western
o muÏi, kter˘ se rozhodl Ïít podle zákona a podle vlastního kodexu cti.
MUÏ Z BOUﬁE Tannis Corporation má hodnotu 6 miliard dolarÛ a probíhají v ní tajné vojenské experimenty. Nejnovûj‰ím produktem korporace je
kyborg, kter˘ má fungovat jako dokonal˘ policista a spojovat v sobû
funkce soudce, poroty i vykonavatele rozsudku…
GÓLOVÁ V˘MÛNA MARY-KATE OLSEN, ASHLEY OLSEN Dvojãata opût
v nové komedii. Sestry si vymûÀují svá tajemství, obleãení a teì dokonce i místa.
HANELE LADA JELÍNKOVÁ, MIRO NOGA, JIﬁÍ ORNEST, MILAN LASICA
„… oãi ãerné a hluboké aÏ k zatoãení hlavy…“ Baladicky ladûn˘ pﬁíbûh
podle jedné z nejkrásnûj‰ích novel Ivana Olbrachta O smutn˘ch oãích
Hana KaradÏiãové.
MODR˘ BLESK MARTIN LAWRENCE Pro zlodûje není nic hor‰ího, neÏ
schovat svÛj lup na policejní stanici. Akãní komedie.
NETOP˘ﬁI Ticho noci protne pleskot kﬁídel a hroziv˘ vﬁískot. Strach se blíÏí
a tentokrát má kﬁídla. Hejna netop˘rÛ napadají nic netu‰ící spící mûsto…
MÚZA Kouzelná SHARON STONE záﬁí ve skvûlé komedii z prostﬁedí velkého svûta showbyznysu jako…?
TRICK Slavná tORI SPELLING v bláznivé komedii z prostﬁedí velkomûsta.
GEN - X COPS Skvûlé bojové umûní tentokrát v produkci jackie chana.
TÉMÛﬁ BEZ ‰ANCE CLAIRE DANES, BILL PULLMAN. Jejich cesta snÛ se
zmûnila v nejhor‰í noãní mÛru, kdyÏ rozvernou Alici a u‰lápnutou
Darlene zatkla policie na leti‰ti za pa‰ování drog.
JEDNA ZA DRUHOU KdyÏ se vyãerpá zdroj místních krasavic, zb˘vá jen jediné – najít si nevûstu z Velkého svûta. Skvûlá komedie!
AKTA X SAMANTHA Nûkteﬁí ztracení lidé nemají b˘t nikdy nalezeni.
Agenti Mulder a Scullyová opût spojí své síly a pokusí se pomocí tajemné moci dívku nalézt.
NÁHODNÉ SETKÁNÍ HARRISON FORD, KRISTIN SCOT THOMAS
Policejní dÛstojník Dutch zjistí, Ïe jeho Ïena zahynula v letadle a Ïe mûla
milence, kter˘ zemﬁel s ní. Vdovou je senátorka Key Chandlerová.
Zatímco ta odmítá vyvolání vzpomínek z minulosti, Dutch je posedl˘ touhou pochopit, co jeho Ïenu k nevûﬁe vedlo…
INSTINKT LOVCE JACKIE CHAN Akãní scény nebyly nikdy tak dokonalé
jako nyní.
ZRACENI V LEDOVÉ PUSTINÛ Daleko na kanadském severu… Je divoãina plná ledu a dobrodruÏství. DobrodruÏství plné ledu zaãíná!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

PI‰TE – VOLEJTE – ZASTAVTE SE U NÁS!

RENOVACE KOUPELOV¯CH VAN

Pondělí–pátek 8–18 hodin

Cena: 1400 Kã
Informace na tel.: 05/44 21 49 74
http://www.renovan.zde.cz

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

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTﬁEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ

Petr Hlásensk˘, Palackého nám. 74, Slavkov u Brna

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

Tel.: 05/44 22 75 05, Fax: 05/44 22 72 10, GSM 0606 208 113
e-mail: nowork@post.cz

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

M NOVù!!! Návrh a v˘roba WWW stránek
M Prodej, upgrade a servis v˘poãetní techniky
M Návrh, realizace a servis poãítaãov˘ch sítí vãetnû pﬁipojení
k internetu
M OdstraÀování virÛ, záchrana dat z po‰kozen˘ch médií
M Kopírování CD od 50 Kã (80 Kã vãetnû znaãkového média)

Chcete vûdût víc? www.volny.cz/noworkpc
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 21. června 2000 oslavil 75. narozeniny

nová sluÏba zákazníkÛm

MIROSLAV LÁNÍČEK

SBùRNA OPRAV
·ICÍCH STROJÒ

ze Slavkova u Brna
Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje
manželka, dcery Mirka a Věra s rodinami.
Blahopřání
Dne 25. června 2000 se ve zdraví dožil 90 let

JAKUB GARGOŠ
ze Slavkova u Brna
Hodně zdraví do dalších let přeje manželka Anežka, dcery Marie a Ludmila s
rodinami, pravnoučata Ivanka, Pavlínka, Ládíček a Štěpánek.

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

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
studie, projekty pro stavební povolení, realizaãní dokumentace vãetnû rozboru nebo i jednotlivé ãásti – stavební,
instalace zdravotechnické, topenáﬁské, plynoistalace aj.

e-mail: stavbyprojekty@volny.cz
Pondûlí aÏ pátek 7–15.30 hod., nebo dle dohody

• možnost využití internetu za 30 Kč/hod.
• směnárenské služby (z valut na devizy)
Otevírací doba v červenci a srpnu:
Po–Ne 9–16 hodin
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu ZUŠ
v podzemí, která je otevřena do 3. září 2000
v podzemí slavkovského zámku souběžně
s otevírací dobou IRC Austerlitz.
IRC Austerlitz přijme brigádníka/ci na období letních prázdnin. Požadavky:
ukončené SŠ vzdělání (věk nad 18 let), základy práce na PC, znalost alespoň jednoho
světového jazyka, časová flexibilita.
Kontakt: IRC Austerlitz, Palackého nám. 1,
Slavkov u Brna, tel. 05/44 22 09 88.

•
•
•
•
•
•

elektrické stroje
‰lapací stroje
záruãní servis (mimo Pfaf)
pozáruãní servis
vyãi‰tûní, seﬁízení stroje
nabídka nov˘ch strojÛ Husqvarna

BliÏ‰í informace: Renáta Rumpová, Buãovická 325,
Slavkov u Brna, tel. 05/44 22 71 77

tel./fax: 05/44 22 11 20

Zborovská 41, Slavkov u Brna
•lpsaotávv na aíbál– k alis k51x007 .435 9čK•
k uoepnlvo ýežřbkíš .06,0v .2109m m.220 0čK•
o řhvíčav do yle .rAsiot n08l 4
0.58K
č •hoířav čovydk mo.bD arižec1 06l 7
1.00K
č •ovádnr aaMiran6 0/lim.n3
9.89K
č •ovádnr aiWol3 m /3oh.d72.95K
č •azrhadní kulový kohout 1/2’’
77 Kč
• sací koš 5/4’’ – 129 Kč • kulový kohout 1/2’’
63 Kč
• trubka kanál. 100x2 m – 186 Kč, • ekopl. 1/2’’

PRODEJ I MONTÁÎ V·EHO ZBOÎÍ NA SPLÁTKY!

K¤ÍÎOVKA O CENY
Správné znûní tajenky z minulého ãísla: 1 - Vladimír Fischer, 2 - Antonín Müller.
Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byl vylosována paní Schneiderová, Jiráskova 565, Slavkov. 1. cenu - kupón v hodnotû 500 Kã
platn˘ do konce roku k libovolnému nákupu v prodejnû KOBERCE M – si mÛÏe vyzvednout v prodejnû Koberce M, Palackého nám. 88,
Slavkov u Brna, a to nejpozdûji do 20. ãervence. Druhou cenu získává Zdena Plevová, Buãovická 153, Slavkov, tﬁetí cenu Ema
Zahradníková, Zlatá Hora 1236, Slavkov. V˘hry (pﬁekvapení z prodejny Knihy - papír - drogerie Hlásensk˘) si mohou vyzvednout
v prodejnû Knihy - papír - drogerie na Palackého nám. 74.

PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

RENÁTA RUMPOVÁ
• elektrické a motorové pily
• elektrické a motorové sekaãky
• elektrické vyÏínaãe
• motorové kﬁovinoﬁezy
• rozbru‰ovací pily PARTNER
• ve‰keré pﬁíslu‰enství
• záruãní i pozáruãní servis
• dﬁevûné brikety
• dﬁevûné uhlí

Slunce
na přání.
Dopřejte si ho celý rok
Navštivte naše

SOLÁRIUM
Vlasta Brejšková
Polní 974, Slavkov u Brna

05/44 22 12 73

Slavkov u Brna, Buãovická 325
(stará cihelna vedle autosalonu Bayer)

Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
tel./fax: 05/44 22 71 77

S P L ÁT K O V˘ P R O D E J
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Informační Regionální Centrum
Austerlitz Vám nabízí
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Pﬁíroda Slavkovska
Slavík obecný
Málokdo zná slavičí zpěv, tolikrát básníky a spisovateli obdivovaný ve svých dílech. Je to proto, že
tento nenápadný ptáček je poměrně
vzácný a vyhledává jen určitá místa,
která mu vyhovují. Těmito lokalitami jsou klidná, křovinami hustě zarostlá území
s vrstvou spadaného listí.
Taková místa bohužel mizí a s nimi slavíci
(Luscinia megarhynchos), ale i další řada živočichů na toto prostředí vzácných. V dřívějších dobách slavíci sídlili ve Slavkově vcelku běžně (E.
Pohle – r. 1921 v zám. zahradě hnízdí několik
párů slavíků). Po válce začali slavíci ubývat a od
roku 1955 u nás již nehnízdí (E. Pohle – 1958
Ptactvo Slavkova).
Slavíka jsem potom začal slýchat od roku
1974 u koupaliště na rybníku v místě, kudy vede

nyní obchvat. Později na „kačeňáku“, u cukrovarnické vily, v sadech
pod Urbánkem a na ul. Polní. Ale
vždy maximálně 1 až 2 kusy.
O to překvapivější je letošní zjištění, že ve Slavkově zpívá sedm slavíků.
A to na „kačeňáku“, u Šestisplavu,
v sadech pod Urbanem, nad Židovským hřbitovem, ve staré cihelně vedle Cutisinu,
na ul. Polní a v sadech nad Zl. Horou!
Slavičí zpěv je velmi silný a krásný a jeho
kouzlo podtrhuje ticho noci, ve které zní zcela
neskutečně.
P. S. Tuto radost mi 14. 5. zkazily dva nálezy
barbarsky zastřelených ptáků: samičky rehka
domácího (kominíčka) na ulici Lidické a špačka
obecného na Komenského nám. Navíc byli střeleni v období, kdy krmí mláďata. Tím, že byli zabiti dospělí, zahubil vlastně dotyčný střelec celé
hnízdo s mladými ptáčaty.
(pn)

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – květen, červen
Petra Gašperčíková, Lomená 705
Dominika Häringová, Zlatá Hora 1357
SŇATKY – květen, červen
Pavel Mrázek, Slavkov u Brna
Marie Machů, Němčany, ř.-k. farnost
Rahman Sinani, Jugoslávie
Světlana Valíčková, Brno
Roman Dymáček, Brno
Gabriela Viczjanová, Brno
Jan Horáček, Brno
Clare Frances Couldrey, Velká Británie
Pavel Tvrdý, Švábenice
Helena Kolejková, Tučapy
Oldřich Synek, Vyškov
Jitka Vítová, Vyškov
Georgi Čolakov, Brno
Simona Gottwaldová, Otnice
Jan Hanuš, Blučina
Andrea Zachovalová, Vážany nad Litavou
Stanislav Hanousek, Rašovice
Světlana Kuklová, Slavkov u Brna
Evžen Zitta, Brno
Daniela Mojžíšová, Vážany nad Litavou

Miroslav Dvořák, Viničné Šumice
Hana Zmrzlá, Viničné Šumice
Zdeněk Cihlář, Brno
Romana Fialová, Brno
Pavel Matyáš, Slavkov u Brna
Jana Farmačková, Marefy, ř.-k. farnost
Jaromír Synek, Železné
Ida Kurková, Blažovice
Jindřich Karger, Milonice
Marie Uhrová, Milonice
Petr Šimonek, Slavkov u Brna
Jana Nechanická, Rousínov
Jiří Vintr, Kroužek
Ivana Hudcová, Kroužek
Čestmír Brázda, Znojmo
Jana Badinková, Znojmo
Dalibor Žák, Brno
Lenka Rožnovská, Horní Němčí
ZEMŘELI – květen, červen
Jaroslava Martínková, Topolová 1345, 47 let
Karel Drbal, Slovanská 1083, 80 let
Gertruda Steureová, Zahradní 1433, 86 let
Anděla Havířová, Bučovická 163, 91 let

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

Březost a porod feny
Délka gravidity u fen se pohybuje mezi 59 až
68 dny. Asi 14 dnů před porodem fenku odčervíme a stravu upravíme potřebám zvýšené zátěže
organismu. Gravidita se dá potvrdit 3. týden sonografickým vyšetřením, později v 6. týdnu rentgenologickým vyšetřením průkazem koster štěňat. Na březost nás upozorní zvětšující se struky,
před porodem začne produkce mléka. Asi den
před porodem dojde k snížení teploty o 1 °C.
Samotný porod se dá rozdělit do tří částí. První
fáze otevírací, kyd dojde k uvolnění svalů pánve
a krčku děložního. Je pozorovatelný odtok čiré
hlenové zátky a začínají porodní stahy. Je důležité vytvořit feně takové podmínky, aby se vyhnula
jakýmkoliv stresům, jež vedou k zastavení porodu. Tato fáze trvá 6 až 12 hodin. Následuje fáze
vypuzování plodu. Nejdříve odchází plodové
vody barvy čiré, mírně opaleskující. Potom dojde
k vytlačení štěněte a za ním placenta. Tu dobu se
plodové vody zbarví do zelena. Časové intervaly
mezi štěňaty jsou asi 30 min., porod se však může
zastavit i na šest hodin a potom normálně pokračovat. Ovšem neklid feny, zapáchající hnilobný
výtok, případně nevypuzená placenta nám signalizují nějakou abnormalitu. V takovém případě je
potřeba kontaktovat veterináře. Může jít o příliš
velký či abnormálně uložený plod, případně o odúmrtí plodu, nebo o zaškrcení děložního rohu.
V takových případech je nezbytné vykonat císařský řez. Je-li porucha na straně feny (slabé stahy),
může se porod podpořit hormonální injekcí a tím
stahy vyvolat. Je normální, když fenka jednotlivé
placenty sežere, chceme-li však zabránit zažívacím komplikacím, placenty odkládáme. V porodním boxu udržujeme patřičnou teplotu a umožníme štěňatům, aby se mohla napít prvního mléka,
které obsahuje právě nejvíce látek proti různým
infekcím.

Dne 10. května se uskutečnil již čtvrtý ročník
celostátní akce Květinový den. Zapojilo se 4200
dvojic, které během dne prodaly 600 000 květin.
Od dobrovolných dárců bylo získáno 14 200 000
Kč. Tato částka umožní ještě během letošního
roku otevřít centrum preventivní a následné onkologické péče v Praze a zahájit dostavbu rekondičního centra onkologických pacientů z celé
České republiky.
Ve Slavkově u Brna proběhl Květinový den
pod záštitou střediska Junáka. Během krátké
doby se prodalo všech 200 květinek. Občané
Slavkova tak přispěli částkou 6574,80 Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit
prevenci a výzkum léčby rakoviny. Zároveň se
omlouváme těm, kteří neměli možnost získat
květinku. Věříme, že svou přízeň Květinovému
dni zachováte i v příštím roce a že Slavkov znovu rozkvete žlutými květy.
Středisko Junáka Slavkov u Brna

INZERCE
●

MALÍŘSKÉ a natěračské práce –
stříkané tapety.
Radim Holešanský, Zlatá Hora 1354,
Slavkov u Brna, tel. 0602 556 441
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