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MŮJ SVĚT…, tak se nazývá
výstava kazašského malíře-
monumentalisty A. A. Klju čin -
ského, která proběhne v pro-
storách slavkovského zámku
ve dnech 1. dubna až 19. září
1999. Výstavu zahájí ředitel
Historického muzea Ing. Jan
Špatný na vernisáži, která se
uskuteční 31. března v 15 ho-
din v historickém sále zámku.
Úvodní slovo přednese Dr.
Ludvík Štěpán. Slavnostního
zahájení se zúčastní zástupce
velvyslanectví Kazachstánu
a mnoho významných osob-
ností z oblasti kultury. Výstavu
pořádá Historické muzeum –
Centrum kulturních služeb
Slavkov u Brna ve spolupráci
se Sineko Inter national, a. s.
Brno a pod záštitou velvyslan-
ce Kazach stánu.Repro: archiv
HM-CKS

Konečně tu máme jaro. Sluníčko se na nás
usmívá o něco častěji a více než v předchozích
měsících. A stejně jako my odkládáme zimní
bundy, tak odhalují svou krásu i naše zahrád-
ky. Je radost chodit kolem domů s pěkně uspo-
řádanou předzahrádkou, na které je poznat, že

se o ni její majitel opravdu s láskou stará.
Odměnou jemu i kolemjdoucím za to vše jsou
kvítka, která svými barvami nádherně rozzáří
tu menší, jindy větší kousek půdy. 

S jarem je ale také neodmyslitelně spjat
první duben – neboli apríl. Přestože každý rok
dopředu víme, že tento den přijde a mnozí
z nás si slibují, že letos se určitě nenechají
„nachytat“, stává se téměř pravidlem, že se to
někomu přece jen podaří. Žáci si mohou bez -
trestně „vystřelit“ ze svého učitele a podřízení
ze svého šéfa. Důležité však je, aby tyto vtípky
byly milé a aby se jim oba aktéři mohli upřím-
ně zasmát. Přeji vám pěkného apríla a hodně
smíchu. Petra Janošíková

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města

„Po obšírné diskusi byl schválen jak rozbor
hospodaření města, tak i příspěvkových organi-
zací, a to vždy 13 členy zastupitelstva. Posléze
jsme přistoupili k schvalování rozpočtu města,“
řekl starosta Slavkova Mgr. Petr Kostík. Dodal,

že rada na jednání přednesla své záměry a to, že
se hodlá orientovat v rozpočtové oblasti přede-
vším na školství a na organizace pracující s mlá-
deží. V investiční části je zase podle rady nutné
připravit určité finanční prostředky pro možné
získání dotací, a to ať už státních finančních pro-
středků nebo projektů různých organizací a také
spoluúčastí s dalšími investory. Celkový rozpo-
čet města pro rok 1999 byl schválen dvanácti čle-
ny zastupitelstva, zbývající dva přítomní členové
se zdrželi hlasování.

„Do investičního plánu v letošním roce patří
zkvalitnění osvětlení v horní části náměstí, velký
objem financí je uvolněn také pro rekonstrukci
kotelny na poliklinice, dále k rekonstrukci kotel-
ny MŠ na Koláčkově nám. a pro přípravu doku-
mentace pro výstavbu domu s pečovatelskou
službou. Další prostředky byly uvolněny k re-
konstrukci vozovky ulice Slovanská a k úpravě
křižovatky ulic Tyršova a Bučovická,“ uvedl sta-
rosta. Podle jeho slov se dále počítá se zhotove-
ním regulačního plánu pro Koláčkovo nám. a pro
přípravnou dokumentaci plynofikace ulice Čs.
Červeného kříže. Též budou dokončeny inženýr-
ské sítě v Jiráskově ulici-sever. Zastupitelstvo
také vytvořilo možnost pro získání finančních
prostředků na zámek a i pro výstavbu městských
bytů, domu s pečovatelskou službou, případně
k nákupu pozemků pro rozvoj našeho města.

Podle zástupkyně starosty Mgr. Věry
Křivánkové při zasedání zastupitelstva směřova-

Pozor na apríl 

la řada dotazů do oblasti školství, a to zejména
z toho důvodu, že škola Tyršova je zatížena po-
měrně vysokým nájemným. „Tato situace se na
základě usnesení předchozího městského zastu-
pitelstva má řešit směnou za objekt mateřské
školy Malinovského. Řád Chudých školských
sester naší Paní se vyslovil pro tuto směnu, musí
se však dořešit veškeré právní vztahy. V této bu-
dově jsou totiž umístěny dva subjekty, a to
zvláštní škola a soukromá mateřská škola,“
osvětlila V. Křivánková. „Do budoucna je nevy-
jasněna koncepce zvláštní školy. Je zde totiž úva-
ha, že by tyto školy přešly pod školy základní.
Z úst ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Eduarda Zemana zazněla také možnost, že by
školní docházka byla desetiletá. V tom případě
by bylo nutné rozšířit školu Tyršova, jejíž prosto-
ry k těmto změnám nejsou dostatečně přizpůso-
beny. Pokud by tato budova patřila městu, pak
bychom mohli do ní investovat a potřebnou pří-
stavbu realizovat. Nutno ovšem podotknout, že
v oblasti školství nejsou tak ani problémy ze
strany města, ale jedná se spíše o nevyjasněnou
koncepci školství, která do jisté míry ovlivňuje
i uvedenou směnu nemovitostí. Není zatím totiž
jasné, k jakým změnám ve školství v nejbližších
letech dojde,“ shrnula V. Křivánková.

Petra Janošíková

Rozbor hospodaření města a jeho rozpočtových organizací za rok 1998, rozbory hospodaře-
ní příspěvkových organizací města v témže roce a rozpočet města pro rok 1999 byly hlavními
body jednání druhého zasedání městského zastupitelstva, které proběhlo v pondělí 15. března.
Kromě uvedených bodů byl projednán také Program rozvoje města na léta 1999–2002.

Spisovatel Ivanov získal čest-
né občanství Slavkova

Městské zastupitelstvo
udělilo čestné občanství
Města Slavkova u Brna
předsedovi Klubu autorů li-
teratury faktu (KALF)
a přednímu činovníkovi
Obce spisovatelů ČR PhDr.
Miroslavu Ivanovovi za
dlouholetou propagaci našeho města a spoluprá-
ci s Historickým muzeem.

Dr. Ivanov stál v roce 1985 u zrodu slavkov-
ských setkání českých a slovenských autorů lite-
ratury faktu a byl i iniciátorem založení
Dokumentačního střediska KALF u Histo -
rického muzea. Zasadil se také o udělování fe-
derální Ceny E. E. Kische za literaturu právě na
slavkovském zámku.

Spisovatel, který oslaví 10. 4. své sedmdesáté
narozeniny, zatím napsal 32 knih, z toho 4 pro mlá-
dež, spolupracuje s denním tiskem a je autorem
řady rozhlasových relací a tv pořadů. (pej)
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Zprávy z jednání městské rady
a městského zastupitelstva zpraco-
vala Mgr. Věra Křivánková

Na základě projednaných materiálů městská
rada

1. Schvaluje
– výši příspěvku rodičů na částečnou úhradu

neinvestičních nákladů pro mateřskou školu na
Koláčkově náměstí

– výši odměn vyplácených za svatební obřa-
dy a vítání občánků

2. Bere na vědomí
– zprávu o inventarizaci majetku města
– zprávu o rozboru hospodaření města a jeho

organizací za rok 1999 a doporučuje ji městské-
mu zastupitelstvu ke schválení

– návrh na změnu v Jednacím řádu Městského
zastupitelstva ve Slavkově a doporučuje ji měst-
skému zastupitelstvu ke schválení.

3. Projednala
– v prvním čtení návrh rozpočtu města a jeho

zařízení. Provedla dílčí změny ve 2 položkách
příjmů a ve výdajových položkách s doplněním
dalších investičních akcí. Tento vyrovnaný ná-
vrh rozpočtu ukládá MěÚ vyvěsit.

5. schůze městské rady 22. 2. 1999

Na základě projednaných materiálů městská rada
1. Schvaluje
– pronájem nebytových prostor po dialýze v budo-

vě polikliniky MUDr. Ivaně Bílkové za účelem umís-
tění nestátního zdravotnického zařízení

– pronájem nebytových prostor v budově polikli-
niky (1 místnost) Mgr. Kamile Finkesové za účelem
provozování klinické logopedie

– zahájení řízení o záměru města pronajmout část
pozemku p. č. 909 ve vlastnictví města (v ulici
Kollárova) o velikosti 55 m2 za účelem zřízení par-
koviště pro 4 osobní automobily

– výměnu bytů mezi Helenou Šolcovou, Zlatá
Hora 1228 a Vlastimilem Lysákem, Zlatá Hora
1237

– rozpuštění trvalé komise pro výběrová řízení
s tím, že ke každému výběrovému řízení bude sesta-
vena komise nová

– provedení akce organizace Svazu diabetiků –
bezplatné měření glykémie, která se bude konat na
poliklinice a na autobusovém nádraží.

2. Bere na vědomí
– informaci MVDr. Suchého o finančním zajiště-

ní rekonstrukce bývalé restaurace Bonapart
– zprávu o stavu barokních alejí a způsobu jejich

obnovy
– zprávu o činnosti Historického muzea za rok

1998 a jeho připravenosti na rok 1999
– celkovou výši příspěvku na MŠ Koláčkovo ná-

městí – 190 Kč na měsíc.
3. Projednala a doporučuje městskému zastu-

pitelstvu
– schválit záměr bezúplatného převodu uhelny

a přístřešku před uhelnou v areálu kotelny Zlatá
Hora do majetku HZS

– schválit rozpočet města na rok 1999
– vyhradit finanční prostředky z fondu rezerv

a rozvoje pro potřeby zajištění podkladů pro získání
státních dotací a v případě jejich získání i na vlastní
realizaci výstavby bytových domů, DPS a pro zajiš-
tění protipovodňových opatření, popřípadě na nákup
pozemků pro rozvojové záměry města

– poskytnout půjčky z fondu rozvoje bydlení v na-
vrhované výši.

4. Překládá na zvážení městskému zastupitelstvu
– možnost udělení čestného občanství Města

Slavkova u Brna předsedovi Klubu autorů literatury
faktu – Dr. Miroslavu Ivanovovi při příležitosti jeho
sedmdesátých narozenin.

5. Potvrzuje
– zvolení ing. Pavla Galaty předsedou komise pro

výběrová řízení na poskytování půjček z FRB.
6. Stanoví
– Mgr. Petra Kostíka kandidátem do voleb před-

stavenstva Respono, a. s. na valné hromadě této spo-
lečnosti.

6. schůze městské rady 1. 3. 1999

Na základě předložených materiálů městské
zastupitelstvo projednalo a

1. schvaluje
– rozbor hospodaření města Slavkov u Brna

a jeho rozpočtových a příspěvkových organizací
– rozpočet města Slavkov u Brna na rok 1999
– návrh změny jednacího řádu
– vstup města Slavkova do evropské sítě měst,

která pořádají rekonstrukce historických událostí
– zrušení vyhlášky č. 18/95
– obecně závaznou vyhlášku města č. 30/99

(doplňuje vyhlášku č. 11/93 o stanovení příspěv-
ku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol, školních družin a klubů)

– udělení čestného občanství Města Slavkova
u Brna spisovateli PhDr. Miroslavu Ivanovovi

– poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
podle doporučení příslušné komise a MěR

– koupi pozemků a prodej pozemků v. d.
Destila (v rámci narovnání majetkoprávních
vztahů)

– vstup města Slavkov u Brna do obecně pro-
spěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz,
o. p. s. a uvolňuje z rozpočtu částku 6000 Kč na
úhradu peněžního vkladu

– bezúplatný převod staveb v prostoru kotelny
Zlatá Hora HZS Vyškov 

– návrh odměn členům městské rady a členům

2. řádné zasedání městského zastupitelstva 15. 3. 1999
komisí MěR

2. ukládá
– tajemníkovi městského úřadu, aby prověřil,

zda se MěR Bučovic, Vyškova a Rousínova při-
pojily k dopisu Mgr. Kostíka přednostovi OÚ

3. bere na vědomí
program rozvoje města Slavkova u Brna na

léta 1999–2002 (bude doplněn časový harmono-
gram postupu).

54. výročí osvobození Slavkova
V dubnu 1999 uplyne již 54 let od chvíle, kdy

ve Slavkově zazněly poslední válečné výstřely.
Vedení městského úřadu zve občany na krát-

kou vzpomínkovou akci, která se uskuteční
v den výročí osvobození – 26. dubna 1999 v 16
hodin v zámeckém parku u pomníku padlých
vojáků a bude pokračovat na místním hřbitově
uctěním památky našich spoluobčanů, kteří za-
hynuli v průběhu II. světové války.

OZNÁMENÍ
Městský úřad – odbor bytového a tepelného

hospodářství oznamuje občanům, že dnem
1. 4. 1999 bude vyhlášeno výběrové řízení na
poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“
na opravy a modernizaci bytového fondu. Žá-
dosti je možné si vyzvednout na odboru byto-
vého a tepelného hospodářství. Redakční poznámka

Uzávěrka pro předání podkladů do příští-
ho čísla je 12. dubna. Maximální rozsah
příspěvku je půl strany A4 psané psacím
strojem.
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MUDr. Irena Kleinová
zahajuje od 1. 4. 1999 provoz

OČNÍ AMBULANCE
na poliklinice ve Slavkově u Brna a v Bučovicích
ORDINAČNÍ HODINY:
Slavkov pondělí 7.30–14.30

středa 7.30–14.30
pátek 7.30–13.00 (ord. pro děti)

Bučovice úterý 7.30–13.00
čtvrtek 7.30–15.30

Uvažujete o tom, že si pořídíte psa? Jednou
z možností je i ujmout se psa opuštěného. V mi-
nulých dnech pracovníci Technických služeb
Slavkov odchytli dva psy, kteří se toulali po uli-
cích našeho města. I přes výzvu v městském roz-

hlase a hlášení v přilehlých obcích našeho měs-
ta se o tyto psy nikdo nepřihlásil. V současné
době jsou tito psi umístěni v areálu Technických
služeb v ulici Špitálská 733. Jedná se asi o půl-
roční fenku křížence kokršpaněla černé barvy
a starší fenku křížence vlčáka. Obě jsou hodné
a přítulné.

Tímto vyzýváme majitele, případně zájemce,
kteří se těchto opuštěných psů chtějí ujmout, že
si je mohou vyzvednout v pracovní době
v Technických službách Slavkov. Odbor RŽP

Chcete si pořídit psa?

Velmi častou odpovědí na dotaz, proč ne-
máte popelnici, nám občan odpoví: „Já žádný
odpad nemám a to, co hoří, spálím v kamnech
a popel vysypu na zahradě“. Taktéž ně kteří
obchodníci a stavebníci likvidují plastové oba-
ly tajně pálením na otevřených ohništích.
Opožděně se to dozvídáme od občanů. Stává
se pravidlem, že pálení probíhá večer nebo
o sobotách a nedělích.

Všechny takové, ale i ostatní chceme infor-
movat. Uvědomte si, jak nebezpečné zplodi-
ny vznikají při nedokonalém spalování plas-
tů (obalů, ale i textilií, obuvi, koberců,
plastických součástí nábytku, dřevotřísky
apod.). Od kysličníku uhličitého a uhelnaté-
ho, chlorovodíku, široké škály uhlovodíků
včetně benzenu a toluenu, dusíkatých slouče-
nin vč. čpavku, kyanátů i kyanovodíku až po
styren, fosgen a další kancerogenní látky –
benzpyreny, polychlorované dibenzofurany
a celé řady mimořádně nebezpečných dioxi-
nů. Riziko pro postiženou oblast se prudce
zvyšuje při nepříznivých povětrnostních
podmínkách – inverzích, směrech větrů.

Výsledné zplodiny mohou být dále ovlivně-
ny chemickými zbytky v obalech a zplodinami
dalších hořících látek. Kouř a zbytky po hoře-
ní zamořují také půdu vč. zeleniny, ovoce a kr-
miv pro zvířata.

Bezprostřední zdravotní ohrožení se zobra-
zuje hlavně zvýšením případů akutních zánětli-
vých onemocnění sliznic dýchacích cest a spo-
jivek (zvl. u citlivých dětí a starších lidí), může
vést ke vzniku chronických zánětů dýchacích
cest. Nesporně se podílí na vysokém nárůstu
alergických onemocnění dýchacích cest (hlav-
ně u dětí), ale všech alergických onemocnění

ostatních. Zvyšuje se prokazatelně výskyt rako-
viny v exponovaných oblastech.

Vážení spoluobčané, v zájmu svém, ale
i svých bližních:

– neodhazujte plasty nikde v přírodě a neto-
lerujte to nikomu

– nespalujte žádné plasty na volných pro-
stranstvích a domácích topeništích

– prosazujte zavedení separovaného sběru
odpadu z plastů ve všech domácnostech, v na-
šem městě je pro občany, ale i podnikatele
k dispozici sběrový dvůr společnosti Respono,
kde můžete takový odpad odevzdat (občané
bezplatně)

– prosazuje separaci průmyslového odpadu
podle zákona o odpadech

– prosazuje všechna opatření vedoucí k vy-
užití tříděného plastického odpadu jako dru-
hotné suroviny

– chraňte se vůči expozicím při požárech
(např. při požárech bytů)

Odbor rozvoje a živ. prostředí
MěÚ Slavkov u Brna

Myslíte si, Ïe Vás a Va‰e dûti nic
neohroÏuje na zdraví a Ïivotû?

Co se děje na zámku
Historické muzeum ve Slavkově u Brna zahájí

letošní sezónu dvěma zajímavými výstavami, je-
jichž společná vernisáž se uskuteční ve středu
31. března 1999 v 16 hodin v Rubensově sále
v 1. patře zámku.

Výstava v Galerii OK je věnována městu
Slavkovu a jeho vývoji, který je zachycen na his-
torických pohlednicích a fotografiích. Návštěv -
níci si zde budou moci prohlédnout množství
nádherných pohlednic zachycujících atmosféru
města z přelomu století až po dnešní dobu.
Fotografie zachycují vývoj zámku, náměstí, ně-
kterých ulic, slavkovských škol, nádraží, cukro-
varu, ale rovněž některé řemeslníky z první polo-
viny 20. století. Výstava potrvá do 9. 5. 1999.

Samostatný okruh tvoří výstava České loutko-
vé divadlo – historie a současnost, kterou máme
zapůjčenou z Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi. Výstava, která nám představí to nej-
lepší z české loutkářské tvorby, jistě potěší neje-
nom děti, ale rovněž dospělé návštěvníky. Tato
výstava bude ukončena 3. 10. 1999.

Na závěr bychom vás chtěli pozvat rovněž do
stálé zámecké expozice, kde se seznámíte s ro-
dem Kouniců a jejich významem pro Slavkov
i pro Evropu, můžete zde však rovněž spatřit no-
vou výzdobu – suché květinové vazby, které
vhodně doplňují expozici a nezapře se na nich cit-
livá ruka zámeckých zahradníků Evy Mazalové
a Miroslava Lstibůrka. Vladimíra Zichová

Mnoho z nás s cílem ušetřit nějakou tu korunu na poplatcích za svoz domovního odpa-
du likviduje svůj odpad spalováním v kamnech nebo na otevřených ohništích v zahradě
nebo dvorku. Nemyslete si, že se jedná o ojedinělé případy.
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Stojíme na prahu no-
vého roku 1999, a tak
bývá zvykem hodnotit
uplynulý rok i léta před-
cházející. Zdá se nám
skoro neuvěřitelné, že le-
tošním rokem vstupuje-

me do 8. roku našich přátelských vztahů s družeb-
ním polským městem Sławkówem. Posíláme
touto cestou občanům Sławkówa upřímné pozdra-
vy s přáním klidného a šťastného života v novém
roce 1999 s přáním dále úspěšně pokračovat v na-
šem přátelství, ve spolupráci v různých směrech
našeho společenského života. 

Při hodnocení vzájemné spolupráce jsme si
uvědomili, že jsme vás, vážení spoluobčané, málo
informovali o družebním městě Sławkówu. A tak
nám dovolte se s vámi podělit o několik postřehů
o tomto malebném městečku nedaleko průmyslo-
vého centra Katowic.

Město Sławków leží na pravém břehu řeky Bílé
Przemszy ve východní části katovického vojvod-
ství. Geograficky se Sławków nachází na výšině
Slezsko-Krakovské. Sławków sousedí s městy:
Dambrowa Góra, Jaworzno, Sosnowiec
a Bukowno. Od našeho města je vzdáleno 295
km. Nachází se na hlavní cestě mezi Katowicemi
a Krakowem, asi 30 km východně od Katowic.
Podle pověsti bylo město založeno rytířem jmé-
nem Slawko. Městečko se rozvíjelo díky hornic-
tví, rozvoji řemesel, zemědělství a obchodu.
V okolí byla velká naleziště cínu a olova. Velkého
rozkvětu dosahoval Sławków v 11. až 14. století.
Město Sławków se dostalo do archeologické lite-
ratury tím, že zde byly odkryty základy jednoho

z nejstarších zámků v Polsku, a to biskupského
zámku z roku 1283.

Současné kulturní dění ve městě má dobrou zá-
kladnu. Od roku 1992 je v provozu nový objekt
Domu kultury. Velký sál pojme celkem 175 divá-
ků. Baletní sál celkem 60 osob. V činnosti jsou
kluby: filatelistický, divadelní, taneční, fotografic-
ký, hudební, pěvecký a literatury. Do programu
činnosti jsou zařazovány různé kurzy, výstavy
apod.

Na velmi dobré úrovni je i sportovní činnost
mladé i starší generace. Od roku 1990 je organi-
zováno středisko sportovní činnosti. Pro dospělé
je program zaměřen na zájmové aktivity. Členská
základna činí 900 stálých členů, z toho je 500 dětí
a mládeže ve věku od 12 do 18 let.

Naše vzájemná spolupráce spočívá především
v poznávání života v našich městech, seznamová-
ní se s historií měst, ve výměně kulturních i spor-
tovních vystoupení, výměně výstav
obrazů výtvarných kroužků naší
ZUŠ a jejich Kulturního střediska.
Poslední výstavy v r. 1998 v Polsku
i u nás měly velmi dobrou úroveň.
Proto na přání polských přátel bude
výstava Počátky české státnosti a ev-
ropské integrace (výstava k 80. výro-
čí vzniku Československa byla otev-
řena do 15. března 1999 v našem
zámku) instalována v jarních měsí-
cích 1999 ve Sławkówě.

Ve sportovní oblasti je spolupráce
organizována vzájemnými utkáními,
a to především ve fotbalu, basketba-
lu (dívčí družstva) a stolním tenisu.

Přátelské pozdravy družebnímu polskému městu Slawków
Oficiálně delegace měst v zastoupení starostů se

schází každý rok. Střídavě u nás a v Polsku.
Předmětem jednání je vždy výměna zkušeností
z oblasti rozvoje města a společenského života,
projednávání konkrétní náplně naší spolupráce
a také možných skupinových nebo individuálních
rekreačních aktivit mládeže i dospělých.
Oboustranné návštěvy se uskutečňují vždy při
slavnostních příležitostech. V polském Sławkówě
ve Dnech Slawkowa – v měsíci červnu – a u nás ve
dnech oslav Napoleonských dnů – v měsíci srpnu.

Proč jsme uzavřeli přátelství? Naše přátelství
vzniklo na základě upřímné touhy poznat se na-
vzájem a uzavřít osobní přátelství. Členové dru-
žební komise v našem městě jsou si vědomi odpo-
vědnosti za dobrou úroveň naší družby. Vede je
k tomu nejen osobní odpovědnost, ale i touha po
upřímném prohlubování lidského přátelství mezi
národy. Sekce družební komise pro Polsko

Domy dětí a mládeže, neboli
střediska pro volný čas dětí
a mládeže, jsou považovány
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR za významné
subjekty mimoškolní výchovy

a vzdělávání, organizátory účelného využívání
volného času dětí a mládeže. Jejich činnost je
chápána jako významný nástroj prevence nega-
tivních jevů.

DDM ve Slavkově u Brna předložil dne 1. 2.
1999 městské radě podrobnou Zprávu o činnosti
za 1. pololetí školního roku 98/99. Touto cestou
bych Vás ráda seznámila blíže s naší činností.
V září 1998, po úspěšné propagaci a náboru, za-
hájilo svoji činnost 32 zájmových útvarů, ve kte-
rých pravidelně pracuje 500 členů, z toho do 15
let věku je to 396 dětí. Z pestré nabídky různoro-
dých kroužků si určitě vybralo i nejnáročnější
dítě i rodič. Největší zájem je letos o všechny
sportovní kroužky, zejména o basketbal, aerobik,
sportovní hry, rybářský kroužek a cvičení rodičů
s dětmi. U dívek a žen má největší ohlas step-ae-
robik, p-class (posilování), cvičení s hudbou
a zdravotní preventivní cvičení. Nově vznikaly
zájmové kroužky: volejbal pro dívky, veselé pís-
kání – zdravé dýchání, kroužek elektr. šipek
a velký ohlas má u matek na MD dopolední baby
klub. S týmem nadšených lidí, kteří jsou ochotni
věnovat se dětem nezištně ve svém volném čase,
se nám podařilo zajistit chod i dalších zájmových
kroužků. Jsou to angličtiny, veselá malování,
klub šikových rukou, psaní na stroji, kung-fu, vý-
uka informatiky, gymnastika, kytarové kluby.
Velké poděkování patří patnácti vedoucím, poně-

vadž v DDM pracují pouze 2 vychovatelky na
plný úvazek. DDM Slavkov reprezentuje šachový
klub v okresním přeboru družstev, hoši z basket-
balových kroužků hrají v oblastním přeboru mi-
nižáků a mladších žáků, chlapci z kung-fu získa-
li krásná umístění na přeborech ČR.

DDM Slavkov nenabízí pouze ZK, ale organi-
zuje také příležitostné akce pro děti, mládež a ve-
řejnost, které se těší stále větší oblibě, o čemž
svědčí počty účastníků. V 1. pol. škol. roku 98/99
se uskutečnilo 53 akcí, kterých se zúčastnilo cel-
kem 2583 zájemců. Z toho se 18 akcí konalo o ví-
kendech s účastí 695 zájemců. Velký ohlas mají
zájezdy do divadel, na muzikály, maškarní plesy,
mikulášské besídky a diskotéky, výtvarné soutěže
„O nejkrásnější kraslici“ a „Nejvtipnější vánoční
přání“, sportovní okrskové soutěže, pěvecké
„Zazpívej slavíčku“, různé sportovní turnaje
a střelecké soutěže, Den dětí a Drakiáda.

V době všech prázdnin během roku se snažíme
vycházet vstříc zaměstnaným rodičům a pořádá-
me pro děti příměstské tábory s celodenním pro-
gramem od 8 do 16 hodin i se stravováním na MŠ
Pohádka. A tak o podzimních, pololetních, jar-
ních a velikonočních prázdninách zní Dům dětí
a mládeže smíchem a je tu živo jako ve včelím úle
a děti nemusí běhat kolem domu s klíčem na
krku. Vyvrcholením naší činnosti jsou letní tábo-
ry v době hlavních prázdnin. Letos poprvé pořá-
dáme letní tábor-rekreaci pro matky s dětmi i celé
rodiny v termínu 1. 8.–7. 8. 1999, dále turistický
tábor pro mladší děti v termínu 7. 8.–14. 8. 1999.
Oba turnusy se uskuteční v Mrákotíně u Telče,
v krásném přírodním prostředí regionu Vysočiny,
kterému se říká ekologicky nejčistší oblast České

Představuje se slavkovský DDM republiky. V dalším termínu 11. 8.–21. 8. 1999
pořádáme sportovně zaměřený tábor-soustředění
pro děti našich sportovních kroužků na turistické
základně Maliná v Ruprechtově.

A nyní k finanční situaci. Členové všech zá-
jmových útvarů s řádně vyplněnou přihláškou pla-
tí zápisné, které je odváděno do pokladny města
Slavkova – našeho zřizovatele, spolu s ostatními
příjmy z příležitostných akcí, jako jsou zájezdy na
plavání, do divadel, příměstské a letní tábory.
Výše zápisného je stanoveno individuálně podle
náročnosti zájmového kroužku a podle předpoklá-
daných výdajů na potřebu jednoho dítěte, také
podle úrovně a kvality výuky. Zápisné vybíráme
pololetně od 50 do 400 Kč. Představte si, že cel-
kové příjmy DDM v roce 1998 byly přesně 230
450 Kč a vydání 224 005 Kč. 

Myslím si, že činnost DDM Slavkov v 1. pol.
škol. roku 98/99 byla bohatá a rozmanitá.
Snažíme se vymýšlet neustále nové zajímavé
a přitažlivé akce, aby děti využívaly svůj volný
čas kvalitně. Naše úsilí by se nedalo uskutečnit
bez pomoci a přispění našich vedoucích kroužků,
dobrovolných spolupracovníků, škol a rodičů na-
šich dětí. Spolupracujeme s mateřskými a základ-
ními školami ve Slavkově a okolí, Zvláštní ško-
lou ve Slavkově, Centrem kulturních služeb,
městem Slavkovem. Všem, kteří podporují naši
činnost, patří poděkování. Jsem velmi ráda, že
noví představitelé Slavkova začali řešit možnosti
přemístění Domu dětí a mládeže do větších a dů-
stojnějších prostor, které bychom si konečně za-
sloužili a které by umožňovaly ještě větší rozšíře-
ní zájmové činnosti v našem městě.

A co říci závěrem? Nevíte, co s volným časem?
Přijďte k nám, my Vás o něj připravíme!

Ivana Olejníková
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Akustické klíny LIKO-S v bezdozvukové komo-
ře (Škoda, Mladá Boleslav)

Novou správní budovu a sklad hodlá do
července letošního roku vybudovat v našem
městě slavkovská firma LIKO-S. Obě uvede-
né stavby „vyrostou“ v těsné blízkosti stáva-
jících výrobních a kancelářských objektů na
ulici U Splavu. „Do těchto nových prostor se
z Brna přestěhuje jak vedení firmy, tak
i ostatní firemní provozy,“ uvedli majitelé
a jednatelé společnosti Jana a Libor Musilovi.
To znamená, že v areálu bude pracovat přes
80 lidí, kteří se budou zabývat výrobou a pro-
dejem ocelových konstrukcí, halových objek-
tů, dílů pro přestavitelné dělicí příčky, akus-
tických stropních podhledů a speciálních
prvků pro řešení prostorové akustiky.

Firma se díky dobrému výrobnímu a ob-
chodnímu programu a hlavně díky šikovnosti
a pracovnímu nasazení všech pracovníků ús-
pěšně rozvíjí. Největší překážkou, která bude

bránit dalšímu rozvoji firmy v průmyslové
zóně, je podle jednatelů společnosti přede-
vším nedořešená příjezdová komunikace do
této oblasti našeho města.

Stávající výrobní areál zakoupila firma
LIKO-S od společnosti AUDO v roce 1996,
a to v době, kdy se od ní definitivně oddělila.
Firma LIKO-S se zabývá mj. výrobou svařo-
vaných ocelových konstrukcí a kvalitních vý-
robků z nerezových ocelí, kompletací dílů
pro montované přestavitelné příčky a výro-
bou speciálních akustických prvků. Dalších
20 pracovníků má LIKO-S ve svých poboč-
kách v Praze, Bratislavě a v chorvatském
Zagrebu. (red, H. L.)

Slavkov pfiitahuje podnikatele

Vizualizace nového objektu firmy LIKO-S

LIVELIVELIVE

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

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

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

Také dlouho očekávané kostelní hodiny při-
cházejí na řadu restaurováním kamenného ostě-
ní, které je nejnáročnější částí opravy hodin.
V příštím roce by měla být opravena fasáda
a podle výše finančního příspěvku dokončeny
všechny práce.

Fara tvoří s kostelem jeden celek, před celko-
vou vnější opravou fasád je nutné provést rekon-
strukci interiérů. Brzy po postavení fary na kon-
ci 18. století bylo zjištěno, že věž kostela bude
nutno postavit za presbytářem. Proto došlo
k první velké přestavbě fary, kdy byla střední
část uvolněna pro stavbu věže a fara byla na kaž-
dou stranu rozšířena. Od té doby uplynulo téměř
200 let, a také přišel čas přizpůsobit faru součas-
nému způsobu života farnosti.

Pro bydlení kněží bude sloužit část fary smě-
rem k zámku. Zde bude také farní kancelář

a místnost pro osobní setkání s knězem v nej-
různějších záležitostech. Východní křídlo bude
sloužit k různým pastoračním aktivitám. V pří-
zemí zůstane kaple, která bude rozšířena a nově
upravena. V patře bude vybudováno pastorační
středisko s učebnou náboženství, klubovnou
a velkým sálem pro různá setkání. V celé budo-
vě je nutno řešit problém vlhkosti, která vystu-
puje i do vnějších fasád, vybudovat nové ústřed-
ní topení, vodovod a elektroinstalaci. Na závěr
opravit fasádu s okny a upravit okolí fary vhod-
nou parkovou výsadbou. Rekonstrukce má
skončit v roce 2001. Bude financována ze státní-
ho příspěvku na opravy památek, ze sbírek
a darů farníků a část bude provedena svépomocí.
Chtěli bychom při této příležitosti poděkovat
všem, kteří již přispěli finančně nebo pomohli
prací. Milan Vavro, farář

Oprava kostela a fary ve Slavkově

Práce na rekonstrukci kostela a fary již byly zahájeny Foto: R. Lánský

Chtěli bychom vás informovat o opravě kostela, tvořící jednu z dominant města a o za-
hájení rekonstrukce farní budovy. Opravy probíhají již čtvrtým rokem. Je dokončena cel-
ková oprava střech kostela a fary. Na kostele zahájíme práce na odvodnění terénu
a odvlhčení zdiva, instalace hromosvodu a elektrorozvodů v půdním prostoru. 

M.C. Barák (z dírou)
2. 4. ETNO-FUNKY-DANCE (DJ Lulu) 20 h
3. 4. SIMPSON PARTY (DJ Bulibán) 20 h
9. 4. THE REBIRTH OF COOL (DJ Bulibán) 20 h

10. 4. koncert PU·TOR 20 h

16. 4. BEETLEJUICE, FALLS, LINEA PURA 20 h
17. 4. BEETLEJUICE, FALLS, LINEA PURA 20 h
23. 4. HOUSE PARTY (DJ Muzzy)
24. 4. Kromû rocku v‰e (DJ Mirek) 20 h
30. 4. ROCKOTÉKA (DJ Kwik) 20 h
1. 5. Voln˘ hudební program

Zmûna programu vyhrazena

Program music klubu firmy
E-com v kazematech - DUBEN

Na 6. 3. si v M. C. Barák dali dostaveníãko se sv˘mi fa-
nou‰ky skupiny, kter˘m by 100% neslu‰ela nálepka „zaãá-
teãník“. LINEA PURA a NOUZOV¯ V¯CHOD uÏ totiÏ za dobu
svého pÛsobení na‰ly svÛj stál˘ okruh pfiíznivcÛ, kter˘ neu-
stále roz‰ifiují pomocí podobn˘ch v˘padÛ, jak˘ pfiedvedly
onu bfieznovou sobotu.

Asi ve 20.45 ovládli pódium „stafií harcovníci“ NOU-
ZOV¯ V¯CHOD a sv˘m setem dokázali, Ïe klasick˘ bigbít
nepatfií do starého Ïeleza. Ov‰em pozor! Klasick˘ bigbít
v tomto pfiípadû neznamená bezpohlavní popûvky argemác-
ky umûl˘ch hitÛ!!!, ale energick˘ a na patfiiãné instrumentál-
ní úrovni zahran˘ hard rock. Spád jejich vystoupení v‰ak
bohuÏel ponûkud pfiibrzdily zbyteãnû ãasté pfiestávky,
kter˘mi „nakazili“ i dal‰í kapelu veãera LINEA PURU.

Zvuk „LÍNÉ MURY“, jak se skupinû hezky ãesky pfiezdívá,
je charakteristick˘ pfiedev‰ím silnou melodickou linkou, po-
stavenou na kytarov˘ch vyhrávkách, kolem kter˘ch se ovíjí
svûÏí dívãí zpûv. Právû zpûv je hlavním poznávacím znakem
LINEA PURY. LINEA PURA zahrála ve tfiech ãástech vût‰inu
svého materiálu, pfiiãemÏ její vystoupení mûlo nûkolik vr-
cholÛ. Prvním z nich byla bezesporu úvodní píseÀ NádraÏí
se snadno zapamatovateln˘m refrénem a v‰efiíkajícím tex-
tem (napfi. Já nejsem stanice, a kdyÏ, tak poslední). Dal‰í
tfie‰niãkou na dortu se stala skladba Veverky, pfii které mûli
úsmûv na rtech nejen posluchaãi, ale i samotní muzikanti,
hlavnû díky místy aÏ thrash metalovému rytmu v jindy
o dost pomalej‰ích pasáÏích. A kdyÏ skupina spustila jedi-
nou anglicky zpívanou vûc Rain s mistrn˘m „dabingem“ ky-
taristy, bavil se uÏ kaÏd˘ soudn˘ náv‰tûvník koncertu.

Zmínka musí také padnout o závûreãné písni. Ne nadar-
mo se fiíká, Ïe to nejlep‰í pfiichází nakonec. Tentokrát se sice
nejednalo o Karla Gotta, ale o skladbu s názvem Mary Jane,
která obstarala dÛstojnou teãku za vydafien˘m koncertem.

Vystoupení NOUZOVÉHO V¯CHODU a LINEA PURY sle-
dovalo asi 120 posluchaãÛ, ktefií vytvofiili pfiíjemnou atmo-
sféru pfiíjemné hudbû. Pepa Michálek
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SLOVANSKÁ 1075, SLAVKOV U BRNA

B˘VAL˘ AREÁL CUTISINU

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

OTEVÍRACÍ DOBA: Po–Pá: 10–17
So: 9–12

☎ 05 - 44 22 10 47
ROZVOZ KOBERCÒ SAMOZ¤EJMOSTÍ

(po Slavkově zdarma!!!)

Hra
Divadla na
provázku

Svatozáfi
Slovensky

„jestli“

Primát

Dovednost
Kopec nad
Slavkovem

¤eznictví

Egyptsk˘
bÛh slunce
Sladkovodní

ryba

Kor˘‰ Vysoké
karty

Citoslovce
huãení

Pohofií sev.
Afriky

SPZ Prahy

Despota

Osobní
identifikaã.

ãíslo

·patnû

Druh hub

âesk˘
básník

Nûm. pfied -
loÏka „v“
Modla

Elekronkov˘
oscilátor
Biograf

Milenec
(zast.)

Moravské
mûsto

1. ãást
tajenky

Akademie
vûd

âíslovka
neurãitá

âíslovka
základní

MuÏské
jméno

PfiedloÏka

Svûtová
organizace

SPZ
Litomûfiic

Element

3. ãást
tajenky

Africká
fieka

Vlastnost
pfiipomína-
jící naivitu

Pfiíslovce Mûsto
v Etiopii Chyba Latinsky

pfii‰el jsem

Konec
‰achové

partie

Evropská
mûna

2. ãást
tajenky

âárov˘
kód

PomÛcka:
bin, Ekrt, Medo

Zámofiská
velmoc

Radio -
televizní
sluÏba

Nûmecky
„jsem“

Zn. ãist.
prostfiedku

Oblek
mnicha

SPZ
Komárna
Kus látky

Tûlocviãn˘
prvek

B˘v. ãesk˘
házenkáfi

KfiÍÏOVKA O CENY s vtipem
Pfiijde boháã domÛ z herny a fiekne své Ïenû, Ïe prohrál ve‰ker˘ majetek,
a proto budou muset zcela zmûnit zpÛsob Ïivota. „Miláãku, kdyÏ se nau-
ãí‰ vafiit, mÛÏeme propustit kuchafie,“ fiíká manÏel. „Fajn,“ odpoví Ïena.
„A kdyÏ ty se nauãí‰ milovat, tak… dokonãení v tajence.
Tajenku za‰lete do 15. dubna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna.
V˘herce získává od prodejny kobercÛ kusov˘ koberec dle vlastního v˘bûru o rozmûru
80x150 cm a dal‰í dva knihu z prodejny Knihy – dárky. Jméno v˘herce zvefiejníme
v dubnovém ãísle, které vyjde 24. 4. 1999. Ze 73 správn˘ch odpovûdí z minulého ãís-
la byl vylosován pan J. Adler ze Zlína. Koberec si mÛÏe vyzvednout do 15. 4. v pro-
dejnû KOBERCE M na Slovanské ul. Druhou cenu (knihu) získává A. ¤iãánková, Zlatá
Hora 1241, tfietí cenu (knihu) H. Ondráãková, Zlatá Hora 1358. Knihy si mohou vy-
zdvednout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

SKALIâKOVÁ –POKORNÁSKALIâKOVÁ –POKORNÁ
SDRUÎENÍ

Palackého nám. 85
684 01 Slavkov u Brna

tel. 05/44 22 16 03

GODZILLA - pfii‰la bez pozvání, zaútoãila bez varování. Je
obrovská a nebezpeãná.

POVODEÀ - thriller 21. století. Dostanou se 3 miliony dola-
rÛ ze zaplaveného mûsta do bezpeãí?

AKTA X FILM - Agenti Scullyová a Mulder opût zde.
Dokonalé efekty, film pln˘ akce, neuvûfiiteln˘ dûj.

KOUZELN˘ MEÃ - Vydejte se cestou na Camelot v pfiekrás-
ném animovaném filmu

LVÍ KRÁL 2 - SimbÛv pfiíbûh - Exkluzívnû pouze na video-
kazetách. Pokraãování nejúspû‰nûj‰ího animovaného fil-
mu v‰ech dob.

DOPISY OD VRAHA - Race Darnell (Patrick Swayze) je od-
souzen za vraÏdu své manÏelky. Do vûzení mu pí‰í osa-
mûlé Ïeny, aÏ jednou pfiijde dopis, slibující mu smrt…

TAKOVÁ JE AMERIKA - 1+2 díl. Nejdemokratiãtûj‰í zemû
svûta. Poznáte ji z té ménû známé strany. Jaká je doopravdy?!

MALÉRY PANA ÚÃETNÍHO 2 - Fantozziho dcera zatouÏí
po miminku. Jak to v‰e dopadne, a mnoho dal‰ích kurióz-
ních situací uvidíte v italské komedii

BÍL˘ ÏRALOK - podivn˘ tvor, kter˘ se podobá Ïralokovi,
útoãí na ostrov. Podafií se vûdcÛm odhalit dûsivé tajem-
ství? 175 min. napínavé podívané

MADAM BETTE - skvûl˘ film o svádûní a zradû. Adaptace
románu Honoré de Balzaka

ZROZENÍ Z MOfiE - její srdce se pro nûj stalo osudn˘m.
Film, kter˘ zahfieje u srdce

ZOUFALÁ - kdyÏ bylo její dítû uneseno, vzala spravedlnost
do vlastních rukou … skuteãn˘ pfiíbûh.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Dětská poliklinika – v provozovně masáží
PROVOZNÍ DOBA: Po 13–17

St 8–11 15–19
Čt 8–12

Objednávky na tel. 05/44 22 70 30 v odpoledních hod.

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Hana Charvátová

PEDIKÚRA ✽ MANIKÚRA
Světlana Ivanová

Dětská poliklinika
PROVOZNÍ DOBA: Po 8–12

Út 14–18
Čt 15–19

Objednávky: tel./zázn. 05/44 22 14 76

Kde?
Vlasta Brejšková
Polní 974
Slavkov u Brna

Kdy?
Na objednávku
Po–Pá
13–20 hodin

slun��ko v ka�d� ro�n� dob�
= zdrav�, kr�sa, vitalita

Reakce na dopis
K článku ing. J. Boubína V měsíčním světle s…

otištěném v 2. čísle Slavkovského zpravodaje.
1. Vaše hodnocení činnosti zastupitele v tisku

považuji za neseriózní, neboť jste se veřejných
schůzí Městského zastupitelstva pravidelně nezú-
častňoval.

2. Výsledek komunálních voleb v r. 1998 a ná-
sledná situace nás postavila před nelehké rozhod-
nutí provést změny, anebo zakonzervovat minulý
stav na další 4 roky. Změna spočívá v dnešní vzá-
jemné kontrole činnosti zájmových a politických
uskupení a ve způsobu otevřené činnosti radnice.
Minulé vedení má stále čelné postavení ve většině
organizací řízených městem.

3. Zde v malém městě je vskutku pikantní defi-
nování levice a pravice z důvodu dodnes známé
předlistopadové prominentní minulosti některých,
v současné době tvrdých pravicových komunál-
ních politiků. J. Seifert

tteell..::  0055//4444  2222  1122  7733
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Datum hod. akce místo konání pořadatel

1. 4. až 19. 9. Můj svět… - Výstava obrazů a ikon kazašského zámek Slavkov HM-CKS, velvysl. výstava
umělce A. A. Ključinského Kazachstánu, SINEKO Int. Brno

1. 4. až 3. 10. Svět loutek - ze sbírek Muzea loutk. kultur v Chrudimi zámek Slavkov HM-CKS Slavkov výstava
1. 4. až 9. 5. Slavkov u Brna - pohlednice a fotografie Galerie OK HM-CKS Slavkov výstava
1. 4. až 2. 4.   8–13.00 Velikonoční prázdniny s DDM (hry a soutěže pro děti) DDM Slavkov DDM Slavkov společ.

15. 4. 16.30 Zájezd na plavání krytý bazén Vyškov DDM Slavkov sport
16. 4. 19.00 Koncert učitelů sál ZUŠ ZUŠ Slavkov společ.
18. 4. 13.30 Zájezd na divad. předst. Dlouhý, Široký a Bystozraký divadlo Radost Brno DDM Slavkov společ.
22. 4. 13.00 Mistr střelec - soutěž ve střelbě ze vzduchovky zámecká alej DDM Slavkov sport
23. 4. 19.30 Instrumental tandem - latinsko-americká hudba zámecká kaple HM-CKS Slavkov kultura

24. 4. a 25. 4. Zahajovací stableford - golfový turnaj zámecký park GC Austerlitz sport
29. 4. 12.00 Vybíjená - dívky a chlapci 5. tříd ZŠ - okrskové kolo tělocvična Komenského DDM Slavkov sport
29. 4. 16.30 Zájezd na plavání krytý bazén Vyškov DDM Slavkov sport.

duben M. Netík - Výbor z díla Galerie Hollar HM-CKS Slavkov výstava

Od 1. 4. zpřístupněn zámecký park pro veřejnost
1. 4. zahájení turistické sezóny v expozicích slavkovského zámku

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  11999999  

V rámci edukačně motivačního programu pro
diabetiky uskutečníme v LD Emko Medical, Zlatá
Hora 1466, dne 19. dubna 1999 další přednášku
spojenou s besedou na téma: Zásady péče o dolní
končetiny, jak zabránit komplikacím diabetické
nohy a gangrénám. Úvodní slovo si připraví
MUDr. Jana Veselá. Beseda se uskuteční ve dvou
skupinách se stejnou tematikou, a to od 14 a od
15.30 hod. Účastníci dostanou dietní svačinku.

Akce se zúčastní i zástupci firmy MTE, s. r. o.
Brno, kteří představí výrobky pro diabetiky.
Přítomní si budou moci zakoupit japonské gelové
vložky do bot, které poskytují trvalou masáž chodi-
dla, snižují bolest nohou a zmenšují obtíže při cév-
ních, nervových a ortopedických komplikacích.

V pátek 30. dubna 1999 uspořádá ÚO Svazu
diabetiků ČR ve Slavkově spolu s dánskou firmou
Novo Nordisk a OHES Vyškov DEN ZDRAVÍ,
v rámci kterého zabezpečíme bezplatné měření
glykémie a krevního tlaku. Měření uskutečníme na
několika místech, a to:
– od 9 do 11.30 h v místní poliklinice – čekárna

obvod. lékařů
– od 9.30 do 11.30 h v LD Emko Medical
– od 13.30 do 16 h na autobus. nádr. ve Slavkově.

Měření se bude provádět bezplatně z kapičky
krve odebrané z prstu, což je zcela bezbolestné.
Každý občan, který nás navštíví, si zjistí na gluko-
metru během několika vteřin hladinu krevního
cukru a bude poučen o hodnotách měření. Budeme
také nabízet zdravotní literaturu.

V ČR žije přes 600 000 dospělých diabetiků,
v okrese Vyškov skoro 4000 a počty se každoročně
zvyšují. Zítra můžete být postiženi i Vy, nebo Vaši
blízcí, proto nepodceňujte toto riziko onemocnění
a si přijďte změřit hodnotu krevního cukru. Naše
organizace pořádá tuto akci už podruhé pro všech-
ny, kteří se chtějí více dozvědět o problematice di-
abetu a chtějí něco udělat v prevenci této nemoci.

Výbor ÚO Svazu diabetiků Slavkov

okénko

Oznámení
Děvčata, která máte zájem hrát závodně kopanou
za FC Boby Brno, přijďte každý pátek v 17 hodin
na hřiště kopané v areálu Boby centra v Brně.

• MOŽNOST VÝDĚLKU!!
Využijte zajímavě placené příležitosti – pouze
pro vážné zájemce! Po zaškolení pracujete
doma. Nutnost vlastního telefonu. Tel. 0602
787 951 - 15–20 h
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Profilo dell antico Castello d’Austerlitz. Sbírka: Civiche
Raccolte d’arte Milano, Castel Sforzesco. 

Pohled od západu od dnešních koníren na čestném zámeckém
dvoře. Řazení objektů zleva doprava. Řez v 5. oblouku dnešních
arkád.
A – řádový gotický farní chrám sv. Jakuba Většího, o němž po-

chází první písemná zmínka ze dne 9. 11. roku 1322 z měs-
ta Avignonu. Uzavřen dne 27. 6. 1757 a zbořen

B – spojovací schodiště a chodba na panskou oratoř v chrámu
C – řez jižním křídlem zámku s renesančním nádvořím
D – čelní pohled na dvorní část západního křídla s arkádami.

Zbořeno jako první okolo roku 1698
E – mohutná pevnostní věž s renesančními prvky a schodiště

hlavní budovy hradu. Vykrývala především severní sektor od
předzámčí a umožňovala střelbu přes střechy budov

F – řez severním křídlem zámku, v němž je obsaženo mohutné
fortifikační zdivo hlavní budovy hradu – komendy Bratří
špitálu Panny Marie. Dodnes je možné spatřit ve venkovním
sklepním zdivu severního křídla odkryté štěrbinové průzory
– střílny, typické pro řádové pevnostní stavitelství v XIII.
století. J. Seifert

HISTORIE  •  HISTORIE  •  HISTORIE  •  HISTORIE  •  HISTORIE  •  HISTORIE

Nákres starého zámku ve Slavkově
před rokem 1698

A B C D E F

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Otakárek fenyklový

Tento krásný a nápadný motýl je bezesporu
nejznámější a patří spolu s příbuzným druhem
otakárkem ovocným (Iphiclides podalirius), kte-
rý předčí svého příbuzného spíše elegancí než
zbarvením, k našim nejkrásnějším motýlům.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) je velký

motýl, který měří v rozpětí až 8 cm. Je obyvate-
lem spíše sušších až stepních lokalit, ale dokáže
se přizpůsobit i zemědělsky využívané krajině.
Na Slavkovsku má zpravidla dvě pokolení v jed-
nom roce. Motýli první generace žijí od konce
dubna do května a druhé generace v červenci
a sprnu. Často se s nimi můžeme setkat u roz -
kvetlých šeříků nebo v ovocných sadech.

Také housenka otakárka fenyklového je velmi
pestrá. Dospělá měří až 40 mm a žije na někte-
rých miříkovitých (okoličnatých) rostlinách.

Otakárek fenyklový
Otakárek
ovocný

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ
Petra Floriánová, 10. 2. 1999
Barbora Maňasová, 20. 1. 1999

SŇATKY – únor
František Nejedlý – Křižanovice
Marie Zemanová – Křižanovice

David Hochmann – Brno
Markéta Ševčíková – Kr. Vážany

ZEMŘELI – únor
Josefa Halačková, Úzká 644 – 74 let
Miroslav Kachlík, Smetanova 807 – 84 let
Olga Prokopová, Nádražní 1181 – 82 let
František Kotolán, ČSA 1162 – 66 let
Jan Hrabovský, Čapkova 555 – 44 let

Slavkov u Brna, Bučovická 325 
Po–Pá 8–17 hod. • So 8–12 hod.

tel./fax: 05/44 22 71 77

Nemáte hotovost na nové stroje? Nevadí!

Dnem 1. 4. 1999 otevíráme půjčovnu
pil, sekaček a křovinořezů

Duben – zase tam půjdem!

JJEE  TTUU
JJAARROO!!

RENÁTA RUMPOVÁ

Můžeme ji proto nalézt i v zahradách na mrkvi,
kopru nebo kmínu. Naproti tomu housenka ota-
kárka ovocného je nenápadně zelená s jemnými
oranžovými tečkami a za potravu jí slouží listy
různých ovocných stromů; hlavně višně, třešně
a trnky. V zahradách pak také meruňky a brosk-
voně. Ačkoliv se housenky obou druhů otakárků
živí kulturními plodinami, nemůžeme o nich
v žádném případě hovořit jako o škůdcích, pro-
tože se vyskytují vcelku vzácně a jednotlivě a je-
jich přemnožení je nepravděpodobné.

Příčinou úbytku těchto motýlů je především che-
mizace v zemědělsky využívané krajině. Dále pak
ničení mezí a trnkových porostů jarním vypalová-
ním (ničí se přezimující kukly).

Motýli obou druhů rádi vyhledávají vyvýšená
místa v krajině, kde se shromažďují k tzv. zásnub-
ním letům. Setkání s nimi v jarní přírodě patří
k nezapomenutelným zážitkům. V okolí Slavkova
můžeme tyto zajímavé otakárky sledovat např.
u kaple sv. Urbana, kde se pravidelně každé jaro a
pak v červenci slétávají z celého okolí. 

Závěrem je nutno dodat, že oba dva druhy
patří mezi chráněné motýly, ale pouhý zákaz
chytání nevyřeší jejich záchranu. Důležitá je
ochrana celého příslušného ekosystému.

O. Beránek

Redakãní rada
Tomá‰ Drá pal, Tyr‰ova 1099, PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla
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Slavkov u Brna, Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20

ZAVÁDĚCÍ CENY U PRAČEK A MYČEK!
MOŽNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

SPORÁKY, KOTLE, PLYN. TOPIDLA
S VÝRAZNOU SLEVOU!!!

Veškerý topenářský sortiment včetně mědi
Kotle na dřevoplyn ❖ Kompresory

Zajistíme: MONTÁŽ
DOPRAVU


