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Postupující práce jsou nejvíce viditelné, pro-
cházíte-li oborou od západu k východu.
Nejdříve byly ve vyznačených pruzích vymýce-
ny keře, které vytvářely neproniknutelný pod-
rost stromového patra. Ve druhé fázi dochází
k těžbě přestárlých stromů, jejich přibližování
na úložiště a následně k odvozu dřevní hmoty.
Zbytky keřů a větve jsou likvi dovány pod dohle-
dem odborných pracovníků přímo v oboře.

Budoucí vzhled obory není jistě lhostejný
žádnému z našich občanů, protože obora dotvá-
ří po mnoho desetiletí vzhled našeho města. Je
často cílem vycházek, místem odpočinku
a vhodným prostředím pro sportování. Této sku-
tečnosti jsou si vědomi rovněž pracovníci měst-
ského úřadu a v neposlední řadě i členové komi-
se pro životní prostředí.Ti jsou aktivně zapojeni
do dění v oboře a věnovali této problematice
spoustu volného času. Je třeba poděkovat zejmé-
na panu Hrabovskému a panu Peškovi, kteří si-
tuaci v oboře pečlivě zmapovali a vyznačili stro-
my, jež by mohly být zachovány. Jde především
o duby, jilmy, ptačí třešně a lípy. 

V pátek 14. ledna 2000 proběhlo jednání
představitelů Lesů ČR z Bučovic se zástupci
města. Přítomen byl i revírník, který nastínil po-
stup prací. Podle jeho slov bude těžba pokračo-
vat ještě i v měsíci únoru. Zintenzívnění prací je
vedeno snahou využít ideálního počasí – nejsou
třeskuté mrazy, ale půda je zamrzlá a v průběhu
přibližování kmenů nedochází ke škodám na po-
rostech ani k poničení polních cest.

V následujícím období čeká vymýcené plochy
chemické ošetření a v podzimních měsících bude
provedena výsadba. Východní část obory bude
těžbou poznamenaná méně – půjde jen o vytěže-
ní menšího počtu stromů v tzv. „kotlíkové těžbě“
a o probírku mladého lesního porostu. V součas-

né době je řešen způsob dopravy vytěžené dřev-
ní hmoty z této části obory tak, aby nedošlo k po-
škození přírody ani komunikací.

Nedotčeno zůstane prozatím prodloužení ale-
je, které vede až ke střelnici. Tato část obory po-
slouží jako útočiště ptactva a zvěře.

O dalším postupu prací v oboře budete na
stránkách Slavkovského zpravodaje pravidelně
informováni. (vk) 

Práce v obofie byly zahájeny

Návštěva slavkovského kina přináší di-
vákům mnohem více, než si mohou

tvůrci filmů vůbec představit. Právě v míst-
ním biografu se například stalo, že osoba,
která má na starosti promítání, pustila nej-
prve prostřední část filmu. Všichni v kině
(na omluvu není skutečnost, že nás tam
toho dne nijak moc nebylo) jsme přemýšle-
li, kdo je kdo a dumali nad záměrem auto-
ra, proč se divák dostává do již řádně za-
motaného děje, aniž by znal samotné
hrdiny a vztahy mezi nimi. Vysvětlení přišlo
o něco později, na řadu se totiž dostala ta
část filmu, kterou režisér určil jako počátek
a kde se před divákem začala zápletka ode-
hrávat. K úlevě všech přihlížejících přišel

konec filmu na řadu skutečně až nakonec
a rozuzlení přišlo tedy v tu pravou chvíli.
Další nezapomenutelný zážitek v místním
biografu nastal, když se film po velmi krát-
ké době zřejmě přetrhl, či jinak zničil. Asi
po desetiminutové nechtěné přestávce do
sálu vešel zaměstnanec kina se slovy: „Už
se nám to nepodaří spustit, ale jestli chce-
te, já už jsem to viděl, a tak vám to můžu
dovykládat.“ Přestože se tyto dva příběhy
odehrály už před delší dobou, v první polo-
vině ledna letošního roku se podobná pří-
hoda znovu opakovala. 

Kino Jas tak zřejmě do posledního roku
tisíciletí vstoupilo s „tradicí“ svérázného
promítání. Právě poslední překvapení moh-
li návštěvníci biografu zažít již zhruba po
půlhodinovém promítání filmu Notting Hill,
kdy nastala opět nechtěná přestávka. K do-
promítání filmu však už toho dne nedošlo.
Protože pokladní již byla pryč a nebylo
možné tedy návštěvníkům kina vrátit peníze
za lístky, s orazítkovanými vstupenkami si
diváci mohli návštěvu kina za dva dny zo-
pakovat. K dokreslení tohoto příběhu je
nutné poznamenat, že se zaměstnanec bio-
grafu všem divákům omluvil.

Do našeho kina chodím opravdu ráda,
protože mám velikou šanci, že se i u jinak
dojemného a plačtivého filmu dobře poba-
vím, a to nejen já, ale díky vyprávění i mí
přátelé. Historky z kina Jas mají totiž ve
společnosti vždy úspěch.Už teď se těším, až
si zase někdy vyrazím do bio grafu.

Petra Janošíková

Obora dotváří vzhled našeho města, proto je třeba jejímu vzhledu věnovat pozornost Foto: R. Lánský

V posledním měsíci minulého roku začaly nabývat konkrétní podoby změny ve slavkovské
oboře, o jejichž přípravě jsme občany na stránkách Slavkovského zpravodaje informovali.

Foto z loňského zápisu na ZŠ Komenského

Zábava v kině
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Na základě předložených a projednaných ma-
teriálů městská rada

1. Schvaluje
- program schůzí MěR a zasedání MěZ na 1.

pololetí 2000
- uzavření dodatku ke smlouvě o vydávání pe-

riodického tisku
- poskytnutí účelové dotace římsko katolické

církvi ve Slavkově u Brna v celkové výši 100 ti-
síc Kč - příspěvek na rekonstrukci věžních hodin

- rozpočtové opatření - přesuny finančních
prostředků v rámci realizace investičních akcí

- uzavření mandátní smlouvy mezi Městem
Slavkov u Brna a TSMS - zajištění činností rea-
lizovaných na městské skládce

- uzavření nové smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor v domě čp. 65 Okresnímu ředitel-
ství Policie ČR ve Vyškově

- změnu v užívání nebytových prostor na poli-
klinice ve Slavkově na základě žádosti Mgr.
Finkesové

- ukončení pronájmu nebytových prostor (re-
habilitace) dohodou k 31. 1. 2000 v případě, že
společnost Austerlitz Medical zabezpečí za sebe
odpovídající náhradu využití volných prostor, ji-
nak ukončení k datu 29. 2. 2000

- zřízení věcného břemene chůze a průjezdu
přes pozemek parc. č. 310/3 panu Lubomíru
Šinkyříkovi a panu Lubomíru Vojtkovi, nesou-
hlasí se zřízením věcného břemene pro paní
Ludmilu Skulínkovou, která má ke své parcele
možnost jiné přístupové cesty

- přesuny uvnitř rozpočtu ZŠ Komenského
(vícenáklady související s rekonstrukcí soc. zaří-
zení) za předpokladu dodržení podmínky 5 %
úspory z letošního objemu rozpočtu

- prodej starých nepoužívaných mechanických
psacích strojů 

- zahájení řízení o záměru města prodat část
pozemku par. čís. 775 o výměře 4 m2 v ulici Špi-
tálská

- zahájení řízení o záměru města prodat po-
zemky (zahrady) par. čís 3663/43 – 422 m2

a par. čís. 3663/44 - 480 m2 v lokalitě Vinohrady
2. Bere na vědomí
- zprávu o možném využití volného majetku

ve vlastnictví města
- zprávu o stavu pohledávek města plynoucích

z pronájmů prostor na poliklinice
- zprávu o aktualizaci dokumentace k veřejné-

mu osvětlení 
- obsah dokladů o věcném plnění smlouvy

mezi Golf Invest Austerlitz a Historickým  mu-
zeem ve Slavkově u Brna

- návrh strategie zavádění „Místní agendy 21“
ve Slavkově u Brna doporučuje všem orgánům
a organizacím  města zapojení do těchto aktivit
(zlepšení životního prostředí)

- zprávu o úhradě ztrát veřejné dopravy v r.
2000

- informace o postupu prací na statickém za-
jištění budovy bývalé restaurace Bonapart

- informaci OkÚ Vyškov k problematice roz-
počtového provizoria na rok 2000

- nabídku společnosti REWE na výstavbu
Penny Marketu s tím, že město nevlastní pozem-
ky vhodné pro výstavbu zařízení tohoto typu

- informaci o návštěvě pana Karala a o řešení
jeho situace

3. Ukládá
- vedoucímu odboru BTH zveřejnit záměr

pronájmu všech volných nebytových prostor
v budově polikliniky zdravotnickým subjektům

- vedoucímu odboru BTH zveřejnit záměr
pronájmu domu čp. 683

- vedoucímu odboru BTH zavést knihu denní-
ho pracovního výkonu u profese údržbář

- řediteli TSMS zajišťovat průběžně aktualiza-
ci technické dokumentace k veřejnému osvětle-
ní ve městě

- právníkovi města zpracovat novou smlouvu
o nájmu mezi městem a firmou Golf Invest
Austerlitz ( pronájem části zámeckého parku)

- právníkovi města přepracovat návrh nájemní
smlouvy k nemovitosti čp. 80

- starostovi města zajistit veškeré podklady
k projednání stížnosti MUDr. Špatné na činnost
stavebního úřadu

- vedoucímu BTH vyžádat od společnosti
Austerlitz Medical, s. r. o. rozhodnutí OkÚ ve
Vyškově o provozování rehabilitace v objektu
Lázeňského domu na Zlaté Hoře.

21. schůze městské rady - 20. 12. 1999

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR

1. Schvaluje
- uzavření nájemní smlouvy mezi městem

a Golf Invest Austerlitz, a. s. (pronájem části
zámeckého parku) po zapracování změn do-
hodnutých při ústním jednání

- návrh smlouvy o užívání majetku mezi
městem a DDM

- přidělení bytů s finanční spoluúčastí v lo-
kalitě Polní (na základě usnesení MěZ )

- schvaluje služební cestu starosty a tajem-
níka MěÚ do Bruselu ve dnech 29. 1.–3. 2.
2000

2. Bere na vědomí
- zprávu o zdravotnických službách ve

Slav kově
- informaci o zpracovaném projektu „Svět

informací pro všechny“ - rozvoj veřejné kni-
hovny

3. Ukládá
- řediteli Hist. muzea seznámit MěR s cel-

kovou plochou, kterou využívá knihovna
- právníkovi města doplnit informace

o uzavření nových nájemních smluv, které
přecházejí z Hist. muzea na město

- vedoucímu odboru BTH připravit potřeb-
né podklady k žádosti majitelů bytů v domě
čp. 1127 v sídlišti Nádražní

- starostovi a jeho zástupkyni provést pro-
hlídku nebytových prostor - sklepních kójí
v domě čp. 123 na Palackého náměstí

- vedoucímu finančního odboru požádat
jménem města ROS Slavkov o splacení půjč-
ky 20 000 Kč s příslušenstvím

- Ing. Matyášovi seznámit navrženého li-
kvidátora společnosti ROS se stanoviskem
právníka MěÚ k předložené mandátní
smlouvě a požádat ho o osobní projednání do
konce ledna

- tajemníkovi MěÚ zaslat dopis paní
Dobešové k vyjádření dotčeným stranám
(problémy s parkováním hostů penzionu)

- městskému úřadu, aby odborné útvary

připravily podklady pro parkování na měst-
ských komunikacích, a to zejména v historic-
kých částech města a na zúžených komuni-
kacích

- řediteli TSMS předložit současné platné
nájemní smlouvy se všemi nájemníky v ob-
jektu koupaliště

- tajemníkovi MěÚ prověřit skutečnosti
uvedené ve stížnosti MUDr. Špatné na čin-
nost Stavebního úřadu ve Slavkově

- vedoucímu odboru BTH zveřejnit nabíd-
ku na přidělení zbývajících volných bytů s fi-
nanční spoluúčastí v lokalitě Polní

- vedoucímu finančního odboru předložit
zprávu o stavu pohledávek po lhůtě splatnos-
ti z VHČ a hlavní činnosti města

- tajemníkovi MěÚ kontaktovat zájemkyni
o zhotovení a prodej městského znaku
Slavkova u Brna

4. Doporučuje k předložení MěZ 
- převod pozemků z vlastnictví státu do

majetku města
- návrh na uvolnění poměrné části příspěv-

ku pro MŠ Pohádka na 1. čtvrtletí roku 2000
již v únoru 2000

- návrh na výplaty bezúročných návrat-
ných půjček občanům města Slavkova
u Brna v souladu s usnesením poslanecké
sněmovny č. 688 (pro občany, kterým za-
městnavatel dluží mzdu déle než 2 měsíce)

- informaci o přidělení bytů s finanční spo-
luúčastí v lokalitě Polní

- schválení viničních tratí ve Slavkově
u Brna v rozsahu, jehož návrh byl zveřejněn
na úřední desce

5. Odvolává
- členy komise pro školní a mimoškolní

aktivity mládeže - paní Májkovou a pana
Žemlu

- člena komise pro výstavbu - Ing. Budíka
6. Jmenuje
- novou členku komise pro školní a mimo-

školní aktivity mládeže - paní Ivanu Olej -
níkovou.

X. mimořádná schů-
ze  městské rady -
27. prosince 1999

Na základě předložených a projedna-
ných materiálů MěR

1. Schvaluje
- v případě potřeby použití části FRR

v nezbytně nutné výši k úhradě závazků
města známých ke dni 27. 12. 1999
a vzniklých v období od 28. 12. do 31. 12.
1999 tak, aby bylo zajištěno minimálně
vyrovnané hospodaření města (napojení
prostředků z FRR nebylo nutno realizovat)

- rozpočtové opatření - povýšení příj-
mové i výdajové části rozpočtu města
o 32 000 Kč - účelově poskytnutá dotace
OkÚ Vyškov na zpracování studie
„Strategický rozvojový plán mikroregionu
Dolní Politaví na léta 2000–2006“.

22. schůze městské rady - 10. 1. 2000

Zprávy z jednání mûstské rady zpracovala
Mgr. Vûra Kfiivánková

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Oldfiich Cho choláã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kfiivánková, Dvofiákova 883,
Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164, Zdenûk
Pavlík, Dvofiákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, 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 14. 2. 2000
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Starosta města
Mgr. Petr Kostík 44 22 72 20
Zástupkyně starosty
Mgr. Věra Křivánková 44 22 16 91
Sekretariát, podatelna
Silva Skokanová 44 22 15 02
fax. 44 22 17 13
Tajemník úřadu
Ing. Pavel Dvořák 44 22 74 00 
Sekretariát tajemníka
Anna Floriánová 44 22 74 00 (i fax)
Právník úřadu
Mgr. Bohuslav Fiala 44 22 74 00
Odbor správní a sociální
Vedoucí Eva Šimoníková 44 22 17 09
Sociální Zdeňka Kučerová 44 22 18 33
Olga Kučerová 44 22 18 33
Matrika Alena Tománková  44 22 11 81
Vladislava Robešová
Odbor investic a dopravy
Vedoucí Ing. Jiří Černý 44 22 72 19
Tamara Nosková
Odbor rozvoje a živ. prostředí
Vedoucí Ing. Miroslav Zavadil 44 22 11 83
Ludmila Černá
Stavební úřad
Vedoucí Ing. Eva Váhalová 44 22 72 33
Technik Ludvík Jurečka
Josef Hloužek
Administrativa Taťána Pitáková 44 22 11 82
Eva Moricová 44 22 11 82
Odbor finanční
Vedoucí Ing. Ivan Charvát 44 22 18 34
Účetní - HČ Romana Palátová
Účetní - VHČ Jarmila Olejníková
Mzdová účetní Zdeňka Vránová

Odbor bytového a tepelného hospodářství
Vedoucí Ing. Pavel Benda 44 22 03 17
Bytové hospodářství Libuše Medková
Tepelné hospodářství Květa Novotná
Hospodářka polikliniky
Marta Dvořáková 44 22 14 15
Živnostenský úřad
(nelze přepojit přes sekretariát MěÚ)
Vedoucí Ing. Helena Jelínková 44 22 11 22
Sam. referentka Ing. Tamara Fikarová
Alena Lánská

Změny v umístění některých
odborů na MěÚ
Upozorňujeme občany, že v lednu 2000 došlo
ke změně umístění některých odborů na MěÚ
ve Slavkově u Brna.
Tajemník MěÚ
Kancelář tajemníka MěÚ je přesunuta do budo-
vy na Palackého náměstí čp. 65 (vchod k poli-
cii) v 1. patře u schodiště. V kanceláři sekreta-
riátu tajemníka pracuje i právník MěÚ.
Odbor investic a dopravy 
Odbor byl přemístěn do dvorní části budovy
MěÚ čp. 65 - vchod průjezdem do dvora, kan-
celáře jsou vlevo.
Odbor rozvoje a životního prostředí
Odbor je nově umístěn v budově MěÚ na Pa -
lackého náměstí. čp. 64 - přístup hlavním vcho-
dem, l. patro – naproti sekretariátu starosty.
Odbor sociální
Kanceláře jsou i nadále umístěny v 1. patře
budovy čp. 65, ale referentky pracují v odděle-
ných místnostech. Tato změna byla provedena
pro zajištění vyššího stupně diskrétnosti při
vyřizování sociálních záležitostí. (vk)

Telefonní čísla - MěÚ Slavkov u Brna

Žákyně ZŠ Komenského v ukázce aerobiku Foto: archiv školy

Z ãinnosti Z· Tyr‰ova
VÁNOCE S TYR·OVKOU

V úterý 21. prosince, v den zimního sluno-
vratu, jsme se pokusili zpříjemnit občanům ze
Slavkova a z okolí čas blížících se Vánoc pás-
mem koled a úspěšným muzikálem „O líných
strašidlech“. Navázali jsme tím na vánoční aka-
demie pořádané ve školní tělocvičně. Protože
o akademie byl velký zájem a mnoho diváků se
do tělocvičny nevešlo, uspořádali jsme vystou-
pení ve Společenském domě. Jaké bylo naše
překvapení při pohledu do velkého sálu. Byl té-
měř zaplněn. Přišli nejen příbuzní vystupujících
žáků, ale i naši bývalí žáci, učitelé a občané,
kteří nemají na ZŠ Tyršova žádné vazby.
Potěšilo to všechny, kteří se podíleli na přípravě
tohoto podvečera. Doufáme, že i my jsme při-
nesli trochu vánoční pohody do srdcí diváků.
Chceme poděkovat paní učitelce M. Drá palové,
V. Dobešové a R. Hlavoňové, žákům 5.A a žá-
kyním 9.A M. Krátké, B. Fikarové, H. Stárkové
a L. Rackové. (vs)

·KOLNÍ PLES
V sobotu 5. února 2000 pořádá základní

škola Tyršova a Klub přátel školy již 8. školní
ples. Vstupenky si můžete zakoupit v ředitelně
školy. Ve velkém sále Společenského domu
bude hrát vyškovská taneční skupina Panorama
a v kavárně Josefína cimbálová muzika.
Všechna místa k sezení včetně Josefíny jsou na
místenky. Jedna z hlavních výher bohaté tom-
boly určitě překvapí mnohé z přítomných, pro-
tože takovou cenu jsme ještě neměli. (vs)

PODùKOVÁNÍ
V letošním roce jsme se rozhodli moderni-

zovat naši jazykovou učebnu. Tato úprava
umožní ještě lépe využít čas určený k výuce. Do
učebny přibude vysoce kvalitní přehrávač
audio kazet a kompaktních disků. Celá sestava
bude propojena s počítačovou sítí, která je
v učebně už dva roky. A právě počítačová síť
nám dělala největší starosti, protože je na dneš-
ní dobu vybavena již zastaralými počítači a ne-
bylo možné na ní provozovat kvalitnější výuko-
vé programy. Díky příspěvku slavkovské firmy
E-COM můžeme ještě v průběhu měsíce ledna
a února vyměnit staré počítače za nové. (vs)

NOVÉ KONTAKTY Z· TYR·OVA
Již delší dobu usilujeme o možnost navázá-

ní kontaktů v německy mluvících zemích.
V průběhu října se nám podařilo sjednat se zá-
stupci základní školy na Ensleinplatz ve Vídni.
Počátkem listopadu se uskutečnilo první spo-
lečné jednání ve Slavkově v ZŠ Tyršova, na
němž jsme si dohodli téma a způsob budoucí
spolupráce. Všechny naše aktivity budou zamě-
řeny na poznávání společné historie z období
Marie Terezie a jejího kancléře Václava
Kounice. Obě strany připraví společný projekt.
Naši žáci dostanou možnost rozšířit si své po-
znatky o této době přímo na historických mís-
tech ve Vídni a žáci z Rakouska ve Slavkově.

Další společné setkání zástupců obou škol
proběhlo 11. ledna ve Vídni, kde jsme dohodli
data návštěv a způsob financování celého pro-
jektu. Zájem o celou akci projevila společnost
CERNET, která zajišťuje spolupráci mezi mlá-
deží v Evropě. Díky ní se podařilo sehnat pení-
ze, a tak vše bude probíhat s velmi malými ná-
klady pro obě školy. Naši žáci vycestují do
Vídně 10. června a první návštěva vídeňských
žáků se uskuteční 14. září 2000.

Doufáme, že se nám podaří navázat stejně
dobrou spolupráci, jakou máme se školou
v anglickém Bexhillu. Vladimír Soukop

V závěru roku 1999 jsme uspořádali Den
otevřených dveří. Rodiče, absolventi a všich-
ni návštěvníci měli možnost zhlédnout ukáz-
ky, scénky a hry používané při výuce cizích
jazyků. V tělocvičně probíhalo cvičení aero-
biku, chlapecká pódiová skladba a trénink vo-
lejbalistek. Odpoledne všem zpříjemnil svým
vystoupením školní pěvecký sbor, k vidění
byly výstavky výkresů a rukodělných výrob-
ků z hodin výtvarné a pracovní výchovy.

V odborných pracovnách probíhaly ukázky
z hodin administrativy, v počítačových učeb-
nách žáci hráli hry a využívali didaktických
programů.

V rámci uplatňování minimálního preven-
tivního programu školy k nám 15. února při-
jede se svým protidrogovým pořadem skupi-
na Stíny M z Opavy. Starším žákům poskytne
zajímavé informace a náměty k zamyšlení.

Ředitelství ZŠ

ZŠ Komenského informuje
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VyuÏití nebytov˘ch prostor v budovû polikliniky
Odbor bytového a tepelného hospodářství předložil městské radě zprávu

o zdravotnických službách ve Slavkově – využití nebytových prostor v budově
polikliniky ve Slavkově u Brna. Podstatnou část této zprávy uveřejňujeme jako
informaci pro občany o rozmístění jednotlivých nájemců.

Město Slavkov u Brna je vlastníkem areálu Polikliniky ve Slavkově u Brna,
který je tvořen třemi objekty (domy) – č. p. 288 a 551 na ulici Malinovského
a č. p. 324 na ulici Tyršově. V těchto jednotlivých objektech provozují svoji čin-
nost privátní lékaři, popř. nájemci, jejichž služby souvisí se zdravotnictvím či
zdravím občanů.

Informace o zdravotnických službách ve Slavkově

1. Č. p. 288 ulice Malinovského
MUDr. Pospíšil – chirurg
MUDr. Kovaříková – pratická lékařka
MUDr. Dočekalová – internistka
MUDr. Zemanová – praktická lékařka
MUDr. Rozkydal – ortoped
MUDr. Kubínová – internistka
MUDr. Špatná – praktická lékařka
Austerlitz Medical – rentgen
paní Jarošová – občerstvení
2. Č. p. 551 ulice Malinovského
Lékárna Slavkov – lékárna
MUDr. Vaďurová – dermatovenero -

logie
MUDr. Kleinová – oční ambulance
NsP Vyškov – laboratoř
MUDr. Vaďura – TRN a vnitřní lékař-

ství
MUDr. Klíčová – gynekologie
MUDr. Fuchsová – gynekologie
3. Č. p. 324 ulice Tyršova
ZZS Vyškov – pohotovost
Mgr. Finkesová – logopedie
MUDr. Hochman – revmatolog
MUDr. Flodrová – pediatrie
MUDr. Fajmon – psychiatr

MUDr. Molčíková – stomatologie
MUDr. Ševčíková – stomatologie
MUDr. Tuč – urolog
MUDr. Honzátková – diabetologie
MUDr. Šilerová – pediatrie
MUDr. Baránková – pediatrie
MUDr. Šmérek – neurolog
MUDr. Kojetínská – stomatologie
MUDr. Čechová – stomatologie
MUDr. Mazlová – stomatologie
paní Pospíšilová – zubní laboratoř
Svaz diabetiků – diaklub
paní Ivanová – manikúra a pedikúra
Jiří Sedláček – optik
paní Mazlová – kosmetika
Mgr. Charvátová – sportovní masáže
Metal-Aliance – zdravotní pojišťovna
4. Garáže
Moudrý Jaroslav a Jiří, Košťál Milan,
Červinka Jaroslav, Krčmář Zdeněk
dispečerská místnost – Moudrý
Jaroslav a Jiří, Košťál Milan, Červinka
Jaroslav, Krčmář Zdeněk, Burian
Svatopluk.

Ing. Pavel Benda
vedoucí odboru BTH

Také letos se město Slavkov u Brna od 13. do 16. 1. 2000 pre-
zentovalo jako součást okresu Vyškov a jižní Moravy na veletrhu
cestovního ruchu GO a Regiontour 2000. I když by si město
Slavkov u Brna v roce 2000 svým významem a svými aktivitami
zasloužilo větší pozornost, přesto můžeme konstatovat, že v rám-
ci regionu jižní Morava a okres Vyškov byl zájem o aktivity v na-
šem městě značný nejen ze strany zahraničních tour operátorů,
ale i ze strany obchodních partnerů v cestovním ruchu v ČR a in-
dividuálních návštěvníků veletrhu. Stejně jako v letech minulých,
i v roce 2000 se studentky ISŠ Slavkov u Brna zúčastnily soutěže
MISS REGINA Foto: Petr Michl

Ode‰el spisovatel Miroslav Ivanov
Po těžké nemoci zemřel 23. prosince v Praze ve věku 70 let spisovatel a publi-

cista, předseda Klubu autorů literatury faktu a čestný občan města Slavkova, PhDr.
Miroslav Ivanov.

Dr. Ivanov stál v roce 1985 u zrodu slavkovských setkání českých a slovenských autorů lite-
ratury faktu a byl i iniciátorem založení Dokumentačního střediska Klubu autorů literatury fak-
tu u Historického muzea ve Slavkově u Brna. Zasadil se také o udělování federální Ceny E. E.
Kische za literaturu právě na slavkovském zámku Spisovatel napsal 32 knih, z toho 4 pro mlá-
dež, spolupracoval s denním tiskem a je autorem více než 170 rozhlasových relací a desítek te-
levizních pořadů. Zaměřoval se v nich na literární historii a významné dějinné události. (red)

V předvánočním čase potěšily děti z dramatického kroužku při mateřské škole Koláčkovo ná-
městí svým vystoupením členky Svazu žen města Slavkova, důchodce v penzionu a důchodce
školských zařízení. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Informace odboru rozvoje
a Ïivotního prostfiedí

Informace rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu ve Slavkově u Brna informuje
občany, že ke kácení dřevin – stromy od průmě-
ru 25 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí)
nebo souvislé keřové porosty od celkové plochy
40 m2 – je v souladu se zákonem čís. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny nutno mít po-
volení. Povolení není třeba ke kácení dřevin na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických
osob a jedná se o ovocné stromy. Kácení dřevin
rostoucích mimo les se provádí v období jejich
vegetačního klidu. Pouze v odůvodněných pří-
padech je možno provést kácení i mimo toto ob-
dobí.

Žádost o povolení ke kácení dřevin podává
vlastník pozemku, nájemce nebo uživatel po-
zemku se souhlasem vlastníka. Žádost musí ob-
sahovat: - jméno a adresu žadatele, - doložení
vlastnického či nájemního vztahu (případně
čestné prohlášení), - specifikaci dřevin, které
mají být káceny, - udání obvodu kmene stromu
ve výšce 130 cm nad zemí, - zdůvodnění žádos-
ti. Tiskopis žádosti je možné si vyzvednout na
odboru rozvoje a životního prostředí Městského
úřadu ve Slavkově u Brna.

Za provedení místního šetření za účelem po-
souzení žádosti a ověření stavu dřevin platí žada-
tel správní poplatek podle přílohy sazebníku
správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb.
o správních poplatcích, který činí 100 Kč. (ržp)
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Dne 1. ledna 2000 by se dožil 100 roků
slavkovský lékař MUDr. Oldřich Kalvoda.

Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Rokem 2000 jsme vstoupili do
posledního roku druhého tisícile-
tí, který je v katolické církvi na-
zýván Svatý neboli Jubilejní. 

„K hlavním tématům Svatého roku patří
obrácení se k Bohu, zpytování svědomí a smí-
ření. Tento Jubilejní rok je oslavou vtělení
Boha, které se událo v osobě Ježíše Krista
právě před dvěma tisíci lety,“ řekl slavkovský
farář Milan Vavro. Velké jubileum roku 2000
začalo v noci Narození Páně roku 1999 otev-
řením Svaté brány v bazilice svatého Petra ve
Vatikánu a zakončen bude 6. ledna 2001.
„Překročení prahu v bráně připomíná každé-
mu věřícímu, aby opustil špatný způsob živo-
ta a vyznal, že Ježíš Kristus je Pán, aby obno-
vil a posílil víru v něho a tak začal žít nový
život ve spojení s ním,“ uvedl kněz.
Celonárodní oslava jubilejního roku se usku-
teční v Římě od 31. března do 2. dubna. Pro
zájemce ze Slavkova a okolí bude právě na
tuto významnou pouť vypraven autobus. Další
významnou akcí bude v srpnu celosvětové
setkání mládeže, které se rovněž uskuteční
v hlavní italské metropoli. I na tuto akci se
přihlašují mladí lidé ze Slavkova. K světovým
oslavám však patří nejen pouť do Říma, ale
také do Izraele. Proto lidé, kteří mají možnost,
mohou využít nabídky různých cestovních
kanceláří a právě v letošním roce navštívit
Svatou zemi – místa Ježíšova života. 

Pro ty, kteří nemohou navštívit Řím ani

Izrael, připravují slavkovští kněží pěší pouť na
Velehrad. „Poutníci vyjdou ze Slavkova a vr-
cholem čtyřdenního putování bude účast na
národní velehradské pouti 5. července.
Nocovat se bude vždy v obcích na trase. Pouť
je určena pro všechny, kdo chtějí s druhými
prožít několik dnů na cestě. Tempo a nároč-
nost bude přizpůsobena dle potřeb poutníků,“
řekl M. Vavro a dodal, že na zpáteční cestu
budou zajištěny autobusy. 

Další oslavou jubilejního roku ve slavkov-
ské farnosti budou dny zaměřené vždy k urči-
tým tématům, jako například manželství, ob-
nova křestních slibů a biřmování, uskuteční se
také Den pro děti a školní mládež, Den ne-
mocných, Den rodinného společenství či Den
díků za úrodu. 

Mnozí obyvatelé našeho města navštěvují
každoročně pouť v Žarošicích. Letošní pěší
pouť do tohoto nedalekého místa připadne na
9. září. Další jubilejní pouť se uskuteční 17.
září na Lutrštéku v Němčanech. 

„Všechny tyto vnější akce mají vést přede-
vším k vnitřní obnově osobního i duchovní ži-
vota, k navrácení se k Bohu, dokázat uvidět
vedle sebe také druhého člověka a jeho potře-
by. Stejně tak je důležitá i obnova v celé spo-
lečnosti a povznesení společenského a národ-
ního života. Každý člověk může ve Svatém
roce zhodnotit svůj dosavadní život a zakusit
Boží blízkost a odpuštění,“ dodal Milan
Vavro. Petra Janošíková

Slavkov‰tí farníci pojedou do ¤ímaRODINNÁ OZNÁMENÍ

Kostelní hodiny
Koncem roku 1998 iniciovala městská

organizace Unie svobody rozšíření způsobu
organizování sbírky na kostelní hodiny. Po
domluvě s vedoucím správního odboru
MěÚ a po vstřícném jednání s vedoucí poš-
ty jsme umístili pokladničku u přepážek.
V období od listopadu 1998 do prosince
1999 přispěli občané částkou 12 800 Kč.
Peníze převzal vedoucí finančního odboru
a poté byly zahrnuty do celkové částky vy-
brané v předešlém období. Děkujeme touto
cestou všem, kteří přispěli na obnovu cenné
památky. Vladimír Soukop

Chceme se s vámi podělit o problemati-
ku, která je v bytovém družstvu velice
živá, ale zdá se, že i neřešitelná. A sice chov
psů v nájemních bytech.

Vzhledem k množícím se stížnostem ze
strany nájemníků na chované psy v bytech
představenstvo požádalo všechny nájemní-
ky-chovatele psů, aby předložili dle platného
Domovního řádu souhlas spolunájemníků
s držením psa v bytě. Většina majitelů psů
požadovaný souhlas obdržela. Samozřejmě,
že v některých případech spolunájemníci
svůj souhlas odmítli. Tito chovatelé by tedy
měli ukázněně své miláčky z bytů odstranit.
A to je kámen úrazu. Bohužel, současná
právní úprava neumožňuje pronajímatelům
bytů řešit situaci nekompromisně nařízením
psa z bytu odstranit. A tak i ti nájemníci, kte-
ří užívají byty pro účel k tomu určený, tj. pro
bydlení lidí, nikoliv psů, musí nadále podstu-
povat hygienické riziko v situaci, kdy jsou
nuceni sdílet společné prostory v bytových
domech se psy a nechat se obtěžovat vytím
a štěkáním nejen ve dne, ale i v noci. Přitom

bytové družstvo jako vlastník bytů je povin-
no dle Občanského zákoníku a Stanov SBD
zajistit členu-nájemci bytu plný a nerušený
výkon jeho práv. Jestli však chceme tuto dik-
ci zákona naplnit, narazíme na tvrdý odpor
ze strany chovatelů psů. Apelovat na jejich
„lepší city“ je bezpředmětné, jejich bezo-
hlednost k ostatním bydlícím je bezbřehá
a v zájmu svého miláčka jsou ochotni igno-
rovat veškerá pravidla slušného chování.
Určitě mnozí z vás namítnou, že družstvo
může celou záležitost řešit soudně.
Samozřejmě můžeme, ale řešení touto cestou
je velice zdlouhavé a vynutitelnost rozsudku
sporná.

Jsme přesvědčeni, že toto není problém
pouze družstevní, se stejnými problémy se
potýkají i ostatní pronajímatelé bytů. Velice
bychom přivítali, kdyby se na toto téma roz-
vinula veřejná diskuse. Snad by i naši záko-
nodárci a „ochránci zvířat“ pochopili, že
byty jsou k bydlení lidí a že nekázeň a bez -
ohlednost majitelů psů nejsou ostatní povin-
ni tolerovat. Představenstvo SBD Žuráň

K chovu psa v bytû je tfieba souhlas spolunájemníkÛ

Dlužné nájemné
Opět předkládáme slavkovské veřejnosti

k „počtení“ seznam dlužníků nájemného
v družstevních bytech a výši jejich dluhů.
Přehled je zpracován k datu 31. 12. 1999, tak-
že pokud se někomu z uvedených podařilo
dluh náhodou zaplatit v mezidobí od tohoto
data do uveřejnění, omlouváme se.

dluž. částka poplatek 
Kč z prodl. Kč

Bartesová Iveta, ZH 1304 56 125 47 772
Lozrtová Marie, DD Vyškov 22 686 19 854
Franěk Čestmír, ZH 1367 16 574 3 569
Nováková Otilie, Kom. 330 12 284 1 796
Blahová Renata, ZH 1364 11 322 2 921
Křivánek Stan., Polní 1338 10 810 2 978
Procházka Miloslav, ZH 1235 9 806 1 770
Švehlová Jana, Otnice 9 078 6 426
Gec Rudolf, ZH 1362 5 584 775
Ostrovská Petra, ZH 1374 2 868 293
Hanák Zdeněk, ZH 1364 2 818 25
Bína Roman, Křenovice 547 1 986 294
Tomanová M., Němčany 254 1 106 146
Bartošová Jiřina, Šaratice 797 71
Dofek Rad., Křenovice 546 634 57
Toman Antonín, Topolová 529 –
Machková Věra, ZH 1361 491 –

Velké dlužníky řešíme soudně, s těmi, kte-
ří dluží menší částky, si zatím pouze píšeme.
Je třeba, aby si však uvědomili, že s prodlužu-
jící se dobou trvání dluhu se zvyšuje poplatek
z prodlení. Když porovnáme výši poplatků
z prodlení s předepsaným nájemným, z této
částky by ho již zaplatili v mnoha případech
několikrát. Takže si opravdu klademe otázku,
zda to, že neplatí nájemné, jsou jen sociální
důvody Představenstvo SBD Žuráň

Začátkem února vyjde již druhé vydání nepo-
stradatelné pomůcky občanů – INFORMACE
s podtitulem Slavkovsko 2000, který napo -
vídá, že brožura bude rozšířena o sedm okol-
ních obcí. Tím se zvýší informovanost obča-
nů a také výběr firem a řemeslníků bude
větší. V brožuře je zahrnuto navíc velké
množství změn – v ordinačních dobách léka-
řů, v jízdních řádech aj. I cena bude mnohem
příznivější než v loňském roce.DDOO

BBRR
ÁÁ  

ZZPP
RRÁÁ

VVAA i



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ6 1/2000

NÁTùRY KOUPELOV˘CH VAN
Cena: 1400 Kã

Informace na tel.: 05/44 21 49 74
http://come.to/renovan

❍ TRIANGL LEASING domácích el. spotfiebiãÛ, GO sad,
pneu, zahradní techniky, jízdních kol, stanÛ – bez
nav˘‰ení a ruãení – dle katalogu.

❍ penzijní pfiipoji‰tûní Winterthur cca 12 %, Allianz –
ÎB cca 9 %, KB (Vojensk˘ a IPB)

❍ stavební spofiení HYPO 5/5 % – 40/60 % a jiné
❍ povinné ruãení Generali, Kooperativa, Allianz, IPB, âP,

âS-ÎP. (Pojistné pro dukty IPB poji‰Èovny, Koope rativy.
Zprostfiedkování pfiípravkÛ osobní a domácí hygieny:
Club 21, Body Blue, Tee Tree oil, Dionela, Free Way aj.)

L. Krejãí – 0602/83 04 85
Tel./zázn.: 05/74 80 76 •   05/44 22 16 20
Kontakt. adresa: Zámecká 1403, Slavkov

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

MATRIX Titul, se kterém vstoupíte rovn˘ma nohama do pfií‰tího tisícile-
tí. Hvûzdné obsazení, úÏasná podívaná, skvûlá hudba, ‰piãkov˘ obraz
i zvuk. • MoÏno vypÛjãit i na DVD pfiehrávaã! Zvlá‰tní vybavení pro
DVD-ROM PCS!

SBAL PRACHY A VYPADNI temné lond˘nské podsvûtí v kultovní
gangsterce. Mají na kahánku a pouze t˘den na vrácení dluhu.

NEPOLÍBENÁ Neodolatelná Drew Barrymore v romantické komedii.
Nikdy nebyla drzá, nikdy nebyla stfiedem pozornosti, aÏ teì!

CESTA DO STfiEDU ZEMÛ Knihy Julese Verna patfií jiÏ po staletí mezi
nejlep‰í dobrodruÏné romány. Pojìte se s námi znovu vydat na napí-
navou cestu… USA 1999 - 180 min.

VARSITY BLUES Úsmûvná komedie z prostfiedí amerického fotbalu si ji-
stû získá nejen pfiíznivce tohoto sportu!

BURANI VE MÛSTÛ Steve Martin, Goldie Hawn a John Cleese v nové
ztfie‰tûné komedii, kterou si nesmíte nechat ujít! Skvûl˘ t˘m ‰ílencÛ.
Nemá to chybu!

VELK˘ JOE = velká zábava! Legendární Joe, hravá a bystrá 15 stop vy-
soká gorila v napínavém pfiíbûhu, kde nechybí vzru‰ení, pfiátelství, od-
vaha a stateãnost.

PARCHANTI NEBO POLDOVÉ? Nejdfiív poru‰ili zákon, teì jsou zákon oni.
HUNLEY Napínav˘ pfiíbûh první ponorky, která kdy v boji potopila ne-

pfiátelskou loì. Drama z úsvitu vûku nového boje: podmofiské války.
STRÁÏCI LVÛ Skuteãn˘ pfiíbûh, kter˘ si získá va‰e srdce. Bratfii

Adamsonové se vûnují studii Ïivota lvÛ, a snaÏí se zabránit nesmysl-
nému vybíjení slonÛ a nosoroÏcÛ.

ÚTÛK V HLUBINÁCH Útûk na palubû malé ponorky… Vzácn˘ klenot
v rukou zloãincÛ… Krutá honiãka pod hladinou oceánu.

SABOTÁÏ ·piãková vy‰etfiovatelka bojuje s ãasem odhalit sabotéra…
Z oblohy padá dal‰í letadlo. OhroÏeno je nûkolik stovek lidí.

‰EST POHfiBÛ A JEDNA SVATBA Pánská jízda v Las Vegas, opravdové roz-
louãení se svobodou – moÏná i se Ïivotem. Svatba bude! Za kaÏdou cenu…!

TURBULENCE 2 Mûl to b˘t let, kter˘ je zbaví strachu. Nikdo ale neãekal,
Ïe je ãeká léãba ‰okem.

PLUNKETT & MACLEANE Bohat˘m brali a na chudé… S noblesou
sobû vlastní obírají své spolubliÏní a pfiiná‰ejí do varu muÏe zákona…
Legendy neumírají.

BLÁZNIVÁ RUNWAY Dva leteãtí dispeãefii posedlí soupefiením v ka-
Ïdém pfiípadû, pouÏívají vÏdy ne ãestn˘ch metod - ale pozor, vítûz mÛÏe
b˘t jen jeden! Skvûlá komedie.

KOUfiOVÉ SIGNÁLY První nezávisl˘ film, kter˘ reÏíroval americk˘ indi-
án. Film ze skuteãného srdce Ameriky

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

• ohfiívaãe vody, elektrické, zásobníkové i prÛtokové • plastové trubky pro odpady a rozvod vody vãetnû tvarovek • vodovodní baterie
• domácí vodárny • ãerpadla • náhradní díly pro ohfiívaãe vody • sanitární keramika • koupelnové vany • sprchové kouty • PRAÃKY

• kotle ústfiedního vytápûní plynové, elektrické, DfiEVOPLYN a pevná paliva • plynové ohfiívaãe vody zásobníkové, prÛtokové •  radiátory
• trubky ocelové pro topení, vodu a plyn • trubky mûdûné fitinky a tvarovky • materiál pro montáÏ ústfiedního vytápûní a rozvod plynu
• prvky pro regulaci vytápûní • pokojové termostaty a regulátory • sporáky a vafiidlové desky • odsávaãe par • topidla plynová
a elektrická • elektr. komínové klapky • solární kolektory • CHLADNIÃKY A MRAZNIÃKY

PRODEJNA TOPENÁŘSKÉHO ZBOŽÍ  Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85

velkoobchod  maloobchod Slavkov u Brna
PRODEJNA VODOINSTALAČNÍHO ZBOŽÍ  Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20

PRODEJ NA SPLÁTKY HOME CREDIT         • Autodoprava auty Ford tranzit a Avia s ãelem • Zajistíme kompletní
montáÏ ústfiedního vytápûní, domovních plynovodÛ, vodoinstalací a odpadÛ • Plynové spotfiebiãe uvedeme
do provozu a zajistíme záruãní i pozáruãní servis • Prodej se slevami

AUSTERLITZ
MEDICAL

AUSTERLITZ
MEDICAL

AUSTERLITZ
MEDICAL

AUSTERLITZ
MEDICAL

AUSTERLITZ
MEDICAL
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KfiÍÏOVKA O CENY s pfiíslovím
V tajence je známé pfiísloví: Komu… (dokonãení v tajence).
Tajenku za‰lete do 16. února na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01
Slavkov u Brna. V˘herce získává od LázeÀského domu Slavkov - Austerlitz
Medical, s. r. o. zdarma dva vstupy do vífiivky pro 3 osoby – a dal‰í dva pfie-
kvapení z prodejny Knihy - papír - drogerie Hlásensk˘. Jméno v˘herce zve-
fiejníme v pfií‰tím ãísle, které vyjde 26. 2. 2000. Ze správn˘ch odpovûdí
z minulého ãísla byl vylosována Olga Zbofiilová, DomaÏlická 2, Brno.
1. cenu - zdarma dva vstupy do sauny pro 5 osob - si mÛÏe telefonicky do-
mluvit na tel. ã. 44 22 74 85, a to nejpozdûji do 16. února. Druhou cenu
(knihu) získává Jana âerníková, Palackého nám. 71, Slavkov, tfietí cenu
(knihu) Andûla Zemanová, Polní 1444, Slavkov. Knihy si mohou vyzved-
nout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.

▲ vífiivá vana
▲ sauna
▲ masáÏe

LÁZE≈SK¯ DÛM SLAVKOV

AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o.

Zlatá Hora 1466
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 05/44 22 74 85

LÁZE≈SK¯ DÒM SLAVKOV

AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o.

SluÏby relaxaãního centra
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Datum hod. akce místo konání druh pořadatel

5. 2. 20.00–3.00 Ples ZŠ Tyršova Společenský dům spol. ZŠ Tyršova
10. 2. 17.00 Královna koloběžka - zájezd na divadelní představení (50 Kč/děti, 70 Kč/dospělí) Brno kult. DDM Slavkov u Brna
10. 2. 16.30 Hudební večer žáků sál ZUŠ konc. ZUŠ Slavkov u Brna
11. 2. 19.30–3.00 Školní ples ISŠ Tyršova Společenský dům spol. ISŠ Tyršova
12. 2. 6.30 Jednodenní zájezd na hory - Červenohorské sedlo (150 Kč/osoba) Jeseníky sport DDM Slavkov u Brna
17. 2. 17.30 Koncert posluchačů JAMU - Vojtěch Novák, Petra Pospíšilová sál ZUŠ konc. ZUŠ Slavkov u Brna
19. 2. 19.00 Marnotratný syn - muzikál na motivy biblického příběhu Společenský dům kult. HM-CKS Slavkov u Brna

(účinkují studenti JAMU, hlas vypravěče R. Lukavský). Vstupné 60 a 70 Kč
20. 2. 13.30 Šípková Růženka - zájezd na divadelní představení (50 Kč/děti, 70 Kč/dospělí) divadlo Radost kult. DDM Slavkov u Brna
21. 2.–25. 2. 8.00–15.30 Týdenní příměstský tábor (cena 50 Kč/den) DDM spol. DDM Slavkov u Brna
26. 2. 20.00–3.00 Sportovní ples Společenský dům spol. SK Slavkov u Brna
10.–13. 2. Prezentace města Slavkov u Brna-Austerlitz na veletrhu cestovního ruchu

„Holiday World“ na výstavišti v Praze

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  úúnnoorr  22000000

1. 2. úterý 19.30 hod. KONEC SVÛTA 122 min.

3. 2. čtvrtek 19.30 hod. Kdo se může postavit samotnému Satanovi? Konec tisíciletí v New Yorku. Dobro i zlo ztratí svůj význam? Akční
thriller USA. V hlavní roli A. Schwarzenegger
Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno od 12 let

5. 2. sobota 19.30 hod. TARZAN 88 min.

6. 2. neděle 16.30 hod. Legendární král džungle v animovaném filmu studia Walta Disneye. Český dabing, písně nazpíval Petr Muk
a 19.30 hod. Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno

8. 2. úterý 19.30 hod. ÚTOK Z HLUBIN 110 min.

10. 2. čtvrtek 19.30 hod. Tak dlouho si výzkumní pracovníci laboratoře Aquatica hráli na nedostižné, až se dočkali hrůz soudného dne.
Dobrodružný thriller USA
Vstupné: 39, 41 Kč Mládeži přístupno od 12 let

12. 2. sobota 19.30 hod. WING COMMANDER 99 min.

13. 2. neděle 19.30 hod. Země v ohrožení zákeřných mimozemšťanů. Statečný pilot nadějí celého lidstva. Nejlepší počítačová hra v našich
kinech. Sci-fi film USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

15. 2. úterý 19.30 hod. DOKTOR FLASTR 115 min.

17. 2. 19.30 hod. Příběh studenta medicíny, který si uvědomil, že víc než ticho léčí smích. V hlavní roli Robin Williams –
mistr v rozdávání smíchu a dobré pohody. Komedie USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

19. 2. sobota 19.30 hod. PfiÍSTAV NADÛJE 114 min.

20. 2. neděle 19.30 hod. Mladé ženě se rozpadne manželství. Nový film o vztazích, rodině a lásce, s kouzlem citu a něhy. Romantický film USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

22. 2. úterý 19.30 hod. GENERÁLOVA DCERA 116 min.

24. 2. čtvrtek 19.30 hod. Abyste odhalili pravdu, musíte se řídit lží. J. Travolta v hlavní roli kriminálního thrilleru z vojenského prostředí. Film USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

26. 2. sobota 19.30 hod. SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU 93 min.

27. 2. neděle 19.30 hod. Finský sociolog píše knihy o lovcích v různých zemích. Komedie o lovcích, kdy se více pije než loví.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

29. 2. úterý 19.30 hod. AFÉRA THOMASE CROWNA 114 min.

2. 3. čtvrtek 19.30 hod. Ve hře o všechno může vyhrát jen jeden. Milionáři kradou s noblesou, ale ctižádostivá policistka je připravena
udělat vše. Kriminální komedie USA
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

4. 3. sobota 19.30 hod. STAR TREK: VZPOURA 103 min.

5. 3. neděle 16.30 hod. Bitva o dobytí ráje začala. Další z příběhů nejrozsáhlejšího filmového seriálu o dobývání vesmíru. Akční sci-fi USA
a 19.30 hod. Mládeži přístupno

7. 3. úterý 19.30 hod. MUMIE 125 min.

9. 3. čtvrtek 16.30 hod. V pouštním městě mrtvých dřímá hrůza. Dobrodružný příběh o hledání zlatého pokladu. Hororová komedie USA
Mládeži přístupno

11. 3. sobota 19.30 hod. NEVÛSTA NA ÚTÛKU 118 min.

12. 3. neděle 19.30 hod. Třikrát utekla svým ženichům od oltáře. Bude čtvrtý ženich ten pravý? J. Robertsová a R. Gere v romantické
komedii USA Mládeži přístupno

14. 3. úterý 19.30 hod. VELMI NEBEZPEÃNÉ ZNÁMOSTI 95 min.

16. 3. čtvrtek 19.30 hod. Příběh světáka Valmonta a nezkušené Cecilky odehrávající se v současném Manhattanu. Film USA
Mládeži do 15 let nepřístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

ÚNOR – B¤EZEN 2000
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Na začátku loňského roku byla radou
města (tj. starostou Kostíkem, místo -

starostkou Křivánkovou, ing. Matyášem a pány
Pa lečkem a Seifertem) jmenována komise pro
výstavbu. Jedná se o poradní orgán této rady, do
které byli jmenováni její členové na základě
svého odborného vzdělání či praxe ve staveb-
nictví. Komise zasedala v rychlém sledu za se-
bou v lednu a únoru 1999. Programem byla vět-
šinou odborně nepodstatná podpora politických
rozhodnutí MěR. Očekával jsem, že s podobnou
intenzitou budou členové MěR, postrádající ve
svém středu zástupce s odborným stavebním
vzděláním, iniciovat i následující, teď už pra-
covní zasedání. Když se město Slavkov stalo in-
vestorem několika miliónových staveb, zdálo se
mně to nanejvýš logické. Nestalo se tak.
Nejsem zvyklý figurovat v pracovním týmu,
který nepracuje, a proto jsem si dovolil devíti-
měsíční nečinnost přerušit. Požádal jsem před
koncem roku MěR, aby mi sdělila svoje záměry
s komisí pro výstavbu a navrhl jí buď častější
úkolování této komise, anebo zrušení tohoto po-
radního orgánu, který vlastně nepotřebuje.

Moje přesvědčení o jejím budoucím zodpověd-
ném zvážení situace navíc posílila nově získaná
informace o existenci tzv. „Jednacího řádu ko-
misí Městské rady ve Slavkově u Brna“. V tom-
to dokumentu, který MěR schválila už v květnu
1999, sama sebe zavazuje, že zajistí „úkolová-
ní“ a „…jednání“ komisí „…podle potřeby,
nejméně však jedenkrát za tři měsíce“.

To, co následovalo, mě v myšlenkách vrátilo
nejméně o jedenáct let zpět. MěR přes moji žá-
dost a upozornění neučinila do dnešního dne
nápravu v jednáních komise pro výstavbu. V zá-
konné lhůtě třiceti dnů mi sice neodpověděla na
můj dotaz, ale zato mně písemně uložila úkol,
o kterém dopředu věděla, že je nesplnitelný.
Místo toho, aby si zametla před vlastním pra-
hem, sáhla po jediné nepřesné formulaci z mno-
ha příkladů, kterými jsem se ve své výzvě sna-
žil pouze ilustrovat naléhavost svého apelu
k činnosti. A to vše s pohrůžkou, že když nedo-
kážu, tak budu odvolán. Ne, že by mně vadila
absence v komisi, která nevyvíjí žádnou čin-
nost, ale byl jsem přímo zděšen z následného
roztočení kolotoče hysterických kroků a dema-

Je odvolání tím nejlep‰ím fie‰ením problémÛ?

MěR v květnu 1999 přijala jednací řád pro
činnost komisí, v němž vytyčila základní poža-
davky na jejich práci a stanovila pro každou ko-
misi náplň její činnosti. U komise pro výstavbu
jde o tyto oblasti působnosti: navrhuje  mož-
nosti řešení výstavby ve městě v souladu
s územním plánem, vyjadřuje se k investičním
záměrům města v oblasti výstavby, vyjadřuje
se k dlouhodobé koncepci výstavby města.
V žádném případě však komise nemůže suplo-
vat práci stavebního úřadu ani odboru investic,
za tuto oblast zodpovídají placení pracovníci
MěÚ. Dále rada stanovila, že komise se mají
scházet podle potřeby, nejméně však jednou za
tři měsíce. 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměry inves-
tičních akcí se připravují současně s rozpočtem
na celý kalendářní rok, sešla se komise pro vý-
stavbu k této problematice několikrát v prvním
čtvrtletí 1999. Nejednala o podpoře politických
rozhodnutí MěR, ale o podpoře bytové výstav-
by a plynofikace MŠ Ko láčkovo.V dalším ob-
dobí využívala rada profesních znalostí a zku-
šeností členů komise zejména ve výběrových
řízeních na investiční akce - členové komise
(včetně Ing. Budíka) byli jmenováni do výbě-
rových komisí. Ty pracovaly prakticky indivi-
duálně v průběhu celého roku. Tato činnost je
specifická právě pro komisi pro výstavbu a je
pro MěR velkým přínosem. 

Z důvodu zdravotních problémů a následné
hospitalizace předsedkyně komise pro výstav-
bu  se celá komise na pravidelné schůzce v prů-
běhu jarních a letních měsíců nesešla. O čin-
nosti komise nás její předsedkyně informovala
v listopadu 1999 na zasedání MěR. V tuto dobu
se na MěR písemně obrátil rovněž Ing. Budík.
Ve svém dopise upozornil MěR na nečinnost
komise a zejména na některé aktivity Ing. arch.
Tupé. Tato tvrzení mohla Ing. Tupou natolik
poškodit, že zvažovala podání žaloby na Ing.
Budíka. 

MěR vyzvala Ing. Budíka, aby svá tvrzení
doložil a v případě, že se mu to nepodaří, aby
zvážil své setrvání v komisi pro výstavbu (toto
rozhodnutí má pisatel zřejmě na mysli jako
úkol, o němž rada dopředu věděla, že je nespl-
nitelný). Navíc bylo uloženo kontrolní komisi
MěR dané skutečnosti prověřit. Šetřením kon-
trolní komise nebylo žádné tvrzení Ing. Budíka
potvrzeno. Starosta s jeho zástupkyní při osob-
ním jednání s Ing. Budíkem celou záležitost
osobně probrali a seznámili Ing. Budíka s usne-
sením MěR.

Do dnešního dne nedoložil Ing. Budík svá
tvrzení proti Ing. arch. Tupé a navíc obvinil
kontrolní komisi, že kontrolovala skutečnosti,
které nesouvisely s jeho dopisem. Starostovi
města zaslal kopii dopisu, v němž upozorňuje
předsedkyni komise, že bude velmi zvažovat,
jestli nepožádá radu o přehodnocení jejího jme-
nování předsedkyní komise pro výstavbu.

MěR na své 22. schůzi dospěla k závěru, že
Ing. Budík řeší prostřednictvím komise zejmé-
na své osobní záležitosti a zájmy a rozhodla
o jeho odvolání z komise. Těmto vykonstruova-
ným obviněním věnovala MěR několik hodin
práce, v nichž se mohla zabývat záležitostmi,
které by byly ku prospěchu celému městu. 

Každý pisatel, který vznese obvinění  adre-
sovaná úřadu, musí počítat s tím, že obvinění
budou prošetřena a v případě jejich smyšlenos-
ti by měl být připraven nést důsledky.

V žádném případě nešlo ze strany MěR o po-
litickou záležitost a návrat ke „starým pořád-
kům“, jak pisatel uvádí. Důkazem je i usnesení
MěR, v němž dává možnost zástupcům US,
kteří Ing. Budíka do komise navrhli, aby v pří-
padě zájmu navrhli nového kandidáta na člena
této komise.     Mgr. Petr Kostík 

Mgr. Věra Křivánková

K odvolání Ing. Budíka z komise pro výstavbu

Ve Slavkovském zpravodaji si na stránkách „Zprávy z městského úřadu“ mohli čtená-
ři přečíst informaci o mé písemné komunikaci s radou města. Týkala se problematiky ko-
mise pro výstavbu. Považuji za důležité občany o tomto problému podrobněji informovat.

Pfiíspûvky ãtenáfiÛ nemusejí vyjadfiovat sta-
novisko redakãní rady.

gogické atmosféry plné pomluv. Výsledkem
bylo opravdu moje odvolání. Přemýšlel jsem,
jestli se mám obhájit zveřejněním všech píse-
mných dokumentů případu. Ale vzhledem
k rozsáhlosti této písemné korespondence jsem
se rozhodl poskytnout ji zvoleným zástupitelům
za ODS a US, kteří případným zájemcům pro-
blematiku určitě rádi vysvětlí.

Mockrát jsem se už ptal sám sebe: „Stojí
mně za to dělat si nepříjemnosti, poodkrývat
roušku nad něčím, co zdánlivě funguje dobře,
nechat se zostouzet za projevení jiného názo-
ru?“ Ale také: „Nevracíme se náhodou ke sta-
rým pořádkům?“ Odpověď jsem našel až v po-
sledních dnech. Pokud by se občané nezajímali
o věci veřejné, tak šance na trvalý návrat ke
„starým pořádkům“ bude mnohem větší.

Přál bych voličům ve Slavkově u Brna, aby
měli za tři roky stejně jasný názor, jako mám já
už dnes.

Dne 17. 1. 2000 Ing. Luděk Budík

Rok s rokem se sešel a z našeho kalendáře zmizely
devítky. Přestože píšeme rok 2000, závěrem minulého
roku naše město ožilo netradičním setkáním, které stojí
za povšimnutí
▲ během vánočních svátků naproti naší radnice vyrostl bet-

lém a díky iniciativě p. Vavra a slavkovských občanů ten-
to betlém ožil živými obrazy 26. 12. 1999.

▲ 31. prosince 1999 se stal zámecký areál dostaveníčkem
pro zahraniční návštěvníky, kteří se v závěru 20. století
rozhodli v poslední den roku navštívit naše město.

▲ poprvé v historii slavkovského zámku se jeho brány otev-
řely 1. ledna roku 2000 pro několik stovek zahraničních
turistů, kteří společně s průvodci a účinkujícími v dobo-
vých kostýmech přivítali doprovodným programem a pro-
hlídkou zámku nový rok. Obě agentury, které tuto akci po-
řádaly, se již dohodly na opakování této zdařilé akce 
i 1. 1. 2001.

▲ nový rok měli možnost přivítat občané města návštěvou
novoročního koncertu v kostele Vzkříšení Páně, který po-
řádal římskokatolický farní úřad ve Slavkově u Brna.
Kolem 200 vděčných posluchačů vyslechlo Českou mši
vánoční J. J. Ryby v podání pěveckého sboru Vítězslav
Novák.

▲ 14. ledna pořádala ZUŠ ve svém sále Novoroční koncert,
takže kdo nebyl na České mši vánoční, měl možnost nav-
štívit tento koncert.

▲ společenské akce v roce 2000 zahájil Moravský rybářský
svaz Slavkov u Brna ve Společenském domě prvním ple-
sem letošní sezóny Rybářským věnečkem. Závěrem led-
na se sejdeme na tradičním Lidovém plese opět ve
Společenském domě Slavkov u Brna.

▲ v měsíci únoru bude Historické muzeum – Centrum kultur-
ních služeb Austerlitz pokračovat v úpravách a úklidu zá-
meckých galerií a zámeckého podzemí před blížící se tu-
ristickou sezónou.

▲ v polovině února bude město prezentovat svoje společen-
ské, kulturní a sportovní aktivity na mezinárodním veletr-
hu cestovního ruchu Holiday World v Praze. aVK

✉

• KOUPÍM STARÉ: – pohlednice, sbírky
známek, dopisy, korespond. lístky, poštov-
ní průvodky apod. L. Studený, Na Liškově
71, 683 52 Křenovice u Slavkova, tel.
05/44 22 36 15

• TRIANGL LEASING – prodej domácích
spotřebičů a mobilních telefonů Eurotel na
splátky i za hotové bez navýšení a bez ru-
čitele. Tel. 05/44 22 05 83, 0604 52 11 49.

INZERCE
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Vážení občané, dovolte mi, abych
reagoval na články ve Slavkovském

zpravodaji týkající se odvolání tajemníka
Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

Tvrzení městské rady, že městský úřad pod
mým vedením nepracoval dobře, nebo dokonce
pracoval špatně, zásadně odmítám, dokonce si
dovolím tvrdit, že patřil v okrese Vyškov k těm
nejlepším, což by se dalo doložit výsledky
všech kontrol, které za mého působení na úřadě
proběhly. Tímto nezpochybňuji pravomoc
městské rady tento krok učinit, nemohu ale sou-
hlasit s tím, jakým způsobem je stále zdůvodňo-
ván. Vždy jsem se snažil odpovědně přistupovat
ke všem připomínkám k práci městského úřadu.

Ohlédnu-li se zpět, již v předvolebních set-
káních zaznívalo od různých kandidátů, že je
třeba „něco“ změnit. Pokud mi na přímý dotaz,
jaké změny mají na mysli, nebylo odpovězeno,
považoval jsem a nadále i považuji tyto výroky
za populistická hesla, která nic neřeší. Po ko-
munálních volbách v listopadu 1998 byli ti, kte-
ří nejvíce volali po změnách bez konkretizace,
zvoleni za členy městské rady. S městskou ra-
dou, která chápe poradní hlas tajemníka měst-
ského úřadu vyplývající ze zákona o obcích tak,
jako tato rada, se velice těžko spolupracuje, a je
tedy i logickým vyústěním i odvolání mé osoby
z funkce tajemníka úřadu.

Je pravda, že mi městská rada dne 9. 8. 1999
vyslovila hrubou nespokojenost s přípravou
zprávy plnění usnesení městské rady. Tato zprá-
va byla zpracována tak, jak doposud byla měst-

ské radě předkládána. Jak vyplývá z usnesení
městské rady, bylo hlavním důvodem vyslovení
nespokojenosti řešení personálních otázek, jež
jsou ze zákona o obcích v pravomoci tajemníka.
K vyjádření k tomuto usnesení městské rady,
které jsem předložil na její následující schůzi,
městská rada odmítla přijmout usnesení, přesto-
že jsem zde popsal určité problémy komunikace
mezi městským úřadem a městskou radou a sou-
časně jsem navrhoval způsoby řešení.

Zcela mne překvapil průběh jednání městské
rady konané dne 27. 9. 1999, kdy bylo měst-
skou radou na jejím závěru (tj. cca ve 23.30 ho-
din) ve strhujícím tempu, které ve mně zane-
chalo dojem předem dohodnutého scénáře,
schváleno odvolání mé osoby z funkce tajemní-
ka úřadu, které nebylo ani zařazeno do progra-
mu jednání městské rady. Zdůvodnění starosty
mi znělo v uších jako dobře připravený politic-
ký projev, ve kterém starosta nepřipustil jinou
variantu než můj odchod z radnice. I následné
kroky vedení radnice nezanechaly žádných po-
chyb o tom, že jsem pro ně nepřijatelnou osobu
v jakémkoliv setrvání na městském úřadě.

Největším zklamáním pro mne byl postoj
všech členů městské rady bez výjimky, s jakou
lehkostí a bez slyšení mého názoru byli schopni
rozhodnout v této věci. Věřím, že si každý, kdo
se touto záležitostí zabýval (a doufám, že
k tomu napomohlo i toto mé vyjádření), udělá
obrázek o celé tak medializované kauze.

Ing. Vojtěch Novotný

Vyjádfiení k odvolání tajemníka MÚ ve Slavkovû

okénko
Územní organizace Svazu diabetiků Slav kov

ve spolupráci s cestovní kanceláří ZMS tours
Brno uskuteční ozdravný pobyt pro kompenzo-
vané diabetiky a jejich rodinné příslušníky do
Itálie. Zájezd je devítidenní v termínu 22. 9.–1.
10. 2000 s ubytováním v italském přímořském
středisku CESENATICO na jadranském pobřeží
v oblasti Romagna a Rimini.

Cena s poskytnutou slevou je 2450 Kč (stejná
pro diabetiky i ostatní účastníky) zahrnuje dopra-
vu autobusem, ubytování v apartmánech pro 4
osoby s příslušenstvím, spotřebu energie a vody,
služby delegáta CK a základní pojištění.
Povlečení a strava vlastní s možností přípravy ve
vybavené kuchyňce. Výlety do okolí je možné
zaplatit v Kč, a to: Ravena 270 Kč, Florencie 370
Kč a San Marino 90 Kč.

Přihlášky a informace obdržíte každé úterý na
poliklinice, místnost č. 142, nebo na tel. 05/44 22
19 46. Termín podání přihlášky do 20. 2. 2000,
zaplacení poplatku do 31. 5. 2000 na základě
faktury od cestovní kanceláře ZMS tours,
Divadelní 3, Brno, tel. 05/44 22 14 84.

Přednášky a besedy v rámci edukačně moti-
vačního programu pro diabetiky začínáme v úno-
ru t. r. v LD Austerlitz Medical na Zlaté Hoře.

Marie Miškolczyová,
předsedkyně OÚ Svazu diabetiků

✉

Již dříve jsme ve Zpravodaji informovali o novém přírůstku v našem zookoutku – huse labutí.
Radost všem milovníkům přírody a návštěvníkům zookoutku pokazil začátkem ledna brutálním
činem neznámý ničema, který z nepochopitelných pohnutek podřízl husu labutí a jednu bernešku
a pohodil je pod násypem obchvatu Foto: R. Lánský

Šlapací kolo
přežije století. A ty, co dal děda na půdu, při-

cházejí opět do služby. Těm, co bydlí dál od nád-
raží. Už desítky let nejezdí z náměstí autobus
k vlakům, jako kdysi pragovky autodopravce
Františka Tichého. To bylo v dobách, kdy ze
Slavkova a nejbližšího okolí jezdili zaměstnanci
nejen do brněnských továren, ale až do Kuřimi –
včetně sobot. Pro ně byly brzy ráno vypraveny ze
Slavkova dva dělnické vlaky a jedna vagónová
posila. Z Archlebova jezdil autobus dopravce
Jana Škrháka, z Kobeřic Knésla a z Heršpic
Maláče. A ti ostatní byli odkázáni na ona šlapa-
cí kola. A nebylo jich málo. U nádraží byly v ne-
přetržitém provozu dvě úschovny kol – Horákova
a Hrubých – se stovkovou kapacitou.

A dnes není kolo zbavené všeho zbytečného
(často i předepsaného) vybavení u nádraží
ČSAD i ČD kam dát, aby na ně moc nepršelo
a uchovalo se do příjezdu majitele z práce v po-
jízdném stavu. Úschovny zmizely v důsledku roz-
šíření komunikací – bez náhrady. Ještě, že je za
dopravní kanceláří ČD neudržovaný záhon a ně-
koli bříz. Taková situace je asi nejhorší na naší
trati. Na jiných jsou stání pro kola, mnohde s pří-
střeškem. Tuto situaci ale dnes nemá asi kdo ře-
šit. Zaměstnanci železniční stanice byli zreduko-
váni jen na dopravní službu. Náčelník má sídlo
v Blažovicích. Má navíc na starosti stanice od
Šlapanic po Nesovice s hlavní starostí, jak získat
více přepravců na koleje a co nejvíce ušetřit.
Např. v Křenovicích na dolním nádraží je pod
přístřeškem stojan – samoobsluha a nutný vlast-
ní zámek na kola. U nás by pro začátek stačilo
vyhrazené místo zatím na 15–20 kol. Na jaře se
uvidí o kolik více. Vždyť my dnes nemůžeme za to,
že obě nádraží jsou tam, kde jsou. Ať už z vůle
tehdejších starostů, či majitele cukrovaru nebo
zrádných geologických podmínek na jižním okra-
ji města. Pomalu nás přibývá a odkázáni na ve-
řejnou dopravu budeme jistě ještě dlouho – a ve
Slavkově se zatím všichni neuživíme. (s)

Starší občané pamatují park bohatě osídlený
ptactvem i zvěří. Nejvíce ptactva dle mých po-
zorování bylo v parku počátkem padesátých let.
Tehdy v parku hnízdili i holubi doupňáci, rehek
zahradní, dudek, oba druhy žlun (zelená
i šedá), pěnice vlašská i slavíková, dva druhy
budníčků, lindušky lesní a půvabným zpěvem
se ozývalo až 11 samečků sedmihlásků hajních.
Hnízdiště zde nacházelo v některých letech
více než 60 párů špačků, výjimečně se v boha-
tém keřovém podrostu objevil i slavík.

V sedmdesátých letech byla provedena ob-
nova a přestavba parku, která měla na množství
ptactva negativní vliv. Zatímco v roce 1952
hnízdilo v parku 39 ptačích druhů v 225 párech,
v roce 1988 to bylo pouze 22 druhů v 73 párech,
z toho 4 druhy nové, jako hřivnáč, kalous, bud-
níček menší, kvíčala. Zmizelo 17 druhů a znač-
ně klesl počet zastoupení. Smýcení starých

Ptáci slavkovského parku
vzrostlých stromů včetně stromů ovocných
a snížení plochy souvislých keřových porostů
zvláště v horní části mělo za následek ztrátu
vhodných hnízdišť a úbytek potravní nabídky.
Zmi zely i lovné druhy zvěře, a to koroptve, ba-
žanti i zajíci dosud každoročně v parku lovení.

V současných letech v parku hnízdí s men-
šími rozdíly méně než 20 druhů a přibližně dal-
ších 12 druhů zde nalézá potravu a úkryt v době
tahu a v zimním období. Významnou potravní
nabídkou jsou již od léta plody střemchy, po-
zději jeřábu, svída dřín a jiné keře, semena hab-
ru a lípy, v semenných letech žaludy a bukvice.
Z jehličnanů míšky bohatě zastoupených tisů.

Zámecký park díky svému propojení aleje-
mi stromů, které slouží jako biokoridory pro
pohyb ptactva, zůstává významným biotopem
a na jaře oázou ptačího zpěvu v centru našeho
města. Eugen Pohle
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PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
studie, projekty pro stavební povolení, realizaãní doku-
mentace vãetnû rozpoãtu nebo i jednotlivé ãásti – stavební,
instalace zdravotechnické, topenáfiské, plynoinstalace aj.

Vypracujeme variantní technické a materiálové fie‰ení
Pondûlí aÏ pátek 7.00–15.30 hod., jindy dle dohody

STAVBY A PROJEKTY
Brnûnská 93, 684 01 Slavkov u Brna

Tel./fax: 05 - 44 22 72 57 NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16 05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37 05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7 068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206 0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4 0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18 0508/33 37 10, kl. 25

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

Království
plné elektra

www.elektro-spacil.cz

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

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – listopad, prosinec
Filip Komín, Zlatá Hora 1364
Dominik Uhlíř, Zlatá Hora 1349
Michaela Krejčířová, Slovákova 1267
Jakub Klesal, Nádražní 1157
Barbora Kučerová, Slovanská 1322
Lukáš Přibyl, Tylova 419

ZEMŘELI – prosinec
František Opluštil, Husova 4, 77 let
Miloš Vymazal, Špitálská 857, 63 let
Miroslava Nechvátalová, Čapkova 572, 82 let

Něco málo o zubech
Pes má 28 mléčných a 42 trvalých zubů. Kočka

o něco méně, a to 24 mléčných, po výměně pak 30
trvalých. Výměna zubů probíhá mezi 5–7 měsí-
cem. Pozdější přetrvávání se tak děje u malých
a trpasličích plemen př. yorkshire, čivava, maltéz-
ský pinč. Je proto důležité navštívit veterinárního
lékaře a nechat přetrvávající zuby vytrhnout.

Správně utvářený skus je takový, při kterém
spodní řada řezáků se lehce dotýká zadní plošky
horních řezáků. Předsunutím přední řady řezáků
před horní řadu mluvíme o tzv. předkusu, který je
pro mnohá krátkolebá plemena typický (boxer,
pekinez, shit-zu), pro dlouholebá však nežádoucí.
Mírné anomálie postavení zubů se dají do jisté
míry korigovat rovnátky, při větších odchylkách
jde už o vadu růstu čelisti, jejíž náprava je chirur-
gicky obtížná, nicméně možná. Podobné problé-
my mohou nastat při tzv. podkusu, kdy je horní
čelist delší než spodní.

Je třeba se též zmínit o tvorbě zubního kame-
ne. Vzniká ukládáním minerálií slin do plaků,
utvořených ze zbytků potravy. Tento „pancíř“ se
buď nachází na povrchu zubu, v horším případě se
dostává pod dáseň a obnažuje tím kořen zubu.
Nejen, že se zub stává náchylnější na kaz či hrozí
jeho uvolnění ze zubního lůžka, ale především se
zde hromadí bakterie, které způsobují zánět dás-
ně, nepříjemný zápach z dutiny ústní a bolestivost.
Tato místa se pak stávají rezervoáry infekce, která
pak může postihovat funkci jater, srdce či ledvin.
Z těchto důvodů je důležité nechat vašemu zvířeti
odstranit zubní kámen. V současné době je k to-
muto úkonu používáno ultrazvukové zařízení, kte-
ré dokonale zbaví chrup zubního kamene.
Vhodnou prevencí je pravidelné čištění chrupu, ne
však humánními pastami, které jsou pro psa dráž-
divé. Na trhu je momentálně pestrý výběr zubních
past pro psy, ovšem záleží na kvalitě. Je možné též
zakoupit speciální granule, které svou strukturou
mechanicky obrušují povrch zubu.

Problém zubního kazu není tak frekventovaný
jako u lidí, je však možné jeho odstranění a vypl-
nění vzniklé dutiny. Na jeho vzniku se podílí pře-
devším nevhodná strava bohatá na cukry (čokolá-
da!). Ne všechno, co máme zrovna v oblibě
a myslíme si, že je dobré pro našeho miláčka,
zrovna prospívá jeho zdraví!

Případné dotazy na tel. čísle 44 22 75 92.
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Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Sýkora uhelníček

Mezi méně známé druhy sý-
kor patří uhelníček lesní – Parus
ater. Jsou to drobní obyvatelé
jehličnatých lesů Evropy a Asie
od Irska po Kamčatku. Naše kra-
je osídlili celkem nedávno.
Rozšířili se k nám v minulém sto-
letí společně se zaváděním jehlič-
natých stromů do našich lesů.
Nevyhýbají se však i lesům smí-
šeným. Pilně a pečlivě prohledá-
vají výhonky, kde posbírají hmyz všech stadií
vývoje, tedy i drobná vajíčka, kterými většina

hmyzu přezimuje. Ze severních
oblastí se na zimu uhelníčci po-
souvají k jihu, ptáci, kteří hnízdí
u nás, jsou však většinou stálí.
Od srpna, hned po vyhnízdění,
se potulují po okolí, často ve
společnosti jiných druhů sýkor.
V létě je můžeme spatřit i vyso-
ko v horách v porostech kleče.
V několikaletých intervalech se
vyskytují invazně ve větším
množství i v nižších polohách,
kde nalézají jehličnaté stromy.

Takový invazní výskyt většího množství těch-
to sýkorek byl pozorován minulou zimu v na-
šem městě a v okolí.V dlouholetém období
činnosti kroužkovací stanice České ornitolo-
gické společnosti bylo označkováno kolem
1500 uhelníčků. Velká většina zpětných hláše-
ní pochází ze vzdálenosti menší než 100 km
od místa kroužkování. Bylo však zjištěno, že
přibližně dvakrát za desetiletí se i naši ptáci
stěhují na zimu na jihozápad Evropy. 

V našem nejbližším okolí jsou pravidelný-
mi hosty ve slavkovské oboře, kde pravidelně
zaletují na krmeliště a krmítko na střelnici.
Odtud alejemi a sady navštěvují parky a za-
hrady. Od jiných druhů sýkor se liší hlavně bí-
lou skrvnou na lících a v zátylku černé hlavy.
V lesích, kde jsou pro hmyzožravé ptáky vy-
věšovány budky v rámci ochrany lesa, bývají
uhelníčci hned po sýkorách koňadrách nej  -
častějšími nájemníky. V přírodě hnízdí často
i ve skalních štěrbinách, v dutinách kamen-
ných staveb, v pařezech i zemních dutinách.

Budeme-li chránit prostředí a vzrostlé jeh-
ličnaté stromy, budou tyto roztomilé sýkorky
oživením naší zimní přírody a odmění se nám
hubením škůdců na stromech.

Milan Hrabovský

Základní organizace
âeského zahrádkáfiského svazu

Slavkov u Brna sdûluje,
Ïe pfiijímá

objednávky na ovocné stromky

BROSKVÍ A MERUNÛK
pro leto‰ní jarní v˘sadbu a také na

SADBOVÉ BRAMBORY
na jaro 2000.

Písemné nebo osobní objednávky pfiijímá
Miroslav Rys st., ul. âSA 253,

a to nejpozdûji do 25. 2. 2000.
V˘bor ZO âZS Slavkov

Kresba: vnuk znalce ptac-
tva našeho města a okolí p.
E. Pohleho – Tomáš Pohle

Poznámka
Redakční uzávěrka pro předání podkladů

do příštího čísla je 14. února. Přednostně bu-
dou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4 psané psacím strojem. U delších
příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. (red)


