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• Pane starosto, stále se hovoří o přenesené
státní správě na malé okresy. Jaký je stav?

Od posledního článku, jenž byl zveřejněn
v zářijovém čísle, se významným způsobem ak-
tivizovaly obce v Brněnském kraji a pochopitel-
ně i ve slavkovském regionu. Starostové sedm-
nácti obcí Slavkovska podpořili petici o zařazení
města Slavkova u Brna do struktury Obecních
úřadů III, což představuje 19 780 občanů našeho
regionu. Dne 17. října proběhlo shromáždění
starostů okresu Vyškov se zástupci ministerstva
vnitra. Při tomto jednání byla předána zmíněná
petice Dr. Matulovi. Zástupci obcí v okrese de-
monstrovali vůli rozdělení současného vyškov-
ského okresu na tři části, jak bylo již minister-
stvu několikráte písemně sděleno.

Podle časového harmonogramu mají města
a obce odevzdat svá stanoviska písemně do 15.
11. 2000 na ministerstvo vnitra, které do konce
roku zpracuje přijaté podklady. V měsících
březnu až v květnu se předpokládá projednání
ministerského návrhu ve vládě a následně
v podzimních měsících roku 2001 v Poslanecké
sněmovně, která zákonem určí pověřené měst-
ské úřady. 

Městský úřad ve Slavkově u Brna zpracoval
společnou žádost města a obcí, jež obsahuje
odůvodnění v sedmi bodech, petici podepsanou
osmnácti starosty, počet obyvatel regionu,
vzdálenosti jednotlivých obcí od Slavkova, pod-

V pátek 3. listopadu navštívil Slavkov u Brna místopředseda vlády a ministr financí Ing. Pavel
Mertlík, CSc. Starosta města Mgr. Petr Kostík s poslancem Parlamentu ČR Mgr. Bohuslavem
Sobotkou mu pří této příležitosti předali písemné stanovisko města Slavkova k návrhu a realizaci
druhé fáze reformy územní veřejné správy. Zřízení Slavkova městem pověřeným výkonem státní
správy podporuje nejen vedení města, ale i obce v mikroregionu Slavkovska. Ministr Mertlík byl
požádán jako člen vlády České republiky o podporu tohoto stanoviska. Foto: archiv OÚ

V sobotu 2. prosince od devíti hodin ráno
bude slavkovské náměstí vyhrazeno stánkové-
mu prodeji, ukázkám řemesel a řemeslných vý-
robků. Počet přihlášených stánkařů s různým
sortimentem zboží (keramika, suché vazby,
proutěné výrobky, čaje, bižuterie, sklo, perníč-
ky, cukrovinky, dřevěné hračky, dřevěné nádo-
bí, cínoví vojáčci, výroby z kůže, med a medo-
vina, vyšívané ubrusy, obrázky, kovářské
výrobky, paličkovaná krajka, ukázky starých ře-
mesel, chov domácích zvířat a mnoho dalších)
dosahuje téměř stovky.

V 10.30 h projede náměstím kočár s rakous-
kým císařem a ruským carem, kteří budou přijati
před slavkovskou radnicí purkmistrem. Jejich
cesta bude pokračovat na zámek, kde od 12 do
16 hodin můžete navštívit zámeckou expozici

s programem oživené historie na téma bitvy tří
císařů. Na náměstí bude pokračovat program od
13 hodin. V programovém bloku vystoupí histo-
rická kapela KRLESS, Malé divadélko
Novákových se představí s jarmarečním loutko-
vým divadlem a Duo in Flamenus předvede oh-
ňovou show s orientálním tancem.

Sobotní program bude zakončen přibližně
okolo 17. hodiny příjezdem císaře Napoleona
v doprovodu vojáků na slavkovské náměstí
a ohňostrojem v 17.30 h ze zámeckých koníren.

V neděli 3. prosince bude opět v zámecké
expozici v době od 12 do 16 hodin probíhat pro-
gram oživené historie na téma bitvy tří císařů.
Pracovníci Historického muzea, kteří se na rea-
lizaci programu podíleli, vás všechny srdečně
zvou. HM

Přijďte na řemeslný jarmak
Stalo se již tradicí, že ke vzpomínkovým akcím k výročí bitvy tří císařů pořádá-

me na slavkovském náměstí historický řemeslný jarmark s programem. V tomto
směru nezklameme ani v letošním roce.

Starosta mûsta odpovídá na dotazy obãanÛ

Bude Slavkov „mal˘m okresem“?

P R O G R A M
pietních a vzpomínkových akcí ke 195. výročí bitvy tří

císařů 2. a 3. prosince 2000 ve Slavkově u Brna
Sobota 2. prosince
12.00–16.00 Oživená historie s tématem bitvy tří
císařů na slavkovském zámku
SLAVKOVSKÉ NÁMĚSTÍ:
9.30–17.30 Historické a řemeslné tržiště

10.30–11.00 Příjezd rakouského císaře a ruského
cara na slavkovskou radnici

13.00–17.00 Programový blok na tržišti
• historická kapela KRLESS
• Malé divadélko Novákových
• ohňová show
Příjezd císaře Napoleona
v doprovodu vojáků

17.30 Ohňostroj

Neděle 3. prosince
12.00–16.00 Oživená historie s tématem bitvy tří

císařů na slavkovském zámku
Vstupné na Oživenou historii do zámku po oba

dny: dospělí 50 Kč; děti, vojsko 40 Kč

(Pokračování na str. 2)

Poslední letošní výstava
Ve slavkovském zámku se stalo již tradicí za-

končit rok předvánoční výstavou. Tentokrát zahá-
jíme ve čtvrtek 7. prosince v 16 hodin
v Rubensově sále výstavu s názvem Stolování
včera a dnes v zámku a podzámčí. Přijďte se po-
dívat, jak stolovali naši předkové a co se učí stu-
denti hotelové školy na Integrované střední škole
ve Slavkově. Výstava, kterou připravují společně
učitelky ISŠ a zaměstnanci muzea, bude přístupná
v OK galerii od 7. prosince do 1. ledna v úterý až
neděli od 9 do 16 hodin mimo 24. 12.

V předvánočním čase můžete v prodejní ga-
lerii najít i vhodný dárek pro své blízké. HM
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na změnu otevírací doby v měsíci
prosinci 2000 po dobu vzpomínko-
vých akcí na bitvu tří císařů:

2. prosince  9–17 hod. 
3. prosince 11–17 hod.

ostatní dny:
pondělí–pátek 9–16 hod.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 
si Vás dovoluje upozornit

Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 05/44 22 09 88  •  e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracovala
Mgr. Vûra Kfiivánková

Na základě předložených a projednaných ma-
teriálů RM

1. Schvaluje
- zahájení řízení o záměru města prodat z ma-

jetku města část pozemku par. čís. 1477 zahrada
o výměře 80 m2 v ulici Jiráskova

- zahájení řízení o záměru města prodat z ma-
jetku města pozemek par. čís. 760/3 zahrada
o výměře 3 m2 v ulici Slovákova

- předložený plán zimní údržby místních ko-
munikací na rok 2000/2001

- schvaluje uvolnění částky 185 000 Kč z re-
zervy HM na výstavu Napoleonské války a čes-
ké země

- pořádání akce „měření glykemie“ v prosto-
rách polikliniky dne 14. 11. 2000

2. Bere na vědomí
- zprávu o vedení kroniky města a vyslovuje

poděkování kronikářce města paní Kro páčkové
ze její činnost

- informaci o přípravě akce „výročí bitvy“
- návrh finančního zajištění výstavy Napo -

leonské války a české země s požadavkem dofi-
nancování výstavy v roce 2001 z rozpočtu HM

- přiobjednání jedné strany v 10. čísle Slav -
kovského zpravodaje

3. Neschvaluje
- prodej parcely par. čís. 2808 v lokalitě síd-

liště Nádražní
4. Ukládá
- řediteli HM předložit RM výhled hospoda-

ření HM do konce roku 2000
- řediteli HM předložit RM příjmovou stránku

akce „výročí bitvy“
- řediteli HM realizovat náhradní alternativu

řešení únikových cest z prostor kinosálu

5. Doplňuje
- podmínky pro přidělování bytů v DPS: ža-

datel, který odmítne přijmout přidělený byt,
bude zařazen na konec pořadníku, pokud proje-
ví zájem zůstat zapsán v pořadníku

6. Přiděluje
- byty s finanční spoluúčastí v lokalitě Polní –

Litavská (dle kriterií přijatých ZM dne 6. 3.
2000) panu Pavlu Šolcovi, Zl. Hora 1367, Mgr.
Ivetě Šolcové, Zl. Hora 1367, slečně Jarmile
Volešové, Nádražní 1181.

40. schůze rady města – 23. 10. 2000

Na základě předložených a projednaných mate-
riálů RM

1. Schvaluje
- použití vlastních zvýšených příjmů ZUŠ na

zhodnocení stávajícího vybavení školy
- napojení zvýšených příjmů ZŠ Komenského

(pojistná událost) na výdajovou stránku rozpočtu
(oprava, údržba)

- uvolnění finančních prostředků z vázané rezer-
vy HM na zvýšené výdaje v rámci oslav výročí bit-
vy a na restauraci gobelínu (podíl k dotaci MK ČR)

- dohodu o výměně bytů mezi p. Vičíkem –
Nádražní 1156, Slavkov a panem Doleželem –
V sídlišti 35, Rousínov

- zahájení řízení o záměru města pronajmout no-
siče za účelem umístění reklamního zařízení

- povolení prodeje vánočních stromků a ryb
v předvánočním období na parkovišti v ul. B.
Němcové

- bezúplatný převod tiskárny STAR-LC15 z ma-
jetku města na Polici ČR

- zahájení řízení o záměru pronajmout prostory
společenského domu (po firmě OSCAR)

- vyplnění a zaslání dotazníku Ministerstva vnit-
ra k II. etapě reformy veřejné správy v intencích
usnesení ZM ze dne 28.8.2000

2. Bere na vědomí
- přehled kulturních aktivit na rok 2001 a dopo-

ručuje řediteli HM usilovat při realizaci těchto ak-
tivit o snížení ztrátovosti

3. Ukládá
- řediteli TSMS realizovat maximum prací na re-

kultivaci skládky (dle finančních a klimatických
podmínek)

- řediteli TSMS předložit RM veškeré podklady
potřebné ke změně formy jeho organizace 

4. Doporučuje k předložení zastupitelstvu
města

- rozbor hospodaření města a jeho organizací za
3. čtvrtletí 2000

- schválit změnu formy TSMS z rozpočtové na
příspěvkovou organizaci

- zprávu o výsledku řízení o záměru města pro-
dat z majetku města pozemek par. čís. 3721/1, za-
hrada, v lokalitě Zlatá Hora

- právníkovi města pokračovat v řešení převodu
podílu domu č. p. 683 a podílů na pozemcích
597/2 a 605 do vlastnictví města.

41. schůze rady města – 6. 11. 2000

Pfiíspûvek na práci s mládeÏí
Právnické a fyzické osoby, které pravi-

delně pracují s mládeží a chtějí požádat o fi-
nanční příspěvek na tuto činnost, si mohou
vyzvednout na podatelně MěÚ formulář
pro podání žádosti.

Vyplněná žádost musí být předána na
MěÚ do 31. 1. 2001. Současně upozorňuje-
me příjemce příspěvku na rok 2000, že jsou
povinni předložit do 31. 12. 2000 vyúčtová-
ní poskytnutého příspěvku. 

Mgr. Křivánková

Není jednoduché uspokojit tak široké spekt-
rum zájemců o stravování při dodržování všech
hygienických a výživových norem. Tyto nor-
my jsou pravidelně kontrolovány hygienickou
stanicí. Na základě vyhodnocovaných výsled-
ků z přiložených jídelníčků se posuzuje vyvá-
ženost a pestrost obědů, zařazování zelenino-
vých salátů a ovoce. Pro zajímavost uvádím, že

každý, kdo odebírá obědy z naší jídelny, nikdy
nedostane jídlo, které by bylo připravováno na
přepáleném tuku. Za povšimnutí stojí i ten
fakt, že nepoužíváme dráždivá koření s obsa-
hem kyseliny glutamové; to zůstává daleko za
dveřmi naší kuchyně.

Dalším limitujícím faktorem, který působí
při zajišťování vstupních surovin, jsou finance.
Při celkové ceně jednoho hlavního jídla Kč
33,50 (tuto částku platí veřejnost), zaplatí děti
Kč 16,10 za jeden oběd. Zbylou část do celko-
vých nákladů doplácí městský úřad a školský
úřad.

Při dnešním způsobu života znamená pro
mnoho dětí oběd ve školní jídelně jediné plno-
hodnotné teplé jídlo v průběhu dne. Těžko jej
může nahradit oplatek, čokoláda nebo v let-
ních měsících kornout zmrzliny.

Žádáte-li více informací o možnostech stra-
vování v naší jídelně, jsem vám k dispozici
osobně nebo na tel. čísle 05-44 22 18 01. Přeji
vám jménem všech, kteří se na přípravě kvalit-
ního jídla podílí, „dobrou chuť“.

Monika Boubínová
vedoucí stravování

Strava pro ‰koláky musí b˘t pestrá a kvalitní
Školní jídelna při ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna zabezpečuje stravování dětí,

žáků a pracovníků škol. Dále poskytuje stravovací služby pro širokou veřejnost. V sou-
časné době využívá těchto služeb celkem 415 strávníků, z toho 353 dětí, 62 učitelů, za-
městnanců městského úřadu a slavkovských občanů.

poru Sdružení Ždánického lesa a Politaví, sta-
novisko Hospodářské komory Vyškov na členě-
ní okresu do tří částí, personálně a profesně od-
borné složení našeho úřadu a nechybí i mapka
katastrálního území.

Zmíněný materiál jsem osobně předal před-
sedovi vlády M. Zemanovi a následujícím mi-
nistrům Lachnitovi, Březinovi, Fišerovi,
Mertlíkovi, Schlingovi a požádal je o podporu
při projednávání ve vládě. Dne 10. 11. 2000
byly veškeré podklady odeslány na ministerstvo
vnitra a náměstkyni Streckové, která zodpovídá
za přípravu reformy veřejné správy.

Z výsledků zmíněných jednání se dá předpo-
kládat, že naše faktické připomínky budou ak-
ceptovány. Mgr. Petr Kostík

(Dokončení ze str. 1)
Bude Slavkov…
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Dnem voleb do krajských zastupitelstev
nabyl účinnosti zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích, který nahradil zákon dosa-

vadní (č. 367/1990 Sb.). Z celé řady změn je
však na tomto omezeném prostoru možno
zmínit jen některé, které se nejvíce týkají ob-
čanů města (obce).

• UŽÍVÁNÍ PRAPORU A ZNAKU OBCE 
- k užívání praporu není nutný

souhlas obce
- užívání znaku města je mož-

né jen se souhlasem obce
• OBČANÉ OBCE
- občanem je fyzická osoba, která musí mít

trvalý pobyt v obci a zároveň být občanem ČR
- zletilý občan má právo vyjadřovat se ke

všem projednávaným věcem na zasedání za-
stupitelstva, požadovat projednávání určité
záležitosti v samostatné působnosti obce,
žádá-li to 0,5% občanů obce

- stejná práva výše uvedená má i zletilá fy-
zická osoba vlastnící nemovitost na území
obce a cizinec s trvalým pobytem v obci (je-
li tak stanoveno v mezinárodní smlouvě, jíž je

ČR vázána). Omezení pro tyto dvě kategorie
je v tom, že nemohou volit, být voleni a ne-
mohou hlasovat v místním referendu

• Obecně závazné vyhlášky (OZV)
- OZV vydané radou v přenesené působ-

nosti se nazývají nařízení
- nyní může obec v samostatné působnosti

vydat OZV, která upravuje např. podmínky

pro pořádání tanečních zábav a diskoték nebo
dodržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství (např. povinnosti majitele psů
k úklidu exkrementů)

• NÁZVY OBCÍ A ULIC, ČÍSLOVÁNÍ 
- obec rozhoduje o označení budov čísly
- vlastník nemovitosti je povinen strpět při-

pevnění tabulky s označením ulice
- vlastník nemovitosti je povinen na svůj

náklad označit budovu čísly určenými obcí
- nedodržení výše uvedených odstavců může

obec sankcionovat až do výše 10 tisíc Kč
• VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

- za veřejné prostranství je považován i po-
zemek v soukromém vlastnictví, je-li přístup-
ný každému bez omezení

• HOSPODAŘENÍ OBCE 
- záměr převést a pronajmout nemovitý ma-

jetek se zveřejňuje nejméně 15 dnů (doposud
30 dnů) před projednáním v orgánech obce,

- vedle pronájmů bytů se nemusí zveřejňo-
vat ani pronájem hrobových míst
a pronájem i výpůjčka na dobu
kratší než 30 dnů

• SANKCE
- za nepořádek v obci lze nyní postihnout

nejen podnikatele a právnické osoby, ale nově
i fyzické osoby, u právnických osob se zvyšu-
je výše pokut až na 200 tis. Kč. Za porušení
vyhlášky i nařízení obce lze uložit pokutu až
do výše 200 tis. Kč (dosud bylo 100 tis. Kč)

• NOVÉ NÁZVOSLOVÍ 
- nyní se budou užívat termíny rada města,

zastupitelstvo města, místostarosta (doposud
městská rada, městské zastupitelstvo, zástup-
ce starosty).            Ing. Pavel Dvořák

tajemník MÚ

V neděli 12. listopadu proběhly první volby do zastupitelstev krajů. V našem městě
byla účast 38,2 %, tj. z 4671 oprávněných voličů hlasovalo 1785, 12 hlasovacích lístků
bylo neplatných. Výsledky byly následující:

Podûkování voliãÛm
Rádi bychom na tomto místě poděkovali

slavkovským občanům, kteří se zúčastnili vo-
leb do krajského zastupitelstva dne 12. 11. 

Do zastupitelstva Brněnského kraje byli zvo-
leni i dva naši spoluobčané – Ing. arch. Dušan
Jakoubek - ODS a Zdeněk Pavlík - ČSSD.
Oběma slavkovským zástupcům přejeme hod-
ně úspěchů v jejich nové práci a doufáme, že se
nám podaří navázat spolupráci, která bude ku
prospěchu městu i regionu.

Mgr. Petr Kostík, Mgr. Věra Křivánková

Vážení spoluobčané,
Vám i všem, kteří jste byli
u voleb a dali hlas naší
modré kandidátce, upřím-
ně děkuji.
Vám i ostatním občanům
našeho města, okresu i kra-
je sděluji, že v novém krajském zastupitelstvu
máte svého „spojence“. Očekávám Vás.

Ing. Arch. Dušan Jakoubek

Děkuji všem voličům
a příznivcům ČSSD za
účast ve volbách do zastu-
pitelstva Brněnského kraje.

Zdeněk Pavlík
zvolený člen kraj -
ského zastupitelstva

1. Čtyřkoalice 475 hlasů 26,79 %
2. ODS 423 hlasů 23,85 %
3. KSČM 353 hlasů 19,90 %
4. ČSSD 344 hlasů 19,40 %
5. Nestraníci pro Moravu 67 hlasů 3,77 %
6. Moravská koalice 28 hlasů 1,57 %
7. Strana zelených 25 hlasů 1,41 %
8. Koalice ČSNS + nezávislí 17 hlasů 0,95 %
9. Republikáni Miroslava Sládka 16 hlasů 0,90 %

10. Strana za životní jistoty 14 hlasů 0,78 %
11. Strana konzervativní smlouvy 8 hlasů 0,45 %
12. České sociálně demokratické hnutí 3 hlasy 0,16 %

Jak již mnozí čtenáři vědí, spolupracuje
naše škola se školou v anglickém Bexhillu.
Od pátku 22. 9. do soboty 30. 9. se uskutečni-
la první etapa již třetího výměnného pobytu.
Naši žáci vyrazili na zkušenou do Anglie. Po
náročné cestě autobusem jsme přijeli v sobo-
tu ráno do francouzského přístavu Calais.
Nalodili jsme se na trajekt a přepluli do ang-
lického přístavu Doveru. Zde jsme byli velmi
mile překvapeni. Místo očekávané pasové
kontroly před imigračními úředníky jsme byli
uvítáni anglickým celníkem u otevřených
dveří autobusu slovy: „Czech republic? No
problem.“ Poté jsme opustili celní prostor
a pokračovali v cestě. 

Ubytováni jsme byli u našich hostitelů,
a tak jsme mohli poznat, jak žijí jednotlivé
anglické domácnosti. V neděli jsme se sešli
v prostorách školy a byli jsme zvědaví, jak se
našim žákům líbí v novém prostředí. Dá se
říci, že až na malé drobnosti způsobené jiným
kulturním prostředím, se všichni tvářili spo-
kojeně. V pondělí dopoledne jsme se zúčast-
nili výuky ve škole a odpoledne se jeli podívat
na skalnaté pobřeží zvané Beachy Head. Zde

se v malém muzeu mohli žáci seznámit s fau-
nou a flórou této lokality. V úterý se uskuteč-
nil celodenní výlet do Londýna. Dopoledne
jsme navštívili Muzeum voskových figurín
a odpoledne Muzeum vědy. Ve zbývajících
dnech jsme poznali místo, kde proběhla
v roce 1066 bitva u Hastingsu i samotné měs-
to Hastings, přímořské letovisko Eastbourne
a vědecké centrum pro mládež v Herst -
monceaux.

Z pobytu v Bexhillu jsme se vrátili v sobo-
tu 30. září a za tři týdny jsme přivítali naše
přátele ve Slavkově. Většina anglických žáků,
kteří k nám přijeli, jsou členy školního fotba-
lového klubu. Proto celý program u nás byl
zaměřen na sport. Vedení SK Slavkov děkuje-
me, že umožnilo Angličanům trénovat a se-
hrát dva zápasy s našimi žáky na stadioně.
Oba zápasy vyhráli žáci ZŠ Tyršova. Ve
dnech, kdy se nesportovalo, navštívili
Angličané slavkovský zámek, punkevní jes-
kyně v Moravském krasu, Brno a hrad Špil-
berk. Ve středu 25. 10. jsme se s našimi přáte-
li rozloučili a již nyní se těšíme na další
vzájemnou spolupráci. Vladimír Soukop

Îáci Z· Tyr‰ova nav‰tívili Anglii

Preferenãní hlasy
slavkovským kandidátům ve Slavkově

D. Jakoubek (ODS) 207
O. Klobas (4K) 35
P. Kostík (ČSSD) 154
V. Křivánková (KSČM) 131
Z. Pavlík (ČSSD) 121
V. Soukop (4K) 55
Z. Uhlíř (KSČM) 112

V˘sledky voleb do krajského zastupitelstva

Ing. Arch. Dušan Jakoubek

Zdeněk Pavlík

NNoovveellaa  zzáákkoonnaa  oo oobbccíícchh
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• Je o Vás známo, že se v městské radě za-
býváte především problematikou hospoda-
ření. Je rozdíl mezi hospodařením města
a např. výrobního podniku?

Rozpočtem našeho města prochází ročně až
100 mil. Kč, což můžeme srovnat s obratem
středně velkého závodu. Rozdíl je ve způsobu
získávání příjmů. Město je závislé
více než z poloviny na systému do-
tací a přerozdělování daní od státu.
Vlastní příjmy, které může město
přímo ovlivnit, tvoří menší část. Výdaje pak
směřují na veřejně prospěšné funkce města
zpravidla bez ekonomické návratnosti. Zásady
hospodárnosti, řízení toků peněz, účetnictví
apod. jsou však stejné.

• Jak hodnotíte hospodaření města za
uplynulé dva roky?

Podařilo se udržet vyrovnané hospodaření
i rezervy v úrovni předchozího volebního obdo-
bí. Snížila se zadluženost města a nad rámec
rozpočtů schválených zastupitelstvem získalo
město mimořádné příjmy (dotace) v objemu ně-
kolika desítek milionů Kč. Intenzivním úsilím se
snížil objem pohledávek po splatnosti. Díky
operacím na kapitálovém trhu má dnes město
vysoce likvidní prostředky na budoucí rozvoj,
které nyní investováním zhodnocujeme. Cílově
by - alespoň dle mé představy - měly sloužit
jako podíl města na financování rozvojových
programů s většinovou účastí jiných zdrojů,
čímž by došlo ke zhodnocení mnohonásobné-
mu. Pro zajímavost - Slavkov byl jedinou obcí
okresu Vyškov, která se zúčastnila úpisu akcií
České spořitelny, a.s. s efektem přes 700 tis. Kč.

• Můžete uvést, co naopak považujete za
neúspěch?

Je to propad v hospodaření příspěvkové or-
ganizace Historické muzeum v r. 1999, kde mě
nejvíce mrzí pozdní informování rady města
(až v únoru 2000), zatímco zaměstnancům od-
povědným za ekonomiku této organizace musel
být katastrofální výsledek zřejmý již dlouho
předtím. Dále je to pomalý postup likvidace

Rozvojové společnosti Slavkov, spol. s r. o.,
která je svázána postavením menšinového spo-
lečníka v TENRYU, spol. s r.o. a nutností kom-
plikovaného vyjednávání.

• Zmínil jste se o snížení zadluženosti měs-
ta. Zastupitelstvo však letos schválilo přijetí
nového jedenáctimilionového úvěru. Můžete
nám k tomu podat vysvětlení?

Zastupitelstvo skutečně schválilo úvěr v uve-
dené výši. Ovšem pouze jeho menší část (cca
3,5 mil. Kč) představuje nový závazek města
spojený s vybudováním infrastruktury a pěti ná-
jemních bytů v lokalitě Litavská. Zbývající část
představuje restrukturalizaci dluhové služby
z minulých volebních období. Současná trans -

akce sníží úrokovou zátěž po dobu deseti let
o sedm procentních bodů. Připravujeme scénář
dalších možností v této oblasti.

• Proslýchá se, že město má prodat pozem-
ky pro stavbu supermarketu ve Slavkově.
Jaký je Váš názor na tuto věc?

Město bylo osloveno zástupci dvou společ-
ností provozujících řetězce diskontních prode-
jen s požadavkem na koupi konkrétního po-
zemku. Situace je komplikovaná, neboť tento

pozemek není zatím ve vlastnictví
města. Budu prosazovat veřejnou
diskusi o tomto záměru. Zastávám
názor, že lokalita Slavkova, spádo-

vost okolních obcí a přilehlá komunikace E 50
jsou pro toto podnikání natolik zajímavé, že
dříve nebo později ve Slavkově podobný mar-
ket vznikne bez ohledu na postoj města.

• Jak hodnotíte spolupráci s ostatními čle-
ny zastupitelstva a s městským úřadem?

V oblasti, o níž zde hovoříme, považuji spo-
lupráci za vysoce korektní. Oceňuji úsilí staros-
ty Mgr. Kostíka a poslance parlamentu Mgr.
Sobotky při získávání prostředků z dotací.
Poděkování patří nejen funkcionářům města,
ale i zaměstnancům MěÚ. Spoluobčany ujišťu-
ji, že řízení hospodaření města není snadné ani
jednoduché, ale budeme se snažit o co nejlepší
výsledky. (oú)

Omluva za zvefiejnûní
nepravdivé zprávy

V pondělí dne 30. 10. 2000 byla v měst-
ském rozhlase ve Slavkově u Brna vyhlášena
nepravdivá informace o tom, že v cukrářství
MARTINA byl zjištěn výskyt salmonelózy.
Upozorňujeme Vás, že tato informace se ne-
zakládá na pravdě a v provozovně cukrářství
MARTINA nebyl zjištěn výskyt žádné nakaž-
livé nemoci ani porušení hygienických před-
pisů. O vyhlášení tohoto sdělení byl městský
úřad požádán neznámým pachatelem, lživě se
vydávajícím za pracovníka okresní hygienic-
ké stanice.

Město Slavkov u Brna se od této informace
zásadně distancuje a celou záležitost již pře-
dalo k vyšetření orgánům policie.

Město Slavkov u Brna se za zveřejnění ne-
pravdivé zprávy provozovatelce Cukrářství
MARTINA paní Martině Tesaříkové omlou-
vá.                                Městský úřad

Slavkov u Brna

Hospodafiení mûsta

S nastupujícím podzimem, kdy začíná pro
veřejné knihovny čtenářská sezóna, se začaly
na mnoha místech ozývat dotazy, zda již je či
bude otevřena Městská knihovna ve Slavkově
u Brna, která je od března letošního roku uza-
vřená. Uzavření se týkalo prováděné revize
knihovního fondu a jejích následků včetně

personálních problémů. Bylo nutné důsledně
prověřit skladbu a objem uchovávané literatu-
ry. S tímto úkolem pomohly městské knihov-
ně odborné pracovnice Knihovny K.
Dvořáčka ve Vyškově (okresní knihovna),
které zde pracovaly několik dní. Protože byla
městské knihovně navrácena jedna z místnos-
tí, ve kterých původně působila, bude možné
opět rozšířit prostor tak, aby vyhovoval poža-
davkům na provoz této knihovny. S tím souvi-
sí i nové prostorové uspořádání celé knihov-
ny.

Historické muzeum, jehož součástí je
i městská knihovna, předpokládá termín zahá-
jení provozu 2. ledna 2001. Děkujeme všem
čtenářům za pochopení a těšíme se na jich ná-
vštěvu. HM

Otevfiení mûstské knihovny

Depozitář obrazů byl na slavkovském zám-
ku zřízen v osmdesátých letech pro uložení roz-
sáhlého obrazového fondu. Jeho základ tvoří
zachovalá část původní kounicovské galerie,
jež začala vznikat již v první polovině 17. sto-
letí za Lva Viléma z Kounic a rozrostla se ze-
jména v 18. a 19. století – k významným sběra-
telům malířských děl patřil např. kníže Václav
Antonín Kounic. V současné době je na slav-
kovském zámku deponováno torzo původní
sbírky, které přestálo všechny dějinné zvraty,
doplněné v době správy KSSPPOP svozy obra-
zového materiálu z různých moravských zám-
ků (např. Cítov, Bohdalice, Koryčany,
Luhačovice). Depozitář je proto místem
častých návštěv odborníků z řad historiků
i kunsthistoriků.

Místnost byla vybavena na svou dobu mo-
derními výsuvnými rámy se sítěmi na zavěšení
obrazů a dvěma regály, ve kterých byla umístě-
na drobnější dílka, většinou zarámované foto-
grafie. Postupem doby se však z depozitáře sta-
lo spíše jakési skladiště nepoužitých obrazů, jež
naskládány u stěny bránily vysunování rámů.
Celkově byla situace velmi nepřehledná, proto-
že sítě se vzhledem k nedostatku místa daly vy-
sunout jen zčásti a bylo velmi těžké s obrazy
manipulovat. Navíc scházel jakýkoliv lokační
seznam, který by usnadnil vyhledávání zde ulo-
žených sbírkových předmětů – existuje pouze
starý inventář sestavený Památkovým ústavem
v Brně. Poskytuje však je velmi kusé údaje, což

způsobuje značné problémy při případných zá-
půjčkách jiným kulturním institucím.

V rámci inventarizace obrazové sbírky se
zaměstnanci historického oddělení muzea roz-
hodli tuto situaci zlepšit a vytvořit v depozitáři
vhodnější prostředí. Práce již probíhají od po-
loviny října a vzhledem k množství sbírkových
předmětů zcela jistě potrvají alespoň do konce
roku. V první fázi je nutno vytřídit fotografie
a méně hodnotná díla, jimž se dostane umístění
v jiném depozitáři. Uvolní se tak místo rozměr-
ným obrazům, které dosud nebylo možno zavě-
sit na sítě. Paralelně je část sbírkových předmě-
tů zapisována podle zásad stanovených novým
zákonem o sbírkách do počítačové databáze
a fotograficky dokumentována. V další fázi
proběhne i u zbývajících děl stejná evidence,
která spolu s novým lokačním seznamem
usnadní orientaci v depozitáři. Prováděná počí-
tačová a fotografická evidence rovněž lépe od-
povídá požadavkům na zajištění ochrany sbí-
rek. Mnoho sbírkových předmětů by si
zasloužilo zásah konzervátora, v některých pří-
padech i restaurátora. Historické muzeum však
v současné době nemá možnost tuto činnost
provádět, proto jsou jednotlivé předměty při
evidenci alespoň zbavovány prachu a co nejše-
trněji ukládány.

Po dokončení všech prací poskytne reorga-
nizovaný depozitář kvalitnější uložení sbírko-
vých předmětů a zlepší i podmínky pro jejich
případné studijní a výstavní využití. HM

Reorganizace obrazového depozitáfie Historického muzea

V listopadu uplynuly dva roky od voleb do městského zastupitelstva. Při této příležitosti
jsme položili několik otázek Ing. Jiřímu Matyášovi, členu Rady města Slavkova u Brna.



Poskytujeme slevy až 3000 Kč! Vyberte si u nás
televizor, pračku, chladničku, mrazničku, myčku
nebo sporák a my Vám jej přivezeme.

Po–Pá 9–17.30 h
So 9–11.30 h

T-MARKET
Nádražní 21
Šlapanice u Brna
tel. 05/44 22 80 13

Skuteãnû
u‰etfiíte!

VELIKÉSLEVY PRO DÒCHODCE!

Milí přátelé, v těchto dnech
zazáří v mnoha rodinách
první ze čtyř svící adventní-
ho věnce představující čtyři

týdny očekávání nastávajících vánočních
svátků, na které se od těch nejmenších každý
z nás těší. V letošním Jubilejním roce je to
zvlášť doba přípravy na oslavu 2000 naroze-
nin Ježíše Krista. Chtěli bychom Vás všech-
ny srdečně pozvat k účasti na programu
naší farnosti:

Do adventní doby vstoupíme v sobotu 2.
prosince v 18 h bohoslužbou s žehnáním ad-
ventních věnců. Adventní věnec může vytvo-
řit prostředí k zamyšlení, vzájemnému rozho-
voru nebo modlitbě při večerním setkání
rodiny. V kostele bude možné obdržet texty
modlitby se čtením z Bible. 

První adventní mši v neděli 3. prosince
v 8 h zkrášlí gregoriánský chorál Svato -
michal ské scholy z Brna. Tuto neděli zveme
poprvé maminky a tatínky s malými i většími
dětmi na nedělní bohoslužbu pro rodiny
s dětmi, ke které se budeme scházet každou
neděli v 9.45 h ve farní kapli. Rádi přivítáme
také vás, kteří jste v minulém období uzavřeli
svátostné manželství a nechali pokřtít své děti.

Nenadálá návštěva svatého Mikuláše s na-
dílkou se očekává v blízkosti jeho svátku po
mši svaté. V neděli 10. 12. bude potom na faře
od 15 h Mikulášská besídka dětí. Ztemnělý
chrám prozářený svitem svící rozezní smyč-
cový orchestr s dětským sborem ZUŠ
z Němčic na Hané při adventním koncertu
v neděli 17. 12. v 16 h se starobylými advent-
ními písněmi.

Závěr Jubilejního roku je výzvou k osobní
proměně, k návratu k Bohu, ke smíření a od-
puštění v rodinách. Pro katolické křesťany je
toto období možností nového přijetí Krista
v pravidelném slavení neděle, ve svátosti smí-
ření a sv. přijímání, někdy i po mnoha letech.
Vám, kteří toužíte po pokoji v srdci, se nabízí
příležitost ke svaté zpovědi v neděli 17. 12.
od 17 h a v pondělí 18. 12. od 18 do 20 h.

Na Štědrý den dopoledne si můžete v kos-
tele vyzvednout Světlo z Betléma. Jubilejní
narození Ježíše Krista oslavíme při štědrove-
černí mši svaté v 15.30 h pro rodiny s dětmi
ve farní kapli a ve 23 h při „půlnoční“. Na
Silvestra si můžete prohlédnout půdu kostela
s hodinovým strojem a zúčastnit se požehnání
hodin. Na poděkování za uplynulé století a ti-
síciletí s prosbou o Boží požehnání do nového
roku a třetího tisíciletí bude ve 22.45 h dě-
kovná mše svatá. O půlnoci se shromáždíme
před chrámem, kde první odbití hodin ozná-
mí vstup do nového roku 2001. Vánoční be-
sídka dětí se zpěvem koled u Jesliček bude
v neděli 7. ledna od 15 h v kostele.

Přeji nám všem, abychom na závěr Jubilea
využili příležitostí, které nám nabízí čas
Adventu a Vánoc.

P. Milan Vavro
farář římskokatolické farnosti

Jubilejní advent

Marnotratn˘ syn na CD
Muzikál Marnotratný syn, který měl své

představení v únoru letošního roku v místním
Společenském domě, odehrál poté i několik
dalších představení po Moravě a nedávno za-
mířil i do Prahy. V hlavním městě proběhla
také akce, při které se pokřtilo nově nahrané
CD. Jeho kmotrem byli kromě p. Vrbackého
a p. Fialy také profesor Radovan Lukavský,
který byl představením mile překvapen. Na
CD posluchači uslyší hlas slavkovského ob-
čana Martina Křížky (Abrahám), Zdeňka
Plecha (Jakub), Magdy Vitkové (Kristýnka),
Jiřího Nagyho (Petr) a samozřejmě také
Radovana Lukavského. (red)

Na tři sta dětí a rodičů se sešlo v sobotu 7. října na střelnici na Drakiádě, akci
Domu dětí a mládeže ve Slavkově. Po rozdání diplomů a odměn proběhlo opékání
špekáčků a posezení u ohně. DDM Slavkov děkuje Mysliveckému sdružení Slavkov,
J. Floriánové - Potraviny Kořínek a Z. Rusnákové. Text a foto: Ivana Olejníková

11. listopadu proběhlo v zámecké střelnici ve
Slavkově u Brna I. kolo Zimní střelecké ligy,
které pořádal SSK 0750 E-COM Slavkov.
Soutěže se zúčastnilo celkem 26 střelců, kteří
soutěžili ve čtyřech disciplínách. 

V disciplíně SP 5+30 zvítězil břeclavský
MUDr. Jiří Wondra nástřelem 279 b. před
Goldhammerem z E-COMu a Kúřilem ze Ždá-
nic. Disciplínu SP 30+30 vyhrál nástřelem 547
b. J. Goldhammer z pořádajícího SSK před
Kúřilem 540 b. a Ing. Z. Procházkou 539 b., kte-
rý zvítězil v kategorii „muži“, protože

Golhammer i Kúřil jsou již veteráni. Mimoto si
Zdeněk tímto výkonem vylepšil svůj osobní vý-
kon v rychlopalbě na 282 body.

V disciplíně VP 15+15 zvítězil Ing. Jan Pro -
cházka 270 b. před Vl. Čučkou 265 b. a Kú řilem
257 b. V poslední disciplíně VPs 5+30 zvítězil J.
Vyoral 255 b. před J. Goldhammerem 254 b.
a MUDr. J. Wondrou 247 b.

Příští kolo Zimní střelecké ligy proběhne 9.
prosince opět na střelnici E-COMu v kazema-
tech slavkovského zámku. Zahájení soutěže
bude v 9.30 hod. Další soutěží pořádanou SSK
0750 E-COM Slavkov bude již druhý ročník
„Slavkovské stovky“. Při této soutěži musí kaž-
dý účastník  vystřelit 101 ran ze sportovní pisto-
le na mezinárodní terč ve vzdálenosti 25 m.

Nakonec upozornění pro zájemce o získání
zbrojního průkazu. Na zámecké střelnici bude
od druhé poloviny měsíce listopadu probíhat
příprava ke zkouškám odborné způsobilosti
k získání ZP. J. Goldhammer

Zimní střelecká liga

Publikace s názvem

Slavkovské základní
‰koly ve 20. století

je v prodeji
ve slavkovsk˘ch trafikách

a knihkupectvích

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra
Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír
Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 11. 12. 2000

Poznámka
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího

čísla je 11. prosince. Přednostně budou zařazeny člán-
ky o rozsahu do půl strany formátu A4 psané psacím
strojem. U delších příspěvků se pisatel vystavuje mož-
nosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. (red)

Pozvánka na koncert
Vánoční koncert žáků ZUŠ se koná v pátek

15. prosince v 17.30 h v sále školy. Srdečně
zveme! (jv)
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2. 12. sobota 19.30 hod. TYGRÒV P¤ÍBùH 77 min.

3. 12. neděle 16.30 hod. Dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel v kresleném filmu studia Walta Disneye. Postavičky z nesmrtelných
knížek pro děti. Česká verze!!
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

5. 12. úterý 19.30 hod. MÒJ SOUSED ZABIJÁK 98 min.

7. 12. čtvrtek 19.30 hod. Černá komedie o tom, že existují ještě nebezpečnější lidé než zubaři. O světě, ve kterém si nikdy nemůžete být
jisti, kdo je vrah a kdo oběť. Film USA.
Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno od 12 let

9. 12. sobota 19.30 hod. NEZVRATN¯ OSUD 100 min.

10. 12. neděle 19.30 hod. S osudem si nehraj a na smrt nesázej! Měl tušení, že letadlo spadne. Udělal všechno pro to, aby ho z něj s jeho
spolužáky na poslední chvíli vysadili. Thriller USA
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

12. 12. úterý 19.30 hod. AGENT V SUKNI 95 min.

14. 12. čtvrtek 19.30 hod. Agent FBI v přestrojení… ukrývá však víc, než zbraň. Má dopadnout hledaného zloděje a vraha. Splní tento úkol?
Americká komedie v české verzi!
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

16. 12. sobota 19.30 hod. ROMEO MUSÍ ZEM¤ÍT 115 min.

17. 12. neděle 19.30 hod. Příběh pomsty se odehrává v prostředí dvou znepřátelených klanů – černošského a asijského. Mizerové jsou na
obou stranách. Akční film USA.
Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno  od 12 let

19. 12. úterý 19.30 hod. KID 104 min.

21. 12. čtvrtek 19.30 hod. Nikdo nedospěje tak, jak si představoval. Na vlastní image zapracoval tak usilovně, že přestal být sám sebou.
V hlavní roli B. Willis. Komedie USA.
Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno

28. 12. čtvrtek 19.30 hod. BOJI·Tù ZEMù 117 min.

30. 12. sobota 19.30 hod. Píše se rok 3000 a Zemi ovládli mimozemské bytosti. Film podle jednoho z nejúspěšnějších sci-fi románů všech
dob. Akční sci-fi USA.
Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno od 12 let

2. 1. úterý 19.30 hod. NARU·ENÍ 127 min.

4. 1. čtvrtek 19.30 hod. Někdy jediným způsobem jak si zachovat zdravý rozum je se zbláznit. Příběh dívky, která hledá místo v životě.
Film USA. Mládeži přístupno od 12 let

6. 1. sobota 19.30 hod. DOKONALÁ BOU¤E 130 min.

7. 1. neděle 19.30 hod. Poslední plavba rybářské lodi. Vyjeli si na ryby a ulovilo je megapeklo. Šílená macecha příroda nedává nic
zadarmo. Dobrodružný film USA. Mládeži přístupno od 12 let

9. 1. úterý 19.30 hod. HURIKÁN V RINGU 125 min.

11. 1. čtvrtek 19.30 hod. Vítězil v ringu, aby dvacet let prohrával zápas se spravedlností. Příběh podle skutečné události. Film oceněný
Zlatým glóbem. Film USA. Mládeži přístupno od 12 let

13. 1. sobota 19.30 hod. âERNOâERNÁ TMA 108 min.

14. 1. neděle 19.30 hod. V hlubokém vesmíru kosmická loď je poškozena a prapodivná posádka bojuje o přežití. Při obrovském zatmění
strhne se nerovný boj. Sci-fi film USA. Mládeži přístupno od 12 let

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

V‰em pfiíznivcÛm a náv‰tûvníkÛm kina pfiejeme radostné Vánoce a úspû‰n˘ nov˘ rok 2001!

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

PROSINEC 2000 – LEDEN 2001
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Datum hod. druh akce místo konání pořadatel
1. 12. 21.00 kult. Koncert rockové skupiny TIBET klub - zámecké kazematy E-COM, s. r. o.
2. 12. 9.30–17.30 spol. Pietní a vzpomínkové akce ke 195. výročí bitvy tří císařů Palackého nám., zámek HM Slavkov
3. 12. 8.00 spol. Gregoriánská chorální mše - Svatomichalská schola Brno chrám Vzkříšení Páně ŘK farnost Slavkov
3. 12. 12.00 - 16.00 kult. „Oživená historie“ s tématem bitvy tří císařů zámek Slavkov HM Slavkov u Brna
5. 12. Mikulášská nadílka - ZvŠ, MŠ Koláčkovo nám. ve spolupráci s MŠ Pohádka DDM Slavkov
7. 12. 11.00 Den otevřených dveří s novinkami dekorativní kosmetiky a nalíčení zdarma Kosmetika Arnika Palackého n. 74, Slavkov
7. 12. do 1. 1. 2001 16.00 kult. Vernisáž výstavy „Stolování včera a dnes v zámku a podzámčí“ Galerie OK HM Slavkov
7. 12. 10.00 pro MŠ, 13.00 pro ZŠ sport Mikulášský turnaj v elektronických šipkách - o diplomy a drobné ceny DDM Slavkov DDM Slavkov
7. 12. 16.15 sport Zájezd na plavání - odjezd od kostela krytý bazén v Blučině DDM Slavkov
9. 12. 14.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku „Vašíkovy vánoce“ - odjezd od kostela divadlo Polárka v Brně DDM Slavkov

13. 12. 8,30 a 10.00 kult. Vánoce s Kamarády - pro MŠ a I. stupeň ZŠ Společenský dům HM Slavkov
14. 12.  15.00 - 18.00 Vánoční diskotéka pro děti - hraje disko hudba Petra Lábra z Hrušek Společenský dům DDM +  HM Slavkov
15. 12. 17.30 kult. Vánoční koncert sál ZUŠ ZUŠ Slavkov
15. 12. 19.30 kult. Vánoční koncert Cante Domino Rubensův sál zámku HM Slavkov
17. 12. 16.00 kult. Adventní koncert - barokní adventní písně (smyčcový orchestr, dětský sbor) chrám Vzkříšení Páně ŘK farnost Slavkov
24. 12. 23.00 spol. Půlnoční mše svatá chrám Vzkříšení Páně ŘK farnost Slavkov
31. 12 9.00 spol. Prohlídka hodinového stroje, klenby kostela a zvonů chrám Vzkříšení Páně ŘK farnost Slavkov

15.00 Zpěv koled Město Slavkov
15.30 Požehnání kostelních hodin
22.45 Děkovná bohoslužba
24.00 Vstup do 3. tisíciletí - první odbití hodin a přípitek
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INZERCE

Již za několik dní vám prodejna SOLEIL nabídne dárky,
které nestárnou:

autorizovanou keramiku, výrobky uměleckého kovář-
ství, slévárenství a sklářství, vitráže, funkční kopie
historických zbraní, šperky ze stříbra, dřeva, chromu
a smaltu, aromatické oleje, dřevěné hračky, výrobky
z polodrahokamů a kůže.

Soleil - to je Slunce, které nezapadá
Slavkov u Brna, B. Němcové 221, tel. 05/44 22 17 90

Slunce vychází
v ulici Boženy Němcové

��

Podûkování v‰em stál˘m a vûrn˘m
zákazníkÛm a pfiání ‰tûstí, zdraví

do nového milenia a zároveÀ pozvání
do novû otevfiené prodejny
v Buãovicích na námûstí Svobody pfiejí

�� EELLEEKKTTRROO��
Z D E N Ě K K O U K A L

BUČOVICE, NÁM. SVOBODY 29, TEL./FAX: 0507/38 42 86

MANÏELÉ KOUKALOVI A ZAMÛSTNANCI

Tû‰íme se na Va‰i váÏenou náv‰tûvu

• ZPROSTŘEDKUJI ÚVĚR na bydlení.
Tel.: 05/44 22 16 20, mob.: 0602/830 485.
• FRANCOUZŠTINU naučím – doučím.
Děti i dospělé. Tel. 0604 92 50 18.
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OTEVÍRACÍ DOBA: Po–Pá 
9–17 h

Petr Hlásenský, Palackého nám. 74,
Slavkov u Brna

Tel.: 05/44 22 75 05, fax: 05/44 22 72 10
Gsm: 0606 208 113, e-mail:

Prodej a servis
v˘poãetní techniky

Návrh a v˘roba
WWW stránek

Návrh a realizace
poãítaãov˘ch sítí

Pokladní, obchodní
a informaãní systémy
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NEJVùT·Í V¯BùR ELEKTROSPOT¤EBIâÒ, KTER¯ KAÎDÉHO POLOÎÍ
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 NÁM. 4 0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18 0508/33 37 10, kl. 25
OD PRAÎÁK-VRBA, P¤EROV, NÁM. T. G. MASARYKA 13 0641/21 95 62
SHOPPING CENTER, B¤ECLAV, J. PALACHA 3197 0627/32 55 01

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

http://www.elektro-spacil.cz
e-mail: elektro.spacil@iol.cz

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

Je nejvyšší čas uzavřít stavební
spoření. Tel.: 0603 839 262.

V záfií tohoto roku byl otevfien tfiímûsíãní kurz sniÏování nadváhy. První
v˘sledky jsou jiÏ patrné. Po dvou mûsících je prÛmûrn˘ úbytek hmotnos-
ti 3,77 kg, nejvy‰‰í úbytek 6,20 kg. Îádné zázraãné pfiístroje, zázraãné pre-
paráty, Ïádné dietní programy, ale zmûna Ïivotního stylu. Kurz trvá tfii
mûsíce (kaÏd˘ t˘den tfiíhodinovka), ale i po skonãení mÛÏe úbytek hmot-
nosti pokraãovat, neboÈ zmûna pohybov˘ch a stravovacích návykÛ vede
i nadále k dodrÏování zdravého Ïivotního stylu.

·ANCE ZHUBNOUT JEDNOU PROVÎDY

Dal‰í tfiímûsíãní kurz sniÏování nadváhy zaloÏen˘ na behaviorální
psychoterapii zaãne v lednu 2001 na Z· Komenského námûstí ve
Slavkovû u Brna. Kurz stojí 1250 Kã, materiály 160 Kã. První tfii pfii-
hlá‰ení dostanou materiály zdarma.
SoubûÏnû s kurzem budou probíhat samostatná cviãení s váÏe-
ním pro muÏe a Ïeny s nadváhou (bude se mûfiit procento tuku,
tlak, tep). Tfiímûsíãní cviãení s váÏením (1,5 h t˘dnû) stojí 420 Kã. 

Pfiihlá‰ky a dal‰í informace se dozvíte na adrese:

Dr. RÛÏena Vanderková, Masarykovo námûstí 45, 682 01 Vy‰kov
tel.: 0507/226 14, 0604 678 388

Jsem
absolventk
a kurzu…

…já teprve
zaãínám
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ŽB nebo PFKB, Voj. ot. f!

❏ Trend - flexibilní životní pojištění + úrazové
pro Vás a děti + „mobil zdarma“

❏ Životní pojištění s Filipem
❏ Fondy Pionner; Impalatrade; ekol. produkty

L .  K R E J Č Í  -  F I N A N Č N Í  P O -
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Rychlá pÛjãkaRychlá pÛjãka
Krátkodobé pÛjãky k jakémukoliv úãelu
aÏ do v˘‰e 30 000 Kã
Doba splácení je 14–50 t˘dnÛ
Do 2 dnÛ doruãíme peníze aÏ domÛ
NepoÏadujeme ruãitele

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

VOLEJTE ZDARMA

0800 141 141

aÏ domÛ

KAMNA, KRBY A SPORÁKY NA PEVNÁ PALIVA

Vánoční nabídka

Slavkov u Brna, Havlíčkova  05/44 22 15 85 • Zborovská  05/44 22 11 20
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W Kotle na dřevoplyn ATMOS 18 kW  22.800,–

SPORÁKY, PL. KOTLE, RADIÁTORY, PL. TOPIDLA, CHLADNIČKY,
MRAZNIČKY, MIKROVLNNÉ TROUBY, PRAČKY, MYČKY, VANY,
SPRCHOVÉ KOUTY, VODÁRNY, OHŘÍVAČE VODY, BATERIE

HOLBORG 9 kW  10.990,–

Mimořádné slevy na spotřebiče ARDO
až do konce roku!

Rozvoz zboží, prodej na splátky7.576,–

Ošetření pokožky v zimě
Pokožka volá SOS. V zimních měsících je

pokožka obličeje, ale i krku a rukou vystavová-
na častému střídání teplot, vlhka, větru a někdy
i silnému a nárazovému ultrafialovému záření
většinou bez potřebné ochrany. Jestliže podce-
níme první příznaky přetížení pleti, můžeme
mít později mnohem více starostí. Tenké kapi-
láry v kůži se roztahují a stahují v závislosti na
okolní teplotě. Budeme-li je ale nutit k příliš
velkým a rychlým výkonům, stěny žilek ochab-
nou a na tvářích nám zůstane drobné červené
síťování. Zima, kdy jsou sluneční paprsky nej-
slabší, je také nejvhodnějším obdobím k prove-
dení ošetření pro hloubkovou regeneraci pleti,
obnovujícího ošetření pomocí alfahydroxyky-
selin a depigmentačních kúr.

Skvělého účinku lze dosáhnout s přípravky
kosmetiky Integra, kde několikafázovým ošet-
řením v salonu i doma ovocnými alfa kyselina-
mi v různých koncentracích řešíme problémy
depigmentace a kuperózy, mastné, problema-
tické povadlé, citlivé a suché pleti.

Přeji vám, aby se ve vašem obličeji zrcadli-
la krása a spokojenost.

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

okénko

„Vyzvûdaãi” vyrazí do ulic Slavkova
V sobotu 25. listopadu slavkovští junáci již popáté

vyrazí do ulic města, aby si prověřili své orientační
schopnosti, vytrvalost a v neposlední řadě se pobavili
ve hře zvané Vyzvědači. Slavkov se v tento den rozdě-
lí na několik území, v nichž budou jednotlivá družstva
bránit své základny. Zároveň musí zjišťovat tajné in-
formace na území svých nepřátel. Záleží jen na taktice
každého družstva kam umístí svůj hlavní stan, rozloží
hlídky, jaké určí vyzvědače a vůbec s jakým nasazením
se družstvo vrhne do boje.

Po zkušenostech z předchozích ročníků věříme, že si
všichni účastníci této hry odnesou kromě jistě zaslouže-
ných cen i plno nových zážitků. Junák Slavkov

OSPALÁ DÍRA Johnny DEPP, Christina RICCI. Úchvatná verze klasického ho-
roru. Excentrick˘ vy‰etfiovatel je odhodlan˘ zastavit nelítostné vraÏdûní
BEZHLAVÉHO JEZDCE. Je krásná a okouzlující dívka tajemstvím k tomu
nejhor‰ímu zlu? Jeden z nejlep‰ích filmÛ Tima BURTONA.

MUÎ NA MùSÍCI Jim CARREY ve filmu Milo‰e FORMANA. Dostal se aÏ
na vrchol. Ale osud tomu chtûl jinak… Andy KAUFMAN byl oznaãován
za nejnápaditûj‰ího komika, mistra v provokování obecenstva.

P¤Í·TÍ SPRÁVNÁ VùC MADONNA, Rupert EVERET. Nejlep‰í pfiátelé
dûlají nejvût‰í chyby. âekají spolu dítû. Je tu ov‰em  mal˘ problém - on
je gay! Co bude dál? Ve filmu MADONIN hit „AMERICAN PIE“.

ZELENÁ MÍLE Tom HANKS. Vûznice s celami smrti, kaÏd˘ den se setká-
váme s rÛzn˘mi osudy lidí. AÏ jednoho dne, pfiiveze eskorta obrovské-
ho muÏe… Zázraky se dûjí i na tûch nejneuvûfiitelnûj‰ích místech.

PLÁÎ Leonardo DiCAPRIO záfií v tomto adrenalinovém svÛdném thrilleru od
reÏiséra Trainspotingu. Opravdov˘ ráj se mÛÏe zmûnit v opravdové peklo!

MUSÍME SI POMÁHAT Boleslav POLÍVKA, Anna ·I·KOVÁ, Jar.
DO·EK… Po úspûchu Pelí‰kÛ pfiichází tandem reÏiséra Jana Hfiebejka
a scénaristy Petra Jarchovského s okupaãní hofikou komedií.

ENE BENE Iva JANÎUROVÁ, Leo‰ SUCHA¤ÍPA, Eva HOLUBOVÁ… Intimní
komedie o nepodstatn˘ch vûcech, které se stávají podstatn˘mi a naopak.

MISE NA MARS Gary SINISE ,Tim ROBBINS. Vesmírná sci-fi. Pí‰e se rok
2020 a první pilotovaná raketa s lidskou posádkou dosedla na Rudou pla-
netu. Krajina Marsu ale skr˘vá neãekané tajemství. Skvûlé vizuální efekty!

POâÍTÁNÍ MRTV¯CH Nicolas CAGE… ProÏívá noãní mÛry za volantem
newyorské záchranky v kultovním filmu Martina SCORSESE.
ZachraÀování ÏivotÛ je bûh na dlouhou traÈ.

KRÁL SOKOLÒ reÏie: Václav VORLÍâEK, hrají Juraj KUKURA, BraÀo
HOLIâEK, Klára JANDOVÁ… Pohádkové dobrodruÏství mladého sokolníka.

HURÁ NA MEDVùDA! I. CH¯LKOVÁ, K. HE¤MÁNEK, R. HRU·ÍNSK¯…
Prázdninové dobrodruÏství desetileté Julie, jejích kamarádÛ, cviãeného
medvûda, velblouda, opiãáka Fipse a dal‰ích cirkusov˘ch zvífiátek.

PYTHON Stvofien pfiírodou… Znetvofien ãlovûkem. Je dlouh˘ 40 metrÛ, rychl˘
aÏ 80 km/h, má silnou kÛÏi… Geneticky upraven˘ nenasytn˘ had.

·KOLA ZLODùJÒ 2 Paolo VILLAGGIO. Na‰i absolventi zlodûjské ‰koly se
opût schází. Spojí se znovu se sv˘m str˘cem, i kdyÏ je to zmetek k pohledá-
ní. Pfiedvedou nám, Ïe takoví cvoci dovedou zpackat cokoli.

FEËÁCI Melanie GRIFFITH, James WOODS jedeme v tom. Sladk˘ Ïivot ve
vûãném  rau‰i se odkládá na neurãito…

POSLEDNÍ HARÉM Pfiíbûh lásky a bezmezné moci.
VRAÎDY V CHERRY FALLS V mûsteãku fiádí masov˘ vrah. Jedin˘

zpÛsob, jak si zachránit Ïivot je pfiijít o panenství.
BùÎÍCÍ TERâ DON „THE DRAGON“ WILSON svûtov˘ ‰ampion v kickbo-

xu je zpût! Není lehkou kofiistí!
TVÁ¤ SMRTI Michael PARÉ, Eric ROBERTS. Kdo zastaví vraha?
ZÁMEK HRÒZY Catherine ZETA-JONES, LIAM NEESON. Lékafisk˘

v˘zkum dostává brzy jin˘ smûr a mûní se v boj o hol˘ Ïivot.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Vyzvědači plní vždy speciální úkoly, např.
pomáhají při ošetřování úrazů „náhodně“
zraněných občanů

14. listopad se letos slavil již po desáté jako
Světový den diabetu. ÚO Svazu diabetiků při této
příležitosti zorganizovala bezplatné měření glyké-
mie pro občany Slavkova a okolí. 

Měření glykémie se setkalo u našich občanů
s velkým zájem, zúčastnilo se ho 300 lidí, kteří
měli možnost nejen si zjistit hodnoty krevního
cukru, ale také si změřit krevní tlak. Děkujeme
všem, kteří s námi při této akci sponzorsky spolu-
pracovali a poskytli nám finanční prostředky, nebo
zdarma potřebný zdravotnický materiál: firmě
Novo Nordisk Praha, MTE Brno, Lohmann-
Rauscher Slavkov, OHS Vyškov a Městskému úřa-
du Slavkov. Děkujeme také zdravotním sestrám
Marii Čermákové, Věře Floriánové, Anně

Hanušové a Jindřišce Romanovské, bez jejichž od-
borné pomoci bychom se neobešli.

A na závěr vánoční nabídky:
• Novo Nordisk Praha nabízí diabetikům, kteří si

objednají 3 bal. (150 ks) testovacích proužků za
1905 Kč ZDARMA špičkový osobní glukometr
One Touch Basic – ušetříte 3195 Kč a máte možnost
častěji si změřit glykémii v domácím prostředí.

• Svaz diabetiků ČR vydal v těchto dnech zají-
mavou publikaci „Kuchařka pro diabetiky a nejen
pro ně.“ Je zde 485 receptů s barevnými přílohami
+ vypočtové pravítko na sacharidy a výměnné jed-
notky. Cena 195 Kč (v obchodech 230 Kč).

Objednávky přijímá ÚO Svazu diabetiků
Slavkov každé úterý v diabetologické čekárně na
poliklinice nebo na tel. č. 05-44 22 16 46.

Marie Miškolczyová
předs. OÚ SD Slavkov


