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V těchto dnech na nás již dýchá atmosféra nadcházejí-
cích vánočních svátků. Máme za sebou rušné dny na-

plněné sháněním vánočních dárků, úklidem a pečením.
Snad všichni se těšíme na kouzlo Vánoc, které nám každo-
ročně přinášejí uvolnění, rodinnou pohodu, vzpomínky na
naše nejbližší a také slavnostní náladu. Věnujeme se více
našim nejmenším, nacházíme vlídná slova pro přátele
a přejeme si, aby nás tato pohoda provázela i po celý příš-
tí rok.

V posledních prosincových dnech se také zamýšlíme
nad svým životem, klademe si řadu předsevzetí do budou-
cího roku a slibujeme si, že budeme lepší, pracovitější
a vstřícnější, že se budeme více zajímat o problémy svých
blízkých a že svá předsevzetí určitě splníme.

Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám klidné a ničím nerušené prožití vánočních

svátků v kruhu Vašich nejmilejších a do nového roku ze-
jména hodně zdraví a také síly k překonávání problémů,
s nimiž se všichni musíme každoročně potýkat. I v příštím
roce budeme usilovat o Vaši spokojenost a cílem veškeré
naší činnosti bude vytvořit podmínky pro důstojný život
a plnohodnotné využití volného času všech našich občanů. 

Mgr. Petr Kostík - starosta města
Mgr. Věra Křivánková - zástupkyně starosty

Novoroční přání  občanům

Kresba: žáci ZŠ Komenského 

V PafiíÏí se zajímali
o dûní ve Slavkovû

Česká centrála cestovního ruchu
a Ministerstvo pro regionální rozvoj připra-
vily ve dnech 8.–11. prosince 1999 prezentaci
turistických regionů České republiky ve
Francii. Tato prezentace představila jednotli-
vé turistické regiony s ukázkou turistických
produktů pro rok 2000. Prezentace proběhla
ve všech reprezentativních prostorách Čes-
kého centra v Paříži, rue Bonaparte 18.

Součástí prezentačních dnů byly mj. odbor-
né semináře o nových turistických produktech
a prezentace jednotlivých účastníků z ČR.
Slavnostní zahájení provedl velvyslanec ČR ve
Francii za účasti zástupců Ministerstva turismu
ve Francii. Ve svém projevu zdůraznil historic-
ký význam Slavkova u Brna a slavkovského
bojiště v dějinách Francie i České republiky.

Město Slavkov u Brna za hranicemi České
republiky (a zvláště ve Francii) známé jako
Austerlitz, dostalo po dvouletém úsilí možnost
prezentovat všechny svoje aktivity, které bu-
dou probíhat v roce 2000 vedle takových pro-
jektů, jako je Praha kulturní město roku 2000,
Památky UNESCO apod. Zástupci našeho
města dostali příležitost představit jeden z vý-
znamných regionů ČR, a to region Morava
společně s projektem Austerlitz 2000 v prosto-
rách Českého centra v Paříži.

Průvod historických jednotek ve výročí bitvy tří císařů přilákal do Slavkova několik tisíc diváků
Foto: Hana Nováková

Náv‰tûvníci na‰eho mûsta
zavzpomínali na bitvu tfií císafiÛ

Vzpomínkové akce ke 194. výročí bitvy tří
císařů vyvrcholily uplynulou sobotu průvodem
historických jednotek a scénickými obrazy
v areálu zámeckého parku. Ty tak divákům při-
pomněly život vojáků, kteří v prosinci 1805 bo-

jovali nedaleko Slavkova. Večer pak byl ukon-
čen slavnostním ohňostrojem. 

Obrazy měly upozornit na spojení běžného ži-
vota vojáků s realitou války. Z reproduktorů
mohli diváci vyslechnout  dojímavou četbu do-
bových dopisů vojáků. Ti se svým blízkým  svě-
řovali se svými pocity a věřili ve vítězství právě
té své armády. Listy však svým obsahem byly
mementem všech násilných konfliktů ve světě.

Vzpomínkové a pietní akce pořádané ve
Slavkově byly zahájeny v pátek odpoledne
otevřením historického tržiště, které zaplnilo
celé náměstí. Lidé si zde mohli koupit napří-
klad cínové vojáčky či předměty, které by jim
bitvu nějakým způsobem připomínaly, ale také
vánoční ozdoby a dárky pro své nejbližší a ně-
které výrobky tradičních lidových uměleckých
řemesel. Pokud někomu byla zima, mohl se za-
hřát u otevřených ohňů. Zájem byl i o teplé ob-
čerstvení, včetně svařeného vína a medoviny.
Tržiště bylo otevřeno také po celou sobotu
a přilákalo nejen Slavkováky, ale  i obyvatele
blízkých i vzdálenějších obcí. 

Bohatý program oslav byl určen pro všechny
bez rozdílu věku a mimo jiné s tou předností, že
všechny akce byly přístupné zdarma. Stejně
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Zprávy z jednání mûstské rady a mûstského za-
stupitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kfiivánková

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR

1. Schvaluje
- rozbor hospodaření města a jeho organizací

za 3. čtvrtletí 1999
- postup řešení pohledávek za neprodané byty
- schvaluje žádosti o úhradu oprav bytů, kte-

ré byly v minulosti prodány městem do osobní-
ho vlastnictví

- pronájem místnosti Nadaci Zámek Slavkov
- formulaci dodatku k nájemní smlouvě s fir-

mou E-COM, s. r. o.
- záměr pronájmu zámeckých kazemat na

Koláčkově nám.
- pronájem domu č. p. 80 na Palackého nám.

p. Karlovi Lanžhotskému, bytem Zl. Hora 1375
- termín a program V. zasedání MěZ
- znění Smlouvy o spolupráci se spol. EKO -

KOM, a. s. (odpady)
- nabídku prostor pro výcvik CO pluku

Bučovice
2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti komise pro výstavbu
- průběžné plnění programu rozvoje města

v roce 1999
- návrh odpisového plánu města
- stanovisko pracovnice matriky ke stížnosti

pana Kábrta
- zprávu o postupu statického zajištění budo-

vy býv. restaurace Bonapart
- informaci o postupu investiční výstavby

města
- informaci o aktualizovaném „Programu zá-

chrany zámku Slavkov u Brna“
- informaci o služební cestě starosty - 1. val-

ná hromada Evropské sítě měst pořádajících re-
konstrukce historických událostí 

- informaci o činnosti obecně prospěšné spo-
lečnosti „Mohyla míru - Austerlitz“

3. Doporučuje k předložení MěZ
- rozbory hospodaření
- plnění programu rozvoje města
- soubor rozpočtových opatření
- soupis přijatých dotací za SR a zdrojů OkÚ

Vyškov
- návrh na zřízení právní subjektivity DDM
- návrhy prodeje pozemků předložené MěR
- informaci o stavu Informačního centra ve

Slavkově u Brna
- návrh na rozdělení příspěvku na práci s mlá-

deží
- převod movitého majetku z MŠ Pohádka na

město Slavkov u Brna
4. Pověřuje
- starostu a jeho zástupkyni jednáním o nové

nájemní smlouvě s Golf Invest Austerlitz

5. Přiděluje
- uvolněný byt panu Petrovi Pilátovi - Zlatá

Hora 1363
6. Ukládá
- vedoucímu odboru BTH podat výpověď

z užívání bytu soudní cestou panu
Hrabovskému, bytem Nádražní 1158

- starostovi a jeho zástupkyni projednat s Ing.
Budíkem opodstatněnost a prokazatelnost tvr-
zení obsažených v dopise MěR

- předsedovi kontrolní komise provést kon-
trolu některých investičních akcí - dle doporu-
čení MěR

7. Odkládá
- vyjádření k možné koupi pozemku od v. d.

Destila - bude řešeno při sestavování rozpočtu
na rok 2000.

20. schůze městské rady - 22. 11. 1999

Na základě předložených a projednaných ma-
teriálů MěZ

1. Schvaluje
- rozbory hospodaření města, jeho rozpočto-

vých a příspěvkových organizací za 3. čtvrtletí
1999

- prodloužení termínu pozastavení čerpání
5 % výdajů do 31. 12. 1999

- prodej pozemku v ulici Čs. armády o výmě-
ře 319 m2 do vlastnictví JUNÁKU

- prodej pozemku v lokalitě garáží Zlatá Hora
do vlastnictví p. Jaroslava Žáčka, Zl. Hora 1367

- prodej podílu města na nebytovém prostoru
v domě č. p. 467 a pozemku pod tímto domem

- zřízení právní subjektivity DDM ve
Slavkově u Brna

- soubor předložených rozpočtových opatření
- uzavření smluv se Státním fondem životního

prostředí (k plynofikaci polikliniky)
- rozpočtové opatření TSMS
- převod movitého majetku MŠ Pohádka na

město Slavkov u Brna
- poskytnutí příspěvku v celkové výši 170 000

Kč z rozpočtu města pro rok 2000 organizacím,
které pracují s mládeží a jeho rozdělení

- vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení podle vyhlášky
č.17/94, a to dnem 3. 1. 2000 a 3. 3. 2000

- prodej pozemku pod garáží v lokalitě Cihelna
manželům Urbánkovým, Komen ského 459

- směny pozemků se stavebníky v lokalitě
Zlatá Hora tak, aby inženýrské sítě byly uloženy
v pozemcích, které jsou ve vlastnictví města

- prodej akcií Čs. spořitelny, a. s. z vlastnictví
města až do počtu 5150 ks akcií 

- zapojení města Slavkova u Brna do zpraco-
vání Strategického rozvojového plánu mikrore-
gionu Dolní Politaví na léta 2000–2006

2. Bere na vědomí
- průběžné plnění programu rozvoje města

v roce 1999
- zprávu o přijatých dotacích ze státního roz-

počtu a zdrojů OkÚ Vyškov
- informaci o financování výstavby v lokalitě

Polní
- informaci o stavu Informačního centra ve

Slavkově u Brna
- hodnotící zprávu o činnosti „Sdružení obcí

Ždánického lesa a Politaví“

3. Ukládá
- MěR zapracovat do rozpočtu na rok 2000

příspěvek pro MŠ Pohádka
4. Pověřuje
- MěR výběrem občanů, s nimiž bude uzavře-

na smlouva o účasti na výstavbě bytu, jeho ná-
sledném nájmu a převodu (k bytům, které  do
dnešního dne nebyly obsazeny původně schvá-
lenými občany)

- MěR, aby se zabývala připomínkami pana
Seiferta - pronájmy na zámku

5. Odvolává
- na vlastní žádost Ing. Koukala st. ze zastu-

pování města ve „Sdružení obcí Ždánického lesa
a Politaví“ a děkuje mu za jeho dosavadní čin-
nost v tomto sdružení 

6. Svěřuje
- MěR pravomoci ve věci schvalování  rozpo-

čtových opatření v upraveném rozpočtu města
s časovým omezením do 31. 12. 1999 (jen ve
specifikovaných případech).

V. fiádné zasedání mûstského zastupitelstva - 6. 12. 1999

Náv‰tûvníci na‰eho mûsta…
Dokončení ze str. 1
jako předchozí roky i letos se mohli fanoušci
historických armád pokochat průvodem vojá-
ků, kteří defilovali na náměstí. Stejně tak si
mohli na stejném místě vyslechnout francouz-
skou hudbu Hradecké gardy. Celá vzpomínko-
vá akce byla ukončena v neděli v areálu památ-
níku Mohyla míru u obce Prace. 

Vzpomínkové akce ve Slavkově se zúčastni-
lo téměř deset tisíc návštěvníků a asi 250 vojá-
ků. Obdobná akce se však uskutečnila o týden
dříve pod kopcem Santon u Tvarožné, kde se
sešlo zhruba 600 uniformovaných vojáků, jenž
měli k dispozici téměř dvě desítky děl. Pro oby-
vatele ze Slavkova byly připraveny speciální
autobusové linky, které je zdarma zavezly až
přímo k místu bitvy pod Santonem a zpět. Ško-
da jen, že obě akce nebyly jako v předchozích
letech uspořádány ve stejném čase, což mnohé
návštěvníky nepříjemně překvapilo a vzbudilo
v nich rozčarování. Ti, kteří přijeli ze vzdále-
nějších měst, si tak mohli zvolit pouze jeden
z těchto pietních víkendů.

Petra Janošíková
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Slavkov byl představen za účasti 53 noviná-
řů z nejprestižnějších francouzských médií, tří
rozhlasových stanic a francouzské televize.
Tradice slavkovské bitvy má mnoho podob,
které do této chráněné památkové zóny lákají
návštěvníky nejen z domova, ale i ze zahraničí.
Nejinak tomu bude i v roce 2000, kdy si bude-
me připomínat 195. výročí bitvy tří císařů.

Jako organizátoři vzpomínkových akcí
v roce 2000 usilujeme o to, aby význam a tra-
dice slavkovské bitvy byly připomenuty způ-
sobem, který respektuje očekávání návštěvní-
ků a současně zachovává důstojnost těchto
výročních chvil. Proto si připomeneme dobo-
vé šarvátky a uskuteční se také pochod na pa-
mátných místech v Brně. V podvečer bitvy
proběhne pietní akt u hromadného hrobu fran-
couzských vojáků ve Šlapanicích a „Ji -
říkovickými ohni“ na Žuráni připomeneme
utrpení všech, kteří se této bitvy účastnili pří-
mo i nepřímo. O den později se uskuteční re-
konstrukce bitevních scén pod Santonem
u Tvarožné a v podvečer se většina účastníků
sejde ve Slavkově u Brna v zámeckém parku
při scénických obrazech z bitvy tří císařů, za-
končených komponovaným ohňostrojem.
Důstojnou připomínkou obětí bitvy a vyvr-
cholením každoročních vzpomínkových akcí
bude v roce 2000 pietní akt u Mohyly míru
spojený s kladením věnců na památku nezná-
mých i známých vojáků a našich předků, při
kterém nechybí nikdy špalíry vojáků v histo-
rických uniformách.

Zástupci našeho města se přesvědčili na tis-
kové konferenci po čtyřicetiminutové prezen-
taci Slavkova, že zájem o naše město má ve
Francii stoupající tendenci. Novináři se zde za-
jímali nejen o významné dny slavkovské bitvy,
ale také o další aktivity, které probíhají v rám-
ci celého roku 2000. Za zmínku stojí Festival
francouzských melodií na moravských zám-
cích za přítomnosti francouzských umělců,
v době vrcholící turistické sezóny
Napoleonský den a Císařská letní noc doprová-
zené setkáním historických velocipedistů a již
pro Slavkov tradiční „Grand Prix Austerlitz“

ve francouzské národní hře pétanque. Zástupci
města se setkali i s dotazy na golfové hřiště,
beachvolley ball a výstavy v prostorách zámec-
kých galerií.

Význam této prezentace odhalil i nedostat-
ky ve službách turistického ruchu. Nutné je za-
myšlení nad doplněním těchto chybějících
nebo nefunkčních článků ve sféře cestovního
ruchu. Jedná se zejména se o regionální infor-
mační středisko, které může poskytovat kom-

V PafiíÏi se zajímali o dûní ve Slavkovû

pletní služby v turistickém ruchu tzv. „na klíč“.
A to zvláště v ubytování, stravování, veřejné
i soukromé dopravě, směnárenské činnosti,
v oblasti poznávání regionu atd.

Závěrem dovolte zástupcům města malou
rekapitulaci: význam pro současnou a budoucí
generaci a je současně motivací pro zlepšení
a vývoj všech požadovaných služeb na úrovni
města, ale i regionu a celé České republiky.

aVK

Na dotazy novinářů při prezentaci Slavkova ve francouzské metropoli odpovídal manager
Centra kulturních služeb Austerlitz Karel Vetchý Foto: archiv HM-CKS

Každoročně navštíví tisíce turistů
z Francie i dalších západních států místa slav-
né bitvy, muzeum bitvy i Historické muzeum,
které je umístěno ve slavkovském barokním
zámku. Sláva tohoto vítězství dokonce dala
zapomenout na drtivou porážku v námořní
bitvě u Trafalgaru, kdy spojená francouzsko-
španělská námořní flotila byla doslova zniče-
na geniální taktikou admirála Nelsona, velící-
ho anglické válečné flotile.

Na invazi do Anglie – svého největšího ne-
přítele – pomýšlel Napoleon delší dobu a vý-
chozím místem se měl stát Texel, ostrov na zá-
padním pobřeží Holandska. Vojenské ležení
bylo vyhlédnuto v lesnaté krajině. Brzy se sou-
středilo do tábora asi 22 tisíc vojáků. Ti se stali
vítanými hosty, protože dodávali místním ze-
mědělcům od svých koní hnojivo pro jejich
louky a pole. Nedaleko ležení je menší kopec,
na jehož vrcholu nechal generál Marmont po-
stavit ze dřeva (později z kamene) jakousi py-
ramidu, jako vzpomínku na pyramidy
v Egyptě, kde se zúčastnil nezdařilého
Napoleonova tažení. Vojáci pojmenovali kopec

s pyramidou Marmontberg, později Pyramide
van Austerlitz. Dnes je toto místo s rozhlednou,
restaurací a dětským hřištěm cílem pro nedělní
výlety obyvatel ze širokého okolí. Sen císaře
Napoleona o úspěchu invaze do Anglie se roz-
plynul a situace v Evropě jej přiměla, aby sta-
hoval armádu do Belgie a Francie, a tak došlo
i k odsunu 2 divizí z Holandska. Na místě zů-
stali jen tři vysloužilci, kteří si našli nevěsty
v okolí a na vhodném místě postavili domky
jako základ dnešní obce. Usedlíků přibylo
a dali obci jméno Mar montvill. V čele měli své-
ho guvernéra, ne však nadlouho. Již roku 1806
jmenoval král Ludvík dekretem obec městem
Austerlitz. Statut města pak zanikl r. 1811, kdy
byla obec dekretem Napoleona přičleněna
k velké obci Zeist, ke které patří dodnes pod
jménem Austerlitz.

Na Napoleonovo vítězství u Slavkova-
Austerlitzu se nezapomnělo a jméno
Austerlitz nese jak most, nábřeží a nádraží
v Paříži, tak lesní vesnička uprostřed
Holandska a město Slavkov u Brna-
Austerlitz. Když vás někdy zavedou kroky do
země tulipánů a sýrů, navštivte Austerlitz.

Ivan Florian
Historické podklady byly vyňaty z archivu

města Zeist (redakčně kráceno)

Není Austerlitz jako Austerlitz
Stalo se, že v sychravém podzimním dni 2. prosince 1805 došlo u malého morav-

ského městečka ke slavné bitvě tří císařů, v níž císař Napoleon geniální taktikou po-
razil vojska rakouského císaře a ruského cara i přes jejich značnou početní převahu.
Tím vešlo město Slavkov u Brna-Austerlitz do dějin.

Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont,
francouzský generál

Dokončení ze str. 1
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Odvolání tajemníka MěÚ ve Slavkově
u Brna proběhlo v souladu s § 45 zákona ČNR
č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění – ta-
jemníka městského úřadu jmenuje a odvo-
lává městská rada se souhlasem přednosty
okresního úřadu. Jak tedy ze zákona vyplývá,
odvolání tajemníka je plně v kompetenci měst-
ské rady, nikoliv městského zastupitelstva.

Tvrzení, že do listopadu 1998 nebyly na
městském úřadu žádné výrazné problémy, je
velmi odvážné. Všechny městské úřady se kaž-
dodenně potýkají s nemalými problémy, pro-
šetřují připomínky občanů k činnosti svých
pracovníků i úřadu jako celku. V žádném pří-
padě nejsou problémoví téměř všichni pracov-
níci úřadu, jak uvádějí autoři článku, ale pří-
stup jednotlivých úředníků k pracovním
povinnostem je pochopitelně různý. 

Městská rada po deseti měsících svého pů-
sobení hodnotila práci úřadu a opětovně došla
k závěru, že se vyskytují nedostatky zejména
v řídící práci tajemníka a jeho schopnosti pře-
nášet informace mezi radou a úřadem. Městská
rada nebyla rovněž spokojena s přípravou ma-
teriálů na jednání rady. Tyto materiály nebyly
vždy předkládány v řádných termínech, měly
často formální nedostatky a musely být projed-

návány opakovaně - tím se prodlužovala doba
jejich vyřizování. Podklady pro jednání rady
připravují vedoucí odborů MěÚ a tajemník,
jako přímý nadřízený, jejich činnost koordinu-
je a kontroluje. Stejné nedostatky se vyskyto-
valy i v přípravě podkladů pro jednání zastu -
pitelstva – volení funkcionáři materiály
předkládají, ale nevypracovávají. 

Městská rada v žádném případě nezpochyb-
nila morální kredit bývalého tajemníka MěÚ ve
Slavkově u Brna ani jeho odborné znalosti.
Tajemník však musí úřad řídit a kontrolovat čin-
nost jednotlivých pracovníků. Názory na plnění
těchto povinností se u tajemníka a vedení města
různily a nedošlo ke shodě ani po řadě společ-
ných jednání. Pan tajemník byl několikrát upo-
zorněn na určité nedostatky a rada mu vyslovila
nespokojenost i formou usnesení MěR.

K odvolání tajemníka MěÚ nebyla rada ve-
dena žádnými osobními zájmy, ale snahou
o zkvalitnění a zefektivnění práce úřadu.
Cílem členů městské rady není veřejné řešení
personálních a osobních problémů, ale rozvíje-
jící se moderní město a spokojený občan.
K naplnění tohoto cíle bude směřovat její čin-
nost i ve zbývající části volebního období.

Členové Městské rady ve Slavkově u Brna

Vyjádfiení MûR k ãlánku „Odvolání tajemníka MûÚ”

Informační středisko pod vedením p. Karla
Vetchého dne 2. listopadu nainstalovalo ve
Vídni panelovou část. Skládá se z šestnácti
ploch, na kterých je dokumentačně představena
činnost úřadu, škol všech typů, zájmových
kroužků, které zejména pracují s mládeží.
Výstavka je doplněna informacemi z regionu
a bohatým propagačním materiálem, který
Slavkovsko přibližuje i v oblasti kulturně histo-
rických akcí pořádaných na území Slavkova.

Prezentace byla zahájena 3. listopadu v je-
denáct hodin za přítomnosti pozvaných hostů.
Přivítal jsem hosty a seznámil je s naším při-
praveným záměrem. Po úvodním slovu vystou-
pila místostarostka Mgr. Věra Křivánková, kte-
rá přiblížila přítomným oblast školství a práci
s mládeží ve městě. Ředitel historického muzea
Ing. Jan Špatný v krátkosti seznámil návštěvní-
ky s historií města a regionu. Mgr. Petr Šafář,
člen zastupitelstva, informoval o sportovních
oddílech a jejich mezinárodních aktivitách. Za
starosty z okolních vesnic vystoupil pan Pavel

Prokop, starosta Otnic, starosta Holubic
Bohuslav Adámek a pan Přerovský, starosta Ša-
ratic, kteří představili své obce a společné zá-
měry v regionu. Okres a okresní úřad představil
zastupující přednosta Ing. Antonín Horáček.
Svým vystoupením vzbudil pozornost zejména
v oblasti turistických aktivit a prezentačních
akcí pořádaných na území celého okresu.
O společném regionu příhraničních okresů již-
ní Moravy, Dolního Rakouska a západního
Slovenska promluvil Mgr. Miroslav Ondruš,
předseda Sdružení obcí a měst jižní Moravy.

Po představení našeho regionu jsme odpoví-
dali na dotazy přítomných novinářů i zájemců
o spolupráci, či turistů. Při jednáních došlo
k několika konkrétním návrhům na spolupráci
v oblasti turistického ruchu s vazbou na histo-
rii. Následně jsem hovořil i se zástupci
Dolnorakouské obchodní komory, kteří proje-
vili zájem o více informací z oblastí podnika-
telských aktivit slavkovského mikroregionu.
Průběh akce zajistili pracovníci MěÚ ve
Slavkově.

Dne 11. listopadu se uskutečnilo představe-
ní našeho města i mikroregionu v městě Hornu,
ve kterém jsme podepsali smlouvu o spoluprá-
ci na léta 1999–2002. Smlouvu projednalo za-
stupitelstvo města na předchozím zasedání.
Především se jedná o oblast kultury, sportu,
školství, turistiky a podnikání. Tomuto podpisu
předcházelo několik jednání se zástupci
Dolnorakouské obchodní komory a představi-
telů města Hornu.

Při tomto představení mikroregionu byl kla-
den důraz na spolupráci mládeže navštěvující
všechny vzdělávací stupně škol umístěných na
území Slavkova. Zde se mohli se svými úspě-
chy pochlubit ředitelé mateřských, základních

Prezentace Slavkovska ve Vídni a Hornu

i středních škol, jakož i zástupkyně základní
umělecké školy. Důležitým faktem byla pří-
tomnost ředitelů odpovídajících typů škol
z Hornu, se kterými byla po oficiální části do-
hodnuta návštěva v jejich zařízeních a předsta-
veny možnosti spolupráce.

Je velmi potřebné vytvářet zejména mladé
generaci možnosti ke zdokonalování nejen ja-
zyka našich sousedů, ale i k poznání naší spo-
lečné kultury a historie. Doba spojení našich
národů v jednotné Evropě se blíží a bez osob-
ních zkušeností při řešení společných problémů
nám neumožní očekávaný rozvoj.

Mgr. Petr Kostík

Prezentace Slavkova ve Vídni a v Hornu se zúčast-
nil starosta Petr Kostík a další zástupci města

Na základě záměru vlády aktivně představovat Českou republiku a regiony
v Českém centru ve Vídni se uskutečnila prezentace Slavkova a přilehlého regionu,
tzn. obcí, nad kterými vykonává MěÚ přenesenou správu.



podepsána v druhé polovině prosince. Od 1. 1.
2000 se tak město stane vlastníkem budovy ZŠ
Tyršova a příslušných pozemků. Otevřou se tím
nové možnosti pro rozvoj školy. 

Podmínky pro činnost mateřské školy
Pohádka budou srovnatelné s dnešními a v bu-
dově MŠ Malinovského bude i nadále umístěna
zvláštní škola. Rozdíl mezi současným nájem-
ným za ZŠ Tyršova a novým nájemným za
zvláštní školu se bude pohybovat mezi 700–800
tisíci korunami. Město bude mít možnost o tuto

částku každoročně
posílit investice v ob-
lasti školství tak, aby
se naše mládež vzdě-
lávala v prostředí,

které bude důstojné počátku 21. století.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Pozornost byla věnována rovněž stavu místních

komunikací a chodníků. V měsíci listopadu získa-
la nový povrch vozovka v ulici Slovanská v úseku
od křižovatky s ulicí Smetanova po ulici Polní
(u Elektroodbytu). Ve stejné době se dočkali školá-
ci, kteří dojíždějí do Slavkova, i naši občané opra-
vy autobusové zastávky na ulici Mali nov ského
(u polikliniky). Opravená zastávka umož ní cestují-
cím bezpečnější cestování. Bezpečnost provozu
byla zohledněna i úpravou chodníku na křižovatce
ulic Bučovická a Lidická, kde museli dříve chodci
absolvovat část cesty po vozovce.

Nový chodník vybudovaný z finančních pro-
středků města potěšil hned v úvodu roku obyvate-
le ulice ČSA a nyní je umožněna bezpečnější
chůze i občanům, kteří směřují ze Zlaté Hory po
Slovanské ulici do jižní části města.

V řadě ulic byly chodníky předlážděny, ale
mnoho občanů se ani v letošním roce vylepšení
komunikace před svým obydlím nedočkalo.
I v plánu na příští rok mají technické služby zahr-
nuty opravy chodníků a nezbytné opravy komu-
nikací a ředitel TSMS zpracovává plán údržby
veřejných ploch.  

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V průběhu celého roku probíhaly opravy veřej-

ného osvětlení, bylo vybudováno osvětlení sever-
ní části náměstí a části ulice Jiráskova. V součas-
né době je zpracováván přehled stavu veřejného
osvětlení v našem městě.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
V oblasti péče o veřejnou zeleň byla i v tomto

roce odvedena velmi dobrá práce. K udržovaným
plochám v centru města přibyly upravené a vyčiš-
těné aleje, upravené okolí rybníka a ke kapli sv.
Urbana se každý může dostat bez prodírání pleve-
lem a houštím. Poděkování patří všem pracovní-
kům technických služeb, kteří se na údržbě veřej-
ných ploch podíleli. Problémem zůstávají zelené
plochy v sídlištích, protože stále ubývá občanů,
kteří mají čas na údržbu okolí svého bydliště.
Městská rada děkuje všem spoluobčanům, kterým
není vzhled našeho města lhostejný a přiložili
ruku k dílu ve prospěch veřejných ploch jejich
pravidelnou údržbou či výsadbou zeleně a květů.

Výčet změn, kterými prošel Slavkov v roce
1999, není ani zdaleka úplný, ale není možné
v pár odstavcích zachytit průběh celého roku.
Mnoho úkolů nás všechny čeká i v roce příštím
a nezbývá, než si popřát, aby se nám dařilo ales-
poň tak jako letos a abychom i nadále byli úspěš-
ní při získávání státních dotací, protože jedině
tímto způsobem je možné dostat do Slavkova
více finančních prostředků na zlepšení vzhledu
města, v němž společně všichni žijeme.

Členové Městské rady ve Slavkově u Brna
Mgr. Petr Kostík, Mgr. Věra Křivánková, Ing.
Jiří Matyáš, Jiří Paleček, Jaromír Seifert
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BYDLENÍ
V letošním roce se nám podařilo zajistit něko-

lik investičních akcí. Nejvýznamnější z nich – vý-
stavba bytů v lokalitě Polní – byla zahájena v let-
ních měsících. V současné době je provedeno
zastřešení a v zimním období budou probíhat prá-
ce uvnitř stavby. Po dokončení výstavby bude
město bohatší o 40–45 bytových jednotek a vy-
budovanou infrastrukturu. Těší nás, že tato akce
získala podporu všech našich zastupitelů a kroky
nutné k její realizaci schvalovalo zastupitelstvo
v průběhu celého roku prakticky jednomyslně. Je
nezbytné poděkovat i všem zaměstnancům MěÚ,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavby
a svou svědomitou prací napomohli získání státní
dotace. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout
přínos Ing. Leony Tupé, která městu darovala
zjednodušený projekt pro stavební řízení.

ZÁMEK
V rámci akce „Celková postupná obnova

Zámku Slavkov u Brna“ bylo provedeno v letoš-
ním roce statické zabezpečení severního křídla
předzámčí spočívající v zajištění nestabilní zákla-
dové spáry podchycením kořenovými piloty.

V současné době se dokončuje statické zajiště-
ní cihlových kleneb nad I. PP severního křídla.

Dále byla provedena oprava havarijního stavu kro-
vu a stropu nad hlavními schodišti zámku včetně
opravy a zajištění štukové výzdoby stropu.

Část nákladů na odstranění havarijních stavů
na zámku byla kryta dotací Ministerstva kultury
z fondu „Záchrany architektonického dědictví“
a dále z prostředků nájemce prostor předzámčí
firmy E-COM, s. r .o. Slavkov u Brna.

Pokračovaly i práce na obnově tzv.
Divadelního sálu a podařilo se získat dotaci na
restauraci vzácného gobelínu.

Slavkovský zámek se i v letošním roce stal dě-
jištěm řady významných akcí: společenský večer
za účasti představitelů vlády ČR i premiéra
Zemana, slavnostní večer účastníků cvičení
NATO ve Vyškově, Slavkovská iniciativa smíření,
návštěva pana Luzia Wildhabera – předsedy
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku,
setkání spisovatelů literatury faktu a celá řada vý-
znamných společenských i komerčních akcí.

HRADBY
I v letošním roce jsme realizovali, v souladu

s požadavky Památkového ústavu, další část sa-

Slavkov

nace městských hradeb, a to v ulici Lidická – již-
ní část u parkoviště. Polovina nákladů byla kryta
dotací z fondu „Regenerace městských památko-
vých zón“.

Nové obecní byty na ulici Polní mají být již počátkem léta připraveny k nastěhování prvních ná-
jemníků Foto: mab

Za pár dnů skončí rok 1999.V tuto dobu se snad každý zamýšlí nad tím,
co tento rok přinesl, zda se naplnila očekávání a kde je možno hledat

rezervy. Podobně jako občané, i městská rada a městský úřad hodnotí
svou práci a již plánují akce na příští rok.

v roce 1999
ZDRAVOTNICTVÍ

V měsíci září byla ukončena  plynofikace ko-
telny polikliniky na Malinovského náměstí ve
Slavkově u Brna. V těchto dnech končí zkušební
provoz a kotelna bude zkolaudována. I na tuto
akci získalo město dotaci a půjčku ze Státního
fondu životního prostředí.

Občané jistě přivítali i nový informační
systém, který jim usnadňuje orientaci v budově
polikliniky.

ŠKOLSTVÍ
V době letních prázdnin byla provedena plyno-

fikace mateřské školy na Koláčkově náměstí,
spočívající ve zřízení plynovodní přípojky a ply-
nové kotelny a rovněž v kompletní výměně otop-

ného systému. Současně se děti v mateřské škole
konečně dočkaly i důstojného sociálního zaříze-
ní. Stavba byla zkolaudována v září 1999.
Přestože prostředí školky bylo zkvalitněno, není
stále ještě optimální a v budoucnu bude nutno ře-
šit zejména přemístění kuchyně.

Na základě získání dotace Ministerstva škol-
ství zahájil vybraný dodavatel v měsíci říjnu 1999
opravu havarijního stavu ZŠ Komenského.
Oprava je prováděna ve staré budově školy a sklá-
dá se z těchto částí: oprava havarijního stavu šes-
ti sociálních zařízení ve třech podlažích, oprava
části krovu a střechy nad sociálními zařízeními,
dílčí oprava klempířských prvků, oprava havarij-
ního stavu elektroinstalace, oprava vnitřní i ven-
kovní dvorní kanalizace včetně odstranění dvou
septiků. Celá oprava bude dokončena v závěru
roku 1999.

V průběhu celého roku probíhala intenzívní
jednání s řádem Chudých školských sester naší
Paní o směně nemovitostí ZŠ Tyršova a MŠ
Malinovského. Smlouva o směně nemovitostí
byla schválena městským zastupitelstvem a bude
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Na přelomu měsíce listopadu a prosince navštívil naše město nejvyšší soudce Kanady pan Lamér
s doprovodem. Na snímku je v přítomnosti starosty města Petra Kostíka Foto: Hana Nováková

Respono informuje
Respono, a. s. Vyškov nabízí občanům vy-

užívání následujících služeb:
• Prodej plastových nádob na odpady

s podvozkem a pozinkovaných popelnic za
695 Kč/ks včetně DPH!

• Využívání třídění odpadů ve sběrném
dvoře na Zlaté Hoře 1496, tel.: 44 55 74 83
(prov. doba: středa 13–18 hod., sobota 8–12
hodin).

Občané mohou ve sběrném dvoře po před-
ložení občanského průkazu zdarma odevzdat:

• nebezpečné odpady (plechovky od ba-
rev, barvy, lepidla, rozpouštědla, motorové
a fritovací oleje, olejové filtry, mastné hadry,
monočlánky, akumulátory, pesticidy, léky, zá-
řivky, fotochemikálie)

• ostatní odpady (pneumatiky, koberce,
matrace, nábytek, sanitární zařízení, televize,
ledničky, pračky, rádia, železo, sběrový papír,
hliníkové plechovky, PET láhve, polystyren,
fólie, sklo, textil apod.)

Za poplatek:
• opotřebované pneumatiky
• stavební suť (menší množství)
Služeb sběrného dvora mohou využívat

i živnostníci (firmy), kteří si likvidaci výše uve-
dených odpadů hradí z vlastních prostředků.

• Kontejnerovou službu:
LIAZ - 19 Kč/km bez DPH (0507/358278)
kontejnery o objemu 10,15 m3

AVIA - 12 Kč/km bez DPH (0507/343588)
kontejnery o objemu 3,9 m3

Tělocvičná jednota Sokol Slavkov u Brna in-
formuje o sportovních aktivitách

Oddíl badmintonu
Halový olympijský sport. Pravidelné tréninkové

hodiny čtvrtek 20–21.30 h. Tělocvična ZŠ Tyr -
šova. Kontakt: Zdeněk Mezník, Zl. Hora 1357.

Oddíl nohejbalu
Sálový i venkovní sport. Pravidelné trénin-

kové hodiny středa 20–21.30 hod. Tělocvična
ZŠ Tyršova. Kontakt: Jiří Hořava, Malčevského
988.

Oddíl volejbalu
Kolektivní míčová hra. Žákovské družstvo

trénuje pravidelně ve čvrtek 16–17.30 h.
Tělocvična ISŠ Tyršova. Kontakt: ing. Milan
Florian, Jiráskova 405.

Oddíl volejbalu – muži
Pravidelné tréninkové hodiny pondělí

20–21.30 hod. Tělocvična ZŠ Tyršova.
Kontakt: František Kovač, Dvořákova 863.

Oddíl triatlonu
Fyzicky náročný sport – plavání, jízda na

kole, běh. Pravidelné tréninkové hodiny nejsou.
Kontakt: Ivan Křivánek, Nerudova 1139.

Oddíl stolního tenisu
Sálový sport. Pravidelné tréninkové hodiny

pondělí 17–18.30 hod. Tělocvična ZŠ Tyršova.
Kontakt: Ivan Hejdušek, Špitálská 793.

Oddíl tenisu
Bílý sport. Ve Slavkově má velice dobré pod-

mínky. Pravidelné tréninkové hodiny se do-
mlouvají přímo s trenérem nebo vedoucím od-
dílu. Kontakt: Pavel Šiler, Sušilova; Josef
Žemla, Pod oborou 667.

Nový oddíl pétanque
Sportovně společenská hra z Francie.

Kontakt: Josef Dvořák, Zlatá Hora 1373.
Kondiční kulturistika pro ženy
Cvičení při hudbě pro mladé dívky i ženy pod

vedením zkušených cvičitelek. Pravidelné cvi-
čební hodiny úterý a pátek 19–21.30 h. Tělo -
cvična ZŠ Tyršova. Kontakt: Marie Kostíková.

Zdravotní cvičení
Název oddílu napovídá o náplni hodin.

Pravidelné cvičení úterý a čtvrtek 20–21 hod.
Malá tělocvična ZŠ Komenského. Kontakt:
Helena Švejdová, Zl. Hora 1355.

Cvičení mužů bez rozdílu věku
Pravidelný pohyb v tělocvičně ZŠ

Komenského čtvrtek 20–21 hod. Kontakt:
Rudolf Martínek st., Husova.

Jazzgymnastika pro ženy
Cvičení při hudbě s dobrou náladou.

Pravidelné cvičební hodiny pondělí 19–20 hod.
malá tělocvična ZŠ Komenského, čtvrtek
19–20 h. velká tělocvična ZŠ Komenského.
Kontakt: Lenka Krahulová, Zl. Hora 1355.

Sokolská všestrannost – žákovský oddíl
Cvičení na nářadí, míčové a závodivé hry pro

dívky i chlapce. Pravidelné cvičební hodiny pon-
dělí 18–19 h. malá tělocvična ZŠ Komenského,
čtvrtek 18–19 hod. velká tělocvična ZŠ Komen -
ského. Vedoucí oddílu: Lenka Krahulová.

Pravidelné poplatky pro členy jednoty: žáci,
dorost, důchodci 50 Kč celoročně; členové 100
Kč celoročně; povinné pojištění 10 Kč.
Podrobnější informace k činnosti oddílů čtvr-
tek 18–20 hod. velká tělocvična ZŠ
Komenského, Lenka Krahulová nebo Josef
Žemla. Výbor TJ Sokol

Sportovní aktivity Sokola

Poděkování zaslouží milovníci přírody, kteří se
v těchto zimních měsících starají o přezimující
ptactvo. Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou
sýkory koňadry, modřinky a brhlíci, kteří jsou
zákonem chráněni. Rádi si pochutnávají hlavně
na různých olejnatých semenech, loji nebo kůži
ze slaniny. Do krmítek nepatří v žádném přípa-
dě zbytky kořeněných jídel a pečivo. Za péči se
nám opeřenci již od jara odmění sběrem škod-
livého hmyzu v našich zahradách Foto: mab
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Pfiejeme Vám pfiíjemné pro-

Ïití vánoãních svátkÛ

a ‰Èastn˘ nov˘ rok

STAVBY A PROJEKTY
Brnûnská 93, 684 01 Slavkov u Brna

Tel./fax: 05 - 44 22 72 57

s Vřpdeeveč r91.4v rýčo íibvt yřt íícasůř ,at kaj ksjemV sáv m
niluméč síeli fnroomavil ,anšvítivaln ša eěmts otstáínn vátšvě,app-
ředseda Nejvyššího soudu Kanady, p. Lamér s velvyslancem
Kanady v ČR a nejvyšším představitelem kanadské policie.
Součástí programu, který byl pro tuto návštěvu připraven, byla
i prohlídka památkové zóny slavkovského bojiště s ukončením
v areálu nově zrekonstruované kaple na Mohyle míru.

▲ Ve dnech 3.–5. prosince se naše město (jak jsme předpo-
kládali) rozrostlo o tisíce návštěvníků, kteří přišli v rámci výročí
bitvy tří císařů na historické tržiště, doprovodné programy, kon-
certy francouzské hudby „Hradecké gardy“, scénické obrazy
v zámeckém parku a další atrakce, které byly s tímto programem
spojeny. Celkem naše město navštívilo v tomto období cca
10 000 návštěvníků. Nezapomnělo se i na příznivce vážné hudby,
3. prosince se uskutečnil vánoční koncert „staré hudby“
v Rubensově sále slavkovského zámku. Pořadatelé byli překva-
peni velkou návštěvností, přestože ve městě a na náměstí probí-
haly jiné programy.

▲ V druhém prosincovém týdnu proběhla prezentace města
Slavkova a památkové zóny slavkovského bojiště v Českém
centru v Paříži ve Francii. O průběhu této významné události pí-
šeme na jiném místě.

▲ Předvánoční koncert Stříbrňanky proběhl ke spokojenosti
všech, kteří tento večer Společenský dům navštívili.

▲ V předvánočním shonu se nezapomnělo ani na děti. Pro
MŠ a 1. stupeň ZŠ se uskutečnily dvě představení „Pohádky pod
vánoční stromeček“.

▲ Slavkovský zámek uzavřel své brány dne 6. prosince, ale
přesto v galerii OK trvá výstava „Tradice české vánoční výzdoby“
až do 31. prosince 1999.

▲ Závěrem nám dovolte v této slavkovské mozaice popřát
všem čtenářům Slavkovského zpravodaje a občanům tohoto
města příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví v novém
roce a hlavně „pevné nervy v roce 2000“… aVK

okénko
Vánoce s diabetem

Přicházejí Vánoce – svátky klidu a míru, ale
také hojnosti, kdy je na svátečně prostřených
stolech množství pokrmů a také tradiční vánoč-
ní cukroví. Bohužel, diabetik se nesmí ani
o Vánocích odchýlit  od přísných stravovacích
návyků, musí si vybírat potraviny biologicky
cenné, nekalorické, netučné, obsahující vlákni-
nu, vitamíny a minerály. Také si musí častěji
změřit glykémii a podle toho upravit jídelníček.
O Štědrém dnu se nemůže postit, může sice jíd-
lo omezit, ale musí si ho rozložit do několika
dávek. Protože ve většině rodin se hoduje právě
až večer, diabetik by měl přes den jíst více zele-
niny, a to čerstvé i vařené, luštěniny, tvaroh,
sýry, jídla ze sušených hub apod.

Večer si může dát porci tradičního kapra
s bramborovým salátem, ve kterém bude více
zeleniny a majonézu raději nahradíme netuč-
ným jogurtem. O svátcích si také odpustíme
tučné vepřové pečínky a smažené řízky, ale do-
přejeme si třeba šunkovou rolku s křenem, nebo
upravená kuřecí a krůtí prsíčka, také králíka
a zeleninové saláty. Vánoční cukroví je jen
zpestřením jídelníčku, ani dia pečivo nelze kon-
zumovat v nekontrolovatelném množství. Když
už ochutná nějaké cukroví, tedy 1–2 hod. po
hlavním jídle, měl by si vybírat menší kousky,
raději z odpalovaného a lineckého těsta, s pří-
davkem celozrnné mouky, ovesných vloček,
tvarohu, s ovocem a ořechy. Vyhýbat se mast-
ným krémům a šlehačkám. Z ovoce upřednost-
nit citrony, grepy a tradiční české jablíčko. Z ná-
pojů se doporučuje čaj, káva, minerálky, dia
a light nápoje, výjimečně po jídle 2–3 dcl pří-
rodního vína. Nedoporučují se destiláty a už vů-
bec ne sladké likéry nebo míchané nápoje, kte-
ré se u nás podávají zvláště na silvestra.

Takže – sladkosti přenechejme ostatním čle-
nům rodiny, ať se po svátcích trápí s různými di-
etami. Nás se to netýká, když dodržíme i o svát-
cích určitou únosnou míru, nemusíme potom
přešívat knoflíky na oblečení a bát se jít v lednu
na kontrolu k lékaři. A dobrá rada nakonec – po
moučníku na procházku do zimní přírody, nebo
na dvorek nakrmit ptáčky, a když nic jiného, tak
aspoň otevřít okno, vyvětrat a zacvičit si.

Šťastné Vánoce, pevnou vůli a hodně zdraví
v novém roce, abychom se setkávali na akcích,
které pro vás připravuje i v roce 2000 výbor ÚO
Svazu diabetiků ve Slavkově.

Marie Miškolczyová, předs. ÚOSD

Svatba dvou německých nadšenců a příznivců na-
poleonské doby se uskutečnila poprvé v historii
v zámecké kapli Sv. kříže ve Slavkově u Brna 2. pro-
since. Význam této události podtrhla i přítomnost
slavkovské gardy v historických uniformách fran-
couzské armády. Celá událost se odehrála za pří-
tomnosti řady novinářů Foto: H. Nováková
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Rozko‰

KfiÍÏOVKA O CENY s pfiáním
V tajence je pfiání redakce v‰em ãtenáfiÛm Slavkovského zpravodaje do nového
roku: Pfiejeme… (dokonãení v tajence).
Tajenku za‰lete do 18. ledna 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 sauny pro 5 osoby – a dal‰í dva knihu z prodejny Knihy-dár-
ky. Jméno v˘herce zvefiejníme v pfií‰tím ãísle, které vyjde 22. 12. 1999. Ze
správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byla vylosována Jana Nováková, Zlatá Hora
1374, Slavkov. 1. cenu - zdarma dva vstupy do vífiivky pro 3 osoby - si mÛÏe tele-
fonicky domluvit na tel. ã. 44 22 74 85, a to nejpozdûji do konce prosince. Druhou
cenu (knihu) získává Martina Kofiínková, âSA 1070, Slavkov, tfietí cenu (knihu)
Leona Zuzáková, Zlatá Hora 1229, Slavkov. Knihy si mohou vyzvednout v prodej-
nû 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

• Povinné ručení – volná pracovní doba
– velké pojišťovny. Tel. 0602 830 485 nebo
05/74 80 86, popř. 44 22 16 20.

• Prodám jednotl. dva sady 583 a 370 m2

ve Slavkově pod Urbanem. Cena dohodou.
L. Nosková, do 15 h tel. 0507/38 31 87.

• Servis stavebního spoření HYPO
5/5 – 40/60 % = asi 14 % p. a.; penzijní
fond Winterthur, Allianz - ŽB, Komerční
banky a Koruna. Tel. 0602 830 485 nebo
05/74 80 86, popř. 44 22 16 20.

INZERCE

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

PAST Sean Connery, Catherine Zeta-Jones - vy‰etfiovatelka
poji‰Èovny a exkluzívní zlodûj. Hra mÛÏe zaãít! Ale kdo je ko-
ãka a kdo my‰? Past je nastraÏena…

VODONO‰ Divoká komedie a blázniv˘ hollywoodsk˘ komik
Adam Sandler spou‰tí lavinu smíchu: hrdina v prá‰ku. Staãí
pfiidat trochu vody!

MÛJ NEJOBLÍBENÛJ‰Í MARÈAN MarÈan pfiistál na Zemi…
a chce se tu usadit! Humorná rodinná komedie „z jiného
svûta“ o pfiátelství, vûrnosti a mimozem‰Èanech.

HI-LO COUNTRY (Poslední kovboj) Woody Harrelson, Billy
Grudup, Patricia Arquette. Vzru‰ení, dusot kopyt a láska ve
skvûlém westernu s hvûzdn˘m obsazením.

KLEOPATRA Timothy Dalton, Leonor Varel. Dovolujeme si vám
pfiedstavit nejnovûj‰í zpracování nesmrtelného pfiíbûhu
egyptské královny Kleopatry, která jiÏ po dvû tisíciletí ohro-
muje cel˘ svût. Vá‰eÀ, moc, legenda.

BARON St˘ská-li se vám po 101 dalmatinech, seznamte se s Jeho
V˘sostí psem Hubertem a fenkou jeho srdce sliãnou Daisy.

FUTURE SPORT Wesley Snipes, Dean Cain. Krvav˘ sport ve
jménu zákona. Vynikající akãní sci-fi.

PAULIE PAPOU‰EK Je nejzábavnûj‰í a nejrychleji mluvící pa-
pou‰ek na svûtû. Tento film okouzlí celou va‰i rodinu.

PfiEBER SI TO Robert De Niro, Billy Crystal. Nejvût‰ímu gang-
sterovi v New Yorku zaãíná trochu pfieskakovat a jeho psycho-
analytik se obává, Ïe to odskáãe. Nejveselej‰í komedie. 

EDTv Chcete b˘t slavn˘? Obûtujte své soukromí… Romantická
komedie o tom, Ïe popularita i sláva mají své meze.

OD SOUMRAKU DO ÚSVITU 2 Krvavé peníze. VÛnû penûz pfii-
tahuje lidi, chuÈ krve zase nûkoho jiného…

VELMI NEBEZPEÃNÉ ZNÁMOSTI Ve hfie na svádûní existuje
pouze jedno pravidlo, nikdy se nesmí‰ zamilovat!

ODPLATA Mel Gibson. KdyÏ dva zlodûji ukradli ty prachy, bylo
to super. Ale potom pfii‰el ãas se rozdûlit…

NEBESK˘ OHEÀ Eric Roberts. Pfii loupeÏi kovov˘ch ryt˘ch ma-
tric pfiijde k pfiestfielce, helikoptéra ãekající na lupiãe se pro-
padá do ulic. Katastrofa je ale teprve na zaãátku.

INTERCEPTOR FORCE Olivier Gruner. Elitní jednotka, která je
speciálnû pfiipravena na stfiet s mimozem‰Èany. Satelitní pfií-
stroje jednoho dne zaznamenávají signál objektu – blíÏí se
neznámá kosmická loì…

BABE - PRASÁTKO VE MÛSTÛ Okouzlující pfiíbûh, skvûlé po-
kraãování, je‰tû lep‰í neÏ to první. Rodinná komedie.

HILARY A JACKIE KdyÏ hraje‰, v‰ichni tû milují, kdyÏ pfiesta-
ne‰, nejsi nic. Pozoruhodné drama o lidsk˘ch vztazích, lásce
a tûÏké nemoci.

ÏIVOT JE KRÁSN˘ Roberto Beningni. Tfii Oscary za rok 1998.
Podmaniv˘ pfiíbûh o tom, Ïe láska, rodina a fantazie pfiekona-
jí v‰e.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

PRAÃKY • MYÃKY • ÃERPADLA • VODÁRNY • OHfiÍVAÃE VODY
• SPRCHOVÉ KOUTY • VANY • SANITÁRNÍ KERAMIKA • PVC
TRUBKY A TVAROVKY

PLYNOVÉ KOTLE, TOPIDLA, OHfiÍVAÃE VODY • KOTLE NA TUHÁ
PALIVA • SPORÁKY • ODSÁVAÃE PAR • MRAZNIÃKY • CHLADNI-
ÃKY • RADIÁTORY • OCELOVÉ, MÛDÛNÉ TRUBKY A TVAROVKY

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

Slavkov u Brna

Prodej i na splátky - HOME CREDIT

Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
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4. 1. úterý 19.30 hod. MODR˘ BLESK 93 min.

6. 1. čtvrtek 19.30 hod. Co může být pro lupiče horšího, než se nechat chytit při činu? Akční komedie o zloději, který si musel hrát
na  policajta. Film USA
Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno od 12 let

8. 1. sobota 19.30 hod. INSPEKTOR GADGET 80 min.

9. 1. neděle 16.30 hod. Inspektor Gadget je lidský stroj na potírání zločinu. Dobrodružná komedie z produkce studia Walta Disneye.
a 19.30 hod. Film USA v české mluvě!

Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno

11. 1. úterý 19.30 hod. NOTTING HILL 123 min.

13. 1. čtvrtek 19.30 hod. Příběh o oddalování nevyhnutelného. Kterak ubohý knihkupec získá svou filmovou hvězdu. Romantická komedie USA
Vstupné: 46, 48 Kč Mlládeži přístupno

15. 1. sobota 19.30 hod. KRÁLOVNA ALÏBÛTA 121 min.

16. 1. neděle 19.30 hod. Historický příběh o vášnivé ženě a její cestě na trůn. Nastává slavné období, které je nazváno „alžbětinskou érou“.
Historický film Velké Británie.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

18. 1. úterý 19.30 hod. PLUNKETT A MACLEANE 98 min.

20.1. čtvrtek 19.30 hod. Příběh dvou skutečných kriminálníků, kteří žili v Anglii v 18. století. Bohatým brali, na chudé… Film Velké Británie
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

22. 1. sobota 19.30 hod. NÁHODNÉ SETKÁNÍ 133 min.

23. 1. neděle 19.30 hod. Společné neštěstí, vzájemné sympatie a „náhodné“ setkání. Obstojí ve tvrdé zkoušce rozumu? Milostný příběh USA
Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno

25. 1. úterý 19.30 hod. PELÍ‰KY 115 min.

26. 1. středa 16.30 hod. Repríza velmi úspěšné komedie režiséra J. Hřebejka o životě v jedné košířské vilce na sklonku 60. let. Hrají:
27. 1. čtvrtek 19.30 hod. M. Donutil, J. Kodet, B. Polívka, S. Zázvorková aj.

Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno

29. 1. sobota 19.30 hod. JMENUJI SE JOE 105 min.

30. 1. neděle 19.30 hod. Ve složité životní situaci potká Joe sociální pracovnici Sarah a třebaže mají jizvy z minulosti, chtějí pomáhat
všem… Film V. Británie/Německo
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

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

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. 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 Mládeži přístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

LEDEN – ÚNOR 2000

Datum hod. akce místo konání druh pořadatel

6. 1. 16.30 Zájezd na plavání krytý bazén Vyškov sport DDM Slavkov u Brna
9. 1. 15.00 Novoroční koncert - Česká mše vánoční J. J. Ryby - pěvecký sbor V. Novák kostel Vzkříšení Páně konc. Řím.-kat. úřad Slavkov u Brna

13. 1. 13.00–16.00 Člověče, nezlob se! - novoroční turnaj pro děti ZŠ DDM sport DDM Slavkov u Brna
14. 1 19.00 Novoroční koncert sál ZUŠ konc. ZUŠ Slavkov u Brna
15. 1. 20.00–3.00 Rybářský věneček Společenský dům spol. Moravský rybářský svaz
20. 1. 16.30 Zájezd na plavání krytý bazén Vyškov sport DDM Slavkov u Brna
22. 1. 7.00 Jednodenní zájezd na hory - Červenohorské sedlo (150 Kč/os) odjezd od kostela sport DDM Slavkov u Brna
23. 1. 13.30 O pejskovi a kočičce - zájezd do divadla Radost Brno kult. DDM Slavkov u Brna
27. 1. 17.00 II. hudební večer žáků sál ZUŠ konc. ZUŠ Slavkov u Brna
29. 1. 20.00–3.00 Ples KDU-ČSL Společenský dům spol. KDU-ČSL
13.–16. 1. Prezentace města Slavkov u Brna-Austerlitz na veletrhu cestovního ruchu

GO a Regiontour 2000 na brněnském výstavišti

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lleeddeenn  22000000
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ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD ALDIANA – BRNO, PALACKÉHO 108, 05/74 57 55
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8, 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16, 05/44 21 80 03
PRODEJNA – BRNO, NOVÉ SADY 37, 05/43 21 12 46
OD UNIVERS – PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18, 0508/33 37 10, kl. 25
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7, 068/541 79 76

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

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

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – říjen, listopad
David Krček, Špitálská 790
Vilém Rozsypal, Za branou 279

SŇATKY – listopad, prosinec
Tomáš Zelený, Heršpice
Stanislava Horychová, Heršpice
Thomas Helmut Bilgenroth, SRN
Martina Köslingová, SRN
Miroslav Hrouzek, Němčany
Milada Stehlíková, Němčany - ř.-k. farn. Sl.

Zlatou svatbu oslavili – září, říjen
Jaroslava a Svatopluk Váhalovi, Jiráskova 880
Blažena a Karel Čechovi, Úzká 657
Milada a Stanislav Kohoutkovi, Polní 1444
Vlasta a František Šedých, Bučovická 939

NÁTùRY KOUPELOVCH VAN
Cena: 1400 Kã

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

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 17. 1. 2000

MIJA - velkoobchod drogerie
Slavkov u Brna, Slovanská 340 (areál Elektroodbytu)
tel.: 0601/52 31 94,  05/44 22 18 95 + zázn.

Zveme širokou veřejnost k nákupu za výhodné ceny

OOTTEEVVÍÍRRAACCÍÍ  DDOOBBAA::
PPoo––ČČtt 88––1166  hh
PPáá 88––1133  hh

• prací a ãisticí prostfiedky
• papírenské zboÏí
• tûlová kosmetika
• parfumerie

• prací a ãisticí prostfiedky
• papírenské zboÏí
• tûlová kosmetika
• parfumerie

• GO sady na splátky bez navýšení, bez
ručitele. Tel. 0602 830 485 nebo 05/74 80
86, popř. 44 22 16 20.

INZERCE

S příchodem chladných dnů se u psů stejně
tak jako u lidí ve zvýšené míře objevují infekce
horních cest dýchacích. Etiologicky zde primárně
sehrávají nejvýznamnější roli viry, sekundárně se
pak rozvíjí bakteriální infekce. Mezi původce
patří i humánní vir influenzy typu A2. Zda psi
přenáší tento vir v populaci lidí je dosud nejasné,
spíše se zdá pravděpodobnější přenos z člověka
na psa. Komplex infekcí horních cest dýchacích
se nazývá „psincový (kotcový) kašel“, odborně
pak infekční tracheobronchitida. Nákaza se šíří
mezi jedinci kapénkově. Klinicky se projevuje
jako suchý kašel, zvýšená sekrece z nosu, zánět
mandlí, mírná teplota. Ne u všech jedinců se pří-
znaky projeví v plné míře. Většinou jsou predis-
ponovaní imunitně oslabenější jedinci, nevakci-
novaní, podstatnou roli zde sehrává i začervení
a výživa. Vhodnou prevencí je posílení obrany-
schopnosti organismu jak vitamíny či různými
imunostimulanciemi, tak i velmi účinnou vakci-
nací proti zmíněným původcům. Vakcíny se apli-
kují injekčně pod kůži či do svalu, nebo lokálně
do nosu. Nutná je pak každoroční revakcinace.
Dlouhodobým sledováním vakcinované populace
se potvrdil výrazně nižší výskyt tohoto onemoc-
nění. Podobně jako u psů se stejně tak i u koček dá
chránit vhodnou vakcinací proti infekcím horních
cest dýchacích, tzv. komplexu kočičí chřipky.

Na závěr ještě informace pro ty, jejichž miláč-
kové trpí stresem při vypouštění petard na silvest-
rovskou noc. Je možné podat zklidňující prepará-
ty, jež dostanete u veterinárního lékaře.

Basketbal ve Slavkově
Družstvo žáků DDM Slavkov si v sobotu

11. prosince zajistilo historicky nejlepší umís-
tění v podzimní části soutěže OP žáků – kva-
lifikace o ligu, když porazilo družstvo Slávie
Kroměříž a obsadilo 3. místo. V prvním utká-
ní zvítězilo 57:47 (38:20). Body: Zeman B.
23, z toho 4 trojky, Zeman P. 12, Kameník 10,
Kadlc 9, Brulík 3. V druhém zápase pak 53:42
(29:21). Body: Kameník 17, Zeman B. 16,
Kadlc 8, Brulí, Zeman P. a Bajer 4. (iol)

Živý Betlém ve Slavkově
Narození Ježíše Krista je událost, která se dotýká všech lidí.

Zveme proto všechny lidi dobré vůle k vytvoření Živého
Betléma. Jeho účastníky se máme stát my všichni přítomní, kte-
ří se přijdeme poklonit Ježíškovi a přineseme něco, co by dnes
mohlo prospět druhým, potřebným lidem. Boží Syn, který se stal
člověkem, nás učí dělit se s druhými, potřebnými, protože ho v nich
vidíme. Tomu může porozumět každý.

Sbírka v Živém Betlémě bude proto věnována na postižené vál-
kou, na nemocné leprou a tisk biblí pro Keňu. Děti mohou přinést
jednu ze svých hraček pro děti v uprchlických táborech.

Postavy betléma mají být skutečné. Dodejme odvahy sobě
i ostatním a přijďme v historickém obleku betlémských kolední-
ků, jak je známe z našich betlémů. Setkání účastníků v dobovém
oděvu v 14.45 h u „Hodinové brány“. P. Milan Vavro

Odpoledne s klíněnkou
V sobotu 20. listopadu proběhla již tradiční

akce slavkovských junáků – Odpoledne s klí-
něnkou. Její náplní byla pomoc při shrabování
opadaného listí v jírovcových alejích našeho
města. Skautům byl přidělen úsek aleje mezi
koupalištěm a oborou.

Pro zpestření se v průběhu odpoledne usku-
tečnilo několik závodů. Z cen se tak mohl rado-
vat ten, kdo nejdřív našel klíněnku (zvítězil
Lachtan), nejpracovitější oddíl získal Řád zla-
tých hrabiček (3. oddíl), oddíly změřily své síly
i při počítání „hrabacích zubů“ (nejpočetnější
je 2. oddíl). Junák Slavkov (hch)

Výstava „Tradice české vánoční výzdoby“ v gale-
rii OK potrvá až do 31. prosince 1999

Foto: Hana Nováková


