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Vážení spoluobčané,
poslední rok dvacátého století se pomalu chýlí ke konci a my všichni opět začínáme

podléhat kouzlu vánoční atmosféry. Rychle zapomínáme na shon, který provázel před-
cházející týdny a s úlevou můžeme konstatovat, že jsme zvládli všechny povinnosti spo-
jené s úklidem, pečením i přípravou dárečků pro naše nejbližší.

Nyní se můžeme již v klidu věnovat své rodině a přátelům a vychutnávat rodinnou po-
hodu, jež k Vánocům neodmyslitelně patří. Vzpomínáme také na naše blízké, kteří nema-
jí možnost být v těchto dnech s námi a slibujeme si, že příští rok budeme rodině věnovat
daleko více času. Očekáváme, že s příchodem Nového roku se změní nejen tisíciletí, ve
kterém žijeme, ale zlepší i náš osobní život, mezilidské vztahy a existenční podmínky nás
všech.

Vážení spoluobčané, o naplnění vyslovených i těch nevyslovených novoročních přání se
musí přičinit každý z nás. Vedení města bude nadále usilovat o Vaši spokojenost a pokusí
se i v nadcházejícím roce vytvářet podmínky pro Váš spokojený a plnohodnotný život. 

Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, osobní spokojenosti a úspěchů
v překonávání problémů, které každodenní život přináší.

Mgr. Petr Kostík, Mgr. Věra Křivánková

Více než deset tisíc příznivců vojenské historie téměř z celé Evropy se sjelo, aby si při-
pomnělo 195. výročí bitvy u Slavkova. Oslavy se konaly nejen v našem městě, ale také ve
Šlapanicích, na Žuráni, ve Tvarožné a na dalších místech.

Ve Slavkově se v sobotu 2. prosince konal
jarmark, na který se přišlo podle odhadů podí-
vat a nakoupit si dárkové předměty asi dva-

náct tisíc lidí. Historické a řemeslné tržiště
bylo plné rukodělných výrobků a mnozí se
mohli poučit, jak pracovali například koželu-

hové a kováři. Na slavkovském náměstí hrála
historická kapela Krless a děti se zase potěši-
ly u Malého divadélka Novákových.

Dopoledne k nám přijel „rakouský císař“
a „ruský car“. Velmi netrpělivě byl v podve-
černích hodinách očekáván „císař Napoleon“.
Po jeho příchodu kolem páté hodiny se na
nebi rozzářil ohňostroj. A tak zraky nejen dětí,
ale i mnohých dospělých se přesunuly z fran-
couzského císaře na rozzářené nebe. Téměř
všichni přítomní v němém úžasu pozorovali
ohňostroj, který tryskal z bývalých koníren
zámku. O tom, že se ohňostroj skutečně vyda-
řil, svědčil dlouhotrvající potlesk.

Příznivci vojenské historie, kteří se zúčast-
nili rekonstrukce slavné bitvy tří císařů pod
vrchem Santon ve Tvarožné, byli oblečeni do
historických kostýmů a vyzbrojeni třiceti
děly, 594 puškami a 61 pistolemi. Během bit-
vy vojáci spotřebovali kolem dvou set kilo-
gramů střelného prachu.

V bitvě tří císařů, která se uskutečnila 2.
prosince 1805, zvítězil Napoleon se svou ar-
mádou nad vojsky rakouského císaře
Františka I. a ruského cara Alexandra I.
Francouzi ztratili zhruba 12 000 mužů, spo-
jenci však přes 27 000 vojáků a také většinu
dělostřelectva. Petra Janošíková

Vzpomínkov˘ch akcí se zúãastnily tisíce lidí
Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v sobotu 2. prosince těsně před ohňostrojem, kdy k davu promlouval „císař Napoleon“. Foto: Hana Mazlová

www.sweb.cz/slavkov-zpravodaj
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42. schÛze rady mûsta – 20. 11. 2000
Na základě předložených a projednaných

materiálů RM
1. Schvaluje
- návrh HM na čerpání finančních prostřed-

ků – účelových dotací MK ČR
- prodej lázeňských oplatků z pojízdné pro-

dejny na parkovišti B. Němcové 2x v měsíci -
do konce roku 2000

2, Bere na vědomí
- zprávu o činnosti komise pro výstavbu
- informaci o řešení únikových cest z kina

JAS
3. Žádá
- opětovně ČSOB (divizi IPB) o provedení

úkonů požadovaných v souvislosti se splátkou
úvěru

4. Ukládá
- městskému úřadu systematický přehled

postupu řešení pohledávek
- městskému úřadu projednat s jednatelem

společnosti ROS smluvní předpoklady a reali-
zaci vyrovnání pohledávek 

- řediteli TSMS dopracovat návrh zřizovací
listiny TSMS jako příspěvkové organizace
města

- vedoucímu odboru BTH předložit návrh
nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor na poliklinice MUDr. Hartlovi
a MUDr. Kavalové

5. Doporučuje k předložení zastupitel-
stvu města

- zprávu o plnění programu rozvoje města
- výsledek řízení o záměru města prodat

z majetku města pozemek p. č. 189/4 role v lo-
kalitě Pod Oborou.

43. schÛze rady mûsta konaná dne 4. 12. 2000
Na základě předložených a projednaných ma-

teriálů RM
1. Schvaluje
- program a termíny jednání RM a ZM ve

Slavkově u Brna
- jednací řád RM
- ukončení nájemního vztahu na pronájem

nebytových prostor na Palackého nám. 89 se
společností Golf Invest Austerlitz k 1. 1. 2001
za předpokladu, že k tomuto dni projeví o uve-
dené prostory zájem další zájemce, jinak bude
pronájem ukončen po vypršení tříměsíční vý-
povědní lhůty

- žádost o vnitřní přesuny rozpočty a čerpá-
ní rezervního fondu ZŠ Komenského s výjim-
kou použití části rezervního fondu na krytí od-
pisů

- vymáhaní penále za pozdní úhradu faktur
obcí Vážany nad Litavou (částečná úhrada ne-
investičních nákladů na školství pro žáky s tr-
valým bydlištěm ve Vážanech, kteří plní povin-
nou školní docházku ve Slavkově)

- bezplatné užívání veřejného prostranství
před prodejnami k umístění tabulí typu „A“ 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí
pozemků a sloupů veřejného osvětlení pro pro-
vozování propagačního a informačního systému
komerční sféry s firmou SEPES MEDIA, s. r. o.,
Hradilova 3, 615 00 Brno

- navržený postup přípravy realizace prodlou-
žení komunikace, chodníku a veřejného osvětle-
ní v ulici Jiráskova

- zahájení řízení o záměru města prodat po-
zemky p. č.1470/5 a 1470/6 v ulici Jiráskova -

majetkoprávní narovnání nedořešených vlastnic-
kých vztahů

- prodloužení nájmu pozemků v ulici ČSA or-
ganizaci RC AUTOKLUB ČR, AUTO RC
SLAVKOV

- zapracování požadovaných termínů plateb
nájemného do nájemní smlouvy na nebytové
prostory Kamenictví Busolíni za předpokladu
řádného zaplacení závazku nájemce vůči prona-
jímateli do 15. 12. 2000

- svolání IX. řádného zasedání ZM na pondělí
18. 12. 2000 v 17 hod do zasedací místnosti
MěÚ 

- program IX. řádného zasedání ZM
- ukončení nájemního vztahu na pronájem ne-

bytových prostor na poliklinice s paní Martou
Melicharovou k 1. 1. 2001 za předpokladu, že
k tomuto dni projeví o uvedené prostory zájem
další zájemce, jinak bude pronájem ukončen po
vypršení tříměsíční výpovědní lhůty

2. Byla seznámena
- s žádostí Sdružení zdravotně postižených

v ČR o mimořádné překročení kapacity velkého
sálu kulturního domu při koncertu v pátek 8. 12.
2000 a žádost postoupila řediteli Historického
muzea

- s usnesením PČR OŘ Vyškov o výsledku
trestního oznámení na pana Karla Vetchého a do-
poručuje starostovi města podat ústní informaci
na zasedání ZM

- s průběhem jednání se společností OFT
BROKERS, s. r. o. ve věci další investiční strate-
gie pro zhodnocení volných finančních prostřed-
ků města

XIV. mimofiádná schÛze
rady mûsta – 11. 12. 2000

Na základě předložených a projednaných
materiálů RM

1. Souhlasí
- s pronájmem nebytových prostor

v dvorním traktu společenského domu panu
Miloši Šaňkovi

- s předloženým návrhem cen za svoz a li-
kvidaci komunálního odpadu pro občany
v 1. pololetí 2001.

na prezentaci města Slavkova v rámci
veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2001, který bude probíhat od 11. do
14. 1. 2001 na výstavišti v Brně.

I.R.C. Austerlitz bude z tohoto důvodu
ve dnech 11. a 12. 1. 2001 zavřeno.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 
si Vás dovoluje pozvat 

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

3. Ukládá
- vedoucímu odboru RŽP připravit situační

schéma plánu zástavby „pod hřbitovem“ tak, aby
byly zohledněny požadavky města na využití do-
tčených ploch – vstupní jižní brána na hřbitov
a stání pro auta

- městskému úřadu rozpracovat variantu vý-
stavby nové budovy DDM v prostorách šk. za-
hrady ZŠ Tyršova

- městskému úřadu neprodleně zaslat stížnost
na ústředí ČSOB, a. s. Praha – jednání o mož-
nosti předčasného splacení úvěru

4. Doporučuje k předložení zastupitelstvu
města

- návrh jednacího řádu ZM
- informaci o přidělení bytů s finanční spoluú-

častí v lokalitě Polní (Litavská)
- návrh na vyhlášení výběrového řízení na

půjčky z FRB
- návrh nové zřizovací listiny TSMS jako přís-

pěvkové organizace města s právní subjektivitou
- upravený návrh na rozpočtové opatření č.

2/2000 TSMS (RM nesouhlasí s převodem část-
ky 20 000 Kč z kapitoly hřbitov do kapitoly svoz
TDO – nákup služeb)

- návrhy na rozpočtová opatření – převod fi-
nančních prostředků do FRR, úhrada služeb
Informačnímu centru, úhradu podílu na nákladech
akcí Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví

- návrh na zmocnění RM k obchodování s ak-
ciemi České spořitelny, a. s.

- návrh na schválení souborného stanoviska
k regulačnímu plánu zóny Koláčkovo náměstí

- zprávy o výsledku řízení o záměru města
prodat pozemky 

- návrh na uvolnění Ing. Jana Špatného
z O.P.S. Mohyla míru – Austerlitz

- plnění usnesení z předcházejících zasedání
zastupitelstva města

5. Neschvaluje
- ceny za svoz a likvidaci komunálního odpa-

du pro občany na rok 2001 a ukládá řediteli
TSMS zohlednit v novém návrhu připomínky
RM – snížení výše přirážky u častějšího svozu
odpadu, varianta celoročních plateb

- užívání veřejného prostranství před prodej-
nami k vystavení zboží

6. Jmenuje
- pana Aloise Rotrekla členem redakční rady

Slavkovského zpravodaje.

Poznámka
Redakãní uzávûrka pro pfiedání podkladÛ do pfií‰tího

ãísla je 15. ledna. Pfiednostnû budou zafiazeny ãlánky
o rozsahu do pÛl strany formátu A4 psané psacím
strojem. U del‰ích pfiíspûvkÛ se pisatel vystavuje mo-
Ïnosti zkrácení, popfi. i nezafiazení svého ãlánku. (red)
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Na základě smlouvy mezi městem Slavkov
u Brna a Responem, a. s. Vyškov jsou
Technické služby města Slavkov u Brna pově-
řeny prodejem známek na popelnice na I. polo-
letí 2001 pro domácnosti.

Prodej známek bude zahájen v budově
Technických služeb, Špitálská 733.

st  27. 12. 8–11.30 13–16.45 h
a dále každé pondělí a středu v tyto uvedené

úřední hodiny:
po 8–11.30 13–15 h
st 8–11.30 13–16.45 h

POZOR!
1. Do 19. ledna 2001 bude prováděn svoz

ještě podle zakoupených známek z II. pololetí
2000. Od 21. ledna 2001 bude firma Respono
vyvážet pouze popelnice označené známkou
platnou pro I. pololetí 2001.

2. Cena za svoz a likvidaci 110litrové popel-
nice na I. pololetí 2001:

varianta A (1x týdně) 520 Kč
varianta B (kombinovaný) 460 Kč
varianta C (1x za 14 dní) 390 Kč
varianta M* (1x měsíčně) 300 Kč

* pouze pro 1–2členné domácnosti s ekologic-
kým vytápěním - plyn, elektro)

3. I nadále bude prováděn „doplňkový“ tzv.
pytlový systém. Označený igelitový pytel na
lehký domovní odpad včetně odpadu ze zeleně
prodají Technické služby v uvedených termí-
nech za 50 Kč všem, kteří mají zakoupenou ně-
kterou známku na popelnici. Aby bylo igelito-
vý pytel odvezen, požaduje firma Respono
umístění pytle u sběrové nádoby! 

Děkujeme všem občanům za ekologický pří-
stup při likvidaci tuhého komunálního odpadu.

Radoslav Lánský
ředitel TSMS

Městská rada ve Slavkově u Brna na své
37. schůzi schválila služební cestu sta-

rosty města Mgr. Petra Kostíka, tajemníka
MěÚ Ing. Pavla Dvořáka, člena zastupitelstva
města Mgr. Petra Šafáře, vedoucího odboru
BTH Ing. Pavla Bendy a předsedy holandské
sekce komise pro styk se zahraničím Karla
Rotroekla do holandského města Zeistu při
příležitosti 10. výročí kontaktů mezi
Slavkovem u Brna a holandským
Austerlitzem, který je jednou z částí Zeistu.
Stěžejním bodem naší ná-
vštěvy však byl pracovní
seminář, zaměřený na otáz-
ky, které zajímají oba partnery, a kde bychom
si mohli vzájemně pomoci, poradit a dále roz-
víjet spolupráci.

Náš oficiální program začal přivítáním se se
zástupci Zeistu a Austerlitzu a uvítacími slav-
nostními řečmi našeho starosty Mgr. Kostíka
a zástupce starosty Zeistu p. Den Heijera na
zámku v Zeistu. Následovala prezentace města
Zeistu formou videoprojekce. Prvním tématem
diskuse byla bytová politika a rozvoj výstavby
v obou partnerských městech. K této tematice
vystoupil také Ing. Benda.

Odpolední diskuse se zaměřila na oblasti
bydlení ve vztahu k problémovým skupinám
obyvatel a ve vztahu k handicapované části po-
pulace. V těchto souvislostech jsme navštívili
jedno ze tří bytových družstev v Zeistu, kde

jsme si vyslechli velmi zajímavou přednášku
nejen o této problematice, ale i o výstavbě
a rozvoji města v různých historických perio-
dách vůbec. Na závěr naší exkurze ve zmiňo-
vané městské čtvrti byla vložena do programu
dne návštěva obytných domů, postavených
v rámci projektu Abrona. Tento projekt před-
stavuje specifické řešení problému bydlení pro
handicapované obyvatele.

Druhý den návštěvy byl zahájen prohlídkou
moderního kontaktního centra, které představu-

je naplnění nejnovějších představ Holanďanů
o přiblížení se úřadů k široké veřejnosti, jež zde
v této podobě není pouze iluzorním bezobsaž-
ným pojmem. Základem fungování tohoto cent-
ra je využití modelu supermarketu, kde je „zá-
kazník“ - tj. občan obsloužen u příslušné
přepážky, tedy např. u přepážky matriky, staveb-
ního úřadu, sociálního úseku apod. Vše probíhá
vpodstatě jako optimalizovaný proces styku
úředníka s občanem. 

Odpoledne naše výprava v doporovodu ho-
landských přátel navštívila centrum regionu –
město Utrecht. Po návratu do Zeistu byla uspo-
řádána tisková konference obou starostů, jíž se
zúčastnili i pan Rotroekl a paní Gerding, kteří
stáli před deseti lety u zrodu kontaktů Slavkov-
Austerlitz. Součástí tiskové konference bylo

i společné tiskové komuniké shrnující stěžejní
a zásadní body další spolupráce. Samotný ve-
čer byl spojen se slavnostní recepcí, jíž se zú-
častnila spousta lidí nejen z radnice Zeistu, ale
i řada přátel z Austerlitzu. Tito lidé patřili mezi
první nositele myšlenek spolupráce Slavkova
s Austerlitzem, a svým úsilím, vedeni často úz-
kými vazbami, v řadě případů přerůstajícími
do osobních mimořádně přátelských vztahů
s našimi občany, dokázali ideu spolupráce pře-
tavit ve vztah již nejen mezi zakladateli a du-

chovními otci myšle-
nek družby, ale
dotáhli přerod kon-

taktů až na úroveň oficiálních styků mezi ve-
doucími představiteli měst Zeist a Slavkov.  

Tato návštěva byla velmi podnětnou a pří-
nosnou, nabídla nám některé nové pohledy na
rozmanité problémy a jistě i z pohledu našich
hostitelů se našly body, kterými jsme i my při-
spěli jim. Ve spojení se zmiňovanými nezištný-
mi přátelskými vztahy je to ta nejlepší kombi-
nace viděná prizmatem možné další kooperace
měst. Je dlužno podotknout, že z pohledu při-
pravenosti na seminář, představitelé naší stra-
ny rozhodně nezůstali pozadu za svými ho-
landskými protějšky. A tak již jen na závěr –
hned po návratu zavlála na radnici v pracovně
starosty už i vlajka Austerlitzu.

Ing. Pavel Dvořák
tajemník MěÚ

Náv‰tûva holandského mûsta Zeist-Austerlitz

Známky na popelnice

Koncem roku ubývá návštěvníků parku.
Chladnější a vlhké počasí již tolik neláká
k procházkám. Tráva žloutne, listí již opadalo,
vítají nás holé koruny stromů. Zahlédneme
i suché větve. Vše trochu posmutnělo.

Nenechejme se však odradit. Můžeme pře-
ce obdivovat velikost a stáří stromů. Jejich
pevnost i křehkost. Můžeme žasnout nad tím,
co dokáže vyrůst z malého semínka, a jak je
jednoduché to zničit.

Máme možnost si také více prohlédnout so-
chy v parku. Připomenou nám všechna roční
období a také různé bytosti, ke kterým se lidé
utíkali a oslavovali je. Úplně vzadu můžeme
najít sousoší Nejsvětější Trojice. Přestože se

Poděkování
Vedení ZŠ Tyršova děkuje firmě

Lohmann-Rauscher za poskytnutí sponzor-
ského příspěvku na nákup učebnic pro rodin-
nou výchovu.

Nejobdivovanějšími byly na jarmarku stánky s tradičními řemesly (podrobněji na str. 1).
Foto: Hana Mazlová

Zámecký park v zimě
zima hlásí pozvolna a vše se chystá k zimní-
mu odpočinku, postavy soch i mohutné koru-
ny stromů vám připomenou, že se těší na jaro
a povzbudí vaši naději.

Park bývá přes zimu uzavřen, protože zde
nejsou udržovány a posypávány cesty, avšak
v případě příznivého počasí využijte možnost
procházky kouskem slavkovské přírody. HM
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DDM Slavkov u Brna nabízí

Chorvatsko
pro rodiče s dětmi
Termín: 29. 6.–8. 7. 2001
Místo: ostrov Pag - Povljana
Cena: 3990 Kč na osobu

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubyto-

vání ve vybavených stanech pro 4–5 osob,
plnou penzi, základní pojištění, služby per-
sonálu CK Tomi, programy pro děti.
Slevy: děti do 4 let zdarma – bez nároku na
místo v autobuse, lůžko a stravu.
Přihlaste se včas, počet míst je omezen ka-
pacitou autobusu, záloha do konce ledna!
Bližší informace přímo v DDM denně od
8 do 16 hodin nebo na tel. č. 05/44 22 17 08.

(io)

Podnikatelé – pozor!
Živnostenský úřad upozorňuje na splnění

povinnosti, která pro podnikatele vyplývá
z přechodných ustanovení zákona č. 356/1999
Sb., kterým byl změněn a doplněn živnosten-
ský zákon, a to z čl. VI, bod 16.

Podnikatel, který získal živnostenské
oprávnění přede dnem účinnosti zákona č.
356/1999 Sb., tj. před 1. 3. 2000, je povinen
živnostenskému úřadu do jednoho roku ode
dne účinnosti tohoto zákona doložit dokla-
dy o vlastnickém nebo jiném právu k ob-
jektům nebo místnostem, v nichž je umístě-
no sídlo nebo místo podnikání (liší-li se od
bydliště) nebo organizační složka zahranič-
ní osoby umístěné na území ČR.

Tato povinnost se vztahuje též na podnika-
tele, kterým byl vydán průkaz živnostenského
oprávnění přede dnem účinnosti tohoto záko-
na a právo provozovat živnost jim vzniklo až
následným zápisem do obchodního rejstříku
po účinnosti tohoto zákona. ŽÚ

Prevence sociálně patologických jevů stojí
na jednom z předních míst systém u vzdělává-
ní a výchovy mládeže. Je nutné zabývat se
prevencí u všech věkových kategorií. Proto

Ve čtvrtek 7. prosince jsme v OK galerii
otevřeli vánočně laděnou výstavu pod názvem
„Stolování včera a dnes v zámku a podzám-
čí“. Při vernisáži ředitel muzea ocenil dobrou
spolupráci s učitelkami a studenty
Integrované střední školy ve Slavkově, kteří
se podíleli na zhotovení nejen této výstavy,
ale také předvedli doprovodný program a při-
pravili občerstvení k vernisáži.

Účastníci vernisáže projevovali spokoje-
nost, proto zveme i vás, kteří jste výstavu do-
sud nenavštívili. Bude otevřena do 1. 1. 2001
vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.

HM

Zaměstnanci Historického muzea přejí
všem spoluobčanům úspěšné zahájení nové-
ho roku a těší se na časté setkávání při kul-
turních a společenských akcích.

Současná výstava na zámku

Oznámení
Městský úřad ve Slavkově u Brna oznamu-

je, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních dat, budou zástupci města
od 1. 1. 2001 chodit přát k životnímu jubileu
občanům našeho města (zlaté a diamantové
svatby, narozeniny 75, 80, 85, 90 a výše roků)
pouze na jejich vlastní žádost. Občané svůj
požadavek nahlásí alespoň měsíc předem
osobně, písemně nebo telefonicky na matriku
městského úřadu, telefon č. 44 22 11 81.

Šimoníková Eva
vedoucí správní odboru

ZboÏí na chodník nepatfií
Rada města Slavkova u Brna na své schů-

zi dne 4. 12. projednávala mimo jiné i způ-
sob užívání veřejného prostranství před pro-
dejnami ve Slavkově u Brna a rozhodla, že
veřejné prostranství před prodejnou nelze
užívat k vystavení zboží a může být užíváno
pouze k umístění tabule typu „A“ s výčtem
nabízeného zboží. 

Na základě tohoto usnesení Rady města
Slavkova u Brna žádáme vlastníky a provo-
zovatele prodejen ve Slavkově u Brna, aby
neužívali veřejné prostranství před prodej-
nou k vystavení zboží nebo k jeho prodeji. 

Před prodejnou může být umístěna pouze
tabule typu „A“ s výčtem nabízeného zboží.
Tuto tabuli je vhodné umístit nejlépe u zdi
budovy tak, aby  nebránila v provozu na
místní komunikaci (chodníku). Užívání ve-
řejného prostranství k umístění tabulí typu
„A“ nebude zpoplatňováno.

Odbor ID MěÚ Slavkov u Brna 

Výstava s názvem „Stolování včera a dnes
v zámku a podzámčí“ je otevřena až do 1. led-
na nového tisíciletí. Foto: Hana Mazlová

Nadšenci v historických uniformách navštívili zámecký areál při příležitosti vzpomínkových akcí
ke 195. výročí bitvy tří císařů (podrobněji na str. 1). Foto: Hana Mazlová

T˘den prevence na Z· Komenského
jsme pro letošní rok z bohaté nabídky vybrali
protidrogový pořad opavské skupiny „Stíny
M“ pro 6. a 7. ročníky (30. 11.). Z vystoupení
účinkujících se žáci seznámili se způsobem
odmítání návykových látek. Tuto aktivitu si
mohli i názorně vyzkoušet. Součástí pořadu
byly také otevřené odpovědi na dotazy na do-
tazy dětí.

Žáky 8. a 9. ročníků seznámil JUDr. Petr
Živěla s problematikou rodiny a trestního prá-
va (28. a 29. 11.). Předvedl jim model chová-
ní a navrhl řešení v krizových rodinných situ-
acích. Jeho vystoupení vzbudilo nečekaně
velký zájem, o čemž svědčilo množství dota-
zů ze života.

Oba pořady pomohly mládeži orientovat se
v krizových situacích a v budoucnu jim mo-
hou pomoci při rozhodování v podobných ži-
votních problémech.

Hana Červinková
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Návštěvníci se budou moci prostředcnitvím
jednotlivých úseků postupně seznámit s bouř-
livým dějinným vývojem přelomu 18. a 19.
století od francouzské revoluce přes období
prvního císařství až po Napoleonův pád v le-
tech 1814/1815, a to nejen ve Francii a potaž-
mo Evropě, ale, jak naznačuje již název výsta-
vy, i v českých zemích. Atraktivní jistě budou
originální dobové předměty, obrazy, portréty,
grafiky a plány bitev vztahující se k tomuto
období, stejně tak i rozměrné diorama se čtyř-
mi tisíci cínových figurek znázorňující taktic-
kou sestavu francouzské a rakouské armády
roku 1809. Rozsáhlou výstavu připravili pra-
covníci Historického ústavu Armády ČR
v Praze ve spolupráci s více než třiceti český-
mi i moravskými památkovými objekty, kul-
turními institucemi a jednotlivci, kvůli nevy-
hovujícímu technickému stavu svých
výstavních prostor ji však nabídli k převzetí
Historickému muzeu ve Slavkově u Brna
a Okresnímu muzeu Brno-venkov. Po dohodě
s HÚ AČR a OM Brno-venkov převzalo slav-
kovské muzeum část vztahující se k období let
1789–1805 a 1809–1815, představující asi tři
čtvrtiny plochy výstavy, Okresní muzeum
Brno-venkov představí ve své expozici na
Mohyle míru období let 1805–1806 včetně
bitvy u Slavkova. V současné době provádí
HM ve Slavkově u Brna technickou přípravu

Pokémon – jedna z nejpopu-
lárnějších her pro Game Boy
a Nintendo, 64. Ale pro kluky
a děvčata je Pokémon už daleko
víc než videohra. Po celém svě-
tě se vysílá TV seriál, vychází
knihy i hudební cédéčka, sbírají
se kartičky, vyrábí se hračky.

Školní družina při ZŠ
Komenského spolu se ŠD
Vážany n. Lit. využila tohoto zá-
jmu dětí a ve společné soutěži
jim zadala úkol vymodelovat
svoji oblíbenou postavičku –
příšerku Pokémona. Víme, že

jich je celkem 150, takže bylo z čeho vybírat.
Při modelování se děti seznámily s historií,
např. s tím, že vítězné tažení světem Pokémon
začal v roce 1996 v Japonsku. Že existují
např. červená a modrá edice. Obě verze mají
stejný hrací svět, ale rozdílné postavy. Ty mají
odlišné schopnosti a stupně a vyvíjejí se. No,
a jak se vyvinula naše soutěž? 1. místo žák 1.
třídy Adam Kyjovský – modeloval Meowtha,
1. místo žákyně 2. třídy Veronika Kyjovská –
modelovala Mankeye, 1. místo žák 3. třídy
Denis Štěrba – modeloval Ekanse, 1. místo
žák 4. třídy Jan Hovězák – modeloval
Blastoise.

V západní Evropě i USA jsou Pikachu
a další hrdinové v nejrůznějším provedení
součástí skoro každého dětského pokoje.
Děti ze ŠD si tedy budou moci ozdobit svoje
pokojíčky alespoň diplomem, ale i drobnou
cenou. A co vy, rodiče, nemáte teď už jas -
nější představu o tom, co koupit svým dětem
k Vánocům?

Danuše Andrlová
vedoucí školní družiny

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 15. 1. 2001

Oživenou historii s tématem bitvy tří císařů
mohli v první prosincový víkend zhlédnout na
zámku milovníci historie.

Foto: Hana Mazlová

relizace výstavy i organizační zajištění zápůj-
ček tak, aby v průběhu měsíce března mohla
proběhnout instalace.

V příštím roce nebude na slavkovském
zámku otevřena stávající napoleonská expozi-
ce, která po 25 letech existence již morálně
ani fyzicky nevyhovuje. Ke dvoustému výro-
čí bitvy u Slavkova roku 2005 totiž plánují
pracovníci Historického muzea otevření zcela
nové stálé muzejní expozice a mezidobí,
v němž bude připravována, vyplní zmíněná
dlouhodobá výstava Napoleonské války a čes-
ké země, která je ve Slavkově předpokládána
nejméně do konce roku 2004. Návštěvníci
zámku i památkového areálu slavkovského
bojiště tak budou mít pro alespoň čtyři násle-
dující roky k dispozici expozici, která rozsa-
hem i kvalitou předčí vše, co na tomto poli
bylo dosud vykonáno. HM

Nová napoleonská v˘stava na slavkovském zámku
Od dubna příštího roku budou návštěvníci slavkovského zámku moci zhléd-

nout novou expozici věnovanou napoleonskému období. Výstava nazvaná
Napoleonské války a české země bude umístěna v prostorách severního zámec-
kého křídla včetně rekonstruovaného divadelního sálu. 

Pokémon mánie v druÏinû

V˘pÛjãní doba v Mûstské
knihovnû ve Slavkovû u Brna

Od 2. ledna 2001 bude opět zahájen pro-
voz v městské knihovně. Výpůjční doba je
následující:

Pondělí zavřeno
Úterý 9–11.30 12.30–17 h
Středa 9–11.30 12.30–17 h
Čtvrtek 12.30–17 h
Pátek zavřeno
Těšíme se na vaši návštěvu. HM

Od 1. prosince 2000 je zákazníkům
z okresu Vyškov k dispozici nové tele-
fonní číslo, na kterém mohou získat in-
formace a vyřídit své záležitosti souvi-
sející s odběrem elektrické energie.

Zákaznická linka
Obchodní kancelář JME, a. s., Vyškov
tel.: 0507/306 333

Na uvedeném telefonním čísle Vám
poskytneme tyto služby a informace:
• změna výše záloh a údajů o zákazní-

kovi
• vyúčtování odběru elektřiny
• informace o smlouvě o dodávce elek-

trické energie

• informace pro jednání v obchodních
kancelářích – změna sazby, změna
odběratele, nový odběr, ukončení od-
běru

• reklamace správnosti měření a ozná-
mení poruchy elektroměru nebo saz-
bového spínače

• informace o sazbách a cenách elek-
trické energie

• informace o době platnosti nízkého
tarifu

• informace o připojení a podmínkách
dodávky elektrické energie

Volejte:
Po, St: 7–17 h Út, Čt: 7–15 h Pá: 7–14 h

rozšiřuje své služby po telefonu
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Podstatnû ze zmûnil vzhled slavkovsk˘ch ‰kol:
IS· získala státní dotaci ve v˘‰i  2 mil. Kã na vy-
budování sedlové stfiechy a pÛdní vestavby pro
nové uãebny.

Z· Komenského se rozrostla o nástavbu se sed-
lovou stfiechou za 14. mil. Kç ze státní dotace
a získala tak nové uãebny pro v˘uku odborn˘ch
pfiedmûtÛ (zejména informatiky).

Na Z· Tyr‰ova se podafiilo zrekonstruovat stfiechu
a zbavit vlhkosti suterénní uãebnu – celková hod-
nota díla 1 mil Kã.

Slavkov u Brna
na pfielomu
tisíciletí

V listopadu byla zkolaudována 2. etapa
bytové v˘stavby v lokalitû Polní –
Litavská, bytov˘ fond se tak rozrostl
o 45 bytÛ. Mûsto získalo státní finanãní
dotaci ve v˘‰i 15 mil. Kã, celkové ná-
klady na v˘stavbu ãinily 38 mil. Kã.

Dal‰í akce:
Dne 1. kvûtna 2000
zahájilo v prostorách
pfiedzámãí ãinnost
Informaãní regionální
centrum - v˘sledek
spolupráce mûsta
a firmy E-COM.

I v leto‰ním roce po-
kraãovaly záchranné
práce na krovu a stro-
pu nad druh˘m pat-
rem zámku. 

Na M· Koláãkovo
nám. byla zahájena
rekonstrukce b˘valé
kotelny na zázemí pro
novou kuchyni. Na
tuto akci bylo uvol-
nûno 250 000 Kã.

Byla ukonãena 1. etapa úprav
kolem kaple Svatého Urbana.

Pohled na novû vybudovanou II. etapu (6 jamek) golfového areálu.
Celková rozloha této ãásti je 18 ha vãetnû 2,5 ha nové vodní plochy.

Na stfiechu kostela se vrátily mûstské hodiny, které poprvé odbijí pÛlnoc 31. pro-
since 2000, kdy vstoupíme do nového tisíciletí. Pfiíspûvek mûsta na opravu hodin
ãinil 400 000 Kã na ostûní a 100 000 Kã na opravu vlastních hodin. Na‰e podûko-
vání patfií v‰em spoluobãanÛm, ktefií na rekonstrukci hodin pfiispûli finanãními dary.

Obyvatelé ulice Zahradní se doãkali rekonstrukce kanalizace, kterou zahájily VaK Vy‰kov, a. s. v listopadu 2000.
Pokraãovaly práce na plynofikaci mûsta v ulici ·pitálská a âsâK. • Nadále probíhala údrÏba mûstsk˘ch komunikací.
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Filip Chlup (1986)

Luãní 1472 - kopaná

S fobalem zaãal v sedmi letech v SK Slavkov u Brna.
Nyní jiÏ hraje dva roky extraligu za Stavoartikel Brno.
V roce 1999 byl jeho t˘m mistr âR, halov˘ mistr âR,
vítûz âMSF. Jeho nejvût‰ím úspûchem bylo druhé
místo na mistrovství svûta pûtic za Boby Brno ve
Vídni.

Jitka Kutláková (1986)

NíÏkovice 265 - kopaná

Kopanou hraje od roku 1996 v Boby Brno. Jejími nej-
vût‰ími úspûchy je 1. místo na mistrovství republiky v r.
1998, 2. místo na mistrovství âR o rok pozdûji a 2.
místo na mezinárodním turnaji v Ivanãicích za úãasti
dvanácti t˘mÛ.

Edita ·ujanová (1985)

NádraÏní 1191 - ko‰íková

S basketbalem zaãala v osmi letech za ·SK Slavkov
u Brna. JiÏ tfii roky hraje ligu star‰ích dorostenek a ligu
Ïen âeské republiky za SK Královo Pole. V souãasné
dobû je v kádru reprezentace kadetek âR, která si vy-
bojovala na turnaji v Chorvatsku 2. místo, a tím postup
na mistrovství Evropy. Letos skonãily kadetky âR na
tfietím místû z osmi druÏstev na mezinárodním turnaji
v Itálii.

Jana Neãasová (1984)

Zborovská 318 - ko‰íková

âlenka ‰ir‰ího kádru juniorek âeské republiky roku
1994. V souãasné dobû hraje ligu mlad‰ích
a star‰ích dorostenek v SK Královo Pole. Jejím nej-
vût‰ím úspûchem bylo 1. místo na mezinárodním
basketbalovém turnaji ve Vídni.

Krist˘na Tupá (1987)

Buãovická 1247 - ko‰íková

Ko‰íkovou hraje od ‰esti let za ·SK Slavkov u Brna.
JiÏ tfii roky hraje za BBK Brno – stfiedisko talentova-
né mládeÏe. Byla dvakrát na mistrovství âeské re-
publiky na 5. místû z dvanácti druÏstev. Se sv˘m dru-
Ïstvem obsadila druhé místo na mezinárodním turnaji
v Praze v r. 1999. V souãasné dobû je v ‰ir‰ím re-
prezentaãním kádru âR.

Hana Musilová (1988)

Zámecká 1410 - ko‰íková

Ko‰íkovou hraje od 6 let za ·SK Slavkov u Brna.
V souãasné dobû hraje za BBK Brno – stfiedisko ta-
lentované mládeÏe. Podílela se na úspû‰ích BBK (5.
místo na mistrovství âR, 2. místo na mezinárodním
turnaji v Praze 1999).

Pavel Koláfi (1985)

Komenského 330 - odbíjená

S volejbalem zaãal v devíti letech za Sokol Slavkov. Nyní
hraje jiÏ dva roky dorosteneckou ligu za Unis Brno. Je
ãlenem reprezentaãního druÏstva kadetÛ âeské republi-
ky. Jeho nejvût‰ím úspûchem je 2. místo na mistrovství
âR ÏákÛ v letech 1999 a 2000, kde byl Pavel vyhlá‰en
nejlep‰ím hráãem mistrovství. Dále je to 1. místo s dru-
Ïstvem Unis Brno na mezinárodním turnaji v PafiíÏi za
úãasti osmi druÏstev (na obr. se sestrou).

Pavel Boudn˘ (1982)

Slovanská 1304 - cyklistika

S cyklistikou zaãal ve 14 letech v cykloklubu ve
Slavkovû. V 15 letech jiÏ startoval za Rockybike Brno,
nyní je ãlenem klubu Favorit - Rockybike Brno. V loÀs-
kém roce závodil za reprezentaci juniorÛ âR na hor-
sk˘ch kolech. Jeho nejvût‰í úspûchy: 3. místo na ME
juniorÛ v Nizozemsku 2000, 12. místo na MS ve ·pa-
nûlsku 2000, 1. místo na MâR (mistr republiky)
v leto‰ním roce ve Velk˘ch Losinách, 2. místo na MâR
v silniãní cyklistice a stal se vítûzem âeského poháru
v r. 2000. I nadále mj. trénuje ve Slavkovû u Brna.

Jana Anto‰ová (1989)

NíÏkovice 229 - motokros

Na motorce jezdí od r. 1998, závodnû od r. 1999 v ku-
batufie 60 ccm. Mezi její nejvût‰í úspûchy patfií získání
titulu Mistr âeské republiky druÏstev v leto‰ním roce
v motokrosu, a první vicemistr âR v superkrosu druÏs-
tev 2000, 1. místo na MSC v Poysbrunnu v Rakousku.

Vûra ÎiÏlavská (1979)

Polní 1331 - atletika

Byla ãlenkou AC Slavkov u Brna. Její disciplínou je bûh
na stfiední tratû. Jejími nejvût‰ími úspûchy je dvojná-
sobné první místo na mistrovství Moravy v bûhu na
1500 m v r. 1994 a 1995, 5. a 6. místo na MâR v bûhu
na 1500 a 3000 m v roce 1994 a 1996, dále tfiikrát prv-
ní místo na mistrovství âR druÏstev (hostování za SK
Sportovní ‰kola Brno, Botanická) v letech 1994–1996.

Petr Coufalík (1981)

Zlatá Hora 1360 - pláÏov˘ volejbal

S beachvolleyballem zaãal ve 12 letech v roce 1993.
Jeho nejvût‰ím úspûchem  je 1. místo na mistrovství
âeské republiky kadetÛ v r. 1998. Dále 4. místo na
mistrovství Evropy v Nûmecku a 2. místo na mistrov-
ství âR v Praze v leto‰ním roce.

Jan ·tork (1979)

VáÏany nad Litavou - lední hokej

Hokej zaãal hrát v Kometû Brno v roce 1984. V tomto
klubu vydrÏel aÏ do ukonãení, tj. aÏ do leto‰ního roku.
Od poãátku stál na postu brankáfie. Mezi nejvût‰í ús-
pûchy patfií vítûzství na SP dorostencÛ v r. 1995
v Americe. Reprezentoval âR v t˘mu do 17 let. Ve sv˘ch
18 letech hrál I. ligu za muÏe v Kometû Brno. Loni v záfií
odjel na pozvání do amerického klubu Tampa Bay.
BohuÏel, po ‰esti t˘dnech klub zru‰ili, a tak se vrátil zpût
do Brna.

Radim Havránek (1982)

Polní 1330 - vodní lyÏování

Poprvé stál na lyÏích v sedmi letech a závodil v 11 letech.
Vodní lyÏování se skládá ze tfií disciplín – figurální jízdy,
slalomu a skokÛ. V r. 1996 se stal juniorsk˘m reprezen-
tantem âR a od roku 2000 reprezentuje âR v muÏích.
Závodí za TJ Delfín Oleksovice. Nejvût‰í úspûchy: 1996 -
5. místo v kombinaci na MEJ v Pie‰Èanech a dvakrát dru-
hé a tfietí místo na MâR juniorÛ. 1997 - 8. místo na MEJ
v Nûmecku. âtyfiikrát 1. místo na MâR v Havífiovû. 1998
- 10. místo (5. místo skoky) na MEJ ve Francii. Tfiikrát první a jednou druhé místo
na MâRJ (v muÏích 2. místo ve slalomu). 1999 - 5. na MEJ v Ko‰icích, tfiikrát prv-
ní na MâR v Havífiovû. 2000 - 3. místo ve druÏstvech na mistrovství Evropy (muÏi)
v Nûmecku, 5. místo v druÏstvech na mistrovství svûta v Pie‰Èanech (14. v kombi-
naci), 5. místo v kombinaci v Evropském poháru, tfiikrát 3. místo na MâR muÏÛ.

Souãasní úspû‰ní slavkov‰tí sportovci

Chtûli bychom vás seznámit s nûkolika mlad˘mi lidmi, obãany
Slavkova a okolních obcí – souãasn˘ch i b˘val˘ch ÏákÛ Z·
Komenského, ktefií se dokázali prosadit ve vrcholovém sportu.
Dosahují zde vynikajících v˘sledkÛ a nûktefií se dokázali uplatnit
jiÏ i na evropské nebo dokonce svûtové úrovni.

Na‰im mlad˘m sportovcÛm patfií ná‰ obdiv a podûkování za velmi dobrou re-
prezentaci Slavkova. Jejich v˘kony jsou obdivuhodné, o ãemÏ svûdãí i dobrá
práce v hodinách tûlesné v˘chovy na základní ‰kole. Dík a uznání patfií také
pedagogÛm a trenérÛm a v neposlední fiadû i rodiãÛm. (ar, pej, mab)

ZNÁTE JE?
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Děkujeme všem zákazníkům za projevenou
přízeň v letošním roce. Do nového tisíciletí
přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v práci i v osobním životě a těšíme se na Vaši
návštěvu i v příštím roce.

Vlasta a Vlastimil Brejškovi

SOLÁRIUM •  DROGERIE  •  PÒJâOVNA TEPOVAâE •  MONTÁÎ
ÎALUZ I Í ,  TùSNùN Í ,  S ÍT Í  DO OKEN A  SHRNOVACÍCH DVE¤ Í

Polní 974, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 05-44 22 12 73, www.solarium.zde.cz

aPalkché oán.m7 ,4S alkvvou B nr
aet.lf/xa :442  2271 ,0w wwh.alessnykv.ri.tzce

m-ia:lh alessnyks@zean.mzc

ANÍBÍZ4
V pylavoná íDC( 08K  ããvteûnm déai
) 4eânrbolí éokíporávínd  oofmrtá u3A4
O rpva yspcací htsorÛj4
V r˘bo uarízet
k 4eRonavecn pánl íodt siákren
✔ KrouÏkovou vazbu
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24. prosince otevfieno od 8 do 12 hodin

Od letošního roku je výchovně vzdělávací
činnost školy zaměřena na realizaci programu
Začít spolu.

Kurikulum programu je adaptací Sorosova
mezinárodního projektu předškolní výchovy,
zpracovaného týmem pracovníků Soros
Foundations při Georgetown University,
Washington D. C. – česká verze – Open Society
Fund Praha – Sorosova nadace. Myšlenky vylo-
žené v pracovním kurikulu tvoří základ výcviku
pro týmy mateřských škol v každé ze 176 přihlá-
šených zemí Evropy. Důležité místní kulturní
prvky se budou rozvíjet prostřednictvím činností
s typickými hračkami a předměty, tradičních her
i začleněním běžných zvyklostí a svátků, jež jsou
specifické pro každou zemi. Svět a prostředí, kte-
ré dnes děti obklopuje, ale především rychlé
změny v něm ukazují, nakolik je důležité rozvíjet
a živit v dětech přání učit se po celý život.
Program Začít spolu buduje základy pro tyto po-
stoje, připravuje děti na to, aby se v budoucnu ak-
tivně zajímaly o učení, učení aby je bavilo a ne-
bylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Základním principem je důraz na individuál-
ní přístup ke každému dítěti, klade důraz na:

• samostatné rozhodování a volbu dítěte
a přejímání odpovědnosti za ně

• rozvíjení schopností, znalostí a dovedností
dítěte prostřednictvím plánované činnosti cen-
ter aktivit a pozorování

• účast rodiny
Centra aktivit (CA): Domácnost, Kostky,

Manipulační a stolní hry, Ateliér, Knihy a pís-
mena, Dramatické hry, Pokusy a objevy, Písek
a voda, Hudba, Dílna, Obchod.

Centra vyžadují specifické uspořádání třídy,
ale především dostatek vhodného materiálu,
funkčních hraček a pomůcek v otevřených poli-
cích dobře dostupných dětem. Všechna centra
a pomůcky v nich jsou označena tiskacím pís-
mem a obrázkem (děti se opakováním učí glo-
bálnímu čtení). Jednotlivá centra mají svá pravi-
dla, která se děti učí postupně dodržovat. Úkoly
a činnosti v centrech vychází z celoročního pro-
jektu školy, který je zaměřen na určité tematické
celky, podle kterých jsou pak dětem nabízeny
činnosti. Například: Kde pracuje máma s tátou –
v ranním kruhu hovoří děti o práci rodičů a pak
si podle vlastního rozhodnutí vyberou CA –
v Kostkách staví „malí stavbaři“ rodinné domky,
cesty, sídliště, město a vesnici, kde zase pracují
traktoristi apod., v Dílně vyrábí stolaři na sku-
tečném stolařském ponku židličky, stolečky,
v Domácnosti kuchařky uvaří opravdovou bram-
boračku, připraví jednohubky pro oslavu naro-

zenin, pekaři upečou opravdové ro-
hlíčky, které si pak děti sní na
svačinku, v Obchodě nakoupí potřebné
potraviny, švadlenky ušijí skutečné
šaty na panenky podle střihu apod.

Učení se tak stává integrovaným
procesem mezi dětmi a dospělými,
dalšími dětmi a prostředími, s nimiž
děti přicházejí do kontaktu. Učitelský
tým musí poskytnout nástroje – po-
můcky, podporu, vedení a zájem, aby
se dítěti dostalo co nejpodnětnějšího
prostředí. Z. Pindryčová

Matefiská ‰kola Pohádka v programu Zaãít spolu VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

GLADIATOR: RUSSEL, CROWE. Ve filmu RADLEYHO SCOTTA. MuÏ, kter˘ se postavil
impériu. Nejvût‰í historick˘ velkofilm posledních let. VHS +DVD.

SPARTAKUS: Film STANLEYHO KUBRICKA získal 4 Oscary. Víc neÏ jen bojová umûní
nebo fiímská historie. Spartakus je o porozumûní této dobû, s jejím vá‰niv˘m zaujetím
pro sexualitu a boj v arénû. VHS + DVD.

GLADIATO¤I 2000: Nejlep‰í film z prostfiedí profesionálních zápasníkÛ... Budete sly‰et
vlastní srdce pfii pohledu na zápasící muÏe!

GALAXY QUEST: TIM ALLEN, SIGOURNEY WEAVER. Seriál skonãil, dobrodruÏství za-
ãíná na planetû Thermia.

V RYTMU VÁ·Nù: Nejlep‰í svûtové taneãní kreace. Senzaãní taneãní podívaná. 
HURIKÁN V RINGU: DENZEL WASHINGTON. Strhující akãní drama podle skuteãné udá-

losti.Vítûzil v ringu, ale 20 let prohrával zápas se spravedlností.
VÍTùZOVÉ A PORAÎENÍ: AL PACINO, CAMERON DIAZ. Autentická, drsnû a nesmlou-

vavû natoãená v˘povûì o skuteãném svûtû amerického fotbalu, tak realistická, Ïe
Americká fotbalová federace povaÏovala za nutné se od filmu distancovat.

MRAZIV¯ FAKTOR: CUBA GOODING. „Trhák pln˘ dech beroucích situací a pfiekva-
piv˘ch zvratÛ“. Dva muÏi, jedna bomba a pofiádná hromada zmrzliny.

MICKOVY MODRÉ OâI: Skvûlá mafiánská komedie s neodolateln˘m HUGHEM GRAN-
TEM v hlavní roli. Zaãíná to láskou, pokraãuje svatbou a koneãná je tchán mafián.

28 DNÍ: SANDRA BULLOCK, STEVE BUSCEMI. Îivot je pro ni jedna velká párty, ale jen
do urãité chvíle.

ZAVùSTE PROSÍM: MEG RYAN, DIANE KEATON, LISA KUDROW a WALTER MATTHAU.
Romantická komedie, v níÏ uvidíte, Ïe smích a láska je nejlep‰í kombinací pro Ïivot.

VRAË SE MI: DAVID DUCHOVNY, MINNIE DRIVER. Komedie pfiímo od srdce. Kdo mohl
tu‰it, Ïe kdyÏ si v restauraci objedná nûco speciálního, získá lásku na cel˘ Ïivot?
Osudné setkání zmûnilo jejich Ïivot.

SPALUJÍCÍ TOUHA: CRUISE, KIDMAN, KUBRICK. OdváÏn˘ film pfiedstavuje mnoho
vûcí. Podmaniv˘ psychologicko-sexuální pfiíbûh. Stra‰ideln˘ sen. Strhující dobrodru-
Ïství plné napjatého oãekávání.

SNùHOVÁ KALAMITA: CHEVY CHASE, CHRIS ELIOTT. Budete breãet smíchy... Právû
se na vás fiítí skvûle naãasovaná snûhová koule aby vás zavalila smíchem! KdyÏ je
snûhová kalamita mÛÏe se stát cokoliv.

·ËASTNÉ A VESELÉ: LESLIE NIELSEN. Milá komedie se spoustou humoru, dojemn˘ch
a komick˘ch situací je tím prav˘m filmen pro vánoãní rodinnou pohodu!

¤ECK¯ BLB: JestiÏe na nûj takhle pokfiikovali, musel se z nûj zákonitû stát. Komedie
o lásce, politice, sexu, kultufie, autech a pizze. 

VIP: VELMI INTELIGENTNÍ PRIMÁT. Rodinná komedie o hráãi, kter˘ bruslí trochu rych-
leji ...stfiílí trochu prudãeji ...a vychytá v‰echny banány!

ëÁBELSKÁ HRA: DENNIS HOPPER. Zaãíná série vraÏd, hra zaãíná a vraÏdûní pokraãu-
je. KaÏd˘ máme jen jeden Ïivot.

HLUBINY STRACHU: Na konci 2. svûtové války nedaleko dánsk˘ch bfiehÛ ztroskotala
nûmecká ponorka U-461, ale nebyla to obyãejná ponorka. 50 let poté se uvnitfi staré
ponorky ukr˘vá nûco nebezpeãného!

HUDBA MÉHO SRDCE: MERYL STREEPOVÁ va filmu plném hudby. Skuteãn˘ pfiíbûh
uãitelky, která chtûla dûti uãit lásce k hudbû. Ve svém boji proti systému ztratila v‰ech-
no kromû jednoho - lásky sv˘ch ÏákÛ.

ZABIJÁCI: DENNIS HOPPER. Akãní thriler o muÏi, kter˘ se rozhodl pomstít smrt své
dcery . KdyÏ majitelé nezavfiou jadernou elektrárnu, která ji zabila, zemfie kaÏd˘ den je-
den z nich. Tohoto zku‰eného zabijáka teì mÛÏe zastavit jen ten, kter˘ ho vycviãil.

VELKÉ DÍTÉ GIDEON: CHRISTOPHER LAMBERT. Pfiíbûh muÏe, kter˘ mûl du‰i dítûte…
V TùLE VRAHA: S. BALDWIN. Ukradli mu tûlo a má v patách teroristy, i FBI. Navíc mu

utíká ãas. Jeho klonované tûlo totiÏ umírá. 
NOC DIAMANTÒ: DAVID HASSELHOFF. Noc lásky se mÛÏe promûnit v noc smrti...
CANDYMAN 3: HrÛzná legenda o vraÏdícím muÏi s hákem místo ruky opût oÏívá.
PAN ÚâETNÍ OPùT ZASAHUJE: PAOLO VILLAGGIO v dal‰í skvûlé italské komedii.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

ČSOB, a. s. divize Poštovní spořitelna zvýhod-
ňuje důchodce, kterým je vyplácen důchod pro-
střednictvím Postžirového účtu. Zvýhodnění spo-
čívá především v zasílání výpisu z Postži rového
účtu zdarma. Všechny výhody vedení
Postžirového účtu přitom zůstávají zachovány.

Obchodní název účtu pro důchodce je
Senioržiro. Poštovní spořitelna poskytuje ban-
kovní služby na každé poště. Zvýhodněním ob-
čanů důchodového věku se tak zařadila k ostat-
ním institucím vycházejícím vstříc důchodcům

formou slev z ceny služeb. Poštovní spořitelna
tak současně podporuje využívání bankovních slu-
žeb k zasílání důchodů a placení nájmů, inkasa, po-
jištění, spoření, telefonu apod. prostřednictvím
bankovního účtu.

Majitelé Senioržira nejsou závislí na své poš-
tě, která jim vyplácí důchod, nemusí přenášet
a uchovávat větší obnosy peněz v hotovosti.

Informace o Senioržiru můžete získat od ve-
doucí naší pošty nebo u kterékoli poštovní pře-
pážky případně od Vaší doručovatelky. 

Po‰tovní spofiitelna zv˘hodÀuje dÛchodce

Spokojené děti v MŠ Pohádka
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lleeddeenn  22000011
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel
6. 1. 9.30–16.00 sport Novoroãní stfielecká soutûÏ Zámecká stfielnice E-COM s. r. o.
11. 1. dopoledne pro Zv· sport Novoroãní turnaj ve hfie „âlovûãe nezlob se!“ - o diplomy a ceny DDM Slavkov DDM Slavkov

13.00–16.00 pro Z·
11.–14. 1. Prezentace mûsta Slavkova v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2001 Brno - v˘stavi‰tû Mûsto Slavkov
11.–12 .1. 14.00–17.30 Pfiedvádûcí akce v rámci veletrhu GO a Regiontour 2001 Zámecká stfielnice E-COM s. r. o.
13. 1. 10.00–17.30
13. 1. 6.30 sport Jednodenní zájezd na hory dle snûhov˘ch podmínek urãeno místo a v pfiípadû nepfiízniv˘ch odjezd od kostela DDM Slavkov

podmínek bude zájezd zru‰en a pfieloÏen na jin˘ termín cena: 165 Kã/os.
14. 1. 13.30 kult. Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku „O pejskovi a koãiãce“ – cena: 65 Kã/os. odjezd od kostela DDM Slavkov
18. 1. 16.15 sport Zájezd do krytého bazénu v Bluãinû – cena: 50 Kã/os. (doprava + 1 hod. plavání) odjezd od kostela DDM Slavkov
20. 1. 9.30–16.00 sport Zimní liga - dlouhodobá stfielecká soutûÏ Zámecká stfielnice E-COM s. r. o.
20. 1. 20.00 spol. Rybáfisk˘ vûneãek Spoleãensk˘ dÛm Moravsk˘ rybáfisk˘ svaz
26. 1. 18.00 kult. Koncert k v˘roãí ZU· ve Slavkovû Sál ZU· ZU· Slavkov
27. 1.  9.30–16.00 sport Náborová stfielecká soutûÏ mládeÏe Zámecká stfielnice E-COM s. r. o.
27. 1. 6.30 sport Jednodenní zájezd na hory dle snûhov˘ch podmínek urãeno místo a v pfiípadû nepfiízniv˘ch odjezd od kostela DDM Slavkov

podmínek bude zájezd zru‰en a pfieloÏen na jin˘ termín cena: 165 Kã/os.
27. 1. 20.00 spol. Lidov˘ ples Spoleãensk˘ dÛm KDU-âSL
30. 1. 17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ ZU· Sál ZU· ZU· Slavkov

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.
Vstupné: 43, 45 Kč 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.
Vstupné: 50, 52 Kč 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.
Vstupné: 43, 45 Kč 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.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

16. 1. úterý 19.30 hod. CHARLIEHO ANDÍLCI 92 min.

18. 1. čtvrtek 19.30 hod. Šéf společnosti byl unesen a firma je v ohrožení. Tři krásné špičkové agentky ovládají nejvyspělejší špionážní
techniku. Osvobodí šéfa? Film USA
Vstupné: 50, 52 Kč Mládeži přístupno

20. 1. sobota 19.30 hod. X-MEN 104 min.

21. 1. neděle 16.30 hod. Jsou dokonalejší než lidé. Jsou nenáviděni a přesto je chrání. Jeden z nejslavnějších comicsů všech dob
a 19.30 hod. ve filmové podobě. Sci-fi film USA.

Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno

23. 1. úterý 19.30 hod. DEVÁTÁ BRÁNA 126 min.

25. 1. čtvrtek 19.30 hod. Expert na staré knihy má prověřit a označit pravou kopii, jejímž autorem má být sám Satan. Na cestě plné záhad
se střetne se zajímavými lidmi. Thriller USA.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži nepřístupno

27. 1. sobota 19.30 hod. VESMÍRNÍ KOVBOJOVÉ 120 min.

28. 1. neděle 19.30 hod. Na oběžné dráze je hromada nebezpečného šrotu. Čtyři geronti vyrážejí do vesmíru! Příběh o tom, jak se stát
v důchodu kosmonautem. Film USA.
Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži přístupno od 12 let

30. 1. úterý 19.30 hod. HRANICE LÁSKY 109 min.

1. 2. čtvrtek 19.30 hod. Příběh lásky a nenávisti podle bestselleru Grahama Greena. Film získal čtyři nominace na Zlatý glóbus. Milostný
příběh USA. Vstupné: 43, 45 Kč Mládeži nepřístupno

3. 2. sobota 19.30 hod. TANEC V TEMNOTÁCH 139 min.

4. 2. neděle 19.30 hod. Příběh české emigrantky ve Spojených státech. Pracuje a šetří na náročnou operaci, která má zachránit syna
před dědičnou slepotou. Koprodukční film Dánsko/Francie/Švédsko.

Mládeži přístupno od 12 let

6. 2. úterý 19.30 hod. POD POVRCHEM 129 min.

8. 2. čtvrtek 19.30 hod. Byl dokonalým manželem do té doby, kdy jedna osudová chyba zasáhla jeho domov. Klamné představy naruší
jejich manželství. Thriller USA. Mládeži přístupno od 12 let

10. 2. sobota 19.30 hod. OBùTI A VRAZI 105 min.

11. 2. neděle 19.30 hod. Příběh nevlastních sourozenců, které spojí společné tajemství o tragické smrti jejich otce. Jejich vztahy krachují
na neschopnosti žít jeden bez druhého. Nový český film. V hlavních rolích I. Chýlková a K. Roden.

Mládeži přístupno od 12 let

13. 2. úterý 19.30 hod. PODFU(C)K 100 min.

15. 2. čtvrtek 19.30 hod. Brad Pitt v ringu se zloději diamantů. Gangsterská komedie, v níž nejde o vítězství, ale o holé přežití. Komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

LEDEN – ÚNOR 2001
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Slavkov u Brna, B. Nûmcové 221, tel. 05/44 22 17 90

Dárkové zboÏí
M g r.  J A N A  H R O U Z O VÁ

Prodejna dárkového zboÏí Soleil pfieje kaÏdému,
kdo umí darovat radost, krásné, niãím neru‰ené
svátky vánoãní a od zaãátku aÏ po konec tfietího
tisíciletí pfiízeÀ osudu, pohodu, zdraví, pfiíjemné
sny a skuteãnost.

A nezapomeÀte, Ïe tu pro Vás stále je Soleil –
slunce, které nezapadá…

Mgr. Jana Hrouzová

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

Když jsem před třemi lety přišel do
Slavkova, podivoval jsem se velkému sepětí
místních občanů s hodinami na kostele.
Slavkovští s neustálou touhou po návratu ho-
din zvrátili postup oprav kostela a svými štěd-
rými finančními dary podnítili to, že opravy
začaly právě rekonstrukcí hodin. Je tedy více
než symbolické, že budou hned od svého po-
čátku odměřovat běh nadcházejícího třetího
tisíciletí.

I když většina z nás nosí hodinky, slýchal
jsem velice často: „Pane faráři, ale když se
ohlédnu na kostel, ty hodiny tam chybí!“.
Domnívám se, že nyní, když jsou hodiny zre-
konstruovány a budou uvedeny do provozu na
počátku nového milénia, měla by nás tato
skutečnost vést k hlubšímu zamyšlení. Bylo
by dobré si položit otázku: Co pro nás zname-
ná čas? Z pohledu víry je čas pro člověka ve-
likým Božím darem. Můžeme jej využít
a uskutečňovat v něm dobré záměry, můžeme
jej ale i promarnit, nebo dokonce zneužít.

Jsme generací, která vstupuje do třetího ti-

síciletí po narození Ježíše Krista a v tomto po-
hledu neseme za budoucí svět značnou odpo-
vědnost. Každý z nás totiž svým způsobem ži-
vota vytváří budoucnost své rodiny, svého
města, společnosti a tím i celého světa, což by
pro nás mělo být velkým závazkem. Čas se
každému z nás začíná odvíjet od momentu
početí, kdy je nám přidělena nesmrtelná duše.
Tento čas může dojít náhle svého naplnění.
Na konci našeho vymezeného pozemského
putování po tomto světě nás čeká Boží přivi-
nutí do věčnosti. V čase může člověk nejenom
žít, ale také prokázat plnost svého lidství tím,
že uzná svou závislost na Stvořiteli. Proto
Bohu děkujeme za tento veliký dar času pro
sebe a pro celé tvorstvo.

Naše hodiny tedy nejsou pouze strojem
v kamenném ostění k určování času, ale jsou
i znamením, které nás vede k hlubšímu po-
chopení smyslu života.

Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli
na dobrém díle obnovy hodin.

P. Milan Vavro, farář

Slavkovské hodiny odbijí nové tisíciletí
Jen několik desítek hodin nás dělí od chvíle, kdy slavkovským náměstím zazní jemné od-

bíjení staronových kostelních hodin. Pro obyvatele Slavkova bude spuštění chronometru
určitě jednou z nejvýznamějších událostí v našem městě na zlomu tisíciletí.

Vánoãní a novoroãní program
v kostele Vzkfií‰ení Pánû
24. prosince
Světlo z Betléma bude k dispozici dopoledne
v zádveří kostela
15.30 Štědrovečerní mše sv. pro rodiny

s dětmi
23.00 Jubilejní půlnoční mše sv. – Česká vá-

noční mše V. Říhovského, zpívá
Smíšený chrámový sbor, sbormistr
Stanislav Vymazal

25. prosince
9.30 a 18 h Slavná mše sv. – Narození Páně

17.30 Te Deum a svátostné požehnání

26. prosince
9.30 mše sv. – sv. Štěpán

31. prosince
Žehnání kostelních hodin ve Slavkově

9-12, 13–15 h prohlídka hodinového stroje,
půdního prostoru s klenbou a zvonů

15.00 koledy před kostelem
15.30 slovo starosty a faráře, odhalení a po-

žehnání hodin, Te Deum v kostele
22.45 Děkovná mše sv. s prosbou o Boží po-

žehnání do 3. tisíciletí
O půlnoci PŘIVÍTÁNÍ TŘETÍHO
TISÍCILETÍ, spuštění hodin, pože-
hnání, hymna, novoroční přípitek před
kostelem (šampaňské a sklenky s se-
bou)

1. ledna
9.30 a 18.00 novoroční mše svatá

5. ledna
18.00 Ukončení Jubilejního roku – slavná

mše svatá

7. ledna
15.00 Vánoční besídka – koledy a vystoupe-

ní dětí u betléma

Náv‰tûvy betlémÛ
ve farním kostele a u sester v klášteře na Za -
hradní ulici:
Štědrý den 24. 12. 14.00–17.00
Narození Páně 25. 12. 10.30–11.30 14.00–17.00
Sv. Štěpán 26. 12. 10.30–11.30
sobota 30. 12. 14.00–16.00
Silvestr 31. 12. 9.00–11.30 13.00–16.00
Nový rok 1. 1. 2001 10.30–11.30 14.00–17.00
sobota 6. 1. 14.00–16.00
neděle 7. 1. 9.00–11.30 14.00–17.00
Během bohoslužeb není prohlídka betlému
v kostele možná.

V neděli 10.
prosince 2000
proběhla tra-
diční skautská
mikulášská be-
sídka. Skauti
a skautky spolu
se svými rodiči
strávili příjem-
né dvě hodin-
ky, vyplněné

scénkami, hrami a písničkami. Celá besídka
byla pojata jako natáčení velkolepé televizní
show „Možná přijde i Mikuláš“. Pod taktovkou
zkušeného režiséra Štefana Špilberka se po-
stupně představili herci a herečky ze všech od-
dílů.

Program zahájila nejmenší děvčata (svět-
lušky), která zahrála pohádku o tom, jak
Křemílek s Vochomůrkou učesali vílu. Po
nich následoval výstup 2. oddílu. Jeho chla-
pecká část si připravila scénku o Hurvínkovi
a jeho taťuldovi panu Spejblovi a děvčata
předvedla, jak to vypadá, když hrajete pohád-

ku O veliké řepě pozpátku. Vlčata měla při-
praveno bohaté pásmo různých scének a sou-
těží, ve kterých mohli dobrovolníci z publika
změřit své síly.

Vystoupení flétnového kvarteta z 1. oddílu
přineslo do sálu na chvíli atmosféru blížících
se Vánoc. Poté následovala taneční soutěž
a na závěr zazněla píseň Jasno, ve které se
skauti z jedničky pokusili vylíčit svoje zážitky
z tábora s deštěm. Prostory mezi programy
jednotlivých oddílů vyplňovalo hrou na kyta-
ru duo Radim a Lumír.

Ukázalo se, že název „Možná přijde
i Mikuláš“ byl zcela na místě, neboť poté, co
moderátorka ohlásila příchod Mikuláše, do-
kolébal se na scénu tučňák. Naštěstí se včas
zjistilo, že přišel na natáčení jiného pořadu
a na podruhé se všichni tolik očekávaného
Mikuláše, čerta a anděla dočkali.

Besídka proběhla tradičně za bohaté účasti
rodičů v salonku restaurace Gól. Tímto děku-
jeme majitelům zmíněné restaurace za ocho-
tu, se kterou nám každoročně vychází vstříc.

Středisko Junáka Slavkov

Možná přijde i Mikuláš…
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Nové trendy v líčení podzim–zima
Pro nadcházející sezónu Keenwell sází na

kombinaci tradice s novinkami. Představuje
se v podzimních tónech. Jsou to především
jemné odstíny hnědé a variace na růžovou
a fialovou. Podzimní barvy vyzařují klidnou
harmonii a vytváří dokonalý efekt líčení.

Hnědé a růžové odstíny rtěnek, které doko-
nale ladí s lesky na rty a laky na nehty. Důraz
klade na vysoký lesk, který dokonalým způ-
sobem kontrastuje s make-upem Mat Finish,
jehož účinkem pleť získá sametový a matový
vzhled.

Hlubokého výrazu očí dosáhneme třpytivě
zlatohnědými a fialovými stíny. To vše dopl-
ňuje tvářenka Terracota.

Lze říci, že chladnou stříbrnou, šedou a čer-
nou barvu v odívání a líčení vystřídá v násle-
dující sezóně červená, bordó a spousty zla-
tých odstínů, kterými se i vy nechte nalíčit.

Přeji vám spokojenost, lásku, štěstí a ús-
pěch v roce 2001.

okénko
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Tel. 0604 335 346

INZERTNÍ SLUÎBA
opût v provozu!

ve v˘loze
RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ

na Palackého nám. 79

PŘÍJEM INZERCE
v Rychlém obãerstvení

Vánoce s diabetem
Před námi jsou Vánoce – svátky klidu a po-

hody, radosti a lásky, ale i hodování. Na slav-
nostně prostřených stolech je množství pokrmů
a také tradiční vánoční cukroví. Bohužel diabe-
tik má i o Vánocích určitá dietní omezení.
O Sťědrém dnu se nemůže postit, může však
jídlo omezit na luštěniny, tvaroh, sýr a zeleni-
nu. Večer si může dát rybu s bramborovým sa-
látem, kde bude více zeleniny, majonézu raději
nahradíme jogurtem. O svátcích si také odpus-
tíme tučné pečínky a zabíjačky, ale dopřejeme
si třeba šunkovou rolku s křenem, pokrmy
z drůbeže a králíka, zeleninové a ovocné saláty.
Vánoční cukroví můžeme jen ochutnat, ani dia
pečivo nelze konzumovat v nekontrolovatel-
ném množství. Z nápojů můžete kávu, čaj, mi-
nerálky a dia a light nápoje, vyjímečně po jídle
2 – 3 dcl přírodního vína. Nedoporučují se de-
stiláty a už vůbec ne sladké likéry, nebo mícha-
né alkoholické nápoje, které se u nás podávají
na silvestra. Takže sladkosti, tučná jídla a alko-
hol přenechejme ostatním členům rodiny, my
zůstaneme střídmější, ale o to zdravější. Vždyť
jsou i jiná potěšení, nežli hojnost jídla. Užijme
si svátky v pohodě, zajděme na společenské,
kulturní a sportovní akce, na procházku do
zimní přírody, nebo aspoň na dvorek nakrmit
ptáčky.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří
s námi spolupracovali i těm, kteří se zúčastňo-
vali na naších akcích. Naším cílem je ulehčit
všem potřebným v jejich nemoci. Přejeme Vám
klidné Vánoce, pevnou vůli a hodně zdraví do
nového milénia, abychom se rádi setkávali na
akcích, které pro vás i v roce 2001 připravuje
výbor územní organizace Svazu diabetiků
Slavkov. Marie Miškolczyová

Podzimní cena na slavkovské stfielnici

Celkem 29 střelců mělo před sebou dvě roz-
dílná střelniště, a to Lovecké kolo, kde se stří-
lelo 1x 20 terčů a Vysokou věž na 2x 20 terčů.
Každý jen částečně zasvěcený pozorovatel již
při samotném nástupu musel odhadnout, že ta-
kováto sestava střelců-sketařů již předem zaru-
čuje nádherný zážitek. Snad samotné počasí,
které celý den připomínalo překrásné babí léto,
potvrdilo předchozí domněnku a střelci, kteří
nastoupili již v prvních rundách, toto bezezbyt-
ku naplňovali. Po nádherných výkonech někte-
rých závodníků, kteří dosáhli na Loveckém
kole nástřelu 19 terčů a na Vysoké věži čistých
dvacítek, nakonec jako vítěz vyšel Ing. Jindřich
Kořínek z Kroměříže nástřelem 57 terčů ze še-
desáti možných. Konečné vyhlášení výsledků
a předání cen proběhlo jako vždy podle připra-
veného scénáře s přáním na shledanou v roce
2001.

Hodnocení celé střelecké sezony provedl
na následující výborové schůzi střelecký refe-
rent MS Slavkov p. Jirka Štefan. V jeho zprá-
vě zazněla i jedna velmi podstatná skutečnost,
konstatoval, že chuť a zkušenosti v pořádání
podobných akcí myslivcům jistě nechybí
a pokud nás i nadále budou podporovat naši
sponzoři, můžeme směle v této činnosti po-
kračovat.

Mám zato, že především závěrem citovanou
větu není třeba dále komentovat. Nemohu si

proto odpustit, abych nezveřejnil alespoň ty
takzvané skalní sponzory, kteří nás celoročně fi-
nančně podporovali. Jsou to Auto-Bayer, sta-
vební firma Kaláb – Vítovice, autoklempířství
Skoupý, Renáta Rumpová – Jonsered, Mečír
Václav, Vest Pavlík, Zempra Křetínský, stavební
firma Cenek, Termo, Tenryu, řeznictví Kuda,
BITON Toner, Toptherm Slavkov a Skřivánek
Ivan. Těmto všem skutečně patří naše srdečné
poděkování s přáním o zachování přízně i v ná-
sledujících letech.

Rád využívám této příležitosti k tomu,
abych popřál výše jmenovaným a všem našim
příznivcům příjemné prožití vánočních svát-
ků, moho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspě-
chů v novém roce 2001. P. L.

Vycházející slavkovské slunce provázelo nástup brokových střelců dne 14. října 2000 k po-
slednímu střeleckému klání letošního roku na střelnici Agroklasu nad Oborou. Podzimní cena,
jak ji nazvali místní pořadatelé – myslivecké sdružení Kozorožec, svou náročností vhodně kon-
kurovala vrcholným střeleckým akcím, které v letošním roce na této střelnici proběhly.
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Poskytujeme slevy aÏ 3000 Kã! Vyberte si
u nás  televizor, praãku, chladniãku, mrazniãku,
myãku nebo sporák a my Vám jej pfiivezeme.

Po–Pá 9–17.30 h
So 9–11.30 h

T-MARKET
NádraÏní 21
·lapanice u Brna
tel. 05/44 22 80 13

Skuteãnû
u‰etfiíte!

VELIKÉSLEVY PRO DÒCHODCE!

B L A H O P Ř Á N Í

V sobotu 16. prosince 2000 oslavili 50 let společného života

VĚRA A MIROSLAV LÁNÍČKOVI
ze Slavkova u Brna

Hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti přeje dcera Mirka a Věrka s rodinami

Žijme zdravě
I Slavkov se v podzimních měsících přidal

k desítkám měst naší republiky, ve kterých
pracují lektoři STOB.

I zde začal pro zájemce o zdravý způsob
života probíhat kurz snižování nadváhy podle
její metodiky.

Po dobu tří měsíců pod vedením lektorky
Mgr. Růženy Vanderkové se zájemkyně učily
změnit svůj životní styl ve prospěch svého
zdraví. Snažily se snížit svou nadváhu, naučit
se správným stravovacím návykům a pod ve-
dením kvalifikovaných cvičitelek se aktivně
pohybovat.

Společná práce se dařila. Průměrný úbytek
hmotnosti činil 4,98 kg, nejvyšší úbytek dosá-
hl 9,20 kg. Nejdůležitější však bylo, že úspěš-
né redukce váhy a nastartování zdravého způ-
sobu života bylo dosahováno postupně,
pomalu, s rozumem, zdravě a s dobrou nála-
dou. (rv)

Devátého prosince proběhlo na zámecké
střelnici ve Slavkově u Brna II. kolo Zimní
střelecké ligy, které pořádal SSK 0750 E-
COM Slavkov.

Soutěže se zúčastnilo celkem 32 střelců,
kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách.

V disciplině SP 5 + 30 zvítězil Ing. Jan
Procházka 274 b. před Vladimírem Čučkou
269 b. a R. Čučkou, J. Goldhammerem a J.
Vyoralem, kteří dosáhli stejný počet bodů
267.

Disciplínu SP 30 + 30 vyhrál nástřelem 564
b. T. Záruba, před Ing. Procházkou 540 a Vl.
Čučkou 536 b.

V disciplíně VP 15 + 15 zvítězil Hlaváček
St. 270 b. před J. Goldhammerem 262 a Vl.
Čučkou 261 b.

V poslední disciplíně VPs 5 + 30 nástřelem
252 bodů zvítězil MUDr. J. Wondra před J.
Vyoralem 244 b. a Ing. J. Procházkou 239 b.

Příští kolo Zimní střelecké ligy proběhne
20. ledna opět na střelnici E-COMu v kaze-
matech slavkovského zámku. Zahájení soutě-
že bude v 9.30 hodin.

Šestého ledna 2001 SSK 0750 E-COM
Slavkov pořádá zahajovací „Novoroční zá-
vod“ pro všechny zájemce o soutěžní střelbu
jak ze sportovních, tak služebních krátkých
zbraní (pistole a revolvery).

Dále upozorňujeme zájemce o získání
zbrojního průkazu, že zahajujeme další pří-
pravu ke zkouškám odborné způsobilosti.

Za SSK E-COM Slavkov
Jindřich Goldhammer

Stfielecká liga v zámecké stfielnici

Svatourbanské hody 2001
V letošním roce se v našem městě poprvé po 40 letech

uskutečnily Svatourbanské hody. Tato aktivita vzbudila po-
zitivní odezvu, a proto bychom rádi v této přerušené tradici
pokračovali.

Chtěli bychom touto cestou oslovit vás, mladé lidi, kteří
byste měli zájem, čas a chuť se připojit jako stárci k této
akci. Rádi uvítáme nejen mládež, ale také všechny ostatní,
kteří by byli ochotni vypomoci s organizováním hodů, a to
do konce března 2001.

Zájemci se mohou obrátit na sl. Ludmilu Hrazdílkovou,
Lidická 204, Slavkov u Brna, tel. 44 22 09 26. Stárci do kon-
ce roku 2000.

Redakce Slavkovského

zpravodaje dûkuje v‰em

ãtenáfiÛm za pfiízeÀ

a pozornost v leto‰ním

roce.

Do toho pfií‰tího Vám

pfiejeme pevné zdraví,

‰tûstí, spokojenost a hodnû

zábavy nad stránkami

na‰eho i Va‰eho

zpravodaje.

U P O Z O R N ù N Í
Od ledna pfií‰tího roku zaãne
Zpravodaj vycházet také na inter-
netu, a to barevnû. Nepochybnû se
tak roz‰ífií okruh na‰ich ãtenáfiÛ.
Adresa, která bude zku‰ebnû
v provozu jiÏ od Vánoc, zní:
www.sweb.cz/slavkov-zpravodaj

Účastnice kurzu při cvičení
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Petr Hlásensk˘, Palackého nám. 74, Slavkov u Brna
Tel.: 05/44 22 75 05, fax: 05/44 22 72 10

Gsm: 0606 208 113, e-mail: info@nowork.cz
www.nowork.cz

Prodej a servis
v˘poãetní techniky

Návrh a v˘roba
WWW stránek

Návrh a realizace
poãítaãov˘ch sítí

Pokladní, obchodní
a informaãní systémy

KAMNA, KRBY A SPORÁKY NA PEVNÁ PALIVA

Vánoční nabídka

Slavkov u Brna, Havlíãkova  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,–
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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

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Hrdlička zahradní

Nápadnou, roztomilou hrdličkou, která si
oblíbila lidská sídliště, je hrdlička zahradní
(Streptopelia decaocto). Byla také nazývána
hrdličkou balkánskou, někdy jen
Balkánka, protože se do střední
Evropy rozšířila podél Dunaje
z Balkánu. Její vlastí je Indie, od-
kud se v uplynulém století šířila na
západ. Nyní již obývá celou
Evropu a v posledních létech začí-
ná kolonizovat i severní Ameriku.
Zbarvením je hrdlička zahradní
podobna hrdličce chechtavé, jež je
často chována v zajetí pro její volání, tzv. „cuk-
rování“. Ta však naši zimu špatně snáší, její pů-
vod je v teplé Africe. Na Moravu se hrdlička
zahradní šířila podél přítoků Dunaje na sever
těsně po válce. Ve Slavkově bylo její první
hnízdění zaznamenáno v roce 1949. Hrdličky
obsazovaly vysoké stromy kolem cukrovaru,
v parcích i v zahradách. Brzy se staly běžnými
městskými ptáky, začaly hnízdit i na budovách,
stožárech a všude tam, kde našli v blízkosti ob-
živu. Potravu sbírá ze země. Zalétá do země-
dělských objektů, skladů obilí, na dvorky, všu-
de tam, kde nachází obilí, kukuřici,
slunečnicová i plevelná semena na okolních po-
lích. V celkově ledabylém hnízdě vychovává
jen dvě mláďata, příčinou její expanze je schop-
nost vyhnízdit i pětkrát v roce, od ledna di li-
stopadu. Mají své oblíbené stromy, kde pravi-
delně hnízdí. Často to bývají smrky, kde
nachází i přes zimu úkryt. Dokázaly se brzy
přemnožit, proto byly hrdličky zahradní v šede-

sátých létech zařazeny mezi lovné ptáky. Od
srpna do konce roku jsou loveny i nyní. Protože
se převážně zdržují u lidských obydlí, příleži-
tostí vystřelit na hrdličku mimo město je málo.
Koncem léta se hrdličky často shromažďují na

nocovištích, odkud se po rozedně-
ní rozlétají za potravou do okolí.
V dřívějších létech, kdy bylo více
stromů kolem cukrovarských ryb-
níčků, nocovalo na stromech až
200 hrdliček.

V současných létech stavy
hrdliček poklesly, jejich predátory
se stali dravci, patrně i v našem
městě přemnožené kuny skalní,

které pravidelně kontrolují jejich hnízdiště
a plení jejich hnízda. Hrdličky nemají hlavně
přes zimu již tak snadný přístup k potravě.
Paběrkují na dvorcích s drůbeží, pod krmítky
sbírají semena. Přikrmováním je možné hrdlič-
ky v zimě do svého okolí přilákat. Často již
v teplejších lednových dnech se začínají ozývat
svým typickým voláním „hu-hů-hu“, při tom se
sameček samičce uklání, vylétá kolmo vzhůru
s hlasitým tleskáním křídel a klouzavým letem
se vrací k samičce.

Hrdličky zahradní jsou u nás ptáky stálými.
Kroužkováním byl zjištěn i jejich posun od nás
na jihovýchod, odkud se k nám rozšířily.

Milan Hrabovský

Zveřejňujeme málo známou fotografii sochy
T. G. Masaryka na Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna. Kdo z našich čtenářů zná
osud této sochy, prosíme, aby nám svoje po-
znatky napsal. Děkujeme. (red)

• VE·KERÉ KLEMPÍfiSKÉ A MECHANICKÉ PRÁCE
• P¤ÍPRAVA A PROVÁDÛNÍ STK
• LAK¯RNICKÉ PRÁCE

PETR ANTOŠ 683 56 Nížkovice 229
tel./fax: 05/44 22 26 54
mobil: 0602 58 74 65



Výsledky dobré práce našich techniků

a dělníků jsou oceňovány také velmi

daleko od Slavkova u Brna.

Naše firma má zájem na rozvoji

slavkovského regionu.

Obyvatelům Slavkova a okolí přejeme

pěkné a klidné Vánoce a do konce

roku 2001:

U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 05/44 22 11 11
e-mail: info@liko-s.cz

www.liko-s.cz

AKUSTICKÉ PODHLEDY

ROCKFON

PŘESTAVITELNÉ PŘÍČKY

HALY A HALOVÉ VESTAVKY

SPECIÁLNÍ KOVOVÝROBA


