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Josef Dvoﬁák si nestaãil Slavkov prohlédnout
Po představení Spaste duši, revizor jsem navštívila hlavního aktéra tohoto představení, známého herce Josefa Dvořáka, který přesto, že byl velmi vyčerpaný, ochotně poskytl našemu zpravodaji krátký rozhovor.
S„yleš lsjme ,ežS alkvvoj eom crksáénm
sěot .iNdk ysjmej šeětn melěm žoontss iohp
řodáěnp orlhdéontu“,ř ke loJes fvDřoká ,tkre
ýess ývimk loge yanešm sěotn vatšvíli
,ba ydz edoheárilp eřsdatevíns n záev
mpSpste duši, revizor. To měli možnost diváci vidět 11. listopadu v místním Společenském domě. J. Dvořák dále
uvedl, že v současnosti připravují v Praze
novou hru inspirovanou slavným
Molièrem. Jestli však i s ní přijede za nějaký čas za slavkovskými obyvateli zatím
neví. Podle jeho slov totiž záleží na tom, jestli opět dostane pozvání. „Ve Slavkově hrajeme pravidelně. Minulé představení (Čochtan
vypravuje - pozn. redakce) jsme zde odehráli

10. listopadu 1996,“
řekl J. Dvořák. A posteskl
si, že se v tomto období
už brzy stmívá a tak si
nemůže při příjezdu
naše město skutečně prohlédnout. „Řekli
nám jen, že je nad námi zámek,“ dodal známý
herec. Ten také pochválil publikum, že bylo výborné. Umělec doslova řekl: „Slavkovští jsou
skutečně vynikajícím publikem. Není to mazání medu kolem pusy, je to skutečně pravda“.
Divadelní představení Spaste duši, revizor
navštívilo bezmála čtyři stovky lidí, a to nejen ze Slavkova, ale i z přilehlých vesnic.
Petra Janošíková
Příjemně mě překvapilo, kolik lidí přišlo
zhlédnout představení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Kdo přišel, jistě nelitoval času a skvěle se pobavil. J. Dvořák si
v adaptaci Gogolovy známé hry zahrál
dvojroli hlavních postav a celé dvou a půl
hodinové představení „odmluvil“ takřka
sám. V jedné z rolí mohli diváci rovněž poznat Pavlínu Filipovskou.

Revizor přilákal diváky

Zatímco si v těchto dnech připomínáme
194. výročí bitvy tří císařů, připravují se již
oslavy dvoustého výročí bitvy v roce 2005.
Důkazem toho je i projekt Austerlitz 2005, jehož webové stránky najdete na adrese
www.austerlitz-region.cz. Cílem tohoto projektu je postupné zvyšování úrovně oslav a v roce
2005 uspořádat velkolepou podívanou, která by
pro celý region měla význam hlavně v oblasti
cestovního ruchu.
Projekt Austerlitz 2005 obsahuje několik
kategorií, v nichž se např. dozvíte, proč byl
Austerlitz 2005 vytvořen, v jiných se dozvíte

něco více o průběhu, okolnostech a dějepisných souvislostech bitvy. Jeho součástí je i několik fotogalerií, kde si můžete prohlédnout
historické uniformy a zbraně, mapy a také fotografie z několika historických rekonstrukcí bitvy. Stránky slouží jako turistický průvodce
a muzeum zároveň. Pro ty, které strohá fakta
nudí, je zde připraveno i několik pověstí, jež se
vztahují nejen k samotné bitvě, ale i k mnohým
slavkovským pamětihodnostem a budovám.
Pro úplnost – o Slavkovu se dočtete také
na dalších adresách: www.slavkov.cz
a www.slavkov-austerlitz.cz.
(mab)

Diváci se někdy tak hlasitě a tak dlouho
smáli, že první věty dalšího dialogu se
v tomto smíchu ztrácely. Nejen diváci se
však dobře bavili. Bylo zřejmé, že hra se líbila i jejím samotným aktérům. Ti se totiž
někdy tak smáli, že jim chvilku trvalo, než
se uklidnili a vrátili se zpět do role.
J. Dvořák při představení dokázal během
chvilky publikum zaujmout a vtáhnout do
děje. A v neposlední řadě dokázal z ničehož
nic přejít z hry staré zhruba sto padesát let
do současnosti a zase zpět. V tom všem ještě komunikoval s publikem (ovšem jen
s první řadou, jak sám řekl, dál totiž nevidí). Představení bylo pro něj i pro jeho kolegy jistě vyčerpávající a my jsme mu poděkovali alespoň dlouhým potleskem.
Doufám, že k nám Divadelní společnost
Josefa Dvořáka zase brzy přijede a že těch
i několik málo volným míst bude příště již
obsazeno. Jistě to bude zase stát za to.
Petra Janošíková
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VII. mimoﬁádná schÛze mûstské rady - 15. 10. 1999
Na základě předložených a projednaných
dokumentů městská rada
1. Schvaluje
- zahájení řízení o záměru města provést
úpravu nájemní smlouvy se společností Golf
invest Austerlitz, a. s. (rozšíření výměry pronajímaných pozemků)
- přidělení bytu v domě č. p. 706 na ul.
Lomená paní Heleně Kůlové
2. Doporučuje
- MěZ vzít na vědomí předloženou zprávu
o změně zástupců města v orgánech společností VaK a Respono
- MěZ schválit přidělení bytů ve výstavbě
v lokalitě Polní podle doporučení výběrové komise
- MěZ schválit zahájení II. etapy výstavby
bytů v lokalitě Polní
- MěZ schválit rozpočtové opatření na realizaci zastávky u polikliniky
- povodňové komisi trvale sledovat průtočnost vodních toků na území katastru
3. Ukládá
- vedoucímu odboru ID svolat neprodleně
jednání statiků s panem Milanem Rudolfem
a MVDr. Vítem Suchým (za účasti zástupců
města) k problematice urychleného statického
zabezpečení Společenského domu a všech staveb dotčených rekonstrukčními pracemi budovy č. p. 125 - na základě technických závěrů
schůzky následně vyčíslit náklady nutné k zajištění Společenského domu
- MěÚ pokračovat v rozšířené službě občanům, a to ve středu v době od 6.30 do 8.00 h

4. Projednala
- stížnost pana Kábrta na nedodržování zásad rovné soutěže při informování zájemců
o možnosti pořízení fotografií při svatebních
obřadech a uložila MěÚ s okamžitou platností
nenabízet na matrice MěÚ služby žádných
soukromých subjektů v oblasti pořizování fotografií
5. Provedla
- kontrolu Společenského domu v části bývalé restaurace Bonapart a konstatovala, že došlo
k porušení nosných zdí a mramorové podlahy,
a to v důsledku jejich sednutí při provádění rekonstrukčních prací sousední budovy č. p. 125
a činností nájemníka MVDr. Suchého.

2. mimoﬁádné zasedání mûstského zastupitelstva - 25. 10. 1999
Na základě předložených a projednaných
materiál MěZ
1. Schvaluje
- přidělení bytů ve výstavbě v lokalitě Polní
s finanční spoluúčastí podle doporučení bytové
komise a MěR
- zahájení II. etapy výstavby obecních bytů
v lokalitě Polní
- znění vyhlášky O pravidlech prodeje bytů
a nebytových prostor v domech ve vlastnictví
Města Slavkova u Brna
- zřízení zástavního práva k rozestavěné stavbě bytových domů na Polní a k pozemkům pod
nimi pro případné zajištění úvěru nebo půjčky
na dofinancování stavby a infrastruktury

19. schůze městské rady - 8. 11. 1999
Na základě předložených a projednaných
materiálů MěR
1. Schvaluje
- návrh na ocenění případných dárců finančních darů na obnovení městských hodin
na kostele Vzkříšení Páně
- Plán zimní údržby místních komunikací
- uzavření smlouvy o koupi programového
vybavení „Sociální dávky“
2. Bere na vědomí
- zprávu o připravenosti DDM na šk. rok
1999/2000
- zprávu o připravenosti MŠ Koláčkovo na
šk. rok 1999/2000
- zprávu o činnosti komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže
- zprávu o využití volného majetku města
- návrh řešení parkování na Palackého náměstí
- text právního úkonu - ukončení nájemní
smlouvy na prostory bývalé restaurace
Bonapart
3. Ukládá
- vedoucí správního odboru ve spolupráci
s ředitelkou DDM připravit přechod DDM
na právní subjektivitu
- řediteli TSMS připravit plán údržby veřejných ploch a zeleně ve městě
- právníkovi města, vedoucím příslušných
odborů a ředitelům Technických služeb města Slavkova a Historického muzea zapracovat do návrhu tržního řádu města místa vhodná pro prodej zboží a poskytování služeb
mimo provozovny
- vedoucímu odboru BTH opětovně zve-

řejnit záměr pronájmu domu č. p. 664 na
Koláčkově náměstí - moštárny
4. Vyslovuje poděkování
- kolektivu pracovníků DDM za celoroční
obětavou práci s mládeží
5. Doplňuje
- „Pravidla pro uzavírání smluv o nájemném z tělocvičen ZŠ“ - u DDM proběhne
v roce 1999 bezplatná výpůjčka
6. Pověřuje
- předsedu komise pro školní a mimoškolní aktivity mládeže, aby podal návrh nového
personálního obsazení komise
7. Odkládá
- přidělení uvolněného bytu na příští schůzi MěR
8. Doporučuje MěZ
- schválit prodej pozemku na stavbu garáže v lokalitě Zlatá Hora
- dát souhlas k prodeji pozemku par. čís.
324 o výměře 319 m2 v ulici Čs. armády
z majetku města do vlastnictví JUNÁKU
svazu skautů a skautek ČR, středisko
Slavkov.

- doplnění kritérií pro přidělení bytu s finanční spoluúčastí tak, aby v II. etapě výstavby
byli upřednostněni žadatelé, kteří žádali o přidělení bytu již v I. etapě a nebyli uspokojeni
- rozpočtové opatření na zvýšení příspěvku
pro ZUŠ
- rozpočtové opatření na přesun finančních
zdrojů ve prospěch rekonstrukce autobusové
zastávky u polikliniky
- zadání regulačního plánu zóny Koláčkova
náměstí v konečném znění
- uzavření mezinárodních smluv s rakouskými městy Horn a Stockerau
- směnu nemovitostí ZŠ Tyršova a MŠ
Malinovského s řádem Chudých školských sester naší Paní
2. Bere na vědomí
- informaci o stavu objektu bývalé restaurace
Bonapart a vzniklých poruchách statiky objektu
- informaci o změnách v orgánech společností VaK a Respono
3. Ukládá
- po vyjádření Ministerstva školství k problematice financování ZUŠ zahájit soudní spor
k dané věci
4. Ruší
- usnesení MěZ o jednosměrném provozu na
Palackého náměstí
5. Nepřijímá žádné usnesení
- ke zdůvodnění odvolání tajemníka MěÚ.

Zprávy z jednání městské rady a městského zastupitelstva zpracovala Mgr.
Věra Křivánková

Služby městského
úřadu veřejnosti
Městská rada oznamuje občanům, že i nadále mohou vyžívat rozšířených služeb MěÚ
pro veřejnost, a to každou středu od 6.30 do
8.00 hodin.
V tuto dobu je na každém odboru MěÚ přítomen vždy alespoň jeden pracovník, který
podá občanům základní informace o službách
poskytovaných příslušným odborem, popřípadě vydá tiskopisy k žádostem a domluví další
schůzku.
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Z· Komenského informuje

V měsíci říjnu 1999 zahájil vybraný dodavatel Silnice Brno, s. r. o. opravu povrchu vozovky
v ulici Slovanská ve Slavkově u Brna v úseku od křižovatky s ulicí Smetanovou po ulici Polní.
Oprava je prováděna nákladem 397 tis. Kč a měla by být ukončena začátkem měsíce prosince
1999
Foto: R. Lánský

Nov˘ tajemník MûÚ ve Slavkovû u Brna
Po vyhlášení výběrového
řízení na obsazení místa tajemníka MěÚ ve Slavkově
u Brna obdržela MěR přihlášky od 7 uchazečů.
Všichni zájemci splnili požadavky stanovené tímto
výběrovým
řízením.
Ing. Pavel Dvořák Následně byl s účastníky
výběrového řízení proveden ústní pohovor, ve
kterém se členové MěR dotazovali zejména na
motivaci pro přihlášení do výběrové řízení, na
předchozí zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků, jazykové předpoklady, představy o práci tajemníka a na platové požadavky.
Na základě předložených materiálů, ústního
pohovoru, následného vyhodnocení kritérií
a v souladu s § 45 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích, v platném znění, byl městskou radou
dne 25. 10. 1999 tajemníkem MěÚ ve Slavkově
u Brna jednomyslně jmenován Ing. Pavel
Dvořák, bytem Hodějice 317.
Jmenování Ing. Dvořáka tajemníkem MěÚ ve
Slavkově u Brna odsouhlasil dne 27. 10. 1999
Ing. Antonín Horáček pověřený vedením
Okresního úřadu ve Vyškově. Ukončením výběrového řízení skončilo i pověření Ing.
Novotného vedením úřadu.
Ing. Pavel Dvořák se narodil 29. 5. 1967 ve
Vyškově. Pochází z Heršpic, nyní žije
v Hodějicích. Je absolventem gymnázia ve
Vyškově a Vysoké školy báňské v Ostravě (obor

strojírenská technologie). Po ukončení studií
pracoval jako technolog-konstruktér v I. brněnské strojírně a posléze v ABB PBS, s. r. o. V současné době je zaměstnán jako project manager
ABB ENERGO, s. r. o. V letech 1994–1998 byl
členem zastupitelstva v Hodějicích. Má zkušenosti s řízením realizace zakázek a s koordinací
činností zaměstnanců a firem zapojených v těchto zakázkách, mluví plynně anglicky.
V průběhu měsíce listopadu a prosince 1999
se bude Ing. Dvořák postupně seznamovat s úřadem a jeho jednotlivými odbory. Na MěÚ ve
Slavkově u Brna nastoupí k 1. 1. 2000, k tomuto
dni mu bude rovněž stanoven plat.

Îáci umûlecké ‰koly
pﬁedvedli své dovednosti
Úspěšným začátkem celé
řady veřejných a interních
vystoupení žáků i pedagogů
se stal 21. října 1999 První
hudební večer žáků. V programu tohoto prvního
veřejného vystoupení ve školním roce účinkují
většinou žáci nižších ročníků, protože jejich repertoár nevyžaduje dlouhodobější přípravy.
Nicméně doba od začátku září do poloviny října
je poměrně krátká a nastudování skladeb si vyžádá značné píle. Účinkující žáci si tedy jistě zaslouží hlasitou pochvalu. Hudebního večera se
zúčastnili tito žáci: M. Gecová, K. Doležalová,
M. Šujan, B. Čapek, L. Poláčková, J. Kříž, J.
Matyáš, Z. Šimek, A. Kociánová, J. Jedličková, J.
Rusnák, J. Hlaváček a K. Šemorová. ZUŠ vás srdečně zve na další akce.
Jarmila Mašová
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615,
Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Oldﬁich Chocholáã 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 ãasopis na‰eho mûsta ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 10. 12. 1999

Budova základní školy na Komenského nám.
495 ve Slavkově u Brna patří mezi význačné objekty památkové zóny města a celé městské
aglomerace, a to nejen svým umístěním, ale i architekturou a významem. Ze stavebního hlediska jde o typickou posecesní vagneriánskou stavbu z r. 1907. Samostatně stojící nárožní
dvoupatrová budova se dvěma dlouhými křídly
byla v roce 1963 doplněna novější dostavbou
učebního pavilonu, jídelny a tělocvičny. Škola je
nejen jedním z největších vzdělávacích center
regionu, ale i velmi významným regionálním
střediskem kultury a sportu mládeže.
Současný technický stav budovy odpovídá
jejímu stáří. I když město každoročně do oprav
a údržby věnuje nemalé prostředky, jejich objem daný možnostmi rozpočtu města zdaleka
neumožňuje odstranit všechny stavební závady
na objektu.
Přehled rekonstrukcí a oprav za období
1990–1999
1990/91 rekonstrukce na staré budově (nová fasáda, znak města Slavkova, umělecké části na čelní straně školy). Provedení: Umělecká řemesla
Brno, Klempířské práce Kroměříž.
1991/92 Plynofikace na nové budově – kotle zn.
Ditrich, zavedení jazykové učebny a její vybavení. Náklad: 850 000 Kč.
1992/93 Plynofikace na staré budově, postavení
kotelny na školním dvoře – kotle zn. Lumex,
vybavení učeben televizory, videopřehrávači
a počítači. Náklad: 1 280 000 Kč.
1993/94 Nová pracovna počítačů, vybavování kabinetů a učeben. Náklad: 300 000 Kč.
1994/95 Dlažba – chodby a schodiště staré budovy. Náklad: 700 000 Kč (státní dotace).
1995 Prázdniny – rekonstrukce elektroinstalace,
I. etapa – druhé poschodí staré budovy. Náklad:
400 000 Kč.
1995/96 Stropní podhledy ve školní jídelně.
Provedení: firma Rockfon. Náklad: 95 000 Kč.
1996 Prázdniny – rekonstrukce elektroinstalace,
II. etapa – dokončení staré budovy. Náklad:
600 000 Kč (státní dotace).
1996/97 Vybudování učebny pro volitelný předmět Základy administrativy (psaní strojem).
1998 Oprava střech nad jídelnou a šatnami. Nátěry
parapetů, dveří a nástřik stěn ve vstupu NB.
Oprava a nátěry vstupních dveří na SB. Rekonstrukce ventilů a rozvodů ústředního vytápění.
1999 Rekonstrukce elektroinstalace (1. poschodí
NB) v době prázdnin. Náklad: 395 000 Kč.
V současné době probíhá na naší škole velká
rekonstrukce odpadů a sociálních zařízení.
Původní zařízení byla poplatná době výstavby na
začátku století a dnes jsou z hlediska požadavků
hygieny již nevyhovující. Náklad: 3 000 000 Kč
(státní dotace).
Do návrhu rozpočtu školy pro rok 2000 a na
další léta dáváme: rekonstrukci elektroinstalace
přízemí a suterénu NB (asi 500 000 Kč); rekonstrukci fasády ve dvoře (asi 700 000 Kč); rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně požadované hyg. st. (asi 300 000 Kč); výměnu rýn
(nejnutnějších částí), výměnu oken ve spojovací
chodbě mezi SB a NB, postupnou výměnu zastaralého strojního zařízení školních kuchyně…
Jak z přehledů vyplývá, udělalo se za současného vedení školy velké množství práce,
ale také nám do roku 2000 a dalších let toho
mnoho zůstává.
Mgr. Jaromír Pytela
ředitel školy
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Slavkovští studenti sportovali
Stačilo pouze vstát z postele, obléci si
sportovní dres a pravou nohou vykročit do
krásného zářijového sportovního dne. Na tváři s úsměvem a na srdci s pocitem, že někteří
z nás dnes zvítězí, scházeli se studenti ISŠ ze
Slavkova a Rousínova na stadioně. Bojovalo
se ve všech lehkoatletických soutěžích. Po
každé ukončené disciplíně byli vybráni tři
nejúspěšnější, jejichž jména byla vyhlášena
pro všechny protihráče a celou tribunu přihlížejících spolužáků, kteří vytvářeli krásnou
sportovní atmosféru. Pro každého byla velká
čest si s hrdostí nad svým časem nebo vzdáleností vystoupit na stupeň vítěze a nechat se
odměnit památečním diplomem a potleskem

tribuny. Ti nejlepší si jeli změřit síly do
Vyškova a na ty ostatní čeká s příštím školním
rokem další příležitost.
Eva Šafářová
studentka 2. ročníku ISŠ Tyršova
Den 23. září 1999 se stal lehkoatletickým svátkem všech učňů a studentů Integrované střední
školy ve Slavkově u Brna. V lehkoatletických
disciplínách se utkalo 256 vybraných sportovců
z 31 tříd a téměř dvakrát tolik je se svými učiteli povzbuzovalo. Nejlepší sportovní třídou v kategorii chlapců se stal 2. ročník podnikatelské
nástavby s 5128 body a v kategorii dívek 3. ročník managementu s 3924 body.
(js)

Pﬁedvánoãní zastavení

Společná schůzka na ZŠ Tyršova v pondělí 25. října 1999, jíž se zúčastnili (zprava) ředitel ZŠ
Tyršova M. Charvát, učitelka anglického jazyka L. Nováková, zástupkyně Bexhill High School
D. Bexter a ředitel ŠÚ ve Vyškově S. Rolek
Foto: archiv školy

P

od záštitou Asociace malých debrujárů
ČR a jejího prezidenta p. Petra
Zapletala proběhl v loňském roce první výměnný pobyt žáků ZŠ Tyršova a žáků
anglické Bexhill High School. Letos jsme
navázali na dobré loňské zkušenosti a vzájemné kontakty jsme dále prohlubovali.
Skupina dvaceti čtyř žáků z naší školy
společně se sedmnácti žáky z víceletého
gymnázia v Kloboukách u Brna s šesti vyučujícími odcestovala do Anglie
v pátek 8. října 1999. Cílem naší
cesty bylo opět přímořské město
Bexhill on Sea, které se nachází
v hrabství East Sussex. Dorazili jsme tam
v sobotu odpoledne a před školou nás očekával její ředitel Mr. Mike Conn spolu s dalšími vyučujícími a především s anglickými
rodiči a dětmi. Po přátelském přivítání seznámil pan ředitel české děti s „jejich“ novými anglickými rodinami, které si je brzy
nato odvážely domů. V rodinách prožili naši
žáci celý následující týden, měli možnosti
nejen ověřovat si, co znají z angličtiny, ale
své jazykové znalosti dále zlepšovali.
Zatímco anglické děti chodily každý den do
školy, pro české děti byl připraven bohatý
program. Navštívili jsme dvakrát Londýn,
kde samozřejmě největším zážitkem byly fi-

guríny v Muzeu madame Tussaud’s, ale
také prohlídka unikátních exponátů
v Muzeu vědy nebo cesta tunelem pod řekou Temží k observatoři v Greenwich. Ve
vědeckém
centru
pro
mládež
v Herstmonceux jsme pozorovali různé fyzikální jevy. Prohlédli jsme si historické
město Hastings, poblíž kterého zvítězil
v roce 1066 normanský vévoda Vilém zvaný
Dobyvatel nad králem Haroldem. Zážitkem

Historické muzeum připravilo ve spolupráci s Centrem volného času v BrněLužánkách výstavu Tradice české vánoční
výzdoby. Zveme všechny slavkovské i okolní
občany, aby si v předvánočním shonu udělali
chvilku času na prohlídku ozdobených vánočních stromečků, jak bývalo zvykem v dřívějších dobách v Čechách a na Moravě. Jistě prožijete pěkné chvíle pohody s vůní jehličí
a třeba se i necháte inspirovat při vánoční výzdobě svých domovů.
Výstava je instalována v OK galerii slavkovského zámku a byla zahájena vernisáží ve
čtvrtek 18. listopadu v Rubensově sále. Potrvá
do 31. prosince 1999.
Srdečně zvou pracovníci muzea
našeho a anglického základního školství by
však vyžadovalo odbornou diskusi.
Pobyt našich dětí v Bexhillu končil v pátek
16. října, ale hned příští týden jsme hostili
anglické děti u nás ve Slavkově. Snažili jsme
se jim oplatit jejich vlídné přijetí, především
jsme jim ale chtěli ukázat krásná místa naší
vlasti. Anglické děti společně s jejich pedagogy přijal starosta našeho města mgr. Kostík,
setkali se také s ředitelem Školského úřadu ve
Vyškově ing. Rolkem, proběhla neformální beseda s rodiči českých
dětí. Během svého pobytu navštívili
angličtí žáci hrad Buchlov, muzeum
letectví v Kunovicích, Moravský kras,
Mohylu míru, slavkovský zámek, Brno a také
naše hlavní město.
Letošní výměnné pobyty našich a anglických žáků jsou úspěšně za námi. Myslíme si,
že vzájemné poznávání odlišných kultur vychovává mladé lidi k hodnotám tolerance,
porozumění, přispívá k jejich mimoškolnímu
vzdělávání a především prohlubuje jazykové
znalosti dětí. Můžeme s jistotou říci, že se
budeme snažit přátelské vztahy mezi ZŠ
Tyršova a Bexhill High School rozvíjet
i v příštím roce.
Věra Dobešová
ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

MládeÏ pro Evropu
byla také návštěva pevnosti vybudované
v době napoleonských válek ve městě
Eastbourne, kde je dnes muzeum vojenství.
Pro učitele připravili naši angličtí kolegové
výlet na zámek Windsor, sídlo anglické královny.
Děti i vyučující dostali možnost podívat
se také do jednotlivých vyučovacích hodin.
Bexhill High School sídlí ve dvou budovách
a navštěvuje ji kolem 2500 žáků.
Organizace vyučování je propracovanější
než na českých školách, nechybí kvalitní
materiální vybavení. Ředitel školy má pravomoc vyloučit kvůli kázeňským přestupkům žáka ze školy. Podrobnější srovnání
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Hudební
1. díl Zkultivovat
skupina tajenky
motykou
J. Spáleného

Zkratka
uãili‰tû

AUSTERLITZ
MEDICAL

Jméno
Komenského

Iniciály
druhého ãs.
prezidenta

âást
obleku

Dvouhrb˘
velbloud
Sport.
zkratka

Jméno
herce
Murphyho

¤ev

âiãinka
(francouz.)

Minister.
Ïivot.
prostﬁedí

Neobvyklé
muÏské
jméno

2. díl
tajenky

Inic. spisov.

LÁZE≈SK¯ DÛM SLAVKOV
AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o.

AUSTERLITZ Albeeho
MEDICAL Antiblok syst.
Îensk˘
hlas
MPZ
Baham

Pohádková
bytost

Zlatá Hora 1466
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 05/44 22 74 85

Zmûkãovadlo
vody

Chem. zn.
astatu

AUSTERLITZ
MEDICAL

Zkratka
kusu
CH3–

B˘val˘
ãínsk˘
vÛdce

SluÏby relaxaãního centra

▲ víﬁivá vana
▲ sauna
▲ masáÏe

Slovenská
televize
Zná
Lesní pták

Iniciály
prezidenta
Reagana

âást

Zaãátek
abecedy

AUSTERLITZ ·panûlsk˘ 3. díl
MEDICAL ostrov tajenky
Inv. prÛm.
komora
Pﬁítel (fr.)

Tyãiti

AUSTERLITZ
MEDICAL

SPZ
Bruntálu

5

Fáze
mûsíce

Vydavatel
katalogÛ

Nûmecky
„jedenáct“

SPZ Tábora
VÛz za
lokomotivou

Autor
Paliãovy
dcery

Tenké
vlákno

Nad‰ení
MPZ
Ugandy

MuÏské
jméno
Africk˘ slon

Osobní
zájmeno

Konec
(angl.)

Zájmeno
zvratné
Univerzita
Karlova

âesk˘ herec
Federální
shromáÏdûní
Most
Fyz. zn.
proudu

Severská
zvíﬁata

Finské
mûsto

PomÛcka:
elf, Turku,
EAU, mimi

KﬁÍÏOVKA O CENY s citátem
V tajence je citát Rowladové.
Tajenku za‰lete do 15. prosince na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna. V˘herce získá od LázeÀského
domu Slavkov - Austerlitz Medical, s. r. o. zdarma dva vstupy do víﬁivky pro 3 osoby – a dal‰í dva knihu z prodejny Knihydárky. Jméno v˘herce zveﬁejníme v pﬁí‰tím ãísle, které vyjde 22. 12. 1999. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byl
vylosován Ondﬁej Kupka, Zborovská 37, Slavkov. 1. cenu - vyle‰tûní a konzervaci laku auta - si mÛÏe telefonicky domluvit pﬁímo s panem K. Medkem na tel. ã. 44 22 08 40, a to nejpozdûji do konce mûsíce listopadu. Druhou cenu (knihu) získává Vlasta Matulová, Zlatá Hora 1370, Slavkov, tﬁetí cenu (knihu) Jana Havránková, Brnûnská 98, Slavkov. Knihy si mohou vyzvednout v prodejnû Knihy-dárky na Palackého nám. 85.
Správná odpovûì z minulého ãísla zní: Jsou-li dva na koni, jeden musí sedût vzadu. Tentokrát pﬁi‰lo více nesprávn˘ch
odpovûdí, je vidût, Ïe Nikola Tesla Vám dûlal problémy. Nûkteré pﬁíklady: Jsou-li dva na kole…, na koze…, na konci… –
a dokonce Jsou-li dva jako jeden… Pﬁejeme vám hodnû úspûchÛ v dal‰ím lu‰tûní.
(red)

Slavkov u Brna
Zborovská 41, tel./fax: 05/44 22 11 20
PRAÃKY • MYÃKY • ÃERPADLA • VODÁRNY • OHﬁÍVAÃE VODY
• SPRCHOVÉ KOUTY • VANY • SANITÁRNÍ KERAMIKA • PVC
TRUBKY A TVAROVKY
Havlíčkova 1292, tel./fax: 05/44 22 15 85
PLYNOVÉ KOTLE, TOPIDLA, OHﬁÍVAÃE VODY • KOTLE NA TUHÁ
PALIVA • SPORÁKY • ODSÁVAÃE PAR • MRAZNIÃKY • CHLADNIÃKY • RADIÁTORY • OCELOVÉ, MÛDÛNÉ TRUBKY A TVAROVKY

Prodej i na splátky - HOME CREDIT

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
8 MM Nicolas Cage - nejlep‰í soukrom˘ detektiv na stopû nejtvrd‰í sadistické pornografii, co je na prodej!
INFERNO J. C. Van Damme. Ve mûstû vládne zloãin, cesty
spravedlnosti jsou nevyzpytatelné… Jeden muÏ se rozhodl
pomoci
DRAVCI R. Carlyle. Nûkteﬁí lidé vûﬁí, Ïe kdyÏ snûdí ãlovûka,
získají jeho sílu a pﬁeÏívají jen silní.
MAGICKÁ POSEDLOST Sandra Bullock. Romantická komedie s mystick˘mi prvky
ÎIVELNÁ POHROMA Sandra Bullock. Vydejte se i vy na jeden
z nejbláznivûj‰ích v˘letÛ v romantické komedii plné neãekan˘ch katastrof
ÏALOBA John Travolta. Nejpozoruhodnûj‰í právnick˘ thriller
v‰ech dob! Námûtem byl skuteãn˘ pﬁíbûh
DOKTOR FLASTR Robin Williams. Podle Flastra je nejlep‰í
medicínou humor, a on dûlá v‰e pro to, aby se pacienti smáli
POLOVIÃNÍ ‰ANCE Jean-Paul Belmondo a Alain Delon opût
spolu v jednom filmu! Pozor, zaãíná genetická detektivka.
Kdo je prav˘ taÈka dvacetileté Alice? (Vanessa Paradis)
Bezkonkurenãní dabing!
ASTERIX & OBELIX Hvûzdná trojice - Gérard Depardieu,
Christian Clavier a Roberto Benigni - probouzejí slavné komiksové postavy a vedou boj proti ¤ímanÛm. âeká vás vynikající zábava s nepﬁekonateln˘mi hrdiny v nejslavnûj‰ím filmu v‰ech dob
CHUCKYHO NEVÛSTA Líbánky, které nemusíte pﬁeÏít
NEBÁT SE A NAKRÁST Ludûk Sobota v hlavní dvojroli nové
ãeské bláznivé komedie
VZKAZ V LÁHVI Kevin Costner a Paul Newmann v oslnivé romanci o nádherném pﬁekvapení a nûÏn˘ch citech
ZEMÛTﬁESENÍ V NEW YORKU Chtûli uniknout peklu a omylem se do nûj rovnou nastûhovali!
TRANSPORT V porovnání s tímto je turbulence ukolébavkou!
MALÍ VELCÍ PODVODNÍCI Antonio Banderas. Cesta do ráje
je nûkdy hodnû klikatá
HITMAN Eric Roberts. Nûkdo se dostal do poãítaãové sítû FBI
a odcizil ve‰keré spisy…
ÏIVOT BROUKA Nejúspû‰nûj‰í animovan˘ film studia Walta
Disneye tohoto roku. PÛvabné postaviãky z ﬁí‰e hmyzu si oblíbí dûti i rodiãe!
SEDM DIVÛ SVÛTA - které dodnes ohromují lidstvo na ãtyﬁech
videokazetách. Série je souãástí oblíbené edice videokazet
Time Life video Ztracené civilizace: Tibet, Egypt, ¤ecko
Hitler bilancování: v soukromí
Hitler bilancování: diktátor

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74
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PROSINEC 1999 – LEDEN 2000

Provozovatel Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna
4. 12. sobota
5. 12. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

7. 12. úterý

19.30 hod.

9. 12. čtvrtek

19.30 hod.

11. 12. sobota

19.30 hod.

12. 12. neděle

19.30 hod.

14. 12. úterý

19.30 hod.

16. 12. čtvrtek

19.30 hod.

18. 12. sobota

19.30 hod.

19. 12. neděle

19.30 hod.

21. 12. úterý

19.30 hod.

23. 12. čtvrtek

19.30 hod.

28. 12. úterý

19.30 hod.

30. 12. čtvrtek

19.30 hod.

4. 1. úterý

19.30 hod.

6. 1. čtvrtek

19.30 hod.

8. 1. sobota

19.30 hod.

9. 1. neděle

16.30 hod.
a 19.30 hod.

11. 1. úterý

19.30 hod.

13. 1. čtvrtek

19.30 hod.

15. 1. sobota

19.30 hod.

16. 1. neděle

19.30 hod.

VELK˘ TÁTA
Bylo mu třicet, ale byl vlastně ještě dítě. A musel se postarat o opravdové dítě. Nejúspěšnější americká komedie
roku v české verzi! Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži přístupno

JAK P¤ICHÁZEJÍ SNY

113 min.

Po životě existuje mnohem víc. Konec je právě začátkem. Film dle románu R. Mathesona - USA
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK: ZPÛT V AKCI

95 min.

J. C. Van Damme v pokračování svého nejúspěšnějšího filmu. Supercomputer se dopouští sebevražedné chyby.
Akční film USA. Vstupné: 43, 45 Kč
Mládeži přístupno

ÚPLNÉ ZATMÛNÍ

111 min.

Vzrušován genialitou. Zažeháván vášní. Uvězněn láskou. Příběh prokletých básníků. Koprodukční film Francie/VB.
V hlavní roli Leonardo DiCaprio. Vstupné: 45, 47 Kč
Mládeži nepřístupno

GO

103 min.

Příběh obchodníka s drogami, který si chce výletem do Las Vegas užít. Krimikomedie USA.
Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

V‰ICHNI MOJI BLÍZCÍ

91 min.

Příběh o jedné šťastné rodině a osudovém setkání, které znamenalo život. Nový český firm. Hrají: J. Abrhám,
J. Bartoška, L. Šafránková aj. Vstupné: 44, 46 Kč
Mládeži přístupno

KUﬁE MELANCHOLIK

117 min.

Příběh malého chlapce a mladých lidí, kteří hledají štěstí a potkávají smrt. Nový český film podle prózy Josefa
K. Šlejhara. Hrají: K. Roden, A. Geislerová, V. Cibulková aj.
Vstupné: 41, 43 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

MODR˘ BLESK

93 min.

Co může být pro lupiče horšího, než se nechat chytit při činu? Akční komedie o zloději, který si musel hrát
na policajta. Film USA
Mládeži přístupno od 12 let

INSPEKTOR GADGET

80 min.

Inspektor Gadget je lidský stroj na potírání zločinu. Dobrodružná komedie z produkce studia Walta Disneye.
Film USA v české mluvě!
Mládeži přístupno

NOTTING HILL

123 min.

Příběh o oddalování nevyhnutelného. Kterak ubohý knihkupec získá svou filmovou hvězdu. Romantická komedie USA
Mlládeži přístupno

KRÁLOVNA ALÏBÛTA

121 min.

Historický příběh o vášnivé ženě a její cestě na trůn. Nastává slavné období, které je nazváno „alžbětinskou érou“.
Historický film Velké Británie.
Mládeži přístupno

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

Všem příznivcům a návštěvníkům kina přejeme radostné
Vánoce a úspěšný nový rok 2000!

Kalendář akcí – prosinec 1999
Datum
hod.
1. 12.
16–17.00
3. 12.
18.00–19.00
3.–5. 12.
9.00–16.00
3.–5. 12.
5. 12.
9.00
9. 12.
8.30–10.00
9. 12.
16.30
9. 12.
19.30
11. 12.
6.30
14. 12.
16.00–19.00
16. 12.
14.00
17. 12.
17.30
20. 12.
14.30
do 31. 12.
pondělí a čtvrtek
18.00
pondělí a čtvrtek
20.00

akce
Mikulášská nadílka v ZK Cvičení rodičů s dětmi
Vánoční koncert staré hudby
Zámecká expozice moravského šlechtického rodu Kouniců
Vzpomínkové a pietní akce ke 194. výročí bitvy tří císařů
IV. kolo Okresní soutěže v šachu osmičlenných družstev
Pohádky pod vánoční stromeček - pro MŠ a 1. st. ZŠ
Zájezd na plavání do Vyškova
Vánoční koncert Stříbrňanky
Zájezd „Vánoční Praha“ pro rodiče s dětmi a veřejnost
Vánoční diskotéka pro děti
Královna švihadla - soutěž v přeskocích přes švihadlo
Vánoční koncert
Vánoční turnaj v elektronických šipkách
Tradice české vánoční výzdoby - otevřeno úterý–neděle 9–12 h, 13–16 h
Cvičení žáků
Jazzgymnastika pro ženy

místo konání
Tělocvična ZŠ Komen.
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Město Slavkov
Bučovice
Společenský dům
Krytý bazén Vyškov
Společenský dům

druh

konc.
kult.
spol.
sport
kult.
sport
konc.

Společenský dům
Tělocv. ZŠ Komen.
Sál ZUŠ
DDM Slavkov
Galerie OK
tělocv. ZŠ Komenského
tělocv. ZŠ Komenského

kult.
sport
konc.
sport
výst.
sport
sport

pořadatel
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
HM-CKS, Město, OM Brno
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
SZP Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
HM-CKS + DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
ZUŠ Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
HM Slavkov, Centrum vol. času Brno
TJ Sokol Slavkov u Brna
TJ Sokol Slavkov u Brna
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okénko
Dne 15. listopadu 1999 v rámci Světového
dne diabetiků uskutečnila územní organizace
Svazu diabetiků ve Slavkově ve spolupráci
s dánskou firmou Novo Nordisk celodenní
bezplatné měření glykémie a tlaku krve pro
občany z našeho města. Zájem o tuto preventivní akci byl skutečně velký – 255 občanů se
přišlo přesvědčit o svém zdravotním stavu.
Každý, kdo nás navštívil, byl poučen o hodnotách měření a v případech, kdy byla zjištěna vyšší hodnota glykémie, jsme upozornili
na nutnost konzultace s lékařem. Nabízeli
jsme také různou zdravotnickou literaturu,
glukometry a testovací proužky s 50% slevou.
Naše poděkování patří všem, kteří nám pomáhali organizačně celou akci zabezpečit
a také těm, kteří se chtěli něco dozvědět o problematice diabetu a přišli nejen na měření, ale
také na besedu o srdečních a cévních komplikacích diabetiků, kterou vedl MUDr. Pavel
Veselý. Protože počet onemocnění na diabetes
mellitus stále přibývá, budeme pokračovat
v edukačně motivačním programu i v příštím
roce. Výbor ÚO Svazu diabetiků Slavkov

Vánoční program
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
vás zve:
Farní kostel Vzkříšení Páně
Pátek 24. 12. – 23 hodin
„Půlnoční“ a zahájení roku Velkého Milenia
2000
Sobota 25. 12. – 9.30 hodin
Narození Páně – hlavní mše svatá
Pátek 31. 12. – 15 hodin
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 1999
Sobota 1. 1. – 9.30 h
První mše svatá v roce 2000
Neděle 2. 1. – 15 hodin
Koledy a vystoupení dětí u Jesliček
Neděle 9. 1. – 15 hodin
Česká mše vánoční J. J. Ryby – sbor
Vítězslav Novák ze Znojma
Palackého náměstí
Neděle 26. 12. – 15 hodin
Živý betlém
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Skončila Slavkovská liga horských kol
Devátého října skončil první ročník Slavkovské ligy žactva
horských kol. Poslední závod se jel v Oboře a i když před závodem pršelo, trať byla dobrá. Bohužel déšť odradil hodně závodníků, a tak některé kategorie zůstaly neobsazeny. Škoda,
protože vítězové obdrželi hodnotné ceny.
V nejsilněji obsazených kategoriích žáků
starších a kadetů získali vítězové poukazy od
cestovní kanceláře Jonas tour na týdenní pobyt v rekreačním zařízení této cestovky
v Ostružné. I na dalších místech však obdrželi závodníci pěkné ceny od firem Smíšené
zboží Kořínek, Elektro Koukal, Všeobecné
stavební spořitelny KB, ale především od firmy Rauscher, s. r. o., za což jim patří všem
poděkování.
Výsledky 4. závodu: Nejml. žákyně - 1.
Veronika Baránková; st. žáci - 1. Václav
Drbal, 2. Michal Záhora, 3. Jiří Kyjovský; ka-

deti - 1. Adam Hoza, 2. Lukáš Černík; příchozí - 1. Pavel Boudný, 2. Jaroslav Plachý.
Konečné pořadí Slavkovské ligy MTB
žactva 1999: 1. V. Drbal - 11 b., 2.–3. M.
Záhora a J. Jelínek - 6 b., 4. J. Kyjovský - 1 b.,
5.–7. M. Slezák, M. Elzner a Šolc.
Hodnotím-li zpětně tuto akci, mohu říci, že
díky ní vznikl perspektivní tým chlapců, kteří
mohou již narok navázat na úspěchy svých
starších kamarádů Boudného, Navrátila
a Netopila. Při jejich nadšení a pod vedením
trenérů Olgy Vránové, Stanislava Drbala
a Petra Navrátila to určitě dokážou.
(pn)

Na snímku oddíl CK Slavkov u Brna – zleva Martin Elzner, Lukáš Černík, Jan Jelínek, Václav
Klímek, Michal Záhora, Jan Sekerka, Jiří Kyjovský, Václav Drbal, Jakub Navrátil, Vladimír
Netopil a Marek Slezák. Chybí Adam Hoza, Antonín Chládek, Boris Vlach, Jaroslav Plachý
a Milan Novotný
Foto: P. Navrátil

SPECIALIZOVANÁ VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

ŽIDLE

✦

KŘESLA

INZERCE
sady na splátky bez navýšení,
•bezGOručitele.
Tel. č. 0602 830 485 nebo
05/74 80 86, popř. 44 22 16 20.
Triangl – volná pracovní doba. Tel.
0602 830 485 nebo 05/74 80 86, popř.
44 22 16 20.

•

Široký sortiment židlí a křesel
Bohatý výběr potahových materiálů
Prodejna je součástí čalounické provozovny

Václav
Eliá‰

Brněnská 117
684 01 Slavkov
u Brna
tel./fax:
05/44 22 02 30
e-mail:
Zidle.Elias@seznam.cz
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Podzimní stﬁílení

Basketbalisté-minižáci DDM Slavkov pod vedením trenérky mgr. Jitky Klaškové dosáhli vynikajícího úspěchu, když zvítězili ve třech kolech oblastního přeboru a porazili družstva Uherský Brod,
Kyjov A, Kyjov B. Kdo se přišel podívat v sobotu 6. 11. do tělocvičny ZŠ Komenského, určitě nelitoval. Chlapci za ohromného povzbuzování kamarádů a rodičů porazili ve III. kole OP Kyjov
B 55:2, Uherský Brod 41:7 a Kyjov A 36:14.
Nejen minižáci dosahují úspěchů, ale DDM Slavkov také reprezentují chlapci pod vedením trenéra Luboše Bajera v soutěži O pohár žáků a také mladší dorostenci pod vedením ing. Petra Brulíka
hrají v soutěži SOP. Ale blíže o nich až někdy příště
Text i foto: Ivana Olejníková

Dne 16. října 1999 uspořádalo myslivecké
sdružení Kozorožec na střelnici Agroklasu
nad Oborou ve Slavkově veřejný střelecký závod na asfaltové terče. Střílelo se na vysoké
věži 3x 20 terčů. Do konečného hodnocení se
započítával součet dosažených zásahů ze
všech tří položek.
Chladné podzimní počasí ovlivnilo také celkovou účast a soutěže se zúčastnilo pouze 25
střelců. Oč více se snažil dost silný severovýchodní vítr ovlivnit úspěšnost, o to větší bylo
snažení jednotlivých střelců. Nejlepšího výsledku dosáhl pan Karel Štrublík nástřelem 57
terčů ze 60 možných. Druhé místo obsadil pan
Petr Zacpal s 55 zásahy a na místě třetím skončil pan Martin Jemelka s 54 zásahy. Každý z vítězů a další střelci až do patnáctého místa si
mohli vybrat některou z připravených cen.
I přes poměrně slabší účast na tomto závodě je možné konstatovat, že sportovní střelba
na asfaltové terče se těší stále větší oblibě.

VZPOMÍNKOVÉ A PIETNÍ AKCE KE 194. VÝROČÍ BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ

prosinec

Spolupořadatelé: Společnost 1645, REX umělecká agentura, GALEA, v. o. s.
PROGRAM:
Pátek 3. 12. 1999
17.00 Otevření historického tržiště s doprovodnými programy – náměstí Slavkov u Brna - Austerlitz
17.30 JAK TO BYLO U SLAVKOVA - otázky a odpovědi pro malé a nejmenší
18.00 BYLO NEBYLO…
18.30 HUSARSKÁ HLÍDKA
19.00 Francouzská hudba „Hradecké gardy“
19.30 Společenský večer – Společenský dům Slavkov u Brna - Austerlitz – restaurace Josefína
20.00 Ohňostroj (ze zámku do náměstí) – Slavkov u Brna - Austerlitz
21.00 Uzavření historického tržiště – náměstí Slavkov u Brna - Austerlitz
Sobota 4. 12. 1999
9.00 Otevření historického tržiště s doprovodnými programy – náměstí Slavkov u Brna - Austerlitz
10.00 Francouzská hudba „Hradecké gardy“
13.00 BYLO NEBYLO…
13.30 JAK TO BYLO U SLAVKOVA – otázky a odpovědi pro malé a nejmenší
14-17.15 Průvod historických jednotek z období bitvy tří císařů městem s ukončením v areálu zámeckého parku, nástup historických jednotek, scénické obrazy z bitvy tří císařů r. 1805 – areál zámeckého parku
17.15 Komponovaný ohňostroj v areálu zámeckého parku
18.00 Uzavření historického tržiště
Neděle 5. 12. 1999
10–11
Pietní akt v areálu Památníku Mohyla míru u obce Prace
Po celý den občerstvení zajištěno na historickém tržišti a v místních restauracích na náměstí ve Slavkově u Brna
KONTAKT: Historické muzeum – Centrum kulturních služeb Austerlitz, Palackého nám. 1+126, 684 01 Slavkov u Brna, tel.:
++420 5 44 22 09 88, 44 22 16 35, tel./fax: ++420 5 44 22 16 85, 44 22 73 05 • Okresní muzeum Brno-venkov, Masarykovo nám.
18, 664 51 Šlapanice, tel.: ++420 5 44 22 86 54, fax: ++420 5 44 22 80 29
www.slavkov-austerlitz.cz, www.slavkov.cz

Vánoce, Vánoce pﬁicházejí…
Îe je‰tû nemáte dárek pro své nejbliÏ‰í?
Nevadí, pﬁijìte, nûco vybereme
a je‰tû dostanete dárek od nás!

V‰em zákazníkÛm pﬁejeme, aby proÏili
Vánoce krásné a romantické.
A v roce 2000 aby na nás nezanevﬁeli

RENÁTA RUMPOVÁ
Po–Pá 8–17 h • So 8–12 h
Slavkov u Brna, Buãovická 325
tel./fax: 05/44 22 71 77

Důkazem toho je účast střelců na předchozích
závodech, které v letošním roce na střelnici ve
Slavkově proběhly. Jedním nesporně úspěšným faktorem, který ovlivňuje účast jednotlivých střelců na podobných střeleckých akcích, je neustále se zvyšující hodnota a počty
cen, kterými jsou tyto závody dotovány.
K této skutečnosti neodmyslitelně patří
vstřícnost mnoha sponzorů, bez jejichž pomoci nelze v současné době téměř žádný sport
aktivně provozovat. Nejinak je tomu také
s pořádáním těchto střeleckých soutěží ve
Slavkově. Výbor mysliveckého sdružení spolu se střeleckým referentem panem Jiřím Štefanem upřímně děkují touto cestou všem
sponzorům, kteří svým finančním přispěním
a věcnými dary aktivně podporují rozvoj
a dobré jmého střeleckého sportu ve Slavkově
u Brna. Poděkování patří zejména firmám
Agroklas Slavkov, Auto-Bayer Slavkov,
Tenryu Slavkov, Magnum Vyškov, Termo
Slavkov, Jonsered - Renáta Rumpová, pan
Vladimír Rozsíval, Petr Křetínský, Horák
Bošovice, Opletal Slavkov a Blahutka
Slavkov.
Text a foto L. Peška
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Odvolání tajemníka MûÚ
sZvárěmem sěcí eířnj a vraáeulz máukp eřsdativalf rima
Mercedes Benz - Hošek motor, a. s., nový automobil roku
2000. Součástí programu byla exkluzívní módní přehlídka za
účasti Miss ČR a Miss Europe Kateřina Stočesové a Moniky
Žídkové, mezi manekýnami nechyběla známá Kateřina
Kornová. Plejádu známých osobností můžeme doplnit tvářemi, které znáte z televizní obrazovky – Petr Kotvald, Jožka
Černý, Jana Musilová, Markéta Sedláčková a Igor Ondříček
z Městského divadla Brno. Během večera zazněly v podání
těchto umělců známé melodie ze světových muzikálů. Celým
večerem provázel známý zpěvák a moderátor Josef Laufer.
Prezentace byla zakončena slavnostním ohňostrojem. U příležitosti této akce navštívilo město Slavkov na 250 nejvýznamnějších podnikatelů České republiky.
▲ Začátkem listopadu ve Společenském domě proběhly dvě
různé akce pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol –
představení Čarování s divadlem – a pro 2. stupeň ZŠ a střední školy výchovný koncert známé kapely Poutníci.
▲ Nejvýznamnější událostí měsíce listopadu byla prezentace
města Slavkova u Brna-Austerlitz v Českém centru ve Vídni
a dolnorakouském městě Hornu. Tato prezentace probíhala za
účasti nejen představitelů města, ale i představitelů společenského, kulturního a sportovního života ve městě.
▲ V areálu zámku proběhly v listopadu prezentace dvou firem,
ČS Živnostenské pojišťovny, a. s. a známé světové firmy
Panasonic. Obě tyto prezentace byly pracovního charakteru.
▲ Pracovníci Historického muzea - Centra kulturních služeb
Austerlitz se vůbec poprvé v historii prezentovali na mezinárodním veletrhu turistických možností Workshop MADI Praha
s nabídkou kompletních služeb pro rok 2000, jednalo se o obchodní veletrh, jehož výsledky by se měly promítnout v roce
2000 v návštěvnosti města Slavkova u Brna.
▲ Jako každý měsíc, tak i v listopadu, navštívila naše město zahraniční návštěva z Litevské republiky, jako hosté Magistrátu
města Brna.
▲ Závěrem měsíce přijela do Slavkova u Brna delegace rakouských majitelů zámků, kteří projevili při jednání v Hornu se starostou města Mgr. Petrem Kostíkem zájem o spolupráci mezi
slavkovským zámkem a zámky v Dolním Rakousku.
▲ V galerii OK slavkovského zámku byla otevřena výstava

Tradice české vánoční výzdoby, kterou můžete navštívit
do 31. prosince 1999.
▲ Začátkem prosince navštíví naše město významná státní návštěva, předseda Nejvyššího soudu Kanady p.
Lamér v doprovodu velvyslance Kanady a po přijetí
představiteli města na radnici stráví v našem městě
a jeho okolí půl dne… Předpokládáme, že se naše město u příležitosti 194. výročí bitvy tří císařů rozroste o několik tisíc návštěvníků.
▲ V Rubensově sále proběhne Vánoční koncert „staré hudby“, ve Společenském domě již tradičně vystoupí
v předvánočním koncertu Stříbrňanka a proběhnou další
předvánoční aktivity…
(aVK)

Jako blesk z čistého nebe proběhla zpráva
o odvolání tajemníka MěÚ. Po celou dobu jeho
působení ve funkci nebylo žádným způsobem
avizováno vedením radnice, že tajemník města
pracuje tak špatně, že musí být odvolán z funkce. Proto jsme požádali pana starostu o svolání
mimořádného zasedání MěZ a o písemné vysvětlení tohoto neočekávaného kroku. Jaké
však bylo naše překvapení na zasedání.
Písemné vysvětlení nám nebylo předloženo
s odůvodněním, že by prý mohlo kolovat po
Slavkově. Poté vyzval pan starosta pana tajemníka, zdali souhlasí s tím, aby uvedl důvody,
které vedly radu k jeho odvolání. Pan tajemník

Kauce 2000

Městská rada se rozhodla uvalit na všechny,
kteří chtějí pořádat diskotéky, kauci 2000 Kč.
V případě, že v den, kdy byla diskotéka uspořádána, dojde k poškození obecního majetku, musí
pořadatel prokázat, že tuto škodu nespáchal návštěvník diskotéky. Prokáže-li tuto skutečnost,
bude kauce vrácena, jinak ne. Je chvályhodné,
že rada hledá řešení, jak snížit možnost poškozování majetku návštěvníky diskoték, neboť je
pravda, že v období konání těchto hudebních
produkcí (a to nejen diskoték) se zvyšuje pravděpodobnost působení vandalů. Nic to však nemění na skutečnosti, že celé usnesení je nesmyslné a právně neodůvodnitelné. Neexistuje
právní nástroj, jak přinutit pořadatele k zaplacení kauce. Město k pořádání hudebních produkcí
nedává povolení, ale pouze tuto skutečnost bere
na vědomí. Je naprosto absurdní požadovat na
pořadateli, aby hlídal, kam se odebere každý návštěvník po ukončení (nebo i v průběhu) produkce a jak se bude chovat. Pořadatel je odpovědný za pořádek v areálu, kde se akce koná. Jak
prokazovat, že např. odpadkové koše neponičili
návštěvníci diskotéky, ale alkoholem posílení jedinci, kteří opustili restaurační zařízení? Přesto
řešení existuje a je jen škoda, že se s ním rada
neseznámila. Existuje vyhláška města, která hovoří o poplatcích ze vstupného. Jestli rada o této
vyhlášce ví, nechápeme zavedení kauce už vůbec. Takto vybrané peníze je možné použít na
úhradu poničeného obecního majetku, k němuž
možná došlo v souvislosti s pořádáním jakékoli
hudební produkce. V případě, že předmětná vyhláška o poplatcích nevyhovuje představě rady,
není nic jednoduššího, než ji novelizovat.
ODS, US, DEU

ALFA-NET, spol. s r. o.
Palackého 30, 612 00 Brno
Tel.: 05-41 21 55 02
e-mail: alfanet@alfa-tel.cz

@
@
@
@

mobilní telefony v sadách Twist a Go
veškeré příslušenství
výrazné slevy
sleva při nákupu Twist a Go kupónu

Vše k dostání v prodejně:

Videopůjčovna
Brněnská 484, Slavkov u Brna
Tel.: 05-44 22 05 74

souhlasil a poznamenal, že se konečně dozví,
proč byl odvolán. Zhruba ve třicetiminutové
diskusi se nám pan starosta s paní místostarostkou snažili předkládat důvody. Bohužel, většina z nich, které uvedli, jsou ze zákona o obcích
plně v jejich kompetenci a ne tajemníka.
Nepřipravenost zasedání zastupitelstev se svádí
na tajemníka a přitom oni sami jsou předkladateli zpráv, a jsou tak zodpovědni za jejich obsah. Stejně tak jsou zodpovědni za průběh rady.
Oni sami a nikdo jiný! V souvislosti s touto
zprávou jsme se dozvěděli, že téměř celý městský úřad pracuje špatně. Nestálo by za zamyšlení, jak je to možné? Prakticky od roku 1992
pracují na MěÚ stále titíž lidé a až do nástupu
nového vedení radnice nebyly žádné výrazné
problémy. A náhle jsou skoro všichni od listopadu 1998 problémoví.
ODS, US, DEU

POVINNÉ RUâENÍ
s moÏností v˘bûru z osmi poji‰Èoven
M. Lokaj • tel. 44 22 05 83

Co dělá opozice?
Vážení občané, již je tomu rok, co sedm členů (ODS, US a DEU) z patnáctičlenného městského zastupitelstva deklarovalo, že odchází do
konstruktivní opozice. Na prvním řádném zastupitelstvu byli požádáni panem starostou, ať
dají nové koalici ČSSD, KDU-ČSL a KSČM
čas, aby ukázala, co dovede. Řekli si, proč ne.
A tak rok nechali poměrně v klidu nové vedení
radnice pracovat. Rok se s rokem sešel a je nyní
třeba, aby i tito zastupitelé začali skládat účty
svým voličům. Proto se budou snažit, aby
v každém čísle Slavkovského zpravodaje vycházely články s názory na řešení problémů ve
městě z pohledu opozice. Námětů jim koalice
díky své činnosti za rok poskytla celou řadu.
ODS, US, DEU

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

10

Pﬁíroda Slavkovska
Holub hřivnáč
Náš
největší
holub
(Columba palumbus), který
původně obýval lesy od nížin
po vysoké hory, se v posledních desetiletích stěhuje za
lidmi do měst. Obývá téměř
celou Evropu a Asii po úpatí
Himálaje. U nás je ptákem
tažným, pravidelně odlétá zimovat do jižní Evropy.
Zimuje i ve Velké Británii,
Maďarsku, Rakousku až po
Středozemní moře.
V jeho zbarvení převládá modrošedá, prsa
má tmavě vínové červená, na křídlech v klidu
i při vzlétnutí jsou nápadné bílé proužky. Je
jedním z mála nápadných větších ptáků, kteří
se přizpůsobují změnám v krajině. Pro hnízdění i ve městech jim stačí jen několik vysokých stromů.
Ve Slavkově má stálá hnízdiště několik
párů v zámecké zahradě, v alejích a v loňském
roce zahnízdil na javoru před kostelem nedaleko náměstí. Dvojí mláďata vyvedli holubi na
ležaté větvi vrby u rybníka, kde ještě počát-

kem srpna dokrmovali vzletná
mláďata.
V časném jaru se hřivnáči
prozradí svým tokem, kdy sameček vylétá kolmo vzhůru,
na vrcholu stoupání tleskne
křídly a snáší se klouzavým
letem dolů k samičce. Přesto,
že mívají jen dvě mláďata,
hnízdí běžně i třikrát do roka
při dostatku potravy. Ze zimoviště přilétají hřivnáči již počátkem března a brzy začínají
hnízdit. V předjaří se živí semeny, lístky rostlin a pupeny
stromů. V létě je jejich potravou seté i sklízené obilí. V době hnízdění sbírají i živočišnou
potravu - žížaly, měkýše a hmyz. Po vyhnízdění se hřivnáči sdružují do hejn a v září odlétají.
Zajímavá bývají setkání s holuby protahujícími přes naše území ze severní Evropy. Až tisícihlavá hejna protahují nad lesy a hledají
úrody žaludů a bukvic. Jejich zastávky nejsou
však příliš časté, vzhledem k tomu, že duby
plodí průměrně jednou za 5 let a buky dokonce za 8 let.
Milan Hrabovský
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Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – září, říjen
Lukáš Borovský, Dvořákova 921
Jan Pištělák, Zborovská 48
SŇATKY – říjen, listopad
Petr Dvořák, Mouřínov
Dagmar Durčíková, Brumov
Ing. Pavel Mucha, Tvarožná
Marcela Uchytilová, Moutnice
Jan Oháňka, Medlovice
Veronika Piněvská, Frýdlant
Karel Rotroekl, Slavkov u Brna
Mgr. Markéta Potěšilová, Kloboučky
Lubomír Valný, Křenovice
Blanka Mácová, Slavkov u Brna
Milan Jiráček, Šaratice
Blanka Valiánová, Šaratice
Ing. Vladimír Procházka, Brankovice
Marcela Krbcová, Kloboučky
Tomáš Rygl, Blučina
Irena Hanzlíková, Slavkov u Brna
Jaroslav Mokrý, Dambořice
Dita Hýbalová, Brno
ZEMŘELI – říjen, listopad
František Drápal, Jiráskova 375, 82 let
Albert Spáčil, Tyršova 486, 87 let
Zdeňka Felingerová, Tyršova 556, 71 let
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Boží muka pod Zlatou horou
Tato před třemi staletími působivě vystavěná
drobná architektura stávala na bývalém rozcestí
polní cesty k Urbanu a dálkové vozové cesty ze
Slavkova přes Lutršték na Vyškov a dále na
Olomouc.
Boží muky byla vztyčovány na křižovatkách, v místech hromadných pohřbů lidí zemřelých bez posledního pomazání, nebo v místech
lidské tragédie. Výklenky sloužily k ochraně
svíce či kahanu, k umístění svatého obrázku
nebo sošky světce. Světla se zapalovala za mrtvé v den významných svátků a v den
Vzpomínky na zemřelé. Boží muka na rozcestí
měla připomínat poutníkovi rozcestí života.
Naši předkové měli krásný zvyk obohacovat

přírodu díly lidských rukou – sochami, zastaveními či kříži vyzývajícími k děkovné modlitbě
za obdržené dary. Tato díla přispěla k vyváženému a malebnému obrazu moravské krajiny
zvláště v období baroka, které přichází v 17.
století z Itálie.
Podle ústní tradice z několika pramenů a od
sestřiček klášterní školy z přelomu století se nachází poblíž boží muky lazaretní hrob zemřelých francouzských vojínů z napoleonských válek v počtu 160 mužů. Dle nepsaných
zvykových válečných pravidel se hroby padlých
zpravidla umísťovaly na obecní či církevní půdě.
Boží muka je zaměřena v barokní ose
Poklony sv. Vendelína na Jiráskově ulici, věže

farního chrámu a pravděpodobně dnes již neexistujícího zasypaného objektu v zámeckém
parku (orangerie?).
Nákladem města byla boží muka opravena,
avšak do minulého roku byl její osud nejistý,
neboť zastavovací studie předpokládala její likvidaci. Jen díky pochopení manželů
Novotných, kteří svým rozhodnutím zasunuli
rodinný dům z navržené uliční čáry, je jedna
z nejstarších barokních staveb na území města
zachována. Boží muka je zakreslena na nejstarší dochované vedutě města, jež je součástí oltářního obrazu našeho patrona sv. Urbana z roku
1712.
J. Seifert

Martina Ruská
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Zveme širokou veřejnost k nákupu za výhodné ceny

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

INZERCE

•

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Čt 8–16 h
Pá
8–13 h

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