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Ve dnech 11.–13 listopadu 2005 oslavila Integrovaná střed-
ní škola ve Slavkově u Brna sté výročí svého založení.

V pátek 11. listopadu proběhlo setkání pracovníků školy s bý-
valými pracovníky a sponzory školy. Tohoto setkání se účastnili
i pozvaní čestní hosté v čele s místostarostou města Slavkov
u Brna Ing. Ivanem Charvátem. V sobotu probíhalo shromáždění
absolventů školy a vrcholem oslav bylo slavnostní odpoledne ve
Společenském sále restaurace Bonapart, kde žáci školy předvedli
ukázky ze svých profesí (barmani, módní přehlídka aj.)

Nedělní dopoledne bylo věnováno žákům 9. tříd základních
škol v rámci Dne otevřených dveří pro získávání nových zájem-
ců o studium. (Fotografie z oslav přinášíme na další straně.)

Vzpomínkové akce
ke 200. výročí bitvy u Slavkova

Podrobný program
včetně organizačních opatření

přinášíme na vloženém listě uvnitř
tohoto vydání Slavkovského zpravodaje.

Oslavy stého výročí založení školy

Zleva: předseda nadačního fondu Student Aleš
Šilhánek, ředitel školy Ing. Miloš Žoček, mís-
tostarosta Slavkova Ing. Ivan Charvát a zá-
stupce ředitele Ing. Lubomír Palásek.
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nabízí

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Program: Petr Iljič Čajkovskij, Olivier Messiaen, Franz Schubert
Cena vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč

Otevírací doba IRC Austerlitz v prosinci:
pondělí–pátek 9.00–16.00 hod.

V době konání Vzpomínkových a pietních akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova bude mít
IRC prodlouženou otevírací dobu:

pátek 2. 12. 9.00–22.00 hod.
sobota 3. 12. 9.00–22.00 hod.
neděle 4. 12. 9.00–18.00 hod.

Ve dnech 5.–7. 12. bude IRC z technických důvodů zavřeno.

– předprodej vstupenek na koncert Igora
Ardaševa, který se uskuteční v pátek
2. 12. v 17.00 hod. v Historickém sále
slavkovského zámku.

1. RM za osobní účasti ředitelky Základní umělecké
školy Františka France, paní Evy Cupákové, projednala
zprávu o připravenosti Základní umělecké školy Františka
France, Slavkov u Brna, okres Vyškov na školní rok
2005/2006.

2. RM po projednání návrhu ceníku služeb Historického
muzea ve Slavkově u Brna na rok 2006 tento schvaluje
a stanovuje pravomoc ředitelce HM k realizaci úprav cení-
ku pro standardní prohlídkové aktivity a ke sjednávání in-
dividuálních smluvních cen pro krátkodobé pronájmy.

3. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na
Projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve
Slavkově u Brna mezi Městem Slavkov u Brna a E-COM,
s.r.o. s celkovou cenou díla do výše 1 814 750 Kč v předlo-
ženém znění. RM pověřuje starostu města a místostarostu
města konečnou úpravou smlouvy a dodatku č. 1 ke smlou-
vě – rozpočet ceny díla. RM současně schvaluje uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo na softwarovou vizualizaci Bit-
va u Slavkova mezi Městem Slavkov u Brna a E-COM,
s.r.o. s celkovou cenou díla do výše 1 428 000 Kč v předlo-
ženém znění.

4. RM za osobní účasti ředitelky Mateřské školy Zvídá-
lek, Mgr. Evy Juráskové, projednala zprávu o připravenos-
ti Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slav-
kov u Brna, příspěvkové organizace na šk. rok 2005/2006.

5. RM projednala změnu zřizovací listiny Mateřské ško-
ly Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, přís-
pěvkové organizace, bere její obsah na vědomí a doporuču-
je ZM změnu zřizovací listiny schválit.

6. RM schvaluje zvýšení kapacity na 78 dětí na odlou-
čeném pracovišti Mateřské školy Zvídálek, Malinovského
náměstí 280, Slavkov u Brna od 1. 9. 2006. RM současně
schvaluje kapacitu 16 dětí ve třídě nového odloučeného
pracoviště Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna od 1. 9. 2006.

7. RM za osobní účasti zastupující ředitelky Domu dětí
a mládeže, paní Simony Ondruškové, projednala zprávu
o připravenosti Domu dětí a mládeže, Slavkov u Brna,
okres Vyškov na školní rok 2005/2006.

8. RM projednala žádost ZŠ Tyršova a schvaluje zařa-
zení plesu ZŠ Tyršova v termínu 18. 2. 2006 mezi akce se
zvýhodněným nájmem v sálech Centra Bonaparte, RM
současně schvaluje zařazení akce „Vánoce s Tyršovkou“
v termínu 21. 12. 2005 mezi akce se zvýhodněným ná-
jmem v sálech Centra Bonaparte za podmínek, že na do-
polední představení – generálku bude sál zapůjčen a ve-
černí představení bude zpoplatněno zvýhodněným
nájmem.

9. RM po projednání zprávy „Návrh souboru rozpočto-
vých opatření č. 16-20/2005” bere její obsah na vědomí

a doporučuje ZM předložené úpravy rozpočtu Města Slav-
kova u Brna pro rok 2005 schválit.

10. RM po projednání zprávy „Výsledky veřejnospráv-
ní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě za rok 2004“ bere její obsah na
vědomí a schvaluje výsledky této kontroly u příjemců ve-
řejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové organizace
Základní škola Komenského,  Dům dětí a mládeže a Zá-
kladní umělecká škola Františka France. RM současně
schvaluje provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených
příspěvkových organizací Historické muzeum ve Slavkově
u Brna, Mateřská škola Zvídálek, Základní škola Tyršova
za rok 2005.

11. RM po projednání zprávy „Nájemné poliklinika“
bere její obsah na vědomí a mění usnesení k bodu č. 4.4.2.
z 50. schůze Rady města konané dne 30. 5. 2005 tak, že
nový text usnesení je: Rada města ve Slavkově u Brna sta-
novuje od 1. 1. 2006 výši nájemného v ordinacích na poli-
klinice ve výši 900 Kč/m2/rok.

12. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce stadionu a o úpravě některých vzá-
jemných vztahů ze dne 28. 6. 2005 mezi Městem Slavkov
u Brna a SK Slavkov u Brna (fotbal).

13. RM po projednání vyjádření TJ Sokol Slavkov ve
věci povolení stavby vstupu na městské koupaliště bere toto
na vědomí.

14. RM po projednání informace TJ Sokol Slavkov ve
věci generální oprava atletického oválu a sektorů ve spor-
tovním areálu města Slavkova u Brna bere toto na vědomí.

15. RM odkládá zprávu TSMS ve věci návrhu na od-
koupení kontejnerových zásobníků z důvodu nutnosti její-
ho doplnění.

16. RM odkládá zprávu TSMS – Rekultivace skládky
z důvodu nutnosti jejího dopracování.

17. RM po projednání zprávy TSMS ve využití majetku
ve správě PO a návrh na efektivnější využití doplňkové čin-
nosti bere její obsah na vědomí.

18. RM doporučuje ZM nedát souhlas ke koupi pozemku
parc. č. 1647/1 v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města.

19. RM dává souhlas k povolení užívání veřejného pro-
stranství za účelem umístění reklamních tabulí typu „A“
vlastníků  prodejen a provozoven na jiném místě, než které
se nachází před kamenným obchodem nebo provozovnou,
a to v počtu 1 ks na jednu prodejnu či provozovnu. Popla-
tek dle vyhlášky města Slavkova u Brna č. 38/2002 činí
50,-Kč za m2 a měsíc. Tabule budou umístěny v místě ur-
čeném  odborem  IR v povolení a pouze po dobu provozní
doby prodejny. 

20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci
se společností SEPES MEDIA,  spol. s r.o.,  Brno na uží-

vání části  pozemku p. č. 70 – zaplocení proluky v ulici Hu-
sova ve Slavkově u Brna pro provozování reklamní plochy
v předloženém znění. 

21. RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze-
mědělských pozemků ze dne 9. 7. 2002 s nájemcem Rostě-
nice, a.s. v předloženém znění.

22. RM souhlasí s pořízením a instalací úřední desky
v ulici Husova u domu čp. 64 v souladu s předloženým ná-
vrhem.

23. RM po projednání zprávy s návrhem pravidel pro
výstavbu na nezasíťovaných pozemcích bere její obsah na
vědomí a ukládá MěÚ postupovat při stavebním a územním
řízení v souladu s výše uvedenými pravidly.

24. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji pozem-
ků parc. č. 2929/9 zahrada a 2929/1 zahrada, vše v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Ludmily
Sigmundové ze Slavkova u Brna.

25. RM po projednání žádosti o udělení souhlasu k za-
hájení řízení o záměru města pronajmout část pozemku p.č.
1859 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna rozhodnutí od-
kládá na příští zasedání (po doplnění zprávy).

26. RM odkládá schválení dohody mezi Městem Slav-
kov u Brna a firmou PRELAX, spol. s r.o.

27. RM bere zápis č. 8/2005 z jednání komise pro vý-
stavbu města Slavkova u Brna na vědomí.

28. RM po projednání stížnosti RESPONA, a. s. středis-
ka Slavkov u Brna a žádosti obyvatel ulice Pod Oborou ve
věci řešení místní komunikace bere obsah žádostí i průvod-
ní zprávy na vědomí a doporučuje ZM zařadit finanční pro-
středky na zpracování PD „Komunikace Pod Oborou – zá-
pad“ do návrhu rozpočtu na rok 2006.

29. RM po projednání žádosti Ing. Ivo Roučky o vybu-
dování zpevněné příjezdové cesty bere výše uvedenou
zprávu na vědomí a ukládá odboru IR odpovědět žadateli
zaslat písemnou odpověď.

30. RM schvaluje následující pořadí pro přidělení bytu
č. 7, I. kategorie v sídlišti Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna:
1. Renata Ruslerová, ČSA 533, Slavkov u Brna, 2. Leona
Zuzáková, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, 3. Dagmar Ja-
rošová, Letonice 133, 4. Věra Chumchálová, Bučovická
191, Slavkov u Brna. RM současně přiděluje tento byt paní
Renatě Ruslerové s podmínkou úhrady dlužného nájemné-
ho ve výši 115 403 Kč v termínu splatnosti do 31. 10. 2005.
Nájemní smlouva s paní Renatou Ruslerovou bude uzavře-
na s platností od 1. 11. 2005 na dobu určitou v délce trvání
1 roku, tj. do 31. 10. 2006 a nájemné se stanovuje ve výši
29,26 Kč/m2. Pokud paní Ruslerová podmínku úhrady
dlužného nájemného nesplní, nastupuje na její místo další
podle pořadí schváleného radou města v bodě 1.

31. RM schvaluje žádost Moniky Kovaříkové, trvale by-
tem sídliště Nádražní 1155, Slavkov u Brna, o přechod ná-
jmu při úmrtí nájemce bytu a ukládá odboru BTH zajistit
s Monikou Kovaříkovou uzavření příslušné nájemní smlou-
vy s platností od 1. 11. 2005 na dobu neurčitou.

32. RM bere na vědomí výsledky průzkumu zájmu občanů
o dodávku obědů prostřednictvím pečovatelské služby.

33. RM po projednání žádosti Církve českobratrské
evangelické (ČCE) souhlasí s bezúplatným zapůjčením
místnosti v DPS pro konání biblických hodin Církve čes-
kobratrské evangelické v rozsahu jedné hodiny týdně. 

34. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Informačního
Regionálního Centra (IRC) za období od 1. 7. do 30. 9.
2005

35. RM po projednání nabídky spoluúčasti na projektu
reprezentační publikace s DVD o Jihomoravském kraji
žádá o dopřesnění obsahu smlouvy.

36. RM schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze-
mědělských pozemků ze dne 9. 7. 2002 s nájemcem Rostě-
nice, a.s. v předloženém znění.

37. RM projednala dopis vedení ZŠ Komenského ohled-
ně problematiky regulace zdivočelých holubů. Na příští
schůzi RM bude předložen návrh smlouvy na odchyt holu-
bů se specializovanou firmou a následně bude vedení školy
informováno.

38. RM souhlasí se zvýhodněnou sazbou pronájmu ve
Společenském domě Bonaparte hudební skupině Poutníci
pro výchovný koncert pro slavkovské děti „Na cestách
country“ na den 19. 12. 2005.

56. schůze RM – 17. 10. 2005
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Hlavním filmem je barevný širokoúhlý film režisé-
ra Sergeje Bondarčuka „Waterloo“ natočený v roce
1970. Vyjímáme zde komentář z filmové databáze
(www.fdb.cz): …jedna z nejdokonalejších historic-
kých fresek na téma bitvy u Waterloo v koprodukci
tehdejší SSSR a Itálie. Film vedle hvězdného obsaze-
ní: Napoleon Rod Steiger, Wellington – Christopher
Plummer, Ludvík XVIII. – Orson Welles, dále hráli –
Jack Hawkins, Virginia McKenna, Olaeg Vidov a dal-
ší, drží dodnes řadu nepřekonatelných nej.

Ve filmu byl použit zatím největší vojenský kon-
tingent jaký kinematografie dosud znala. Z vojen-
ského „přijímače“ bylo vzato cca 23 000 nováčků
(to proto, aby nebyli poznamenáni moderním výcvi-
kem), a tato obrovská armáda spolu s komparsisty
hrající staré vojáky Napoleonovy císařské gardy
byla cvičena podle starých dobových cvičebních
řádů. Bitevní krajina u Waterloo byla vymodelována
1:1 na Ukrajině. Dva měsíce vozila nákladní auta
zeminu, aby mohla být postavena dvě návrší, na kte-
rých proti sobě stála vojska Angličanů a Francouzů.
Zasela se tráva a čekalo se, až vyroste. Bondarčuk
šel až do neuvěřitelných historických detailů, na je-
jichž základě docílil pocitu diváků, že se přesunuli
v čase a bitvu sledují přímo. K tomu přispěly přede-
vším záběry bitvy pořízené z vrtulníku. Je například
známo, že Wellington připravil Francouzům léčku,
kdy skryl do vzrostlého obilí skotský pluk. Obilí ne-
chal Bondarčuk zasít a čekal s natáčením této části
bitvy, až obilí dozrálo. Dále je známo, že místo oče-

kávané posily Francouzům přišli dříve na bojiště
Prusové, spojenci Angličanů. Ti vyjeli z hustého
lesa. Les byl vysázen ze vzrostlých jehličnanů za
pomoci těžkých armádních vrtulníků.

Výkon Roda Steigra v hlavní roli je považován za
nejlepší ztvárnění postavy Napoleona všech dob.
Režisér Bondarčuk vyprávěl, jak se celý filmový
štáb roztleskal při natáčení poslední scény, kdy po-
ražený Napoleon odjíždí z bojiště. Steiger tak su-
gestivně zahrál rozpoložení Napoleona, že štáb za-
pomněl, že se zvuk točí přímo…

Druhým snímkem je dokumentární film Jiřího
Demla „Pole nad Slavkovem“ ze sbírek Historické-
ho muzea ve Slavkově u Brna. Jedná se o 30minutový
dokument ozřejmující historické okolnosti bitvy
u Slavkova. Na pozadí mluveného slova se střídají his-
torické obrazy s dobovými záběry bojiště.

Děkujeme za zapůjčení a spolupráci Obecně pro-
spěšnému centru pro audiovizuální umění (Národní
kinematografické muzeum – moravská filmotéka),
které nám poskytlo film Waterloo. Vstupné dobro-
volné.

Promítací časy:
Pátek: 19.30 hod. Waterloo
Sobota: 11.00 hod. Pole nad Slavkovem

16.00 hod. Waterloo
Neděle: 11.00 hod. Pole nad Slavkovem

16.00 hod. Waterloo
Kliment Kohoutek – kino Jas
Mgr. Jiří Blažek – HM

Filmy s napoleonskou tematikou

Vánoce na zámku
Historické muzeum ve Slavkově u Brna vás

a vaše přátele srdečně zve v období adventu 10.
a 11. 12. na Vánoce na zámku, kde můžete spo-
lečně s námi příjemně strávit víkend plný vánoční
atmosféry. Vždy od 10 do 14.30 hodin zámecké
komnaty ožijí scénkami s postavami z doby před
několika sty lety. Budete moci obdivovat vánoční
stromky a dekorace, vůni perníkového koření, ši-
kovné ruce řemeslníků nebo vystoupení dětí ze
ZUŠ Slavkov. 

Po celý víkend budou také vždy od 9 do 16 ho-
din probíhat prohlídky podzemí. Ty návštěvníka
poutavou formou seznámí s historií zámku, města
nebo činností městských cechů a jejich řemeslní-
ků. K vidění budou také kovářské práce (repliky
mučicích nástrojů) známého uměleckého kováře
Oldřicha Bartoška. V druhé části podzemí pak mů-
žete vidět adventní floristickou výstavu profesio-
nálních a dětských prací, výstavu dřevěných plas-
tik Dr. J. Doliny s napoleonskou tematikou
a výstava plakátů žáků ZUŠ Slavkov. 

V sobotu 10. prosince bude celý program do-
plněn od 9 do 16 hodin předvánočním řemesl-
ným jarmarkem na zámeckém nádvoří. 

Příjemným zakončením sobotního dne bude
Vánoční koncert v 17 hodin v Kapli sv. Kříže, na
němž vystoupí Trio Bel Canto – Beata Blašková
Zádrapová (soprán), Vítězslav Drápal (flétna) Li-
bor Janeček (kytara). Na programu budou skladby
starých mistrů (A. Vivaldi, B. Marcello, G. Cacci-
ni, A. Krieger, G. F. Händel, G. P. Telemann, J. S.
Bach a další). Věříme, že koncert přispěje ke krás-
né náladě všech, kdo si jej přijdou poslechnout.

Tečkou za nedělním programem bude křest
knihy Malíř Josef Klír s průvodním slovem
PhDr. Jiřího Pernese ve 14 hodin v Salla terreně.

Využijte příležitosti k výběru a nákupu vhod-
ných dárků pro své blízké a vychutnejte sváteční
atmosféru v příjemném prostředí zámku.

Historické muzeum

V rámci programu 200. výročí bitvy tří císařů je pro návštěvníky připravena projek-
ce filmů s napoleonskou tematikou, které se budou promítat v kině Jas ve Slavkově po
dobu konání Vzpomínkových akcí 2005.

1. RM po projednání „Návrhu souboru rozpočtových opatření č.
21-25/2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit
předložené úpravy rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2005. 

2. RM bere na vědomí přehled komerčních pronájmů realizova-
ných v roce 2005 Historickým muzeem ve Slavkově u Brna.

3. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy mezi Městem
Slavkov u Brna a Úřadem práce ve Vyškově na nájem nebytových
prostor v budově č.p. 727 na ulici Brněnské.

4. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu nájemní smlou-
vy mezi Městem Slavkov u Brna a Lohmann & Rauscher, s.r.o.
a pověřuje starostu a místostarostu města dojednáním konečného
znění textu beze změn podstatných náležitostí smlouvy. RM sou-
časně pro případ uzavření uvedené nájemní smlouvy doporučuje
ZM zřídit předkupní právo k pozemku p .č. 2637/7 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o činnosti in-
formačního centra mezi Městem Slavkov u Brna a CDC LINE,
s.r.o. v předloženém znění.

6. RM schvaluje Nařízení města, kterým se vydává Plán zimní
údržby pro zimní období 2005/2006 jako příloha nařízení města
č. 6/2004, o zimní údržbě místních komunikací. Účinnost plánu
zimní údržby nastane dnem vyhlášení, naléhavým obecným zá-
jmem je, aby byla právní úprava účinná před začátkem zimního ob-
dobí (1. 11. 2005).

7. RM bere na vědomí doplnění ke zprávě TSMS ve věci žádos-
ti o odkoupení kontejnerových zásobníků.

8. RM za osobní účast zástupců Historického muzea ve Slavko-
vě u Brna projednala návrh programu Vzpomínkových a pietních
akcí 2005 (200. výročí bitvy u Slavkova), návrh ceníku vstupného
a návrh financování akcí. RM bere program Vzpomínkových a pi-
etních akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova na vědomí a předkládá
jej ZM ke schválení. RM projednala předložené návrhy cen vstup-
ného na vzpomínkové akce a z předložených variant doporučuje na
sobotu variantu „B“ (100 Kč dospělí a 50 Kč děti a mládež) rozší-
řenou o kategorii důchodci (70 Kč) a dává k úvaze ZM z důvodů
srovnatelné výše nákladů a výnosů pro neděli variantu bez vstup-
ného. RM bere na vědomí předložený návrh financování akcí
a předkládá je v jednání ZM.

9. RM projednala požadavky Historického muzea ve Slavkově
u Brna na technickou pomoc při přípravě a zajištění Vzpomínko-
vých akcí 2005 a ukládá TSMS být v součinnosti s HM při přípra-
vě a technicko-organizačním zabezpečení průběhu Vzpomínko-
vých akcí ve dnech 2.–4. 12. 2005.

10. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Měs-
ta Slavkova u Brna za 3/4 roku 2005“ doporučuje ZM schválit roz-
bory hospodaření města za 3/4 roku 2005. RM současně doporu-
čuje ZM převést položky 18 a 67 v rozpočtu města do položky
„rezerva“ formou RO č. 26.

11. RM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvko-
vých organizací Města Slavkova u Brna za 3. čtvrtletí roku 2005“
doporučuje ZM ke schválení hospodaření PO za 3. čtvrtletí roku
2005. RM současně schvaluje rozpuštění 1,5% rozpočtové rezervy
celkového objemu neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele
v posledním čtvrtletí roku 2005.

12. RM odkládá předloženou zprávu s návrhem vyhlášky o spá-
dovosti škol na příští schůzi RM.

13. RM po předložení zprávy „Rekultivace skládky“ ukládá od-
boru ŽP za úkol sledovat a koordinovat postup při zřízení recyk-
lačního centra a vytipovat území pro ukládání zeminy v rámci te-
rénních úprav. RM současně ukládá TSMS provést hrubé terénní
úpravy celé plochy skládky dle projektu rekultivace - termín do-
končení 31. 12. 2006. RM ukládá finančnímu odboru zařadit do
rozpočtu na rok 2006 částku 750 000 Kč na rekultivaci skládky
s tím, že budou použity finanční prostředky výsledků hospodaření
na skládce z minulých let. 

14. RM bere na vědomí informace z odboru životního prostředí.
15. RM po projednání zprávy o průběhu řešení regulace zdivo-

čelých holubů bere na vědomí postup kroků přípravy uvedené re-
gulace a dává souhlas k uzavření smlouvy s společností ADEZIN
s.r.o., Červené Pečky za cenu 95 200 Kč s doplněním smlouvy
o mechanismus kontroly plnění díla. RM ukládá MěÚ zařadit ná-
klady s tímto spojené do návrhu rozpočtu 2006.

16. RM nevyhovuje žádosti a nesouhlasí  s ukončením pronájmu
kanceláře č. 33 o výměře 16,5 m2 v budově č.p. 727 na ulici Br-
něnská, Slavkov u Brna s firmou SKY BLUE, s.r.o., Rašovice do-
hodu k 1. 11. 2005. RM současně ukládá odboru BTH řešit situaci
s ukončením nájmu. 

17. RM nevyhovuje žádosti a nesouhlasí s ukončením pronájmu
chodbového prostoru o výměře 1,5 m2 v objektu polikliniky č.p.
288 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna, s panem Romanem
Salcburgerem z Brna dohodou k 31. 10. 2005. RM současně uklá-
dá odboru BTH řešit situaci s ukončením nájmu.

18. RM po projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy manželům Jiřině a Du-
šanovi Häringovým, bytem sídliště Nádražní 1157, Slavkov u Brna
na dobu určitou, a to v délce tří let, do 30. 11. 2008. RM současně

ukládá odboru BTH zajistit vypracování dodatku k předmětné ná-
jemní smlouvě.

19. RM souhlasí pronájmem kanceláře č. 35 v II. NP budovy bý-
valého Agroklasu, Brněnská 727, Slavkov u Brna, paní Lence Dou-
povcové z Vyškova od 1. 11. 2005 za nájemné ve výši 1000
Kč/m2/rok. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování předmět-
né smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

20. RM po projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 760/1
zahrada o výměře 514 m2 a prodej pozemků parc. č. 760/2 zahra-
da o výměře 245 m2 a parc. č. 761 zastavěná plocha a nádvoří –
zbořeniště o výměře 196 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna doporuču-
je ZM schválit pořízení změny územního plánu, spočívající ve
změně trasy propojení ulic Špitálská a Slovákova.

21. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a osa-
zení nových oken do I. NP objektu čp. 727 ve Slavkově u Brna
s firmou Harmonie Brno s.r.o.  

22. RM doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006
částku 30 000 Kč na vybudování vodovodního řadu v ulici Sadová
ve Slavkově u Brna.   

23. RM po projednání této zprávy souhlasí s uzavřením veřejno-
právní smlouvy s Městem Bučovice k zajištění úkolů obecní poli-
cie Městskou policií Bučovice, v předloženém znění.

24. RM schvaluje program 13. mimořádného zasedání ZM.
25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na instalaci přechodného

dopravního značení po dobu konání vzpomínkových akcí ve dnech
2.– 4. 12. ve Slavkově u Brna s firmou TRASIG s.r.o., Vyškov.

26. RM předkládá návrh Smlouvy o zajištění finančního systé-
mu IDS JMK a Konvence IDS JMK v jednání ZM.

27. Pan Zdeněk Pavlík informoval členy rady města o stížnosti
obyvatel sídliště Zlatá Hora, kteří žádají o odstranění příčin hluku
při provozování sportovního hřiště na Zlaté Hoře.

28. RM se zabývala dopisem pana Miroslava Jandory adresova-
ném zástupci města v Mohyle míru Austerlitz o.p.s.

29. Místostarosta města Ing. Ivan Charvát informoval členy rady
města o převzetí ocenění a poděkování místnímu sdružení Svazu
diabetiků za péči o diabetiky. Slavnostní akt proběhl na shromáž-
dění Svazu diabetiků v budově Magistrátu hlavního města Prahy
a oceněna byla pouze dvě města z celé republiky (Slavkov u Brna
a Karviná).

57. schůze RM – 31. 10. 2005
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• V měsíci říjnu proběhla kontrola placení po-
platků za komunální odpad. Neplatiči byli vy-
zváni k zaplacení a s těmi, kteří tak neučinili,
bude zahájeno přestupkové řízení. 

• Pro rok 2006 společnost Respono, a. s. nebude
pro město Slavkov u Brna zvyšovat cenu za
svoz odpadů. 

• Pokud zastupitelstvo města nerozhodne jinak –
ceny známek na rok 2006 zůstanou stejné
s letošními cenami, přestože vzrůstají náklady
na sběrný dvůr a separaci. Počet kontejnerů na
separovaný sběr byl od roku 2003 zdvojnáso-
ben, vzrůstá množství nebezpečných a objem-
ných odpadů ukládaných na sběrném dvoře.

Pálení odpadů
Aktuálním problémem zimního období

se stává pálení odpadů v kamnech nebo
kotlích na tuhá paliva. V souvislosti se
vzrůstající cenou plynu a elektrické ener-
gie mnozí občané začínají topit veškerým
možným i nemožným odpadem, aniž by si
uvědomili, že tím poškozují zdraví své
a zdraví svých blízkých. Dokladem je
prudký nárůst nemocí dýchacích cest, aler-
gií a onkologických onemocnění přede-
vším u dětí. Odbor životního prostředí dů-
razně vyzývá všechny občany: Udělejte
něco pro své děti! Nespalujte odpady!

Moderní materiály většinou obsahují
řadu látek, které jsou při běžném kontaktu
neškodné. Při nedokonalém spalování od-
padů za nízkých teplot však vznikají jedo-
vaté, rakovinotvorné či jinak zdraví škodli-
vé látky. Nemusí se jednat vždy pouze
o plasty, použité oleje nebo chemikálie. Na-
příklad neškodně vyhlížející dřevotříska
obsahuje pojiva, lepidla a pryskyřice, které
při hoření uvolňují škodlivé fenoly. Ani
spalování papíru, který vlivem potisku špat-
ně hoří, není ekologické. Informační mate-
riály o škodlivých látkách, které vznikají
při spalování jednotlivých druhů odpadů,
jsou pro zájemce k dispozici na odboru ŽP.

Vážení občané, zvažte, zda ušetřené pe-
níze při spalování odpadů stojí za poškoze-
ní zdraví vašich dětí. Rozhodnutí je na vás.

Ing. Janeba – odbor ŽPProdej známek na popelnice
Technické služby budou prodávat známky

na popelnice na rok 2006 v těchto termínech:
19., 21. a 28. prosinec 2005

8.00–11.30 12.30–16.00
Leden 2006
Pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30

Předpokládaná cena půlroční známky na
rok 2006
Týdenní svoz („A“) 750 Kč
Čtrnáctidenní svoz („C“) 580 Kč
Měsíční svoz („M“) 510 Kč

• V pondělí 26. 12. 2005 proběhne pravidelný
svoz odpadů dle svozového plánu. Nezapo-
meňte přistavit popelnice!

• Společnost Respono zavádí od 1. 1. 2006 sepa-
raci bílého skla (čiré nebarevné sklo). Důvo-
dem je poptávka skláren a rozdílná cena, za kte-
rou je barevné nebo bílé sklo do skláren
prodáváno. V lednu budou tedy na všechna sběr-
ná hnízda rozmístěny zelené kontejnery s bí-
lým víkem pro separaci bílého skla. Informační
letáky k tomuto sběru Respono připravuje.

• K tradičním problémům v separovaném sběru
lze uvést už pouze toto. V případě, že pracov-
níci Respona zjistí nežádoucí příměsi v papíru
nebo plastech, vyvezou daný kontejner spolu
se směsným komunálním odpadem za vyšší
cenu. Stejná situace bude u separace skla. Po-
kud tedy náhodou uvidíte, že je barevné a bíle
sklo vysypáváno dohromady do jednoho sběr-
ného vozu, není chyba na straně Respona, ale
na straně neukázněných občanů.
Děkujeme vám za důsledné třídění nejen skla,

ale i ostatních odpadových komodit. Množství
vytříděných odpadů a jejich „čistota“ se odráží
v ceně známek. Vaše připomínky, nápady a pod-
něty odbor ŽP uvítá. odbor ŽP

Informace o odpadovém hospodářství
Městský úřad Slavkov u Brna odbor životního prostředí ve spolupráci s Technickými

službami a společností Respono, a. s. vám přináší několik důležitých informaci o odpa-
dovém hospodářství města.

Odbor dopravy informuje 
V druhé půlce listopadu už bychom si my, ná-

rod motoristů, měli rychle vzpomenout na krušné
zkušenosti z loňské náročné zimní sezony. Zej-
ména ti, kteří soudí, že měnit na podzim pneu-
matiky letní za zimní a na jaře zase opačně, je
zbytečná práce a vyhazování peněz. 

Ruku na srdce: kdo z odpůrců přezouvání ne-
zažil situaci, kdy měl na kluzkých a sněhem za-
vátých vozovkách problémy s rozjezdem, ovládá-
ním nebo bohužel i včasným dobržděním vozu?
Ti, kteří za svou lehkomyslnost zaplatili nejvyšší
daň, už mají definitivně po starostech. My ostat-
ní bychom měli myslet na prevenci včas. Mokré,
namrzlé nebo sněhem zaváté zimní vozovky mo-
hou být ve voze na letních pneumatikách dvojná-
sobně nebezpečné. Rozhodně tedy nečekejte až
na první sníh a letní pneumatiky vyměňte za zim-
ní již v tomto období. Mgr. Jan Habrda 

V říjnovém čísle Zpravodaje se objevil kritic-
ký článek značky hk, týkající se malé aktivity
města a Historického muzea ve věci opravy
chodníku za zámeckým parkem u vodního příko-
pu v ulici Čs. červeného kříže. Považujeme za
nezbytné podat k této záležitosti následující ob-
jasnění:

Zdivo vodního příkopu jako součást ohradních
zdí zámku patří do souboru staveb významné
kulturní památky Zámku Slavkov u Brna. Na
opravu tohoto zdiva, stejně jako na další kon-
strukce, bylo orgány Státní památkové péče vy-
dáno závazné stanovisko, které řeší podrobně
předepsaný způsob opravy. Cena opravy zdiva
vodního příkopu představuje podle této metodiky
částku zhruba půl milionu korun (oprava celé
ohradní zdi cca 40 mil. Kč). Město vzhledem
k přetíženosti svého rozpočtu pro letošní rok pro-
středky na tuto rekonstrukci nebylo schopno
uvolnit. Proto byla s památkáři dohodnuta ales-
poň dočasná varianta opravy (výdřeva příkopu).
Na tuto variantu se pokouší vedení HM zajistit
sponzorské prostředky mimo jiné i od firem, pro-

vádějících stavební práce na zámku. Dle posled-
ních informací je příslib provedení tohoto provi-
zorního zabezpečení do konce letošního roku.

Součástí konečného řešení opravy bude též
problematika odvedení dešťových vod z prostoru
zámecké aleje a cesty od golfového hřiště, které
bude rovněž finančně náročné. V současné době
se zpracovává projektová dokumentace.

Jako provizorní řešení povrchu chodníku pro-
vedly v letošním roce Technické služby města
Slavkova u Brna alespoň zpevnění asfaltovým re-
cyklátem. 

Uložení panelu na místo bývalých fošen v pro-
storu přemostění sesuvu stěny příkopu bylo pou-
hou operativní náhradou fošen, které si nějaký
procházející spoluobčan vzal zřejmě jako suve-
nýr s sebou.

Věřte tedy, že současný stav není ani projevem
nezájmu či výsměchu, ale realita podmíněná fi-
nančními možnostmi města. O dalším postupu
prací v dané lokalitě budeme občany průběžně
informovat. 
Historické muzeum a Město Slavkov u Brna

Oprava cesty u vodního příkopu
Zámku Slavkov u Brna 

Nová vedoucí odboru BTH
Dnem 1. 11. 2005 nastoupila na městský

úřad nová vedoucí odboru bytového a tepel-
ného hospodářství, Ing. Jarmila Pechová.
Ing. Pechová bude jako vedoucí působit po
dobu rodičovské a mateřské dovolené Bc. Jit-
ky Linhartové. Kontakty na paní vedoucí
jsou: tel. 544 121 124, e-mail: jarmila.pecho-
va@meuslavkov.cz. MěÚ

Mûstská policie Buãovice dne
3. prosince v na‰em mûstû

Dne 3. 12. 2005 bude při pořádání Vzpo-
mínkových akcí k 200. výročí bitvy u Slavko-
va v našem městě působit Městská policie
Bučovice. Protože je to poprvé, kdy Městská
policie Bučovice bude přispívat k zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku v na-
šem městě, je třeba podat několik základních
informací.

Městská policie bude působit na katastrál-
ním území města Slavkov u Brna na základě
veřejnoprávní smlouvy schválené krajským
úřadem v přenesené působnosti ve správním
řízení podle zvláštního zákona. Tzn., že na ka-
tastrálním území města Slavkov u Brna mohou
strážníci městské policie vykonávat veškerá
oprávnění vyplývající ze zákona č. 553/91
o obecní policii ve znění pozdějších doplňků.
Strážníci budou mít na záloktí levého rukávu
stejnokroje domovenku (nášivku) města Bučo-
vice, ale na požádání budou prokazovat opráv-
něnost k výkonu pravomocí podle zákona pí-
semným zmocněním vydaným městem
Slavkov u Brna. Velitelem Městské policie Bu-
čovice je p. Jiří Wasserburger. MěÚ

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr. Jaromír Pytela,
Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 12. prosince 2005
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Dne 24. ãervna 2004 poslanecká snûmovna Parlamentu âes-
ké republiky schválila nov˘ správní fiád ve znûní pozmûÀo-
vacích návrhÛ Senátu. Legislativní proces zákona

ã. 500/2004 Sb., o správním fiádu, byl velmi zdlouhav˘, nicménû
po rÛzn˘ch peripetiích byl publikován v ãástce ã. 174/2004 Sbír-
ky zákonÛ spolu se zmûnov˘m zákonem ã. 501/2004 Sb., kter˘m
se mûní nûkteré zákony v souvislosti s pfiijetím správního fiádu.
Oba zákony jsou jiÏ souãástí právního fiádu âR a své úãinnosti na-
budou 1. ledna 2006.

Co v‰ak nov˘ správní fiád pfiiná‰í pro správní úfiady a úãastní-
ky vlastního správního fiízení? 

Základní zmûnou, kterou zákonodárce uvádí zcela v rozporu
s právní teorií i legislativní praxí, je, Ïe pro správní úfiady v tomto
zákonû novû zavedl oznaãení „správní orgán“.

Podzákonn˘ princip ãinnosti vefiejné správy zÛstal zachován
a novû je zpfiesnûn i o mezinárodní smlouvy, které jsou správní
úfiady pfii své ãinnosti povinny respektovat. Podrobnûji správní fiád
upravuje zásadu rychlosti a hospodárnosti fiízení, zejména s ohle-
dem na související ustanovení proti neãinnosti správního orgánu.

K jednotliv˘m institutÛm:
- pfiíslu‰nost správních úfiadÛ a doÏádání
V pfiípadû vûcné pfiíslu‰nosti zÛstává právní úprava shodná.

Detailnû jsou v‰ak rozpracována pravidla urãování místní pfiíslu‰-
nosti. V pfiípadû postupování vûcí pro nepfiíslu‰nost správní fiád
novû stanoví, Ïe tak správní úfiad ãiní usne-
sením jako novou specifickou formou správ-
ního rozhodnutí procesní povahy. 

- vylouãení pracovníkÛ správního úfiadu
Správní fiád novû stanoví, Ïe k námitkám podjatosti se nepfii-

hlédne, pokud o ní úãastník fiízení vûdûl a bez zbyteãného odkladu
ji neuplatnil. 

Duplicitnû se zákonem o znalcích a tlumoãnících správní fiád
novû vztahuje ustanovení t˘kající se vylouãení pracovníkÛ správ-
ních úfiadÛ i na znalce a tlumoãníky.

- vedení fiízení a úkony správních úfiadÛ
Správní fiád stanoví jako úfiední jazyk ãesk˘ a dal‰í jednací ja-

zyk slovensk˘.
Pokud úãastník fiízení ãesk˘ nebo slovensk˘ jazyk neovládá,

musí si pofiídit tlumoãníka na své náklady s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy
se jedná o pfiíslu‰níka národnostní men‰iny s ãesk˘m státním ob-
ãanstvím. Stejnû tak, jako je povinen ve‰keré písemnosti v jiném
neÏ ãeském ãi slovenském jazyce pfiedkládat s úfiednû ovûfien˘m
pfiekladem. 

- doruãování
Nov˘ správní fiád velmi podrobnû definuje zásady doruãování

ve správním fiízení. Urãuje, které písemnosti se zásadnû doruãují
do vlastních rukou a na které adresy se doruãuje. Paralelnû s po‰-
tovním zákonem správní fiád stanoví i povinnosti doruãovatelÛ
zji‰Èovat totoÏnost pfiíjemcÛ. Velmi podrobnû a do v‰ech technic-
k˘ch detailÛ správní fiád ve 22 odstavcích upravuje podmínky do-
ruãování fyzick˘m a právnick˘m osobám tak, aby byla zásilka buì
doruãena nebo vznikla fikce doruãení. Oproti dfiívûj‰í úpravû se za
den doruãení povaÏuje 10. den uloÏené písemnosti. V pfi., Ïe adre-
sát prokáÏe, Ïe si pro doãasnou nepfiítomnost nebo z jiného váÏ-
ného dÛvodu nemohl bez svého zavinûní uloÏenou písemnost ve
stanovené lhÛtû vyzvednout, mÛÏe za stanoven˘ch podmínek po-
Ïádat o prominutí zme‰kání úkonu.

-doruãování vefiejnou vyhlá‰kou
Osobám neznámého pobytu nebo sídla, jimÏ se prokazatelnû

nedafií doruãovat, jakoÏ i osobám, které nejsou známy, se doruãu-
je vefiejnou vyhlá‰kou. Doruãení vefiejnou vyhlá‰kou se uskuteãní
tak, Ïe se písemnost, popfi. oznámení o moÏnosti pfievzít píse-
mnost vyvûsí na úfiední desce, která bude nepfietrÏitû vefiejnû pfií-
stupná (24 hodin) a obsah úfiední desky se zvefiejÀuje i zpÛsobem
umoÏÀující dálkov˘ pfiístup. 

- úãastníci fiízení a zastoupení
Okruh úãastníkÛ správní fiád zásadnû neroz‰ifiuje, pouze stáva-

jící okruhy vyãerpávajícím zpÛsobem definuje. Novû v‰ak správní
fiád definuje rozsáhl˘m zpÛsobem procesní zpÛsobilost úãastníkÛ
fiízení a novû definuje, kdo jedná za právnické osoby. V rámci za-
stupování správní fiád definuje devût pfiípadÛ, kdy se ustanovuje
usnesením opatrovník. RovnûÏ stanoví ãtyfii základní druhy situací,
kdy mÛÏe b˘t udûleno zmocnûní. Zachován zÛstává institut spoleã-
ného zmocnûnce, kdy ani nov˘ správní fiád nevyfie‰il pfiípady, kdy
nelze spoleãného zmocnûnce ustanovit pro odpor úãastníkÛ fiízení
nebo osob, které mají b˘t za spoleãného zmocnûnce urãeny.

Správní fiád na celkem osmi odstavcích rozsáhle definuje in-
stitut podání ve správním fiízení, kdy zejména stanoví jeho obliga-
torní obsahové náleÏitosti.

NahlíÏení do spisu doznalo zmûny pfiedev‰ím v tom, Ïe úãast-
ník má novû právo na kopie ze spisu, kdy v‰ak není stanoveno, Ïe
tento nárok je bezúplatn˘. Novû se rovnûÏ stanoví, do kter˘ch ãás-
tí spisu se nesmí nahlíÏet.

- postup pfied zahájením správního fiízení
Jedná se o nov˘ procesní postup správních úfiadÛ, kdy tyto

mohou v zákonem stanoven˘ch pfiípadech Ïádost odloÏit bez za-
hájení fiízení. 

Novû se stanoví povinnost správního úfiadu v pfiípadû podnûtu
k zahájení fiízení z moci úfiední sdûlit podateli do 30 dnÛ, Ïe fiízení
zahájil, vûc postoupil nebo neshledal k zahájení fiízení z moci
úfiední dÛvod.

V tomto fiízení je správní úfiad oprávnûn pod sankcí 5000 Kã Ïá-
dat podání vysvûtlení, stejnû tak jako je oprávnûn zajistit dÛkazy.

Pfied zahájením fiízení má kaÏd˘ právo na pfiedbûÏnou informa-
ci o tom, jak lze urãit˘ zámûr fie‰it a podle jak˘ch hledisek bude Ïá-
dost posuzována.

- fiízení v prvním stupni
Nov˘ správní fiád podrobnûji definuje postup správního úfiadu

pfii zahájení fiízení na Ïádost a z moci úfiední, kdy kogentnû stano-
ví, kter˘m dnem je fiízení zahájeno. AÏ na podrobné rozvedení jed-
notliv˘ch institutÛ a jejich obligatorních formálních a obsahov˘ch
náleÏitostí, zÛstává rozsah dokazování zachován, stejnû tak jako
dÛkazy listinou, ohledáním, svûdeckou v˘povûdí a znaleck˘m po-

sudkem. Novû je roz‰ífieno právo svûdka odepfiít v˘povûì i na pfií-
pady, kdy by sobû nebo osobám blízk˘m zpÛsobil postih pro
správní delikt. 

Zcela odli‰nû je v‰ak upraven institut pfiedbûÏn˘ch otázek, kdy
správní úfiad je nyní oprávnûn dát podnût k zahájení fiízení o pfied-
bûÏné otázce nebo vyzvat úãastníky, aby takov˘ podnût nebo návrh
na zahájení fiízení podali sami. Pokud tak neuãiní, správní úfiad si
úsudek o pfiedbûÏné otázce uãiní sám, s v˘jimkou taxativnû uve-
den˘ch pfiípadÛ.

Novû jsou pojaty i zásady rozhodování o pfiedbûÏn˘ch opatfie-
ních, kdy správní úfiad nyní musí na poÏádání úãastníka rozhod-
nout o pfiedbûÏném opatfiení do 10 dnÛ. 

Z pofiádkov˘ch opatfiení jsou zpfiesnûny podmínky vykázání
z místa úkonu a shodnû s trestním a obãansko soudním fiízením
sjednocena maximální v˘‰e pofiádkov˘ch pokut na 50.000,— Kã,
kdy zákon novû stanoví skutkové podstaty daného administrativní-
ho deliktu.

- pfieru‰ení a zastavení fiízení
V pfiípadû pfieru‰ení a zastavení fiízení správní fiád podrobnû

stanovil 8 pfiípadÛ, kdy lze fiízení pfieru‰it a 8 pfiípadÛ, kdy je lze za-
stavit. Novû jsou upraveny pfiípady zastavení fiízení z dÛvodu úmr-
tí úãastníka.

- správní rozhodnutí a lhÛty pro jeho vydání
Správní fiád novû definuje obsah a formu rozhodnutí a podrob-

nûji stanoví jeho obligatorní náleÏitosti. Taxativnû stanoví, kdy je
rozhodnutí vydáno. LhÛty pro vydání rozhodnutí jsou novû stano-
veny jako kogentní, nepfiekroãitelné a neprodlouÏitelné s v˘jimkou
taxativnû stanoven˘ch pfiípadÛ, kdy tyto lhÛty nebûÏí. 

Novû je definována doloÏka právní moci rozhodnutí a zpÛsob
jejího vyznaãování. 

Novû správní fiád definuje nicotnost rozhodnutí, která se v‰ak
posuzuje jen pro úkony uãinûné po 1.1.2006. Správní fiád novû za-
vádí mezitimní rozhodnutí a rozhodnutí v ãásti vûci, stejnû tak jako
rozhodnutí podmínûné závazn˘m stanoviskem.

Obdobnû jako v pfiestupkovém fiízení, i do správního fiízení za-
vádí nov˘ správní fiád institut pfiíkazu, proti kterému je pfiípustn˘
odpor, jeÏ pfiíkaz ru‰í a vûc vrací do správního fiízení. Tam, kde to
povaha vûci pfiipou‰tí, lze vydat místo rozhodnutí pouze doklad,
kdy dnem pfievzetí tohoto dokladu nab˘vá rozhodnutí

právní moci.
- ochrana pfied neãinností
Pravdûpodobnû v návaznosti na roz‰ífiené problémy s prÛtahy

ve správním fiízení, správní fiád novû vymezil ochranu úãastníkÛ fií-
zení pfied neãinností správního úfiadu, kdy stanovil povinnosti
nadfiízeného správního úfiadu v pfiípadû, pokud podfiízen˘ správní
úfiad ve stanovené lhÛtû nezahájí správní fiízení nebo ve stanovené
lhÛtû nerozhodne. 

- odvolací fiízení
Úãastník fiízení se mÛÏe novû odvolat i jen do nûkterého samo-

statného v˘roku napadeného rozhodnutí, kdy rozhodnutí v ostat-
ních v˘rocích nab˘vá právní moci. Zcela zásadní prÛlom do zása-

dy zákonnosti je zaznamenán v pfiípadû odvolacích lhÛt pfii neo-
známení rozhodnutí konkrétnímu úãastníkovi, kdy tento se mÛÏe
novû odvolat pouze do 30 dnÛ poté, co se o rozhodnutí dozví, nej-
pozdûji do jednoho roku ode dne, kdy toto bylo vydáno. Novû je
konstruována i fikce doruãení v pfiípadû, kdy se úãastník fiízení
s obsahem rozhodnutí prokazatelnû seznámil. Zcela zásadní zmû-
na pak nastává v tom, Ïe odvolací správní úfiad pfiezkoumává roz-
hodnutí jen v rozsahu odvolání a jinak jen tehdy, pokud je dán ve-
fiejn˘ zájem. Zákonodárce upustil od povinnosti správního úfiadu
pfiezkoumávat v odvolacím fiízení správní rozhodnutí v celém roz-
sahu.

- pfiezkumné fiízení
Zcela zru‰eno bylo fiízení mimo odvolání, které bylo nahrazeno

pfiezkumn˘m fiízením. Toto fiízení se zahajuje z úfiední povinnosti.
Usnesení o zahájení pfiezkumného fiízení lze vydat nejdéle do
2 mûsícÛ ode dne, kdy se správní úfiad dozvûdûl o skuteãnostech
odÛvodÀujících zahájení pfiezkumného fiízení, nejdéle v‰ak do jed-
noho roku od právní moci pfiezkoumávaného rozhodnutí. Vlastní
meritorní rozhodnutí v pfiezkumném fiízení lze vydat maximálnû do
15 mûsícÛ od právní moci pfiezkoumávaného rozhodnutí.

- obnova fiízení a nové rozhodnutí
Narozdíl od pÛvodní úpravy, nov˘ správní fiád v˘raznû krátil

dÛvody obnovy fiízení a to jednoznaãnû ke ‰kodû nûkter˘ch úãast-
níkÛ fiízení. DÛvodem v‰ak bylo posílení právní jistoty ostatních

úãastníkÛ fiízení.
- exekuce
Zákonodárce nyní nepouÏívá termín v˘-

kon rozhodnutí, ale novû „exekuce”. Novû
je stanovena povinnost povinného hradit exekuãní náklady správ-
ního úfiadu stanoven˘ch pau‰ální ãástkou a hotov˘mi v˘daji. 

V pfiípadû exekucí na nepenûÏitá plnûní je novû upravena moÏ-
nost odebrání movité vûci a právnû zakotvena moÏnost osobní
prohlídky a prohlídky bytu ãi jin˘ch místností. Za velmi zásadní lze
povaÏovat zv˘‰ení maximální v˘‰e ukládan˘ch pofiádkov˘ch pokut
aÏ na 100 000 Kã.

- zvlá‰tní ustanovení o správním fiízení
Vedle vlastního správního fiízení správní fiád novû upravuje po-

stup v pfiípadû sporÛ o vûcnou pfiíslu‰nost a zmûny této pfiíslu‰-
nosti. Podrobnûji upravuje zásady fiízení pfied kolegiálními orgány,
kdy stanoví zásady hlasování, fiízení jednání a vlastního rozhodo-
vání. V rámci tûchto ustanovení dále definuje, kdo to jsou dotãené
orgány, jaké je jejich postavení ve správním fiízení a zásady fie‰ení
sporÛ mezi nimi a správními úfiady, které fiízení vedou.

Obdobnû jako jiné procesní normy, i správní fiád novû upravu-
je zásady nûkter˘ch zvlá‰tních druhÛ fiízení a to napfi., spoleãná fií-
zení, sporná fiízení, fiízení o urãení právního vztahu, fiízení na mís-
tû, fiízení s velk˘m poãtem úãastníkÛ, fiízení s pfiedstihem Ïádosti,
fiízení o v˘bûru Ïádosti.

Tam, kde to mÛÏe pfiispût k zaji‰tûní úãelu fiízení, mÛÏe správ-
ní úfiad uloÏit na návrh úãastníkovi povinnost sloÏit penûÏitou
nebo nepenûÏitou záruku za splnûní povinnosti, která mu mÛÏe b˘t
v fiízení uloÏena.

- vefiejnoprávní smlouvy a opatfiení obecné povahy
Správní fiád novû definuje a podrobnû vymezuje institut vefiej-

noprávních smluv, zmínûn˘ch jiÏ v zákonû o obcích. Nabytím
úãinnosti správního fiádu se pfiíslu‰ná ustanovení zákona o obcích
ru‰í. 

- stíÏnosti
Správní fiád upravuje toliko stíÏnosti na chování úfiedních osob

nebo proti postupu správního úfiadu tam, kde zákon neposkytuje
jin˘ prostfiedek obrany. StíÏnost lze podat písemnû nebo ústnû.
Podává se u toho správního orgánu, kter˘ vede fiízení. StíÏnost
musí b˘t vyfiízena do 60 dnÛ ode dne jejího doruãení správnímu
orgánu pfiíslu‰nému k jejímu vyfiízení. Má-li stûÏovatel za to, Ïe
stíÏnost, kterou podal u pfiíslu‰ného správního orgánu nebyla fiád-
nû vyfiízena, mÛÏe poÏádat nadfiízen˘ správní orgán, aby pfie‰etfiil
zpÛsob vyfiízení stíÏnosti.

Ochranu proti hrubû uráÏliv˘m zpÛsobem formulovan˘m stíÏ-
nostem moÏno nalézt v § 62 odst. 2 zák. ã. 500/2004 Sb., o správ-
ním fiádu, dle kterého lze uloÏit pofiádkovou pokutu aÏ do v˘‰e
50 000 Kã tomu, kdo uãiní takové zvlá‰È uráÏlivé podání, kterou je
moÏné uloÏit i opakovanû.

•
Tímto struãn˘m exkursem do komparace stávající právní úpra-

vy správního fiízení a nové právní úpravy byly nastínûny pouze nû-
které základní typové odli‰nosti nového správního fiízení, které se
od stávajícího správního fiízení li‰í nejen v zásadních oblastech,
ale pfiedev‰ím v jednotliv˘ch detailech.

Mgr. Ludmila DoleÏelová, kanceláfi tajemníka

Co přinese nový správní řád…
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Virtuální realita, populární pojem, který je
často spojován především s počítačovými hra-
mi, je dnes nezastupitelným modelářským
a konstrukčním nástrojem v technické oblasti
a nezadržitelně proniká i do ostatních oborů.
Výjimkou není ani realizace expozic a projektů
v muzejní a historické oblasti.     

Takovýmto projektem, jehož zadavatelem
bylo město Slavkov u Brna s Historickým mu-
zeem ve Slavkově u Brna, je i část první etapy
Napoleonské expozice, umístěné na slavkov-
ském zámku. Cílem díla bylo netradiční a mo-
derní  formou, využívající především prvky vir-
tuální reality, seznámit návštěvníky s průběhem
bitvy u Slavkova u Brna roku 1805. Návrh její
realizace byl společným dílem brněnského Stu-
dia ULMA, které je  odborným garantem  v ar-
chitektonicko-umělecké oblasti a slavkovské
firmy E-COM, která má dlouholeté zkušenosti
s aplikacemi umělého 3D prostoru v praxi. 

Původní záměr, se kterým počítal i ideový ná-
vrh, umístit expozici do portiku slavkovského
zámku, nebylo možno realizovat z důvodů ná-
mitek Národního památkového ústavu. Násled-
ná změna prostoru expozice do přízemí východ-
ní části severního křídla slavkovského zámku
(Galerie Austerlitz) vedla i k podstatné změně
koncepce interiéru expozice. 

Přední prostor dvou místností a chodby bude
výtvarným zpracováním grafik, obrazů, artefak-
tů a fyzických modelů a bude tvořit protiklad
zadního prostoru pro reprodukci scenária bitvy
(zobrazen na přiloženém modelu). Do zmenše-
ných dispozičních rozměrů se vešla pouze 1/4
obvodu původního projekčního dómu. Tato
prstencová výseč, složená z osmi sklolamináto-
vých dílů, slouží primárně jako projekční plocha

a sekundárně jako nepřímé nasvětlení hlediště.
Obraz promítaného scenária, řízený a genero-

vaný šesti počítači, je přenášen na projekční plo-
chu pěti dataprojektory, umístěnými na kruhové
konstrukci, upevněné ocelovými lanky v místě
původního lustru. 

Bezmála půlhodinovou produkci může sledo-
vat více jak 25 návštěvníků z třířadého, kruhově
uspořádaného hlediště. 

Promítané scenário je rozděleno do tří bloků
(před, během a po bitvě), vnitřně rozdělených
datově-časovým údajem, zobrazovaným na po-
zadí. Nosnou náplň scenária tvoří projekce se-
kvencí dobového terénu okolí Slavkova roku
1805, vytvořeného 3D technologií, doplněná
virtuálními modely různých typů vojáků a jejich
bojových útvarů (ukázka na přiloženém obráz-
ku). Nadstavbová videoprojekce souvisejících
témat a prostorový zvuk s mluveným komentá-
řem ve čtyřech jazycích (česky, anglicky, fran-
couzsky a rusky) dokresluje vnímaný prožitek.

Vytvořené dílo je půlroční týmovou prací
umělců (Studio Ulma), techniků (firmy E-
COM), historiků (odborných konzultantů
PhDr. Oldřicha Rampuly, P. PhDr. Františka
Holečka) a filmařů (firmy Axel Rembrandts Te-
levision s.r.o.), korigovanou nezastupitelnou
oponenturou Historického muzea ve Slavkově
u Brna.

„Virtuální bitva 1805“ na zámku ve Slavkově u Brna

PhDr. Oldřich Rampula, autor scénáře, před-
seda Československé Napoleonské společnosti: 

Při sestavování scénáře jsme hledali především
možnosti, jak prezentovat návštěvníkovi „Virtuál-
ní bitvy 1805“ odpovědi na základní otázky:

1. o jakou šlo událost
2. kdo se jí zúčastnil
3. jaký měla průběh
4. a jaké měla důsledky
Scénář je postaven tak, aby v optimální ča-

sové době 30 minut  návštěvníka informoval
o základních důležitých momentech: jak vznik-
la protifrancouzská koalice, jak na události re-
agoval Napoleon, proč se protivníci setkávají
na Moravě, jaký zde byl průběh bitvy a její dů-
sledky.

Výhodou je, že ve Slavkově sídlící firma E-
COM má možnosti a určité zkušenosti v po-
dobných pracích a že přichází s myšlenkou no-
vou – vytvořit expozici se simulovanou
situací těchto událostí, kde myslím poprvé na
našem území bude využito pro naše návštěvní-
ky 3D simulace bitvy. Návštěvník tak v atrak-
tivní, a pro výstavnictví neobvyklé formě,
dostane základní informace o bitvě u Slavkova. 

Je zde poprvé použita ta skutečnost, že na
historicky věrné mapě byl nasimulován terén,
doplněný  přibližným znázorněním dobových
vesnic a porostu terénu a do toho vloženo usku-
pení barevně rozlišených základních rozlišova-
cích znaků armád, jejich pohybu, rozestavění
a účasti na bitvě.

Komentář upravený k tomu, aby znázorňo-
vaná situace odpovídala mluvenému slovu, je
kompromisem k časově omezenému prostoru
na podání informací. Chtěl bych zdůraznit, že
tato projekční virtuální realita  není jediným in-
formačním blokem, který má návštěvníka in-
formovat, ale je první etapou ucelené expozice. 

Zleva: PhDr. ThLic. František Holeček, ředitelka HM Mgr. Jana Omar, historička HM PhDr.
Vladimíra Zichová, režisér Miloš Šimčík a plk. v zál. PhDr. Oldřich Rampula.

„Virtuální bitva 1805“ se mohla uskuteč-
nit i díky podpoře Jihomoravského kraje.

Sponzor expozice: SSŽ, a.s. 

FINANČNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE

Placení daní v hotovosti
Upozorňujeme na novelu zákona č. 337/1992

Sb. o správě daní a poplatků ze dne 11. 11. 2005
(vyšla současně s novelou zákona č. 531/1990
Sb., o územních finančních orgánech), kde je mj.
omezena na pokladnách finančních úřadů v
ČR platba daní v hotovosti nejvýše do částky 10
000 Kč za jednu platbu na jednom druhu daně.
Žádáme poplatníky, aby s touto novou zákonnou
úpravou při placení na pokladně úřadu předem
počítali a respektovali ji. Děkujeme za pochope-
ní. Finanční úřad ve Slavkově u Brna

Pozvánka na sportovní odpoledne
které se bude konat v rámci Vzpomínko-

vých akcí k 200. výročí bitvy tří císařů, jehož
zlatým hřebem bude ojedinělá basketbalová
exhibice.

Basketbalové utkání hvězd
SIKA GAMBRINUS BRNO (ženy) s 5

členkami národního týmu ČR – vítěze ME
2005 versus ČSSR (muži) – výběr národní-
ho týmu vicemistra ME 1985 a spol. (Skála,
Bohm, Kropilák, Havlík, Okáč, Pospíšil,
Jandák, Krejčí, Brabenec, Nečas, Matický)

Datum: neděle 4. prosince ve 14 hodin.
Místo konání: Sportovní hala při ZŠ Komen-
ského ve Slavkově u Brna. Doprovodný pro-
gram: utkání mládežnických a dorosteneckých
družstev (12.00–13.30 hod.); vystoupení mla-
dé slavkovské rockové skupiny ŠKRK
(13.30–14.00 hod.); vystoupení taneční skupi-
ny Glitter Stars. ich

Závěrem lze říci, že v krátkém časovém ob-
dobí vzniká projekt, který není  ani počítačovou
hrou ani dějem nabitým filmem, ale populárně
naučným produktem, který bude  zajímavou for-
mou seznamovat návštěvníky slavkovského
zámku s jeho nejznámějším obdobím a stane se
jednou z jeho důležitých expozičních částí. 
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Poklady nejen z depozitářů (35)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pohlednice (pokračování)
HRUŠKY
obec ležící asi 5 km jihozápadně od Slavkova

u Brna. Svůj název – jak český, tak německý –
Birnbaum – získala od charakteristických stro-
mů, které byly v obci hojně pěstovány. Obcí
protéká říčka Litava, do níž zde ústí potok Ra-
kůvka. 

Ve 13. století Hrušky patřily pánům z Deblí-
na. Část Hrušek od 14. století vlastnili páni
z Vildenberka. Majitelé se však střídali poměrně
často. Za husitských válek byla obec značně
zpustošena.

Na počátku 16. století náleží část Hrušek řádu
johanitů ze Starého Brna. (Řád se  později na-
zýval maltézští rytíři – podle ostrova Malty, kte-
rý řádu daroval v roce 1530 císař Karel V.) Dal-
ší část obce vlastnil brněnský řád dominikánů.
Tento díl se však dostal do rukou Jana – syna Vi-
léma z Pernštejna. Část Hrušek získávají v 16.
století rovněž majitelé slavkovského panství –
Kounicové. 

Vzhledem ke dvěma vlastníkům Hrušek
vznikla ojedinělá situace. V jedné obci byla dvě
zastupitelstva, úřední listiny se pečetily dvěmi
různými pečetěmi. V roce 1850 došlo k slouče-
ní obou částí obce v jednu a dokladem předcho-
zího rozdvojení zůstal znak obce – dva vzájem-
ně propletené kmeny stromů hrušek.

V 18. století se v Hruškách nacházel panský
dvůr, který původně patřil johanitům. Na kopci
za Litavou byl r. 1869 postaven pivovar se sla-
dovnou a palírnou. Po 1. světové válce se stal
rolnickým akciovým pivovarem, v r. 1928 byl
převzat pivovarem starobrněnským. Po r. 1945
byl tento objekt zbořen. Dalšími významnějšími
stavbami byly hostinec a palírna. 

16. července 1852 Hrušky postihl obrovský
požár, při němž značná část obce lehla popelem. 

K památným stavbám obce patřila kaple
P. Marie, která vznikla na počátku 19. století
dostavbou místní zvonice. Kaple však byla
v roce 1975 zbořena. V současné době je zde
nově postavená kaple, kterou projektoval
Ing. arch. Bureš. 

Budova školy byla postavena brněnským sta-
vitelem Františkem Přikrylem v r. 1892. Nyní se
v ní učí děti 1.–4. ročníku základní školy.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu tři pohlednice Hrušek.
Dvě ze druhého desetiletí 20. století, které před-
stavují pohledy na kapli P. Marie, školu a něko-
lik dalších pohledů na náves. Černobílá pohled-
nice z přelomu 60. a 70. let 20. století pak
rovněž připomíná kapli P. Marie. 

CHVÁLKOVICE
Obec se nachází 9 km severovýchodně od Bu-

čovic. První písemné zmínky o ní pocházejí již
z počátku 14. století, kdy ves držel Diviš ze
Šternberku. Roku 1389 získává část Chválkovic
s tvrzí a kostelem Artleb z Hrádku. Až do 18. sto-
letí se vlastníci Chválkovic střídali velmi často. 

Chválkovice postihlo rovněž několik pohrom.
V r. 1619 byly vypáleny vojáky, v letech 1811
a 1864 obec opět vyhořela. 1707 a 1715 zde vy-
pukl mor, 1836 a 1866 pak cholera. 

Kostel sv. Bartoloměje je zde připomínán již
ve 14. století. Původně gotická stavba byla v 18.
století přebudována do barokní podoby. Z roku
1812 pochází empírový zámek Komorov. 

V 19. století se zde nacházela škola, pivovar,
palírna a hostinec.

Historické muzeum má ve sbírkách tři pohled-
nice. První kolorovaná pohlednice – odeslaná
v r. 1913, představuje pohledy na nejvýznamněj-
ší budovy v obci – kostel sv. Bartoloměje, zámek
Komorov, národní školu a pohled na náves. Dal-
ší pohlednice ze 30. let 20. století ukazuje kostel
sv. Bartoloměje. Pohlednice z r. 1934 pak opět
několik záběrů z obce.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Petersová, Elizabeth: Strážce obzoru – hlubo-
ko v egyptské poušti leží posvátná Ztracená oáza.
A právě odtud přijíždí do anglického Kentu zvlášt-
ní posel, aby vyhledal archeologa Emersona. Ztra-
cené oáze hrozí totiž zkáza a pomoci prý může jen
Emerson. Ale není to léčka? 

Ahernová, Cecelia: PS: Miluji tě – Holly a Ger-
ry patří k těm šťastným manželským párům, kterým
by každý mohl závidět. Náhle, v jeho třiceti letech,
odhalí lékaři u Gerryho rakovinu v konečném sta-
diu. Holly si vůbec nedokáže život bez Gerryho
představit a vlastně si ani nic takového představovat
nechce. Jenže Gerry s ní má jiné plány…

Pattison, Eliot: Nádherní duchové – v tomto
strhujícím detektivním románu, odehrávajícím se
v kulisách nedostupných hor a tajemných zřícenin
klášterů, zabydleném sympatickými postavami,
vyniká zejména živý a hluboký pohled na Tibet
a vůbec území Himálaje.  

Unsworth, Barry: Kamenná Madona – vysoko
na fasádě kostela stojí omšelá a zčernalá kamenná
madona, mistrovské dílo benátské gotiky staré pět
století. Zkušený britský restaurátor Simon Raikes
přijíždí do Benátek, aby soše navrátil její původní
krásu. Socha je zahalena tajemstvím. Proč je

Chválkovice (u Bučovic), 1913 – ze sbírek HMObec Hrušky – druhé desetiletí 20. století

Dne 6. 11. mohli všichni slavkovští občané
navštívit zdarma zámek. Této možnosti využi-
lo přes 200 obyvatel. Prohlídku jim zpestřil
i křest kalendáře s tematikou vojenských jed-
notek z napoleonského období od manželů Pa-
ludových. Při křtu vystoupila skupina Štvanci.
Tento kalendář je v prodeji v pokladně zámku.

umístěna právě na tomto kostele, pro který nikdy
nebyla určena? 

Macksey, Kenneth: Guderian, tankový generál
– život generála tankových vojsk Heinze Guderia-
na je spojen s vývojem tankových zbraní. Jako prv-
ní ocenil sílu těchto zbraní…

Toufar, Pavel: Intrikáni v české historii – svý-
mi intrikami psali příběhy lásky, vášně i nenávisti,
bojovali o moc i přízeň mocných a také často tou-
žili po bohatství. 

Kampwerthová, Karin: Tohle zvládneš (tipy
a triky pro zamilované) – důvodů k milostnému
trápení je dost a dost, proto pár osvědčených re-
ceptů a triků, jak se s ním vyrovnat, přijde vždyc-
ky vhod. A knížka je rádce zkušený i taktní. 

Poskitt, Kjartan: Náročné míry (délka, plocha
a objem) – co je delší: 10 cm, nebo 0,0001 km?
Dělá se vám při počítání obvodu, plochy a objemu
mdlo? Ale my vám chceme v této knize matema-
ticky dokázat, že mohou být i zábavné. 

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze pravidelně získávat e-mailem. V pří-
padě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu:
blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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Provoz městské
knihovny v prosinci

Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny
ve Slavkově u Brna, že poslední výpůjční
den v měsíci prosinci bude v úterý 21. 12.

Od 22. prosince 2005 do konce roku bude
knihovna uzavřena.

V roce 2006 bude zahájeno půjčování
v úterý 3. 1. od 9.00 hod. Děkujeme za po-
chopení.

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Informace ze Základní ‰koly
Komenského námûstí Zprávy ze Z· Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

V měsíci říjnu se děti ze ŠD při ZŠ Ko-
menského s vychovatelkami opět  zúčastnily
výletu. Tentokrát cílem návštěvy byla výstava
v Brně s názvem „Tajemný jednorožec –
zkameněliny v legendách a mýtech“.

Vystaveno bylo mnoho unikátních historic-
kých předmětů z našich i zahraničních institu-
cí – například bazilišek z Kabinetu kuriozit St-
rahovského kláštera, nebo roh jednorožce
z Přírodovědného muzea v Karlsruhe. Z vi-
deoprojekce jsme se dozvěděli o způsobech
vysvětlování vzniku zkamenělin. Pro pravěké-
ho člověka to byl amulet sloužící k rituálu, pro
antického myslitele byl  výsledkem působení
hvězd, pro Darwina důkazem vývoje života.

Po zhlédnutí výstavy měly děti  možnost
navštívit hravou dílnu. Zde rozpoznávaly
pravou zkamenělinu od podvrhu, seřazovaly
živočichy podle stáří na geologické časové
ose, skládaly kostru jednorožce, hrály si
s plošnými loutkami, tvořily přívěsky z břid-
lice a mnoho dalšího. Snahou vychovatelek
při výběru těchto aktivit je rozvíjení  znalostí
dětí z nejrůznějších oborů lidské činnosti, his-
torie, dějin i současnosti.

Za  ŠD D. Andrlová

Tajemný jednorožec

Tradicí se pomalu stávají akce pořádané naší
školou. Vždyť školní ples, Vánoce s Tyršovkou,
dny otevřených dveří apod. se začaly pořádat již
v roce 1992. Cílem těchto akcí není jen se poba-
vit, uvolnit a zapomenout na chvíli na všední sta-
rosti. Chceme, aby tyto akce napomáhaly rozví-
jet u našich žáků takové schopnosti jako je
komunikace, organizace práce a spolupráce
v týmu, a zároveň přispívaly k dobré spolupráci
mezi rodiči a školou. Umožňují nám totiž vždy
neformální setkání učitelů a rodičů. Navíc žáci
dostávají možnost prezentovat výsledky své prá-
ce a rodiče dostávají možnost srovnání. Výraz-
nou měrou tomu napomáhá to, že ve škole je re-
lativně málo dětí. Naší snahou je vytvářet ze
školy místo, kde probíhá spolupráce mezi školou
a rodinou. Učitelé, rodiče a žáci se ve velké vět-
šině vzájemně mezi sebou znají, a tak tvoří prak-
ticky jednu velkou rodinu.

24– 27. 10. se žáci 8.B naší školy zúčastnili
ve středisku Březová na Vysočině kurzu mediál-
ní výchovy. V úvodní části se hravou formou se-
známili s funkcí sdělovacích prostředků, poté si
vyzkoušeli přípravu zpravodajství. Zaměřili se
na práci s textem a učili se zacházet s kamerou.
Závěr patřil společnému hodnocení natočených
reportáží před televizní obrazovkou. Zajímavou
zkušeností jistě byla práce ve skupinách a tedy
komunikace s ostatními. Žáci se učili  prosadit
svůj vlastní názor, ale zároveň i akceptovat dru-
hé. To vše nejen při práci se samotnými médii
ale i v doprovodných částech, kdy se věnovali

Vánoční akademie
Proto si opět dovolujeme pozvat občany měs-

ta Slavkova na vystoupení našeho školního sbo-
ru u příležitosti vzpomínkových akcí ke 200. vý-
ročí bitvy u Slavkova, které se uskuteční
v sobotu 3. 12. ve 13.10 na hlavním pódiu na Pa-
lackého náměstí, a na již tradiční vánoční akade-
mii nazvanou Vánoce s Tyršovkou, která se
uskuteční ve středu 21. 12. v 17.00 h ve velkém
sále Společenského domu. vs

ekologickým projektům a protidrogové preven-
ci. Pobyt byl navíc doplněn celou řadou netra-
dičních sportovních disciplín. Nejvíce se líbil
paintball, ale své příznivce měly i nízké lanové
aktivity, „Rambo“ dráha, devítimetrová lezecká
stěna či lukostřelba.

A o tom, že se v Březové osmákům líbilo,
svědčí především nadšení, s jakým se do všech
aktivit pouštěli a závěrečná otázka: „Kdy sem
zase pojedeme?“ Šárka Navrátilová

Kurz mediální výchovy

Naší doménou není mít ve škole velké
množství kroužků. Ve Slavkově je Dům dětí
a ZUŠ, kde pracují profesionálové zabývající
se volným časem dětí. Naše kroužky mají za
úkol vhodnou formou doplnit a rozšířit vzdě-

Kroužek německého jazyka p. uč. Krejčová Po 13.15 – 14.00
Sportovní kroužek p. uč. Zehnálková Po 14.00 – 15.00
Klub mladých debrujárů p. uč. Zehnálková Út 13.30 – 15.00
Kroužek anglického jazyka p. uč. Fiala Čt 7.10 – 7.55
Sportovní gymnastika p. uč. Petrželová Čt 14.00 – 15.00
Sborový zpěv p. uč. Korbička Čt 13.45 – 14.45
Dramatická výchova p. uč. Zachovalová Čt 13.30 – 14.30

Kroužky v ZŠ Tyršova
lání těm žákům, kteří mají o to zájem. Krouž-
ky vznikají na základě dobrovolné dohody
mezi žáky a učiteli. O to lepších výsledků pak
dosahují. V letošním roce pracují u nás tyto
kroužky:

Učitelé a žáci Základní školy Tyršova
si vás dovolují pozvat u příležitosti

blížících se vánočních svátků
na vánoční akademii nazvanou

VÁNOCE S TYRŠOVKOU
Sejdeme se 

ve středu 21. prosince v 17 h 
ve velkém sále Společenského domu

Udûlejme radost na‰im dûtem!
V měsíci listopadu a prosinci 2005 proběhne

Sbírka výtvarných potřeb a hraček pro děti
z dětských domovů a pěstounských rodin. Sběr-
né místo: Městský úřad Slavkov u Brna, odbor
sociálních věcí – péče o děti. Pondělí, středa:
8–17 hod (po domluvě i v jiné dny – tel. 544 121
152, 153). Ve spolupráci s Městským úřadem
Slavkov u Brna akci pořádá

Občanské sdružení Vysokoškolští humanisté

Poděkování
O.s. Vysokoškolští humanisté děkuje všem

adoptivním rodičům, příznivcům a dobrovolní-
kům z jižní Moravy za zájem a pomoc při zajišťo-
vání našich projektů v ČR a v Africe v roce 2005. 

Mgr. E. Obořilová, koordinátorka projektu 
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Vážení občané a podnikatelé, jak se může-
te přesvědčit, náročná akce výmalby chrámu
po 50 letech s restaurováním osmi reliéfů
sousoší a tří kazatelen je dokončena.

Obracíme se však na vás s prosbou o po-
moc. Protože nám letos k dotaci JM kraje ne-
byla poskytnuta další očekávaná dotace, je
pro farnost největším problémem získání fi-
nancí k pokrytí povinné částky 50% podílu
vlastníka, který činí 1 milion korun. K 15. li-
stopadu jsme již shromáždili ve sbírkách
a osobních darech 442 000 Kč. Schází nám
ještě 558 000 Kč, které máme splatit do
konce tohoto roku. Chceme vás požádat
o finanční podporu výmalby kostela. 

Finanční příspěvky a sponzorské dary mů-
žete poskytnout:

• přispěním do pokladniček na veřejných
místech ve městě (sbírka je povolena Kraj-
ským úřadem)

• zasláním příspěvku na náš účet u České
spořitelny, číslo 15 61 23 43 89/0800 

• osobním předáním na faře
Nabízíme vám poděkování formou soupisu

dárců zveřejněných ve Slavkovském zpravo-
daji, ve farním časopise Urbánek a v kostele
během největší návštěvnosti při výročí bitvy

a prohlídkách betléma o Vánocích. Vystavíme
doklad o daru k snížení základu daně.

Cena v˘malby a restaurování 2 000 000 Kã
Z toho:
Dotace Jihomoravského kraje 1 000 000 Kã
K 15. 11. 2005 sbírky a dary 442 000 Kã
Schází 558 000 Kã

Náš chrám Vzkříšení Páně je jedinečnou
klasicistní stavbou v České republice, vytvá-
řející harmonický soudobý celek včetně inter-
iéru a výzdoby. Je největší kostel ve slavkov-
ském děkanství. Výška klenby stropu, která je
dřevěná, dosahuje výšky 25,2 m. Generální
oprava probíhá od roku 1995 (oprava krovu
a střechy, fasády, vstupního schodiště, kame-
nických prvků a hodin). Celkové náklady za
10 let oprav kostela činily 9 milionů korun ze
státních příspěvků, z rozpočtu Města Slavko-
va a ze sbírek v kostele. 

P. Mgr. Milan Vavro
římskokatolický farář a členové farní rady

Kontakty: Římskokatolická farnost Slavkov
u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 587, mobil: 604 280 160, e-mail:
rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: ne-

dûle v 8.00 a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro
dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Adventní duchovní obnova „Eucharistie v na-
‰em Ïivotû“, sobota 26. 11., sál u ‰kolsk˘ch ses-
ter, vede P. Miroslav Suchomel ze Starého Mûsta.
Pro seniory 9.30–12.00 (pfiedná‰ky, adorace, mod-
litba). Pro manÏele a rodiny s dûtmi 14.30–17.30
(modlitba chval, pfiedná‰ka, skupinky). Bûhem ob-
novy pfiíleÏitost ke svátosti smífiení. Hlídání dûtí za-
ji‰tûno. M‰e svatá v 17.30 s Ïehnáním ad-
ventních vûncÛ pro v‰echny na závûr.

Náv‰tûvy nemocn˘ch, 1. a 2. 12. dopoledne. 
Otevfiené kostely (Vzkfií‰ení Pánû a sv. Jana Kfitite-

le na ·pitálce), pátek 2. 12. a sobota 3. 12. od 9 do
17 h.

Rekviem za padlé v bitvû u Slavkova, pátek
2. 12. v 18.00, farní kostel. 

Modlitby za mír ke 200. v˘roãí bitvy, sobota 3. 12.
od 9.00 do 22.00, farní kostel.

M‰e sv. pro dûti o svátku sv. Mikulá‰e, po m‰i
setkání se sv. Mikulá‰em, úter˘ 6. 12. v 18.00, far-
ní kaple.

Slavnost Neposkvrnûného Poãetí P. Marie se
svûteln˘m prÛvodem, ãtvrtek 8. 12. v 18.00, far-
ní kostel.

Setkání rodin, nedûle 11. 12. od 15.00 na fafie. 
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 15. 12. v 8.00.
Svátost smífiení pfied Vánocemi, pondûlí 19. 12.

a úter˘ 20.12., farní kostel 17.00 - 19.00 h, zpovídá
více knûÏí. 

·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi, 24.
12. v 15.30, farní kostel (teple se obléci).

PÛlnoãní m‰e svatá, 24. 12. ve 23.00, farní kostel
(sbírka na novou v˘malbu kostela).

Benefiãní vánoãní koncert vûnovan˘ ve prospûch
v˘malby kostela, pondûlí 26. 12. v 16.00 farní kos-
tel, vstupné dobrovolné, zpívá pûveck˘ sbor Gloria,
Slavkov.

Prosíme, přispějte na výmalbu farního kostela

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
4. 12. Otrok pro pána Ïnû

11. 12. Jehova, vzne‰en˘ Stvofiitel
18. 12. Zachovejte si ãisté svûdomí v bezzákonném

svûtû
25. 12. Jak dobfie znáte Boha?
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíhají
vždy ve dvou částech. V 9.00 hodin začíná stu-
dium Bible a od 10.30 hod následuje kázání.
V prosinci vás zveme na soboty 17. a 31. 12. do
domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově uli-
ci č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice). Bližší in-
formace na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) www.casd.cz.

Přejeme vám, aby pro vás Vánoce nebyly jen
časem shonu nákupů a náročných příprav, ale také
obdobím radosti, zastavení a ztišení, aby se nevy-
tratilo původní křesťanské téma těchto svátků:

Když se Ježíš narodil, anděl oznámil: „...zvě-
stuji vám velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově.“ (Luk 2,10-11). Jeho první
příchod potvrdili mnozí svědci. Byli tam pastýři
z Betléma, mudrci z východu, Marie a Josef,

Anna a Simeon, kteří se o jeho příchodu nadpři-
rozeným způsobem dověděli. Ježíš je nebeským
darem pro tento svět. Darem, který nebyl zaba-
lený ve stříbrném nebo zlatém papíru, ale bylo to
„děťátko v plenkách, položené do jeslí“ (Luk
2,12). Tato událost zahrnuje celý rozsáhlý ves-
mír, přestože se odehrála na naší planetě v nuz-
ném přístřešku pro dobytek. Ten, jehož nebesa
nebes nemohla obsáhnout, byl uvězněn v těle
člověka. Byl naplněním proroctví vyhlašova-
ných od chvíle, kdy do Edenu vstoupil hřích. Pro
nás se narodil jako Dítě, a přesto jeho jméno je
„Divuplný rádce Božský bohatýr, Otec věčnosti,
Vládce pokoje“ (Iz 9,5). Byl nám dán jako Spa-
sitel. Ve víře poznáváme, že šlo o nejdůležitější
událost světové historie – že to byl největší dar,
který Bůh ze své nesmírné lásky lidem dal. Při-
šel na náš svět, aby se k nám přiblížil, aby nám
ukázal Boží lásku a dal nám věčný život.

Z církve adventistů sedmého dne
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Opustili nás
Dagmar Nováčková (75) 21. 10.
Alice Urbánková (81) 8. 11.
Miroslav Válka (62) 14. 11.
Vlastimil Karas (66) 14. 11.

�� MONTÁŽ ŽALUZIÍ, sítě proti hmyzu. Tel.

604 863 437, 544 220 577.

�� PRODÁM GARÁŽ v cihelně, cena doho-

dou. Tel. 777 095 159.

�� PRODÁM STAVEBNÍ PARCELU 650 m2

ve Slavkově na pěkném místě v dosahu inž.

sítí. Tel. 602 170 802.

�� MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky,

společnice, tanečnice a tanečníky. Ubyto-

vání zajištěno. Vysoký výdělek. Tel.: 604

234 234, 608 302 003. brno.moulinrouge.cz

�� PRODÁM BABETTU jednorychlostní.

Cena 3500 Kč. Tel. 602 170 802.

�� MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410, 544 223 504.

�� PRODÁM FORD FOCUS 1,8 TDCi Ghia

kufrový, r. v. 1999, zl. metalíza, 147 000 km.

Cena 165 000 Kč. Tel. 602 170 802.

�� KOUPÍM garáž na Zl. Hoře. Tel.: 544 227 377.

�� ČIŠTĚNÍ koberců, sedacích souprav. Tel.

604 863 437, 544 220 577.

�� KOUPÍM MENŠÍ RD ve Slavkově i pro

rekonstrukci. Ideálně velikost 3+1, dvorek

nebo menší zahrádka, dobré parkování.

Tel.: 603 459 837 nebo lenakra@seznam.cz.

�� VÝROBA OCHRANNÝCH SÍTÍ proti hmyzu

a řetízkových žaluzií za nízké ceny dle vašich

rozměrů. Slevy montérům. Tel.: 607 522 744.

INZERCE

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Přišlo ráno, přišel nový den, s bolestí svou jsi odešel.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 4. prosince uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opustil

náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV MOUDRÝ
z Hodějic

S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 6. prosince by oslavil 80. narozeniny náš drahý manžel, tatínek,

bratr, dědeček, švagr a strýc, pan 

Z D E N Ě K  F L O R I Á N
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.

Vzpomínka

Dne 9. prosince vzpomeneme smutné 1. výročí úmrtí našeho milého manžela,
tatínka a dědečka, pana 

JA N A  L O H N I C K É H O

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S vděčností vzpomínají manželka, syn Jan a syn Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,

děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Osud nám vzal, co drahé nám bylo, jen prázdný domov

a mnoho vzpomínek zbylo.
Dne 25. listopadu tomu budou dva smutné roky, co nás opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinou.

Vzpomínka
Odešlas, maminko, neznámo kam, vzpomínka na Tebe zůstala nám.

Dne 1. prosince vzpomeneme 3. výročí, kdy nás opustila paní 

RŮŽENA HALAMKOVÁ

S láskou stále vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Hradební 1441 od 8 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Pravidelně (2x ročně) konané setkání
Klubu slavkovských výrobců utopen-
ců spojené s degustací a vyhodnoce-
ním výrobků jeho členů. Na fotogra-
fii je degustační komise pod vedením
J. Strachoně (zcela vpravo).

Malíř
Josef Klír

Zveme vás na křest knihy Malíř Josef Klír,
který se uskuteční v neděli 11. prosince ve 14 h
v Salla terreně slavkovského zámku. Průvodní
slovo přednese PhDr. Jiří Pernes. Zahraje klari-
netové trio ZUŠ F. France ve Slavkově.

Josef Klír působil na začátku 20. století ve
Slavkově, kde mj. na pozvání hraběte Kounice
restauroval zámeckou galerii. red.
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NFORMACEiNFORMACE
S L A V K O V S K O 2 0 0 6

Připravujeme nové vydání ročenky. Pokud v minulém vydání Informací Vaše fir-

ma v seznamu podnikatelů chyběla a chcete, aby o Vás ostatní věděli, máte

možnost bezplatně se zaregistrovat na internetové adrese

www.bmtypo.cz 
Máte-li zájem o velmi účinnou inzerci v ročence, kterou se listuje celý rok, na-

pište na info@bmtypo.cz nebo volejte na tel. 739 020 430 (R. Ondráčková). Pod-

mínky pro inzerci a ceník najdete na adrese www.bmtypo.cz

V pondělí 17. 10. 2005 končil řádný termín
pro předávání příspěvků do 10. (říjnového) čísla
Slavkovského zpravodaje. Téhož dne jsem pře-
dal v podatelně MěÚ dvoustránkový příspěvek
adresovaný redakční radě zpravodaje (dále jen
RR). V příspěvku Slavkovské dny smíření 2005
aneb S čím se smířit nelze jsem se zamýšlel nad
historií, současností a budoucností Slavkov-
ských dnů smíření. V průvodním dopise jsem
žádal RR o přetištění příspěvku v plném znění
s tím, že s redakčním zkrácením nesouhlasím.

RR se příspěvkem zabývala ve středu 19. 10.
Příspěvek k uveřejnění nezařadila údajně proto,
že přesahoval půl strany formátu A4. Se zřete-
lem k platným pravidlům pro činnost RR,
schválenými 7. 2. 2000 na 24. schůzi rady měs-
ta, na to měla RR nepochybně právo. Pravidla
ale také stanoví, že RR se zabývá příspěvky pře-
danými v řádných termínech (s výjimkou stá-
lých rubrik), kdežto příspěvky doručené po uzá-
věrce zařadí – s výjimkou aktuálních příspěvků
– na pořad jednání příští schůzky RR. Příspěvky
před tím musí projít gramatickou a jazykovou
korekcí pověřeného člena RR.

Předpokládám, že to vše platí i pro příspěv-
ky z Historického muzea ve Slavkově. Jestliže
ano, jak je možné, že RR schválila ke zveřej-
nění v říjnovém zpravodaji devět článků autorů
z HM bez dodaného textu, jen podle předaných
nadpisů článků, a s nimi i příspěvek Rev. Jaro-
slava Kratky, předsedy Rady SIS, nadepsaný
Slavkovská iniciativa smíření? Ověřil jsem si,
že všechny tyto články předal na nosiči přímo
do tiskárny zaměstnanec HM p. Mgr. Blažek,
a to ve čtvrtek 20. 10. Tak se samozřejmě sta-
lo, že bez korektury prošlý příspěvek p. Kratky
má kromě gramatických chyb i dvě trapné věc-
né chyby. Pan starosta je v jedné větě titulova-
ný „Mgr. Petr Kostík,“ v jiné větě „ing. Petr
Kostík“. Na jiném místě je vysloveno poděko-
vání za společný oběd „Zemědělskému ob-
chodnímu družstvu Hostěnice“ místo správné-
ho „Rostěnice, a. s.“ V tiskárně jsem se
dozvěděl, že takový postup není ze strany HM
ojedinělý.

Co vy na to, rado města, není to recept jak
obcházet vámi schválená pravidla?

JUDr. Miloslav Honek

IDS ve Slavkovû u Brna
Musím se vrátit k článku o IDS ve Slavkově

u Brna. Nejprve by mě zajímalo, z čeho autor
článku podepsaný jako MÚ ve Slavkově
u Brna, odbor dopravy a SH, nabyl dojmu, že
o tento systém je ve městě Slavkov u Brna
opravdu „zájem“. Byla jsem jednou z těch, co
si přišli návrh IDS poslechnout, neboť na pra-
videlné lince do Brna dojíždím bezmála 20 let
a nenabyla jsem tohoto dojmu. Tento systém
nás vrací o spoustu let zpět. Nevím, jak moc je
pro cestující výhodné čekat na spoje z okolních
obcí, už vůbec není výhodné pořídit si před-
platnou jízdenku. Každý, kdo totiž do Brna do-
jíždí pravidelně, mi potvrdí, že je možné cesto-
vat i jinými dopravními společnostmi než je
VYDOS, a tudíž není výhodné měsíční před-
platné, tak jak bylo firmou Kordis prezentová-
no. Taky si dovolím podotknout, že pro někte-
ré cestující není zrovna příjemné nebo vhodné
cestovat vlakem, a proto volí cestu autobusem
a ne tak, jak bylo na setkání řečeno, že cesta
vlakem je velmi výhodná. Dále si dovolím po-
dotknout, že o posílení spojů ve večerních ho-
dinách a o víkendech nebylo zmíněno, nebo jen
velmi okrajově. O čem hovořil pan starosta
Mgr. Kostík, bylo jen to, že se bude snažit do-
hodnout posunutí spoje v ranních a večerních
hodinách. Není dle mého názoru řešení posu-
nutí autobusového spoje o čtvrt hodinu na
22.45, neboť pro toho, kdo jede do Brna za kul-
turou (kino, koncert, divadlo) tento krátký ča-
sový posun nic neřeší, vzhledem k začátku kul-
turních akcí. Dále mě velmi pobouřilo zvednutí
ceny jízdného a prodloužení doby cestování na
trase Slavkov–Brno, neboť bylo řečeno, že do
Holubic se bude zajíždět a zastavovat na třech
zastávkách, a to cestu rozhodně neprodlouží
o „pouhých“ pět minut. Takže místo 35 minut
bude dle mého názoru cesta trvat minimálně
45–50 minut. Navíc v ceně jízdného je zahrnu-
ta i cena za použití MHD. A pokud MHD ne-
využívám, proč mám platit o 7 Kč více? Tak se
jen znovu ptám, komu tento nový systém od
11. 12. 2005 prospěje? Rozhodně ne těm, co
potřebují denně dojíždět za prací do Brna za co
nejkratší dobu a co nejlevněji.

Zita Lysáková

Otevfien˘ dopis Radû mûsta Slavkova u Brna� �

�
Arogance, nebo hloupost – jinak si nedove-

du vysvětlit výrok dvou „žen“, který vyřkly při
hádce na Brněnské ulici.

Již na náměstí jsme při procházce s rodinou
minuli dvě ženy se psy, asi basety, z nichž je-
den nebyl na vodítku, a ani jeden neměl košík.
Na Brněnské ulici se pes puštěný na volno ne-
čekaně rozběhl za mladší dívkou na kolečko-
vých bruslích, která se ho samozřejmě poleka-
la, protože na ni začal zblízka štěkat. To už se
naše děti lekly, ale majitelka psa pouze na něj

zavolala, ale nechala ho nadále bez vodítka.
Hned vzápětí se pes rozběhl k našim dětem
a začal na ně štěkat; také se polekaly. Upozor-
nili jsme ženu, že má mít psa na vodítku a s ná-
hubkem, na což řekla, že pes je štěně (odhadem
měl k dvaceti kilogramům) a nikomu neublíží.
Po vzrušené hádce, kdy jsem ženě řekl, že jest-
li ten pes ještě ohrozí naše děti, nebo mě, že ho
zabiju, mi mimo jiné řekla: „Nešahejte na něj,
ten pes má stejně větší cenu než – domyslete si
kdo…“  Asi myslela mě, ale vzhledem k tomu,
že se hnal po dětech, je možné, že myslela
i děti. Když jsem jí řekl, že půjdeme na policii,
protože podle vyhlášky má být pes na vodítku
a s náhubkem, tak mi řekla, že na policii děla-
la rok a že jí tam stejně nic neřeknou.

Nemám nic proti slušným majitelům psů,
ale nenechme se utlačovat od těch, co si mys-
lí, že pes má větší cenu než člověk, nebo do-
konce dítě. Je otázka, jestli tato žena nepatří
mezi ty, kteří si opravdu pořídí psa místo dítě-
te, nebo jako módní doplněk a podle toho se
i chovají. A o argumentaci, že je to štěně, že
nikomu neublíží, se dovídáme poslední dobou
v médiích, kdy se pak všichni strašně diví, že
ten pes někoho napadl. Rudolf Ruský

Člověk, nebo pes?

Hudební večer v ZUŠ
V úterý 15. listopadu v 17.00 hod. se usku-

tečnil v sále ZUŠ Františka France ve Slavko-
vě hudební večer žáků věnovaný tentokrát
200. výročí bitvy u Slavkova. V nástrojovém
obsazení dominovaly zobcové flétny a mohli
jsme slyšet jak skladby klasické (Vivaldi,
Marcello), tak i současné (Hošek). Nechybě-
ly pochopitelně i další nástroje, a to klavír,
kytara, housle a pěkným zpestřením byly i pě-
vecké vstupy. Pohodový večer se vydařil,
a tak je na místě poděkovat všem účinkujícím
a učitelům, kteří své žáky zodpovědně připra-
vili. Antonín Vodička

Policie informuje
• V týdnu od  17. 10 do 23. 10. došlo na silnicích
našeho okresu ke 47 dopravním nehodám. Dvě
osoby byly usmrceny, dvě utrpěly těžká zranění
a deset účastníků silničního provozu bylo zraně-
no lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na
4 017 200 Kč. Na 6 dopravních nehodách měl
podíl alkohol.  Z toho jen od pátku do neděle po-
licisté šetřili 26 dopravních nehod se 2 usmrce-
nými osobami a na 3 dopravních nehodách měl
podíl alkohol.
• K vážné dopravní nehodě došlo na sil. I/50
v blízkosti čerpací stanice Benzina dne 21. 10.
ve 22.45 hod. Osobní vozidlo Peugeot 405, ří-
zené 38letým řidičem při jízdě za deště ve smě-
ru na Bučovice, se zezadu střetlo s cyklistou
(1968), který při převozu do nemocnice zemřel.
Způsobená škoda je 16 000 Kč.

mjr. Alois Gryc

Svoje pfiíspûvky do zpravodaje
posílejte na adresu

info@bmtypo.cz
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22. listopadu proběhne kolaudace 16 byto-
vých jednotek ve Slovanské ulici. Možnost
nového bydlení ve Slavkově využilo dalších
16 rodin, v převážně větších, třípokojových
bytech. Nemalou roli při výběru bytů hrál
přístup stavební firmy k tradičním technolo-
giím výstavby. Byty jsou postaveny z cihel-
ného zdiva, které zajišťuje v našich povětr-
nostních podmínkách čtvera ročních období
dostatek akumulačních schopností, a tím
i velmi dobrou tepelnou setrvačnost. Spolu
s důrazem na řádné zateplení bytů a velmi
dobré tepelně izolační vlastnosti oken se ná-
klady na topení (vč. odběru teplé vody) po-
hybují kolem 850 Kč/měsíc, což noví majite-
lé velmi kladně hodnotí. Samostatný kotel
pro každý byt je samozřejmostí.

Bytová výstavba v této lokalitě bude po-
kračovat již posledním blokem. V něm budou
rovněž větší třípokojové byty, které zajišťují
rodinám dostatek komfortu k řádnému by-
dlení.

Nelze opomenout, že se jedná i o velmi
dobru investici, která u těchto nákladových

bytů bude i nadále stoupat a přibližovat se tak
cenám v okolních státech.  Pro budoucí zá-
jemce je možná prohlídka těchto bytů – den
otevřených dveří se koná v sobotu 26. 11. od
10 do 16 hod. hl

Ve Slavkově přibyly další byty

Pozvánka
Srdečně vás zvu na setkání grémia Slav-

kovské iniciativy smíření, tentokrát hodnotí-
cího, které – díky laskavosti našich drahých
sestřiček – se uskuteční v Charitním domě
kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje na
Velehradě v pátek 9. prosince v 17.00 hod.

Program:
17.00–18.00: Ekumenická bohoslužba –

předsedající pomocný biskup olomoucké ar-
cidiecéze Mons. Josef Hrdlička. Zúčastní se
také Bp. Vladislav Volný a předseda synodu
Církve evangelicko-augsburské a předseda
Slezské části Ekumenické rady Polska ks.
Jan Gross

18.00–18.45: Společná večeře
18.45–20.00: Vyhodnocení Slavkovských

dnů smíření 2005 a příprava na rok 2006.
Co nejdřív potvrďte svoji účast, resp. ne-

účast, abych mohl nahlásit sestřičkám počet
na večeři. Můžete i telefonovat: 736510810.
Zdraví a ze srdce žehná

Rev. Jaroslav Kratka, OLJ

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 12.
prosince. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše pří-
spěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)P

o
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a

Setkání bylo slavnostně zahájeno preziden-
tem Motoklubu Jaroslavem Markem v 11 ho-
din na nádvoří firmy LIKO-S a pak už násle-
dovaly nejrůznější zajímavé akce a soutěže.
Velkou pozornost diváků vzbudila „přetlačova-
ná“ motocyklů, jízda zručnosti a hod motocyk-
lovým rámem do dálky. Terénní jezdci si také
vyzkoušeli motokrosovou trať, která je součás-
tí areálu firmy a je využívána k přípravě mla-
dých jezdců. Všichni účastníci měli možnost si
ve stánku firmy KTM zakoupit potřebné sou-
částky, oblečení a doplňky ke svým strojům
a hlavně si prohlédnout a také vyzkoušet nové
modely KTM 2006. Na zapůjčení a vyzkouše-

ní špičkových strojů KTM se brzy vytvořila
fronta zájemců a motorky šly z ruky do ruky.
Příznivci jedné stopy, a to nejen z okolí Slav-
kova, se měli možnost společně pobavit a vy-
měnit si zkušenosti a názory.

Hodinu po poledni se všichni jezdci seřadili
do jednoho šiku a vydali se na slavnostní jízdu
ulicemi Slavkova. Jejich průjezd vzbudil na
místech, kterými roj jezdců projížděl, zaslouže-
nou pozornost. 

Všem jezdcům a divákům se tato zdařilá akce
velice líbila a už nyní je naplánován jarní sraz,
s ještě bohatějším programem. Takže Slavková-
ci se mají na co těšit! Text a foto: Jiří Stratil

Slavkov ve znamení motorek
V sobotu 22. října 2005 se do Slavkova u Brna sjely motocykly všeho druhu, napočítali jsme

jich více než 80, a s nimi asi dvě stovky jezdců a diváků. Konal se zde v pořadí již druhý sraz
motocyklů, který uspořádal slavkovský Motoklub Austerlitz ve spolupráci s firmou LIKO-S. 

Přetlačovaná na motorkách vzbudila velký zájem diváků. Motocyklové defilé na Palackého náměstí.

Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Zámecký park na podzim. Foto: J. Blažek
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

BAREVNÝ TÝDENNÍ STOLNÍ

kalendář Slavkov u Brna
již v prodeji!
• barevné fotografie Slavkova

v průběhu roku

• významné akce pořádané
ve Slavkově v příštím roce vyzna-
čené přímo v příslušných dnech

STAR WARS 3: POMSTA SITHÒ. EWAN McGREGOR, HAYDEN
CHRISTENSEN, NATALIE PORTMAN. Sága se uzavírá. Separatistická
armáda druidÛ se pokou‰í uniknout z obléhaného mûsta  se sv˘m cen-
n˘m rukojmím, dva rytífii se pokou‰í polapeného kancléfie zachránit…

FANTASTICKÁ âTY¤KA. JESSICA ALBA, CHRIS EVANS, MICHAEL
CHOKLIS. Akãní dobrodruÏství STAR WARS 3: POMSTA SITHÒ.
EWAN McGREGOR, HAYDEN CHRISTENSEN, NATALIE PORTMAN.
Sága se uzavírá. Separatistická armáda druidÛ se pokou‰í uniknout
z obléhaného mûsta  se sv˘m cenn˘m rukojmím, dva rytífii se pokou‰í
polapeného kancléfie zachránit…

FANTASTICKÁ âTY¤KA. JESSICA ALBA, CHRIS EVANS, MICHAEL
CHOKLIS. Akãní dobrodruÏství ãtvefiice celkem obyãejn˘ch lidsk˘ch
bytostí, které v sobû najednou objevují neobyãejné schopnosti

SIN CITY: MùSTO H¤ÍCHU. BRUCE WILLIS, MICKEY ROURKE,
JESSICA ALBA, ELIJAH WOOD. Dûj ãtyfi povídek se odehrává v mo-
rálnû pokleslé, zloãinem zamofiené metropoli, kde je policie tak zko-
rumpovaná, jako jsou ulice smrtelnû nebezpeãné

STOPA¤ÒV PRÒVODCE PO GALAXII. Intergalaktická komedie, vesmír-
né dobrodruÏství s hledáním základní otázky Ïivota, vesmíru a vÛbec. 

MADAGASKAR. Nejlep‰í kreslená komedie roku. Skvûl˘ dabing v po-
dání Filipa BlaÏka, Václava Vydry a Zby‰ka PantÛãka. 

KARLÍK A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU. JOHNNY DEEP, FREDDIE
HIGHMORE. Kuzelná filmová adaptece dûtské klasiky vás zavede do
svûta tak nového a fantastického, Ïe nebudete chtít zme‰kat jedin˘ la-
hodn˘ okamÏik! 

POLÁRNÍ EXPRES. TOM HANKS. Vítejte na palubû polárního expresu,
kde je bûhem cesty podávána horká ãokoláda rozvern˘mi ãí‰níky a do-
brodruÏství ãeká v kaÏdém vagonu.  

RUKOJMÍ. BRUCE WILLIS. Elitní vyjednavaã má jen jednu noc na zá-
chranu rukojmí. Obûtuje cizí rodinu, aby ochránil svou vlastní

VÁLKA POLICAJTÒ. GÉRARD DEPARDIEU, DANIEL AUTEIL. Dva po-
licajti s odli‰n˘m postojem k práci se stfietávají pfii jednom pfiípadu.
KaÏd˘ postupuje sv˘mi metodami. Jak skonãí válka policajtÛ ve chví-
li, kdy jeden z nich uÏ nemá co ztratit?

ZEMù V OHROÎENÍ. LUKE PERRY, MICHAEL DORN. Pfii v˘zkumu ze-
mûkoule je nalezeno nûkolik neidentifikovateln˘ch nukleárních pfiístro-
jÛ. V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe se jedná o následek vládní operace, která
mûla zajistit pfiísun energie z hlubin Zemû…

SÍLA DOPADU. Astronomka a vojensk˘ pilot zosnují plan, jak se dostat
k uskladnûnému vojenskému laseru, aby se jim podafiilo odklonit as-
teroid a zabránit tak sráÏce se Zemí.

VALIANT. Animovan˘ pohádkov˘ film z fií‰e holubÛ s ãesk˘m dabingem
Vojty Kotka, Vladimíra âecha a Jana Pfieuãila.

UÎ JSME TAM. ICE CUBE, NIA LONG. Superkomedie o rodiãích a dûtech,
ktefií se vydávají na v˘let, na kter˘ nikdy nezapomenou – a vy taky ne!  

CARLITOVA CESTA: ZROZENÍ GANGSTERA. JAY HERNANDEZ,
MARIO VAN PEEBLES. Nenasytná touha po penûzích a moci zavede
Carlita do brutálního podsvûtí New Yorku, kde vládnou pouze peníze
a kde platí jedin˘ zákon: oko za oko, zub za zub. 

VÁNOCE NARUBY. TIM ALLEN, JAMIE LEE CURTIS, DAN AYKROYD.
Komedie o tom, Ïe nelze bojkotovat Vánoce, ale pûknû si je uÏít s ro-
dinou i sousedy. 

PÁD DO TMY. ·estice dívek zÛstane uvûznûna v jeskyních. Pfii hledání
v˘chodu se setkávají s dal‰ím nebezpeãím. V dívkách se probouzejí ty
nejprimitivnûj‰í pudy a nutí je dûlat v‰e, aby uspûly v boji s nepopsa-
telnou hrÛzou, která útoãí bez varování a stale znovu.

VLAK SMRTI. ARNOLD VOSLOO. Gangstefii  pfievzali nadvládu nad vla-
kem s poutníky. Jedin˘ muÏ mÛÏe odvrátit katastrofu. DokáÏe zne‰kod-
nit zloãince dfiív neÏ vypustí ve vlaku smrteln˘ virus? Nelítostn˘ sou-
boj s ãasem zaãíná. ánit…

MASKA JUNIOR. Více neplechy, vice chaosu… a vice kouzel. Maska je
zpátky. Uplynulo deset let od v‰ech zmatkÛ a Lokiho maska si na‰la
znovu cestu do mûsta. 

POSEDLÁ. HEATHER GRAHAM, JAMES PUREFOY. Po dlouhé dobû ãe-
kají manÏelé dvojãata. Jak se porod blíÏí, zaãíná mít Ïena podezfiení, Ïe
nûco není v pofiádku. Dûti, které v sobû nosí nejsou její, ale ëáblovy…

KOMA. ANDY GARCIA, FRANCES O’CONOR. Lékafika, která má pomoci
dvûma sourozencÛm, je obvinûna z pokusÛ na lidech a celá její práce
je zpochybnûna. Léãení obou dûtí je ohroÏeno. 

HOTEL RWANDA. SOPHIE OKONEDO, DON CHEADLE, NICK NILTE,
JEAN RENO. Jeden obyãejn˘ muÏ sebral neobyãejnou odvahu a za-
chránil Ïivoty tisíce bezmocn˘ch uprchlíkÛ tím, Ïe jim poskytl úkryt
v hotelu, kter˘ vedl.

LÁSKA A JINÉ PRÒ·VIHY.  JIMI MISTRY, JENNIFER LOVE HEWITT,
DOUGRAY SCOTT. Jak daleko byste za‰la, abyste si otestovala svého
manÏela? A jak daleko byste za‰la, abyste si ho udrÏela? 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Dějištěm letošního mistrovství světa rádiem ří-
zených modelů cestovních vozů měřítka 1:5 se
spalovacími dvoudobými motory se stala ve
dnech 22.–27. srpna švýcarská vesnička Lostallo.
Do překrásného prostředí malebné vísky lemova-
né vysokými horami se ke klání o mistra světa
sjelo celkem 142 jezdců ze všech kontinentů
(mimo Afriku).

Obrovským úspěchem pro naši zemi bylo přidě-
lení pěti míst na startu. Naše reprezentace odjela ve
složení: trenér Dušan Bayer, týmový mechanik
Zdeněk Žaroský a jezdci Martin a Aleš Bayerové,
Martin Pater, František Fráňa a Jirka Adámek.

Před prvními měřenými rozjížďkami provedl
technický inspektor pan Petermann kontrolu
a označení všech přihlášených modelů. Zároveň
byla přítomna komise k posouzení nejkrásnější
designérské práce na karoseriích modelů. A hned
přišlo první překvapení – 1. místo za nejlepší de-
signérskou práci na karoserii HONDA ACCORD
si odvezl náš reprezentant Martin Bayer! Na této
karoserii se podepsala ruka našeho „dvorního“ la-
kýrníka Honzy Šuléře z Ostravy, který nejen nád-
herně upravuje naše modely, ale i svým jezdec-
kým uměním v seriálu mistrovství ČR cestovních
vozů spadá do popředí výsledkové tabulky. Cenou
za 1. místo – nádhernou skleněnou kostkou s ho-
logramem trati a popisem uvnitř – se může pyšnit
zatím jako jediný člověk v naší republice.

Všech 142 nažhavenýchjezdců zahájilo v úterý
své první měřené rozjížďky na 3 plus 10 minut. Ze
zvučných jmen mistrů světa a Evropy nechyběl

ani jediný. K velkému bumu došlo hned po ukon-
čení 1. a 2. jízd, kdy na 1. místo vystřelil jako ra-
keta náš Martin Bayer. Najednou se naše boxy za-
čaly plnit jezdci zvučných jmen, kteří jen uznale
pokyvovali hlavami a náramně se zajímali o na-
stavení Martinova vozu. Další naší reprezentanti
se umístili takto: 27. Aleš Bayer, 30. Martin Pater,
83. Jirka Adámek a 107. Franta Fráňa. Čtyři nej-
lepší měli bez dalších jízd zajištěna první čtyři
místa na startu velkého finále MS. Své prvenství
Martin uhájil a měl zajištěnu nejlepší pozici na
startu. A nejen to – vytvořil svou skvělou jízdou
nový traťový rekord na kolo – 25,858 s.

V sobotu po ukončení posledního semifinále se
rozpršelo. Byla svolána porada, zda jet finále
v tomto počasí, ale verdikt byl jasný – finále se
pojede! Pro mnoho jezdců nastal problém, které-
mu se nevyhnul ani náš Martin Bayer. Auta měli
nastavena na suchou trať a na mokro neměli čas
vyzkoušet a nastavit model dle svých představ.
Martin nemohl uplatnit sílu svého motoru a svůj
um na plné obrátky. Snažil se, co to šlo, ale lepší
než na 4. místo to nebylo. Další pořadí našich re-
prezentantů: 11. Martin Pater, 3. AIeš Bayer, 88.
Jirka Adámek a 111. František Fráňa.

Co říci závěrem? Možná z Martinovy strany
bylo konečné 4. místo vzhledem k průběhu celé-
ho týdne trochu zklamáním. Ale v očích nás
všech se stal naším národním hrdinou, poněvadž
v historii našeho modelářství rádiem řízených
modelů, dosáhl opravdu historického výsledku.

Ing. Martin Kubička

Historický úspěch
slavkovských
modelářů

vhodn˘ dárek firem pro své obchodní partnery
(info 605 742 853 nebo info@bmtypo.cz)
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okénko
Práce na zahradû v prosinci. Jak˘ byl zahrádkáfisk˘ rok.

Pranostika: V prosinci-li zimy není, později při-
jíti nelení.

Zima se pomale vkrádá do zahrad a sadů. Slu-
neční paprsky ztrácejí na síle. Příroda přechází do
hlubokého spánku. Jen zahrádkář nemůže usnout
na celou zimu, protože ještě musí očistit, opravit
a nakonzervovat veškeré nářadí. Chemické příprav-
ky na ochranu rostlin uložit do chladné a temné
místnosti, kde nesmí zmrznout, aby se nesnižovala
jejich účinnost. Pokud to počasí dovolí, odstraníme
ze sadu všechny suché a nemocné stromy a keře.
Kontrolujeme uložené ovoce, zeleninu a sadbový
materiál pro příští rok. Vadné kusy vyřadíme. Nast-
ražíme pastičky a návnady na myši, které se stahu-
jí k obydlím a do sklepů. Zamýšlíme se nad příči-
nami úspěchů a neúspěchů, studujeme odbornou
literaturu a vše konzultujeme s kolegy zahrádkáři
a odborníky. Uděláme si obrázek o právě končícím
roce. Nám se jevil takto:

Je již tradicí, že vánoční svátky v našem kraji ne-
bývají bílé a teploty se pohybují i v noci nad nulou.
Letos tento ráz počasí vydržel až do poloviny led-
na, kdy v noci přituhlo, a potom i napadl sníh. Tak-
to se střídal déšť a sníh až do poloviny března, kdy
srážky činily celkem 105 mm. V polovině března se
začalo oteplovat a sluníčko prohřálo zem natolik, že
již počátkem dubna mohly být sázeny brambory
a zaseta zelenina. Začaly kvést broskve, meruňky
a ostatní peckoviny… a 22. dubna přišel mráz –3
°C a v mrazových kotlinách vše zmrzlo. Uchránily

se některé jabloně a ve vyšších polohách také oře-
chy. Úroda však byla mizivá. Letošní rok byl velmi
bohatý na vláhu. Do konce července napršelo již
420 mm a bylo 45 deštivých dnů, což je tolik, co za
celý minulý rok. Letošní léto bylo typické tím, že se
střídala období parných dnů se dny deštivými. Re-
kordní teploty jsme zaznamenali koncem července,
kdy bylo ve stínu naměřeno 34,8 °C, a na slunci to
bylo horší. V těchto parnech začala sklizeň obilí.
Deštivé počasí a vysoké denní teploty měly přízni-
vý vliv na růst vegetace. Letorosty na stromech do-
sáhly až 80 cm a tráva a plevel rostly a rostly. V le-
sích rostlo mnoho hub a to byl špatný signál
k tomu, že se objevily houbové choroby na ovoc-
ných stromech. Hnědé americké padlí na angreš-
tech bylo tak silné, že některé angrešty musely být
zlikvidovány. Také byl silný výskyt strupovitosti
a sazovitost na citlivých odrůdách jabloní a plíseň
bramborová i na rajčatech.

Podzim byl velmi suchý, s dešťovými srážkami
za září 20 mm a za říjen dokonce jen 3 mm, ale
s teplým počasím a babím létem. Půda byla natolik
suchá, že se nedala vůbec provádět orba a zaseté
ozimy vůbec neklíčily. Ve slunečných dnech bylo
velmi krásně při procházkách podzimní přírodou,
kdy s pohledem na barevnost stromů s opadávají-
cím listím jsme se loučili s podzimem a připravo-
vali se na zimní sychravé dny.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža.

14. listopadu byl Světový den diabetu na počest
narozenin objevitele inzulinu kanadského lékaře
F. G. Bantinga. Také ve Slavkově a Velešovicích
jsme se zúčastnili celosvětového „Pochodu proti
diabetu“. Aktuálně jsme zařadili přednášku
PharmDr. Hany Machové o posílení imunity a pre-
vence před chřipkovým onemocněním. Pro členy
naší organizace a pro diabetické děti připravujeme
na 20. prosince v restauraci Gól přátelské poseze-
ní u stromečku pod názvem „Vánoce s diabetem“.

Blíží se konec roku, kdy každý bilancuje, co se
podařilo a jak pokračovat dál. Takto se v sobotu 19.
11. zamýšleli delegáti 7. sjezdu Svazu diabetiků
ČR, který se konal v Praze. Svaz bude i nadále po-
máhat diabetikům ke zlepšení kvality jejich života.

A teď několik slov o tom, co si může dovolit di-
abetik o Vánocích. I o svátcích musíme dodržovat
léčebný režim a v jídle počítat množství sacharidů,
častěji si pomocí glukometru změřit glykémii
a podle toho upravit léčbu. Na Štědrý den večer si
můžeme dát porci tradičního kapra s bramborovým
salátem, ve kterém bude více zeleniny. Odpustíme
si tučné vepřové pečínky a smažené řízky a nahra-
díme je kvalitním kuřecím, nebo krůtím masem se
zeleninovou přílohou. Vánoční cukroví je jen zpest-
řením jídelníčku, ale ani dia pečivo nemůžeme kon-
zumovat v libovolném množství. Proto raději dopo-
ručujeme připravit si ovocný pohár s tvarohem
a nízkotučnou šlehačkou. Z ovoce upřednostňuje-
me grepy, kiwi a tradiční české jablíčko. Z nápojů
ovocné nebo bylinné čaje, minerálky, výjimečně po
jídle 1–2 dcl přírodního vína nebo jedno pivo. Vyu-
žijme volno o svátcích k vycházkám do přírody, ne-
zapomeňme se vhodně obléct a obout, vzít si něja-
ké sušenky, ovoce, teplý čaj.

A ještě aktuálně doporučený jídelní lístek na
silvestra, který obsahuje 224 g sacharidů, tj. 23
VJ: snídaně: čaj nebo bílá káva, vánočka nebo ja-
blkový závin (2 plátky); svačina: rohlík, máslo,
sýr Eidam, kiwi; oběd: zeleninová polévka, vepřo-
vý kotlet marinovaný, rýže, celerový salát s jablky
nebo jiná zelenina; svačina: káva, 2 plátky tvaro-
hová bábovka; večeře: obložené chlebíčky, ovocný
salát, přípitek (2,5 dcl vína). Děkujeme všem, kte-
ré jsme naším programem pro zdravý život oslovi-
li a zúčastnili se na něm. Přejeme příjemné proži-
tí vánočních svátků, pevnou vůli, hodně zdraví,
splnění všech vašich přání a dobré vykročení do
nového roku 2006!

Fotografií se ještě vracíme ke slavnosti, která se
konala v Brožíkově síni Staroměstské radnice
v Praze, kde převzal místostarosta Ing. Ivan Char-
vát za město Slavkov diplom a poděkování ústředí
Svazu diabetiků ČR za významnou pomoc diabe-
tikům. Marie Miškolczyová

Dalšího skvělého úspěchu na prestižní bar-
manské soutěži Finlandia Junior Cup 2005, ko-
nané ve dnech 24.–26. října, dosáhli studenti
Integrované střední školy Slavkov u Brna v Ma-
riánských Lázních. Po vítězství v roce 2001 do-
sáhli i letos na nejvyšší příčky.

Lenka Rufferová zvítězila v absolutním
hodnocení míchaných nápojů (Long i Short
drink) a Jakub Dvořák se umístil na kvalitním
4. místě. Získali tímto i celkové vítězství v ka-
tegorii hodnocení škol, což v konkurenci vyhlá-
šených hotelových škol České republiky (Mari-
ánské Lázně, Karlovy Vary, Praha, Chrudim),
ale i hotelů (Grandhotel Pupp aj.) je nevídaným
úspěchem. Oba dva reprezentanti školy jsou
studenti 3. ročníku studijního oboru Hotelnictví
a turismus.

Za úspěšnou reprezentaci škol, ale i celého
našeho regionu patří úspěšným studentům
upřímné poděkování, které si také zaslouží
i p. učitelka Marie Novoměstská za velmi kva-
litní přípravu studentů na tuto prestižní barman-
skou soutěž. Jmenované reprezentanty i další
studenty Integrované střední školy Slavkov
u Brna je možno zhlédnout 8. prosince 2005 od
9.00 hod. v prostorách ISŠ ve Slavkově u Brna,
kde bude probíhat 5. ročník celostátní barman-
ské soutěže METELKA AUSTERLITZ CUP
2005, kterou pořádá naše škola ve spolupráci
s hlavním sponzorem soutěže panem Milanem
Metelkou, majitelem firmy na výrobu likérů
a lihovin Moravské Prusy. Zveme tímto všech-
ny zájemce o barmanství ke zhlédnutí výstupů
mladých barmanů z celé naší republiky.

Ing. Miloš Žoček, ředitel ISŠ

Další triumf ISŠ Slavkov u Brna
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Hledáme nové beachvolejbalové talenty!
SK BEACHVOLLEYBALL Slavkov a Be-

ach klub Brno pořádají v neděli  6. listopadu od
9.00 do 12.00 hodin nábor děvčat a chlapců,
kterým je 12 až 15 let. Na setkání se  těší re-
prezentační trenéři Milan Džavoronok a Petr
Šafář. Sportovní  formu a vybavení do pískové
haly na koupališti ve Slavkově u Brna si neza-
pomeňte vzít s sebou!

Za SK BV Slavkov Lubomír Kuchta

Příroda SlavkovskaPříroda Slavkovska
ZIMNÍ PTAČÍ HOSTÉ

Evropa žije ve strachu před nákazou přenáše-
nou ptáky, před otázkou zda jde o paniku nebo ro-
zumnou reakci, provádí se i nepopulární opatření.
Názory lékařů, veterinářů, chovatelů, ornitologů
jsou mnohdy velmi odlišné. Dovídáme se: „nemoc
přenáší i vrabci; nejrychleji se šíří u divokých ka-
chen; s hrůzou čekáme na jaro, co přinesou tažní
ptáci“.

Tah ptactva, jev patrný nejvíce v mírném pásmu
severní polokoule, tedy ve střední Evropě, se vy-
vinul a stále se opakuje od ledových dob. Ptačí ta-
hové cesty, ale i jiné formy pohybu ptáků, vedou
přes naše území. Předodletová potulka brodivých
ptáků, např. volavek popelavých i bílých, může
k nám směřovat jak od jihu od Neziderského jeze-
ra, od severu z povodí Labe, z Polska od Mazur-
ských jezer, byly u nás zastiženy volavky popela-
vé i z Ukrajiny a Běloruska. I v našem okolí
volavky často přečkávají zimu u nezamrzajících
vod a na polích, kde loví drobné savce. Toulavé
volavky bílé, které se ke dnu sčítání zimujícího
ptactva v říjnovém termínu zdržují i na rybníce Pí-
stovice a okolí, přilétají k nám i od Balatonu
a Černého moře z Dunajské delty. 

Tolik na podpálavských jezerech populární di-
voké husy, které k nám přitahují až v pěti druzích
již od září, při příletu se ozývají i z noční oblohy
nad námi. Po příchodu mrazů a sněhové pokrývky
jsou přinuceny k dalšímu odletu k jihu a vrací se
na shromaždiště na Novomlýnské nádrže až
v únoru zpravidla až v desetitisícovém množství.
Přilétají ze severní Skandinávie, husa běločelka až
od pobřeží Barentsova moře z Ruska. Husa velká
z vnitrozemských hnízdišť Německa, Polska, Po-
baltí i od Severního moře. V posledních dvou le-
tech byl zaznamenán i unikátní výskyt vzácné ba-
revné malé husy bernešky rudokrké. Ze severní
Sibiře tahovou cestou Povolžím a dolního Donu
zimuje u Černého moře. Dunajskou cestou se do-
stává až na jih Moravy.

Několik druhů kachen je u nás stálých, toulavých
i pravidelně protahují i zimují. Tři druhy u nás hníz-
dících kachen jsou i loveny. Většina druhů přes naše
území migruje převážně z evropského severový-
chodu. Některé potápivé kachny migrují přes naše
území až ze západní Sibiře od dolního povodí Obu
a ostrovů Severního ledového oceánu. Byly zjištěny
mezi zimujícími kachnami v Anglii společně
s kachnami kroužkovanými u nás. 

Pozoruhodným jevem ptačí říše byla u nás od
čtyřicátých let minulého století hrdlička zahradní.
Z Balkánu osídlila téměř celou Evropu. Její šíření
do severní Skandinávie a přes Španělsko do Afri-
ky pokračuje dosud. Je u nás po
celý rok, ale kroužkováním
bylo zjištěno, že mladí ptáci od-
létají po vyhnízdění k jihu a ji-
hovýchodu Evropy. K podzimu
se u hrdliček projeví shromaž-
ďovací pud, mají svá společná
nocoviště. Tradičně i v našem
městě na vysokých, převážně
listnatých stromech i televiz-
ních anténách kolem sídliště
Polní. Je to pták zahrad a dvor-
ků, kde je chována drůbež. Má
i svoji dobu lovu od poloviny
října do poloviny února. 

I některé drobné sýkory, po-
važované za ptáky stálé, k nám
přilétají ze severovýchodu Ev-
ropy. Naše převážně mladé sý-
kory koňadry odlétají k jihozá-
padu. Ve Slavkově kroužkovaná
mladá koňadra byla kontrolová-
na v zimě ve Francii nedaleko
Paříže. U tohoto druhu sýkor
bylo od roku 1934 do konce se-
dmdesátých let označeno
kroužky 140 000 ptáků. Bylo
zjištěno, že ptáci kroužkovaní
u nás v zimním období přilétají
z Německa, Polska, Běloruska
a překvapivě i z ruské Moskev-
ské oblasti až po horní Povolží.
Ze vzdálenosti více jak dva tisí-
ce kilometrů. 

M. Hrabovský  

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 12. 14.00 sport Turnaj ve stolním tenise DDM DDM
1.–4. 12. kult. Prohlídky podzemí slavkovského zámku – zámecké podzemí – profesionální floristická adventní v˘stava, Historické muzeum
a 10. a 11. 12. dûtské v˘tvarné práce s adventní a vánoãní tematikou, otevfieno 1.12. 9-16, 2. a 4.12. 9-18,30, 3.12. 9-21, 10.-11.12. 9-16 h
2.–4. 12. spol. Vzpomínkové a pietní akce u pfiíleÏitosti 200. v˘roãí bitvy u Slavkova Zámek Slavkov, námûstí Historické muzeum
2. 12. 17.00 kult. Koncert Igora Arda‰eva. Pfiedprodej vstupenek v IRC Austerlitz, cena: 150 Kã v pfiedprodeji, 180 Kã na místû Historick˘ sál zámku Historické muzeum
3. a 10. 12. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
9.12. 19.30 spol. Vánoãní koncert StfiíbrÀanky – pfiedprodej vstupenek v sídle organizace na poliklinice, sál SC Bonaparte Svaz tûlesnû postiÏen˘ch

pondûlí–pátek 9-12 hod., cena vstupenky 100,- a 90,- Kã, balkon 80,- Kã
10. a 11. 12. 9.00–16.00 spol. Vánoce na zámku. Zámecké komnaty oÏijí scénkami s postavami z doby pfied nûkolika sty lety, Zámek Slavkov Historické muzeum

mÛÏete zhlédnout ukázky zdobení perníãkÛ, vánoãní stromky a dekorace vystoupí dûti ZU· Fr. France
10. 12. 9.00–16.00 spol. Pfiedvánoãní fiemesln˘ jarmark nádvofií zámku Historické muzeum
10. 12. 17.00 kult. Vánoãní koncert Trio Bel Canto. Beata Bla‰ková Zádrapová – soprán, Vítûzslav Drápal – flétna a Libor Janeãek – kytara Kaple sv. KfiíÏe Historické muzeum
11. 12. 14.00 spol. Kfiest knihy Malífi Josef Klír. PrÛvodní slovo pfiednese PhDr. Jifií Pernes. Salla terrena zámku HM, BM Typo
15. 12. 14.00 spol. Pfiedvánoãní diskotéka. Vstupné: 10 Kã, obãerstvení zaji‰tûno, pfiezÛvky s sebou DDM DDM
16. 12. 17.00 kult. Vánoãní koncert sál ZU· Fr. France ZU· Fr. France
20. 12. 14.00 spol. Vánoce s diabetem. Posezení u vánoãního stromeãku s programem a tombolou restaurace Gól ÚO Svazu diabetikÛ âR
22. 12. 13.00 spol. Peãeme vánoãní cukroví. Pro dûti Z·. Vstupné: 40 Kã (na suroviny – cukroví si dûti ponesou domÛ) DDM DDM
30. 12. 14.00–17.00 sport Silvestrovské stfiílení Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
do konce roku v˘st. V˘stava grafik a medailí Karla Zemana a V˘stava grafik Karla Tomana. Vstup voln˘ pfiízemí zámku, Historické muzeum
do 4.12. v˘st. V˘stava obrazÛ Jaroslav Zdûnek. Akryl na dfievû v kombinaci s gázou zámecká kavárna zámecká kavárna
do konce roku v˘st. Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století Zámek Slavkov, sever. kfiídlo Historické muzeum
do konce roku v˘st. Kde byste Napoleona nehledali. V˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Pohlednice z depozitáfiÛ. V˘stava unikátních pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pfiístupné. Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Fotografie z rekonstrukce bitvy pfiízemí zámku Historické muzeum

Rakou‰tí fotografové Fotogruppe Brigittenau pfiedstavují svÛj náhled na rekonstrukci bitvy u Slavkova, vstup voln˘.

Vánoční koncert ZUŠ
Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční

koncert základní umělecké školy, který se
uskuteční v pátek 16. 12. v 17.00 hod. v sále
ZUŠ. Žáci a učitelé ZUŠ

• OD SPÁâIL – 
BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003

• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246

• PRODEJNA SPÁâIL –
BRNO, Ka‰tanová 72
(naproti Makra), 545 229 800
prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

PROSINEC 2005 – LEDEN 2006

2. 12. pátek 19.30 hod. WATERLOO
3. 12. sobota 11.00 hod. POLE NAD SLAVKOVEM
3. 12. sobota 16.00 hod. WATERLOO
4. 12. nedûle 11.00 hod. POLE NAD SLAVKOVEM
4. 12. nedûle 16.00 hod. WATERLOO

6. 12. úter˘ 19.30 hod. ·TùSTÍ 100 min.
7. 12. stfieda 19.30 hod. Pfiíbûh o kfiehkém vztahu dvou mlad˘ch lidí. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie: B. Sláma. Hrají: T. Vilhelmová, P. Li‰ka, A. Geislerová.

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

10. 12. sobota 19.30 hod. TùÎKÁ VÁHA 144 min.
11. 12. nedûle 19.30 hod. B˘val˘ ‰ampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na Ïivot a na smrt. Jeho vzestup vyvrcholil soubojem, o kterém zpoãátku nikdo

ani nesnil. Film USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

13. 12. úter˘ 19.30 hod. LEGENDY Z DOGTOWNU 104 min.
14. 12. stfieda 19.30 hod. Skupina mlad˘ch surfafiÛ pfiivedla k Ïivotu nov˘, revoluãní styl skateboardingu, kter˘ se pro nû stal Ïivotním stylem. Velk˘ byznys vybírá si

svou daÀ. Akãní film USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

17. 12. sobota 19.30 hod. NESVATBOVI 119 min.
18. 12. nedûle 19.30 hod. Dlouholetí pfiátelé mají zajímav˘ koníãek – vetfiou se na svatbu a tam naru‰ují její poklidn˘ chod. Film pln˘ trapasÛ, ale i pouãení ohlednû

lásky a pfiátelství. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

20. 12. úter˘ 19.30 hod. DOBLBA! 110 min.
21. 12. stfieda 19.30 hod. Komedie Petra Vachlera o neãekaném dûdictví, které osudovû zasáhne rodinu Mukov˘ch, aneb v‰echno, co jste kdy komu udûlali, se

vám jednoho dne vrátí. Hrají: J. Du‰ek, P. âtvrtníãek, M. Daniel, L. Krobotová aj. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

3. 1. úter˘ 19.30 hod. TEMNÉ VODY 105 min.
4. 1. stfieda 19.30 hod. Zaãíná nov˘ Ïivot v novém bytû a v nov˘ch podmínkách. Do bytu odnûkud stále prosakuje voda a jsou sly‰et tajemné zvuky. Thriller USA.

MládeÏi nepfiístupno

7. 1. sobota 19.30 hod. 40 LET PANIC 116 min.
8. 1. nedûle 19.30 hod. Bylo mnoho plánÛ a doporuãení jak dovést Andyho k zaruãenému sexu. V‰e ale dopadne katastrofálnû. On ale zaplane skuteãnou láskou

aÏ k té pravé. Komedie USA.
MládeÏi nepfiístupno

10. 1. úter˘ 19.30 hod. WALLACE A GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA 85 min.
11. 1. stfieda 19.30 hod. Plastelinov˘ pes a jeho pán se vûnují zeleninû. Kter˘ zlosyn ve vegetariánském thrilleru pusto‰í po nocích místní zahrádky? Animovan˘

film USA. MládeÏi pfiístupno

14. 1. sobota 19.30 hod. LEGENDA O ZORROVI 131 min.
15. 1. nedûle 19.30 hod. Mstitel v ãerné masce se vrací. Antonio Banderas v akãní romanci znovu bojuje s kordem v ruce za spravedlnost a ãest. Romanticko

dobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi pfiístupno

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

V‰em pfiíznivcÛm a náv‰tûvníkÛm kina pfiejeme radostné Vánoce

a úspû‰n˘ nov˘ rok 2006!



PÁTEK 2. PROSINCE

Zámek
9.00–16.30 prohlídky historick˘ch sálÛ 
9.00–16.30 prohlídky doprovodn˘ch v˘stav 
9.00–18.30 prohlídky zámeckého podzemí
9.00–18.30 prohlídky Virtuální bitva 1805
17.00 Klavírní koncert I. Arda‰eva v Historickém sále

zámku (program je sestaven˘ ze skladeb fran-
couzsk˘ch, rakousk˘ch a rusk˘ch skladatelÛ)

Mûsto 
19.30 Kino Jas - film Waterloo (reÏie S. Bondarãuk)
20.00–21.00 PochodÀov˘ prÛvod pluku Kaunitz-Rietberg

a pietní akt u hrobky kancléfie Václava Antoní-
na Kounice

SOBOTA 3. PROSINCE

Mûsto
9.00–22.00 Jarmark
10.00–18.00 Chrám Vzkfií‰ení Pánû – modlitby za mír

Pódium na námûstí
10.00 Slovo starosty
10.05–10.20 ·ermífiské vystoupení s tematikou napoleon-

sk˘ch válek
10.20–10.55 SoutûÏe pro dûti (blok I.)
11.00–12.00 Jarmila ·uláková se skupinou Fleret
13.00 Slovo místostarosty
13.05–13.35 Národopisn˘ soubor Vrãka ·lapanice
13.35–14.20 Moravanka 1. ãást

Program Vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna
14.20–14.45 Pûveck˘ sbor Z· Tyr‰ova Slavkov 
14.45–15.15 SoutûÏe pro dûti (blok II.)
15.15–16.00 Moravanka 2. ãást
16.05–17.00 Svat˘ pluk – pûveck˘ sbor (1. ãást - tematika

vojenská a vánoãní)
17.00–17.30 Jana Musilová – ‰anson
17.30–17.55 Svat˘ pluk – pûveck˘ sbor (2. ãást - tematika

rocková)
18.00–19.00 Vlasta Redl, Slávek Janou‰ek, Jaroslav Sam-

son Lenk
19.00 Slavnostní prÛvod vojsk námûstím
20.00–20.50 Komponovan˘ pofiad k 200. v˘roãí bit-

vy – hra svûtel a laseru, hudby a tan-
ce zakonãen˘ ohÀostrojem 

Kino Jas
11.00 Dokumentární snímek Pole nad Slavkovem
16.00 Barevn˘ ‰irokoúhl˘ film Waterloo (reÏie

S. Bondarãuk)

Zámek
10.00–13.00 prohlídky historick˘ch sálÛ 
10.00–13.00 prohlídky doprovodn˘ch v˘stav 
9.00–21.00 prohlídky zámeckého podzemí
9.00–21.00 prohlídky Virtuální bitva 1805 

NEDùLE 4. PROSINCE

Mûsto
9.00–16.00 Jarmark

Kino Jas
11.00 Dokumentární snímek Pole nad Slavkovem

16.00 Barevn˘ film Waterloo (reÏie S. Bondarãuk)

Zámek
9.00–18.30 prohlídky historick˘ch sálÛ 
9.00–18.30 prohlídky doprovodn˘ch v˘stav 
9.00–18.30 prohlídky zámeckého podzemí
9.00–18.30 prohlídky Virtuální bitva 1805

Zámeck˘ park
10.00–13.00 Prezentace Vojenské akademie Vy‰kov

a prezentace Junáku Slavkov u Brna

Pódium na námûstí
10.00–10.05 Zahájení nedûlního programového bloku
10.05–10.15 ·ermífiské vystoupení v podání DKS ·tvanci
10.15–10.45 Kejklífiské pfiedstavení Vojty Vrtka se soutûÏemi
10.45–11.15 Hudební vystoupení – dobová hudba Rozeta
11.15–11.25 ·ermífiské vystoupení v podání DKS ·tvanci
11.25–12.25 Pûvecké vystoupení – Quintett  
12.25–13.00 Kejklífiské pfiedstavení Vojty Vrtka se soutûÏemi
13.00–13.30 Národopisné soubory Lí‰Àáci a Lí‰Àáãek

Brno
13.30–14.15 OÏivená historie – pofiad z období na-

poleonsk˘ch válek (seznámení s jednotli-
v˘mi druhy vojsk francouzské, rakouské a ruské
armády – dûlostfielectvo, pûchota, jízda – ‰er-
mífiské ukázky, popis jednotliv˘ch uniforem, v˘-
stfiely z pu‰ek i dûla, ale také soutûÏe pro dûti)

14.20–14.50 Hudební vystoupení – big beat skupina Fan
Daniel

14.55 Ukonãení nedûlního programu

Zmûna programu vyhrazena

MÍSTA PROGRAMU
Pátek 2. prosince
Koncert v Historickém sálu zámku (17.00) – pfiedprodej vstupe-
nek v IC, dále pfied koncertem na místû.
Kino Jas – film Waterloo (19.30)
PochodÀov˘ prÛvod ke hrobu Václava Antonína Kounice (20.00)

Sobota 3. prosince
Jarmark – nádvofií zámku, námûstí, ulice Husova, ãást ulice Zbo-
rovská, parkovi‰tû na ulici B. Nûmcové (9.00–22.00)
Program na pódiu – námûstí (10.00–21.00)
Kino Jas – dokument Pole nad Slavkovem (11.00), film Water-
loo (16.00)
PrÛvod vojsk – námûstí (19.00)
OhÀostroj – námûstí 

Nedûle 4. prosince
Jarmark – nádvofií zámku, námûstí, ulice Husova, ãást ulice Zbo-
rovská, parkovi‰tû na ulici B. Nûmcové (9.00–16.00)
Program na pódiu – námûstí (10.00–15.00)
Kino Jas – dokument Pole nad Slavkovem (11.00), film Water-
loo (16.00)
Prezentace Vojenské akademie Vy‰kov v zámeckém parku –
u dolního bazénu (10.00–13.00)
Prezentace Junáku Slavkov v zámeckém parku – na jiÏní stranû
parku pfii vstupu (10.00–13.00)

CENY VSTUPNÉHO – námûstí
Sobota 3. prosince
Program na námûstí Dospûlí – 100 Kã

DÛchodci – 70 Kã
Dûti 6–15 let, studenti, ZTP – 50 Kã

Veãerní vstupné (od 18.00) – jednotné: 50 Kã; dûti do15 let zdarma

Nedûle 4. prosince
Program na námûstí a v zámeckém parku – zdarma
ROZMÍSTùNÍ POKLADEN

Dolní ãást Palackého nám.
Horní ãást Palackého nám. (u po‰ty)
Brnûnská ulice a Husova ulice

Vstup na námûstí nebo na ulici Husova nebude moÏn˘ z Fügnerovy
ulice, ze Zborovské ulice, od zámku ani od Zámecké vinárny.

OTEVÍRACÍ DOBA ZÁMKU a expozic
Pátek 2. prosince
Zámek: 9–16.30, od 18.15 (dále podle zájmu)
Podzemí, Virtuální bitva 1805: 9–18.30

Sobota 3. prosince
Zámek: 10–13
Podzemí, Virtuální bitva 1805: 9–21

Nedûle 4. prosince
Zámek, Podzemí, Virtuální bitva 1805: 9–18.30
(v pfiípadû zájmu budou otevírací doby prodlouÏeny)

CENY VSTUPNÉHO – zámek
âtvrtek 1. prosince – nedûle 4. prosince
Zámek: 70/60/45 (dospûlí/dÛchodci/dûti 6–15 let a studenti)
V˘stavy: 50/30/20
Virtuální bitva 1805: 100/100/50
Podzemí – obû podlaÏí: 65/50/40

ÎIDOVSKÁ EXPOZICE v Ïidovské ‰kole
Pátek 2. prosince – nedûle 4. prosince
9–12, 13–19 – Vstupné dobrovolné

OBCHODY A RESTAURACE
na Palackého námûstí a na Husovû ulici

Sobota 3. prosince
Od 8.00 nebude umoÏnûn vstup bez zakoupení platné vstupenky.
Obãané, ktefií budou chtít nakupovat v „uzavfieném prostoru“,
mohou vyuÏít tzv. návratkové karty. Ta umoÏní drÏiteli ãaso-
vû omezen˘ pobyt v prostoru Palackého námûstí a ulice Hu-
sovy a vrácení zálohy, která se rovná cenû vstupenky (100 Kã).
„Uzavfien˘ prostor“ je nutné opustit do 10.00 hod, po tomto
ãase bude drÏitel karty povaÏován za platícího náv‰tûvníka, kter˘
obdrÏí platnou vstupenku.
Obãané bydlící na Palackého nám. a ulici Husovû obdrÏí „vrá-
cenku“ oproti pfiedloÏení dokladu totoÏnosti (budou-li chtít
opustit vyhrazen˘ prostor).

PO·TA
bude v sobotu 3. prosince uzavfiena. 
PfiíleÏitostné razítko
bude moÏné získat v prostorách pokladny zámku (také ve dnech
2. 12. a 4. 12.).

PRÒJEZDNOST MùSTA 
Obchvat E 50, ·pitálská, Kollárova, Slovákova, âs. armády,
B. Nûmcové, Lidická, Tyr‰ova, Buãovická.
Palackého nám., Husova, prostranství pfied Z· Komenského
(u kostela) budou od pátku 2. 12. (10 h) do nedûle 4. 12. (18 h)
uzavfieny.

PARKOVÁNÍ
UpozorÀujeme na nutnost parkování pouze ve vyhrazen˘ch loka-
litách, jinak hrozí odtah vozidla.

KYVADLOVÁ DOPRAVA Slavkov (AN) – TvaroÏná a zpût
âasy: 11.00–12.30 po 15 min. (S–T), 15.00–16.30 po 15 min.
(T–S)

MùSTSKÁ POLICIE BUâOVICE ve Slavkovû u Brna
Policie âR a bezpeãnostní agentura JinLong budou v sobotu
3. 12. posíleny pûti ãleny Mûstské policie Buãovice.

POZOR NA KAPSÁ¤E
UpozorÀujeme na zv˘‰enou pozornost a dohled na osobní vûci –
kaÏdá velká akce láká kapesní lupiãe.

VYPNUTÍ VE¤EJNÉHO OSVùTLENÍ na Palackého námûstí
Sobota 3. prosince
V rozmezí 20.00–21.00 dojde k vypnutí osvûtlení na námûstí
(z dÛvodu komponovaného programu se svûtly a lasery na pódiu
a z dÛvodu ohÀostroje)

ROZMÍSTùNÍ MOBILNÍCH TOALET
Palackého námûstí
roh Palackého nám.–Brnûnská ul.
Fügnerova ul.
Zborovská ul.
ul. B. Nûmcové
VE¤EJNÉ TOALETY u kina
budou v provozu

Mûsto Slavkov u Brna
Historické muzeum ve Slavkovû u Brna

VáÏení obãané, chceme vás na tomto místû informovat o ve‰ker˘ch podrobnostech chystan˘ch Vzpomínkov˘ch akcí po-
ãátkem prosince k jubilejnímu v˘roãí bitvy tfií císafiÛ u Slavkova. Pro v˘znamnost v˘roãí, rozsah akce a oãekávanému mnoÏ-
ství náv‰tûvníkÛ jsou pfiichystána nûkterá opatfiení, slouÏící k zaji‰tûní va‰í bezpeãnosti a plynulému chodu této v˘znamné
události. Dûkujeme pfiedem za toleranci a pochopení pfiípadn˘ch omezení, která organizací této rozsáhlé akce vzniknou. 

Vzpomínkové akce ke 200. výročí bitvy u Slavkova


