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Ve dnech 13.–16. ledna probûhl na brnûnském
v˘stavi‰ti jiÏ 14. roãník mezinárodního veletrhu tu-
ristick˘ch moÏností v regionech Regiontour 2005.
Mûsto Slavkov u Brna stejnû jako v loÀském roce
vystavovalo své turistické moÏnosti ve spoleãné ex-
pozici Jihomoravského kraje, která sestávala z pûti
pfiirozen˘ch turistick˘ch regionÛ – Brna a okolí,
Moravského krasu a okolí, Pálavy a Lednicko-val-
tického areálu, Slovácka, Znojemska a Podyjí.

V ãásti expozice „Brno a okolí“ se mûsto Slavkov
pfiedstavilo spoleãnû s obecnû prospû‰nou spoleã-
ností Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., mûstem
Buãovice a Dobrovoln˘m svazkem obcí Îdánick˘
les a Politaví. Slavnostní zahájení veletrhu, které
probûhlo tradiãnû v expozici Jihomoravského kraje,
se zúãastnil mj. také ministr âR pro místní rozvoj
Jifií Paroubek, hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek a primátor mûsta Brna Richard
Svoboda.

Turistické moÏnosti na‰eho mûsta, slavkovského
boji‰tû a oblasti Îdánického lesa a Politaví byly
propagovány pfieváÏnû formou ti‰tûn˘ch materiálÛ.
Slavkov mûl moÏnost pfiedstavit na leto‰ním veletr-
hu novou kolekci propagaãních materiálÛ, jejíÏ sou-
ãástí je reprezentativní publikace, leták obsahující
mj. i mapu mûsta a leták k 200. v˘roãí bitvy
u Slavkova. Podrobnûj‰ím informacím o kolekci je
vûnován ãlánek na stranû 8 zpravodaje. Kromû
tûchto novinek se o pfiilákání náv‰tûvníkÛ ke slav-
kovskému stánku po celou dobu konání akce stara-
li uniformovaní vojáci z napoleonské doby. 

Velk˘ zájem z fiad náv‰tûvníkÛ byl rovnûÏ o pfii-
pravované kulturní a spoleãenské akce ve Slavkovû
a dále pak o pû‰í turistiku a cykloturistiku v oblasti
Îdánického lesa a Politaví a o nauãnou stezku
„Bitva tfií císafiÛ“.

Vûfiíme, Ïe úãast na tomto veletrhu pfiispûje ke
zv˘‰ení zájmu o náv‰tûvu na‰eho mûsta a doufáme,
Ïe se Slavkov bude moci obdobn˘m zpÛsobem pre-
zentovat i v pfií‰tím roce. I.R.C. Austerlitz

Zápis do prvních tříd
Vedení základních škol ve Slavkově u Brna sděluje, že

zápis do prvních tříd se koná v úterý 8. února 2005. Se
svými zákonnými zástupci se k zápisu dostaví všechny děti,
které do 31. 8. 2005 dovrší věku 6 let. 

Zápis v Základní škole na Komenského náměstí 495
proběhne od 14 do 17 h v přízemí staré budovy, vchod od
kostela.

Zápis v Základní škole Tyršova 977 začíná v 15.30 h spo-
lečnou schůzkou v přízemí školní budovy. Vedení škol
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Farní charita děkuje všem, kteří nezůstali lho-
stejní a přispěli do Tříkrálové sbírky.

Bylo vybráno celkem 146 168 Kč. Peníze byly
odeslány Sdružení Česká katolická charita
v Praze a pomohou těm, kteří si sami pomoci ne-
mohou: matkám s dětmi v tísni, ohroženým dě-
tem, starým a opuštěným, lidem bez domova.
V zahraničí pomohou postiženým přírodními ka-

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe Ïáci na‰í ‰koly pfii-
pravují na poslední pfiedvánoãní t˘den zá-
bavn˘ program nazvan˘ „Vánoce s Tyr-
‰ovkou“. Chtûjí pobavit pfiedev‰ím sami
sebe, své rodiãe, prarodiãe a pfiátele, kte-
r˘ch se v úter˘ 21. prosince se‰lo ve velkém
sále Spoleãenského domu opravdu velmi
mnoho. 

Program zahájili Ïáci z 5. roãníku pásmem
nazvan˘m Vánoãní rozjímání. Velk˘ zájem

vzbudili tfieÈáci sv˘m cviãením na gymbal-
lech, ale také dívky, které nav‰tûvují krouÏek
aerobiku a pfiedvedly, co se zde za pÛl roku
nauãily. Zajímavá byla také v‰echna taneãní
vystoupení star‰ích dûvãat. Velmi jsme se
pobavili pfii pohádce O Popelnici. Chvíli nám
trvalo, neÏ jsme pochopili, Ïe Ïáci z 8.A mlu-
ví brnûnsk˘m hantecem a Popelnice je vlast-
nû pohádková Popelka. Témûfi profesionálnû
vystupovali kouzelníci ze 7.B a zaslouÏen˘

potlesk sklidila také novû vznikající rocková
kapela i se sv˘mi zpûváky. Vánoãní koledy,
z nichÏ nûkteré zaznûly i v angliãtinû, ukolé-
bavka Chtíc, aby spal a nejznámûj‰í vánoãní
píseÀ Narodil se Kristus Pán v podání ‰kol-
ního sboru navodily tu nejhezãí vánoãní at-
mosféru pohody, klidu a radosti. Dlouho tr-
vající potlesk nabitého sálu byl pro dûti tím
nejlep‰ím ocenûním za nároãnou pfiípravu
leto‰ní vánoãní akademie. V. Dobe‰ová

Tříkrálová sbírka 2005Tříkrálová sbírka 2005

tastrofami, válečnými konflikty a hladomorem.
Poděkování patří také koledníkům a vedoucím
skupinek. Bez jejich ochoty a obětavosti by sbír-
ka nemohla proběhnout.

Dále děkujeme firmě pana Zdeňka Pavlíka, kte-
rá poskytla sponzorský dar ve formě balíčků pro
koledníky, a všem, kteří pomohli s organizací
sbírky a přípravou občerstvení.

Vybrané peníze v Tříkrálové sbírce

Slavkov 84 865 Kč
Němčany 16 351 Kč
Hodějice 18 307 Kč
Heršpice 14 000 Kč
Nížkovice 12 645 Kč

Celkem bylo vybráno 146 168 Kč

Vánoce s Tyršovkou
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- internetové služby za 30 Kč/hod.
- možnost využití barevné tiskárny
- faxové služby 

Otevírací doba v únoru a březnu:
po–pá 9–16 h
so, ne zavřeno

Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

nabízí

1. ZM bere zprávu o průběžném plnění programu
rozvoje města v roce 2004 na vědomí.

2. ZM po projednání záměru převzetí nemovitého
majetku z vlastnictví SK Fotbal Slavkov u Brna
schvaluje nabytí fotbalové části stadionu od
Sportovního klubu – SK Slavkov u Brna za kupní
cenu 7 635 740 Kč, jejíž splatnost bude následující -
část ve výši 1/10 kupní ceny bude prodávajícímu
uhrazena neprodleně po podpisu kupní smlouvy, část
ve výši daně z převodu nemovitosti bude za prodáva-
jícího uhrazena příslušnému správci daně, zbývající
část kupní ceny bude uhrazena v průběhu nejméně 12
následujících let po podpisu smlouvy formou peněž-
ního i nepeněžního plnění, jehož podrobnosti dohod-
ne s prodávajícím RM.

3. ZM po projednání zprávy s návrhem dílčího účtu
hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí
roku 2004 bere její obsah na vědomí a hospodaření
města za uvedené období roku 2004 schvaluje.

4. ZM po projednání rozborů hospodaření příspěv-
kových organizací města za III.čtvrtletí roku 2004
bere obsah zprávy na vědomí a schvaluje hospodaření
všech příspěvkových organizací zřízených městem za
uvedené období.

5. ZM po projednání návrhu na zřízení městské po-
licie bere obsah uvedeného návrhu na vědomí, avšak
návrh zřídit městskou policii a regulovat dopravu
včetně parkování v centru města instalací parkovacích
automatů nebyl přijat potřebným počtem hlasů.

6. ZM po projednání návrhu rozpočtového provizo-
ria pro rok 2005 schvaluje rozpočtové provizorium
Města Slavkova u Brna pro rok 2005 s celkovou výší
příjmů a výdajů ve výši 97 617 800 Kč.

7. ZM po projednání návrhu hlavních úkolů pro-
gramu rozvoje města na rok 2005 schvaluje předlože-
ný návrh.

8. ZM schválilo úpravu schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2004 formou přijetí návrhu
souboru rozpočtových opatření RO č. 30-50/2004.

9. ZM projednalo žádost SBD Žuráň a pověřuje
RM vypracováním standardu projektu regenerace síd-
liště Zlatá Hora.

10. ZM dává souhlas ke koupi pozemku parc.č.dle
PK 1965/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 282 m2 od
paní Ivy Fialové z Podolí za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem, tj. 14 100 Kč. 

11. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č.
674/2 zahrada o výměře 283 m2 v obci Loučná nad
Desnou v k.ú. Rejhotice z majetku Města Slavkov
u Brna do vlastnictví manželů Vojtěcha a Aleny
Pospíšilových ze Smržice za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem, tj.16,76 Kč/m2. 

12. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc.
č. 674/1 zahrada o výměře 103 m2, parc. č. 676/1 tr-
valý travní porost o výměře 509 m2 a parc. č. 677/1 tr-
valý travní porost o výměře 70 m2 vše v obci Loučná
nad Desnou v k.ú. Rejhotice z majetku Města Slavkov
u Brna do vlastnictví paní Ludmily Modrianské
z Loučné nad Desnou za cenu stanovenou znaleckým
posudkem, tj. 16,76 Kč/m2. 

13. ZM souhlasí s podmínkami bezúplatného pře-
vodu pozemku parc. č. dle PK 1039 v k.ú. Slavkov

u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM Vyškov do majet-
ku města Slavkov u Brna, tj.:

- blokace na dobu 10 let od realizace bezúplatného
převodu – zákaz převodu na další osobu,

- majetek nebude využíván ke komerčním účelům,
ani nebude k takovým účelům pronajímán,

- v případě porušení podmínek bezúplatného pře-
vodu nabyvatel převede prostřednictvím převodce do
státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v mís-
tě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ke
dni bezúplatného převodu.

14. ZM dává souhlas ke koupi pozemků parc. č. PK
1623/4; PK 1623/5; PK 1623/6; PK 3756; KN 2702/8;
KN 2713/2; KN 2719/10; KN 2732/4; KN 2733/5;
KN 2733/8; KN 2735/2; KN 2735/5; KN 2737/2; KN
2740/2; KN 2741/8 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví Státního statku Velké Pavlovice – v likvidaci do
majetku Města Slavkov u Brna za dohodnutou kupní
cenu ve výši 7 Kč/m2.

15. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc. č. 338
ostatní plocha o výměře 448 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví ČR-ÚZSVM, OP Vyškov do vlastnictví
Města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu.

1. RM přiděluje byt č. 5 na Palackého nám. čp. 123
ve Slavkově u Brna panu Ladislavu Stehlíkovi.

2. RM doporučuje ZM vyhlásit výběrová řízení na
poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ podle
vyhlášky města č. 42/2002, kterou se mění vyhláška
města č. 17, o vytvoření účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města, a to 1. kolo
dnem 24. 1. 2005.

3. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 02/2004 s obchodní
společností TERMO CZ, s.r.o., kde bude zapracová-
no umořování částky 300 000 Kč na opravu objektu
bývalé kotelny Nádražní čp. 1311 s následnou úpra-
vou doby pronájmu v návaznosti na umořovanou
částku.

4. RM schvaluje žádost manželů Miroslava a Jany
Vránových o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu
a ukládá odboru BTH zajistit s nimi uzavření přísluš-
né nájemní smlouvy, s platností od 1. 2. 2005 na dobu
neurčitou.

5. RM schvaluje žádost pana Milana Šťastného
o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu a ukládá od-
boru BTH zajistit s ním uzavření příslušné nájemní
smlouvy, s platností od 1. 2. 2005 na dobu neurčitou.

6. RM schvaluje žádost paní Doubravky Šulákové
o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu a ukládá od-
boru BTH zajistit s ní uzavření příslušné nájemní
smlouvy, s platností od 1. 2. 2005 na dobu neurčitou.

7. RM projednala nabídku na vydání sborníku
Slavkov u Brna v roce 2005 předloženou panem
Bedřichem Malečkem.

8. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o vydávání Slavkovského zpravodaje v roce 2005
s panem Bedřichem Malečkem.

9. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor s JUDr. Blankou Lotrekovou ke dni
28. 2. 2005 z důvodu ukončení notářské kanceláře
v prostorách budovy Palackého nám. 89, Slavkov
u Brna. 

10. RM nesouhlasí se změnou počátečního data
účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
6/2004 uzavřené s MUDr. Janou Palovou na nebyto-
vé prostory pro provozování diabetologické a interní
ambulance od 1. 4. 2005. 

11. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemků dle KN parc. č.1805/2 o výměře 6 m2

v k.ú Slavkov u Brna a parc. č. 2028/2 o výměře
136 m2, které jsou zastavěny bytovými domy ve
vlastnictví SBD Žuráň, z majetku města do vlastnic-
tví SBD Žuráň, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna za
cenu 10 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem za
podmínky předložení usnesení představenstva,
v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uve-
dené pozemky za cenu vyšší, než je cena kupní.

12. RM bere na vědomí zprávu odboru investic
a rozvoje s návrhem na další využití nepotřebného
dlažebního materiálu a stanovuje termín k předložení
bližší specifikace využití uvedeného materiálu ke
schválení RM do 30. 3. 2005.

13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji čás-
ti pozemku parc. č. 2122 označené jako díl „a“ o vý-
měře 1 m2 v k.ú. Slavkov u Brna, která je zastavěna
přístavbou prodejny KORUZ, z majetku města do
vlastnictví manželů Jaroslavy Růžičkové a Jaroslava
Růžičky ze Slavkova u Brna.

14. RM po projednání návrhu na prodej dvou čás-
tí pozemku parc. č. 2690/1 o výměře cca 252 m2

a 210 m2 v lokalitě Polní v k.ú. Slavkov u Brna tuto
zprávu odkládá a žádá zájemce o předložení staveb-
ního záměru (půdorysné řešení dvou bytových domů,
pohledový návrh od ulice Polní s výškovým omeze-
ním sousedních budov. Dále žádá doplnit do záměru
návrh na vybudování odstavných ploch jako v ulici
Litavská a dořešit problematiku hlučnosti z vedlejší
prodejny.

15. RM doporučuje ZM schválit:
a) Směnu poloviny pozemku parc. č. 340/1 o vý-

měře cca 2300 m2 (přesnou výměru a nové parcelní
číslo určí geometrický plán před uzavřením směnné

41. schůze RM – 10. 1. 2005

IX. řádné zasedání ZM – 20. 12. 2004
INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

16. ZM schvaluje nová pravidla pro tvorbu a čerpá-
ní Fondu pro výkupy pozemků platná od 1. 1. 2005.

17. ZM bere na vědomí zprávu o zrušení obecně
závazné vyhlášky č. 2/2003 o částečné úhradě nein-
vestičních nákladů na provoz Mateřské školy
Zvídálek Koláčkovo náměstí č. 107, Slavkov u Brna,
příspěvkové organizace a školní družiny při Základní
škole Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 ve zně-
ní obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a vydává obec-
ně závaznou vyhlášku, kterou se s účinností k 1. 1.
2005 ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003, v před-
loženém znění.

18. ZM schvaluje předloženou obecně závaznou
vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 43/2002, kterou
se stanovuje poplatek za komunální odpad.

19. ZM ukládá městskému úřadu připravit novelu
obecně závazné vyhlášky č. 34/2001 o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu s termínem do 31. 3.
2005.

20. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrol-
ního výboru v roce 2004, dále ZM odvolává z funkce
člena kontrolního výboru paní Libuši Přerovskou
a ukládá funkcionářům města průběžně informovat
ZM o přípravě vzpomínkových akcí v roce 2005.

(pokračování na straně 5)
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Budování, provoz, údržba a kontrola dět-
ských hřišť má nyní jasný a zákonný rámec, kte-
rý provozovatelům stanoví přímou odpovědnost
za jejich bezpečnost. Dnešní dětská hřiště často
nevyhovují současným požadavkům na údržbu
a kontrolu. Rovněž vlastní vybavení je nevyho-
vující. Pro dětská hřiště, jejich budování, pro-
voz, údržbu a kontrolu byly stanoveny zákony
a normy, které je nutné dodržovat. 

Tento zákonný rámec stanovuje požadavky
především na zdravotní nezávadnost písku
v pískovištích, na soulad zařízení dětských
hřišť se současnými evropskými normami
a bezpečnost povrchu dopadových ploch.
Samostatná norma stanovuje způsob provozu
a kontroly. 

Na základě těchto skutečností byl zjištěn
skutečný stav zařízení dětských hřišť umístě-
ných na veřejném prostranství. Výsledkem
kontroly bylo, že většina zařízení nesplňuje
současné požadavky na bezpečnost. Sou-
časným požadavkům vyhovují pouze dvě hřiš-
tě. Jedno na ulici Litavské (viz foto), které bylo
realizováno v roce 2003, a druhé na sídlišti

Současně s novelou zákona o dani z příj-
mů, která byla ve Sbírce zákonů zveřejně-
na pod č. 669/2004 dne 30. prosince 2004
a byla dostatečně včas mediálně prezentová-
na (zahrnuje mj. i změny ve zdaňování příj-
mů v souvislosti s podporou rodin s dětmi),
byla zveřejněna i velmi krátká a nenápadná
novela zákona o dani z nemovitostí. Obsah
této novely nebyl bohužel včas mediálně
prezentován, ačkoliv má závažné důsledky
pro širokou veřejnost.

O co jde?
V minulých letech probíhal a v současnos-

ti stále probíhá na katastru nemovitostí pro-
ces, který má zpřesnit evidenci nemovitostí.
Proto se postupně v obcích realizuje tzv. ob-
nova katastrálního operátu. Tato obnova
vzniká třemi způsoby: novým mapováním,
přepracováním souboru geodetických infor-
mací a též na podkladě výsledků pozemko-
vých úprav. Výsledkem je vznik digitální ka-
tastrální mapy (a ukončení vedení některých
pozemků v tzv. zjednodušené evidenci). 

Seznam obcí, ve kterých v rámci celé
ČR došlo k obnově katastrálního operátu,
je uveden na internetové adrese:
www.cuzk.cz/adr08/prehlkatuz.html

V působnosti „malého okresu“ Slavkov
u Brna a též Finančního úřadu ve Slavkově
u Brna je nyní katastrální operát obnoven
v těchto obcích:

Bošovice, Heršpice, Hodějice, Hrušky
u Brna, Kobeřice u Brna, Křenovice,
Lovčičky, Milešovice, Nížkovice, Otnice,
Šaratice, Vážany nad Litavou a Zbýšov.

(K 1. 1. 2005 tedy není katastrální operát
obnoven v Holubicích, Hostěrádkách-

Dětská hřiště a pískoviště

Zlatá Hora realizované v roce 2004. Tyto závě-
ry kontroly byly předloženy radě města , která
se na jejich základě rozhodla přijmout usnese-
ní, kdy veškerá zařízení dětských hřišť nespl-
ňující zákonné požadavky budou přebudována
do konce dubna roku 2005. 

Je zřejmé, že tento problém se netýká pouze

našeho města. Obdobné opatření musela zvolit
i řada jiných měst a obcí v naší republice.
Tímto bychom chtěli vás občany na tuto pro-
blematiku, která je v současné době často me-
dializována, upozornit a zároveň vás poprosit
o pochopení v této věci do doby uvedení všech
dětských hřišť do řádného stavu. pl

Rešově, Němčanech, Velešovicích a ve
Slavkově u Brna.)

Údaje uvedené v katastru nemovitostí na li-
stu vlastnictví (čísla parcel i výměry pozem-
ků) po provedené obnově operátu se většinou
liší od údajů, které tam byly uvedeny před
jeho obnovou (tedy např. i v roce 1993, kdy
poplatníci poprvé podávali daňová přiznání
k dani z nemovitostí). Proto je nutné získat
aktuální informace z listu vlastnictví na
Katastrálním úřadě ve Vyškově (úřední
dny: pondělí, středa). 

Dalším způsobem zjištění, zda konkrétní
pozemky (parcely) jsou stále vedené v katast-
ru nemovitostí zjednodušeným způsobem
(tzn. že obnova operátu ještě nebyla provede-
na), je nahlédnout na internet. stránky
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.as
px, zadat číslo pozemku vedeného dosud ve
zjednodušené evidenci, a pokud se tento zo-
brazí, lze předpokládat, že u něho dosud ne-
byla provedena obnova operátu (tento způsob
zjištění má však jen informativní charakter). 

Jaký to má vztah k dani z nemovitostí?
Výše zmíněnou novelou s účinností od 1. 1.

2005 jsou povinni poplatníci (občané, firmy)
sami ve svém daňovém přiznání uvést ke zda-
nění i ty pozemky nacházející se v katast-
rálních územích, kde došlo k obnovení ope-
rátu (tj. na Slavkovsku ve výše uvedených
13 obcích), které dosud byly vedeny v tzv.
„zjednodušené evidenci“ a většinou byly
jako součást velkých sloučených lánů pronaja-
ty velkým zemědělským firmám (např.
Rostěnice, a. s., v Rostěnicích; Agria, a. s.
v Nížkovicích; Rakovec, a. s. ve Velešovicích,
ZEV Šaratice, a. s., v Šaraticích, apod.), drob-

ným samostatně hospodařícím rolníkům,
případně jiným subjektům, a tito je též do-
sud zdaňovali. 

Tyto zemědělské subjekty v návaznosti na
nový zákon začaly nyní upravovat nájemní
smlouvy s vlastníky pozemků a nájemné jim
o příslušnou část daně z nemovitostí zvyšu-
jí. Je povinností všech těchto vlastníků po-
dat nové daňové přiznání k dani z nemo-
vitostí. K tomu je nutné si zjistit aktuální
stav údajů na listech vlastnictví a vyplněné
daňové přiznání k dani z nemovitostí podat
na příslušném fin. úřadě.

Pokud občané vlastní takové pozemky
i na jiných katastrálních územích v ČR, jsou
povinni podat toto přiznání místně přísluš-
nému finančnímu úřadu (např. za pozemky
v Táboře na FÚ v Táboře apod.).

Obecný zákonný termín pro podání da-
ňového přiznání na rok 2005 je 31. ledna
2005 (do té doby je třeba podat přiznání na
běžné změny – nákupy a prodeje nemovitos-
tí apod. – které nastaly v roce 2004, tj. i na
většinu změn, které se týkaly kat. území
města Slavkov u B.). Pro nahlášení změn,
které vyplynuly z provedené obnovy ope-
rátu ve výše uvedených 13 obcích, byla
rozhodnutím MF ČR prodloužena lhůta
pro podání daňového přiznání do 30. dub-
na 2005. 

Jelikož objem prací souvisejících s touto
rozsáhlou změnou je na Slavkovsku velmi
velký, žádáme občany Slavkovska o trpěli-
vost, disciplinovanost a vzájemnou ohledu-
plnost při jednání na finančním úřadě.
Děkujeme.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

I N F O R M A C E  F I N A N Č N Í H O  Ú Ř A D U  V E  S L A V K O V Ě  U B R N A

Novela zákona o dani z nemovitostí 
s účinností od 1. 1. 2005

Foto: mab
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smlouvy) a pozemků parc. č. 340/2 o výměře 96 m2,
parc. č. 2719/4 o výměře 2248 m2, parc. č. 2719/5
o výměře 225 m2 a parc. č. 39 m2 z vlastnictví pana
Martina Doubka ze Slavkova u Brna (1/4) a společ-
nosti M plus, s.r.o. ze Slavkova u Brna (3/4) za část
pozemku parc. č. 2733/4 o výměře cca 7000 m2 a celé
pozemky parc. č. 2734 o výměře 1711 m2 (s objektem
bývalé ČOV určeným k demolici) a parc.č. 2732/3
o výměře 1466 m2 z vlastnictví Města Slavkov u Brna. 

b) Směnu druhé poloviny pozemku parc. č. 340/1
o výměře cca 2300 m2 z vlastnictví pana Martina
Doubka ze Slavkova u Brna (1/4) a společnosti
M plus, s.r.o. ze Slavkova u Brna (3/4) za část po-
zemku parc. č. 354/1 o výměře cca 2300 m2 v lokali-
tě Zelnice z vlastnictví Města Slavkov u Brna formou
smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Vlastní směn-
nou smlouvu navrhujeme uzavřít do jednoho roku od
nabytí právní moci územního rozhodnutí na zástavbu
lokality Zelnice. Přesná výměra směňovaných nemo-
vitostí bude určena geometrickým plánem před uza-
vřením směnné smlouvy. 

16. RM po projednání zprávy o potřebnosti revize
zařízení dětských hřišť ukládá MěÚ zveřejnit článek
s vysvětlením uvedené problematiky v nejbližším čís-
le Slavkovského zpravodaje.

41. schůze RM – 10. 1. 2005
17. RM bere zápis č. 6/2004 z jednání komise pro

výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí a souhla-
sí s návrhem komise na zástavbu proluky p.č. 70 –
tašková krytina červené barvy. Dále souhlasí s návr-
hem komise na zpracování nového ÚP po dokončení
legislativních změn a souhlasí s řešením přechodu od
školy ZŠ Komenského. RM ukládá vyznačit pochůz-
nou komunikaci mezi budovou pošty a chodníkem
před ZŠ Komenského u parkoviště.

18. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Marií Hrabovskou ze Slavkova u Brna na pro-
nájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 80 m2, označené jako zahrádka č. 5,
s ročním nájemným ve výši 112 Kč.

19. RM schválila okruh firem a jmenovala členy
výběrové komise pro výběr dodavatele na investiční
akce Obnova areálu městského koupaliště – východ-
ní část terasy a Stavební úprava kotelny Zlatá Hora –
změna užívání na garáže a sklad TSMS.

20. RM z důvodu zrušení zákona o civilní službě
schvaluje ukončení Smlouvy o zajištění posuzování
zdravotního stavu pro potřeby státní správy na úseku
civilní služby, uzavřené dne 2. 9. 2003 mezi městem
Slavkov u Brna a MUDr. Zdeňkem Hartlem. RM sou-
časně vyslovuje poděkování MUDr. Zdeňku Hartlovi
za vstřícnost při řešení civilní služby.

(dokončení ze strany 3)

ZM na svém mimořádném zasedání dne 10. 1. 2005 rozhodlo o koupi administrativní budo-
vy čp.727 včetně hospodářské budovy uvnitř areálu na Koláčkově náměstí od úpadce Agroklasu,
a. s. – v likvidaci. V současné době probíhá převod a převzetí uvedených nemovitostí do vlast-
nictví a správy města. O bližších záměrech na využití této rozvojové investice města vás bude-
me informovat na stránkách Slavkovského zpravodaje v příštím čísle. (ICH)

ZM na svém řádném zasedání dne 22. 12. 2004 rozhodlo o koupi fotbalové části stadionu od
Sportovního klubu – SK Fotbal Slavkov u Brna. V závěru loňského roku byla podepsána smlouva
o budoucí kupní smlouvě a ze strany města byla uhrazena 1. část kupní ceny. O bližších podmín-
kách koupě, stejně jako o záměrech budoucí spolupráce města jako vlastníka a SK jako uživatele
areálu, vás taktéž budeme informovat na stránkách Slavkovského zpravodaje v příštím čísle (ICH)

Plesová sezona zahájena
V sobotu 15. ledna byla opět v nově zrekon-

struovaných prostorách Společenského domu
Bonaparte 1. městským plesem zahájena ple-
sová sezona 2005. K tanci i poslechu hrála vel-
mi oblíbená vyškovská hudební skupina
Panorama. Příjemným zážitkem i zpestřením
bylo pro účastníky plesu vystoupení dvou párů
z brněnské taneční školy Starlet i místní taneč-
ní skupiny vedené paní Lenkou Krahulovou.
O občerstvení se v celých prostorách sálu i pří-
sálí staral početný personál provozovatele res-
taurace Bonapart. Vrcholem večera byla jistě
bohatá tombola, kterou se podařilo zajistit díky
mnoha sponzorům. Velmi působivým doplň-
kem byla květinová výzdoba jeviště, o kterou se
postaral Ing. Jiří Tesák, kterému bychom taktéž
chtěli touto cestou poděkovat. Věříme, že i díky
pozitivním ohlasům účastníků této společenské
akce, se nám podařilo založit tradici v konání
městských plesů a všichni se zde setkáme
v roce 2006 při příštím 2. ročníku. (ICH)

Silvestrovsk˘ ohÀostroj
Vedení města se na Silvestra 31. prosince

opět rozhodlo uspořádat v centru města v pod-
večerních hodinách setkání občanů při příleži-
tosti konce roku 2004. K poslechu a navození
sváteční nálady nám všem hrála slavkovská
Zámecká kapela vedená Milanem Hrazdílkem,
který se v příjemně chladném podvečeru staral
o občerstvení. Ve 20 hodin se celé náměstí po-
nořilo do tmy a nad zámkem se za doprovodu
působivé scénické hudby na několik dalších mi-
nut rozzářil stejně působivý ohňostroj. (ICH)

Zimní údržba chodníků
Odbor životního prostředí upozorňuje občany

našeho města na dodržování vyhlášky města
č. 20/1996 o veřejných prostranstvích. V §12 je
uvedena následující povinnost: „V zimním obdo-
bí musí být trvale zajištěna schůdnost chodníků,
které musí být uklizeny a posypány, jakmile na-
padl sníh, nebo se utvořilo náledí. Posypovou
hmotu si opatřuje povinný na vlastní náklad.“

V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti občanů
našeho města vyzýváme občany k údržbě chod-
níků. MěÚ, odbor ŽP 

Odbor dopravy informuje
V poslední době byl na registru vozidel za-

znamenán zvýšený nárůst dočasného vyřazení
vozidla z provozu. Tato vozidla pak již nemají
pojištění odpovědnosti z provozu (tzv. povinné
ručení) a následně jsou zaparkována na veřejně
přístupné pozemní komunikaci. Považuji za nut-
né těmto majitelům vozidel sdělit, že podle § 1
odstavce 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění nove-
ly podle zákona č. 47/2004 Sb., smí být na ve-
řejně přístupné pozemní komunikaci provozová-
no jenom takové vozidlo, vůči němuž existuje
pojištění odpovědnosti. Provoz vozidla ve vzta-
hu k odpovědnosti za škodu nespočívá jen v jeho
jízdě, ale i v jeho stání na silnici. Špatně zajiště-
né stojící vozidlo se může samovolně dát do po-
hybu a v důsledku toho způsobit škodu, a to ne-
jen materiální, ale i na zdraví a životech osob.

Nepojištěné vozidlo se tedy nesmí fyzicky na-
cházet na veřejně přístupné pozemní komunika-
ci. Mgr. J. Habrda

Foto: bee

Foto: bee
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Začneme hned několika čísly: návštěvnost
zámku byla vyšší než v roce 2003 (celkově
o 866 osob), během letních prázdnin pak zá-
mek navštívilo o 2 062 zájemců více než
v předchozím roce. 

Uspořádali jsme celkem 11 výstav - měli
jste možnost vidět úspěšnou výstavu paličko-
vané krajky, keramiku, grafiky Cyrila Boudy,
české ex-libris, ZUŠ F.France představila ús-
pěšný projekt ke vstupu ČR do Evropské unie
nazvaný „Evropa ve Slavkově – Slavkov
v Evropě“, s Rakouským kulturním fórem jsme
spolupořádali výstavu „Múzy na frontu!“.
Zajímavý byl i mezinárodní projekt belgické
umělkyně Brénine „Knižní díly“, na kterém se
podíleli i někteří z vás.

Sezonu jsme zahájili představením jedineč-
ného renesančního gobelínu, který se po více
než čtyřech letech restaurování stal součástí zá-
mecké prohlídkové trasy. Ta sama byla také po-
změněna, nově můžete vidět například instala-
ci koupelny nebo orientálního salonku. 

Nádherné zámecké sály hostily 7 koncertů
– od Kyjovského komorního orchestru přes
koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae,
koncert dětského sboru z Petrohradu až po ad-
ventní vystoupení Zámeckého žesťového kvin-
teta a malého hudebního sdružení z Rousínova. 

Také Vzpomínkové akce měly jednu novin-
ku – už v jejich podvečer se konal na zámku
slavnostní koncert Renaty Ardaševové
a Štěpána Švestky. Pro jeho úspěch chceme
z tohoto termínu udělat tradici. Pokud se poda-
ří dojednat podmínky, bude při tom letošním
účinkovat umělec světového jména. 

Zcela novou akcí byl Majáles, ale přestože
bylo krásné počasí a v zámeckém parku hrála
skupina The Beatles revival, byla návštěvnost
o polovinu nižší, než jsme čekali. Počasí nám
nepřálo při Festivalu Slavkov 2004, a tak i přes
zvučná jména (Lucie Bílá, Hana Hegerová, Mig
21, Dan Bárta a další) byl pod deštníky schován
pouze zlomek těch, kteří plánovali přijít. 

Déšť poznamenal i slavnostní vyřazení ab-
solventů Vojenské akademie ve Vyškově, na-
štěstí pro atraktivní ukázky dovedností vojáků,
konané stejný den v parku, bylo už sluníčko
štědré.

Velmi úspěšně skončily akce vodní
„Křižíkova“ fontána, kostýmované prohlídky
zámku (pravidelně při významných akcích ně-
kolikrát za sezonu), prohlídky zámeckého pod-
zemí, koncert kapely Čechomor, Oldtimer fes-
tival, festival Folk a country, napoleonský den,
turnaj v pétanque, výstava moderních květino-
vých vazeb, nová výstava pro zahrádkáře
Slavkovská zahrada. Slavkovská iniciativa
smíření, konaná na přelomu září a října, měla
zatím největší návštěvnost, danou jak zvole-
ným tématem a atraktivním programem obou
dnů, tak větším otevřením se široké veřejnosti
a pochopitelně i masovější propagací. 

Výrazně vzrostl počet komerčních pronájmů
zámku, úspěšní jsme byli i v oblasti sponzor-
ství, ostatně výčet všech firem, institucí i jed-
notlivců, kteří Historickému muzeu pomohli
a pomáhají, jste mohli najít v minulém čísle
Zpravodaje.

Svatební obřady na zámku překročily v roce
2004 stovku! Letos chystáme pro svatebčany

novinku v podobě výzdoby svatebních prostor
řezanými květinovými vazbami.

Zcela nová je propagace zámku. Určitě jste
zaznamenali velký nárůst článků a příspěvků
o našich akcích v médiích, a to od hlavního
zpravodajství v ČT až po regionální tisk.
Představili jsme nové webové stránky, na vy-
brané akce distribuujeme letáky do poštovních
schránek, koncem roku proběhl náročný prů-
zkum veřejného mínění (jeho výsledky přine-
seme v příštím Zpravodaji). Nově jsme naváza-
li spolupráci s cestovní kanceláří Tomík dětem,
se kterou jsme si mohli vyzkoušet úspěšnost
společného nového produktu „Po stopách na-
poleonské bitvy“. Letos ho chceme rozšířit
o další služby pro početné školní zájezdy. 

V prosinci 2004 také skončila výstava
Napoleonské války a české země a pro výročí
bitvy chystáme novou expozici. Své návštěvní-
ky si stále více nacházejí „Vánoce na zámku“,
při kterých jsme spolu se souborem
Křenováček nabídli dva víkendy plné netradič-
ních prohlídek v duchu předvánoční atmosféry,
spojené (první sobotu) s řemeslným jarmarkem
na nádvoří. 

Jaké novinky jsme připravili pro návštěvníky
v tomto roce? Většina akcí se nese v duchu při-
pomínky 200. výročí bitvy u Slavkova. Sezonu
slavnostně zahájíme v dubnu hned třemi ver-
nisážemi – na zámku najdete výstavu pohled-
nic, výstavu replik historických zbraní a výsta-
vu zajímavostí a kuriozit z Napoleonské doby. 

V dubnu spolupořádáme s Klubem autorů li-

teratury faktu 1. festival válečné literatury
faktu – Slavkovské memento 2005. Na stejný
měsíc chystáme výstavu současné skleněné
plastiky. Těšit se můžete na dvě výstavy gra-
fik, kdy vám přineseme taková jména, jako
Karel Zeman a Vladimír Suchánek.
V Historickém sále zámku bude letos zahájen
10. ročník prestižního festivalu Concentus
Moraviae. Desáté výročí má i Slavkovská ini-
ciativa smíření, která se letos ponese ve zna-
mení hudby. Konkrétním námětem vás překva-
píme později, prozradíme pouze, že na
koncertě 30.9. vystoupí Jiří Pavlica a Křídla.
V průběhu celé sezony pochopitelně najdete
i své oblíbené pravidelné akce. Před
Vzpomínkovými akcemi uvidíte vernisáž foto-
grafií z rekonstrukce bitvy a také novou expo-
zici v přízemí zámku.

Kulturních a společenských aktivit máme
pro celý rok přichystáno opravdu hodně a na
tomto místě jsme vám představili pouze novin-
ky. Se všemi podrobnostmi budete vždy včas
seznámeni prostřednictvím Zpravodaje, tisku,
letáčků i plakátů. Chystáme i několik příjem-
ných překvapení a samozřejmě se zabýváme
i vašimi přáními a připomínkami, které jste
nám předali prostřednictvím vyplněných do-
tazníků. 

Přeji vám za celé Historické muzeum pří-
jemné zážitky a krásně strávený čas na zámku
nejen v tomto roce. 

Jana Omar, ředitelka Historického muzea
ve Slavkově u Brna

Historické muzeum ve Slavkově u Brna –
ohlédnutí za rokem 2004 a vybrané akce v tomto roce

1. Jan Cimický: Superstar story – příběh ro-
dící se superstar se odehrává v prostředí show-
businessu, ve světě mediálních kampaní a re-
klamy, a přesto je také příběhem vzdoru, touhy
a samoty prožívaný nejčistší duší. Hrdinkou je
patnáctiletá dívka Jana, která sní o tom, že se
stane zpěvačkou. Přichází neúspěchy, zklamání,
únava, ale nakonec vítězí píle, talent a úsilí.
Dokáže však Jana zůstat sama sebou, uhájí své
city, upřímnost a lásku?

2. Daniel Mason: Ladič pian – mimořádně
zajímavý román amerického spisovatele (přelo-
žen do 22 jazyků), který vypráví příběh britské-
ho ladiče pian Edgara vyslaného armádou do
těžko přístupných končin Barmy, aby zde opra-
vil piano vzácné značky. Na cestě potkává
Edgar vojáky, blouznivce, bandity, vypravěče
a také okouzlující barmskou ženu. Jejich pro-
střednictvím poznává tajemný a nebezpečný
svět Orientu.

3. Robert Ludlum: Jansonův rozsudek – bý-
valý tajný agent Paul Janson vede poklidný ži-
vot a za nic na světě by se nevrátil ke své mi-
nulé profesi, k níž patřila i spousta krve. Situaci
však změnil únos miliardáře a mírotvorce
Petera Novaka – muže, který Jansonovi kdysi
zachránil život. Janson vyhoví zoufalé žádosti
Novakových lidí, sestaví tým a snaží se svého
přítele zachránit. Jenže operace zkrachuje
a z Jansona se stává štvanec. Z nejvyšších míst
přijde rozkaz k jeho likvidaci. Jansonovou jedi-
nou nadějí je odkrýt zdrcující pravdu, jejíž do-
pad by mohl pořádně trhnout kolem dějin. 

4. Peter Mayle: Hotel Pastis – romantický
příběh plný laskavého humoru a napínavých zá-
pletek. Ernest – přítel, důvěrník, sluha a spolu-
pracovník v jedné osobě zcela jistě čtenáři při-
pomene Jirotkova Saturnina, který si ví se vším
rady. Na dovolené je však hlavní hrdina Simona
Shaw sám…

5. Pavel Toufar: Cestovatel na perutích času
– Vojtěch Zamarovský – kniha přibližuje celoži-
votní dílo Vojtěcha Zamarovského, předního
autora literatury faktu a znalce antiky. Autor vy-
bírá nejzajímavější pasáže z jeho knih a připo-
juje k nim poznámky vlastní i dalších autorů,
a tím učí nové čtenáře znovu číst Vojtěcha
Zamarovského.

6. Johan Richter: Léčení vínem – konzuma-
ce vína má velmi dlouhou historii. O jeho příz-
nivém vlivu svědčí už egyptské hieroglyfy. Ale
teprve koncem 20. století se konečně podařilo
vědecky dokázat to, co naši předkové věděli už
celá tisíciletí – v přiměřených dávkách je víno
skutečně lékem!

7. Michael Cox: Šílená hudba - hudba se dá
provozovat ve fraku i v otrhaných džínsách a se-
praném tričku! Pořiďte si novou stanici Děsivé
umění a poznejte vše, co potřebujete vědět o mi-
nulosti, přítomnosti i budoucnosti hudby.

8. Anne-Marie Pol: Taneční střevíčky (5.
a 6. díl) – tančím, tančíš, tančíme… Další dva
díly o životě studentky baletní školy. Prožívejte
s Ninou a jejími přáteli sen o kariéře tanečnice. 

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Aniž bychom se opájeli vlastní důležitostí,
je nesporné, že naše společnost, možná více
než kdykoli jindy, potřebuje vyvážit rozum
citem, bezohlednost senzitivitou, pracovní
nápor relaxací, reprodukci tvůrčí činností,
což vše základní umělecká škola nabízí ve
svých hudebních produkcích. 

Patřil mezi ně i tradiční Vánoční koncert,
který se konal 17. prosince v sále školy.
V rozmanitém a vyváženém programu zazně-
ly skladby různých časových období, které
interpretovalo 42 žáků. Sváteční atmosféru
navodil komorní žesťový soubor a zejména
sborový zpěv pod uměleckým vedením
Kateřiny Macháčkové, která také svým kulti-
vovaným a noblesním šarmem celým veče-
rem provázela.

Na tento úspěšný koncert navázalo 23. pro-
since vystoupení komorního kytarového sou-
boru v Brně. V rámci Tradičních Vánoc na ná-
městí Svobody se v předvečer Štědrého dne
představilo 8 žáků pod vedením svého učitele
Antonína Vodičky. Ve 30minutovém bloku
písní a instrumentálních skladeb se znovu po-
tvrdilo, že hudba je jeden z nejsilnějších pro-
středků spouštějících lidské emoce.

Na těchto posledních koncertech se našim
žákům znovu podařilo ukázat veřejnosti svůj
tvůrčí potenciál a našim učitelům svou od-
bornou erudici.

Jsem pyšná na společenskou prestiž slav-
kovské základní umělecké školy, která přesa-
huje hranice města Slavkova.

Eva Cupáková, ředitelka ZUŠ

Vánoční ohlédnutí ZUŠ Františka France

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 (redaktor), 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 14. února 2005

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna na-
bízí mládeži, dospělým a rodičům s dětmi letní
pobyt u moře v Chorvatsku ve středisku
OMIŠ v termínu 17.–26. června 2005 za
cenu 3 150 Kč na osobu. Tato zvýhodněná
cena pro kolektivy zahrnuje dopravu autobu-
sem ze Slavkova, pobytovou taxu, spotřebu
energie a vody, ubytování ve vybavených sta-
nech pro 4–6 osob vzdálených cca 50 m od pís-
čité pláže s velmi pozvolným vstupem do moře
= ideální pro malé děti! Stravovaní je pouze
z vlastních zdrojů. Rezervaci je nutno nahlá-
sit do 15. února přímo na DDM nebo telefo-
nicky na číslo 544 221 708.

Tradičně DDM pořádá letní tábor pro holky
a kluky od 8 do 14 let, a to v krásném prostře-
dí Chřibských lesu v okrese Kroměříž na zá-
kladně Kamínka-Roštín v termínu 11. až 22.
července 2005.

Cena dvanáctidenního pobytu je 3 100 Kč
a zahrnuje dopravu, ubytování v chatkách pro
4 osoby, stravování 5x denně, výlety, koupališ-
tě, odměny… V areálu je moderní hygienické
zařízení, 1tartanové basketbalové hřiště a 2 dal-
ší travnatá, dětské hřiště s průlezkami…

Pokud chcete zažít spoustu legrace, soutěží
a her, přihlaste se nejpozději do 15. února
2005 přímo na DDM, kde obdržíte závaznou
přihlášku a další podrobné informace. Upo-
zorňujeme, že přednost mají děti, které navště-
vují některý ze zájmových kroužků DDM. (is)

Léto s Domem
dětí a mládeže

Svoz odpadů a separace
Vážení občané, odbor ŽP se omlouvá všem,

kterým začátkem roku vznikly potíže při čtr-
náctidenním svozu komunálního odpadu.
Takže pouze zopakujeme – čtrnáctidenní svoz
zůstává v lichých týdnech. Známky je nutné
koupit a nalepit na popelnice nejpozději do
konce února. Od března bude společnost
RESPONO, a.s. svážet pouze nádoby se
známkami na rok 2005. V průběhu roku vás
budeme informovat o změnách ve svozu,
množství odpadů a nákladech města, zřízení
nových sběrných hnízd apod.

Odbor ŽP děkuje všem občanům za dů-
sledné třídění plastů, papíru a skla. Protože se
množství těchto odpadů neustále zvyšuje,
bude i v tomto roce dle potřeby zvyšován po-
čet kontejnerů na separovaný sběr. Vaše pod-
něty na zřízení nových sběrných hnízd, umís-
tění kontejnerů pro separaci, případně další
náměty v oblasti nakládání s odpady uvítáme.

Prodej známek na popelnice v lednu
a únoru 2005, budova TSMS, Špitálská 733.

Pondělí a středa 8.00–11.30
12.30–16.30

Ing. Janeba, odbor ŽP

Technické služby využily příznivého počasí a s použí-
tím mobilní montážní plošiny zahájily II. etapu zmlazová-
ní přestárlých vrb na severní hrázi slavkovského rybníka.

I. etapa byla provedena v době vegetačního klidu v zimě
1998/1999. Bohatě nasazené koruny bylo nutné zmlazova-
cím řezem po pěti letech odlehčit. Jsme přesvědčeni, že tě-
mito zásahy se prodloužila především stabilita a životnost
těchto více jak padesátiletých stromů. Současně se
Technické služby snaží do proluk na tuto hráz vysazovat
postupně duby, které mají delší životnost. R. Lánský

Upozornění
Vodovody a kanalizace Vyškov, středisko

Slavkov u Brna zveřejňují pohotovostní čísla
– hlášení havárií na vodovodních zařízeních.

Jsou to: 724 057 852 a 606 729 007. sz

Foto: archiv ZUŠ

Foto: 2x R. Lánský
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 14.
února. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P
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PUBLIKACE O MĚSTĚ SLAVKOV
U BRNA

Publikace je základním prvkem kolekce
propagačních materiálů města a je koncipová-
na jako reprezentativní profilový katalog pro
oblast cestovního ruchu. Seznamuje čtenáře
a turisty na dvaceti čtyřech stranách s kom-
plexní nabídkou města, a to nejen v historic-
kých souvislostech, ale i v jeho současné po-
době. Publikace tak zahrnuje informace
z oblasti historie, kulturního a společenského
dění, nabídku sportovních aktivit aj. Slavkov
tedy představuje jako město s bohatou histo-
rií, ale i moderní duchem, jako město, které
nabízí krásné prožitky milovníkům památek,
kultury, ale v hojné míře také milovníkům
sportu. Část publikace je věnována i památ-
kám regionu Slavkovského bojiště. Nechybí
zde ani přehled základních kulturních a spo-
lečenských akcí, či kontakty na významné
subjekty z regionu, ubytování, stravování,
úřady a další instituce města.

Jedná se o nadčasový materiál, který může
sloužit prezentaci města minimálně po obdo-
bí 2–3 let.

Publikace byla vydána v celkovém ná-
kladu 8000 výtisků, v pěti jazykových mu-
tacích: čeština, francouzština, němčina,
ruština a angličtina. 

LETÁK/TRHACÍ BLOK SLAVKOV
U BRNA

Mapa města Slavkov u Brna je nezbytným
doplněním řady propagačních materiálů
o městě. Účelem této tiskoviny je podat rych-
lou a vyčerpávající informaci o Slavkově pro
návštěvníky, kteří přímo navštíví informační
centrum ve městě nebo tento leták získají na
výstavách cestovního ruchu. Slouží pro rych-
lou orientaci ve městě a podává základní in-
formace o památkách a turistických atraktivi-
tách města, včetně nabídky doplňkových
služeb. Obdobně jako u publikace, ani zde
tedy nechybí kontakty na ubytování, stravová-
ní, úřady a další instituce města, nabídka spor-
tovního vyžití a v neposlední řadě také pře-
hled kulturních a společenských akcí pro rok
2005.

Leták je zpracován ve formátu A3, na před-
ní straně je mapa města, přehled akcí a kon-
taktní údaje, na straně druhé pak již zmíněný
výčet významných míst ve městě se stručným

Kolekce propagačních materiálů Slavkov u Brna
popisem. Materiál je možné používat ve dvou
formách, jako trhací blok, který je vhodný ze-
jména pro distribuci v informačním centru
města, a dále pak jako leták, složený na for-
mát A6, který je vhodný zejména pro distri-
buci na veletrzích cestovního ruchu a obdob-
ných propagačních akcích.

Jedná se o materiál, který bude sloužit pro
prezentaci města v roce 2005, pro roky násle-
dující pak bude vždy aktualizován.

Mapa byla vydána v celkovém nákladu
15 000 ks (10 000 ks v blocích, 5000 skládá-
no na formát A6), je zpracována trojjazyč-
ně – v češtině, angličtině a němčině.

LETÁK 200. VÝROČÍ BITVY U SLAV-
KOVA

Leták k 200. výročí bitvy u Slavkova slou-
ží zejména jako pozvánka do města a regionu
v letošním roce. Obsahuje základní výčet vý-
znamných akcí, které se při příležitosti výro-
čí v regionu konají.

Materiál je možné používat ve dvou for-
mách, jako jednoduchý leták stejného formá-
tu jako reprezentativní publikace (bude vklá-
dán do této publikace), a dále jako
jednoduchá skládačka, která bude distribuo-
vána samostatně.

Leták byl vydán v celkovém nákladu
15 000 ks, je zpracován pěti jazyčně – v češ-
tině, francouzštině, němčině, ruštině a ang-
ličtině.

Se způsobem propagace města a regionu,
zejména pak formou distribuce výše uvede-
ných propagačních materiálů vás seznámíme
v následujícím čísle zpravodaje.

I.R.C. Austerlitz

Město Slavkov u Brna získalo ve spolupráci se CDC LINE, s.r.o., provozovatelem IRC
Austerlitz, dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „200. výročí bit-
vy u Slavkova – propagace regionu (1. etapa)“, vypracovaného uvedenou společností.
Cílem projektu je zejména propagace města Slavkov u Brna a okolního regionu, zejména
pak v souvislosti s 200. výročím bitvy u Slavkova v roce 2005. V rámci 1. etapy marketin-
gové kampaně u příležitosti tohoto výročí byla pro turistickou sezonu 2005 připravena ko-
lekce propagačních materiálů. Součástí kolekce jsou reprezentativní publikace, leták ob-
sahující mj. i mapu města a leták k 200. výročí bitvy u Slavkova.

Vážení čtenáři, z přehledu uvedeného v ta-
bulce vyplývá vše podstatné. Tak jako v polo-
vině roku 2004, i po jeho skončení máme
skutečnou radost z toho, v jakém počtu jste
začali navštěvovat městskou knihovnu ve
Slavkově u Brna a půjčovat si vámi oblíbené
časopisy a knihy. Zvláště nás těší, že si cestu
do knihovny začínají nacházet děti a mládež,

2001 2002 2003 2004 Meziroč. +/– v %
(2003/2004)

Čtenáři 364 157 123 333 271 %
z toho děti 102 51 31 166 535 %
Návštěvníci 3627 3914 3910 6013 154 %
Výpůjčky 10919 12163 12361 18879 153 %
Z toho časop. 1379 2007 1216 5035 414 %
Počet časopisů 2 2 2 56 2800 %

Mûstská knihovna v letech 2001 aÏ 2004 a srovnání za poslední dva roky
ostatně nárůst malých čtenářů o 535 % je
skvělý úspěch. 

Děkujeme vám za projevenou důvěru a vě-
říme, že si cestu do knihovny najdou další

noví čtenáři, kterým budeme moci nabídnout
naše další služby. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova

Trampská písnička
Víte, kdo jsou trampové? Jste vyznavači do-

brodružství? Líbí se vám příběhy z Divokého
západu? Obdivujete indiánskou kulturu? 

Pak také určitě rádi zpíváte u ohně známé
písničky s trampskou tematikou – jako např.
Askalona, Rodné údolí, Niagara, Parta z ranče
„Y“, Japonečka a jiné. Pan učitel Ivan Lebeda
nám se svým pěvecko-dramatickým sborem
dětí 6.–9. tříd přiblížil nejen tuto hudbu, ale
stručně nastínil i historii a vývoj trampského
hnutí u nás i ve světě. A tak žáci i učitelé ZŠ
Komenského měli v předvánočním čase mož-
nost poslechnout si a společně zazpívat známé
písničky táborových ohňů i dozvědět se něco
nového.

Sbor se svým vzpomínkovým pořadem
zpestřil odpoledne 4. 1. také obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou ve Slavkově a 5. 1.
učitelům-důchodcům. Všichni se příjemně po-
bavili, zanotovali si a vrátili se alespoň v myš-
lenkách do dob svého mládí.

Všem účinkujícím i panu učiteli děkujeme
a těšíme se na další slíbené pořady! HaF

Dnes vám představíme další z našich
kroužků – country tance.

Tyto tance jsou potomky starých společen-
ských tanců známých v Anglii již od 16. sto-
letí. V současné době se objevila jejich nová
vlna obliby nejen v Americe, ale i v Evropě.

Country kroužek má na naší škole již tříle-
tou tradici. Každoročně se přihlásí až 45

Spolupráce mezi ‰kolami
Naše škola navázala přátelské vztahy se zá-

kladní školou v holandském městě Austerlitz.
A protože obě naše města spojuje souvislost
s napoleonskými válkami, vznikl nápad, že by
naši i holandští žáci mohli vypracovat dějepis-
ný projekt zaměřený právě na tuto tematiku.
Pracovně jsme ho nazvali „Od Slavkova
k Waterloo“. Žáci obou škol se v něm pokusí
sledovat stopy slavného vojevůdce od vítězné
bitvy u Slavkova až po jeho konečný pád v bit-
vě u Waterloo. Přestože dějepis není u dětí prá-
vě nejoblíbenějším předmětem, nápad s napo-
leonským projektem mnohé z nich zaujal.
K jeho vypracování se přihlásilo jedenáct sed-
máků a patnáct osmáků. S pomocí vedoucí pro-
jektu se rozdělili do skupin podle dílčích témat,
např. Napoleonův život, Bitva u Slavkova, Boje
v Prusku, Ruské tažení apod. Nyní naši „mladí
dějepisci“ pilně shání potřebnou literaturu, růz-
né prospekty a vůbec veškeré informace týkají-
cí se napoleonského období. Jejich práce bude
odměněna cestou do Nizozemska, kde si budou
moci porovnat výsledky svého „bádání“ s žáky
v Austerlitzu.

P. Pitronová, vedoucí projektu

žáků, zejména děvčat, z 1. – 5. tříd. Tance vy-
bíráme tak, aby v nich byly zastoupeny
všechny taneční formace – čtverylky, dlouhé
řady, mixery, párové tance i tance ve trojicích.
Každou hodinu zahájíme tzv. promenádou,
při níž si zopakujeme základní figury a kroky,
které jsou podstatou těchto tanců. Některé ne-
jsou jednoduché. I když zatím nemáme typic-
ké country oblečení, tančíme s chutí a radostí.
A to je to nejdůležitější.

Kdy a kde nás můžete vidět? Zejména při
dnech otevřených dveří na naší škole a při be-
sídkách pro rodiče.

Eva Eliášová

Kroužky na ZŠ Komenského 

Poděkování sponzorům
I když vánoční doba již skončila, chceme

se s vámi podělit o dárky, které žáci ZŠ
Komenského dostali před koncem roku. A to
díky sponzorům.

Cutisin, s.r.o., věnoval naší škole 90 000 Kč
na zakoupení data video projektoru, který je
již dnes instalován v odborné pracovně první-
ho stupně. Bude sloužit ke zkvalitnění výuky
ve všech předmětech.

Další dárek byl od firmy JM Demicarr,
s.r.o. Z jejich sponzorského daru 10 000 Kč
jsme zakoupili tělovýchovné náčiní, kterým
zpestříme výuku tělesné výchovy.

Oběma sponzorům děkujeme. 
Věříme, že vedle slavkovských firem

Cutisin, s.r.o., Teepak, s.r.o a JM Demicarr,
s.r.o.,které se staly našimi sponzory, najdeme
pochopení i u dalších firem. Vše přece dělá-
me pro děti.

Vedení školy

Návštěva z holandského Austerlitzu v ZŠ Tyršova. Foto archiv školy

Informace ze Z· Komenského

Základní škola Tyršova
a Klub přátel při ZŠ Tyršova
ve Slavkově u Brna
si Vás dovolují pozvat na

ŠKOLNÍ PLES

ve Společenském domě
v sobotu 12. února 2005
zahájení plesu ve 20 h
hraje Panorama Vyškov

Foto: 3x T. Kudlička
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Náměstím zaznělo
mnoho zvonečků

Sváteční podvečer 25. prosince oživil náměs-
tí průvod Svaté Rodiny a Tří králů. Vyvrcholil
před kostelem vánoční hrou a děti i dospělí se
mohli podívat v setmělém kostele na Betlém.

Poděkování patří především mládeži farnos-
ti ze společenství Piškoti, Smajlíci a Myšáci,
Zámecké kapele, která provázela průvod kole-
dami, děvčatům ze scholy sestry Benedikty za
zpěv, panu Hrazdílkovi za půjčení koně, panu
Šaňkovi za technické zabezpečení, lidem kteří
se nebáli přijít v kroji a všem vám, kteří jste
přišli a se zvonečky vytvořili radostnou vánoč-
ní atmosféru. P. Mgr. Milan Vavro, farář

V uplynulém roce se podařilo opravit interiér
kostela Na Špitálce. Zvenčí jste mohli pozorovat
nový nátěr střech tří kopulí, které dávají stavbě
zvláštní ráz. Většinu práce si vyžádala obnova
interiéru. Při vstupu do chrámu však žasneme,
jaký stavební klenot máme ve Slavkově. Byla
zde položena nová opuková dlažba a zvětralé
omítky byly obnoveny v původním stavu s pi-
lastry a římsičkami. Některé části zdiva bylo
nutno staticky zajistit, položit novou elektroin-
stalaci, okna a dveře byly povrchově restaurová-
ny, kostel byl nově vymalován. Instalace nepří-
mého osvětlení na římsách chrámové lodi
a kopulí dala interiéru vyniknout v jeho kráse. 

Celkový náklad na rekonstrukci byl téměř
jeden milion korun. Podílel se na ní fond rege-
nerace městských památkových zón (410 tis.),
Město Slavkov (395 tis. Kč) Řk. farnost (140
tis. Kč). Děkuji touto cestou představitelům
Města Slavkova, kteří ochotně zprostředkovali
příspěvky a farníkům, kteří přispívali na opra-
vy našich kostelů.

Zveme vás na slavnostní otevření a pro-
hlídku interiéru kostela sv. Jana Křtitele,
které se uskuteční se zástupci farnosti

a Města Slavkova v neděli 13. února v 16 h.
Dopoledne bude od 11 hodin zpívaná staro-
slovanská bohoslužba, na které můžete být
přítomni i v případě krátkého setrvání.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Malé ukázky opraveného interiéru přináší-
me na straně 19 zpravodaje.

Rekonstrukce interiéru kostela Na ·pitálce dokonãena Program fiímskokatolické
farnosti v únoru:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.00 a 18.00, úterý v 17.30 boho-
služba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, žehnání
svící, středa 2. 2. v 18.00 farní kostel.

Maškarní ples pro děti, neděle 6. 2. v 15.00
h, farní sál.

Popeleční středa, mše sv. s udělením popel-
ce, 9. 2. v 18.00, farní kostel.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 10. 2. v 8.00 h.
Pouť za nemocné na Lutrštéku, pátek 11. 2.

v 15.00 h. 
Staroslovanská bohoslužba, neděle 13. 2.

od 11.00 h, kostel na Špitálce, zpívá
Moravský cherubínský sbor. 

Setkání rodin, neděle 13.2. v 15.00 h, farní
sál.

Otevření kostela na Špitálce po opravě, ne-
děle 13. 2. v 16.00 h s prohlídkou.

Postní duchovní obnova, sobota 26. 2. 15.00
– 19.00 h, sál v budově sester naproti fary.

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probí-
hají vždy ve dvou částech. V 9 hodin začíná stu-
dium Bible a v 10.30 hod následuje kázání.
V únoru vás zveme na sobotu 12. 2. do domu
Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č.
959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Na stejné adrese probíhají také „Večery nad
Biblí“, první tři úterky v měsíci od 18.30 hod.
Pokud máte rádi bylinkový čaj, zpívání při ky-
taře nebo posezení s lidmi, kterým na věku ne-
záleží, jste srdečně zváni.

Ze společného studia – Co říká Bible o přá-
telství (1). Básník Euripides napsal:
„Skutečného přítele poznáme v těžkostech;
když se nám daří, máme mnoho přátel.“ Výraz
„přítel“ nemusí v každém případě znamenat
něco pozitivního. Mnozí z těch, kteří zápasí
s alkoholem nebo drogami, přijdou na to, že na

Zprávy… Jsou dobré a špatné. A asi budou
i zprávy typu „něco mezi tím“. Jak na nás pů-
sobí? Dostanou se nám takzvaně pod kůži?
V poslední době čím dál víc přemýšlím o vý-
znamu některých zpráv a o tom, jak vlastně na
jednotlivého člověka působí.

Jsou zprávy, které námi otřesou a zůstanou
navždy spojeny s konkrétní činností, kterou
jsme dělali ve chvíli, kdy se daná věc udála.
Kdo by zapomněl na celosvětové datum
11. září, nebo námi Čechy vnímaný a každo-
ročně připomínaný 17. listopad? Události
těchto a jiných dat vstoupily do dějin. Staly se
z nich symboly, mementa. A lidé je s odstu-
pem času (což je přirozené) přestali vnímat
tak, jako když je slyšeli poprvé.

Jenže jsou tu ještě i jiné zprávy. Patří mezi
ně ty, které už člověk nemůže vnímat z patřič-
ného odstupu, nebo nadhledu. Jsou to zprávy,
které se nás osobně dotýkají buď tím, že se

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
6. 2. PovaÏujme BoÏí sluÏbu za poctu a zdroj ra-

dosti
13. 2. Celosvûtové spoleãenství bratrÛ zachránûno

z katastrofy
20. 2. Milosrdenství, pfievládající vlastnost prav˘ch

kfiesÈanÛ
27. 2. Zachovejte si bezúhonnost
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Z Církve adventistů sedmého dne
začátku není nějaký neznámý člověk, ale nej-
lepší přítel. Bible radí, abychom dobře vybíra-
li: „Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však
miluje, přilne víc než bratr.“ (Přísl. 18,24);
„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bra-
trem pro doby soužení.“ (Přísl. 17,17).
Skutečné přátelství musí být založeno na ně-
čem více než na potřebě využít někoho k dosa-
žení svých cílů. Být přítelem znamená projevo-
vat osobní zájem, naslouchat, dělit se o čas
a pocity. Boží slovo k tomu dává návod: „V ni-
čem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností,
nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za
přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to,
co slouží druhým, ne jen jemu.“ (Filip 2,3-4).
Ježíšův příklad a síla, kterou nás chce obdařit,
nám chtějí pomoci stát se opravdovými přáteli.

Bližší informace na tel.: 732 974 007 (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz. (ch)

událost stala v našem blízkém okolí, nebo po-
stihla někoho, kdo žije v podobné situaci, jako
my. Pustíme si je pod kůži? Jak na nás napří-
klad zapůsobila zpráva o ubodání zkušeného
učitele jeho dospívajícím žákem? Asi jinak by
ji člověk vnímal při zpravodajství ze světa, tře-
ba ze Spojených států. Řekne si: „Tam je to
dnes už normální...“ Jenže teď se něco podob-
ného stalo v našem bezprostředním okolí –
málem tak blízko, že bychom se my, nebo čle-
nové naší rodiny, mohli stát očitými svědky.
Náš odstup pravděpodobně pomalu mizí. Ale
jak dlouho to bude trvat, než si začneme i v na-
šem (snad se nikoho nedotknu) „venkovském
prostředí“ říkat: „To je tady dnes už normál-
ní“? Spokojíme se s tím? Já tedy rozhodně ne!
To, že se lidé bezostyšně zabíjejí nemohu tole-
rovat. Nikdy to nebude normální. I kdybych to
ve zprávách slyšel každý den, nebo každou ho-
dinu!

Dnes můžeme také slyšet úvahy z novinář-
ského žargonu typu: „dobrá zpráva není žádná
zpráva“. Co vy na to? Máte snad radši špatné
zprávy? To si neumím představit! Kdyby to
bylo možné, člověk by nejraději poslouchal
jen zprávy dobré - zejména tam, kde se ho tyto
zprávy úzce dotýkají. „Evangelium“ je také
dobrá zpráva. Eu_ag_ge_li_on je řecké slovo
překládané jako „dobrá zpráva“. „Evangelista“
je potom kazatel dobré zprávy. Křesťanské po-
selství neodmyslitelně patří k základům naší
evropské civilizace. Dobré zprávy nejdou na
odbyt. Jenže právě evangelium je zprávou, kte-
rá (aniž to možná tušíme) se nás osobně týká.
Je ale věcí našeho osobního rozhodnutí, jak na
nás bude působit. Stanislav Vaněk

Co vy na to?

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj
Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Franti‰ek Kreizl

Litavská 1484, Slavkov u Brna

tel.: 544 227 247, mobil: 604 419 833

Zahradní sluÏby

❃ Kácení a profiezání stromÛ
❃ Likvidace ofiezan˘ch vûtví
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OBâANSKÉ PRÒKAZY
Obãansk˘ prÛkaz musí mít obãan âeské repub-

liky, kter˘ dosáhl vûku 15 let a má trval˘ pobyt na
území âeské republiky. Tuto povinnost má i ob-
ãan, jehoÏ zpÛsobilost k právním úkonÛm byla
rozhodnutím soudu omezena. Obãan, kter˘ byl
rozhodnutím soudu zbaven zpÛsobilosti k práv-
ním úkonÛm, mÛÏe mít obãansk˘ prÛkaz jen v pfií-
padû, Ïe o jeho vydání poÏádá soudem ustanove-
n˘ opatrovník. Îádost a doklady potfiebné
k vydání obãanského prÛkazu(rodn˘ list, oddací
list,úmrtní list, rozsudek soudu o rozvodu s naby-
tím právní moci, patnáctilet˘ osvûdãení o státním
obãanství nebo platn˘ cestovní pas na doloÏení
státního obãanství) mÛÏe za obãana pfiedloÏit i jím
povûfien˘ zástupce (není poÏadovaná plná moc).
K vydání osvûdãení o státním obãanství zákonn˘
zástupce pfiedloÏí na pfiíslu‰né matrice tyto dokla-
dy rodn˘ list dítûte, oddací list rodiãÛ, rodné listy
rodiãÛ a platn˘ obãansk˘ prÛkaz rodiãe.
Vyhotoven˘ obãansk˘ prÛkaz je obãan povinen
pfievzít osobnû.

Îádost o vydání obãanského prÛkazu musí b˘t
vypsaná hÛlkov˘m písmem vlastní rukou Ïada-
tele nesmí b˘t pomaãkaná, pfieloÏená nebo ji-
nak znehodnocená.

Doklady vydané v zahraniãí
Pfiedkládá-li obãan k doloÏení údajÛ zapisova-

n˘ch do obãanského prÛkazu rozhodnutí cizo-
zemského soudu, je povinen pfiedloÏit téÏ rozhod-
nutí Nejvy‰‰ího soudu âeské republiky o uznání
rozhodnutí cizozemského soudu na území âeské
republiky, jestliÏe je toto uznání podle zvlá‰tního
právního pfiedpisu potfiebné.

V pfiípadû, Ïe obãan získal vy‰‰í odborné vzdû-
lání, vysoko‰kolské vzdûlání a pfiíslu‰n˘ titul
v zahraniãí, jen povinen pfiedloÏit doklad o uzná-
ní vysoko‰kolského vzdûlání a pfiíslu‰ného titulu.
Stejnou povinnost má i obãan, kter˘ poÏádá o zá-
pis vûdecké hodnosti získané v zahraniãí.

Pfiedkládá-li obãan k doloÏení údajÛ zapisova-
n˘ch do obãanského prÛkazu doklad vystaven˘
orgánem cizího státu, je povinen pfiedloÏit v˘pis
z matriky Magistrátu mûsta Brna (zvlá‰tní matri-
ka), pokud mezinárodní smlouva, kterou je âeská
republika vázána, nestanoví jinak. V˘jimka na zá-
kladû Smlouvy mezi âeskou Slovenskou republi-
kou o úpravû nûkter˘ch otázek na úseku matrik
a státního obãanství: smluvní strany uznávají plat-
nost rodn˘ch, oddacích a úmrtních listÛ sv˘ch
státních obãanÛ vystaven˘ch orgány druhé
smluvní strany o matriãních událostech, ke kte-
r˘m do‰lo pfied 1. lednem 1993.

Vydání prvního obãanského prÛkazu pro patnác-
tileté 

O obãansk˘ prÛkaz Ïádá obãan star‰í 15 let. Za
obãana mlad‰ího 15 let Ïádá o vydání obãanské-
ho prÛkazu zákonn˘ zástupce nejdfiíve 60 dnÛ
pfied dovr‰ením vûku 15 let takového obãana, nej-
pozdûji v den dovr‰ení 15 let jeho vûku. Fyzická
osoba se dopustí pfiestupku tím, Ïe nepoÏádá
o vydání prvního obãanského prÛkazu do 30 dnÛ
ode dne, kdy dosáhl vûku 15 let.

Na úfiadû musí obãan pfiedloÏit:
- vyplnûnou Ïádost o vydání obãanského prÛkazu

(vypsanou vlastní rukou Ïadatele)
- jednu fotografii o rozmûrech 35x45 mm, která

odpovídá souãasné podobû obãana
- rodn˘ list obãana 
- doklad o státním obãanství (vydá matrika), po-

kud má dítû platn˘ cestovní pas o osvûdãení se
neÏádá

Doklady se pfiedkládají v originále nebo
ovûfiené kopii.

V˘mûna obãanského prÛkazu pfii skonãení
jeho platnosti nebo náhradou za dosud plat-
n˘ prÛkaz, pfii zmûnû údajÛ.
- dosavadní obãansk˘ prÛkaz
- vyplnûná Ïádost o vydání obãanského prÛkazu
- jednu fotografii o rozmûrech 35x45 mm, kte-

rá odpovídá souãasné podobû obãana
- rodn˘ list obãana
- doklad o zmûnû nebo doklad potvrzující nov˘

údaj (oddací list, pravomocné rozhodnutí
soudu o omezení zpÛsobilosti k právním úko-
nÛm, potvrzení o zmûnû trvalého pobytu, po-
tvrzení o zmûnû rodinného stavu, rodné listy
dûtí, pokud poÏadujete jejich zapsání do ob-
ãanského prÛkazu, oddací list pfii zmûnû sta-
vu sÀatkem, úmrtní list, rozsudek soudu
o rozvodu s nabytím právní moci)

- doklad o získání akademického titulu
Doklady se pfiedkládají v originále nebo

ovûfiené kopii.

Vydání obãanského prÛkazu náhradou za
ztracen˘, odcizen˘ nebo zniãen˘ (obãan ne-
mÛÏe pfiedloÏit dosavadní obãansk˘ prÛkaz).
- vyplnûná Ïádost o vydání obãanského prÛ-

kazu
- jednu fotografii o rozmûrech 35x45 mm, kte-

rá odpovídá souãasné podobû obãana
- rodn˘ list obãana
- potvrzení o obãanském prÛkazu ( toto potvr-

zení je obãanovi vydáno pfii nahlá‰ení ztráty,
odcizení nebo zniãení obãanského prÛkazu)

- doklady osvûdãující skuteãnosti zapisované
do obãanského prÛkazu na Ïádost obãana
nebo potfiebné k odstranûní zji‰tûn˘ch rozpo-
rÛ v údajích na Ïádosti s údaji v evidenci ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ (oddací list, úmrtní list,
rozsudek soudu o rozvodu s nabytím právní
moci, rodné listy dûtí…)

- doklad o získání akademického titulu
Doklady se pfiedkládají v originále nebo

ovûfiené kopii.
Obãan zaplatí správní poplatek ve v˘‰i 100

Kã za vydání potvrzení o obãanském prÛkazu
a zaplatí blokovou pokutu do v˘‰e 10 000 Kã. 

Vydání obãanského prÛkazu pro obãana zba-
veného zpÛsobilosti k právním úkonÛm,
pfiedkládá opatrovník.
- rodn˘ list nebo kfiestní list obãana
- doklad o rodném ãísle obãana, jestliÏe není

rodné ãíslo uvedeno na jím pfiedkládaném
dokladu

- vypsaná Ïádost o vydání obãanského prÛ-
kazu

- jednu fotografii o rozmûrech 35x45 mm, kte-
rá odpovídá souãasné podobû obãana

- doklady osvûdãující skuteãnosti zapisované
do obãanského prÛkazu na Ïádost obãana
nebo potfiebné k odstranûní zji‰tûn˘ch rozpo-
rÛ v údajích na Ïádosti s údaji v evidenci ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ (oddací list, úmrtní list,
rozsudek soudu o rozvodu s nabytím právní
moci)

- rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení
zpÛsobilosti k právním úkonÛm

- svÛj obãansk˘ prÛkaz a doklad o ustanovení
opatrovníkem
Doklady se pfiedkládají v originále nebo

ovûfiené kopii.

Vydání obãanského prÛkazu po ukonãení trvalé-
ho pobytu v cizinû nebo po nabytí státního ob-
ãanství
- rodn˘ list nebo rodn˘ a kfiestní list
- doklad o rodném ãísle obãana, jestliÏe není rod-

né ãíslo uvedeno na jím pfiedkládaném dokladu
- doklad o státním obãanství
- doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek

soudu o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní
list)

- doklad o pfiihlá‰ení k trvalému pobytu na území
âeské republiky

- vypsaná Ïádost o vydání obãanského prÛkazu
- jednu fotografii o rozmûrech 35x45 mm, která

odpovídá souãasné podobû obãana 
Doklady se pfiedkládají v originále nebo ovû-

fiené kopii.

Îádost o vydání obãanského prÛkazu lze po-
dat pouze na originálním tiskopisu, ty jsou
k dispozici na v‰ech obecních úfiadech obcí
s roz‰ífienou pÛsobností a obecních úfiadech po-
vûfien˘ch vedením matrik.

Vydání obãanského prÛkazu je zdarma, pokud
se obãan nedopustí pfiestupku proti zákonu o ob-
ãansk˘ch prÛkazech ã. 328/1999 Sb. (povinnosti
obãana a pfiestupky na úseku obãansk˘ch prÛka-
zÛ jsou stanoveny tímto zákonem). Bloková po-
kuta se vybírá do v˘‰e 10 000 Kã.

Správní poplatek:
- za vydání obãanského prÛkazu náhradou za

platn˘ prÛkaz na Ïádost obãana v jeho osobním
zájmu 100 Kã

- za zmûnu nebo doplnûní jin˘ch neÏ základních
údajÛ v obãanském prÛkazu (nepovinné údaje-
zapsání dûtí, pfiipsání titulu nebo vûdecké hod-
nosti, zapsání manÏela manÏelky) 100 Kã

- za vydání nového obãanského prÛkazu za prÛkaz
po‰kozen˘, zniãen˘, ztracen˘, odcizen˘ 100 Kã

- za vydání nového obãanského prÛkazu obsahu-
jící neoprávnûnû provedené zápisy 100 Kã

LhÛta pro vydání obãanského prÛkazu se stro-
jovû ãitelnou zónou je do 30 dnÛ od pfiedloÏení
v‰ech dokladÛ potfiebn˘ch pro jeho vydání pfií-
slu‰nému obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností. 

Platnost dosavadních obãansk˘ch prÛkazÛ
- obãanské prÛkazy vydané do 30. dubna 1993,

v nichÏ není vyznaãeno státní obãanství, pozb˘-
vají platnosti dnem 31. prosince 2001

- obãanské prÛkazy bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ
(obãansk˘ prÛkaz typu kníÏka) konãí platnost
31. prosince 2005

- obãanské prÛkazy bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ,
vydané do 31. prosince 2003 pozb˘vají platnos-
ti nejpozdûji do 31. prosince 2008. Vláda stano-
ví nafiízením lhÛty, v nichÏ jsou obãané povinni
provést v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez stro-
jovû ãiteln˘ch údajÛ, a to podle doby vydání ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ. Platnost obãansk˘ch prÛka-
zÛ podle vûty první konãí vÏdy nejpozdûji dnem,
kter˘ je stanoven jako koneãn˘ den lhÛty pro
provedení jejich v˘mûny.

CESTOVNÍ DOKLADY
Vydávání cestovních dokladÛ státním obãanÛm

âeské republiky, jejich pouÏívání obãany a vedení
evidencí cestovních dokladÛ upravuje zákon ã.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o zmûnû
zákona ã. 283/1991 Sb., o Policii âeské republiky,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 

Změna zákona



Formuláfie
Îádosti o vydání cestovního dokladu, provede-

ní zmûn údajÛ v cestovním dokladu, atd. lze po-
dat pouze na originálních tiskopisech, které jsou
k dispozici na v‰ech obecních úfiadech obcí
s roz‰ífienou pÛsobností a obecních úfiadech po-
vûfien˘ch vedením matrik. Ve mûstech Brno,
Ostrava a PlzeÀ získáte formuláfie na magistrá-
tech tûchto mûst a v hlavním mûstû Praze na
úfiadech mûstsk˘ch ãástí

Cestovní pasy pro obãany star‰í 15 let do doby
zletilosti 18 let

Vydání cestovního pasu se strojovû ãitelnou
zónou:
- vydává se ve lhÛtû 30 dnÛ (dobu vyhotovení

nelze zkrátit)
- platnost CP – 10 let
- správní poplatek – 200 Kã (hradí se pfii podání

Ïádosti)
- 1 fotografie (fotografie je v ãernobílém nebo

barevném provedení. Fotografie je obdélníko-
vého tvaru o rozmûrech 35 mm x 45 mm.
Osoba je zobrazena v pfiedním ãelném pohledu
bez odleskÛ, aktuální podoba)

Vydání cestovního pasu bez strojovû ãitelné
zóny:
- vydává se ve lhÛtû do 30 dnÛ
- platnost CP – 1rok
- správní poplatek – 600 Kã (hradí se pfii podání

Ïádosti)
- 2 fotografie (fotografie je v ãernobílém nebo

barevném provedení. Fotografie je obdélníko-
vého tvaru o rozmûrech 35 mm x 45 mm.
Osoba je zobrazena v pfiedním ãelném pohledu
bez odleskÛ, aktuální podoba)

Kdo podává Ïádost, co musí obãan pfiedloÏit:
- obãan star‰í 15 let, ale do doby zletilosti, tj. 18

let musí pfii podání Ïádosti pfiijít se zákonn˘m
zástupcem (tj. jeden z rodiãÛ, nebo zákonn˘ zá-
stupce urãen˘ soudem)

- Ïadatel pfiedkládá obãansk˘ prÛkaz a rodn˘ list
a zákonn˘ zástupce obãansk˘ prÛkaz (zákonn˘
zástupce urãen˘ soudem navíc rozhodnutí sou-
du). 

- vypsanou Ïádost (Ïádosti o CP musí b˘t na
pfiedepsaném tiskopise, nelze pouÏít tiskopisy
z internetu)

- pokud mûl obãan star˘ CP musí tento pas pfii
podání Ïádosti odevzdat 
Vyhotoven˘ cestovní pas si pfievezme Ïadatel

osobnû na základû pfiedloÏení platného obãan-
ského prÛkazu.

Cestovní pasy pro obãany do 15 let 
Vydání cestovního pasu se strojovû ãitelnou

zónou:
- vydává se ve lhÛtû 30 dnÛ (dobu vyhotovení

nelze zkrátit)
- platnost CP – 5 let
- správní poplatek – 50 Kã (hradí se pfii podání

Ïádosti)
- 1 fotografie (fotografie je v ãernobílém nebo

barevném provedení. Fotografie je obdélníko-
vého tvaru o rozmûrech 35 mm x 45 mm.
Osoba je zobrazena v pfiedním ãelném pohledu
bez odleskÛ, aktuální podoba)

Vydání cestovního pasu bez strojovû ãitelné
zóny:
- vydává se ve lhÛtû do 30 dnÛ
- platnost CP – 1 rok
- správní poplatek – 600 Kã (hradí se pfii podání

Ïádosti)
- 2 fotografie (fotografie je v ãernobílém nebo

barevném provedení. Fotografie je obdélníko-
vého tvaru o rozmûrech 35mm x 45mm. Osoba
je zobrazena v pfiedním ãelném pohledu bez
odleskÛ, aktuální podoba)
Kdo podává Ïádost, co musí obãan pfiedloÏit:

- Ïádost za obãana mlad‰ího 15 let vyfiizuje zá-
konn˘ zástupce (obãan mlad‰í 15 let se zákon-
n˘m zástupcem pfiijít nemusí. Ti, ktefií jiÏ nav-
‰tûvují základní ‰kolu, uvedou na Ïádosti svÛj
podpis v pofiadí jméno, pfiíjmení).

- zákonn˘ zástupce pfiedloÏí pfii podání Ïádosti
svÛj OP

- RL obãana mlad‰ího 15 let (dítûte)
- pfii vydávání prvního cestovního pasu je obãan

povinen prokázat státní obãanství âR (tj. musí
pfiedloÏit doklad – osvûdãení o státním obãan-
ství, které vydává Krajsk˘ úfiad Jiho-
moravského kraje, odbor legislativní a právní,
odd. správní, Îerotínova 3/5, 601 82 Brno, lze
podat prostfiednictvím povûfiené matriky, kde
obãan pfiedloÏí rodn˘ list dítûte, oddací list ro-
diãÛ, rodné listy rodiãÛ v‰e v originále, obãan-
sk˘ prÛkaz rodiãe a uhradí na místû správní po-
platek 100 Kã). 

- vypsanou Ïádost (Ïádosti o CP musí b˘t na
pfiedepsaném tiskopise, nelze pouÏít tiskopisy
z internetu) 

- pokud mûl obãan mlad‰í 15 let (dítû) star˘ CP
musí se pfii podání Ïádosti vrátit 

Vyhotoven˘ cestovní pas za obãana mlad‰ího
15 let mÛÏe pfievzít pouze zákonn˘ zástupce na
základû pfiedloÏení platného obãanského prÛ-
kazu.Pûstoun nebo osoba, které byl tento ob-
ãan svûfien do v˘chovy, vedoucí ústavu, v nûmÏ
se vykonává ústavní v˘chova, anebo Ústfiedí
pro mezinárodní právní ochranu mládeÏe na
základû pfiedloÏení platného obãanského prÛ-
kazu a rozhodnutí soudu. 

Cestovní pasy pro obãany nad 18 let 

Vydání cestovního pasu se strojovû ãitelnou
zónou:
- vydává se ve lhÛtû 30 dnÛ (dobu vyhotovení

nelze zkrátit)
- platnost CP – 10 let
- správní poplatek – 200 Kã (hradí se pfii podání

Ïádosti)
- 1 fotografie 

Vydání cestovního pasu bez strojovû ãitelné
zóny:
- vydává se ve lhÛtû do 30 dnÛ
- platnost CP – 1 rok
- správní poplatek – 600 Kã (hradí se pfii podání

Ïádosti)
- 2 fotografie 

Kdo podává Ïádost, co musí obãan pfiedloÏit:
- Ïádost podává obãan star‰í 18 let osobnû nebo

na základû plné moci s OP Ïadatele a zplno-
mocnûného (plná moc nemusí b˘t ovûfiena, ale
musí mít náleÏitosti. Tiskopis moÏno obdrÏet
u nás).

- vypsanou Ïádost (Ïádosti o CP musí b˘t na
pfiedepsaném tiskopise, nelze pouÏít tiskopisy
z internetu) 

- pokud mûl obãan star˘ CP musí ho pfii podání
Ïádosti vrátit 

- pfii zapsání obãanÛ (dûtí) do 15 let vûku do ce-
stovního pasu pfiinést k nahlédnutí rodné listy
(dûtí) a oddací list (rodiãÛ – originály) 

- pfii zapsání titulu, nebo vûdecké hodnosti do CP
pfiinést k nahlédnutí originál doklady prokazují-
cí získání titulu, vãetnû dokladu o uznání titulu
získaného v zahraniãí 

Vyhotoven˘ cestovní pas si pfievezme Ïada-
tel osobnû na základû pfiedloÏení platného
obãanského prÛkazu.

Provedení zmûn údajÛ a zapsání dítûte do ce-
stovního dokladu

Pfii zapsání obãana mlad‰ího 15 let vûku
(dítû) do cestovního pasu zákonn˘ zástupce
(rodiã) pfiedloÏí:
- platn˘ cestovní pas (nepo‰kozen˘, platn˘ –

nevypr‰ela platnost, nezaplnûn˘ razítky)
- vypsanou Ïádost (Ïádosti o CP musí b˘t na

pfiedepsaném tiskopise, nelze pouÏít tiskopisy
z internetu) 

- správní poplatek 50 Kã za kaÏd˘ zápis, správ-
ní poplatek se hradí pfii podání Ïádosti

- pfii zapsání obãanÛ mlad‰ích 15 let (dûtí) do
pasu pfiinést k nahlédnutí originál rodné listy
dûtí, oddací list rodiãÛ a obãansk˘ prÛkaz
(pokud není oddací list, tak rodn˘ list rodiãe)

- obãana mlad‰ího 15 let lze zapsat do cestov-
ního pasu jeho rodiãe

Vyhotoven˘ cestovní pas si pfievezme Ïada-
tel osobnû na základû pfiedloÏení platného
obãanského prÛkazu.

Pfii zapsání titulu nebo vûdecké hodnosti do
cestovního pasu obãan pfiedloÏí:
- platn˘ cestovní pas (nepo‰kozen˘, platn˘ –

nevypr‰ela platnost, nezaplnûn˘ razítky)
- vypsanou Ïádost (Ïádosti o CP musí b˘t na

pfiedepsaném tiskopise, nelze pouÏít tiskopisy
z internetu) 

- správní poplatek 50 Kã za kaÏd˘ zápis. Do ce-
stovního pasu lze zapsat pouze jeden titul
a jednu vûdeckou hodnost (platí se hotovû na
místû, pfii podání Ïádosti)

- pfii zapsání titulu, nebo vûdecké hodnosti do
CP pfiinést k nahlédnutí originál doklady pro-
kazující vysoko‰kolské vzdûlání, vãetnû do-
kladu o uznání titulu získaného v zahraniãí
(zapsání se zpravidla vyhotovuje na poãkání)

Vyhotoven˘ cestovní pas si pfievezme Ïada-
tel osobnû na základû pfiedloÏení platného
obãanského prÛkazu.

Zmûny nebo zapsání dítûte nebo titulu se
zpravidla provádí na poãkání, pokud byla Ïá-
dost podána u obecního úfiadu obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností pfiíslu‰ného podle místa trvalé-
ho pobytu obãana. Úpravu lze provést po
zaplacení správního poplatku.

UPOZORNùNÍ:
- doba platnosti v˘‰e uveden˘ch cestovních

dokladÛ nelze prodlouÏit (platnost skonãí
uplynutím doby v nûm vyznaãené)

- neplatn˘ cestovní doklad musí obãan odevz-
dat

- Ïádost musí b˘t podepsána vlastní rukou Ïa-
datele v pofiadí jméno a pfiíjmení

- za pfiestupek na úseku cestovních dokladÛ
lze uloÏit pokutu do 10 000 Kã (pfiestupku se
dopustí fyzická osoba tím, Ïe poru‰í povin-
nost chránit cestovní doklad pfied ztrátou,
odcizením, po‰kozením, zniãením nebo zne-
uÏitím)

- Ïádosti se nesmí pfiekládat – musí b˘t podá-
ny nepo‰kozené

- fotografie musí mít náleÏitosti a aktuální po-
dobu.

Odbor vnitfiních vûcí Mûstského úfiadu ve
Slavkovû u Brna
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 29. ledna oslaví krásných 5 let

DANIEL STEHLÍK
ze Slavkova u Brna

Přejeme hodně štěstíčka a zdravíčka. Máme Tě moc rádi.
Maminka, taťka Michal, sestra Hanka a bratr David.

Blahopřání

Dne 9. února oslaví 75. narozeniny pan

LUBOMÍR MAZAL

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví přejí manželka Jarmila,
dcera Olga a vnuk David.

Blahopřání

V lednu 2005 oslavila naše maminka a babička, paní

ANEŽKA FRANKOVÁ
z Bučovické ulice své 98. narozeniny.

Za vše děkují a pevné zdraví jí do dalších let přejí dcery
Květa a Jarmila s rodinou.

Vzpomínka

Dne 16. ledna 2005 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil tatínek,
dědeček, bratr a strýc, pan

EDUARD PATÍK

Za vzpomínku děkují dcery Ludmila a Marie s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. ledna 2005 jsme vzpomněli čtvrté výročí úmrtí pana

JIŘÍHO CHLOUPKA

S láskou stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Jak ten čas utíká – letí…
Dne 15. ledna 2005 uplynulo 10 let od úmrtí pana

JANA BÁRTY
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi

dál.
Dne 1. ledna 2005 jsme vzpomněli nedožitých 90 let pana

VOJTĚCHA ŠEDÉHO
S láskou vzpomínají vnuci Luděk a Jiří Šedí.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 18. ledna 2005 uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR ANDRLA
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkuje manželka Marie a syn s rodinou.

Opustili nás
Štěpánka Jelínková (92) 29. 12.
Oldřich Hořava (75) 31. 12.
Václav Skalička (90) 5. 1.
Josefa Šmehlíková (84) 15. 1.

PPřřííššttíí  ččíísslloo  vvyyjjddee  2255..  úúnnoorraa

V Křenovicích odhalí
sochu Kutuzova

Výrobou sochy ruského maršála Michaila
Illarionoviče Kutuzova se začaly Křenovice
na Vyškovsku připravovat na letošní 200. vý-
ročí Napoleonova triumfu v bitvě u Slavkova.
Tvorby pomníku slavného vojevůdce se ujal
umělecký kovář Oldřich Bartošek. Socha
bude hotova do léta, odhalení se plánuje na
1. prosinec, tedy předvečer jubilea bitvy tří
císařů.

Umístění sochy Kutuzova (1745–1813)
v Křenovicích není náhodné. V obci nedaleko
Slavkova měl Kutuzov svůj štáb a konala se
v něm i porada spojeneckých rusko-rakous-
kých vojsk před osudnou bitvou. V ní sice
byla protinapoleonská koalice poražena, pře-
sto je Kutuzov stále ceněn jako zdatný a hr-
dinný vojevůdce.

„V Křenovicích chtěli Kutuzovovu sochu
postavit už před 30 lety, myšlenka však ztros-
kotala na nedostatku peněz“, uvedl Bartošek.
Před dvěma lety se umělec spolu s dalšími
křenovickými nadšenci vojenské historie roz-
hodl původní ideu oživit. Na projekt v ceně
asi 750 000 korun přispěla jak tamní radnice,
tak i dar z pražského Klubu Rusko.

„Nyní je hotov sádrový model sochy, výro-
ba její konečné verze začne v polovině led-
na“, uvedl Bartošek. Socha bude asi 2,4 met-
ru vysoká. Místo původně zamýšleného
pískovce bude z tepaného plechu. Nejdříve se
vyrobí konstrukce, na ni se postupně nataví
jednotlivé části. Podoba Kutuzova je podle
Bartoška zcela věrohodná a nadšen z ní byl
údajně i brněnský ruský konzulát. zn, čtk

CENTRUM BONAPARTE
Palackého n. 126, Slavkov u Brna, tel. 777 795 641.

SPINNING® – vchod pfies posilovnu
Pondûlí–ãtvrtek

16.30 – 17.30 18.00 – 19.00 19.30 – 20.30
Pátek 16.30 – 17.30 18.00 – 19.00
Sobota–nedûle 10.00 – 11.00 18.00 – 19.00

Ve‰keré rezervace a informace na tel.: 737 114 045

AEROBIK – s profi instruktorkou Mgr. Marcelou
Vítkovou ve velkém sále. Úter˘ – 18.00 – 19.00 h.

Kruhov˘ trénink – netradiãní lekce aerobiku zamû-
fiená na posilování.

âtvrtek 18.00 – 19.00 – AEROBIK – P-class
Nedûle 18.00 – 19.00 – THAI-BOX AEROBIK

SEZNAM AKCÍ KONAN¯CH V CENTRU***
3.–4. 2. V˘prodej Triatex, 9–17 h, velk˘ sál
11. 2. Ples integrované stfiední ‰koly
12. 2. 2005 Ples Z·T
19. 2. Sportovní ples
26., 27. 2. Patchwork – dle rozpisu, mal˘ sál
*** není upfiesnûn ãas zaãátku. es
(Dal‰í nabídky sport. centra pfiineseme v pfií‰tích ãíslech.)
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Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna
ukončila rozsáhlou rekonstrukci stravovacího
provozu a v polovině prosince minulého roku
byl slavnostně zahájen provoz kuchyně a jídelny. 

Nové stravovací zařízení má nadstandardní
vybavení, což usnadní práci v kuchyni při pří-
pravě nejrůznějších jídel, zlepší kvalitu a rozšíří
sortiment nabízených pokrmů. Moderní techno-
logie přispěje k lepší přípravě našich žáků oboru
kuchař-číšník na jejich budoucí profesi. Kapacita
nově rekonstruované kuchyně je až 600 jídel
denně.

ISŠ zahájila provoz nové kuchyně
Nabízíme i pro veřejnost stravovací služby

s možností stravování přímo v jídelně školy
s obsluhou, nebo také odebírání obědů do jíd-
lonosičů. Cena oběda je 38 Kč, možnost výbě-
ru ze dvou jídel. Výdej obědů je denně (pon-
dělí až pátek) od 11.15 hod. do 14.15 hod.

Jídla připravují žáci naší školy, obor kuchař-
číšník pod vedením kolektivu mistrových a ku-
chařek školy. Těšíme se na vaši návštěvu, rádi
vás obsloužíme v příjemném prostředí moderní
jídelny!

Ing. Lubomír Palásek, zást. ředitele ISŠ

Foto: 3x archiv ISŠ

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Brávník lesní

Čas strávený v lese, třeba jen kratičký, nikdy
není časem ztraceným. Smíšený les i v zimním
období má své neopakovatelné půvaby.
Stálezelené jehličnany jsou zárukou čistějšího
ovzduší, kterého nám ve městech
stále ubývá, hlavně v časech zim-
ní teplotní inverze. Již koncem
ledna pozorný pozorovatel již
vidí, že svůj příchod ohlašuje
jaro. Ozývá se hlasité volání
drozdů brávníků (Turdus viscivo-
rus), našich v Evropě největších
zpěvných ptáků. Zbarvením po-
dobní drozdům zpěvným, avšak
daleko mohutnějším. Vyrušeni
při sběru nejčastěji bobulí jmelí, ochmetu nebo je-
řábu vyletují nad porost a přeletují na větší vzdá-
lenosti. Při vzlétnutí se krátce ozývají.V tomto
období již vytváří páry a začíná jejich tok. Svoje
zdroje potravy si dokážou střežit, využívají své
mohutnosti a ostatní ptáky zahání. Jmelový strom
opustí až zkonzumují všechny bobule, což bývá
velmi často ještě před uhozením silných mrazů.
Zaletují i do sadů, kde hledají nesklizená jablka.
Častějšími zimními hosty jsou v podhorských
a horských lesích. Na rozdíl od svých nejbližších
příbuzných, kvíčal, kosů, drozdů se brávníci lid-
ským sídlům spíše vyhýbají. 

Část u nás hnízdících brávníků zalétá na zimo-
viště na jih a jihozápad Evropy, zejména starší ptá-
ci zůstávají. Ti již v únoru oživují předjarní les
svým zpěvem, na rozdíl od drozdů stěho-
vavých,kteří se ozývají až v polovině března. Jejich
zpěv je podobný zpěvu kosů nebo drozdů, není tak
členitý, trylky se často opakují. Díky mohutným
ozvučným plicním vakům je hlasitý a daleko slyši-
telný. Zpívající sameček vítá východ slunce i za

mrazivého rána a vysokého sněhu. Usedá zpravidla
na vrcholku nejvyššího smrku, jeho zpěv se za ti-
chého rána rozléhá daleko do okolí. 

Přesto že je u nás ptákem celoročně hájeným,
jejich početnost klesá. Na svých migračních

cestách, které vedou i do severní
Afriky, je stále loven. Podle legis-
lativy Evropské Unie, směrnice
o ptácích patří mezi 77 u nás hníz-
dících druhů ptáků, kteří mohou
být za určitých podmínek loveny.
Podle našeho zařazení jde i o ně-
které ohrožené i silně ohrožené
druhy. Do této skupiny je zařaze-
no i 5 našich největších drozdovi-
tých druhů. Některé druhy mohou

být i uváděny na trh. Lovecká tradice lovu prota-
hujícího ptactva dříve pro obživu, dnes převážně
„ze sportu“ pro možnost vystřelit si na živý terč
přetrvává ve většině jihozápadních a jižních ze-
mích v Evropě. Boj proti těmto nemorálním zvy-
klostem je i v současnosti velmi obtížný. Lovectví
v Evropě, na rozdíl od jiných, v ochraně pokro-
kovějších světadílů je politickou silou. Politici se
k těmto aktivitám staví spíše nevšímavě.
Příchodem střelecké sezony v polovině září je na
společných honech stříleno prakticky vše od veli-
kosti skřivana včetně silně ohrožených druhů
dravců, všude již nejméně 20 let chráněných.
Jejich zabíjení však podle zpráv ornitologických
organizací z posledních let každoročně pokračuje.
Pro ilustraci: v říjnu 2001 společenská hodnota
chráněných druhů ptáků nezákonně střelených
italskými lovci nalezených v kamionu na hrani-
cích Maďarska činila více jak jeden milion sto ti-
síc USD. Některé podobné případy byly předány
Evropskou komisí Evropskému soudnímu dvoru.

M. Hrabovský

Policie informuje
• Do Bistra OÁZA ve Slavkově u Brna se 9.
ledna vloupal dosud neznámý pachatel.
Odcizil cukrovinky, cigarety, kávu, tvrdý alko-
hol a 35 láhví piva. Způsobená škoda je přes
16 000 Kč. 
• Dne 13. ledna přišel do prodejny potravin
v Křenovicích neznámý muž a pod pohrůžkou
střelné zbraně, přinutil prodavačku k vydání
tržby 16 400 Kč. K požadovanému vydání do-
bíjecích mobilních karet nedošlo, jelikož pro-
davačka neuměla otevřít trezor, proto pachatel
odešel. 
• Pro přestupek proti veřejnému pořádku je
slavkovskými policisty šetřen 22letý občan ze
Slavkova u Brna. Ve slavkovské vinárně Na
hradbách svým jednáním obtěžoval přítomné
hosty natolik, že byli k jeho umravnění přivo-
láni policisté. Jelikož i po příchodu policistů se
choval arogantně, byl za pomocí donucovacích
prostředků předveden na Obvodní oddělení
PČR Slavkov. Následně byla u něj provedena
dechová zkouška s výsledkem 1,77 promile al-
koholu v krvi a jelikož neskýtal záruku slušné-
ho chování, byl převezen do brněnské protial-
koholní záchytné stanice k vystřízlivění. 

mjr. Alois GRYC, tiskový mluvčí
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Pranostika: V únoru prudký severníček – hojné
úrody bývá poslíček. 

Brambory není vhodné pěstovat stále na stejném
místě, jinak hrozí zamoření hnilobami, háďátkem
a mandelinkou. Ideální je interval čtyři roky.
Brambory vysazujeme na dobře vyhnojený poze-
mek nejlépe 4 kg/m2 hnoje a na jaře pak 80–100
gr/m2 NPK. Před výsadbou je vhodné prokypření
půdy, aby se lépe prohřála. Brambory nevysazuje-
me příliš na husto, hustý porost nedělá větší výnos,
naopak trpí více houbovými chorobami. Optimální
spon je 60 x 35 cm. Během vegetace je nutné u kla-
sického hrůbkového pěstování několikrát okopávat
a 2x přihrnout zem. Hrůbek musí být dostatečně
vysoký a shora plochý alespoň 15 cm, jinak se hlí-
zy vytvářejí těsně pod povrchem, snadno zelenají
a jsou více napadány plísní bramborovou, která se
šíří za teplého počasí po několika deštích.
Preventivně ošetříme bramborový porost některým
z přípravků ACROBAT MZ 0,4%, BRAVO 500
0,4–0,6%, DITHANE DG i M 0,4%. Při výskytu
mandelinky bramborové je možno použít přípravky
BANCOL 50 WP 0,1%, REGENT 800WG 0,008-
0,0125%, CALYPSO 480 SC 0,02%, MOSPI-
LAN20 SP 0,012%. Z biologických přípravků je
povolen NOVODOR FC 1,5–2%, který není pro
člověka škodlivý. Dalším rozhodujícím ukazatelem
pro vysoký výnos je dostatek vláhy v době nasazo-
vání hlíz, tj. v červnu. V roce 2003 spadlo jen 46
mm srážek a urodily se jen malé hlízy. Vloni spad-
lo v rozhodujícím období 130 mm srážek a bylo to
na velikosti brambor znát. Za celý loňský rok spad-
lo v oblasti Slavkova 422 mm srážek, stále však do
průměru asi 560 mm chybělo 140 mm. 

I vzhledově pěkná sadba od známého může být
zamořena virovými chorobami, které dovedou sní-
žit výnos až na polovinu. Proto používáme každý
rok sadbu novou a především uznanou. Letos opět
zajišťujeme pro zájemce uznanou bramborovou
sadbu v těchto odrůdách: 

COLETTE – velmi raná – hlízy větší, oválná
s mělkými očky, počet pod trsem 12, varný typ
BA, vařené hlízy mají jemnou strukturu, po uvaře-
ní netmavnou, slupka i dužina žlutá, odolná viro-
vým chorobám i plísni bramborové. 

FRESCO – hlízy střední až větší, krátce oválné
až oválné, počet pod trsem 10, varný typ B odolná
virovým chorobám i plísni bramborové, slupka
i dužina žlutá, velmi raná. 

ROSARA – velmi raná odrůda, osvědčená pro
naše podmínky, úroda pravidelná větší, počet hlíz
pod trsem 13, varný typ B A – vařené hlízy jsou
pevné, velmi odolná virovým chorobám, plísni
bramborové, slupka červená, dužina žlutá, hlízy
oválné. 

DITTA (LENKA) – slupka i dužina žlutá, hlí-
zy středně velké, počet pod trsem 15, varný typ
A B, dosti odolná strupovitosti, odolná plísni
bramborové, hlízy dlouze oválné. poloraná odrů-
da. 

FILEA – poloraná, hlízy středně velké, počet
pod trsem 16 varný typ B A, vařené hlízy jsou
pevnější, středně odolná virovým chorobám i plís-
ni bramborové, hlízy dlouze oválné, slupka i duži-
na žlutá. 

SOLARA – poloraná, hlízy střední, oválné,
slupka i dužina žlutá, varný typ B, slabě moučna-
tá, netmavne, vhodná na loupačku. Dosti odolná
virovým chorobám, počet pod trsem 13. 

LAURA – poloraná, varný typ B–BC, hlízy
středně velké, dlouze oválné, středně moučnaté
netmavnou, odolná virovým chorobám i plísni
bramborové, slupka červená, dužina tmavě žlutá,
počet pod trsem 12. 

Objednávky odevzdejte do konce února 2005 do
schránky v Domě zahrádkářů ČSA 252. Zde je
možno odevzdat i objednávky na jarní výsadbu
broskvoní. 

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

Bramborová sadba
VIDEOPŮJČOVNA

doporučuje

MÒJ SOUSED ZABIJÁK 2. MATTHEW PERRY, BRUCE WILLIS.
Pokraãování kinohitu MÛj soused zabiják!

GODSEND. ROBERT DE NIRO, GREG KINNEAR. KdyÏ ztratíte navÏdy
toho, koho jste milovali – co jste ochotni zaplatit za jeho návrat? 

SPRÁVNEJ POLDA. TOM JANE. O polední pauze vykrádal bankov-
ní trezory, aby loupeÏe vzápûtí jako policejní kapitán vy‰etfiil...

KRÁL ARTU·. CLIVE OWEN, IOAN GRUFFUDD, KEIRA KNIGHTLEY.
Skuteãn˘ pfiíbûh, kter˘ inspiroval legendu.

LUPIâI PANÍ DOMÁCÍ. TOM HANKS. Nejvût‰í zloãinci v‰ech dob
koneãnû na‰li dÛstojného soupefie. 

SNIPER 3. TOM BERENGER. Stfielba, akce a napûtí. KaÏd˘ je terã!
JÁ ROBOT. WILL SMITH. Robot nesmí zranit lidskou bytost. Robot

musí poslouchat rozkazy udílené ãlovûkem. Robot musí chránit
svou vlastní existenci. 

RIDDICK: KRONIKA TEMNA. VIN DIESEL. Tajemn˘ uprchlík, anti-
hrdina z kultovního filmu âernoãerná tma!

STEPFORDSKÉ PANIâKY. NICOLE KIDMAN, MATTHEW BRODE-
RICK, BETTE MIDLER, GLENN CLOSE. âerná komedie. Proã jsou
v‰echny Ïeny krásné a jejich manÏelé nad pomy‰lení ‰Èastni?

PROTIVN¯ SPROST¯ HOLKY. LINDSAY LOHAN, TINA FEY. Zákon
dÏungle dostane zcela nov˘ v˘znam, kdyÏ patnáctiletá Ïákynû do-
mácího vyuãování jde poprvé do normální vefiejné ‰koly!

VùâN¯ SVIT. JIM CARREY, KATE WINSLET, KIRSTEN DUNST. Film,
kter˘ vám osvítí du‰i, pokud vymaÏete z mysli v‰e, co tam nepatfií. 

ZRÒDA. CHARLIZE THERON, CHRISTINA RICCI. Natoãeno podle
skuteãného pfiíbûhu Ïeny, která byla v roce 2002 popravena za vraÏ-
du sedmi muÏÛ. Místa natáãení jsou autentická. 

P¤ES NOC T¤ICÍTKOU. JENNIFER GARNER, MARK RUFFALO.
Komedie pro dítû v kaÏdém z nás. 

SWAT: JEDNOTKAV OHROÎENÍ. OLIVIER GRUNER, REBECCA FER-
RATTI, MEL NOVAK. Nebezpeãná zbraÀ. Teroristi. Riskantní akce!

·ËASTNOU CESTU. ISABELLE ADJANI, GREGOIRE DÉRANGÉRE.
Milostn˘ pfiíbûh slavné hereãky a nûkolika muÏÛ na pozadí druhé
svûtové války ve Francii. 

OSTROV SMRTI. TARA REID, KIP PARDUE. Líbánky skonãily ...za-
ãal boj o pfieÏití. 

ZKURVENÁ NOC. Îivoty pûti lidí se osudovû protnou pfii noãní ne-
hodû. Pût rÛzn˘ch lidí a pût verzí událostí, které k ní vedly. Nûkdo
lÏe a pro nûkoho zaãíná pûknû zkurvená noc.

NùKDO TO RÁD BLOND. SHAWN WAYANS, MARION WAYANS.
·ílené situace a nonstop zábava provází bratry, ktefií se ze smolafiÛ
mûní v mladé Ïeny… s postavením! 

PREDÁTOR Z HLUBIN. Vítejte na konci potravinového fietûzce.
V˘plod vûdy s hadím tûlem mÛÏe Ïít pod vodou i na sou‰i. Je rych-
l˘. A má hlad. 

AGENT CODY BANKS 2. ANTHONY ANDERSEN. FRANKIE MUNIZ.
Nové vynálezy, skvûlé speciální efekty a divoké honiãky! 

RODINKA NA TRIPU. BOW WOW, VANESSA WILIAMS. ·patná od-
boãka v Arizonû. V Coloradu nebrzdíme. Vûzení v Kansasu. To je
dokonal˘ rodinn˘ v˘let! 

RUDÁ SONJA. ARNOLD SCHWARZENEGGER, BRIGITTE NIELSEN.
Îena a bojovník, ktefií se stali legendou. Fantazie se spoustou akcí
a drsn˘ch soubojÛ. 

DOGVILLE. LARS VON TRIER, NICOLE KIDMAN. Film, ve kterém se
uvidíte jako v zrcadle!

PADLÉ ÎENY. Irsko v ‰edesát˘ch letech minulého století. Provinilé
dívky jsou posílány do klá‰tera, Ïádná z nich netu‰í, co ji ãeká tam,
kde si musí odpykat svÛj „hfiích“!

OKO 2. Neotvírejte oãi... mÛÏete vidût duchy minulosti... 
CESTA. ISABELLE HUPPERT. ChyÈ svou ‰anci! MoÏná je poslední... 
TOM WHITE. RACHAEL BLAKE, COLIN FRIELS. Opustit realitu, aspoÀ

na chvíli… Univerzální snímek neãekané zmûny na cestû Ïivotem... 
V ZAJETÍ. ROBERT PINE, VINCENT SPANO. Dfiíve to bylo kouzelné

místo k Ïití...nyní se mûní v bûsnící peklo… je jen otázkou ãasu,
kdy se noãní mÛra stane skuteãností…

JSEM S TEBOU. CRAIG FERGUSON, CHARLOTTE CHURCH, JAMMA
REDGRAVE. Potkala skvûlého nápadníka pro svou matku...Tátu. 

ÎIVOT S HELENOU. JOHN CORBETT, KATE HUDSON. Zábavné a ro-
mantické dobrodruÏství o tom, jak se z bezstarostní atraktivní tety
stane vystresovaná a zodpovûdná máma. 

MLAD¯ âERN¯ H¤EBEC. Legenda o síle pfiátelství mladé dívky
a konû. 

VRAÎDY BEZ ZÁRUKY. ANGELA BETTIS, JULIET LANDAU, BRENT
ROAM. KaÏd˘ rok pfiijíÏdí do Los Angeles tisíce lidí za sv˘m
snem...nûktefií uspûjí, nûktefií odjedou a nûktefií... se ztratí

U NÁS NA FARMù. Skvûlá rodinná kreslená komedie. 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

První adventní neděli 5. prosince 2004 oživili
slavkovský kostel příznivci múz. Byla to múza
Thálie, pod jejíž ochranou ochotnický soubor naší
farnosti zinscenoval další ze svých představení.
Tentokrát se nejednalo o nový autorský počin jako
v případě pohádky „O stříbrné růži“, která byla
uvedena v září, ale o adaptaci scény „Svatý
Mikuláš“ upravený podle scénáře Františka H.
Bukovce z roku 1906. Historie objevu tohoto scé-
náře mi není známá a dychtím dozvědět se více po-
drobností, na jejichž základě by bylo možno sepsat
nálezovou zprávu. Nadšený kolektiv pod vedením
paní Marie Noskové z tohoto scénického pásma se-
třel prach půdy kostela, kde odpočíval a zrál, a po-
kusil se ho doplnit a zaktualizovat. Do jaké míry se
jim to podařilo, mohli po ranní i večerní mši ocenit
v hlavní chrámové lodi početní návštěvníci, kteří už
se nemuseli těsnat ve farním sále. Spád a verva,
s níž byla inscenace provedena, jim nedovolily vy-
chladnout v tradičně studeném slavkovském koste-
le. Na prostě a vkusně zařízené scéně se odehrál
souboj zla a dobra jejichž přestaviteli byly: Pýcha,
Lakomství, Smilstvo, Závist, Nestřídmost, Hněv,
Lenost a na druhé straně potom Víra, Naděje
a Láska nesoucí jako symboly kříž, kotvu a srdce.
Hybateli scény byli Satan, Svatý Mikuláš a dva an-
dělé, přičemž je příjemné vyzvednou především
Luďka a Vojtu jako představitele Satana. Kostýmy
a masky ve stylu antického divadla zdařile vyrobily
členky souboru. Hlasy doprovázející gesta, jimiž

herci vyjadřovali mluvené slovo, vycházely zpoza
plenty a díky kvalitnímu přednesu a dobře zvládnu-
té reprodukční technice klidně, pokojně a jistě zně-
ly hlavní chrámovou lodí i v kapli. Verše a veršíky
či pokusy o ně byly ale často kostrbaté a místy ne-
splňovaly jednu ze základních funkcí, totiž pomocí
metafor, přirovnání a dalších básnických postupů
zpříjemnit a vzdálit okamžik vyřčení všední sku-
tečnosti a její pochopení divákem. Mnohdy působi-
ly lehce obscénně a dokázaly snad jen zkřivit ústa,
či vyvolat úsměv. Takový způsob inscenování her,
jehož hlavním cílem je šokovat diváka, často vídá-
me na obrazovkách televize při zkratkovitém kul-
turním zpravodajství. Neodvažuji se odhadnout jak
velký podíl je takto pojímaných inscenací přímo na
jevištích našich divadel, na to je frekvence mých
návštěv divadelních představení příliš malá. Výkon
souboru byl po stránce přednesu precizní až na hra-
nici profesionality. Jen malé klopýtnutí v samotném
závěru mi dalo možnost ujistit se o tom, co věděli
všichni v sále, totiž že se nejedná o studiově při-
pravený záznam, ale o živě mluvené slovo, produ-
kované herci schovanými za plentou. Odvažuji se
tvrdit, že i v konkurenci ochotnických divadelních
souborů, například na Wolkerově Prostějově, by se
po propracování „Svatý Mikuláš“ neztratil. Proto
bych souboru velmi doporučoval srovnávat se sobě
rovnými či lepšími partnery na soutěžích ochotnic-
kých divadel, aby mohl jeho růst pokračovat.

RNDr. Ivan Novotný

Slavkovští ochotníci
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Reakce na kritiku
Vzpomínkových akcí

Reaguji na článek pana Petra Hlá-
senského, ve kterém kritizuje některé

akce spojené s napoleonskými slavnostmi:
- souhlasím s tím, že na zámku mohlo být více

akcí,
- nevím, proč nebylo ležení vojsk v Rousínově,

ale v nedalekých Křenovicích bylo nejen tradiční
ležení, ale i pochod na Zlatou horu nad Kře-
novicemi spojený s lampionovým průvodem, jehož
se zúčastnilo několik stovek lidí z celého okolí,

- zásadně nesouhlasím s kritikou umístění jar-
marku. Jarmark je jen průvodní akcí celých slav-
ností a myslím, že jeho umístění na nově zrekon-
struované ulici Husově je krok správným směrem
v oživení této části centra Slavkova.Náměstí se
tak uvolní pro další akce jako jsou průvody apod.
a „nezašpuntuje“ dopravu v centru.

Průchodnost mezi stánky nebyla o nic horší než
na jarmarku na náměstí Svobody v Brně nebo na
Staroměstském náměstí v Praze v době špiček.
Škoda, že podobných akcí není během roku více,
protože města tzv. jedné ulice, mezi která se
Slavkov přes snahu radnice stále musí počítat, ne-
jsou perspektivní pro větší rozvoj turistického ru-
chu. Pokud se nepodaří zatraktivnit další místa
v centru a přilehlém okolí, jako je ulice Brněnská,
Koláčkovo nám. a právě ulice Husova, bude scé-
nář turistických zájezdů stejný jako doposud „pří-
jezd–prohlídka zámku–odjezd“.

Toto změnit je v zájmu celého města a proto by
měl každý kromě kritiky i přemýšlet, jak napo-
moci tomu, aby se situace změnila a Slavkov se
stal oblíbeným turistickým centrem.

E. Pospíšilová

✉

V sobotu 22. ledna bylo u vyškovského
Aquaparku pěkně rušno již před osmou hodinou.
Důvodem byl letošní ročník Plaveckých závodů
Junáka okresu Vyškov. Všechny oddíly
z Vyškova a Slavkova vyslali své zástupce do
tradičního vodního zápolení.

Nezbytné rozdělení do kategorií, nástup a při-
pomenutí pravidel závodu trvaly jen krátce, za to
rozplavby ve všech věkových kategoriích více
než hodinu. 

Následovala půlhodinová přestávka – pro
mnohé plavce vítaná příležitost k jízdě na tobo-
gánu nebo pobytu v parní sauně. Závody pokra-
čovali finálovými plavbami a štafetami složený-
mi z členů jednotlivých oddílů.

Výpočetní technika i rozhodčí pracovali velmi
rychle, a tak jsme nemuseli čekat moc dlouho na
vyhodnocení pořadí mladších závodníků a závod-
nic. Před vyhlášením starších vítězů jsme snad
všichni opět navštívili vnitřní i venkovní bazény
Aquaparku, spočítali zatáčky na malém i velkém
tobogánu nebo si skočili šipku do bazénu.

Závěrečné vyhlášení nejlepšího plavce okresu
pro rok 2005 zakončilo závody, kde spolu závo-
dilo téměř 80 závodníků. Ze slavkovských 25
plavců a plavkyň si nejlépe vedli: Václav
Knotek, Šarlota Šírová, Tomáš Hrabovský,
Klaudie Sedláková, Ondra Horák, Nátalie
Hrazdírová, Jan Knotek, Míša Bečková, Aneta
Sedláková. Gratulujeme! (hch)

Junák v Aquaparku: nikdo se neutopil!

Na den 30. 12. loňského roku připadlo smutné
3. výročí úmrtí dobrého, obětavého, pracovitého,
skromného a laskavého člověka, Slavkováka tě-
lem i duší, pana Zdeňka Újezdského. Dne 13. 9.
2004 by se dožil 83 let. Celý svůj život věnoval
práci pro svoji rodinu, jeho životní oporou mu
byla manželka Eliška, s ní vychovali své děti –
dceru Zdenu a syna Dušana. Byl dlouholetým za-
městnancem ředitelství Československých stát-
ních drah v Brně. Téměř všechen volný čas za-
světil práci pro veřejnost, jeho doménou se stala
oblast sportu a tělovýchovy. Od mladých let do
konce života byl aktivním členem Sokola. Ve
Slavoji Slavkov celých dvacet let vedl početný
oddíl atletů, kteří pod jeho vedením dosahovali
řady pozoruhodných výsledků. Z jejich řad vze-
šel mistr republiky a halový mistr Evropy v běhu
Luboš Tesáček. Zdeněk se významnou měrou po-
dílel organizačně a manuálně při několikaleté vý-
stavbě našeho stadionu. Jeho dlouholetými blíz-
kými spolupracovníky byli například František
Trnčák, Alois Zyka, Svatopluk Walter st., Jiří
Šilhánek, Lubomír Navrátil, František Kostík,
Světla Häringová a další.

Zdeněk byl dlouholetým předsedou Slavoje
Slavkov. Organizačně i vlastní účastí při nácviku
skladeb pomáhal s pořádáním spartakiád navazu-
jících na tradici sokolských sletů. Nezištně a obě-
tavě vedl nácvik skladby mužů. Díky Zdeňkovi
jsme s ním cvičili skladbu mužů, získali nezapo-
menutelné celoživotní zážitky a vzpomínky na
veřejné vystoupení vrcholící v Praze na Strahově.
Zdeněk byl ohleduplný a laskavý člověk, ochot-
ně pomáhal radou i skutkem druhým, bylo-li tře-
ba. Svojí povahou byl životní optimista. Třikrát
po dobu mého přátelství s ním jsem poznal i jeho
velké zármutky, a to když mu zemřela milovaná
maminka, když předčasně skonala jeho milovaná
snacha Gábina a pak i jeho bratr Dušan.

Zdeněk měl rád hudbu, hrál na klavír a účin-
koval v tehdejším slavkovském tanečním or-
chestru. 

Uvedenou vzpomínkou na Zdeňka chci sym-
bolicky ocenit a zároveň poděkovat za jeho celo-
životní práci pro svoji rodinu, pro veřejnost naše-
ho města, zvláště v oblasti tělovýchovy a sportu.
Za Zdeňkovy přátele vzpomínal

ing. Miroslav Kostiha

Vzpomínka na Zdeňka Újezdského

Zdeněk Újezdský

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  úúnnoorr  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. 2. 9.30 sport Zájezd na bruslení do Rousínova. Odjezd od kostela v 9.30 hod. Rousínov DDM
Návrat kolem 14. hodiny. Cena: doprava 40 Kã na osobu, vstupné: 20 Kã

5. a 12. 2. 10.00-16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
12. 2. 6.30 sport Zájezd na hory (odjezd od kostela). Cena: 200 Kã DDM
12. 2. 20.00 spol. Ples Z· Tyr‰ova sál Centra Bonaparte Z· Tyr‰ova
15. 2. 17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ ZU· Fr. France ZU· Fr. France
20. 2. 13.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku „Snûhurka a sedm permoníkÛ“ Divadlo Radost Brno DDM

Odjezd od kostela. Cena: 80 Kã na osobu (doprava + vstupné)
21. 2. 14.00 spol. Pfiedná‰ka na téma: „Jak zdravû zhubnout“. Pfiedná‰í prof. MUDr. Miloslav Janovec, DrSc. zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ âR
26. 2. 10.00–16.00 sport Zimní setkání seniorÛ Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.

JU
N
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K
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Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na

info@bmtypo.cz
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okénko

Dne 19. ledna 2005 v 19.30 hodin byl
v Zámecké vinárně svolán přípravný výbor k za-
ložení Motoklubu. Navržen byl název „Motoklub
Austerlitz“ a registrace jako nezávislé občanské
sdružení s cílem:

• Podpora aktivit mladých a perspektivních
motoristických sportovců Slavkovska.

Spousta našich mladých adeptů se snaží tréno-
vat kde se dá, např. cihelna, polňačky v sadech, na
parkovištích a ve Vážanech, kde tato dráha je per-
fektní díky p. Tomáši Hrdinkovi.

• Návrat k tradici, kterou pomáhají udržovat
matadoři motoristického sportu ve Slavkově.
Udělejme pro tuto věc vše, dokud ještě můžeme.

Když se podaří včas založit MK Austerlitz,
chtěl by klub navrhnout realizaci srazu motorkářů
(na jaře otevírání šoupátek) a pokud by nám osud
přál, jako hlavní program tradiční rychlostní zá-
vod ulicemi Slavkova.

Jedná se o závody historických motorek do se-
dmdesátých let i s těmito letitými majiteli a jezd-
ci zároveň. Tyto závody mají nebývalý ohlas a zá-
jem velké veřejnosti – například Nové Mesto nad
Váhom, Kyjov, Uh. Hradiště a hlavně město
Branná v Jeseníkách, kde se jel okruh o cenu
Václava Paruse, který dojel ve své třídě na krás-
ném desátém místě. Těchto závodů se zúčastnili
všichni žijící bývalí závodníci (p. Čada, p.
Havrda, p. Sedláček, p. Židlík, p. Pavliš) a mnoho
dalších mistrů řidítek.

Je třeba se vrátit k současnosti a upozornit na
nadějného terénáře – desetiletého Lukáše Mi-
chalčíka, žáka 4. třídy ve Slavkově, ZŠ Komen-
ského, který v roce 2004 absolvoval 12 závodů
MMČS Elév, kde se umístil v kategorii do 65 cm3

na 6. místě s tovární motorkou Kawasaki ZX 65.
Letos bude startovat na továrním motocyklu Honda
CR 85, kde bude obsazovat i mezinárodní závody.
Jedná se o syna p. Novoměstského – majitele mo-
totechny. Má příznivé zázemí k tomuto sportu.
Držíme mu palce, ať se mu daří i v letošní sezoně.
Dále se chceme zmínit o nadějném adeptu evrop-
ského formátu v závodě Biketrial (cyklotrial).
Jedná se o syna ing. Musila. To značí, že v bu-
doucnu lze vyměnit kolo za motocykl a k úspě-
chům v motokrosu není daleko.

takto by se dalo psát i o dalších mladých nadě-
jích motocyklového sportu. Proto je nutné založit
pro tuto nadějnou mládež motoklub. J.M.

Bude ve Slavkově Motoklub?

Dnešní Dia okénko začnu citátem Karla
Krause: „Nikdo není tak starý, aby se nedomní-
val, že by nemohl být na světě ještě rok“.

Lidský život se ve vyspělých státech prodlužu-
je. Ale co je to platné, když člověk sice žije, ale
je odkázán na různé léky s vedlejšími účinky, bolí
ho klouby, záda, otékají mu nohy, má cukrovku
s vedlejšími účinky, plete se, zapomíná, ztrácí
orientaci apod. Mělo by nám jít o kvalitní pro-
dloužení lidského věku. Musíme se tedy zamys-
let nad tím, proč dochází k enormnímu rozšíření
tzv. civilizačních chorob – nemoci srdce, cév,
cukrovka, mozkové příhody, onkologická one-
mocnění. Jedna z odpovědí bude, že konzumuje-
me hodně energeticky vydatné potraviny a méně
energie vydáváme. Jíme chvatně, potraviny různě
chemicky upravované, ale chudé na vitaminy, mi-
nerály a živiny. V zaměstnání nebo ve škole sedí-
me u počítače, za volantem auta, u nějakého stro-
je. Po delší době zjistíme, že nám přibývají kila
a už nemáme silnou vůli to napravit. Obézní lidé
se nedovedou své nadváhy zbavit a tak říkají, že
jim na světě nic jiného nezbývá, nežli se dobře
a dosyta najíst. Pak celý den nosí na svých bed-
rech a kloubech půl nebo celý pytel cementu.
Abychom se zbavili špatných stravovacích návy-
ků, nevhodného složení stravy, musíme usilovat
o změnu životního stylu a to platí především pro
diabetiky.

Problémem naší populace je nadměrná konzu-
mace cukrů a tuků. Cukry, nebo scharidy tvoří
50–60 % kalorií, které za den sníme a dodávají
našemu tělu potřebnou energii. Jsou to ovšem
sacharidy jednoduché (řepný cukr, cukrovinky,
med, džemy) a složené (pekárenské a mlýnské
výrobky, brambory, rýže, luštěniny), tedy škro-
by, které se v našem těle také mění na sacharidy,
proto bychom měli jejich konzumaci snížit a po-
čítat. Tuky zase pomáhají izolovat naše nervové
buňky, udržují naše tělesné teplo, rovnováhu
hormonů, pružnost pokožky a tepen, pohyblivost
kloubů, proto je také nemůžeme zcela vyloučit,
ale jen omezit na kvalitnější druhy.

Ani dia výrobky nemůžeme konzumovat bez
omezení. Obvykle obsahují stejné množství sa-
charidů, značné množství umělých sladidel
a jsou cenově dražší. Logicky se nabízejí otázky,
jak postupovat při nadváze, jak správně a zdravě
zhubnout bez pocitu hladu a také jak si váhu udr-
žet. K tomu je zapotřebí silná vůle, změna stra-
vovacích návyků a výběr potravin a tělesná akti-
vita. O tom, co jíst, kdy, kolik, které vhodné
potravinové doplňky se můžete dozvědět od
prof. MUDr. Miloslava Janovce, DrSc., který je
známým odborníkem na zdravou výživu. Jeho
přednáška na téma: „Jak zdravě hubnout“ se
uskuteční v pondělí 21. února 2005 ve 14 hodin
v zasedací místností Městského úřadu ve
Slavkově, Palackého nám. 

Dále vás zveme na pravidelné cvičení pro di-
abetiky a seniory, které se koná každé pondělí od
16.30 hod. v tělocvičně ISŠ, Tyršova ul.
Pravidelně také pořádáme zájezdy na plavání do
Aquaparku ve Vyškově. Další zájezd se uskuteč-
ní v úterý 22. února. Odjezd v 17 hodin z parko-
viště za tržnicí, poplatek 50 Kč, děti do 10 let
zdarma. Již teď se můžete přihlásit v naší kance-
láři na poliklinice na týdení rekondiční pobyt do
Luhačovic a na ozdravný pobyt u moře začátkem
září. O tom vás budeme informovat příště.

Marie Miškolczyová

Nejprve poděkování. První naší společenskou
akcí v novém roce 2005 bylo vystoupení pěvecké-
ho souboru žáků ZŠ Komenského pod vedením
pana učitele Mgr. I. Lebedy. Žáci nám zazpívali
trampské písně. Touto cestou chceme poděkovat
za krásné vystoupení celému souboru a za pěkné
a nezapomenutelné chvíle pro členy našeho klubu.

Druhou naší akcí v tomto roce bude konání
členské schůze klubu důchodců města Slavkova
u Brna, a to 10. února 2005 v 16 hodin v zaseda-
cí místnosti MÚ, Palackého nám. č. 65. Jedná se
o shromáždění jak členů klubu, tak i zájemců
o tuto činnost. Na programu bude projednání kon-
krétní činnosti klubu v roce 2005, rozdávání člen-
ských průkazů a bude proveden zápis zájemců do
kurzů ovládání počítačů a další.

Pro informaci uvádíme naše záměry činnosti
v roce 2005: 3 zájezdy, návštěva napoleonských

památek, velikonoční prodejní výstava ručních
prací, konání přednášky z oblasti dědického práva
pozůstalostí a daňového zatížení pozůstalých,
klubová činnost v oblasti historie, šachu, filatelie,
ručních prací, turistiky a další, organizování ně-
kolika cyklů kurzů ovládání počítačů v návaznos-
ti na využití internetové sítě v ZŠ Tyršova, pravi-
delné schůzky při kávě vždy druhý čtvrtek
v měsíci od 14 hod. v Domově s pečovatelskou
službou, spolupráce s městskou knihovnou, účast
na akcích organizace Svazu diabetiků, účast i vý-
pomoc organizátorům oslav 200. výročí bitvy
u Slavkova.

Na členské schůzi budou doplněny do progra-
mu činnosti další vaše náměty. Na členské schůzi
dne 10. února 2005 rádi uvítáme další nové členy
našeho klubu. Samospráva KD se těší na vaši
účast. A. Zemanová

Klub důchodců informuje

Na stránkách zpravodaje vás chceme informo-
vat o naší činnosti. STP ZO Slavkov má 154 čle-
nů, tělesně a zdravotně postižených občanů ze
Slavkova a přilehlých obcí.

V dubnu 2004 se konala členská schůze, na
které jsme mimo občerstvení měli bohatou tom-
bolu. Za doprovodu harmoniky jsme si také zaz-
pívali. Pravidelně jezdíme na divadelní představe-
ní do Brněnských divadel. Celkem jsme v r. 2004
zhlédli 9 představení operních, operetních, muzi-
kál, balet i činohry.

Stále jsou v oblibě zájezdy na nákupy do
Polského Těšína. Celkem jsme uspořádali devět
zájezdů. 2. prosince nás na Mikulášské nadílce
navštívil sv. Mikuláš a dvě čertice, aby rozdali dá-
rečky dospělým i hodným dětem. 10. prosince
jsme po nucené přestávce uspořádali Vánoční
koncert se Stříbrňankou. Hezký zážitek z posle-

chu vynikajících solistů a hudebníků Stříbrňanky,
milé moderátorky a dětského zpěvu byl bohužel
narušen tím, že provozovatel kulturního centra
Bonaparte nezajistil dostatečně vytopený sál
a osvětlení jeviště. Byla zima účinkujícím i divá-
kům – škoda.

A naše plány na r. 2005 – zatím 1. pololetí. Dne
7. 4. se bude konat členská schůze. Na zájezdy do
Polského Těšína vás zveme v termínech 16. 3.,
16. 4., 27. 4., 18. 5. a 15. 6. Přihlásit se můžete
vždy ve středu od 9 do 11 hod. v naší kancelá-
ři v suterénu polikliniky nebo ve večerních hodi-
nách telefonicky u p. J. Hanákové na tel. 544 221
655. Zájemci o divadlo – uvolnilo se nám 5 míst
v autobuse na zájezdy do divadla. Přihlásit se mů-
žete v kanceláři. Všem našim členům i spoluob-
čanům přejeme hodně zdraví v r. 2005.

Výbor STP ZO Slavkov

Z činnosti Svazu tělesně postižených

Ilustr. foto:
archiv SZ
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Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna uspořádala
2.prosince 2004 ve spolupráci
s hlavním sponzorem Milanem
Metelkou, majitelem firmy na
výrobu likérů a lihovin
Moravské Prusy a Jiho-

moravskou sekcí České
barmanské asociace, s pod-

porou firem Teekanne czech s.r.o, AG Foods
Group a. s. a Sahm Gastro 4. ročník celostátní
barmanské soutěže juniorů v míchání horkých
nápojů METELKA AUSTERLITZ CUP 2004. 

Soutěže se zúčastnilo 38 mladých barmanů z ho-
telových škol, středních odborných škol a učilišť
z celé naší republiky (Mariánské Lázně, Praha,
Opava, Pardubice, Třebíč, Jeseník, Třešť aj.) 

Vítězem hlavní kategorie se stal Karel Valenta
z SOŠ společného stravování Třešť, na druhém
místě se umístnila Kateřina Šimoníková z SOU
Jeseník a třetí skončila Alena Besedová z SOŠ
společného stravování Třešť.

Ve vložené soutěžní kategorii Exibition Flair
(volný styl) se stal vítězem Vít Zvolenský

Metelka
Austerlitz
Cup 2004

z Integrované střední školy Příbram,druhá skončila
Eliška Mazourová ze Střední hotelové školy
Fortika Lomnice u Tišnova a třetí Lenka
Rufferová z naší ISŠ Slavkov u Brna.

Další soutěžní kategorií byl vyhlášen POU-
RING test, což je zkouška v přesnosti nalévání.
Zde zvítězila Alena Hrbáčová,druhé místo získal
Jakub Dvořák,oba studenti jsou z domácí
Integrované střední školy Slavkova u Brna. Třetí
skončil Ivo Petřkovský ze SOU Jeseník.

Celá soutěž probíhala ve vynikající atmosféře,
měla velmi kvalitní průběh a postupně získává
značnou popularitu, což ocenili všichni zúčastnění. 

Pořadatelé se již nyní těší na 5. ročník ME-
TELKA AUSTERLITZ CUP 2005, který se
uskuteční 8. prosince 2005.

Ing. Miloš Žoček, ředitel ISŠ

Nadaãní fond STUDENT
a fieditelství Integrované stfiední ‰koly
ve Slavkovû u Brna, Tyr‰ova 479

Vás srdeãnû zvou na

PLES
ŠKOLY
• Módní pfiehlídka
• Míchané nápoje
• Bohatá tombola, obãerstvení

Pátek 11. února 2005 ve 20 hodin

Hraje Panorama • Mistfiínská cimbálová muzika
Spoleãensk˘ dÛm Bonaparte Slavkov u Brna

Foto: 4x archiv ISŠ

Chráněná příroda (10)
(dokončení z minulého čísla)

Na plošině nad jeskyní Pekárnou jsou vyvinuty
vápencové javoro bukové doubravy, kde se můžeme
setkat například s atraktivním druhem orchideje –
vápnomilnou okroticí červenou (Cephalanthera
rubra). Ve slavkovském zámeckém parku můžeme
najít její nejbližší příbuznou okrotici bílou (C. alba).
Rostou zde druhy jako nezelená hájová orchidej
hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), voňavá konva-
linka vonná (Convallaria majalis), kterou slavkovští
občané asi dobře znají například ze zámecké Obory.
Můžete se zde setkat také s atraktivním druhem trá-
vy třeslice prostřední (Briza media), jejíž zvonečko-
vité klásky se vánkem snadno rozechvívají. Na sva-
zích při dně údolí se vyskytuje severský druh ostřice
tlapkatá (Carex pediformis).

Výše proti proudu Říčky nalezneme již zmíněnou
Ochozskou jeskyni, kde nás dole v údolí zaujme
horský žlutě kvetoucí oměj vlčí mor (Aconitum ly-
coctomum). Na lesostepních stráňkách výše po sva-
hu potom třeba hořec křížatý (Gentiana cruciata),
vzácný pryšec vrbolistý (Euphorbia salicifolia)
nebo orchidej vstavač osmahlý (Orchis ustulata).

Plošně nejrozsáhlejší lesní společenstva na již-
ních svazích Lysé hory zde tvoří habřiny s domi-
nantním habrem obecným (Carpinus betulus) a du-
bem letním (Quercus petraea). Tento dub poznáme
podle toho, že báze listu je klínovitá a může nám
jako mnemotechnickou pomůcku připomínat kalho-
ty vhodné pro nošení v létě, na rozdíl od srdčité báze
dubu zimního, kterou můžeme asociovat s pořádný-
mi zimními pánskými kalhotami. Stejně výrazně je
tu zastoupeno keřové patro tvořené hlohem obec-

ným (Crataegus oxyacantha) s pichlavými zakonče-
ními větviček ve tvaru kolců. Na skalkách nás upou-
tá drobná kapradina sleziník routička (Asplenium
ruta-muraria), s. červený (Asplenium trichomanis)
nebo voňavá marulka klinopád (Calamintha clino-
podium). Horské druhy doplňuje něžná bělozářka
větevnatá (Anthericum ramosum), sličný medovník
meduňkolistý (Melitis melissophyllum), ale i samo-
rostlík klasnatý (Actea spicata).

Na rozsáhlých plochách jsou vytvořeny skalní
stepi, kde najdeme keře třešně mahalebky (Cerasus
mahaleb) a keř, který můžete poznat v slavkovském
zámeckém parku, svídu dřín (Cornus mas). V bylin-
ném patru najdeme dominantní trávu kostřavu žláb-
kovitou (Festuca sulcata), ostřici nízkou (Carex hu-
milis), o. michelovu (Carex michelii), bojínek
boehmerův (Phleum boemeri), lipnici luční tenko-
listou (Poa pratensis subsp. angustifolia) a strdivku
sedmihradskkou (Melica transsilvatica). Z pestrých
květin hvězdnice zlatohlávek (Aster linosyris), sně-
dek kochův (Ornithogalum kochii), jehož stvoly
jsou v slavkovském parku nemilosrdně drceny bota-
mi napoleonských vojáků a jejich protivníků. Také
nenápadný sesel děvínský (Seseli deveniense), vyso-
ká divizna rakouská (Verbascum austriacum), koko-
řík vonný (Polygonatum odoratum) a nepřeberná
řada dalších teplomilných druhů.

Začal jsem svůj článek líčením vegetace na
chladnomilných biotopech, ale nenechal jsem vás
strádat pocitem chladu a pro zahřátí jsem zakončil
svůj článek o jižní části CHKO Moravský kras na
výslunných stráních Lysé hory. Na shledanou na
skalní stepi nebo v Pekárně. RNDr. Ivan Novotný
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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

ÚNOR – B¤EZEN 2005

2. 2. stfieda 19.30 hod. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH 105 min.

3. 2. ãtvrtek 19.30 hod. Léta Ïila ve svûtû romantické fantazie. Teì dosáhla svého a pfie‰la do svûta reality. Ukazuje se ov‰em, Ïe i splnûn˘ sen se mÛÏe zmûnit
v noãní mÛru. Romantická komedie V. Británie.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 2. sobota 19.30 hod. VET¤ELEC VS. PREDÁTOR 101 min.

6. 2. nedûle 19.30 hod. Lidstvo se zaplétá do vraÏedného souboje dvou mimozemsk˘ch ras, jejichÏ osudy se na Zemi spojily uÏ pfied dávn˘mi vûky. T̆ m expertÛ
má zjistit, co se vlastnû dûje. Sci-fi thriller V. Británie/âR/SRN/Kanada.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

9. 2. stfieda 19.30 hod. SLAVÍCI V KLECI 93 min.

10. 2. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh o ‰kole pro problémové dûti, kdy mlad˘ uãitel hudby zaãne Ïáky uãit zpívat a zmûní jim tím Ïivot. Film ve Francii pfiekonal
náv‰tûvnost i Harry Pottera. Film Francie/·v˘carsko.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

12. 2. sobota 19.30 hod. DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI 115 min.

13. 2. nedûle 19.30 hod. Pokraãování úspû‰ného filmu. Dívka se stává okouzlující mladou Ïenou pfiipravena pfiijmout svou roli ve zdej‰í královské rodinû, coÏ se
neobejde bez spousty komick˘ch situací. Romantická komedie USA.
Vstupné: 61, 63 Kã MládeÏi pfiístupno

16. 2. stfieda 19.30 hod. DANNYHO PARËÁCI 120 min.

17. 2. ãtvrtek 19.30 hod. Odlehãili pokladnám tfií kasin. Teì mají nov˘ a je‰tû drzej‰í plán – loupeÏ v galeriích v Amsterdamu, ¤ímû a PafiíÏi najednou! Stanou se
nejvût‰ími lupiãi, nebo skonãí za mfiíÏemi? Kriminální thriller USA.¨
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

19. 2. sobota 19.30 hod. VYMÍTAâI ëÁBLA: ZROZENÍ 114 min.

20. 2. nedûle 19.30 hod. Kdo je otec Merrin, co proÏil pfiedtím, neÏ zaãal vyhánût ìábla z dvanáctileté Regan? Nyní se ve v˘chodní Africe pou‰tí do kfiíÏku s
nebezpeãn˘m démonem Pazuzu. Filmov˘ horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 2. stfieda 19.30 hod. SNOWBORëÁCI 95 min.

24. 2. ãtvrtek 19.30 hod. Dva ‰estnáctiletí kluci si chtûjí náleÏitû uÏít t˘den ve ·pindlu. Od zaãátku je stíhá jedna rána za druhou – neplánovaná spoleãnost star‰í
sestry, zapojení do neplánované práce. Nov˘ ãesk˘ film!
Vstupné: 61, 63 Kã MládeÏi pfiístupno

26. 2. sobota 19.30 hod. CELLULAR 94 min.

27. 2. nedûle 19.30 hod. Unesená Ïena je v ohroÏení Ïivota. Náhoda jí pomÛÏe pfies telefon zavolat o pomoc neznámému mladíkovi, kter˘ pfies poãáteãní
nedÛvûru ji vysvobodí. Kriminální thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

2. 3. stfieda 19.30 hod. KAME≈ÁK 3 100 min.

3. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Zpátky do KameÀákova, kde se rozladûní místního sráÏce zákona (Václav Vydra) zpÛsobené sousedstvím romské rodiny, je‰tû zv˘‰í,
kdyÏ tchynû podnikatele Kohna dojedná fotbalov˘ zápas s Romy. Nová ãeská filmová komedie!

MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 3. sobota 19.30 hod. POLÁRNÍ EXPRES 100 min.

6. 3. nedûle 16.30 hod. Je ·tûdr˘ veãer, venku plno snûhu a mal˘ chlapec nemÛÏe ve své posteli usnout, kdyÏ vtom za zamlÏen˘m oknem zaburácí tfipytiv˘
ãern˘ vlak a vezme ho na v˘let do zemû Santa Clause. Nov˘ animovan˘ film pln˘ kouzel USA v ãeské verzi!

MládeÏi pfiístupno

9. 3. stfieda 19.30 hod. NA DOTEK 104 min.

10. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Vûfiíte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepfiestaÀte dívat. Pfiíbûh ãtyfi obyvatel Lond˘na, jejichÏ osudy se setkají v nemilosrdné
mezilidské hfie plné pfiitaÏlivosti a zrad. Film USA.

MládeÏi do 15 let nepfiístupno

11. 3. pátek 19.30 hod. ALEXANDER VELIK¯ 170 min.

12. 3. sobota 19.30 hod. Velkolepá historická sága mapuje Ïivot i legendu jedné z nejv˘raznûj‰ích postav svûtové historie, odváÏného a neúprosného dobyvatele,
13. 3. nedûle 19.30 hod. kter˘ ve vûku 32 let vytvofiil nejvût‰í impérium v‰ech dob. Historick˘ velkofilm USA.

MládeÏi pfiístupno od 12 let

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



Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

• 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

AKCE LETÁKU !AKCE LETÁKU !

akontace
OKã

nav˘‰ení

Potřebné doklady: 1) potvrzení o výši příjmu nebo doklad o bydlišti (např. výpis z účtu nebo doklad o zaplacení SIPO),
2) občanský průkaz, 3) druhý doklad totožnosti (ŘP, RL nebo PAS). Info na prodejně. Minimální hodnota zboží je 3.000 Kč

+ =

Kupte teì a splácejte bez úrokÛ!

úrok

NA V·ECHNO! Platí i na akãní a letákové zboÏí

OKãOKãInformace na rok 2005

JIŽ V PRODEJI!

Rekonstrukce interiéru kostela
sv. Jana Kfititele
Rekonstrukce interiéru kostela
sv. Jana Kfititele

Pfiiná‰íme nûkolik detailÛ z rekonstrukce
kostela, které Vás snad pfiilákají ke zhléd-
nutí u pfiíleÏitosti slavnostního otevfiení
13. února (více na stranû 10).

Stav v roce 2003.

Stav v roce 2003.
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