
LEDEN 2007 È 1ÍSLO ZDARMARO NÍK 31È

Štìdré Vánoce pro Mìstskou nemocnici ve Slavièínì

Mìsto Slavièín
ve spolupráci se SOŠ Slavièín
a Zahrádkáøským sdru�ením

Vlára Slavièín
Vás srdeènì zve na tradièní

PLES MÌSTA
v sobotu 27. ledna 2007

v sále Sokolovny.

Hudba:
Zaèátek:

Program od 20:30:
*

FOCUS - rock Kašava
20:00 hodin

taneèní ZŠ Vlára
* pùsobivé pøedstavení - fakírská

show a tance orientálních taneènic
* tombola

Vstupné:

Pøedprodej vstupenek
s místenkou:

70,- Kè,
s veèeøí 170,- Kè

Mìstské
infocentrum,

tel. 577 342 251

Tuto otázku si klade asi ka�dý z nás. Kdo by také rád nevìdìl, na co se pøipravit. Bude-li to dobré,
pak bychom se u� mohli zaèít tìšit. Má-li to být ovšem špatné, co takhle udìlat dopøedu nìjaké kroky
èi protiopatøení, aby to zlé a špatné vùbec nepøišlo? Je samozøejmì spousta vìcí, které nás potkají
a ovlivnit je nemù�eme.Aasi je to i dobøe, proto�e mnohdy a� po èase èlovìk zjistí, �e to, co se v první
chvíli zdálo být špatným se u� s odstupem èasu tøeba tak nejeví.

Tak tomu je v �ivotì èlovìka i v �ivotì mìsta jako celku. Také mìsto se sna�í pøedcházet vìcem,
které by mohly jeho �ivot nepøíjemnì ovlivòovat èi ztì�ovat, pùsobit mu finanèní ztráty nebo
legislativní problémy. Stejnì tak, jako ka�dý z nás, i mìsto se sna�í pracovat dlouhodobì na svém
rozvoji, ekonomickém zajištìní, na své dobré budoucnosti.

Rok 2007 bude pro mìsto právì takovým. Otevírá se 1. rok nového plánovacího období Evropské
unie. Toto bude probíhat v letech 2007-2013 a bude posledním obdobím, kdy Èeská republika
dosáhne na dotace z fondù EU. Pak ji� budeme zøejmì jen èistými plátci do spoleèné unijní pokladny
a podporováni budou zejména ti, kteøí pøišli do spoleèného evropského prostoru po nás. Proto
hodláme rok 2007 vyu�ít pro pøípravu mnoha projektù ve mìstì, na nì� bychom z mìstské pokladny
bez dotací nemìli dostatek finanèních prostøedkù. Nìkteré zámìry jsou ji� veøejnosti známy, s jinými
budeme postupnì seznamovat. Doufáme, �e se nám v èerpání fondù EU nebo dotací obecnì bude
daøit alespoò v takové míøe, jako doposud.

Kromì velkých dotaèních akcí je však spousta menších problémù ve mìstì, které bychom mohli
v roce 2007 vyøešit. Problémù, které musíme v�dy financovat z mìstské pokladny, proto�e nám pro
jejich malý rozsah èi „nevýznamnost“ problému nikdo peníze nedá.Aproto�e nás v roce 2007 neèeká
dofinancování �ádného dotaèního projektu, rádi bychom se pustili více do øešení této oblasti. Je tøeba
pochopit, �e vše nelze vyøešit ihned a pokud se týká priorit je pro ka�dého z nás dùle�itìjší to, co nás
dennì bezprostøednì obtì�uje. Problémy nám vzdálenìjší (tøeba v sousední ulici nebo na druhém
konci mìsta) vidíme logicky jako ménì dùle�ité. Je na zastupitelstvu mìsta, aby tyto priority
posoudilo a dalo nám „rozhøešení“ v rozpoètu mìsta na rok 2007.

Na prahu roku 2007 pøeji Vám všem, milí obèané, aby pro Vás byl ten nastávající rok rokem
úspìšným. Nebo lépe - úspìšnìjším, ne� byl rok 2006, a� ji� tento byl jakýkoliv. Buïme optimisty
a vìøme, �e tomu tak bude. Jsem pøesvìdèen o tom, �e ji� jen tento optimismus sám o sobì nás na
cestì k cíli posune o notný kus dopøedu. A pokud se k tomu ještì sami pøièiníme tak nás èeká jistì
dobrý rok.

A� Vás zdraví, štìstí a láska provází po celý rok 2007.
Ing. Jaroslav Konèický, starosta

Vojtìcha. V nedìli 10. prosince zaznìl koncert
Smyècového komorního orchestru Hyperion
a o týden pozdìji, 17. prosince vystoupila dvì
domácí pìvecká tìlesa - smíšený sbor Cantare
a dìtský sbor Tuèòáci. Pøedvedení programù
pod hlavièkou ZUŠ Slavièín je v�dy zárukou
vysoké umìlecké kvality, kterou podtrhla
znaèná divácká úèast. Bylo tomu tak také
v pøípadì tøetího koncertu, konaného v Soko-

V mìsíci prosinci se naše veøejnost mìla
mo�nost úèastnit celkem tøí koncertù s huma-
nitárním nádechem. Všechny byly smìøovány
k podpoøe myšlenky na to nejcennìjší, co si
v tomto období navzájem všichni pøejeme
- organizátoøi, úèinkující i posluchaèi smìøovali
svoji úèast k podpoøe zdraví.

Dva adventní koncerty uspoøádala Základní
umìlecká škola Slavièín v chrámu svatého

Co nás èeká v roce 2007?

Dokonèení na str. 4

lovnì dne 17. prosince, kde zaznìla vánoèní
mše v podání smíšeného pìveckého sboru
Cantare v doprovodu komorního orchestru
bývalých �ákù a uèitelù ZUŠ, vše pod taktovkou
Anny Frajtové. Výkonùm zpìvákù i hudebníkù
dal vyniknout akusticky vylepšený sál kulturního
domu, kterým se záhy naplno rozeznìl zvuèný
hlas vynikajícího zpìváka a skvìlého èlovìka
Bohuše Matuše. Svým vystoupením ve Slavièínì

vyjádøil svùj nezištný a upøímný postoj
k lidem a pojmùm zdraví a pøátelství a byl
úèasten pøedání finanèních prostøedkù
slavièínské nemocnici v Sokolovnì.

Koncerty otevøely srdce posluchaèù,
kteøí pøispìli svým vstupným:
Adventní koncert - Hyperion:
Vánoèní koncert - Bohuš Matuš a
Cantare:
Adventní koncert pìveckých sborù:

K tìmto èástkám pøispìli navíc
èlenové pìveckého sboru Cantare, kteøí
vìnovali

Podìkování nále�í jak jmenovaným
úèinkujícím a divákùm, tak osobám,
které stály za technickým zajištìním
koncertù. Výborná byla spolupráce
s vedením Základní umìlecké školy a

4 800,- Kè

30 865,- Kè

14 531,- Kè

5 150,- Kè.



na svých schùzích konaných dne 28. 11. 2006
a 12. 12. 2006 mj.:
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s c h v á l i l a uvolnìní èásti provozní dotace
z rozpoètu mìsta na r. 2006 Mìstské nemocnici
Slavièín ve výši 290 tis. Kè

v y h l á s i l a výbìrové øízení na výrobu
periodika Slavièínský zpravodaj vèetnì gra-
fického zpracování, tisku a jeho kompletace

s c h v á l i l a uspoøádání mìstského plesu ve
spolupráci se SOŠ Slavièín, Divnice 119
a Zahrádkáøským sdru�ením Vlára dne
27. ledna 2007

u d ì l i l a s o u h l a s v souladu s ust. è. X
odst. 4 Stanov spoleènosti Slu�by mìsta
Slavièína, s. r. o. k nákupu nakladaèe B 961
s pøídavným zaøízením v celkové hodnotì 1,025
mil. Kè bez DPH

v y s l o v i l a podporu zámìru na vybudování
cyklotrasy ze smìru Luhaèovice - Nevšová -
Slavièín - Hrádek na Vl. dráze - Divnice -
Bohuslavice nad Vláøí - Popov a Štítná nad Vláøí

s c h v á l i l a uzavøení Dodatku è. 1 ke
smlouvì o partnerství a vzájemné spolupráci
v rámci projektu „Vysokorychlostní Internet ve
slavièínském regionu“ s mìstem Brumov-
Bylnice, obcemi Šanov, Rudimov, Petrùvka,
Sehradice, Jestøabí, Dolní Lhota, Slopné,
Louèka, Bohuslavice nad Vláøí, obèanským
sdru�ením UnArt a Nadací Jana Piveèky

s c h v á l i l a uzavøení Smlouvy o dílo dodávku
a tvorbu digitálního pasportu komunikací a
dopravního znaèení obce Divnice a Nevšová
jako souèásti geografického informaèního systé-
mu (GIS) mìstského informaèního systému
(MIS). a výtisk pasportu pro schválení a zaøazení
místních komunikací dle zákona è. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích ve znìní

v y h l á s i l a z á m ì r na prodej pozemkù pod
øadovými gará�emi - parc. è. 161/18, 161/20, st.
373, st. 374, st. 375, st. 376, st. 379, st. 380. st.
381, st. 382, st. 383, st. 384, st. 366, st. 368, st.
369, st. 317, st. 284/1, st. 284/2, st. 284/3, st.
284/4, st. 318, st. 413, st. 414, st. 415, st. 416,
vše v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze

uzavøení smlouvy na odkup busty olo-
mouckého biskupa Bruna ze Schauenburku za
cenu 8. 500,- Kè na základì nabídky od MgA.
Jaroslava Jeøábka, Slavièín

s c h v á l i l a uzavøení veøejnoprávní smlouvy
s obcí Šanov pro výkon pøenesené pùsobnosti
v pøestupkové agendì podle zákona è. 200/90
Sb., a to na dobu neurèitou

r o z h o d l a v souladu se zákonem è.
137/2006 Sb. § 18 odst. 1) písmeno j) o zadání
veøejné zakázky uchazeèi Slu�by mìsta
Slavièína, s. r. o., Pod Kaštany 50, Slavièín, na
provádìní veøejnì prospìšných prací a slu�eb
pro mìsto Slavièín na rok 2007

s c h v á l i l a jednací øád komisí Rady mìsta
Slavièín

s c h v á l i l a uzavøení veøejnoprávních smluv
s obcemi Rudimov a Lipová pro výkon
pøenesené pùsobnosti v pøestupkové agendì
podle zákona è. 200/90 Sb.

p o v ì ø i l a zástupce akcionáøe k hlasování na
mimoøádné valné hromadì dne 14.12.2006 tak,
aby byla schválena øádná úèetní závìrka a
návrh na rozdìlení zisku za hospodáøský rok
2005 tak, jak byla pøedlo�ena pøedstavenstvem
na VH dne 12. 7. 2006

r o z h o d l a o zadání zakázky malého
rozsahu postupem ve smyslu zásad § 6 zákona
è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách v
platném znìní, na provedení slu�eb - Vypra-

�

cování rozptylové studie skládky Radašovy, za
cenu obvyklou ve výši 20 000,- Kè a vypracování
Odborného posudku OZO z hlediska ochrany
ovzduší, za cenu obvyklou ve výši 10 000,- Kè,
uchazeèi Ing. Pavel Mar�an, Enviromental
Projekt, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradištì -
Maøatice (není plátce DPH)

s c h v á l i l a pronájem èásti pozemku parc. è.
18/1 v k.ú. Divnice o výmìøe 450 m Josefu
Satinovi, Slavièín, Divnice, za podmínek:

- úèelem pronájmu je zemìdìlské obhospo-
daøování,

- pronájem na dobu neurèitou s výpovìdní
lhùtou 3 mìsíce,

- nájemné ve výši 500,- Kè/rok s tím, �e jako
protihodnotu nájemného bude nájemce
provádìt bì�nou údr�bu pozemku

s c h v á l i l a pøednostní pøidìlení
bezbariérového bytu velikosti 1 + 0 è. 12 v do-
mì èp. 835 ve Slavièínì pro Marcela Zvonka
bytem Na Zastávce 578, Slavièín, a to po dobu
trvání plné invalidity nájemce dle § 39 odst. 1
písm. a) zák. è. 155/1995 Sb. v platném znìní
a s t a n o v i l a nájemné v tomto bytì na
25,- Kè/m /mìsíc s tím, �e pronajímatel je
oprávnìn zvýšit nájemné v�dy od 1. 7.
patøièného roku maximálnì o 10 % roènì a míru
inflace stanovenou ÈSÚ, pøièem� plocha sklepa
a balkonu bude do nájemného zapoèítána 1/2

s c h v á l i l a prodlou�ení nájemní smlouvy na
byt. è. 30/5 pro Luboše Smílka, Slavièín
- Hrádek na dobu 6 mìsícù

s c h v á l i l a pøednostní pøidìlení bytu pro
Mgr. Josefa Maryáše, Štítná nad Vláøí, a to po
dobu výkonu funkce øeditele Gymnázia Jana
Piveèky Slavièín

s c h v á l i l a uzavøení dohody o ukonèení
nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2006 s Vìrou
Fábryovou, Mladotické nábøe�í 848, Slavièín na
pronájem pozemku p. è. 302/13 v k. ú. Slavièín

s c h v á l i l a s úèinností od 1.12.2006
finanèní náhrady za pou�ívání telekomuni-
kaèní techniky pro èleny rady mìsta a pøedsedy
osadních výborù

s c h v á l i l a podání �ádosti o dotaci ze
Zlínského kraje prostøednictvím Hasièského
záchranného sboru ZK na vyrozumívací a va-
rovný systém na akci „Rozšíøení funkce
vyrozumívacího systému - instalace pøijímaèe
na dálkové ovládání pro SDH Slavièín“

s c h v á l i l a podání �ádosti o dotaci ze
Zlínského kraje prostøednictvím Hasièského
záchranného sboru ZK na vyrozumívací a va-
rovný systém na akci „Bezdrátový rozhlas pro
SDH Hrádek“

s c h v á l i l a uzavøení smluv o dodávce tepla
è. 5,13,16 a 20/2007 se spoleèností BTH
Slavièín, spol s r. o.

z ø í d i l a pro volební období 2006 - 2010
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Slavièínský zpravodaj 1 2007/2

Rada mìsta Slavièín

na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2006

a) Finanèní výbor

b) Kontrolní výbor

�

�

s c h v á l i l o jednací øád Zastupitelstva mìsta
Slavièín, jednací øád osadních výborù Zastu-
pitelstva mìsta Slavièín a jednací øád výborù
Zastupitelstva mìsta Slavièín

z v o l i l o èleny výborù:

Pøedseda - Petr Kobìrský
Èlenové - Anton Bonko

Bc. Jana Studeníková
Ing. Radomír Bezdìk
Josef Èí�
MVDr. Stanislav Dolenský
Ing. Jan Bartozel

Tajemník - Ing. Miroslava Studénková

Pøedseda - Vincenc Lukáš
Èlenové - Josef Urbánek

Ing. Michal Horalík
Zdenìk Fiala
Libor Pekárek
Bc. Iva Florešová

Tajemník - Ing.Alois Studeník

Sociální a prorodinnou komisi ve
slo�ení:
Pøedsedkynì - Mgr. Jana Adámková
Èlenové
- Bc. Milena Tománková - Charita sv.

Vojtìcha
- Ing. Zdenìk Kutra - Gymnázium Jana

Piveèky
- Hana Èechmánková
- Mgr. Eva Tkadlecová - ZŠ praktická a

ZŠ speciální Slavièín
- Mgr. Jitka Majcová - SOŠ Slavièín
- Mgr. Nadì�da Zemánková - R-EGO, ZŠ

Slavièín - Vlára
- Jarmila Lišková - Mìstský úøad Slavièín,

odbor soc. vìcí
Tajemník komise - Eva Bartošová

� j m e n o v a l a èleny komisí:

Komise výstavby
Pøedseda - Ing. Josef Fibich
Èlenové - Dalibor Køí�

Ing. Ladislav Janáèek
Daniel Rok
Ing. Zdenìk Juøík
Bc. Irena Bartozelová

Tajemník - Ing. Miloslav Baèa

Komise dopravy
Pøedseda - Jiøí Juøík
Èlenové - Karel Garaja

Milan Studénka
Ing. Alois Studeník
Stanislav Horalík
Miroslav Œustek
Bc. Rostislav Studeník

Tajemník - Bohuslav Pjajko

Komise kulturní a sportovní
Pøedseda- PaedDr. Petr Navrátil
Èlenové - Mgr. Aleš Ptáèek

Jan Julínek
František Slovák
Josef Floreš
Miroslav Brzobohatý
Petr Koseèek

Tajemník - Marie Rumplíková

Komise pro obèanské zále�itosti
Pøedsedkynì - Bohumila Šuráòová
Èlenové - Jarmila Gottfriedová

Leona Køí�ová
Magdaléna Durïáková
Marie Krahulová
Jana Adámková

Tajemník - Marie Spurná

Komise školská
Pøedseda - Ing. Miroslav Kadlec
Èlenové - Mgr. Jaroslav Vrba

PaedDr. Petr Navrátil
Mgr. Roman Goldbach
Mgr. Libuše Pavelková
Mgr. Jana Adámková
Mgr. Josef Maryáš

Tajemník - Bc. Iva Florešová

Zastupitelstvo mìsta Slavièín

Dokonèení na str. 3



Slavièínský zpravodaj 1 2007/ 3

c) Výbor pro poskytování pùjèek z Fondu
rozvoje bydlení

èleny osadního výboru Hrádek

èleny osadního výboru Divnice

èleny osadního výboru Nevšová

Pøedseda - Ing. Oldøich Kozáèek
Èlenové - Ing.Alois Studeník

Ladislav Vrána
Mana Jaroslav
Bc. Jana Suchá - tajemník

u r è i l o

:
Josef Švajda
Jiøí Havlín
Eva Röderová
Bronislav Frajt
Josef Gottfried
Lubomír Josefík
Petr Vincour
Miroslav Šilhánek
Miroslav Juøík

:
Josef Valenta
Ing.Antonín Gbelec
Milan Tyleèek
Josef Šimèík
Ing. Josef Zvoníèek
Alena Gbelcová
Mgr. Marie �ulpová
Roman Dostál
Miroslav Jandík

:
Mgr. Stanislava Puèoková
Bronislav Münster
Josef Šèuglík
František Krahulík
Jarmila Kováøová
FrantišekAnders
Jaroslav Remeš
Lenka Kováøová
Miroslava Ševèíková

z v o l i l o

pøedsedou Osadního výboru Hrádek
Miroslava Juøíka
pøedsedou Osadního výboru Divnice
Ing. Antonína Gbelce
pøedsedou Osadního výboru Nevšová
Mgr. Stanislavu Puèokovou

s c h v á l i l o rozpoètové provizorium Mìsta
Slavièín od 1. 1. 2007

o d s t o u p i l o od smlouvy è. 12 o budoucí
smlouvì o pøevodu vlastnictví bytu è. B 2.3.
v domì èp. 849 ve Slavièínì ze dne 9.1.2002
uzavøené mezi Bytovým dru�stvem Centrum
Slavièín a Radkem Beckem a to na základì
�ádosti Radka Becka

s c h v á l i l o Dohodu o zajištìní provozu
mìstského kina v období na dobu od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2010 mezi Mìstem Slavièín a Zdeò-
kem Fialou, K Hájenkám 341, 763 21 Slavièín

d e l e g o v a l o PhDr. Ladislava Slámeèku
jako zástupce mìsta Slavièín na mimoøádné
valné hromadì spoleènosti Regionální centrum
kooperace, a. s., dne 14. 12. 2006

p o v ì ø i l o zástupce akcionáøe k hlasování na
mimoøádné valné hromadì dne 14. 12. 2006 tak,
aby:
- zmìny stanov byly mimoøádnou valnou

hromadou pøijaty
- slo�ení dozorèí rady bylo schváleno v násle-

dující struktuøe: 2 zástupci Intec, s. r. o.,
3 zástupci Mìsto Slavièín, 1 zástupce
ostatních akcionáøù

n a v r h l o valné hromadì spoleènosti
Regionální centrum kooperace, a.s., se sídlem
Prùmyslový areál 0288, Slavièín
- odvolat dozorèí radu spoleènosti Regionální

centrum kooperace, a.s.
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- zvolit za èleny nové dozorèí rady této
spoleènosti za Mìsto Slavièín: Ing. Pavla
Studeníka, Mgr. Radomíra Zemánka a Mila-
na Klabaèku

n a v r h l o dozorèí radì spoleènosti j m e n o -
v a t Ing. Leoše Minarèíka èlenem pøedsta-
venstva spoleènosti Regionální centrum koo-
perace, a. s. se sídlem Prùmyslový areál 0288,
Slavièín

s c h v á l i l o,
1) aby Mìsto Slavièín jako akcionáø spoleènosti
Regionální centrum kooperace, a.s., hlasovalo
na valné hromadì uvedené spoleènosti pro
zvýšení základního kapitálu uvedené spo-
leènosti o èástku rovnající se závazkùm
spoleènosti vùèi akcionáøi Mìstu Slavièín a
akcionáøi INTEC, s. r. o. penì�itými vklady
2) aby Mìsto Slavièín upsalo nové akcie uve-
dené spoleènosti v nominální hodnotì 3 850 tis
Kè
3) aby pohledávky Mìsta Slavièín vùèi spoleè-
nosti Regionální centrum kooperace a.s. v
následující specifikaci:
a) Finanèní výpomoc k pokrytí provozního
financování spoleènosti v roce 2004 ve
výši 600 tis. Kè
b) Finanèní výpomoc k pokrytí úhrady havárie
vodovodního øadu ve výši 425 tis. Kè
c) Finanèní výpomoc k pokrytí úhrady povinného
podílu �adatele v rámci projektu Rekonstrukce
pøístupových komunikací k prùmyslovým
objektùm v Prùmyslovém areálu Slavièín reali-
zovaného v rámci programu PHARE 2003 II ve
výši 2 825 tis. Kè
byly zapoèteny v celé výši oproti pohledávce
uvedené spoleènosti na splacení emisního
kurzu pøi zvýšení základního kapitálu. To vše za
podmínky, �e veškeré pohledávky akcionáøù za
spoleèností budou øešeny zapoètením tìchto
pohledávek oproti úpisu akcií.

s c h v á l i l o zmìnu stanov spoleènosti
Regionální centrum kooperace, a. s.

s c h v á l i l o zmìnu spoleèenské smlouvy
spoleènosti Skládka odpadù Slavièín s. r. o.

s c h v á l i l o pøidìlení grantù na rok 2007

s c h v á l i l o prodej pozemku parc. è. 1798/32
v k. ú. Slavièín o výmìøe 239 m man�elùm
Zbyòku a Helenì Málkovým, Slavièín, za kupní
cenu 23 900,- Kè

s c h v á l i l o prodej pozemku parc. è. 2016/2
v k. ú. Divnice o výmìøe 101 m Ludmile
Cigánikové, Slavièín, Divnice, za kupní cenu
7 070,- Kè

s c h v á l i l o prodej èásti pozemku parc. è.
302/28 v k. ú. Slavièín o výmìøe cca 200 m
Michalu Gergelovi, Slavièín, za kupní cenu 300,-
Kè/m

s c h v á l i l o smìnu èásti pozemku parc. è.
101/5 k.ú. Nevšová o výmìøe cca 30 m - vlastník
Mìsto Slavièín, za èást pozemku parc. è. st. 115
v k.ú. Nevšová o výmìøe cca 30 m - vlastník
man�elé František a Marie Peškovi, Slavièín,
Nevšová, s tím, �e nabyvatel vìtší èásti doplatí
za rozdíl ve výmìrách smìòovaných pozemkù
èástku 10,- Kè/m

s c h v á l i l o
- odkup pozemku parc. è. 1026/5 o výmìøe 122
m a èásti pozemku parc. è. 1017 (PK) o výmìøe
cca 100 m , vše v k.ú. Slavièín, od Zdeòka
Hubíka, Pohoøelice, za kupní cenu 100,- Kè/m ;
- odkup èásti pozemku parc. è. 1005/2 o výmìøe
cca 50 m a èásti pozemku parc. è. 1005/1
o výmìøe cca 25 m , vše v k.ú. Slavièín, od
Jaroslava Mudráka, Slavièín, za kupní cenu
100,- Kè/m

s c h v á l i l o úhradu danì z pøevodu
nemovitostí ve výši 12.636,- Kè za Marii
Maèkovou, Valašské Pøíkazy, dle kupní smlouvy
ze dne 09.10.2006 na prodej domu èp. 167
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vèetnì pozemkù parc. è. st. 70, parc. è. 156 a
parc. è. 157/1, vše v k.ú. Slavièín

s o u h l a s i l o s dlouhodobým pronájmem
èásti pozemku parc. è. 2245/1 v k.ú. Hrádek na
Vl. dráze o výmìøe 100 m za úèelem realizace
projektu kaple Slavièín-Hrádek

s c h v á l i l o budoucí prodej bytu è. 833/32
v domì èp. 833 stojící na pozemku parc. è. st.
1246 vèetnì id. podílu na spoleèných èástech
domu a na pozemku parc. è. st. 1246, vše v k.ú.
Slavièín, ve smyslu kupní smlouvy na dùm èp.
254 ve Slavièínì ze dne 02.03.2006

s c h v á l i l o odkup èásti pozemkù parc. è.
4413/1 a 4410/1 v k.ú. Slavièín o celkové výmìøe
cca 100 m od Karla Mikulce, Slavièín, za kupní
cenu 200,- Kè/m za podmínky zøízení vìcného
bøemene u�ívání èástí pozemkù ve vlastnictví
Karla Mikulce - parc. è. 4413/1 a 4413/2 v k.ú.
Slavièín za úèelem zøízení, provozu, údr�by a
oprav podzemního vedení kanalizaèního øadu
pro splaškovou a deš�ovou vodu, a to ve
prospìch Mìsta Slavièín.

�

�

�

2

2

2

Firma JOGA Luhaèovice s.r.o.

�e v pátek 29. prosince 2006 bude
proveden mimoøádný svoz odpadù

na sídlištích Vlára, Malé Pole
a u bytovek v Hrádku.

OZNAMUJE,

Dokonèení ze str. 2

Plasty (�luté pytle):
9. 1., 7. 2., 21. 3., 16. 5., 13. 6.

Papír (modré pytle):
14. 3. (+ nápoj. kartony), 23. 5.

Sklo (zelené pytle):
28. 2., 20. 6.

Harmonogram svozu tøídìného
odpadu v I. pololetí roku 2007

Ètenáøùm
Slavièínského
zpravodaje

pøejeme zdravý
a úspìšný rok 2007.

Ptají se lidé…
Zøejmì nejèastìjší otázkou uplynulého mì-

síce byla otázka, zde bude mít rubrika „Ptají se
lidé“ pokraèování. Skoro to a� pøipomínalo
otázku nakupujícího v obchodì pøed listopadem
1989: „Máte? Budou?“ Obvyklá odpovìï, na ni�
mo�ná dnes ji� mnozí bohu�el zapomínají,
znìla: „Ptejte se, budou!“ �e jsme se ptali a nic
nebylo, to také patøilo k té dobì.

Tak�e k oné otázce èi spíše odpovìdi na ni:
„Ano, bude.“ No, to u� tady vlastnì padnout
nemuselo, proto�e rubrika je tu po mìsíèní
povolební pauze znovu a první odpovìï na první
otázku je za námi. Moc práce to nedalo,
odpovìdìlo se to tak nìjak samo. Uvidíme, jak to
pùjde dál.
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Bohu�el jsem se mohl zúèastnit z èasových
dùvodù jen jednoho koncertu - toho na
Sokolovnì. Tradiènì vysokou úroveò mìlo
vystoupení pìveckého sboru Cantare se
sbormistryní Annou Frajtovou. Klobouk dolù
pøed tím, co toto pìvecké tìleso doká�e.
Poklonu mu vysekl i další úèinkující Bohuš
Matuš. V rozhovoru po koncertì mi øekl, �e
slyšel sice jen zezadu ze zákulisí, ale tak vysoká
úroveò sboru a jeho sólistù jej velmi mile
pøekvapila. Máme být na co ve Slavièínì pyšní
pochvala od takového umìlce jistì potìší. Ani
jsem tuto pochvalu nepøenesl dál - èiním tedy
tak a� veøejnì.

Všechny nás pak svým vystoupením získal
Bohuš Matuš a jeho doprovod Radim Linhart.
Perfektnì ozvuèená Sokolovna, výborná
akustika a vpravdì mistrovské výkony obou
umìlcù - to byla odmìna tìm, kteøí pøišli. Øeknu
Vám, �e kdo nepøišel, ten opravdu zaváhal.
Bohuš Matuš se pøedstavil jako pìvecká
hvìzda, která nám dala poznat ve více ne�
hodinovém vystoupení, kolik �e zlata má v hrdle.
Vìøte, �e hodnì. Publikum si dokázal získat
svou upøímností a lidskostí, mluveným slovem
i zpìvem natolik, �e odmìnou mu byla nádherná
atmosféra, ovace po ka�dé písnièce a zá-
vìreèný potlesk ve stoje. Pochvaly se dostalo
také organizátorùm - Mìstskému klubu a jme-

Dokonèení ze str. 1

Vedení mìstské nemocnice tímto
dìkuje organizátorùm koncertù, dìkuje
úèinkujícím i dárcùm, kteøí vìnovali jak
finanèní tak duchovní pozornost Mìstské
nemocnici ve Slavièínì. V�dy� nemocnièní
zaøízení, k jeho� poøízení je finanèní
èástka urèena, slou�í všem.

MUDr. Libor Palkovský

novitì Marušce Rumplíkové a Marušce Stu-
deníkové - údajnì tak perfektnì zvládnutá
organizace se hned tak nevidí. Ony tuto
pochvalu slyšely, tak�e u� o ní ví. A Vy o ní teï
víte také. Rozhodnì si ji zaslou�í.

Chci ještì jednou podìkovat všem, kteøí se na
organizaci a prùbìhu celého koncertu jakkoliv
podíleli. Odcházeli jsme plni krásných dojmù
a ani Bohuš Matuš neodešel s prázdnou. Do
Prahy si odvá�el pøízeò slavièínského publika
a také radu, jak se více prosadit nejen v èeských
luzích a hájích, ale i v zahranièí. Jestli se jí bude
dr�et, to uvidíme.

Ing. Jaroslav Konèický, starosta

èleny sboru Cantare.Adventní koncerty v kostele
sv. Vojtìcha se uskuteènily díky vstøícnosti pana
faráøe P. Miroslava Strnada. V pøípadì vánoè-
ního koncertu je to pøedevším pan Arnošt
Gorecký, který zprostøedkoval úèinkování pana
Bohuše Matuše, výzdobu jevištì aran�oval pan
Miroslav Šilhánek, zvuèil Petr Svoboda a svítil
Saša Szöllös. Programem v Sokolovnì pøíjemnì
provázela studentka gymnázia Iva Èastulíková,
veškerý provoz jistil jako v�dy pan domovník
SokolovnyAlois Pinïák.

Organizace všech tøí koncertù byla zajištìna
Mìstem Slavièín èástkou 30 000,- Kè.

Výtì�ek z koncertù byl pøeveden na úèet
Mìstské nemocnice ve Slavièínì. Peníze budou
pou�ity k poøízení nezbytné zdravotnické
techniky.

Marie Rumplíková

... a ještì jednou podìkování

Pracovníkùm provádìjícím a zajiš�ujícím zimní údr�bu pøejeme
vlídné poèasí, motoristùm jízdu bez dopravních nehod a š�astný
návrat domù, Vám, obèanùm zimní období bez úrazu a hodnì
zdraví v roce pøíštím. Našim obchodním partnerùm, zákazníkùm
i pøátelùm dìkujeme za dosavadní projevenou pøízeò a dùvìru.

A� nastávající rok 2007 je pro Vás rokem zdraví, spokojenosti,
osobních i pracovních úspìchù a prosperity.

Slu�by mìsta Slavièína, s. r. o.

Slu�by mìsta Slavièína, s. r. o., oznamují, �e se vánoèní stromky budou
po skonèení letošních vánoèních svátkù likvidovat obvyklou formou.
Obèané je tedy mohou poèátkem ledna odlo�it u kontejnerù nebo popelnic,
odkud bude následnì zajiš�ován jejich odvoz a likvidace. Vánoèní stromky
mohou rovnì� odlo�it pøímo ve sbìrném dvoøe v areálu Slu�eb mìsta
Slavièína, s.r.o. a Sbìrném dvoøe u kotelny Malé Pole - Slavièín.

Restaurace
ZÁLO�NA

si Vás dovoluje
pozvat na

ve dnech
16. 1. - 20. 1. 2007.

Objednávky
na telefonu

577 342 315

ZVÌØINOVÉ
SPECIALITY

Kam s vánoèními stromky?

Máte jakékoliv zdravotní omezení, které Vám komplikuje
uplatnìní na trhu práce?
Máte zájem vzdìlávat se, aktivnì vyhledávat zamìstnání,
pracovat a potøebujete s tím pomoci?

Nabízíme Vám øešení:

Projekt NAROVNAT SE
Pomáhá lidem z øad uchazeèù a zájemcù o zamìstnání. Nabízí

informaèní poradenský program, rekvalifikaci technicko -
administrativní pracovník a následnou praxi u zamìstnavatele.
Projekt se uskuteèní ve Slavièínì v prostorách Nadace Jana

Piveèky ve spolupráci s ÚP ve Zlínì, od ledna 2007

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpoètem Èeské republiky.

Pro bli�ší informace kontaktujte: Ing. Marcelu Poláškovou,
tel.: 776 165 937

www.marlin-uh.cz, e-mail: polaskova@marlin-uh.cz

WÜSTENROT

Kontakt : 777 800 948

Stavební spoøitelna, hypoteèní banka, pojiš�ovna
- STAVEBNÍ SPOØENÍ NEJVÝHODNÌJŠÍ NA

TRHU
S NEJVYŠŠÍM ÚROÈENÍM Z ÚSPOR 2,1%

- ÚVÌRY ZE STAVEBNÍHO SPOØENÍ
- øádné úvìry
- pøeklenovací úvìry

- HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY
- AMERICKÉ HYPOTÉKY
- POJIŠTÌNÍ OSOB
- POJIŠTÌNÍ DOMÙ, BYTÙ, DOMÁCNOSTÍ
- POJIŠTÌNÍ VOZIDEL - povinné ruèení

- havarijní pojištìní
NOVÌ OSOBNÍ PÙJÈKY OD 20 000 KÈ
DO 500 000 KÈ
BEZ ZAJIŠTÌNÍ A UDÁNÍ ÚÈELU

Hana Behancová, Valašské Klobouky,
Záhumení 109, 766 01

Upozoròujeme dr�itele psù, �e podle Obecnì závazné vyhlášky Mìsta Slavièín è. 02/2006, je poplatník povinen uhradit poplatek ze psù
za rok 2007 nejpozdìji do 15. února, pøi dvou stejných splátkách první splátku do 15. února a druhou splátku do 15. srpna. Poplatek je
mo�né uhradit hotovì na mìstském úøadì, ekonomický odbor, dveøe è. 310. Poštovní poukázky pak budou zasílány v prùbìhu mìsíce
ledna 2007. Stanislava Kovaøíková, ekonomický odbor

Upozornìní dr�itelùm psù

Placená inzerce
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Mìsto Slavièín pøidìlilo granty na kulturní, sportovní a ekologickou èinnost pro rok 2007

Nohejbalový klub Slavièín, K Hájenkám 314 Celoroèní èinnost 10000
SK Slavièín, Školní 29,
sálová kopaná Jerevan B Celoroèní èinnost 6 000
SK Slavièín, oddíl basketbalu Celoroèní èinnost 25 000
SK Slavièín, ASPV �eny Celoroèní èinnost 10 000
SK Slavièín, ASPV mu�i Celoroèní èinnost 3 000
SK Slavièín, oddíl turistiky Celoroèní èinnost a Slavièínská 60 10 000
SK Slavièín, oddíl lehké atletiky Celoroèní èinnost a Bìh vítìzství 7 000
SK Slavièín, oddíl florbalu A Celoroèní èinnost 25 000
SK Slavièín, oddíl florbalu B Celoroèní èinnost 10 000
SK Slavièín, oddíl florbalu �aèky Celoroèní èinnost 10 000
SK Slavièín, oddíl florbalu �áci Celoroèní èinnost 22 000
SK Slavièín, oddíl stolní tenis mu�i Celoroèní èinnost 15 000
SK Slavièín, oddíl stolního tenisu veteráni Celoroèní èinnost 7 000
SK Slavièín, oddíl stolní tenis, �áci a dorost Celoroèní èinnost 10 000
SK Slavièín, oddíl stolní tenis 36. roèník turnaje 3 000
SK Slavièín, oddíl volejbal �aèky Celoroèní èinnost 7 000
SK Slavièín, oddíl volejbal dorostenky Celoroèní èinnsot 12 000
SK Slavièín, oddíl volejbal �eny Celoroèní èinnost 12 000
SK Slavièín, oddíl volejbal mu�i Celoroèní èinnost 9000
SK Slavièín, oddíl volejbal smíšená dru�stva Celoroèní èinnost 2 000
SK Slavièín odddíl ly�ování Celoroèní èinnost 12 000
SK Slavièín oddíl ly�ování O slavièínského Bodygarda 1 000
SK Slavièín, oddíl ku�elek Celoroèní èinnost 35 000
SK Slavièín, Školní 29, Jerevan A Turnaje v nohejbale a ku�elkách 4 000
SK Slavièín, Školní 29, Jerevan A Celoroèní èinnost 60 000
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Školní 822 Mikulášský diskomaraton 2 000
Tenisový klub Slavièín, Mladotická 738 Turnaj mladších a starších �ákù 5 000
Tenisový klub Slavièín, Mladotická 738 Vánoèní turnaj dìtí 2 000
Tenisový klub Slavièín, Mladotická 738 Soutì� dru�stev �ákù 10 000
Tenisový klub Slavièín, Mladotická 738 Mezinárodní turnaj

neregistrovaných hráèù 2 000
Orel jednota Slavièín, Osvobození 248 Èinnost oddílu kopané a florbalu 3 000
Orel jednota Slavièín, Osvobození 248 Èinnost odddílu nohejbalu 2 000
FC TVD Slavièín, Školní ulice Slavièín Celoroèní èinnost

fotbalového oddílu 280 000
SDH Hrádek Sportovní a spoleèenská èinnost

- soutì�e 1 500
SDH Hrádek Sportovní a spoleèenská èinnost

- Dìtský den 1 500
Charita sv. Vojtìcha, Komenského 115 Hipoterapie 15 000
Ing. Eva Hubíková, Slavièín 819 Cvièení rodièù a dìtí 3 000
TJ Sokol Nevšová Sportovní èinnost 30 000
TJ Sokol Nevšová Zajištìní pitného re�imu mu�stev 1 500
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Orientaèní závod s tématikou OÈZMU 1 500
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Závody ve slalomu a bìhu na ly�ích 1 500
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Vánoèní la�ka 1 500
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Turnaj SŠ a ZŠ v košíkové 10. roèník 1 000
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Úèast na atletickém poháru

CORNY SŠ ve Zlínì 2 000
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Turnaj SŠ a ZŠ v nohejbale 1 500
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Regionální a okresní kolo

SŠ v kopané 2 000
SDH Slavièín, Hasièská 307 Sportovnì-kondièní èinnost 3 000
TJ Divnice, Divnice 50 Èinnost oddílu kopané 15 000
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Školní Diskomaraton 2 000
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Pøebor školy ve slalomu 1 000
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Valašská liga ve florbalu 500
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Pohár èeského rozhlasu 1 000
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Mikulášská la�ka 2 000
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Karpatská interliga dìvèat 10 000
Základní škola Vlára Slavièín, Školní 403 Èinnost ma�oretek 5 000
Pøátelé z lásky - sdru�ení
pro handicapované dìti, Hrádecká 154 Sportovnì zábavné odpoledne 2 000
Pøátelé z lásky - sdru�ení
pro handicapované dìti, Hrádecká 154 Rehabilitaèní pobyt 9 000
Kynologický klub Slavièín, U Zahrádek 480 Oprava støechy a kotcù 10 000
Kynologický klub Slavièín, U Zahrádek 480 Rekonstrukce klubovny,

oprava cvièištì 15 000
Kyokushin Karate Klub Slavièín Celoroèní èinnost

a vybavení oddílu 30 000
Pavla Sudková, Nevšová 157 Helpíkùv pohár 5 000
Jaroslav Mana, Divnice 106 Po divnických vrchoch

-orientaèní závod 2 000
Základní škola Osvobození 8, Slavièín Ly�aøské závody - 8. roè. 2 000

KULTURA

EKOLOGIE A OCHRANA �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ

Klub pøátel historie Slavièínska,
Hor. nám. 102, Slavièín Celoroèní èinnost 11 000
UnArt, obèanské sdru�ení,
Mladotická 715, Slavièín Štìpánský kotárfest 0
UnArt, obèanské sdru�ení,
Mladotická 715, Slavièín Evropský svátek hudby 10 000
Divadlo Paøez, Dru�stevní 670, Slavièín Celoroèní èinnost 10 000
Stanislava Puèoková, Nevšová 38 Vánoèní koncert 5 000
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Slet èarodìjnic 1 500
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Volba Miss školy 1 500
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Pohádkový les 1 500
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Dru�inová pou� 2 000
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Mikulášská besídka 2 000
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Dìtský národopisný soubor

Slavièánek 40 000
Základní škola Vlára, Slavièín 403 Cimbálová muzika Slavièan 13 000
Sdru�ení rodièù ZŠ Slavièín - Vlára,
Školní 403 Dìtský den 4 000
Sdru�ení rodièù ZŠ Slavièín - Vlára,
Školní 403 Karneval na ledì 2 000

Základní škola Osvobození 8, Slavièín Dìtský karneval 2 000
Základní škola Osvobození 8, Slavièín Krou�ek spol. tance 3 000
Pøátelé z lásky - sdru�ení
pro handicapované dìti, Hrádecká 154 Vánoèní besídka 2 000
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Školní 822 Dramatický krou�ek 2 000
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Školní 822 Pøírodovìdný krou�ek 5 000
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Školní 822 Výstavy 2 500
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Školní 822 Výtvarný krou�ek 2 000
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Školní 822 Hudební krou�ek 10 000
Josef Floreš, Slavièín 782 Kruhový objezd 10 000
SemTamFór, obèanské sdru�ení,
Kvìtná 424, Slavièín Valašské køoví 2007 40 000
SemTamFór, obèanské sdru�ení,
Kvìtná 424, Slavièín Celoroèní èinnost 20 000
SemTamFór, obèanské sdru�ení,
Kvìtná 424, Slavièín Divadelní hostování 15 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 Rozjezdy pro hvìzdy 1 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 Baví se celá rodina 1 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 BTF 1 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 Misss aerobic 2 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 Pohádkiáda 1 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 Èinnost roztleskávaèek 3 000
Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 Modeláø -Slavièínský šikula 15 000
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavièín,
Dru�stevní 76 Den dìtí 1 000
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavièín,
Dru�stevní 76 Výtvarná soutì� - Jaro v pøírodì 1 000
Obèanské sdru�ení R-Ego, Mezi Šenky 19 Èinnost poradenského centra 10 000
Ludmila Hromádková, Nevšová 29 Celoroèní èinnost klubu dùchodcù 1 000
Lenka Kováøová, Nevšová 11 Èinnost komise

pro obèanské zále�itosti 2 000
Vlasta Juršová, Nevšová 66 Dìtský karneval 2 000
SOŠ Slavièín, Divnice 119 Výstavy, provoz galerie 2 000
Jiøina Brlicová, Slavièín 364 Èinnost klubu dùchodcù 2 500
Mgr. Vlasta Kubrychtová, Divnice 64 Svátek matek v Divnicích 1 000
Mgr. Vlasta Kubrychtová, Divnice 64 Klubová èinnost v Divnicích 1 000
Mgr. Vlasta Kubrychtová, Divnice 64 Rozsvícení vánoèního stromu

v Divnicích 1 000
Charita sv. Vojtìcha, Komenského 115 Pohádková zahrada 1 500

MS Jamné Slavièín Lochovecký pohár jezevèíkù 1000
MS Jamné Slavièín Zkvalitnìní �ivotního prostøedí zvìøe 3000
Myslivecké sdru�ení Nevšová,
Slavièín-Nevšová 149 Zlepšení zdravotního stavu zvìøe 3000
ZO Èeského svazu vèelaøù ZO Slavièín,
Dlouhá 300 Chov a ochrana vèelstev 9000
MS Hrádek, Luhaèovská 175 Chov a ozdravení zvìøe 3000

Sdru�ení rodièù ZŠ Slavièín - Vlára,
Školní 403 Pou� u pøíle�itosti Dne dìtí 3000
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sobota 20. 1., 14:00 hod., Slavièín vs. Babice nad Svitavou
nedìle 21. 1., 10:00 hod., Slavièín vs. Brno-Èernovice

Slavièín se po nevydaøeném zaèátku sezóny prodírá tabulkou
nahoru. Tímto smìrem by chtìl pokraèovat i v jarní èásti soutì�e,
kterou zaène na domácím høišti.Aproè se pøijít podívat?

V sobotu Slavièín pøivítá vedoucí celek tabulky a zároveò aspiranta
na postup do vyšší soutì�e. Výsledky minulých vzájemných zápasù
(78 : 79, 80 : 77, 81 : 80) naznaèují, �e by utkání mìlo být dramatické a�
do posledních chvil.

V nedìlním utkání se pøedstaví tým, který sestoupil z vyšší soutì�e
a jistì nám bude chtít oplatit porá�ku, kterou utrpìl na podzim (76 : 73).

Více informací na slawicin.wz.cz
Petr Horák

Dalšího významného úspìchu dosáhli naši sportovci, kdy� hráèi
JEREVANU Slavièín Filip Macek a Ondøej Stojaník pøivezli z nedávno
skonèeného ME v sálovém fotbalu ve Španìlsku bronzové medaile. Èeský
tým ve Španìlsku obhajoval støíbrné medaile z ME v Bìlorusku v roce
2004. VII. šampionát starého kontinentu probíhal v provincii La Selva ve
mìstech Santa Coloma, Sant Hilari a Arbúcies nedaleko Barcelony a
zùèastnilo se ho 10 národních týmù, kdy� organizátorùm zkomplikovalo
poøadatelství nevydání víz celkùm z Ukrajiny a Bìloruska. Èeský tým
postupnì ve své skupinì porazil vysoko Baskicko 7 : 0, dále Izrael 3 : 0
a v posledním zápase skupiny Norsko 5 : 2, ve ètvrfinále si pak poradil
s Itálií 5 : 2 a v semifinále narazil na nejvìtšího favorita ME Rusko a po
vyhrané pùli 1 : 0 Èeši nakonec Rusùm podlehli 1 : 5, kdy se projevila únava
z nároèného programu.

1. 12. 2006 na téma MÙJ VÁNOÈNÍ SEN

I. kategorie (0 - 5 let)

II. kategorie (6 - 9 let)

III. kategorie (10 - 15 let))

Zvláštní cena poroty:

1. cena Jolanka Pešková (5 let), Zlín
2. cena Jan Zámeèník (5 let), Slavièín
3. cena Anièka Bláhová (5 let), Slavièín

1. cena Verèa Štefánková (8 let), Slavièín
2. cena Vanesa Kulíšková (8 let), Slavièín
3. cena Eliška Fojtíková (8 let), Slavièín

Adéla Münsterová (10 let), Slavièín

1. cena Lukáš Fojtík (11 let), Slavièín
2. cena Staòa Barcuch (13 let), Slavièín
3. cena Pavla Pelánová (14 let), Nevšová

Za sérii obrázkù vánoèních kaprù kolektivu 16 dìtí z DD Burešov Zlín
Vyhodnocení autoøi budou osobnì pozvání v mìsíci lednu do Nadace
Jana Piveèky, kde se uskuteèní slavnostní vyhlášení výsledkù.
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SK Slavièín - BASKETBALSlavièané vezou bronz z ME ve Španìlsku

V závìreèném utkání o 3. místo
si národní tým poradil brankou
z poslední minuty s Belgií 4:3 a po
zásluze tak Èeši získali bronzové
medaile. Ve finálovém utkání pøed
900 diváky vyhráli Rusové nad
domácími Katalánci 3:1. Èeská
reprezentace si tøetím místem za-
jistila postup na MS doArgentiny (ve
mìstech Mendoza a Las Horas a
startuje zde 16 týmù ve dnech 30. 8.
- 10. 9. 2007). Èeský tým navíc
postoupil na Svìtový pohár národù,
který probìhne v èervnu v Jakutsku
(startuje zde 12 týmù - 4 Evropa,
4 Ji�ní Amerika, 1 Afrika, 1 Oceánie,
1Asie a domácí Rusko). Místo-

Výsledky výtvarné soutì�e pro dìti v rámci
Rozsvícení vánoèního stromu ve Slavièínì

pøedseda ÈFSF a manager Èeské reprezentace Petr Koseèek se
zúèastnil v Sant Hilari kongresu Evropské federace futsalu, který probíhal v
dobì konání ME a rozhodl mj. o poøadatelství ME 2008 v Belgii a ME 2010
v Norsku a o pøidìlení MS �en Španìlsku.

Podìkování za reprezentaci mìsta se dostalo Filipu Mackovi i z úst
starosty Ing. Jaroslava Konèického pøi pøijetí na radnici. „U� aby Ti to tam
zaèalo padat i za JEREVAN“, podotkl starosta, èím� pøipomnìl, �e Filip má
v souèasné dobì distanc. Útoèná síla JEREVANU je tak znaènì oslabena
a tomu odpovídá i postavení v tabulce. Pøítomní pak shodnì vyjádøili
pøesvìdèení, �e není všem dnùm konec a po Novém roce, ve 2. èásti
soutì�e, se teprve uká�e. Petr Koseèek

24
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29
Autoøi fotografií: Jan Š�astný, Jiøí Køek, Zdenìk Kutra, Gabriela Klabaèková, Marie Rumplíková

KULTURA V ROCE OSLAV 750. VÝROÈÍ MÌSTA SLAVIÈÍNA

ozsvícení vánoèního stromu 2006
s ìtským vánoèním jarmarkem
na Horním námìstí .
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Chceme Vám nabídnout nìkolik praktických
rad, informací a doporuèení, které mohou být
pro Vás u�iteèné.
Doporuèení nejen seniorùm

Neznámá osoba za Vašimi dveømi

Kdy� opouštíte byt

Jak bezpeènì i mimo domov

Starší lidé mohou mít obavy z kriminality a cítí se
proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o
to silnìjší, pokud �ijí osamìle. Existuje však
mnoho rùzných zpùsobù, jak lze bezpeèí
podstatnì zvýšit.

Èekáte-li èlovìka, který reagoval na Váš
inzerát nebo jinou neznámou osobu, poproste
nìkoho z pøátel, aby byl po dobu návštìvy této
osoby s Vámi doma. Tuto slu�bu mu pøíštì
mù�ete oplatit.
V�dy zamykejte Váš byt, dokonce i v pøípadì,
�e jdete do obchodu nebo jenom do sklepa.
Nepøechovávejte doma vìtší finanèní
hotovost.
Je výhodné mít dobré a pøátelské kontakty se
svými sousedy. Mohou dohlédnout na Vaše
bezpeèí, stejnì jako Vy na jejich.
Pokud pøi návratu zjistíte, �e Váš byt je
otevøený nebo se Vám zdá, �e se do nìj nìkdo
vloupal (dveøe jdou velmi tì�ko odemknout -
poškozený zámek, je rozbité okno, dveøe jsou
vyra�ené), nikdy nevcházejte dovnitø. Mo�ný
pachatel ještì mù�e být ve Vašem bytì.
V tomto pøípadì ihned volejte policii.

Cizím lidem radìji neotevírejte. Kukátkem
nebo pøes pojistný øetízek (pokud jej máte na
Vašich dveøích namontovaný) zjistìte úèel
jejich pøíchodu a �ádejte pøedlo�ení prùkazu.
Poka�dé se sna�te ujistit, �e cizí èlovìk
za Vašimi dveømi je tím, za koho se pro-
hlašuje. Pokud si nejste zcela jisti dùvì-
ryhodností této osoby, tak si radìji pøivolejte
nìkoho známého (rodinný pøíslušník, pøítel
nebo soused).
Neotevírejte hned dveøe na pouhé zazvonìní
èi dokonce v situaci, kdy pomocí dveøního
kukátka není mo�no spatøit osobu, která za
nimi stojí (tma na chodbì, osoba mù�e být
úmyslnì skryta).
Buïte opatrní a nevìøte ka�dému, kdo Vám za
dveømi nabízí zbo�í, které jste si neobjednali
nebo slu�by o kterých jste nebyli pøedem
informováni (napø. kontrola plynomìru,
vodomìru atd.), mù�e se jednat o jednoduchý
trik, jak si otipovat Váš byt.
Pøemýšlejte o investici do kvalitního za-
bezpeèení Vašeho bytu èi domu. Zva�te, zda
v tomto pøípadì je váhání èi šetrnost skuteènì
na místì. Souèasný trh nabízí široký sortiment
zabezpeèovací techniky, která mù�e zvýšit
Vaše bezpeèí. Pro pøíklad zde uvádíme
nejbì�nìji pou�ívaná opatøení k zabezpe-
èení ochrany obydlí: instalace zámku s
bezpeènostní vlo�kou, doplòkových zámkù
apod. Souèástí zabezpeèeného bytu èi domu
by mìlo být i zajištìní dostateèného osvìtlení
prostoru kolem domu, na chodbách, u výtahu
èi ve sklepních prostorách.

Øádnì jej zajistìte (vchodové dveøe, lehce
dosa�itelná okna). Po�ádejte pøátele èi
sousedy, aby dohlédli na Váš byt a vybírali
poštu z Vaší schránky. Nezatahujte závìsy
èi �aluzie v celém bytì (po dobu Vaší delší
nepøítomnosti by mohly být spolu s
pøeplnìnou schránkou znamením, �e byt je
prázdný).

Nenoste s sebou vìtší finanèní hotovost.
Penì�enku neukládejte do zadních kapes
kalhot nebo do otevøené tašky èi kabelky.
Vìnujte pozornost i své tašce nebo kabelce
zavìšené na rameni. Buïte ostra�ití zejména
pokud se dostanete do tlaèenice na ulici,
v obchodì nebo dopravním prostøedku.
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Pokud mo�no nechoïte ven sami v pozdních
veèerních hodinách. Pokud se však takto
rozhodnete, buïte opatrní a vyhýbejte se
opuštìným èi neosvìtleným místùm.
Zdr�íte-li se nìkde do pozdních veèerních
hodin, po�ádejte své hostitele nebo známé,
aby Vás doprovodili domù.
Nepøijímejte nabízený doprovod nebo odvoz
od lidí, které neznáte.
Nevyprávìjte cizím lidem o svých majet-
kových pomìrech nebo dokonce o tom, kde
máte ulo�eny své peníze èi cennosti.
Doklady, klíèe od bytu a cenné vìci nikdy
nenechávejte bez dohledu a neodkládejte je
s odìvem v místech, kam mají volný pøístup
neznámé osoby (napø. v èekárnách, v
restauraèních èi zdravotnických zaøízeních,
na úøadech apod.).

Jestli�e jste se stala obìtí pøepadení (i pøi
neúspìšném pokusu pachatele), byla jste
okradena nebo Vám bylo ublí�eno na zdraví,
tak neváhejte a oznamte tuto skuteènost
neprodlenì policii.
Pokuste si zapamatovat fyzické zvláštnosti
pachatele: zpùsob jeho øeèi, chùze, výskyt
jizev a tetování, barvu pleti, neobvyklé
chování a popis jeho obleèení.
Dùle�itý je i pøípadný popis automobilu
pachatele: státní poznávací znaèka, barva,
typ, ale i smìr jízdy.
Pokud je to mo�né, všechny údaje si co
nejrychleji poznamenejte, dokud je máte
v �ivé pamìti, pozornost vìnujte i detailùm.

Pokud je to mo�né, nepohybujte se v pozd-
ních veèerních hodinách venku sama.
Pokud se vracíte domù v pozdních veèerních
hodinách, po�ádejte hostitele nebo své
známé o doprovod domù.
V pøípadì, �e musíte jít v pozdních veèerních
hodinách sama, buïte ostra�itá. Zkuste se
alespoò zkontaktovat s lidmi, ke kterým se
chystáte a sdìlte jim v kolik hodin za nimi
odcházíte a pøibli�nì za jak dlouho Vás mají
oèekávat.
Sna�te se vyhnout èekání na osamìlých
zastávkách.
Nezkracujte si cestu temnými prùchody,
parky, staveništi, opuštìnými a neosvìtle-
nými místy.
V blízkosti vchodù do domù a rohù choïte pøi
opaèném kraji chodníku.
Buïte ostra�itá pøi vstupu do domu a do
výtahu.
Máte-li dojem, �e Vás nìkdo sleduje, pøejdìte
na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete
a ovìøte si, zda je neznámý stále za Vámi.
Je-li tomu tak, hledejte rychle místo, kde je
více lidí, pøípadnì se do�adujte pomoci
u nejbli�šího obydlí.
Po ulici choïte radìji èelem k jedoucím
vozidlùm, aby nikdo nemohl vedle Vás
nepozorovanì zastavit.
Pokud u Vás neznámé vozidlo zastaví,
nezastavujte se a sna�te se z tohoto místa
rychle odejít nebo utéct.
Nepøijímejte nabízený doprovod nebo odvoz
od lidí, které neznáte.
Nepou�ívejte autostop.
Hledáte-li práci, v �ádném pøípadì nereagujte
na jakékoliv lákavé nabídky „snadných a vy-
sokých výdìlkù".
Neposkytujte o sobì telefonicky dùvìrné
informace neznámým osobám.
Neznámým osobám nesdìlujte do telefonu,

Doporuèení �enám a dívkám

Co dìlat kdy�...

Jak zvýšit svoji bezpeènost?

Ní�e uvedené informace a doporuèení jsou
urèeny �enám a dívkám, které chtìjí pøispìt
ke své bezpeènosti.

�e jste doma sama.
Neznámé osoby nezvìte do svého bytu.
Cizím lidem radìji neotevírejte. Dveøním
kukátkem nebo pøes pojistný øetízek (pokud jej
máte na Vašich dveøích namontovaný) zjistìte
úèel jejich pøíchodu a �ádejte pøedlo�ení
prùkazu. Poka�dé se sna�te ujistit, �e cizí
èlovìk za Vašimi dveømi je tím, za koho se
prohlašuje. Pokud si nejste zcela jista
dùvìryhodností této osoby, radìji si pøivolejte
nìkoho známého (rodinný pøíslušník, pøítel
nebo soused).
Pokud po návratu zjistíte, �e je Váš byt
otevøený, nebo se Vám zdá, �e se do nìj
nìkdo vloupal (dveøe jdou velmi tì�ko
odemknout - poškozený zámek, je rozbité
okno, dveøe jsou vyra�ené), nevcházejte
dovnitø. Pachatel ještì mù�e být v bytì.
V tomto pøípadì ihned volejte policii.

Øádnì jej zajistìte (vchodové dveøe, lehce
dosa�itelná okna). Po�ádejte pøátele èi sousedy,
aby dohlédli na Váš byt a vybírali poštu z Vaší
schránky. Nezatahujte závìsy èi �aluzie v celém
bytì (po dobu Vaší delší nepøítomnosti by mohly
být spolu s pøeplnìnou schránkou znamením, �e
byt je prázdný).

Pøed jízdou zkontroluj, zda máš své jízdní kolo
v poøádku.
Máš pøedepsaný vìk pro jízdu na kole po
silnici (10 let)?
Znáš pøedpisy o silnièním provozu a jsi k jízdì
na kole tìlesnì i duševnì zpùsobilý?
Pøi jízdì po silnici jezdi v�dy pøi její pravé
stranì.
Pøi jízdì dr� øidítka obìma rukama.
Pøi zmìnì smìru jízdy dej vèas znamení
upa�ením pravé nebo levé ruky podle smìru
odboèení.
Pøi jízdì po ulici ve skupinì jezdíme v�dy za
sebou.
Pøi jízdì se plnì vìnuj provozu na silnici.

Dvì na sobì nezávislé úèinné brzdy (povinné
vybavení)
Zadní èervená odrazka (povinné vybavení)
Pøední bílá odrazka (povinné vybavení)
Oran�ové odrazky na obou stranách pedálù
(povinné vybavení)
Oran�ové odrazky na paprscích kol (povinné
vybavení)
Volné konce øidítek musí být spolehlivì
zaslepeny (povinné vybavení)
Zadní èervené svìtlo (pøi jízdì za sní�ené
viditelnosti)
Pøední svìtlomet s bílým svìtlem (pøi jízdì za
sní�ené viditelnosti)
Zdroj elektrického proudu (pøi jízdì za sní�ené
viditelnosti)
Jasnì znìjící zvonek (doporuèeno)
Úèinný kryt øetìzu (doporuèeno)

Plné znìní technických po�adavkù obsahuje
pøíloha è. 13 k vyhlášce è. 341/2002 Sb.,
Ministerstva dopravy a spojù o schvalování
technické zpùsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích.

Za jízdní kolo se smí pøipojit pøívìsný vozík,
který není širší ne� 800 mm, má na zádi dvì
èervené odrazky netrojúhelníkového tvaru
umístìné co nejblí�e k boèním obrysùm vozíku
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Kdy� opouštíte byt

Doporuèení cyklistùm

Pro mladého cyklistu

!Nezapomeò na helmu, je povinná do 18 let !
Jak má být vybaveno jízdní kolo?

Problematiku závìsného zaøízení za jízdní
kolo øeší zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o zmìnì nìkte-
rých zákonù § 58 odst. 5:

Pamatujte, �e i cyklista je øidiè (úèastník
silnièního provozu) a jízdní kolo je vozidlo.

Na jízdním kole nesmí chybìt �ádná ze
souèástí povinného vybavení.

Mìstská policie Slavièín informuje

Dokonèení na str. 10
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a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím
zaøízením. Zakrývá-li pøívìsný vozík nebo jeho
náklad za sní�ené viditelnosti zadní obrysové
èervené svìtlo jízdního kola, musí být pøívìsný
vozík opatøen vlevo na zádi èerveným ne-
oslòujícím svìtlem.

Uklízet za svým pejskem
Pravidelnì nechávat pejska prohlédnout
veterinárním lékaøem a odèervovat

Dnes ji� víme, �e se prakticky všechna štìòátka
rodí naka�ená, proto�e larvy škrkavek se ji�
bìhem bøezosti pøes placentu dostávají do
plodù. Po narození se štìòata navíc infikují
i mlékem feny. Larvy škrkavek se tak dostávají do
støeva, odkud pronikají do krevního obìhu,
kterým se dostanou do plic, jater a jiných orgánù,
kde se vyvíjejí. V prùbìhu této migrace mohou
zpùsobit zánìt plic a poškozují i ostatní vnitøní
orgány. Vývojový cyklus se uzavírá ve støevì,
kde dospìlé škrkavky produkují svá vajíèka.
U èlovìka jsou tímto naka�ením nejvíce
ohro�eny právì dìti, které jsou v tìsném
kontaktu se zvíøetem, hrají si na písku, dávají si
ruce do pusy, a takto pøicházejí do kontaktu
s vajíèky parazitù.

Vajíèka se trusem dostávají do vnìjšího
prostøedí. Jsou vysoce odolná a tak lehce
a dlouhou dobu mohou slou�it jako zdroj
nákazy dalším psùm nebo dìtem.
Uklízením výkalù zabraòujete kontaminaci
venkovního prostøedí a sní�íte riziko naka�ení
zvíøat, ale i Vás a Vašich dìtí.
Pravidelným odèervováním zbavíte Vaše
zvíøecí miláèky parazitù a zároveò pøerušíte
vývojový cyklus parazitù.

Zachovejte chladnou hlavu, zùstaòte klidnì
stát.
Pes bude zvìdavý, oèichá Vás a odbìhne.
Nesna�te se utíkat.
Nedìlejte rychlé pohyby, abyste ho ne-
podrá�dili. Mohl by pak zaútoèit.

Doporuèení pejskaøùm

POZOR !!!

Bezpeèný kontakt se psy

Proè je tak dùle�ité?

Stane se Vám, �e na ulici jde za Vámi pes.
Je velký a nemá náhubek, blí�í se k Vám.
Co dìlat?
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I kdy� se psù nebojíte a tento se Vám zdá milý
a neškodný, nepokoušejte se ho pohladit.
Nemluvte na nìj, nekøiète na nìho. Nemù�ete
vìdìt, zda ho nìkdo pøed Vámi nezbil a on si
lidské ruce pamatuje ve zlém.
Pokuste se od takového psa pomalu odejít
(ale opravdu pomalu). Nedejte najevo strach.
Pes Váš strach vycítí a právì tehdy mù�e
zaútoèit.
Nesna�te se bez svolení majitele hladit ani
psy na vodítku. Pes na vodítku je odvá�nìjší
a mohl by vás kousnout.
Neberte psùm pøedmìty, se kterými si hrají.
Nevìdí, �e si chcete hrát i Vy a mohli by svou
hraèku velmi tvrdì bránit.
Pokud Vás pes pokousal, musíte okam�itì
navštívit lékaøe.
Psa si co nejlépe zapamatujte, aby bylo
mo�no zjistit jeho majitele.

Na veøejném prostranství je zakázán volný
pohyb psù. Osoba, která psa doprovází, je
povinná vést jej na vodítku a pes musí mít
nasazen náhubek.
Neèistoty zpùsobené Vaším pejskem musíte
odstranit.
Je zakázáno vodìní psù nebo jejich pøená-
šení na dìtská høištì a pískovištì, sportovní
høištì, koupalištì, høbitovy a na všechna
místa, oznaèená tabulí s vyobrazením
pøeškrtnuté siluety psa nebo nápisem „Zákaz
vodìní psù“.
Psi pohybující se volnì bez dozoru na
veøejných prostranstvích mohou být pova�o-
váni za toulavé psy ve smyslu zvláštního
právního pøedpisu § 42 zákona è. 166/1999
Sb., o veterinární péèi a o zmìnì souvi-
sejících zákonù a mohou být odchyceni.

Dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech § 36
písm. a) je autovrakem ka�dé úplné nebo

Máte-li sami pejska, pamatujte na to, �e:

Doporuèení majitelùm autovrakù

Co je to vlastnì autovrak?

S narùstajícími poèty motorových vozidel se
v ulicích objevují i jejich vraky. Tyto vraky
mohou pøedstavovat nebezpeèí úrazu pro
hrající si dìti, ohro�ovat mohou také �ivotní
prostøedí a souèasnì hyzdí vzhled veøejných
prostranství. Vraky vozidel také zabírají
plochy urèené pro parkování.

nám probíhalo hlavou - dvakrát za sebou se stejný úspìch neopakuje,
by� se stejným soutì�ním týmem.

Au� jsme ve Zlínì, v hale Novesta, dostáváme opìt modrou barvu, místo
v hledišti tam, kde vloni, pouze úèast je ni�ší - 26 škol.

Soutì� zaèíná! Po prvních dvou disciplínách nìjaké body máme, ale
�ádný zázrak to není. Tøetí soutì� si na nás vymysleli „vozíèkáøi „ a musím
øíct, �e si dali zále�et, nezískáváme �ádné body. Rozhodne tedy soutì�
poslední - skoky dvojic v pytlích s pneumatikou mezi sebou a nafouknutým
balónkem, ze které jsme mìli nejvìtší strach. A ejhle! Tato soutì� nás
vynesla na krásné tøetí bronzové místo. Zkrátka - máme bojovníky, kteøí se
nevzdávají. Gratulujeme!

Komu? Michalu Švachovi 3.A, Adamu Bartošovi 4.A, Vlastiku Juøíkovi
5.B, Báøe Fojtíkové 6.C, Lukáši Šálovi 7.B a Kristýnì Saòákové 8.A.

Marie Tomaníková, ZŠ Vlára

Základní škola Vlára a Sdru�ení rodièù
Vás srdeènì zve na tradièní

Vstupné: 70,- Kè. Hudba: KASANOVA
Polonéza �ákù,bohatá tombola

Rezervace míst na telefonu 577 341 304 (pí. Bartošová)

PLES ZŠ - VLÁRA
v sobotu 20. ledna 2007

zaèátek ve 20:00 hodin v sále Sokolovny Slavièín

Pøíjemné pro�ití svátkù vánoèních,
hodnì štìstí, zdraví a osobní
pohody v novém roce pøeje
všem svým pøíznivcùm

PF 2007

Dokonèení ze str. 9 neúplné motorové vozidlo, které bylo urèeno
k provozu na pozemních komunikacích pro
pøepravu osob, zvíøat nebo vìcí a stalo se
odpadem podle § 3 zákona o odpadech.

Dle zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, § 19 odst. 2 písm. g) je na silnicích
a místních komunikacích zakázáno odstavovat
silnièní vozidlo, které je trvale technicky
nezpùsobilé k provozu a není opatøeno státní
poznávací znaèkou, nebo které je zjevnì trvale
technicky nezpùsobilé k provozu.

Dle zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, § 19 odst. 3 je vlastník autovraku
povinen na výzvu vlastníka silnice nebo místní
komunikace odstranit vrak do dvou mìsícù od
doruèení výzvy k odstranìní. Neuèiní-li tak,
odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní
komunikace na náklady vlastníka vraku.
Dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech § 37
odst. 1 je ka�dý, kdo se zbavuje autovraku,
povinen autovrak pøedat pouze osobám, které
jsou provozovateli zaøízení ke sbìru, výkupu,
zpracování, vyu�ívání nebo odstraòování
autovrakù.

Co je zakázáno?

Jaké jsou povinnosti vlastníkù vrakù?

Na závìr Vám pøipomínáme dùle�itá telefonní
èísla, která byste mìli znát.

!!! DÙLE�ITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA !!!
112 - LINKA PRO VŠECHNA TÍSÒOVÁ

VOLÁNÍ
150 - HASIÈI
155 - ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLU�BA
158 - POLICIE ÈR

Budeme rádi, kdy� tìchto nìkolik praktic-
kých doporuèení pøispìje ke zvýšení Vaší
bezpeènosti, Vašeho majetku a zároveò
k vìtší ohleduplnosti mezi sebou.

Mìstská policie Slavièín pøeje Všem
obèanùm hodnì zdraví, štìstí a pohody

v novém roce 2007.

Bohuslav Pjajko,
velitel Mìstské policie Slavièín

Vlára Slavièín

Zlínský vorvaò
Vzpomínáte? V loòském roce naše škola v této

soutì�i netradièních disciplín s úèastí slovenských škol
získala zlaté 1. místo v konkurenci 37 škol.

A tak jsme byli zvìdaví, jak dopadneme letos. Nahlas
jsme si øíkali - jedeme obhájit titul mistrù - ale v duchu
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Budete mít letos prvòáèka?
Základní škola Malé Pole oznamuje, �e zápis �ákù do 1. tøídy se bude

konat v pondìlí 15. ledna a v úterý 16. ledna 2007.
K zápisu se dostaví dìti narozené od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001. Rodièe,

- pro �áky 5. tøíd ZŠ: osmileté studium
7941K801

- pro �áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium
zamìøené na „�ivé jazyky“ 7941K408

- pro �áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium
- všeobecné 7941K401

Den otevøených dveøí 17. 1. 2007 po celý den,
informace o studiu podá vedení školy
kdykoliv na telefonu 577 342 177

(studenti budou profilování zvýšenou dotací
v cizích jazycích JA, JN, JF, JR, L s mo�ností
pøípravy na státní jazykové zkoušky)

- Monika Paurová z G-4 obsadila 4. místo
v krajském kole chemické olympiády

- �áci kvarty absolvovali testy v rámci evaluaèní
analýzy KEA a souèasnì projektu optima-
lizace pøijímacího øízení organizovaného
krajem

- studenti gymnázia pøipravili mikulášskou
nadílku pro MŠ a 1. stupeò ZŠ Malé Pole

- divadelní soubor na škole v mìsíci prosinci
uskuteènil pøedstavení v okolních MŠ a ZŠ
Pozlovice, Dolní Lhota, Štítná nad Vláøí, Pitín,
Slavièín - Malé Pole

- hudební skupina Manteca vystupovala na
koncertì pøi oslavì 10. výroèí zalo�ení
Nadace J. P. a v pøedvánoèních koncertech
- pøi rozsvìcování vánoèního stromu ve
Slavièínì a pøi výmìnné stá�i uèitelù a �ákù
z Dubnice nad Váhom v rámci INTERREG
IIIA, na vánoèní besídce školy. Druhé CD
album skupiny si mohou zájemci zakoupit
pøímo ve škole.

Události na škole:

- škola zakoupila videomikroskop pro snímání
preparátù z biologie na PC a další PC
notebook pro výuku do chemické laboratoøe

- 18. 12. se uskuteènil poslední kurz pro-
dlou�ených taneèních pro první roèníky
ètyøletého a osmiletého oboru

- 18. 12. na škole probìhl 15. roèník Disco-
maratonu

- studenti zalo�ili „Studentské noviny“, které si
mohou ètenáøi prohlédnout na stránkách
www školy

- 1. 12. studenti organizovali sbírku v rámci
akce Èervená stu�ka - symbol informo-
vanosti, solidarity a spoluúèasti v boji proti
AIDS, vybráno bylo 8 043,- Kè

- vedení školy dìkuje rodièùm za podnìtné
informace zaslané na intranetové stránky
školy

Milí pøátelé Gymnázia Jana Piveèky,
dovolte mi, abych Vás na prahu nového roku

2007 upøímnì pozdravil a popøál Vám
pøedevším pevné zdraví a osobní pohodu.

Chci podìkovat všem, kteøí v uplynulém roce
podporovali naše gymnázium. Pøedevším pak
pøedstavitelùm mìsta za jejich zøetelnou
deklaraci zájmu o rozvoj školy a také tìm, které
jsme pøesvìdèili našimi výsledky práce, �e jak
osmileté, tak ètyøleté studium všeobecného
støedoškolského vzdìlání je ve Slavièínì
opodstatnìné a smysluplné, nejenom v sou-
vislosti s pøípravou ke studiu na vysokých
školách.

Pøesto�e se sna�íme o vysokou kvalitu
pedagogicko výchovného procesu a objektivnì
mìøitelné výsledky to dokladují, tento školní rok
je rokem pøíprav na zavedení nového školského
vzdìlávacího programu, podle kterého se zaène

Cimbálová muzika a Mìsto si Vás dovolují pozvat naSLAVIÈAN SLAVIÈÍN

Sobota 13. ledna 2007 od 19:00 hodin - sál Sokolovny Slavièín

Pøedtanèení: Slavièánek ze Slavièína

Valašské speciality, písnì, tance, hry, zpìv, zvyky, obyèeje - VALAŠSKÁ
TOMBOLA!

K tanci, zpìvu a dobré náladì Vám budou hrát:
Dechová hudba Cimbálové muziky

z Valašských Klobouk ze Slavièína & z Luhaèovic
100,- Kè Mìstský klub a infocentrum tel.: 577 342 251

VALAŠKA SLAVIÈAN ZÁLESÍ
Vstupné s místenkou: Pøedprodej:

Zápis �ákù do 1. roèníku

obèanský prùkaz a rodný list dítìte vezmìte s sebou.
Dìti po odkladu školní docházky ji� k zápisu chodit nemusí, ale zákonní zástupci jsou povinni

oznámit, zda dítì do 1. tøídy na naši školu nastoupí.
Ve školním roce 2007/2008 bude zahájena v ÈR v prvních roènících výuka podle nového školního

vzdìlávacího programu (ŠVP), který naše škola pojmenovala „Škola pro �ivot", tzn., �e výuka bude
vedena tak, aby se do ní promítlo spojení školy se �ivotem, teorie s praxí. Metody této výuky jsou ji�
nyní zaøazovány do vyuèovacího procesu. Chcete se seznámit s tímto zpùsobem vyuèování?

Naše škola bude poøádat ve støedu dne 10. 1. 2007 od 8:00 do 15:00 hodin Den otevøených dveøí.
Mù�ete navštívit výuku v bì�ných tøídách, v poèítaèové uèebnì, práci v krou�ku nebo èinnosti školní
dru�iny a poznat tak klima a celkovou atmosféru školy.

Tìšíme se nejen na rodièe budoucích prvòáèkù, ale i na rodièe souèasných �ákù.
Srdeènì zvou uèitelé a �áci této školy. Mgr. Dana Sláèíková, zástupce øeditele

vyuèovat na naší škole od 1. 9. 2007 od
prvního roèníku osmiletého studia.

Pouze vzájemnou tolerancí mezi uèitelem
a �ákem, pochopením a schopností si vzájemnì
naslouchat mù�eme i nadále pozitivnì a aktivnì
reagovat na zmìny, které v systému školství ji�
probíhají. Jeden z nástrojù komunikace mezi
uèitelem a rodièem je také novì otevøený

, kde rodièe mohou ka�dý
den nejenom sledovat dìní na škole, ale také
prostøednictvím svých podnìtù ovlivòovat kvalitu
školy.

Zásadní aktivitou pro naše �áky v nadchá-
zejícím roce by mìlo být zapojení do mezi-
národních projektù a to pøedevším do dotova-
ného programu SOCRATES Comenius, jeho�
prostøednictvím jsme v uplynulém roce jako
jedno ze tøí gymnázií v kraji získali zahranièní
partnery k výmìnným stá�ím pro studenty
i uèitele do Nìmecka, Francie, Itálie. V roce 2007
bychom v tomto programu rádi pokraèovali u�
proto, �e je to jedna z podmínek pro otevøení

.
Nadcházející rok bude také rokem pøíprav

projektù k vyu�ití dotaèních titulù operaèních
programù EU, a to pøedevším k získání
prostøedkù k realizaci pùdní vestavby na škole.
Ostatnì všechny aktivity a informace o škole se
budeme znovu sna�it v prùbìhu roku zveøejòovat
díky tomuto zpravodaji a pøedevším na

.
Milí pøátelé, dovolte mi ještì jednou, abych

tìm, kteøí s námi spolupracujete, mohl podìkovat
a všem popøát za zamìstnance školy úspìšný
rok 2007.

Cílem školy
není pøedat �ákovi co nejvíce informací a
f a k t ù , a l e n a u è i t p r o s t ø e d n i c t v í m
vyuèovaných pøed- mìtù zpùsobu orientace
a zpracování problému, hledat a navrhovat
øešení pro- blému, nauèit vyhledávat a tøídit
informace, logickému spojování souvislostí a
flexibilitì pøi zmìnách. Vyuèovaný pøedmìt je
prostøedkem a nikoliv cílem k zvládnutí
klíèových kompetencí.

intranetový prostor

nového oboru na gymnáziu od 1. 9. 2007 - �ivé
jazyky

www.gjpslavicin.cz

Josef Maryáš, øeditel

Gymnázium Jana Piveèky
NOVÝ OBOR NA GYMNÁZIU
„�ivé jazyky“

Gymnázium Jana Piveèky
Slavièín vás srdeènì zve

na shlédnutí výstav
v interieru školy,

ve dnech 1.12. 2006 - 31.1. 2007,
od 7:30 -16:00 hodin.

„OBRÁZKY“
paní Ireny Mackové

klientky Charity sv. Vojtìcha ve Slavièínì

studentské práce na téma
„ZROZENÍ �IVOTA“

Studentské práce na téma: "VÝTVARNÝ DIALOG"
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„Èesko-slovenská“ spolupráce

Zpráva o setkání na mezinárodní úrovni

Odborný semináø �ákù na GJP Slavièín

Vánoèní setkání

Kdy� jsme jeli do Dubnice, mìsteèka nedaleko hranic poprvé, nikdo
z nás nevìdìl, co od nového projektu partnerských škol oèekávat. V�dycky
bývá obraz našich utkvìlých pøedstav zcela odlišný ne� skuteènost
a stejnì tak, jako všichni, i já jsem se zaèala zaobírat myšlenkou, jak bude
vše vypadat. Moc jsem novému „èesko-slovenskému“ projektu nevìøila,
ale dnes u� jsou to dva roky, kdy probìhla první schùzka. Èasté návštìvy
a sportovní utkání, které se podruhé konalo v naší hale 23. 10. 2006
dokazují, �e vztahy mezi školami neustále rostou. Naši studenti - mí
spolu�áci - si našli nové pøátele. Inspirujeme se v nápadech navzájem.
Spoleènì vykonané krùèky a spolupráce nás všechny tìší. A� na ty
sportovní prohry. Studenti z Dubnice mají v�dy o chlup lepší hráèe, a tak
jsme i tentokrát v duelech fotbal, basket, volejbal, florbal prohráli. Pøíští
utkání na Slovensku musíme vyhrát my!

Dne 9. 11. 2006 na naši školu zavítala zahranièní delegace z Dubnice
nad Váhom, prostøednictvím dvou slovenských kolegyò, které na tamním
gymnáziu vyuèují hudební výchovu. Prvním bodem setkání byla prohlídka
uèebních pomùcek - hudebních nástrojù a literatury, poté jsme se odebrali
do jídelny, nebo� byl právì èas obìda. Zde jsme hodnotili zvláštì vzájemné
vztahy v rámci pøíhranièního styku v politickém, sociálním, ale hlavnì
hudebním kontextu. Dalším bodem programu byla hospitace v hodinì
hudební výchovy ve tøídì kvintì, kde mohly slovenské kolegynì zhlédnout
prùbìh vyuèování, které bylo zalo�eno na praktických èinnostech
(skupinová hra na flétnu). Poté se zúèastnily zkoušky hudebního tìlesa
„Manteca“, kde jich tóny naladily na chvíli v myšlenkách na Kubu, Afriku èi
„jiné kolébky hudby“. Atmosféra latinsko-americké hudby je natolik strhla,
�e v závìru setkání se uskuteènil „jam secion“ - jakési spoleèné
muzicírování všech pøítomných uèitelù hudební výchovy. Návštìva ocenila
materiální zázemí v rámci pøedmìtu hudební výchovy, hlavnì však
notovou literaturu, pou�ívanou jak v hodinách, tak i v hudebním krou�ku.
Setkání bylo oboustrannì velmi pøínosné, inspirující a pøátelské - na tom
jsme se všichni shodli a utvrdili náš spoleèný zájem se znovu setkat.

Dne 22. 11. 2006 jsme mìli opìt mo�nost vzájemnì si vymìnit
zkušenosti s realizací projektù se studenty z gymnázia v Dubnici nad
Váhom. Pro naše hosty jsme nachystali pestrý program. Nejdøíve jsme
navštívili vesnici Hostìtín. Zde jsme zhlédli všechny významné ekologické
projekty, které tuto vesnici tak proslavily. Nejvíce jsme byli nadšeni z novì
vybudovaného seminárního domu. Jedná se o nízkoenergetický dùm, ve
kterém se pojí moderní technika se starými materiály, jako jsou hlinìné
omítky a døevo. Následovala návštìva Piveèkova lesoparku, kde jsme se
pøíjemnì naladili na další program. Pozdìji jsme se pøemístili do naší školy,
kde jsme se pustili do prezentace projektù. Nejdøíve dostali slovo slovenští
hosté, kteøí prezentovali práce týkající se urbanizace mìsta Dubnice
a chránìných lokalit v blízkosti Dubnice. Odpoledne jsme se pustili do
práce my. Studenti G-3 Štìpán Drha, Lukáš Münster, Zuzana Boèková,
Michaela D�uròáková a Zuzana Navláèilová seznámili naše hosty se svými
odbornými pracemi. Týkaly se osobnosti pana Piveèky, našeho gymnázia,
CHKO Bílé Karpaty, Piveèkova lesoparku a odborného monitoringu v nìm.

Velký dík patøí zejména paním profesorkám Procházkové a Prchlíkové,
které mají nejvìtší zásluhu na organizaci velmi pøíjemnì stráveného dne.
Atak se tìšíme na další setkání, na které, vìøíme, nebudeme muset dlouho
èekat.

V rámci projektu „Spoleènou cestou ke spoleèným cílùm“ probìhlo dne
1. 12. 2006 další setkání �ákù Gymnázia Jana Piveèky Slavièín
a Gymnázia v Dubnici nad Váhom ve Slavièínì. I tentokrát byl pro naše
slovenské pøátele pøipraven bohatý program, umocnìn nadcházející
vánoèní atmosférou. Mìsto Slavièín poøádalo jako ka�dý rok ji� tradièní
rozsvícení vánoèního stromu, a tak jsme mìli mo�nost naše milé hosty
zavést na místa, kde se nesla pøímo vánoèní vùnì perníkù, medoviny
a jiných laskomin.

Po krátkém pøivítání �ákù a jejich pedagogù øeditelem Gymnázia Jana
Piveèky a neformální diskusi, tentokrát neobvykle se slovenskými
kolegynìmi „franštináøkami“, jsme spoleènì navštívili nedávno otevøené
Mìstské muzeum. Všechny zaujal velmi poutavý výklad vedoucího muzea
pana Šèuglíka, který nás seznámil s místní historií, zejména pak
s událostmi závìreèných dní konce II. svìtové války, které se odehrály
nejenom ve Slavièínì, ale také v celém regionu. Poté u� všichni stáli na
Horním námìstí pod pódiem, kde zhlédli krátké vánoèní pásmo èlenù

Ivana Èastulíková, septima

Jaroslav Maryáš, vyuèující HV

Veronika Ovesná, Jana Semelová, Helena Machù,
studentky 3. roèníku Gymnázia J. Piveèky Slavièín

dramatického krou�ku Gymnázia Jana Piveèky a poté se zaposlouchali
do tónù vánoèních zpìvù skupiny Manteca slo�ené z �ákù Gymnázia Jana
Piveèky. Na závìr �áci a pedagogové z Dubnice nad Váhom mìli také
mo�nost navštívit vánoèní jarmark s ukázkou lidových øemesel a vá-
noèních zvykù. Setkání bylo pøíjemné, obohacené o mnoho kulturních
zá�itkù, které si s sebou ka�dý pøi odjezdu odvá�el domù.

Libuše Pavelková, Petra Kovaøíková

Charitativní èinnost oboru
Sociální péèe - sociálnìsprávní èinnost

Poptávka po kvalifikovaných prodavaèích roste

Kulturní akce

�áci tohoto oboru se aktivnì podílejí na charitativní èinnosti nejen
v rámci odborné praxe, ale i v rámci pøíle�itostných humanitárních akcí,
kterých se naše škola úèastní ka�dý rok.

Od letošního podzimu probìhlo nìkolik tìchto aktivit, jejich� úèelem bylo
získat finanèní prostøedky pro rùzné humanitární úèely.

�ákynì tøídy SP - 2 se podílely na projektu „Dejte šanci dìtem ulice"
(program pro zneu�ívané dìti a mláde�), �áci z SP - 1 vybíraly finanèní
prostøedky pro Fond Sidus (dobroèinná organizace pro onkologicky
nemocné dìti) a �ákynì z SP - 3 se úèastnily veøejné sbírky „Den se
Svìtluškou" (ve prospìch nevidomých a slabozrakých) a „Èervená
stu�ka". Poslední zmínìnou sbírku lze pova�ovat za velmi úspìšnou
- výtì�ek 17 000,- Kè bude poskytnut na podporu boje proti AIDS a HIV
pozitivitì.

Naše podìkování patøí dìvèatùm, která si zmínìné veøejné sbírky vzala
pod patronát a rovnì� podnikùm, firmám, organizacím a všem lidem, kteøí
vybrané èástky vìnovali.

Dalším poèinem �ákù tohoto oboru je nabídka pomoci Charitì sv.
Vojtìcha ve Slavièínì, která spoèívá v úèasti na aktivitách tohoto zaøízení.

Pøesto�e zájem majitelù okolních prodejen o kvalifikované prodavaèe
neustále stoupá, zùstává nepøíjemným faktem skuteènost, �e na naší
škole poèet uchazeèù o obor Prodavaè, prodavaèka - smíšené zbo�í
rapidnì klesá. Jinými slovy - poptávka zde silnì pøevyšuje nabídku. Okolní
prodejny by sice rády zamìstnaly kvalifikované síly, obracejí se na nás
s �ádostmi o absolventy, ale tento obor zùstává nenaplnìn, pøesto�e
mo�nosti uplatnìní na trhu práce jsou velké.

Pro øádné studium tohoto oboru hovoøí i fakt, �e se vznikem moderních
technologií vzrùstá i nároènost odborné stránky tohoto povolání. Prodavaèi
musejí ovládat elektronické pokladny, práci s PC, musejí si umìt poradit s
ekonomikou a administrativou prodejny a zvládat další odborné vìci.

Navíc zde pro vyuèené �áky zùstává mo�nost dalšího vzdìlávání
prostøednictvím 2letého denního a 3letého dálkového nástavbového studia
ukonèeného maturitou.

Koncem listopadu se �áci SOŠ Slavièín zúèastnili filmového dokumentu
„Síla lidskosti". Po pùsobivém protiváleènì zamìøeném pøedstavení
následovala beseda s tvùrci filmu a podpisová akce.

1. prosince se naše dìvèata podílela svým pìveckým a recitaèním
vystoupením na dopoledním kulturním programu, který probíhal pøi
pøíle�itosti slavnostního Rozsvícení vánoèního stromu na slavièínském
námìstí.

12. prosince �áci školy zhlédli divadelní pøedstavení „Šest �en Jindøicha
VIII." v provedení Hoffmanova divadla v Uherském Hradišti.

Mgr. Jana Kubíèková

Partnerství gymnázií stále pokraèuje…

Dìti z mateøských škol ve Slavièínì - Dlouhá, Vlára, Hrádek
a Nevšová, dìti ze speciální školy Slavièín - Hrádek a školáci
z Nevšové dìkují za všechny dobroty a pøekvapení v mikulášských
balíècích a vánoèní dáreèky, na které jim pøispìli: pan Peniaško
a Haraga, paní Garajová, Kozelská, Malychová a Hubíková, firmy
Wastex Valašské Klobouky, YARO Uherské Hradištì a osadní
výbor a Sokol Nevšová.

Radka Bednáøová, vedoucí školní jídelny

Støední odborná škola
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PF 2007
Charita sv. Vojtìcha Slavièín pøeje všem dárcùm,

poskytovatelùm dotací a Všem, kteøí jakýmkoliv zpùsobem
pøispìli k naší práci, pevné zdraví, mnoho spokojenosti,

osobních a pracovních úspìchù v roce 2007.



22%

72%
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obì� šikany agresor divák nemá zkušenosti

Støední odborná škola Slavièín podala v rámci Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ)
projekt s názvem

. Projekt byl podán prostøednictvím Krajského úøadu Zlín na Ministerstvo školství, mláde�e
a tìlovýchovy a byla nám pøiznána dotace ve výši 310 000,- Kè. Z této èástky musela škola uhradit
30 % nákladù, v našem pøípadì je to 94 000,- Kè. Tyto prostøedky škola získala pøevá�nì ze
sponzorských darù podnikù a firem slavièínského regionu, kterým patøí obrovský dík.

A o co v našem projektu jde? Díky nìmu jsme vybavili uèebnu interaktivní tabulí, dataprojektorem,
vizualizérem, výpoèetní technikou a také hudebním systémem, který mù�e být vyu�íván nejen k
výuce ji� zmiòovaných pøírodovìdných pøedmìtù, ale také pro výuku cizích jazykù i ostatních
pøedmìtù. Vytvoøením odborné uèebny zpøíjemníme výuku fyziky, chemie, ekologie a pøedmìtu
základy pøírodních vìd pro studijní obory Sociální péèesociálnìsprávní èinnost, Mechanik seøizovaè
pro mechatroniku a nástavbového studia Podnikání i pro všechny uèební obory od kuchaøùèíšníkù
pøes automechaniky a� po prodavaèe smíšeného zbo�í.

Implementace interaktivní tabule do výuky pøírodovìdných pøedmìtù na støední
škole

V kvìtnovém èísle Slavièínského zpravodaje
jsme Vás informovali o probìhlých aktivitách
v našem zaøízení od zaèátku kalendáøního roku.

Nyní v dalším èasovém úseku bychom Vás
rádi informovali o èinnosti v uplynulém období od
dubna do konce roku 2006.

Náš projekt zajiš�uje tyto hlavní aktivity.

Na základì „Povìøení pro výkon sociálnì právní
ochrany dìtí“ udìlené Zlínským krajem v roce
2003:

mo�nost individuálního, skupinového a ro-
dinného poradenství
dùraz klademe na osobní zá�itek, který
zvyšuje motivaci k øešení problémù
jde o poradenské slu�by pro mláde� a pro
rodièe dìtí ohro�ené sociálnì patologickými
jevy, narušené vztahy a komunikaci nebo jiné
osobní problémy
práce probíhá formou osobních konzultací
v R-Egu.
slu�by jsou bezplatné a platí povinnost mlèen-
livosti (proto neuvádíme �ádné konkrétní
informace ani poèty u�ivatelù této slu�by)
pokud zaøízení nesplòuje odborné kompe-
tence nabízíme zprostøedkování a kontakty na
další zaøízení

Programy, které probìhly od dubna 2006:
: 2. roèníky - Pøíbìhy Bárky a Klárky

I.díl - maòáskové pøedstavení, 6. roèníky -
návštìva zaøízení s programem a pokraèováním
na kmenové škole - Já a lidé okolo mì, 7. roèníky
- Mùj �ivot bez drog

2. roèníky - Pøíbìhy
Bárky a Klárky I. díl maòáskového pøedstavení,
7. roèníky Šikana, 8. roèníky - Šikana

6. roèníky - Já a lidé okolo mì,
7. roèníky - Mùj �ivot bez drog

7. roèníky - Šikana, 8. roèníky - Mùj
�ivot bez drog, 9. roèníky - Sociálnì psy-
chologický výcvik, Umìt øíct svùj názor

Sociálnì právní ochrana dìtí

�

�
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�

�

�

Preventivní programy pro školy a školská
zaøízení v jihovýchodní èásti Zlínského kraje

ZŠ Slavièín

ZŠ Valašské Klobouky:

ZŠ Nedašov:

ZŠ Brumov:

ZŠ Slopné:

ZŠ Sehradice:

ZŠ Dolní Lhota:

ZŠ Šanov:

SOU+SOŠ Luhaèovice:

SOU Valašské Klobouky:

ZvŠ + DD Smolina:

ZvŠ Návojná:

ZvŠ Hrádek:

1. tøída - Pøíbìhy Bárky a Klárky I. díl
-maòáskové pøedstavení, 3. tøída - Pøíbìhy
Bárky a Klárky I. díl - maòáskové pøedstavení

2. tøída - Pøíbìhy Bárky a Klárky
I. díl -maòáskové pøedstavení, 4, 5. tøída - pokra-
èování maòáskových pøíbìhù Bárky a Klárky
- II.díl

(pøímìstský tábor) I. stupeò -
Pøíbìhy Bárky a Klárky I. díl - maòáskové
pøedstavení, II. stupeò - Já a lidé okolo mì

I. stupeò - Pøíbìhy Bárky a Klárky
I. díl - maòáskové pøedstavení

1. roèníky - Šikana
a agrese

1. roèníky - Závislost
a její formy

I. stupeò - Rozvoj
osobnosti, II. stupeò - Sociálnì psychologický
výcvik

I. stupeò - Rozvoj osobnosti,
Zdravé sebepojetí, Zdravý �ivotní styl, II. stupeò
- Rozvoj osobnosti, Zdravé sebepojetí, Mùj �ivot
bez drog

návštìva zaøízení dìtí I. a II.
stupnì s programem Rozvoj osobnosti
Celkem 90 programù pro 1 009 dìtí, 183
studentù.

Je urèeno tìm, kteøí se nechtìjí pravidelnì
organizovat. Nabízí vyu�ití volného èasu, napø.
stolní tenis, fotbal, šipky, video, poslech hudby,
stolní hry, mo�nost pøípravy do školy, jedno-
rázové zábavné akce a v souèasné dobì
rukodìlnou èinnost se zimní tematikou v�dy
ka�dý ètvrtek odpoledne (není podmínkou). Dìti
pøicházejí po škole, dny a délka návštìvy jsou
individuální podle potøeb, èasu a zájmu a slu�ba
je bezplatná. Otevøeno je v Po a ve St od 7:00 do
16:00 hodin a v Út, Èt a Pá od 7:00 do 17:00
hodin.

Èinnost o. s. R-Ego podporují: Ministerstvo
školství, mláde�e a tìlovýchovy, Ministerstvo
práce a sociálních vìcí, Úøad vlády ÈR-Rada
vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Krajský úøad ve Zlínì, Mìsto Slavièín, SMS,
s. r. o., Slavièín

Podívejme se, jaký je výskyt šikany u dospí-
vající mláde�e ve vìku 15-18 let z øad studentù

Alternativní vyu�ití volného èasu

a uèòù v našem mikroregionu a kde vidí tito
mladí lidé hlavní pøíèiny ve vzniku sociálnì pato-
logických projevù (alkohol, kouøení, drogy,
šikana). Celkem bylo dotazováno 100 respon-
dentù. Graf 1

Graf 1 ukazuje, �e 5 (5 %) dotazovaných se stalo
obìtí šikany, 1 (1 %) dotazovaný pøiznal, �e byl
pachatelem šikany a 22 (22 %) respondentù
uvedlo, �e byli aktéøi šikany jako diváci. Celkem
má zkušenost se šikanou 28 (28 %) respon-
dentù.

Graf 2

Graf 2 znázoròuje, kde sami dospívající vidí
hlavní pøíèiny negativních projevù, tj. alkohol
kouøení, drogy, šikana apod. 30 (30 %) vidí jako
hlavní pøíèinu vzniku negativních projevù ve
špatné výchovì v rodinì, 27 (27 %) uvolnìné
mravy ve spoleènosti, 12 (12 %) vidí špatný
pøíklad v dospìlých, 10 (10 %) spatøuje hlavní
pøíèinu vzniku negativních projevù v rozvrácené
rodinì, 8 (8 %) ve špatném vlivu vrstevnické
skupiny, 7 (7 %) v nevhodném vyu�ití volného
èasu, 3 (3 %) vidí špatný vliv masmédií, 3 (3 %)
uvádí jako pøíèinu špatnou ekonomickou situaci
v rodinì.

Šikana-

Hlavní pøíèiny vzniku sociálnì patologických
projevù dospívajících -

Pøeji Vám nadcházející rok 2007 plný š�ast-
ných dnù, osobních i pracovních úspìchù.

Dana Kozubíková,
ved. Poradenského centra R-Ego

Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù díky projektu SIPVZ

Vìøíme, �e názornìjší výuka bude pro naše
�áky atraktivnìjší a ti pak budou k výuce tìchto
(a pøiznejme si nepopulárních) pøedmìtù více
motivováni. Nutností projektu je vytvoøení
výukového materiálu, který tvoøíme jako webové
stránky rozdìlené podle témat, doplnìné o
odkazy na jiné stránky a prezentace v Power
Pointu.

Ještì jednou mi dovolte podìkovat všem
firmám, které se podílely na tomto projektu
finanèní spoluúèastí, a všem pøeji za celý øeši-
telský tým projektu hodnì zdraví, štìstí a pra-
covních úspìchù do nového roku 2007.

Ing. Michal Horalík, vedoucí projektu

Poradenské centrum R-Ego
Mezi Šenky 19, 763 21 Slavièín
Tel/fax: 577 341 446,
mobil: 732 713 014
E-mail: pc.r-ego@tiscali.cz
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Pod tímto èi jiným pozitivním titulkem jsme
mìli mo�nost na zaèátku prosince èíst v regio-
nálním tisku jednu dobrou zprávu. Rádi ji pøebí-
ráme a sdìlujeme, �e v internetové anketì Ne-
mocnice ÈR 2006 oèima pacientù dopadla ve
Zlínském kraji nejlépe Mìstská nemocnice
Slavièín. V prùbìhu mìsíce øíjna mohli respon-
denti vybírat z 9 nemocnic a soukromých klinik
na území Zlínského kraje. Prùzkum se soustøedil
zejména na pøístup lékaøù a personálu k pa-
cientùm. Naše nemocnice v této anketì porazila
všechny soupeøe, kdy� druhá skonèila Ba�ova
krajská nemocnice ve Zlínì. To je pro naše
obèany také velmi pøíjemné zjištìní, proto�e obì
nemocnice úzce spolupracují.

Podìkování øediteli nemocnice MUDr. Liboru
Palkovskému, všem lékaøùm a personálu, vyslo-
vila i správní rada nemocnice na svém prosinco-
vém zasedání. Mnozí z nás své díky vyjádøili
tøeba i úèastí na adventních koncertech, o kte-
rých je psáno na jiném místì tohoto zpravodaje.
Jednalo se o 1. roèník ankety a my u� teï vìøíme,
�e se naší nemocnici podaøí v pøíštím roce toto
vítìzství obhájit.

Ing. Jaroslav Konèický
èlen správní rady Mìstské nemocnice Slavièín

Mìstská nemocnice
Slavièín dopadla nejlépe

Slavièínský zpravodaj 1 2007/ 13



Slavièínský zpravodaj 1 2007/14

NAROZENÍ

SÒATKY

ÚMRTÍ

Jiøímu a Lence Klechovým dcera Karolína
Lubomíru a Simonì Borovým dcera Magdalena
Josefu a Alenì Rakovým dcera Aneta
Tomáši a Kláøe Vaòkovým dcera Sára
Zdeòku a Marii Raškovým dcera Karolína

Ivan Janèek a Soòa Nášelová
Zdenìk Otava a Jana Pukýšová
Michal Sudek a Olga Urbanová

1. 11. 2006 Zdenìk Køenek, 71 let, Slavièín
4. 11. 2006 Josef Milko, 48 let, Slavièín
6. 11. 2006 Vladimír Studeník, 76 let, Nevšová
8. 11. 2006 Jiøí Štìpanèík, 62 let, Kochavec
9. 11. 2006 Ing. Ladislav Findorák, 52 let, Rokytnice

11. 11. 2006 Anna Stru�ková, 71 let, Slavièín
11. 11. 2006 Anna Vozáková, 88 let, Slavièín
14. 11. 2006 Vít Heinz, 60 let, Hrádek
19. 11. 2006 Radim Botek, 41 let, Hrádek
19. 11. 2006 Štefan Michna, 66 let, Zlín
20. 11. 2006 Marián Kamendy, 58 let, Slavièín
24. 11. 2006 Anna Koseèková, 80 let, Slavièín
25. 11. 2006 Marta Suchánková, 81 let, Bojkovice

- sdru�ení pro handicapované dìti a mláde� ze Slavièína a pøi-
lehlého okolí by rádo mezi sebe pozvalo rodiny se zdravotnì posti�enými
dìtmi, které by se chtìly pøipojit k našim aktivitám.

Náplní našeho sdru�ení není jenom øešení vá�ných zdravotních otázek,
ale pøedevším se chceme spoleènì pobavit a tím našim dìtem zpøíjemnit
jejich ka�dodenní �ivot. V loòském roce jsme uskuteènili dvoudenní
rehabilitaèní pobyt v Pozlovicích na hotelu VEGA a poznávací výlet do
Archeoskanzenu v Modré, spojený s návštìvou zámku v Buchlovicích
a baziliky na Velehradì. Dìtem udìlal radost i táborák, pouštìní drakù
a vánoèní besídka, na které jsme se rozlouèili se starým rokem. U� teï se
tìšíme, co všechno letos podnikneme, ale nesmíme zapomenout na naše
sponzory, bez kterých bychom nemohli naše plány uskuteènit.

Dìkujeme: TVD-Technická výroba, a. s., Kowag, s. r. o., Potraviny Elva
Slavièín a TES Bojkovice, spol. s r. o., TES TRANS Bojkovice, spol. s r. o.,
Uhlík TRANSPORT Bojkovice, Hostinec Na høišti Bojkovice, KR - TOOLS
s. r. o. Bojkovice, Vanad Bojkovice, TES - SKV s. r. o. Bojkovice, HANAR
Bojkovice, Jaroslav Køí� Bojkovice, Snopek - Sviták Bojkovice

Kontaktní adresa: Pavlína Kamenèáková, 577 343 427

Spoleèenská kronika - listopad

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.

S láskou vzpomíná man�elka a syn Filip.

Dne 2. 1. 2007 vzpomeneme 4. výroèí úmrtí pana
Rudolfa MURKY.

Kdo v srdcích �ije, neumírá.

Za tichou vzpomínku dìkuje rodina
Smolíkova a Sukaná.

Dne 4. ledna 2007 by se do�il 50 let pan

z Hrádku.
Ing. František SMOLÍK

�ivot se nezastaví, jde dál,
jen smutná vzpomínka zùstala nám.

S láskou a úctou vzpomínají man�elka, dcera
a syn s rodinou.

Dne 7. ledna 2007 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
pana ze Slavièína.Františka KURTINA

Dne 16. ledna 2007 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí pana

ze Slavièína.
Josefa POSPÍŠILA

Za tichou vzpomínku dìkují man�elka,
dcera Darja a syn Radek s rodinami.

U� nikdy se nebudeš smát,
u� nikdy Ti nebudeme k narozeninám pøát,

u� jen kytièku na hrob Ti mù�eme dát
a tiše vzpomínat.

S láskou vzpomínají dru�ka Ludmila a nevlastní
synové Emil a Mirek s rodinami.

Dne 17. ledna 2007 tomu bude 1 rok, kdy nás
nav�dy opustil pan ze Slavièína.Josef SÁBLÍK

Kdo v srdcích �ije, neumírá.

S láskou a úctou vzpomínají
dcera Radvanka, vnouèata Radka, Renata

a Ladislav s rodinami.

Dne 19. ledna 2007 by se do�ila 100 let
naše maminka, babièka a prababièka paní

z Hrádku.Marie VINCOUROVÁ

Dne 1. ledna 2007 by se do�il 50 let
pan

z Petrùvky.
Pavel KORVAS

S láskou vzpomíná man�elka a synové.
Všem pøátelùm a známým dìkujeme za

tichou vzpomínku.

Dne 12. ledna 2007 si pøipomeneme
5. výroèí úmrtí našeho man�ela, tatínka

a dìdeèka pana
ze Slavièína.

Bohumila TROCHTY

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka,
syn a dcery s rodinami.

Dìkujeme všem za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast
pøi posledním rozlouèení s panem

ze Slavièína.
Mariánem KAMENDY

Zarmoucená rodina

Dìkujeme všem za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast
pøi posledním rozlouèení s paní

ze Slavièína.Annou STRU�KOVOU

Man�el Jaroslav a celá zarmoucená rodina

„Pøátelé z lásky“

Dìkujeme všem dobrovolníkùm, kteøí nezištnì pomáhají naší charitì.
Vykonávají dobrovolnou práci v Denním centru Maják s lidmi s tìlesným a
mentálním posti�ením. V terapeutické dílnì pomáhají s výrobou, distribucí
a prodejem výrobkù, pøi terapiích a volnoèasových ktivitách. Humanitární
sklad by se bez dobrovolné práce neobešel, zde dobrovolnice tøídí šatstvo,
které odesíláme do Diakonie Broumov. Dobrovolníci také vyhledávají
potøebné, navštìvují nemocné v nemocnicích, úèastní se tøíkrálové sbírky,
sportovních a kulturních aktivit. Pøejeme našim dobrovolníkùm do nového
roku hlavnì hodnì zdraví a lásky, aby dál pøinášeli radost potøebným.

Jitka Tomeèková, koordinátor dobrovolníkù

Charita sv. Vojtìcha dìkuje dobrovolníkùm

Rodina Klabaèkova a Poláškova dìkuje všem pøátelùm a známým
za projevenou soustrast, kvìtinové dary a úèast na posledním
rozlouèení s naší milou maminkou, babièkou, sestrou a tetou

paní z Lipové.Emilií MALÍKOVOU
Dcera Gabriela a celá zarmoucená rodina
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Dva mniši pìstovali rù�e. První z nich se rád
tìšíval z jejich krásy a vùnì a chodíval k nim
rozjímat. Druhý ty nejkrásnìjší kvìty øezal
a rozdával kolemjdoucím. „Co to dìláš?“ vytýkal
mu první. „Proè se šidíš o radost ze svých rù�í
a o jejich vùni?“ „Rù�e zanechávají vùni na rukou
tìch, kdo je darují,“ odpovìdìl mu klidnì ten
druhý.

I nám mohou pomyslnì zùstat vonìt ruce po
rù�ích… A víte kdy? Po Tøíkrálové sbírce… Ano,
vá�ení a milí, aè je to k nevíøe, rok se s rokem
sešel a Vy se opìt budete setkávat se
skupinkami malých tøíkrálových koledníèkù v
doprovodu s dospìlým vedoucím, kteøí nám
pøinesou radostnou zvìst o narození Je�íše
Krista, koledu v podobì písnì, mo�ná milý
úsmìv a slovo. Cílem jejich koledování je
pøijmout Vaše penì�ní dary, které budou slou�it
pro potøeby našich spoluobèanù, kteøí nìjakým
zpùsobem strádají nebo se dostali, tøeba vlivem
�ivelní pohromy èi jiné neš�astné události, do

básní, písní a lidového vyprávìní. Milovala svùj kraj stejnì tak jako jeho
obyvatele. Za dobu svého pùsobení ve Slavièínì se vìnovala èinnosti
literární i spolkové. Byla zakládající èlenkou Klubu pøátel stíhacího letce
Jaroslava Stehlíka, èlenkou a aktivistkou Klubu ochráncù pøírody a Klubu
pøátel historie Slavièínska. Zaslou�ila se o vydávání regionální literatury
a velmi aktivnì se úèastnila kulturních akcí, kde osobnì prezentovala
regionální folklor. Jako nejstarší z rodiny Poláškových z Lipové byla
dlouholetou èlenkou pìveckého tria sester Poláškových, kdy� spolu-
pracovala s cimbálovou muzikou Milana Švrèiny, vystupovala s øadou
dalších národopisných seskupení a osobností. Ve své rodné obci Lipové
vedla obecní kroniku a aktivnì podnìcovala pøíslušníky všech generací
k udr�ování lidových tradic od fašankù pøes otvírání studánek a� po
Vánoce.

Byla významnou spolupracovnicí Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlínì. Jejím prostøednictvím jsme se ve Slavièínì mohli setkat s øadou
význaèných spisovatelù a osobností národní kultury. V posledních letech
jsme mohli slýchat v jejím podání lidové písnì v doprovodu píš�alek
akademického malíøe Jaroslava Jeøábka, vzpomínáme i na její úèinkování
na Valašském bále ve Slavièínì po boku zpìvaèky Jarmily Šulákové,
úèinkovala pøi pøíle�itosti dìtských folklorních festivalù ve Slavièínì, také
na slavnostech ve Strá�nici, na Slovensku i jinde v republice èi v zahranièí.

13. 1. VALAŠSKÝ BÁL

20. 1. RODIÈOVSKÝ PLES

20. 1. MYSLIVECKÝ PLES

27. 1. PLES MÌSTA

BETLÉMY

Z HISTORIE SLAVIÈÍNSKÉHO
ŠKOLSTVÍ

�IVÉ MÌSTO

OBRÁZKY IRENY MACKOVÉ
a STUDENTSKÉ PRÁCE

3. 2. Ples Prometal
9. 2. Ples Gymnázium Jana Piveèky
16. 2. Ples FC TVD
24. 2. Maškarní karneval ZŠ Malé Pole
28. 2. - 4. 3. VALAŠSKÉ KØOVÍ, divadelní pøehlídka

do 5. 1. 2007 z rodinných sbírek obèanù

8. 1. 2007 - 28.02. 2007

fotografie - poèátky místního základního
a støedního školství i jeho souèasný stav

12. 1. 2007 - 24. 5. 2007 - fotografie Tomáše Heczka

do 31. 1. 2007

Sokolovna

Sokolovna

Nevšová

Sokolovna

Mìstské infocentrum

Mìstské infocentrum

Galerie Jasmín

Gymnázium J. P.

Výstavy

Pøipravujeme na únor

Výstava
fotografií Tomáše Heczka - �IVÉ MÌSTO
galerie cukrárna Jasmín
12. ledna 2007 - vernisá�
Výstava potrvá do 24. kvìtna 2007.

Myslivecké sdru�ení Nevšová poøádá
dne 20. ledna 2007

v kulturním domì v Nevšové
zaèátek v 19:00 hodin

vstupné 60,- Kè
hudba: Clasic Band
zvìøinové speciality

2. MYSLIVECKÝ PLES

Tøíkrálová sbírka
situace, ve které musí vyhledat cizí pomoc.

Výtì�ek Tøíkrálové sbírky bude èásteènì urèen
také Charitì svatého Vojtìcha Slavièín, která se
v našem mìstì stará právì o naše potøebnìjší
spoluobèany. Další èást slou�í také pro zahra-
nièní pomoc. Naše otevøená srdce a štìdré
dlanì mohou skuteènì zmírnit bolest strá-
dajících, co� si mo�ná ani neuvìdomujeme. Je
a� neuvìøitelné, jak málo skuteènì nìkdy staèí,
abychom nìkomu udìlali radost a pomohli.

Tøíkrálová sbírka se u� skuteènì stala tradicí.
Ta ale vznikla na základì staré tradice, kdy ve
støedovìku se na prostranství pøed kostelem
hrály hry O svatých Tøech králích, které se pak
rozšíøily na prùvody. Chudé dìti obleèené za
krále chodily na svátek Zjevení Pánì neboli Tøí
králù po domech, zpívaly koledu „My tøi králové“,
posvìcenou køídou psaly na dveøe domu tøi
písmena C + M + B (= Christus Mandionem
Benedicat = Pán �ehnej tomuto domu) s po-
�ehnáním domu, a za to v�dy dostaly nìco

dobrého a nìkdy i pár grejcarù.
Skupinky našich koledníèkù vìtšinou tvoøí tøi

dìti pøevleèené za krále v oblecích se zlatou
hvìzdou na hrudi a korunkou na hlavì a jeden
dospìlý vedoucí, který má u sebe zapeèetìnou
pokladnièku a na vy�ádání se musí prokázat
„tøíkrálovou“prùkazkou a dle potøeby i platným
prùkazem toto�nosti.

Pøedem Vám všem, kteøí naše koledníèky
s otevøeným srdcem radostnì pøijmete
a jakoukoliv èástkou pøispìjete do sbírky, co
nejsrdeènìji dìkujeme.

Pøejeme Vám, abyste vùni „rù�e“ v podobì
Vašeho daru cítili na svých rukou ještì dlouho
a abyste „rù�e“ úsmìvu, daru, laskavého slova,
pøívìtivého pøijetí a jiných „všedních“ darù,
o kterých nìkdy ani netušíme, �e dary mohou
být, dokázali svým blízkým rozdávat po celý
nastávající rok a abyste také dokázali stejné dary
s láskou a vdìèností pøijímat.

Další Tøíkrálová sbírka se uskuteèní pøesnì
v den svátku Tøí králù, a to v sobotu 6. 1. 2007

Za Charitu sv.Vojtìcha Slavièín
Mgr. Jana Adámková

Kultura Odešla výrazná osobnost našeho regionu
Snad ka�dý obyvatel našeho mìsta znal paní Emilii

Malíkovou. Aè byla drobné postavy, byla nepøehléd-
nutelnou osobou na poli kultury ve Slavièínì a jeho
okolí. Znali ji ètenáøi mìstské knihovny ve Slavièínì, kde
pùsobila jako knihovnice více ne� 40 let. Za tu dobu
vychovala nespoèet ètenáøù všech generací, jim� byla
v�dy fundovanou rádkyní i uèitelkou. Svùj �ivotní zájem
zamìøila na svùj rodný kraj, byla sbìratelkou i spiso-
vatelkou lidové slovesnosti, nositelkou tradic ve formì

Pùsobení paní Emilie
Malíkové významnì po-
znamenalo místní kul-
turu a její jméno se
právem øadí do sezna-
mu význaèných osob-
ností našeho regionu.

Paní Emilie Malíková
zemøela

dne 7. prosince 2006.

Minutou ticha uctilo
památku paní Malíkové
i zastupitelstvo mìsta
na svém jednání dne 13.
prosince 2006.

Marie Rumplíková

Letos v létì v Lúkách pod Makytou
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Rafinovaná poèítaèová hra, která pøevrátila vzhùru
nohama �ivot jednoho obyèejného kluka. Po letecké katastrofì, pøi které
zahynou oba jeho rodièe a za záhadných okolností zemøe strýc Ian a u nìj
se uká�e, �e vedl dvojí �ivot. Na jedné stranì spoøádaný bankovní úøedník
a na stranì druhé špión MI6, kterého sprovodil ze svìta nájemný vrah.Alex
je osloven speciální jednotkou MI6, aby dokonèil nebezpeèný úkol, který
jeho strýc nemohl splnit... Premiéra amerického akèního filmu.

-

�ijí kousek od nás, chtìjí naše jídlo a vìdí, jak toho do-
sáhnout. Nejen hory, ale i �ivé ploty mají oèi. Zvíøátka z Dreamworks brzy
zaútoèí. Premiéra roztomilé americké animované komedie

.

Staòte se
svìdky zrození strachu. Pøíbìh o vzniku legendy o texaském masakru,
monstra jménem Leatherface a hrùzách, je� pùsobí rodina Hewittù. Vèetnì
událostí, je� pøedcházely obdobnì nazvanému hororu. Premiéra
amerického filmu.

Na konci dovolené v Keni se Carola (Nina Hoss) setká
s Lemalianem (Jacky Ido), váleèníkem z kmene Samburu, který se svými
zbranìmi a v tradièním kmenovém obleku pùsobí strhujícím dojmem.
Fascinovaná Carola se do nìj bláznivì zamiluje, co� má fatální dùsledky.
Carola se rozhodne zapomenout na svùj pøedešlý �ivot ve Švýcarsku
a s obrovskou energií se sna�í pøekonat všechny pøeká�ky odlišné
civilizace a zaèít v Africe nový �ivot. To, co pova�ovala za nejvìtší lásku ve
svém �ivotì, se však zmìní v utrpení - v dobrodru�ství mezi nebem
a peklem, v jeho� prùbìhu si sáhne a� na dno sil... Film re�isérky Hermine
Huntgeburth podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmann vznikal
pøímo v keòských reáliích. Snímek vypráví skuteèný pøíbìh mladé �eny,
která se sna�í zdolat bezpoèet pøeká�ek zvláštní a neznámé kultury,
aby mohla dát prùchod své �ivotní lásce. Premiéra nìmeckého filmu.

- Travis Bickie si po návratu z Vietnamu najde práci jako taxikáø.
Jezdí v noci i v nejnebezpeènìjších ètvrtích New Yorku. Ulice Bronxu
a Harlému jsou plné opilcù, rváèù, prostitutek (jednu z nich, mladièkou Iris,
se Travis rozhodne zachránit) a jejich pasákù. To všechno pøispívá k Trav
sovu zhoršujícímu se duševnímu stavu - peèlivì si ho zaznamenává do
deníku - a� vyvrcholí v touze po celkovém oèištìní spoleènosti.
Taxikáø nabídne svou pomoc krásné blondýnce Betsy pøi prezidentské
volební kampani. Senátor Palantin se však neèekanì stane jednou
z Travisových vyhlédnutých obìtí. Vyšinutý mladík se toti� koneènì
rozhodl vzít spravedlnost do svých rukou.... V titulní roli Robert DeNiro.

Ji-woo a Seh-hee u� jsou spolu dva roky. Seh-hee je nespokojená
s tím, �e její partner vìnuje pozornost i jiným �enám. Je pøesvìdèena, �e za
to mù�e stagnace jejich vztahu a �ivotní stereotyp. Rozhodne se situaci
øešit tím, �e podstoupí plastickou operaci, která zcela zmìní její vizá�.
Jednoho dne prostì zmizí. Zatímco se jí hojí pooperaèní jizvy, vskrytu
pozoruje svého partnera v nové situaci, aby ho pozdìji vyhledala u� jako
nová osoba. Pozmìní si i jméno a znièí fotografie, na kterých je ve své staré
podobì. Na stejných místech poøizuje jiné, aby vymazala minulost. Chce
vìdìt, kterou z nich si Ji-woo vybere. Se kterou volbou ale bude
spokojená? A jak bude Ji-woo reagovat, a� vyjde pravda najevo? Dá se
èasu vzdorovat, nebo taková snaha pøinese jen další komplikace? Nový
film jihokorejského re�iséra Kim Ki-duka.

Pøedstavte si, �e milujete krásnou �enu, ale ona
vás pokládá JEN za svého nejlepšího kamaráda. A právì kdy� se jí
koneènì rozhodnete øíci, �e jí milujete, nastane nejtrapnìjší situace
vašeho �ivota. Premiéra americké bláznivé romantické komedie s ne-
jasným koncem.

ètvrtek 4. 17 a 20 hodin

-

nedìle 7. 15 hodin

-

v èeském
znìní

nedìle 7. 17 a 20 hodin

-

úterý 9. 17 a 20 hodin

-

ètvrtek 11. 16 hodin

ètvrtek 11. 20 hodin

-

nedìle 14. 17 a 20 hodin

-

STORMBREAKER

ZA PLOTEM

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POÈÁTEK

BÍLÁ MASAJKA

TAXIKÁØ

ÈAS

MILUJI TÌ K SE�RÁNÍ!

Vstupné
60 Kè

Vstupné 10 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

Vstupné: èlenové Filmového
klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

bijásek

ART kino uvádí

film a škola - Filmy Martina Scorsesse

filmový klub

�

�

�

�

�

�

�

Pásmo krátkých filmù pro dìti
mateøských škol.

Je bostonským tajným policistou a je povìøen úkolem
infiltrovat zloèineckou sí�. v mistrovské krimi Martina
Scorseseho se infiltruje do irského zloèineckého gangu, pro který naopak
pracuje Kdy� však vyjde najevo, �e v systému je ještì hráè,
který hraje na obì strany, existence obou je rázem ohro�ena a vystavena
nepøátelské stranì a oba mu�i musí vyvinout maximální úsilí, aby jejich
identity nebyly odhaleny a oni zachránili svùj protìjšek. A tím i sebe…
Premiéra amerického thrilleru.

Nový animovaný film z produkce studia Walt Disney
vypráví pohádku o kuøeti, které si splete padající �alud s kouskem oblohy
a zpùsobí velký zmatek. Malý hrdina rozhodne napravit to, co zpùsobil
- jakmile se mu však koneènì zaène daøit, pøistane mu na hlavì opravdový
kus oblohy! Nyní se spolu se svými povedenými pøáteli Kaèkou Pihatou,
Mròousem a Rybízem musí pokusit zachránit svìt... Animovaný film

Pìt nejlepších snowboardistù svìta pøijí�dí na
Aljašku, kde se koná extrémní závod ve snowboardingu. Své síly zmìøí
v nejnepøístupnìjším terénu - a� na samých vrcholcích zasnì�ených
aljašských hor. Bìhem pøíprav na první sjezd se skupina sbli�uje, poznává
své �ivotní pøíbìhy, odlišné názory. Zaèínají vznikat pøátelství, ale také
rivalita. Ka�dý z nich má k závodu jiný dùvod. Pìtici snowboardistù si ve
filmu zahráli skuteèné hvìzdy tohoto sportu. Jedním z nich je napø. Terje
Haakonsen - trojnásobný mistr svìta nebo Shawn White - vítìz na U-rampì
na ZOH v Turínì. Díky úèasti profesionálních prknaøù nepou�il re�isér ve
filmu �ádné speciální efekty ani kaskadéry. Veškeré zábìry extrémních
sjezdù jsou skuteèné. Premiéra amerického akèního filmu.

Alice Hyatt (Ellen Burstyn, dr�itelka Oscara)
ovdoví a jeliko� nemá dostatek financí, aby zabezpeèila sebe a svého
dospívajícího syna (Alfred Lutter), rozhodne se pro kariéru zpìvaèky v Kali-
fornii. Svou �ivotní pou� zaèíná v Novém Mexiku a kdy� získá práci servírky
ve Phoenixu, potkává majetného a osudového mu�e (Kris Kristofferson).
Scény z tohoto filmu se staly základem populárního televizního sitcomu
Alice.

Mezi pevninskou Èínou a Tchai-wanem vládnou,
mírnì øeèeno, napjaté vztahy. Snímek Kekexili natoèený v pevninské Èínì
však navzdory tomu získal v roce 2004 na Tchai-wanu cenu za nejlepší film
a nejlepší kameru s názvem Zlatý kùò, tedy výroèní filmové ceny, které jsou
obdobou amerických Oskarù. Po zhlédnutí snímku se však pøestanete
divit. Tento brutální, a pøesto pøekrásný film líèí obtí�nou výpravu na èínské
nepøátelské území, pøièem� se opírá o skuteèný pøíbìh jedné z posledních
expedic vedených tibetskými dobrovolníky bojujícími proti pytlákùm.
Premiéra èínského filmu.

Nový film Karla Janáka, re�iséra divácky
úspìšných filmù Snowboarïáci a Raf�áci, nás tentokrát pøivádí do svìta
mladých muzikantù, kteøí se neèekanì ocitnou tváøí v tváø praktikám
podsvìtí a mafie. Èerná komedie o gangsterech amatérech. Vojtìch
Kotek, Jiøí Mádl, Martin Písaøík, Michael Beran, Václav Postránecký, Pavel
Rímský, Kristýna Nováková, Ema Jurková, Václav Sloup, Jan Hrušínský,
Lilian Malkina, Lucie Benešová, Pedja Bjelac, Petr Janda, Klára Jandová.
Nový èeský film.

ètvrtek 18. 9 hodin

-

ètvrtek 18. 17 a 20 hodin

-

nedìle 21. 15 hodin

-

v èeském znìní.

nedìle 21. 17 a 20 hodin

-

ètvrtek 25. 16 hodin

-

ètvrtek 25. 20 hodin

-

n dìle 28. 17 a 20 hodin

-

Hrají:

filmové pøedstavení pro mateøské školy

bijásek

film a škola Filmy Martina Scorsesse

filmový klub

KRAKONOŠ A MISTR JEHLIÈKA

SKRYTÁ IDENTITA

STAŠPYTLÍK

EXTRÉMNÍ SVAHY

ALICE U� TU NEBYDLÍ

HORSKÁ HLÍDKA

RO(C)K PODVRA�ÁKÙ

Vstup volný, hradí Mìsto Slavièín.

Leonardo DiCaprio

Matt Daanon.

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 10 + 1 Kè

Vstupné
60 + 1 Kè

Vstup zdarma

Vstupné: èlenové Filmového klubu 20 + 1, ostatní
60 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

e

Slavièínský zpravodaj 1 2007/16

Pod sloganem jsou zaøazeny filmy urèené pøedevším
nároènìjším divákùm. Zmìna programu vyhrazena.

Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou v pùvodním znìní s titulky.

ART KINO uvádí

Informace o programu na telefonu 577341108,
www.luhacovske-zalesi.cz.


