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Vá�ení obèané,
jak jsem se ji� zmínil v minulých èíslech našeho zpravodaje, Slavièín
v letošním roce vstoupil do roku, ve kterém si pøipomeneme 750. vý-
roèí od první písemné zmínky o Slavièínì. Bylo to dne 2. èervna 1256,
kdy olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka odevzdal do u�ívání sla-
vièínské území pøednímu èlenovi své šlechtické dru�iny Helembertovi
de Turri. Dokladem toho je dosud zachovaná darovací listina, její�
originál je ulo�en v Zemském archivu Opava – poboèka Olomouc.
O tìchto historických událostech a o mnoha dalších zajímavostech se
dozvíte v nové knize , na které
pod vedením odborníkù spolupracuje tým tvoøený zamìstnanci
mìstského úøadu a èleny Klubu pøátel historie Slavièínska. Kniha
bude vydána koncem kvìtna 2006, kdy budou vrcholit oslavy tohoto
výroèí. Nìkteré ze zajímavých historických událostí mù�ete nalézt ji�
nyní v ní�e uvedené èásti èlánku pod názvem První zpráva o Slavi-
èínì. Dùstojné oslavy tohoto výroèí podporujeme i v rámci grantù
mìsta a sna�íme se zajistit další finanèní prostøedky z Ministerstva
kultury ÈR a Evropské unie v rámci projektu Ve stopách historie
k souèasnému vztahu Èechù a Slovákù. Ve spolupráci s Mìstským
klubem Slavièín a s aktivními sportovními, kulturními a spoleèenskými
organizacemi budou tyto oslavy probíhat zejména v mìsících bøezen
– kvìten 2006 a vyvrcholí ve dnech 26. – 28. kvìtna 2006. Bli�ší
informace naleznete v�dy v našem zpravodaji. Na všechny zajímavé
akce Vás co nejsrdeènìji zveme.

Ing. Pavel Studeník,

Slavièín v minulosti a souèasnosti

starosta

Slavièín oslaví 750 let

Darovací listina z roku 1256

Slavièínsko je dávno osídlenou krajinou,
jak o tom svìdèí èetné archeologické
nálezy, ale také listina olomouckého bis-
kupa Jindøicha Zdíka z roku 1141, která
k církevnímu majetku v této èásti Valašska
poèítá vsi Vasily, Mladotice a Sobnov.
O Slavièínì není sice pøímá zmínka, ale
v listinì z roku 1256 je ji� zpráva, �e biskup
Bruno ze Šaumburka odevzdal území na
Slavièínsku lenním právem do u�ívání
pøednímu èlenu své šlechtické dru�iny
Helembertovi de Turri. Z obsahu listiny je
patrné, �e leník pøebíral rozsáhlejší území –
slavièínský obvod (provincii). Vedle sa-
mého mìsteèka Slavièína s právem trhu,
s mýtem a s farním kostelem, se tu jménem
uvádìjí ještì Prakšice (další dvì vsi
Biskupice a Bílovice pak u� Helembert
nepøebíral a obì pak získal r. 1274 leník
Heydenrich z Domašova). Je zøejmé, �e u�
nìkdy pøed polovinou 13. století mìl Sla-
vièín postavení správního støediska znaènì
rozsáhlého území patøícího olomouckému
biskupství; v bli�ším okolí Slavièína k této
dr�avì mohla pøíslušet ves Vasily, dolo�ená
i pozdìji mezi lenními statky, a asi také další

vsi. Mimo obvod biskupských majetkù se
dostaly Sobnov a Mladotice. Dodejme, �e
katastr Mladotic nejtìsnìji souvisí se slavi-
èínskými pozemky; Mladotice pak nále�ely
ke královskému hradu Brumovu ten stál u�
r. 1255 a zùstává otázkou, kdy a proè se
královská dr�ba tak tìsnì zaklínila do
biskupského slavièínského majetku. Bru-
nova listina z r. 1256 mj. sdìluje, �e území
patøící k slavièínskému obvodu je u�
nìjakou dobu zpustlé a leník Helembert se
postará o jeho nové osídlení, pøièem� se
poèítá mj. i se zbudováním hradu a pod
ním s novou vsí.

Kromì výhod spojených s dr�bou a u�í-
váním tohoto znaènì rozsáhlého území
pøijal Helembert i povinnosti – zejména mìl
zajistit nové osídlení krajiny, dost opuštìné
a vylidnìné (byl to zøejmì dùsledek nìja-
kých pøedchozích váleèných událostí –
snad kumánského vpádu r. 1253 èi jiného
ta�ení). V listinì se podrobnì popisují
podmínky lenního u�ívání: Helembert
mìl na území Slavièínska u�ívat pozemky
v rozsahu 210 lánù, z kterých pak bude –
po uplynutí osmileté lhùty – odvádìt

ka�doroènì poplatek jedné høivny zlata (pùl
høivny biskupovi, pùl høivny kapitule), atp.
Dùle�itým ustanovením bylo, �e o dr�ení
lenního panství se Helembert napolovic
dìlí s biskupem – mìl právo dr�et polovinu
mìsteèka Slavièína a dále mu mìla
pøipadnout „polovina osady, bude-li zbudo-
vána v lese pod kopcem, na nìm� zamýš-
líme vystavìt hrad... Také polovina hradu,
na jeho� vystavìní pøispìješ stejnì
polovinou práce a nákladu, pøipadne
právem lenním tobì a tvým dìdicùm“. Tím,
�e si vyhradil právo k dr�bì poloviny
pøíslušenství léna, vèetnì poloviny budou-
cího hradu, chtìl si zde biskup nepochybnì
pojistit svùj vliv.

Helembert de Turri biskupova oèekávání
podle všeho plnil, jistì aspoò pokud šlo
o výstavbu hradu: uplynulo pouhých pìt let
a ve vizovické listinì k r. 1261 u� èteme
o hradì zvaném Engelsberku. Stál na
strmém, tì�ko pøístupném kopci s širokým
výhledem do kraje k pohraniènímu pásmu
Bílých Karpat a jeho polohu diktovaly
pøedevším bezpeènostní, vojenské zøetele.

První zpráva o Slavièínì

Dokonèení na str. 2

ROÈNÍK 30
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Mìsto Slavièín ve spolupráci
se Základní školou Vlára Slavièín

vyhlašuje

pro �áky a studenty slavièínských škol
a �áky ZŠ Uhrovec (Slovensko)

v rámci projektu

, u pøíle�itosti 750. výroèí zalo�ení Slavièína

lze psát prózou i veršem, libovolné slohové útvary

do dvou stran formátu A4

I. 4. – 5. tøídy
II. 6. – 7. tøídy (prima, sekunda)

III. 8. – 9. tøídy (tercia, kvarta)
IV. støední školy, odborná uèilištì

do 20. dubna 2006

Ve stopách minulosti k souèasnému vztahu Èechù
a Slovákù

Vítìzové jednotlivých kategorií budou odmìnìni
a jejich práce budou zveøejnìny ve sborníku, který bude vydán

k 750. výroèí zalo�ení Slavièína.

Podmínky:

Rozsah práce:

Jednotlivé kategorie:

Termín odevzdání:

Garant soutì�e:
Základní škola Vlára Slavièín
Školní 403, 763 21 Slavièín

tel: 577 341 304

LITERÁRNÍ SOUTÌ�

„Moje mìsto“

Jiná hlediska u� nemìla takovou váhu,
tøeba okolnost, �e hrad byl umístìn hodnì
excentricky a� na nejsevernìjší výspì
lenního panství, které se odtud rozkládalo
dost daleko k jihu, ke Slavièínu a Vasilùm.
Zatímco mìsteèku Slavièínu, výhodnìji
komunikaènì polo�enému, nadále zùstala
role hospodáøského støediska, dostal nyní
hrad Engelsberk pøednost jako sídlo

Mìsto Slavièín a obèanské sdru�ení UnArt
Vás zvou na výstavu

Vernisá�:
nedìle 5. 3. v 10:30 hodin

Radnice Slavièín

V kulturním programu úèinkují:
Cimbálová muzika Slavièan

se zpìváky Lubomírem Fraitem
a sestrami Poláškovými

a Jaroslav Jeøábek - píš�aly, fujara

zajiš�ující bezpeènostní a správní funkce
na panství. Pøibyla také ves pod hradem –
Horní Lhota; u� v dobì pøedhusitské v ní
stál farní kostel, vystavìný zde jistì právì
s ohledem na blízkost hradu.

(Èerpáno z èlánku Dìjiny hradu
Sehradic autora Zdeòka Pokludy, Zlínsko
od minulosti k souèasnosti 19/2002.)

Dokonèení ze str. 1 (První zpráva o Slavièínì)

„Ve stopách minulosti k souèasnému vztahu Èechù a Slovákù“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
K jeho realizaci bylo vyu�ito prostøedkù fondu INTERREG IIIA.
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Ptají se lidé...Rada mìsta Slavièín na svých schùzích konaných
dne 24. 01., 7. 2. a 21. 2. 2006 mj.:
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s c h v á l i l a smlouvu o budoucí smlouvì o poskytování sociálních
slu�eb, uzavøenou mezi Mìstem Slavièín a Charitou sv. Vojtìcha
Slavièín, Komenského 115, Slavièín
s c h v á l i l a Licenèní smlouvu k výkonu práva u�ívání ortofotomap
správního území stavebního úøadu Slavièín mezi GEODIS Brno, spol.
s r. o., Lazaretní 11a, Brno a Mìstem Slavièín
r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení slu�eb -
vypracování projektu pro SROP na akci „Vysokorychlostní internet ve
Slavièínském regionu“, za cenu obvyklou ve výši 15 000,- Kè, uchazeèi
Ing. Tomáš Dulík, Mladotická 715, 763 21 Slavièín
s c h v á l i l a seznamy �adatelùA1,A2,A3 na pronájem mìstských bytù
ve Slavièínì pro období 1. 2. 2006 - 31. 7. 2006
s c h v á l i l a uzavøení smlouvy è. 74/2006 o poskytnutí finanèní dotace
z rozpoètu Zlínského kraje pro rok 2006 ve výši 843 000,- Kè na finan-
cování provozních nákladù okrsku peèovatelské slu�by Slavièín
v y s l o v i l a podporu zámìru výstavby supermarketu ve Slavièínì
s c h v á l i l a zámìr na realizaci projektu „Vìdeckotechnický park
Slavièín“ s cílem vytvoøit tzv. Centrum spoleèných slu�eb, které umo�ní
podnikatelùm vyu�ít nabídky zvýhodnìných slu�eb, a to v rámci prog-
ramu Prosperita - Operaèního programu prùmysl a podnikání s tím, �e
�adatelem o dotaci bude Mìsto Slavièín a doprovodný projekt na
provozování vìdeckotechnického parku pøedlo�í Regionální centrum
kooperace, a. s.
r o z h o d l a o zadání veøejné zakázky ve smyslu § 6 odst. 3 zákona è.
40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení
restauraèních prací na kulturní památce - Pomník obìtem války v ulici
Nádra�ní v Hrádku, na pozemku parc. è. 2577/11, za cenu obvyklou ve
výši 25 466,- Kè vè. DPH, uchazeèi Jiøí Šèuglík, Rokytnice 191, na
provedení restauraèních prací na kulturní památce - Pískovcový køí�
s �elezným korpusem v ulici Hrádecká v Hrádku, na pozemku parc. è.
2245/2, za cenu obvyklou ve výši 77 826,- Kè vè. DPH, uchazeèi Jiøí
Šèuglík, Rokytnice 191, na provedení slu�eb – vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ku�elny
Slavièín“ za cenu obvyklou ve výši 48 000,- Kè, uchazeèi Ing. arch.
Radim Bosák, Javorová 4519, 760 05 Zlín a na provedení slu�eb –
vypracování projektu „Vìdeckotechnický park Slavièín“ pro podání
�ádosti o dotaci v programu Prùmysl a podnikání v rámci programu
PROSPERITA – Operaèní program prùmysl a podnikání, za cenu
obvyklou ve výši 100 000,- Kè bez DPH (tj. 119 000,- Kè vè. DPH), ucha-
zeèi Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, námìstí Míru 64,
760 01 Zlín
s c h v á l i l a hodnocení kvalifikace zájemcù o veøejnou zakázku

j m e n o v a l a ve smyslu zákona 40/2004 Sb., § 57 hodnotící komisi pro
hodnocení nabídek na stavební práce na akci „

“
s c h v á l i l a hodnocení kvalifikace zájemcù o veøejnou zakázku

s c h v á l i l a zadávací dokumentaci na veøejnou zakázku pod názvem

j m e n o v a l a ve smyslu zákona 40/2004 Sb., § 57 hodnotící komisi pro
hodnocení nabídek na stavební práce na akci

s c h v á l i l a honitbu MS Jamné Slavièín jako místo svodu zvíøat na akci
barváøské zkoušky malých plemen a zkoušky v bezkontaktním norování
dne 22. 7. 2006 za veterinárních podmínek urèených Krajskou
veterinární správou pro Zlínský kraj
p o v o l i l a Èeskomoravské myslivecké jednotì, OMS Zlín, konání akce
Lochovecký pohár jezevèíkù – barváøské zkoušky malých plemen
a zkoušky v bezkontaktním norování v honitbì Mysliveckého sdru�ení
Jamné Slavièín dne 22. 7. 2006
v y h l á s i l a zámìr na pronájem nebytových prostor v areálu CO krytu
ve Slavièínì u�ívaných na základì podnájemních smluv subjekty
Ing. Tomáš Dulík, Robert Šebák, Pavel Boráò, Charita sv. Vojtìcha,
SemTamFór, SOŠ Slavièín, Junák Slavièín, na základì �ádostí tìchto
subjektù
v y h l á s i l a zámìr na pronájem místnosti (bývalá tøída MŠ) v 2. NP
budovy èp. 79 v k. ú. Divnice (bývalá MŠ) na základì �ádosti Josefa
Zvoníèka, Divnice
s c h v á l i l a pou�ití lesní cesty na pozemcích v k. ú. Rudimov – parc. è.
1105/1, parc. è. 1095/1, parc. è. 1095/3, parc. è. 2132/1 a v k. ú. Hrádek
na Vl. dráze – parc. è. 1485/2 spoleèností Lesy mìsta Bojkovice, spol.
s r. o., za podmínek dle dohody o pou�ití pozemku pro dopravu
s ch v á l i l a zmìnu názvu projektu Interreg IIIA „750 let Slavièína“ na
projekt „Ve stopách minulosti k souèasnému vztahu Èechù a Slovákù“
s c h v á l i l a poplatek za vyu�ití PIAP v organizaèní slo�ce Mìstský
klub a knihovna ve výši 0,50 Kè/min.

„Obnova Základní školy Slavièín“

Obnova Základní školy
Slavièín

„Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavièínì“

„Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavièínì“

„Centrum kulturních
a sportovních tradic ve Slavièínì“

V poslední dobì se zase dost mluví o výstavbì nìjakého
supermarketu ve Slavièínì. My, obèané, se ptáme - kdy u� to koneènì
bude? Pøestane koneènì rada mìsta výstavbì bránit?

V souèasné dobì se dìjí nìjaké zmìny ve zdravotnictví. Jaký
budou mít vliv na mìstskou nemocnici?

Otázka výstavby supermarketu èi diskontní prodejny ve Slavièínì visí ve
vzduchu ji� øadu let. Shodou okolností tato otázka byla první, na kterou
jsme odpovídali v této rubrice pøi její premiéøe v èervnovém èísle
zpravodaje v roce 2001 (ono to bude letos u� 5 let!). Tehdy se jednalo o zá-
jem (posléze nerealizovaný) nìmeckého investora.

Druhé kolo otázek probìhlo v roce 2004, kdy jsme v øíjnovém èísle
sdìlovali tehdejší strategii supermarketù – oblast, kterou by mìl
supermarket pokrývat byla tehdy obecnì udávána (mimo velká mìsta) na
cca 30 000 obyvatel. V té dobì jsme informovali, �e se o �ádné stavbì
supermarketu nejedná. Prostì proto, �e investoøi nemìli zájem.

Postupné zahuš�ování sítì a nasycenost vìtších mìst vedla pak
investory do tzv. obcí III. typu – v našem okolí tedy Valašské Klobouky
a Luhaèovice. Nyní jsou na øadì další – tedy i Slavièín. Dokazuje to i pomìr-
nì intenzivní zájem nìkterých investorù, s nimi� se v poslední dobì
uskuteènila øada jednání.

Všechny investory zajímá územní plán - tedy vhodné lokality a mapové
podklady. Ze strany mìsta tìmto zájemcùm nejsou kladeny �ádné
pøeká�ky, jak se nìkteøí „informovaní“ obèané domnívají. Naopak, je jim
poskytována plná souèinnost jako všem, kteøí mají zájem na rozvoji
podnikání ve mìstì a rozšíøení slu�eb pro naše obèany. Dùkazem toho je
i usnesení rady mìsta, kterým se vyslovuje podpora zámìru výstavby
supermarketu ve Slavièínì. Rada mìsta výstavbì nebrání ani nikdy
nebránila - kde tento mýtus vznikl, se mù�eme jen domýšlet. Trh se øídí
otázkou poptávky a nabídky.Avá�ná poptávka ze strany investorù pøichází
a� v této dobì.

V souèasné dobì nelze øíci ani kdo bude investorem, èi kdy a kde bude
supermarket (èi diskontní prodejna) stát, proto�e �ádný investor dosud
neoznámil pøipravenost k výstavbì a ani nepo�ádal o zahájení územního èi
stavebního øízení. Jakmile se tak stane, pak tuto skuteènost obèanùm
neprodlenì sdìlíme.

Na tuto otázku nelze v souèasné dobì jednoznaènì odpovìdìt z dùvo-
du, �e probíhají legislativní zmìny. Jistì jste zaznamenali souboj krajských
samospráv s vládou o právní formu nemocnic (podnikatelské subjekty
versus neziskové nemocnice), zásahy ministerstva zdravotnictví do systé-
mu veøejného zdravotního pojištìní, cen lékù, restrikce nákladù na úkor lé-
èebné péèe, probíhající výbìrová øízení na poskytování lù�kové péèe, atd.

Mìstská nemocnice Slavièín je stále pøíspìvkovou organizací, zøízenou
a dotovanou Mìstem Slavièín. Je pøihlášena do pøíslušného výbìrového
øízení tak, aby v pøípadì úspìchu mohla mít uzavøenu smlouvu na posky-
tování péèe s VZP i po 1. 7 2006, èemu� by snad nemìlo nic bránit. Další její
osud, co se týká právní formy nemocnice, je odvislý od zmínìné nové
legislativy, která ještì není platná. Nicménì její místo v síti nemocnic Zlín-
ského kraje je nezastupitelné a takto je nemocnice vnímána i pøedstaviteli
Zlínského kraje. Vìøíme, �e tomu tak bude i nadále.

Ing. Pavel Studeník,
Ing. Jaroslav Konèický,

starosta
místostarosta

Ocenìní Mìsta Slavièín

Pøi pøíle�itosti 5. výroèí Hasièského záchranného sboru pøedal
øeditel HZS Zlínského kraje plk. Ing. Mojmír Jurka starostovi mìsta
Ing. Pavlu Studeníkovi Pamìtní medaili generálního øeditele HZS ÈR
a námìstka ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslava Štìpána. Medaili
Mìsto Slavièín obdr�elo za pøíkladnou spolupráci s HZS Zlínského
kraje.
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Takovou zimu, jako v letošním roce pamatuje asi málokdo
z nás. Jistì udìlala radost ly�aøùm a dìtem, ménì však øidi-
èùm, majitelùm nemovitostí a všem, kteøí mají za povinnost
zajiš�ovat zimní údr�bu. Trvalé mrazy a pøívaly snìhu
zpùsobily, �e výška snìhové pokrývky na mnoha místech
pøesahovala jeden metr. Nejni�ší namìøené teploty se
pohybovaly a� kolem minus 25 stupòù.

Zimní údr�bu pro naše mìsto zajiš�ují Slu�by mìsta Sla-
vièína, s. r. o. (SMS) jako správce místních komunikací na
základì uzavøené smlouvy. Za øádné plnìní smlouvy zodpo-
vídá jednatel spoleènosti. Kontrolní mechanismus tvoøí Mìsto
Slavièín a jeho obèané, kteøí mohou posoudit, zda jsou slu�by
provádìny kvalitnì. Pro pøedstavu uvedu nìkolik èísel. Pro rok
2006 je v rozpoètu mìsta vyèlenìno pro SMS na zimní údr�bu
1 125 tis. Kè. Jenom v prùbìhu mìsíce ledna bylo vyèerpáno
666 tis. Kè, co� èiní 59 % z celkové èástky. Dá se pøed-
pokládat, �e ji� v prùbìhu mìsíce února bude celková èástka

Zaznamenal jsem i úsilí mnoha z Vás obèanù,
kteøí vnímali tuto situaci jako mimoøádnou a byli
nápomocni pøi odklízení snìhu. Našli se však
i tací, kteøí svým nezodpovìdným pøístupem
znemo�òovali nebo omezovali práci pøi zimní
údr�bì. Svá vozidla parkovali na okrajích cest
a neuposlechli mnohdy ani výzvy mìstské
policie, která mìla za úkol upozornit majitele
vozidel, bránícím prùjezdu mechanizaèních
prostøedkù pro odklízení snìhu, aby svá vozidla
na urèitou dobu odstranili. Nám pro pøíštì
nezbývá, ne� pøipravit opatøení, která budou
podobné situace øešit a obèané je budou muset
respektovat.

Stále platí, �e povinností vlastníka nemovitosti
je zajištìní schùdnosti pøilehlého chodníku dle
vyhlášky mìsta è. 04/1997. Správce místních
komunikací a chodníkù je v urèitém èasovém
období povinen zmíròovat závady ve sjízdnosti a
schùdnosti vzniklé povìtrnostními vlivy. Ponì-
vad� v zimním období není mo�no závady ve
sjízdnosti a schùdnosti zmírnit okam�itì na
celém území mìsta, jsou povinnosti a priority
stanoveny v Plánu zimní údr�by místních
komunikací.

Velkým problémem letošní zimy však byl také
sníh na støechách. Ze sdìlovacích prostøedkù

Krásy i obtí�e letošní zimy

vyèerpána. Na otázku, kolik finanèních prost-
øedkù bude ještì potøeba na zimní údr�bu,
odpoví další jednání mezi Mìstem Slavièín
a SMS v návaznosti na další prùbìh zimy.
Letošní zima byla pro všechny pracovníky
zajiš�ující zimní údr�bu mimoøádnì nároèná. Ti,
kteøí si svoji práci provádìli zodpovìdnì a svì-
domitì, si zaslou�í naše podìkování. I pøes
velkou snahu pracovníkù SMS však velký pøídìl
snìhu znamenal výrazné omezení pro chodce
a øidièe na místních komunikacích.
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Policie Èeské republiky
obvodní oddìlení, 763 21 Slavièín

celkem dopravních nehod 6
smrtelné zranìní 0
tì�ké zranìní 0
lehké zranìní 0
zpùsobená škoda v tisících 170000
podnapilí øidièi 2

Uplynulý mìsíc leden letošního roku byl pøevá�nì ve znamení
dopravních nehod, které byly zpùsobeny nejen špatnými povìtrnostními
podmínkami, ale v tìchto podmínkách nìkdy a� nepochopitelnì bezohled-
nou jízdou nìkterých øidièù. Pøesto�e zpùsobená materiální škoda pøi nich
byla pomìrnì vysoká, obešly se všechny nehody v našem regionu bez
zranìní.

Dne 14. 1. 2006 v noèních hodinách se do Slavièína za zábavou vypra-
vilo nìkolik mladíkù z nedaleké obce. Pøesto�e �ádnému z nich zdaleka
ještì nebylo 18 let a dosud nevlastní øidièský prùkaz, zvolili si za dopravní
prostøedek ji� z evidence odhlášené osobní vozidlo. Jejich výlet ale neušel
pozornosti hlídkujících policistù, kteøí pøi následné kontrole patnáctiletého
øidièe navíc zjistili, �e se na cestu posilnil alkoholem. Ze svého jednání se
mladík bude zodpovídat pøed pøíslušnými orgány.

Dne 29. 1. 2006 kolem 01:30 hodin byl na diskotéce v „A Clubu“ ve
Slavièínì fyzicky napaden jeden z místních hostù. Mladého mu�e udeøil
další z návštìvníkù èelem do oblièeje a zpùsobil mu tak vá�né zranìní
nosu. O vinì mladíka podezøelého z ublí�ení na zdraví a výtr�nictví tak
nejspíš rozhodne soud.

Policie se v souèasné dobì rovnì� zabývá nìkolika oznámeními, kdy si
rodièe neplní vy�ivovací povinnost na své dìti. V jednom z pøípadù mu�
z Návojné dlu�í na vý�ivném pro dceru èástku 11 600,- Kè, další mu� ze
Šanova na vý�ivném pro svého syna èástku pøes 10 000,- Kè a v nepos-
lední øadì mu� z Uherského Brodu taky na syna èástku 25 000,- Kè.

V souèasné dobì probíhá trestná èinnost na seniorech, a to tím, �e jistá
skupina podvodníkù jezdí po celém uzemí ÈR, kteøí se pak pøedstavují
jako zástupci firmy ORION. Seniorùm mají pøedat finanèní hotovost - výhru.
Oslovují osoby na ulici, pod záminkou pøedání výhry se dostávají do bytù.
Zde vyu�ívají nepozornosti majitele bytu a zcizují finanèní hotovosti.
Po odcizení penìz pøedávají poškozeným tzv. výhru a èokoládu ORION
a z místa odjí�dìjí vozidlem. Proto POZOR na podvodníky.

Pøi své práci se ale také setkáváme s pøípady málo vídaného poctivého
jednání nìkterých obèanù. Za zmínku stojí napøíklad ten, kdy pan Šír ze
Slavièína nalezl penì�enku s více ne� dvoutisícovou finanèní hotovostí,
platebními kartami a osobními doklady mu�e, který ji ztratil, a bez �ádosti
o odmìnu tuto na policii odevzdal. Je samozøejmé, �e za toto a podobné
jednání si ka�dý z obèanù zaslou�í naše podìkování.

Zpracoval: prap. Stanislav Kolouch

dopravní zpravodajství
pøehled dopravních nehod leden 2006

UPOZORNÌNÍ PRO SENIORY:

Mjr. Bc. Vratislav Hruška, vedoucí oddìlení

Charitní domovinka
- denní stacionáø pro seniory

Realita

Anaše rada, naše nabídka?

Dnešek je doba dynamických osobností, ale èas tiše a ne-
úprosnì odtikává. To, co vidìt nechceme, se stává skutkem,
pøichází stáøí. Stárneme, a� se nám to líbí nebo ne. Stárnou
naši rodièe, prarodièe a pøicházejí problémy, které musíme øešit.

Nenechejte se stáøím zaskoèit a hlavnì nenechávejte staré lidi
osamocené.

Pokuste se øešit tuto situaci s námi.
Našimi klienty mohou být lidé, kteøí mají sní�enou pohyblivost a schop-

nost sebeobsluhy, ti, kteøí pro nemoci stáøí a jiné problémy nemohou být
sami doma nebo se cítí osamoceni.

Jejich rodinným pøíslušníkùm umo�òujeme plnit si své pracovní
povinnosti nebo si jen obyèejnì odpoèinout od nároèné peèovatelské
práce.

Samozøejmostí je dovoz klienta do Domovinky a zpìt domù, podání obì-
da, doprovod pøi vycházce, pomoc pøi pøevlékání a hygienì. Provádíme
pravidelnou kontrolu tlaku, pravidelná kondièní cvièení a dohled nad
u�íváním lékù.

Spoleèenská kronika

NAROZENÍ
Karlu a Marii Vilímkovým dcera Tereza
Jiøímu a Kamile Šimákovým syn Jan
Pavlu Boráòovi a Michaele Perdochové syn Matìj
Vítìzslavu a Kateøinì Struhaøovým syn Štìpán

Pavel Novák a Vladislava Štìpanèíková
Jan Kuèera a Veronika Pavlaèková

5. 1. 2006 Vìra Tomková, 69 let, Slavièín
7. 1. 2006 Bohumil Diatel, 78 let, Rudimov
8. 1. 2006 Lubomír Ševèík, 29 let, Šanov

17. 1. 2006 Josef Sáblík, 70 let, Slavièín
25. 1. 2006 Jarmila Viktorinová, 80 let, Divnice
27. 1. 2006 Miloslav Maòas, 91 let, Nevšová
27. 1. 2006 Josef Buriánek, 87 let, Petrùvka
29. 1. 2006 Marie Urbánková, 95 let, Nevšová

SÒATKY

ÚMRTÍ

Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské kronice, podejte
tuto informaci na matrice MìÚ Slavièín, èíslo telefonu 577 341 250,

PROSINEC

Dne 4. bøezna 2006 vzpomeneme 25 let,
kdy nás nav�dy opustil pan

z Nevšové.Vincenc DVORSKÝ

S láskou a úctou vzpomínají synové Ladislav
a Vincenc s rodinami, dcera Marie s rodinou.

Odešel, ale stále �ije
ve vzpomínkách tìch, kteøí ho mìli rádi.

S láskou vzpomínají man�elka,
dvì dcery s rodinami a syn.

Dne 5. bøezna 2006 vzpomínáme 5. výroèí,
kdy nás opustil pan

ze Šanova.František KRAJÍÈEK

Dìkujeme všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti
a úèast pøi posledním rozlouèení

s paní z Hrádku.
Také dìkujeme dìvèatùm z Charity „Domovinka“

za dlouholetou péèi o naši maminku.

Andìlou RUÈKOVOU

Zarmoucená rodina

Kromì tìchto slu�eb nabízíme seniorùm výbìr aktivaèních programù.
Souèástí tìchto programù je pracovní terapie (práce s vlnou, papírem,
kreslení), která je støídána rùznými spoleèenskými hrami, hrou na podporu
pamìti, slovní zásoby nebo pøemýšlení.

Ve stacionáøi je mo�nost zajistit slu�by kadeønice nebo pedikérky.
Zájemci o slu�by stacionáøe z øad seniorù nebo jejich rodiny mají

mo�nost nezávazné návštìvy, na které se seznámí s chodem zaøízení
a poskytovanými slu�bami.

Slu�by poskytujeme od podìlí do pátku, a to v dobì 7:00 – 15:30.
Stacionáø lze navštìvovat dennì, nebo dle dohody a zájmu. Slu�by jsou
poskytovány na základì písemné smlouvy a platného ceníku.

Charita sv. Vojtìcha Slavièín Denní stacionáø pro seniory
Komenského 115 Hrádecká è. 235
763 21 Slavièín 763 21 Slavièín- Hrádek
Tel.: 577 343 843 Tel.: 577 341 444, mobil: 732 951 512

Provozovatel : Kontakt :

Blanka Pazderová

Novì vzniklý klub

Pøijïte si zahrát do nové tìlocvièny v SOŠ a SOU Slavièín.
Tréninky jsou ka�dou støedu od 16:00 do 18:00 hodin.

Pro bli�ší informace nás kontaktujte.

www: NKSlavicin.wz.cz, email: NKSlavicin@seznam.cz
tel: 776 191 849, 777 834 214

NK SLAVIÈÍN hledá hráèe na nohejbal.

Kontakty:
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Zprávy z „Domeèku pro dìti“
Naše zaøízení navštìvuje stále více pøedškoláèkù. Uèí se

zde angliètinu, šachy, tanec, malování, ale také netradièní
výtvarné techniky.

Co se týèe „Veselého malování“ (to je název zájmových
krou�kù, které u nás vede paní Vlasta Ïaïanová), nestaèí ji� kapacitnì
2 tyto krou�ky. Smìrem od rodièù dìtí je poptávka se �ádostí o otevøení
dalšího tohoto zájmového krou�ku.

Vyhovujeme této �ádosti a od bøezna tento zájmový krou�ek otvíráme;
bude se konat v pondìlky, a to v èase:14:30 16:00 hodin. I tento zájmový
krou�ek povede paní Vlasta Ïaïanová. Pøedškoláèci se s ní poprvé setkají
6. bøezna 2006.

Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
Informace o studiu v osmiletém a ètyøletém oboru na gymnáziu

podá a na návštìvu školy se tìší kdykoliv vedení školy.

Aktivity v únoru na gymnáziu

Postøehy z Itálie

Po listopadové stá�i ve Francii pokraèovali ve dnech 19. 1. – 26. 1. 2006
studenti a profesoøi školy v projektu návštìvou
italské školy v Castellammare di Stabia.

Stejnì jako mých pìt spolu�ákù, i já jsem mìla pøíle�itost strávit nìkolik
dnù v pravé italské rodinì a musím pøiznat, �e všechny vìhlasnì známé
pøedsudky o Italech jsou pravdivé. Hádky byly v „mé“ rodinì na denním
poøádku, pøesto mi nezbývalo nic jiného ne� obdivovat, s jakou lehkostí je
pøešli a ve vteøinì na nì zapomnìli. Italové jsou národ flegmatický, má to
však svou výhodu – netrápí je �ádný stres. Nikomu nevadí, kdy� stojíte
uprostøed køi�ovatky a bavíte se s kamarády. V Itálii vládne chaos, ve
kterém se všichni vyznají.

Na pohostinnost Italù však mù�eme skládat jen ódy. Jsou velmi pøátelští
a jako hostitelé velmi vstøícní a obìtaví a ka�dý den vám dá opravdu velkou
práci vysvìtlit, �e dva chody k veèeøi bohatì staèí a ty zbývající tøi rádi
odlo�íte na pozdìji, nicménì jejich kuchynì je opravdu výborná a milovník
tìstovin a pizzy má hody ka�dý den.

Za tìch nìkolik dnù mì Italové pøijali do rodiny skoro za vlastní a pøizná-
vám, �e louèení s krajem pod Vesuvem bylo velmi tì�ké.

Nela Zemèíková, sexta

V okresním kole matematické olympiády obsadila v kategorii 9. tøíd
základních škol a pøíslušných tøíd osmiletých gymnázií Petra
Semerádová z kvarty.

SOCRATES – Comenius

3. místo
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zuzana Lišková se umístila v okresním kole v konverzaci v jazyce
anglickém na které se konalo 14. 2. ve Zlínì.

Florbalové dru�stvo chlapcù postoupilo 13. 2. jako okrskového
kola do okresního kola.

v pøed-
mìtech matematika, jazyk èeský, obecné studijní pøedpoklady, do
kterých se zapojilo 317 škol. Ze všech srovnávaných tøíd v Èeské
republice dosáhla naše kvarta následující výsledky:

Dne 7. 2. probìhlo okresní kolo olympiády v nìmeckém jazyce, kde
Lenka Fojtù ze tøídy G-3 obsadila

Dne 14. 2. v okresním kole anglického jazyka se umístil Tomáš
Studeník na

Nela Zemèíková se umístnila dne 16. 2. na v okresním kole
konverzace v jazyce anglickém.

Dne 6. 2. byla zahájena výstava výtvarných prací studentù školy ve
výstavní síni na mìstském úøadì. Výstava potrvá do konce února.

Dne 10. 2. probìhl 10. reprezentaèní ples gymnázia, který organi-
zovaly tøídy septima a G-3.

Studenti školy mìli mo�nost dne 14. 2. vykonat profesní testy za
úèelem budoucí profesní profilace, ze všech studentù je absolvovalo
60 �ákù.

Dne 16. 2. uspoøádala škola okresní kolo v anglickém jazyce pro �áky
základních škol.

Pedagogové školy absolvovali další celodenní semináø na Gymnáziu
v Holešovì k vytváøení Školských vzdìlávacích programù, podle
kterých škola zaène povinnì vyuèovat 1. 9. 2007 od primy.

Josef Maryáš, øeditel

3. místì,

vítìz

4. místo

4. místì.

6. místì

Ve tøídì kvartì probìhly celostátní srovnávací testy SCIO

1. v matematice bylo 71 % tøíd horších ne� naše kvarta
2. v jazyce èeském bylo 84 % tøíd horších ne� naše kvarta
3. v obecných studijních pøedpokladech bylo 83 % tøíd horších

ne� naše kvarta.

Zájmový krou�ek „Veselé malování“ se svou vedoucí

Srdeènì všechny zveme na 6. roèník modeláøské soutì�e
„Slavièínského šikuly“

10. - 12. 3. 2006.

otevøena v sobotu 11. bøezna 2006 od 10:00 do 18:00 hodin
a v nedìli 12. bøezna 2006 od 8:00 do 11:00 hodin.

( 2. roèník Slavièínského wyhazováku a 2. roèník
Slavièínského zoubku). Tato velká modeláøská akce se uskuteèní v Soko-
lovnì Slavièín, a to ve dnech

Pro veøejnost bude tato výstava, kterou ka�doroènì navštíví a� 300
osob,

Vyhlášení výsledkù probìhne od 11:00 hodin v nedìli 12.bøezna 2006.
Na této akci najdete i prodejní stánky s modely, doplòky a potøeby pro

modeláøe. Probìhne zde i modeláøská burza; bude zde i prodejní stánek
s armádním zbo�ím.

Pøijïte, nebudete litovat.
Pedagogické pracovnice DDM

- Vedoucí nákupu
Po�adujeme
-
-

-

-
-
-
-
-

:
SŠ vzdìlání
vzdìlání nebo praxi
ve strojírenském oboru
praxi s vedením skladového
hospodáøství a expedicí
všeobecný technický pøehled
øidièský prùkaz sk. B
komunikaèní schopnosti
èasová flexibilita
spolehlivost

Na tuto pozici je nutné zaslat strukturovaný
�ivotopis s popisem dosavadní praxe na ní�e
uvedenou adresu.

- Vedoucí sekce - montá�
Po�adujeme :
-
-

-
-

-
-
-

SŠ nebo VŠ vzdìlání technického smìru
znalost problematiky výroby forem
a nástrojù
orientace v organizaci výrobních procesù
znalost technické dokumentace
a všeobecný technický pøehled
øídící a komunikaèní schopnosti
èasová flexibilita
spolehlivost

Na tuto pozici je nutné zaslat strukturovaný
�ivotopis s popisem dosavadní praxe na ní�e
uvedenou adresu.

praxe v nástrojárnì nutná
vyuèen ve strojírenském oboru
znalost problematiky kusové výroby
všeobecný technický pøehled
èasová flexibilita
øid. prùkaz sk. B
spolehlivost
zodpovìdnost

- Nástrojaø - montá� forem
Po�adujeme:
-
-
-
-
-
-
-
-

- Frézaø
Po�adujeme:
-
-
-
-
-
-
-

praxe na frézce
vyuèen ve strojírenském oboru
znalost problematiky kusové výroby
všeobecný technický pøehled
èasová flexibilita
spolehlivost
praxe v oboru

Pokud máte zájem o nabízené pozice, kontaktujte nás na ní�e uvedených èíslech:

Adresa firmy: Strojírenské kovovýrobní dru�stvo SKD, Husova 549,
687 71 Bojkovice, Èeská republika

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Bartošíková
Tel. 00420/572 610166, Fax :00420/ 572 641259

e-mail: ivana.bartosikova@skd-bojkovice.cz

Dále pøijmeme pracovníky do výroby na ní�e uvedené pozice:

pøijme do pracovního pomìru pracovníka na pozici:

Strojírenské kovovýrobní dru�stvo SKD
se sídlem v Bojkovicích se zamìøením na výrobu forem

a nástrojù pro automobilový prùmysl
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Výsledky 1. pololetí školního
roku 2005 – 2006 na ZŠ Vlára

Úspìch v angliètinì

ZŠ Vlára podala návrh
na ocenìní nejlepších pedagogù

I pøesto, �e je druhé pololetí školního roku
ji� v plném proudu, pøipomeòme si struènì
výsledky pololetí prvního.

Rodièe �ákù I. stupnì mohou být v naprosté
vìtšinì pøípadù s vysvìdèením svých ratolestí
spokojeni. Z 211 �ákù 1. – 5. roèníku nebyl ani
jeden �ák klasifikován nedostateènou.

175 prospìlo s vyznamenáním a 119 �ákù
pøineslo domù dokonce samé jednièky.

385 �ákù 6. – 9. roèníku bylo hodnoceno
následovnì: 118 �ákù prospìlo s vyzname-
náním, z toho 27 �ákù mìlo samé výborné. Mrzí
nás, �e pìt �ákù neprospìlo. Mají ovšem celé
druhé pololetí na to, aby se pokusili špatné
známky opravit.

Za pøíkladnou práci nebo za úspìchy v sou-
tì�ích si rodièe 49 �ákù pøeèetli na vysvìdèení
svých dìtí pochvalu. Naproti tomu za nevhodné
chování a porušování školního øadu obdr�eli
dva výteèníci druhý stupeò z chování.

Mgr. Karel Má�a,

Dne 16. února se �áci naší školy úèastnili
okresního kola konverzaèní soutì�e v anglic-
kém jazyce na Gymnáziu Jana Piveèky. Nejlépe
si vedla , �ákynì 9. D tøídy,
v konkurenci 15 úèastníkù z ostatních základ-
ních škol získala 2. místo a
ze 7. A, pøesto�e nebyla mezi prvními tøemi, se
velmi dobøe umístila ve své kategorii. Obìma
dìkujeme za dobrou reprezentaci naší školy
a k úspìchu blahopøejeme.

Sekce angliètiny ZŠ Slavièín

Jako ka�doroènì, tak i v letošním školním
roce budou pøi pøíle�itosti Dne uèitelù vyzna-
menáni nejlepší pedagogové Zlínského kraje.
Vedení naší školy spolu s celým pedagogickým
sborem navrhlo tøi paní uèitelky.

Za první stupeò jsou to paní uèitelky Bo�ena

zástupce øeditele

Vendula Šmotková

Nicola Machalová

Bìlohlávková a Ivana Panèíková. V le-
tošním školním roce slaví obì dvacáté
výroèí pùsobení ve folklorním souboru Slavièá-
nek a zároveò tøicáté výroèí své pedagogické
praxe. Vìøíme, �e nemalé úspìchy, profesio-
nální pøístup, usilovnou mravenèí práci a lásku
k folklóru a k dìtem vezme krajská komise v úva-
hu a paní uèitelky ocenìní opravdu obdr�í.

Za druhý stupeò navrhujeme ocenit paní Bo-
�enu Dvoøákovou, vynikající uèitelku angliètiny
a zanícenou organizátorku studijních pobytù na-
šich �ákù v Anglii. Toto ocenìní by si zaslou�ila
za svoji celo�ivotní obìtavou práci s dìtmi.

Mgr. Marie Hrbáèková, zástupce øeditele

První pomoc
- souèást základního vzdìlání

Pomáháme nemocným

Spolupráce škol

Vèasná a správnì poskytnutá první pomoc
mù�e èlovìku zachránit �ivot, nebo zmírnit
následky úrazu. To víme všichni. Ale ruku na
srdce – doká�ete to? O to, aby správné poskyt-
nutí první pomoci bylo pro naše �áky samo-
zøejmostí, usilujeme po celou dobu jejich školní
docházky. Dozvídají se, co je první pomoc, jak se
zachovat v roli záchranáøe, jak ošetøit krvácení,
uèí se obvazovou techniku.I letošní osmáci
zjistili, �e správnì zvládnout resuscitaci není
vùbec jednoduché. Pod vedením zdravotní
sestry paní Pavly Sudkové se však jejím zákla-
dùm nauèili a také si ji všichni zkusili v praxi na
resuscitaèní loutce.

Rádi bychom touto cestou podìkovali paní
Pavle Sudkové za trpìlivost a snahu pøedat své
zkušenosti našim �ákùm.

Mgr. Gabriela Šuráòová

Hipoterapie ( té� hiporehabilitace ) je moderní
metoda, pøi které vyu�íváme konì – jeho osob-
nosti a pohybu jeho høbetu k rehabilitaci pacientù
s rùznými typy nemocí. Slou�í ke zlepšení, ob-
novì a stabilizaci duševní a tìlesné kondice.
Hipoterapie má v dnešní dobì ji� velmi široké
pou�ití a to nejen v medicínì.

To je zaèátek dopisu zaslaného na naši školu
s pohlednicemi a �ádostí o veøejnou sbírku – 1ks
pohlednice za 20,- Kè. Díky dobré motivaci
tøídních uèitelù, ale i kladnému vztahu dìtí a mlá-
de�e k tomuto ušlechtilému zvíøeti, jsme odeslali
obèanskému sdru�ení Centrum koní pro hipo-
terapii èástku 3 670,- Kè.

Marie Tomaníková,

Probíhající pøíprava školního vzdìlávacího
programu vy�aduje u�ší a intenzivnìjší spolu-
práci mezi ZŠ Vlára a jejími spádovými školami.
Proto zástupce øeditele školy spolu s výchovnou
poradkyní navštívili koncem ledna samostatné
školy v Šanovì a Rokytnici, kde se s øeditelkami
zaøízení radili o dalších spoleèných postupech

vychovatelka

v tomto nároèném a dùle�itém
období. Dohodli se na èastìj-
ších pracovních schùzkách, na
spoleèných srovnávacích pro-
vìrkách v hlavních pøedmìtech
a na spoleèném postupu pøi
výuce cizích jazykù. Zde je
velmi dùle�ité zahájit tuto
výuku ze stejných uèebnic na
všech školách.

V lednu probìhla na naší
škole také exkurze �ákù 5. roè-
níku ZŠ Malé Pole. �áci si
mohli za doprovodu pana
zástupce prohlédnout prostory
školy, tøídy i odborné uèebny,
tìlocviènu, jídelnu i školní bufet
a také se seznámili s naší vzdì-
lávací nabídkou. Vìøíme, �e
u�ší spolupráce se spádovými
školami se bude dále rozvíjet
a usnadní pøechod �ákù na
II. stupeò. Pøedevším ale
oèekáváme zlepšení informo-
vanosti o školních a mimoškol-
ních aktivitách.

Mgr. Nadì�da Zemánková,
výchovný poradce

Dovolujeme si Vás pozvat na
veøejnou schùzi našich organizací,

která se uskuteèní
v

.
Rádi Vás uvítáme.

KOV KSÈM Slavièín

pondìlí 6. bøezna v 16:00 hodin
v sále restaurace Zálo�na

Základní škola Vlára
Vlára Slavièín

VODO – TOPO
Sv. Štìpán 65

Vám nabízí prodej a montá�
Kotlù - na tuhá palivaVIADRUS U26

19% DPH
4èl. -
5èl. -
6èl. -

19 827 Kè
21 285 Kè
22 743 Kè

V pøípadì montá�e
5% DPH

17 494 Kè
18 781 Kè
20 067 Kè

Další topenáøský
a vodoinstalatérský materiál

naleznete na
www.topenilevne.wz.cz

tel.: 603 264 099

ZÙBEK ZDENÌK
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SOŠ Slavièín
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ve dnech 10. a 14. listopadu
probìhly volby do Školské rady. Za
zøizovatele byli do rady jmenováni: Ing. Pavel
Studeník a Ing. Milan Chovanèík. Od zákonných
zástupcù a zletilých �ákù obdr�eli nejvíce hlasù:
Ing. Zdenìk Budiè a Bohumil Ïulík. Od peda-
gogù obdr�eli nejvíce hlasù: Mgr. Jaroslav Vrba
a Bc. Miroslav Poláèek. První zasedání Školské
rady probìhlo 6. února 2006.

V dobì od 4. do 31. ledna probìhla v míst-
nosti Mìstského Infocentra Slavièín výstava
výtvarných prací �ákù SOŠ Slavièín. Šlo o vùbec
první veøejnou výstavu tohoto druhu.

Studenti oboru Sociální péèe-sociálnìsprávní
èinnost tak dostali mo�nost prezentovat své
práce i mimo budovu školy. Celá akce se setkala
s pøíznivým ohlasem veøejnosti.

Dne 13. února se naši �áci zúèastnili turnaje
ve florbale ve Sportovní hale SK Slavièín, kde
obsadili 2. místo.

V mìsíci únoru se konalo okresní kolo
Olympiády v anglickém a nìmeckém jazyce.
Zúèastnily se jich studentky SP-3.

�áci oboru Kuchaø- èíšník se dne 16. 2.
zúèastnili v hotelu Grand v Uherském Hradišti
soutì�ní akce s názvem: Krušovické èepování
oblastní kolo Morava, kterou poøádal pivovar
Krušovice spolu se SŠ hotelovou a obchodní
Uherské Hradištì. V konkurenci deseti dalších
škol Zlínského kraje se umístili na 4. místì.

Dne 27. února se �áci závìreèných roèníkù
zúèastnili semináøe s názvem Jak se ucházet
o zamìstnání, který se konal na Úøadu práce ve
Zlínì. �áci zde získali cenné informace i prak-
tické dovednosti v oblasti pracovnìprávních
vztahù.

Dne 27. února se vybraní studenti ètvrtých
roèníkù zúèastnili v Dubnici nad Váhom vìdo-
mostní soutì�e „O Evropské unii“ v rámci pøíhra-
nièní spolupráce škol v projektu INTERREG IIIA
Èeská republika – Slovensko. Soutì� se konala
v SOU strojním a elektrotechnickém v Dubnici
nad Váhom.

Dorost B

12. roèník mìstské ligy

Poøadí jednotlivcù:

, který hraje krajský pøebor je na
5. místì, zatím má na svém kontì 12 bodù za
6 vítìzství.

odehráno je ji� 11 kol.
Soutì�e se ji� zúèastnilo 121 závodníkù, z toho
9 �en. Soutì� je stále velmi vyrovnaná, o stupnì
vítìzù jsou ve høe stále 4 dru�stva, pøekvapit
mohou i další.

1. Vašièka Roman

1. Raková Kamila

1.Sláma Pavel
2. Fojtík Bronislav
3. Ivaniš Karel

Zájemci o pronájem ku�elny - Pavel Sláma,
tel. 604 715 537.

Prùbì�ná tabulka dru�stev :
1. Policie 11 0 0 939,5 88: 22 22
2. P-team 9 0 2 921,1 81: 29 18
3. Prometal 9 0 2 857,0 72: 38 18
4. Mikho 8 0 3 856,3 70: 40 16
5. Dokotex 7 0 4 878,6 70: 40 14
6. Šéfíci 7 0 4 876,7 69: 41 14
7. Dorost 7 0 4 822,0 54: 56 14
8. TVD 6 0 5 860,2 67: 43 12
9. Camo 6 0 5 827,5 54: 56 12

10. ZŠ-Vlára 4 0 7 829,3 54: 56 8
11. VTUVM 3 0 8 799,1 42: 68 6
12. PGI 3 0 8 765,5 37: 73 6
13. SV 3 0 8 764,2 33: 77 6
14. Emilio 2 0 9 738,0 31: 79 4
15. Mayin pub 2 0 9 737,0 34: 76 4
16. Radnice 1 0 10 764,2 24: 86 2

Amatéøi:

�eny:

Profi:

2. Motúz Zdenìk
3. Juøík Jan

2. Bartošová Ivana
3. Holeèková Vladimíra

Svùj pøedsezónní cíl si splnili futsalisté Jere-
vanu Slavièín a suverénnì postoupili do Mistrov-
ství Èeské republiky, kterého se ve dnech
4. a 5. bøezna 2006 zúèastní v Luhaèovicích
6 nejlepších celkù naší extraligy po základní èásti
CL. Vítìzem základní èásti je ji� PREMIUM
Havíøov, JEREVAN Slavièín s nejvìtší pravdì-
podobností skonèí na 2. místì, co� znamená
spoleènì s Havíøovem pøímý postup do semifi-
nále Play off a týmy na 3. a� 6. místì si to rozdají
v jediném souboji o postup do semifinále a støet-
nout by se mìli DAS VPS Polièka proti VOKNU
Kromìøí� a CHEMCOMEX Praha nastoupí proti
KLIMCU Darkovice.

Zmìnit poøadí mù�e ještì poslední ligové dvou-
kolo 25. 2. 2006, kdy Jerevan nastoupí v Luha-
èovicích proti Darkovicím a Havíøovu a k defini-
tivnímu 2. místu v tabulce mu staèí uhrát jeden
bod ze dvou utkání.

JEREVAN Slavièín – FENIX Neratovice 7 : 1
(F. Macek 3, M. Both, J. Hnaníèek, R. Soja, M.
Ocelík)
JEREVAN Slavièín – ADRIA Nový Bor 8 : 1
(Macek 3, Zd. Otava, P. Švach, R. Soja,
M. Both, M. Ocelík)

JEREVAN Slavièín - BÌLOVES Náchod 2 : 2
(M. Dorùšek, T. Švach)
JEREVAN Slavièín - SICO Jilemnice 10 : 1
(Zd. Otava 4, P. Pastyøík 2, F. Macek, R. Soja,
M. Both, T. Švach)

Pøipomeòme si ještì pøedchozí výsledky
slavièínského týmu:

!!!

28. ledna 2006 ve Sportovní hale ve Slavièínì

11. února 2006 ve Sportovní hale v Náchodì

Slavièínský Jerevan tak bude znovu bojovat o
nejvyšší pøíèky a jeho bilance za pìtileté
úèinkování v extralize futsalu je úctyhodná.
- sezóna 2001/2002 – titul Mistra Èeské repub-

liky (Play off v Kladnì )
- sezóna 2002/2003 – 3. místo v Èeské repub-

lice (Play off v Luhaèovicích )
- sezóna 2003/2004 – 3. místo v Èeské repub-

lice (Play off v Novém Boru )
- sezóna 2004/2005 – 6. místo v Èeské repub-

lice (ovlivnìno ale vylouèením vicemistrù
Evropy z ME v Bìlorusku 2004)

- sezóna 2005/2006 – ???

Jerevan
bude bojovat o titul Mistra ÈR

SS ¡OOS¡
SLAVIÈÍN

Ing. Miroslav Kadlec

Vedení a hráèi SK JEREVAN Slavièín
zvou srdeènì své pøíznivce

na Mistrovství Èeské republiky
ve dnech 4. a 5. 3. 2006 v Luhaèovicích

Program Play off v sobotu 4. bøezna 2006:

Program Play off v nedìli 5. bøezna 2006

14:00 DAS VPS Polièka – VOKNO Kromìøí�
15:30 CHEMCOMEX Praha – KLIMCO

Darkovice

17:30 JEREVAN Slavièín – DAS VPS Polièka
nebo VOKNO Kromìøí�

19:00 PREMIUM Havíøov – CHEMCOMEX
Praha nebo Darkovice

9:30 utkání o 3. místo
11:00 finálové utkání o Mistra ÈR

17:00 Slavnostní zahájení
Mistrovství Èeské republiky

13:00 slavnostní ukonèení Mistrovství ÈR

Více informací o dìní v Jerevanu
a v èeské sálovce najdete na webových
stránkách www.jerevan-slavicin.wz.cz

a www.futsal-salovyfotbal.com.

Zprávy oddílu ku�elek
Naplno se rozbìhla jarní èást

všech pìti soutì�í.
ve 3. lize skupiny D mu patøí

7. místo po 17 odehraných kolech (bilance 7
vítìzství, 8 porá�ek, 2 remizy), kde se propra-
covalo díky dvìma vítìzstvím v posledních
kolech nad Pøerovem 5 : 3 a Dubòany 6,5 : 1,5.

Mezi jednotlivci je na 1. místì Pavel Sláma
s prùmìrem 570 ku�elek, Ivo Fila je na 11., Libor
Pekárek na 14. a František Novák na 16. místì.

Další domácí utkání odehraje 18. 3. proti
Vyškovu B (ku�elna Luhaèovice v 9:00 hodin).

je v pøeboru Zlínského kraje na
2. místì (bilance 11 - 0 - 5). V odvetách zatím 5x
zvítìzilo a prohrálo jen v Luhaèovicích. Díky
tomu je stále ve høe o postup. Z jednotlivcù je
nejlepší Pavel Budín na 2. místì (prùmìr
421 ku�elek), Alena Dukátníková je na 5. místì
(420 ku�elek).

17. 3. v 17:00 hodin pøivítá na domácí ku-
�elnì silné Luhaèovice D, 31. 3. zakonèí soutì�
s týmem OtrokovicA.

je po 19. kole Zlínské soutì�e na
pìkném 3. místì (bilance 15 - 0 - 4)a má také na
postup do vyšší soutì�e. V odvetách 5x zví-
tìzilo a 2x odešlo pora�eno. V soutì�i jednot-
livcù je nejlepší Josef Václavík na 15. místì
(prùmìr 392 ku�elek).

Zápasy v bøeznu: 5. 3. – Luhaèovice E,
12. 3. Zlín D, v�dy od 9:00 hodin

hraje 2. ligu dorostu sk C. Na jaøe
se mu zatím velmi daøí, ve všech 5 zápasech
zvítìzilo a posunulo se na 5. místo v tabulce
(bilance 9 - 1 - 6).

Mezi jednotlivci je Kamil Vrána na 13. místì
(prùmìr 411 ku�elek), Tomáš Rak je na 15. mís-
tì (prùmìr 406 ku�elek), Libor Pekárek ml. je na
19. místì (prùmìr 403 ku�elek).

Další domácí zápas sehrají dorostenci 19. 3.
od 10:00 hodin proti Valašskému Meziøíèí.

Dru�stvo A:

Dru�stvo B:

Dru�stvo C:

Dorost A:

SK Snipers AISE Slavièín

- oddíl florbalu
Mu�iA

Mu�i B

Starší �áci

Zápasy 15. a 16. kola odehráli
slavièínští florbalisté v domácím
prostøedí. V prvním duelu s mu�stvem Sivic se
však projevila absence nìkolika nemocných
hráèù a oslabený tým svému soupeøi podlehl
3 : 2. Skóre utkání otevøel a� po dlouhém èekání
Tománek, který zaskoèil sivického brankáøe
støelou z hrotu pøesilovkové formace. Hostùm se
pak povedlo vyrovnat a další zmìna skóre pøišla
a� na zaèátku tøetího dìjství, kdy se pøesným
a razantním pøíklepem z úhlu prezentoval
Máèala. Jenom�e o své tìsné vedení Snipers
znovu pøišli. Po chybì v rozehrávce hosté skóro-
vali z brejku a zanedlouho pøidali ještì jeden
úspìšný prùnik, který znamenal prohru
Slavièína 3 : 2.

Ve druhém zápase pak Snipers podle
pøedpokladù roznesli poslední tým tabulky
Dohodu Brno 16 : 5.

Vítìzná šòùra rezervního mu�stva nebere
konce, na svém kontì mají mu�i B ji� 14 výher.
Na konci ledna se jim podaøilo v dùle�itém klání
porazit celek Zlína 4 : 2, poté si poradili s Uher-
ským Brodem 8 : 1. Pøed domácím publikem se v
únoru prezentovali výhrami 5 : 1 nad Bystøicí pod
Hostýnem a 9 : 0 nad týmem Zásobování.

V tabulce nále�í béèku“ druhá pøíèka, avšak
na vedoucí Prostìjov ztrácí pouhé dva body a
má dva zápasy k dobru.

Dru�stvo starších �ákù zkompletovalo trojici
domácích turnajù florbalového oddílu a pøed
zraky svých pøíznivcù nejprve pøehráli Uherské
Hradištì 8 : 0, poté podlehli Uherskému Brodu
0 : 6 a nakonec porazili Orel Šitboøice vysoko
9 : 1.

Vít Zemèík

„
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1. Pøehled finanèních darù Mìstské nemocnici Slavièín:
Mìsta a obce: Fyzické a právnické osoby:

Celkem v roce 2005 143 000 Kè
Celkem v roce 2005 165 500 Kè
Penì�ní dary od pacientù celkem: 90 795 Kè

Mìsto Brumov-Bylnice 10 000 Kè Ing Tomeèek František 10 000 Kè
Obec Drnovice 3 000 Kè TVD–Technická výroba a.s. 100 000 Kè
Obec Jestøabí 5 000 Kè Hostinec u Talafy 3 500 Kè
Obec Lipová 6 000 Kè AGROL Spol. s.r.o. 2 000 Kè
Obec Louèka 5 000 Kè Nedavaška Jaroslav - TOFI 5 000 Kè
Obec Návojná 5 000 Kè TASTECH 20 000 Kè
Obec Nedašov 5 000 Kè REMERX, s. r. o. 20 000 Kè
Obec Petrùvka 25 000 Kè KOVOS, spol. s r. o. 5 000 Kè
Obec Poteè 5 000 Kè
Obec Rokytnice 7 000 Kè
Obec Rudimov 5 000 Kè
Obec Slopné 10 000 Kè
Obec Štítná nad Vláøí 10 000 Kè
Obec Tichov 5 000 Kè
Obec Újezd 10 000 Kè
Obec Vlachova Lhota 5 000 Kè
Obec Vlachovice 20 000 Kè
Obec Vysoké Pole 2 000 Kè

Podìkování
Mìstská nemocnice Slavièín dìkuje všem sponzorùm z øad soukromých

podnikatelù, pacientù nemocnice i obecních a mìstských úøadù, kteøí jí
v roce 2005 darovali finance, které bylo mo�no pou�ít na obnovu zasta-
ralých pøístrojù, pøípadnì jejich nutné opravy.

Vìøíme, �e nám svou pøízeò zachováte i v letošním roce.
MUDr. Libor Palkovský, øeditel Mìstské nemocnice Slavièín

2. Pøehled Hospitalizace v roce 2005 podle místa bydlištì.
Bohuslavice nad Vláøí 11 Poteè 33
Brumov-Bylnice 258 Rokytnice 22
Drnovice 22 Rudimov 23
Haluzice 7 Slavièín 306
Hostìtín 9 Slopné 22
Jestøabí 14 Šanov 32
Køekov 5 Štítná nad Vláøí-Popov 101
Lipová 19 Tichov 14
Louèka 47 Újezd 45
Návojná 43 Val.Klobouky 205
Nedašov 70 Vlachova Lhota 7
Nedašova Lhota 35 Vlachovice 92
Petrùvka 14 Vysoké Pole 35
Pitín 4 Ostatní 29
Celkem bylo v roce 2005 hospitalizováno
v Mìstské nemocnici Slavièín 1 524 pacientù.

SVOZ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
Firma JOGA Luhaèovice, s. r. o., provede v sobotu 1. dubna 2006 svoz
nebezpeèného odpadu a s tím i obalových kovù v bìlavých pytlích k tomu
urèených (plechovky, konzervy od potravin).

Mezi nebezpeèný odpad patøí: �árovky, záøivky, baterie, monoèlánky,
autobaterie, staré léky, barvy, plechovky od barev, øedidla, rozpouštìdla,
kyseliny, oleje, filtraèní materiály (olejové filtry), lepidla, lednièky, rádia,
televizory, èistící tkaniny, pesticidy, fotochemie, pneumatiky apod.

Ladislav Hlavica,

Místa a èas svozu: stanovištì èas
Nevšová
Slavièín

Hrádek

- za prodejnou Smíšené zbo�í, è. p. 58 7:30 - 8:15
- v ul. Luhaèovská u mostu 8:30 - 9:00
- v ul. Ševcovská u è. p. 598 9:05 - 9:25
- na Horním námìstí naproti domu è. p. 96 9:30 - 10:15
- u køi�ovatky ulic MladotickáHrnèíøská 10:20 - 10:50
- ve ètvrti Vlára za prodejnou Vlárka 10:55 - 11:45
- nad hotelem u køi�ovatky ulic Dlouhá - Luèní 11:50 - 12:30
- u hostince U Zemánkù, è. p. 7 12:35 - 13:05

Divnice - pøed prodejnou Smíšené zbo�í, è. p. 67 13:15 - 13:45

Nebezpeèný odpad pøedejte osobnì na stanovišti ve stanoveném
èase pracovníkùm firmy JOGALuhaèovice, s. r. o. , neodkládejte jej
bez pøedání! odbor organizaèní a správní

Vzdìlávací støedisko
Nadace Jana Piveèky informuje

�

�

�

Vzdìlávací støedisko NJP zdarma

nezamìstnaní, mláde�, matky na mateøské dovolené, handi-
capovaní, národnostní menšiny, osoby bez pøístøeší – dìti z DD.

v pøípadì momentální volné kapacity.

PO, ST, ÈT 12:00 - 20:00,

ÚTERÝ od 14:30 do 16:30

Základy ovládání PC – 2 kurzy

Bøeznové kurzy jsou ji� obsazeny
zaøazováni do kurzù podle poøadí pøihlášení

umo�òuje pøístup a vyu�ívání
poèítaèové techniky a internetu pøednostnì tìmto cílovým skupinám:

Zájemci mimo výše uvedené cílové skupiny mohou støedisko vyu�ívat
kdykoliv Stejnì tak se mohou
pøihlásit i do vzdìlávacích kurzù, kam budou zaøazeni, pokud kurz
nebude plnì obsazen zájemci z cílových skupin.
Provozní doba VSNJP: mimo tuto dobu po
dohodì s pracovníky nadace v pracovní dobì dennì (7:30 - 16:00).
V dobì konání vzdìlávacích kurzù je provozní doba omezena.
Ka�dé je ve støedisku v provozu èítárna.
Mohou se zde setkávat milovníci kní�ek a ètení všech vìkových
kategorií. Asistenci v èítárnì zajiš�ují studenti Gymnázia Jana Piveèky
Michal Filák a Ivana Èastulíková. Ka�dý si mù�e pøinést svou oblíbenou
knihu, na kterou by chtìl ostatní upozornit.

(seznámení s poèítaèem, WORD,
EXCEL, Internet). Jedná se o intenzivní týdenní kurzy (4 hodiny dennì)
které by mìly uchazeèùm poskytnout základní vìdomosti a zruènosti
v pou�ívání PC. , zájemci se mohou
dále hlásit a budou .
Aktuálnì zaøazujeme uchazeèe do dubnových kurzù. Pøihlásit se mù�ete
osobnì nebo telefonicky na èíslech 577 342 822 nebo 739 095 315. Kurzy

Kurzy plánované na bøezen 2006:

PODÌKOVÁNÍ firmì PROMETAL, s.r.o.
Nadace Jana Piveèky upøímnì dìkuje spoleènosti PROMETAL, s r. o.

Hrádek, za jejich rozhodnutí vìnovat výtì�ek z tomboly jejich
reprezentaèního plesu naší nadaci. Velmi si vá�íme nejenom tìch 12 000,-
- Kè, které nám po plese pøišly na úèet, ale i samotného rozhodnutí takto
podpoøit naši nadaci. Vnímáme to jako projev dùvìry v naši práci a budeme
se sna�it pùsobit ve mìstì a v regionu tak, abychom si podobnou podporu
zaslou�ili. Náš srdeèný dík patøí také všem úèastníkùm plesu, kteøí touto
formou nadaci pøispìli. B. Filáková, øeditelka NJP

Palièkování – kurz bude cca 2 - 3mìsíèní ve frekvenci 1x týdnì. Bude
probíhat v èp. 96 v odpoledních èi podveèerních hodinách. Zájemci se
mohou hlásit v nadaci.

Informace o aktivitách støediska mù�ete dostat osobnì v nadaci (Horní
námìstí 111), nebo na výše uvedených telefonních èíslech, na poboèce
Úøadu práce ve Slavièínì, ve školách, na sociálním odboru MìÚ Slavièín
a pravidelnì je budeme zveøejòovat ve Slavièínském zpravodaji a na
webových stránkách NJP –

Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Bc. Bo�ena Filáková, øeditelka NJP

www.pivecka.cz.

budou opakovány a�
do uspokojení zájmu
všech uchazeèù.

Absolventi kurzù
dále mají (v provozních
hodinách, nebo po do-
hodì i mimo nì) mo�-
nost ve støedisku pro-
cvièovat si novì získa-
né vìdomosti a doved-
nosti za asistence
pracovníkù støediska.
Vytvoøené písemnosti
je mo�né si vytisknout
a odnést s sebou.
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kVýroba, prodej a montá� plastových oken a dveøí.
Kanceláø:

Tel./Fax: mobil:
E-mail:

Hotel Alfacentrum, Masarykovo námìstí 42,
766 01 Valašské Klobouky

577 001 753, 603 231 364
,klobouky@abxokna.cz www.abxokna.cz

výroba plastových oken a dveøí z kvalitního
nìmeckého profilového systému KBE
pouze 5komorový systém
znaèkové celoobvodové rakouské kování MACO
nebo nìmecké SIEGENIA - AUBI ve standardu
teplá dvojskla 4 16 4 o U = 1,1 Km
záruka na okna 5 let, odborný a pozáruèní servis
úspora nákladù na topení cca 30 %

2

dále provádíme montá�: - eurooken
- sekvenèních gará�ových vrat
- parapetù
- �aluzií
- sítí proti hmyzu

�

�

�

�

�

�
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5. 3. OBRAZY - KRESBY

VÝSTAVA OBRAZÙ JAROSLAVA JEØÁBKA

ZÁCHVÌVY POEZIE - fotografie Mirka Slámeèky

10:30

infocentrum

Radnice

Galerie Jasmín

Radnice,
Mìstské- zahájení výstavy akademického malíøe

Jaroslava Jeøábka u pøíle�itosti jeho �ivotního jubilea

do 30. 3.

do 20. 4.

1. 3. – 5. 3. VALAŠSKÉ KØOVÍ

2. 3. SLAVIÈÍN V DÁVNÉ MINULOSTI I PØÍTOMNOSTI

2. 3. DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V KNIHOVNÌ

11. 3.
2. 3.

12. 3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ SOUTÌ�E
SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA

22. 3. SLAVIÈÍNSKO MOJE, ZDRÁVO BUÏ

divadelní pøehlídka Sokolovna

Mìstská knihovna

Mìstská knihovna

Mìstská knihovna

19:00

10:00 - 18:00
8:00 - 11:00

11:00

18:00

SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA
1

Sokolovna

Kultura

Výstavy

Pøipravujeme na duben:
7. 4.

21. 4.
22. 4.
23. 4.

9. 4. - 30. 4.
7. 4. - 31. 5.

VALAŠSKÝ A SLOVENSKÝ KUMŠT

PRO RADOS� AJ U�ITEK
JARNÍ JAZZOVÝ VEÈER
JARNÍ KONCERT PÌVECKÝCH SBORÙ
SVATOVOJTÌŠSKÝ JARMARK

VÝSTAVY
Jaroslav JEØÁBEK - sochy, plastiky
VÝSTAVA HISTORICKÉ A SOUÈASNÉ OBUVI

Sokolovna

Sokolovna
Sokolovna
Horní námìstí

Radnice
Mìstské infocentrum

Ji� tradièní knihovnickou událostí se v prùbìhu posledních let stává
bøeznová propagace internetu a informaèních slu�eb v knihovnách celé
Èeské republiky.Ani naše knihovna se nezapomíná pravidelnì zapojovat a
lákat své pøíznivce na øadu zajímavých akcí. Tyto jsou urèeny jak �ákùm
a studentùm všech místních škol, tak i veøejnosti.

Pro �áky a studenty nabízíme následující besedy a knihovnické lekce,
které mohou vyu�ít uèitelé obou základních škol, gymázia i pracovnice ve
školních dru�inách:

Pro 1. stupeò ZŠ
– 1. a 2. tøídy ZŠ, dru�ina
(propagace webové stránky mìsta

Slavièína, informace k historii Slavièína, vìdomostní soutì� znalostí
o našem mìstì) – 3. a 5. tøídy ZŠ

(z pokladnice naší lidové slovesnosti) – 6. tøídy ZŠ, reálné gymnázium
– 7. tøídy ZŠ, reálné

gymnázium
– 8. a 9. tøídy ZŠ, reálné

gymnázium
– 8. a 9. tøídy ZŠ, reálné gymnázium

zábavné odpoledne se slovníky,
encyklopediemi, internetem pro dìtské návštìvníky knihovny, dru�ina

�

�

�

�

�

�

„Pohádkový a zábavný internet“
„Co víte i nevíte o našem mìstì“

„Povìsti a vyprávìnky z našeho kraje“

„Osobnosti a spisovatelé Slavièínska“

„Pøíroda Slavièínska“
„Vìdomosti v hrsti“ –

Pro 2. stupeò ZŠ i gymnázium
„Dìtský rok na Slavièínsku“�

!!!AZALKA!!!
Najde se nìkdo, kdo poskytne domov 7-10leté
køí�ence labradora
Jde o fenku, která je témìø slepá a trpí cukrov-
kou. Potøebuje nìkoho, kdo by s ní byl v neustá-
lém kontaktu, pøi svém zraku nemù�e být sama
a bude potøebovat pravidelnì píchat inzulín.
Finanèní pomoc na léèbu pøislíbena. Informace:
605 436723 nebo lenka 77@atlas.cz

Azalce?

MO Èeský svaz �en poøádá

dìtského ošacení a sportovních potøeb
v sále Sokolovny Slavièín

Út 21.3. od 12:00 do 18:00 hodin

St 22.3. od 12:00 do 18:00 hodin

JARNÍ BAZÁREK

NEPØEHLÉDNÌTE!
TJ SOKOL Slavièín

PRO �ENY

PRO DÌTI PØEDŠKOLNÍHO VÌKU

pøipravuje na mìsíc kvìten 2006

- zábavná sportovní soutì� �en
o putovní pohár starosty mìsta

- ve spolupráci s Domem dìtí
a mláde�e ve Slavièínì zábavé odpoledne

„Poznáváme svìt“

Termíny budou upøesnìny
v dalším èísle zpravodaje.

Zveme všechny v hojné úèasti.

Pro veøejnost uskuteèníme v prostorách mìstské knihovny:

– vlastivìdná beseda s
panem Josefem Šèuglíkem, správcem Mìstského muzea ve Slavièínì

báje, povìsti, zvyky, obyèeje
našeho kraje v literatuøe a písni s akademickým malíøem Jaroslavem
Jeøábkem.

“- Den otevøených dveøí v knihovnì, internet
zdarma, tematické výstavy publikací, v rámci tohoto dne program –
„Dámská jízda“ – internet pro �eny, prezentace �enské literární a
èasopisecké produkce, zajímavých webových stránek pro �eny, které se
chtìjí seznámit s internetem. Dne 2. 3. 2006, od 10:00 do 18:00 hodin.

– výstava fotografií a obrazových materiálù ze �ivota
a èinnosti akademického malíøe Jaroslava Jeøábka pøi pøíle�itosti jeho
70. narozenin. V mìstské knihovnì po celý mìsíc bøezen.

�

�

�

�

„Slavièín v dávné minulosti i pøítomnosti“

Dne 2. 3. 2006, zaèátek v 19:00 hodin.

„Slavièínsko moje, zdrávo buï“ –

Dne 22. 3. 2006, zaèátek v 18:00 hodin.

„Pøijïte na internet

„Mìsto mého �ití“

Doufáme, �e naše nabídka pro Vás, milí ètenáøi a návštìvníci
knihovny, nestojí pouze za pøeètení, ale pøedevším za aktivní úèast
na všech tìchto poutavých poøadech, je� Vám mohou být jak zdrojem
zábavy, tak i pouèení.

E. Malíková, G. Klabaèková

OBJEDNÁVKY: 603 551 287, 577 336 006 (po 19. hodinì)

NOVÌ OTEVØENO
KADEØNICTVÍ ŠURÁÒOVÁ

MLADOTICKÉ NÁBØE�Í 848, SLAVIÈÍN
(prostory cestovní kanceláøe SUN TOUR, vedle BTH )

PØI VAŠÍ PRVNÍ NÁVŠTÌVÌ 10% SLEVA.

DNE 1. 3. 2006

Bøezen - Mìsíc internetu v Mìstské knihovnì Slavièín
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Ètvrtek 2. bøezna

Pátek 3. bøezna

15:45 hodin

16:00 hodin

- Parodie na známou cestu
Re�ie: Jan Julínek

Doba pøedstavení: 90 min, bez pøestávky

18:00 hodin

19:00 hodin

- Pøenesení rozhlasové hry na divadelní
prkna s mo�ností vidìt její vznik

Autor a Re�ie:
Romana Bohunská

Doba pøedstavení: 60 min, bez pøestávky

21:00 hodin

15:00 hodin

Hra bude odehrána v menším komor-nìjším
prostoru a tím i pro menší poèet divákù.
Vstupenky na toto pøedstavení je mo�no
zarezervovat v mìstském nfocentru. Hra
bude reprízována.

Re�ie: Dalibor Balák
Doba pøedstavení: 45 min, bez pøestávky

17:00 hodin

19:00 hodin

- Tragikomická groteska ze �ivota ka�dého z
nás

Autor:Andrea Hoffamnová
Re�ie: Andrea Hoffmanová,

Linda Haburová
Doba pøedstavení: 120 min, bez pøestávky

22:00 hodin

Zahájení VALAŠSKÉHO KØOVÍ 2006

CESTA KOLEM SVÌTA

�IVOT NEDOCENÍŠ

KRYSY

NO END

Divadelní soubor SemTamFór Slavièín

RADIO IVO Hranice

Divadelní soubor SemTamFór Slavièín

DS DELIRIUM Ostrava

Rozborový semináø - DS SemTamFór

Rozborový semináø - RADIO IVO

Rozborový semináø - Divadelní soubor
SemTamFór

Rozborový semináø - DS DELIRIUM

!!! pouze pro
omezený poèet - detektivní hra na motivyanglických

autorù.divákù !!!

Sobota 4. bøezna
10:30 hodin

-Adaptace povídky Strašidlo Cantervillské
Re�ie: soubor

Doba pøedstavení: 40 min, bez pøestávky

12:00 hodin

15:00 hodin

- Niterná zpovìï èeské spisovatelky aneb
demytizovaná Bo�ena Nìmcová

Autor: František Pavlíèek
Re�ie: Roman Švehlík

Doba pøedstavení: 105 min, bez pøestávky

18:00 hodin

20:00 hodin

- Úchvatný pøíbìh poctivého a slušného
antihrdiny, na nìj� místo šlehaèky zbyly
pouze rány.

Re�ie: Miroslav Strouhal
Doba pøedstavení: 85 min, pøestávka

22:00 hodin

10:30 hodin

- Pohádka o jedné malé vesnièce a tøíhlavém
drakovi

Re�ie: Jana Pluhaøová
Doba pøedstavení: 50 min, bez pøestávky

12:00 hodin

12:30 hodin

Re�ie: Elena Beštová
Doba pøedstavení: 20 min, bez pøestávky

13:00 hodin

DS KŠANDYI Brno

Divadlo Brod Uherský Brod

Nová scéna Hustopeèe

MALÁ SCÉNAZlín

Divadelníci z Uhrovce – Slovenská
republika

STRAŠIDLO

DÁVNO, DÁVNO JI� TOMU

JAK JSEM VYHRÁLVÁLKU

U NÁS V NESVÁROVÌ
aneb KDO PØEMÙ�E DRAKA

Lidové zvyky na prknech,
která znamenají svìt

Vyhlášení výsledkù pøehlídky
a rozlouèení s VALAŠSKÝM KØOVÍM
2006

Rozborový semináø - DS KŠANDYI

Rozborový semináø - Divadlo Brod

Rozborový semináø - Nová scéna

Rozborový semináø - Malá scéna

Nedìle 5. bøezna

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
K JEHO REALIZACI BYLO VYU�ITO PROSTØEDKÙ FONDU MIKROPROJEKTÙ SPRAVOVANÉHO REGIONEM

BÍLÉ KARPATY

VALAŠSKÉ KØOVÍ 2006
Divadelní pøehlídka Mìsto Slavièín

Slavièín - Sokolovna 2. - 5. bøezna 2006

PROGRAM PROGRAM
www.semtamfor.webzdarma.cz
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PÙJÈOVNA
NÁØADÍ A MECHANIZACE

nabízí:
�

�

�

ELEKTRICKÉ

RUÈNÍ NÁØADÍ

PROFESIONÁLNÍ

STAVEBNÍ

MECHANIZACI

ZAHRADNÍ TECHNIKU

BRUMOV
Kloboucká 763

tel.: 577 330 116
mobil: 604 216 822

VESELÍ N/M
Benátky 17
tel.: 518 326 010
mobil 731 454 531

Vo

dohospodáøské stavby

s.r.o.

JAVORNÍK
CZ

BUBNOVÉ SEKAÈKY

MOTOR. ROTAVÁTORY

PROVZDUŠÒOVAÈE TRÁVNÍKU

MOTOROVÉ PILYNOVIN
KA:

� ètvrtek 2.

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... Premiéra animovaného filmu

Spisovatel Jack Torrance hledá klidné místo pro
psaní svého nového románu a tak pøijímá nabídku dìlat správce odlehlého
horského hotelu. Pøi úvodním pohovoru se dozvídá mimo jiné hrùznou
historku o svém pøedchùdci, který zešílel ze samoty a odlouèení a zavra�dil
svou �enu a dvì dcery... Po pøíjezdu Jack ubytuje svou rodinu a zaèíná psát
knihu. Brzy však zjiš�uje, �e samota uprostøed hor je tísnivá a také on
zaèíná pøicházet o rozum. Skvìlý horor re�iséra Stanleye Kubricka.

Tom Sall (Viggo Mortensen) �ije š�astný a spokojený �ivot
se svou �enou Edie (Maria Bello) a dvìma dìtmi v malém mìsteèku
v Indianì. Jednoho dne Tom ve své restauraci pøekazí pokus o loupe�,
v sebeobranì zabije dva hledané zloèince a jeho idylický �ivot se od
základù otøese. Tomovo hrdinství pøiláká média a on se ocitne ve svìtlech
reflektorù. Sna�í se vrátit zpìt k svému jednoduchému a obyèejnému
�ivotu, ale marnì...

Peter Jackson se vypravil za dobrodru�stvím vìtším ne� �ivot
v remaku klasického hollywoodského hitu z roku 1933. Jeho hrdiny jsou
krásná hereèka a obrovský op, kterého filmový štáb
objeví na zapomenutém ostrùvku. Premiéra amerického filmu.

– Bláznivé pøíbìhy jedné z nejslavnìjších animovaných dvojic
svìtového filmu.

Tragikomicky nì�né louèení se svobodou s pøíchutí lásky,
pøátelství, smutku a vína. Spousty vína. Pøíjemná letní komedie, která si
vyslou�ila pìt oskarových nominací. Premiéra amerického filmu.

– Pøedstavení pro dìti
mateøských škol.

3. svìtová válka je na spadnutí. Šílený generál nechá vyslat letku letadel
s atomovými bombami na SSSR. Americký prezident se jí sna�í odvrátit,
ale jedno z letadel letí k cíli... Skvìlá americká komedie se skvìlým

.

– Divoký celoveèerní animovaný film „made in Hungary“, který
rozhodnì není pro dìti, pøináší politicky nekorektní, drsnou vizi souèasné
východní Evropy pøedvedenou na mikrokos-mu zchátralého
budapeš�ského 8. distriktu se špatnou povìstí. Maïarsko-cikánská
moderni-zovaná verze Romea a Julie. Postkomunistický South Park. Film,
který má potenciál stát se kultovním. (MFF Karlovy Vary).

– Re�isér akèních hitù Tony Scott (Mu� v ohni, Poslední skaut) si
vzal do parády . Za pomoci skuteèného pøíbìhu o lovkyni
odmìn Domino Harvey pøetavil pùvabnou princeznu z Karibiku v nekom-
promisní drsòaèku s opravdu velkou spotøebou støeliva. Záda jí budou krýt
svalnatí borci a

. Premiéra amerického
dobrodru�ného filmu.

kino nehraje –

–

v èeském znìní.

–

–

POZOR! délka filmu 178 minut!

Uvede
ART KINO.

projekt „Film a škola“ a „Filmový klub“ jsou
pøesunuty na úterý 7. 3.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

nedìle 5. 15:00 a :00

úterý 7. 16:00 hodin

úterý 7. 20:00 hodin

ètvrtek 9. 16:00 a 20:00 hodin

nedìle 12. 15:00 hodin

nedìle 12. 20:00 hodin

ètvrtek 16. 9:00 hodin

ètvrtek 16. 16:00 hodin

ètvrtek 16. 20:00 hodin

nedìle 19. 17:00 a 20:00 hodin

STRAŠPYTLÍK

THE SHINING (OSVÍCENÍ)

DÌJINY NÁSILÍ –

KING KONG

BOKOVKA

JAK �OFKA POØÁDALA SLAVNOSTNÍ PØEDSTAVENÍ

DR. DIVNOLÁSKA ANEB JAK JSEM SE NAUÈIL NEDÌLAT SI STAROSTI A MÍT RÁD
BOMBU

DISTRIKT!

DOMINO

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

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

(Naomi Watsová)

Vstupné 70 + 1 Kè.

Vstupné 10 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma hradí Mìsto Slavièín

Peterem Sellersem Vstup zdarma

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

Keiru Knightley

Mickey Rourke Edgar Ramirez, Jacqueline Bisset,
Christopher Walken, Mena Suvari a Lucy Liu.

Vstupné 60 + 1 Kè

film a škola

filmový klub

bijásek

film a škola

filmový klub

TOM A JERRY

–

20 hodin

�

�

�

�

�

ètvrtek 23. 17:00 a 20:00 hodin

nedìle 26. 15:00 hodin

nedìle 26. 17:00 a 20:00 hodin

ètvrtek 30. 16:00 hodin

ètvrtek 30. 20:00 hodin

HOOLIGANS

MOJE LÉTO LÁSKY

HLAVA 22

ÈÍÒAN

– Ctitelky budou zdìšeny. Jejich idol se právì
stal fotbalovým násilníkem!!! Premiéra americko-britského filmu.

Má povìst toho nejukecanìjšího medvìda v celém Národním
parku, ale je i dobrý kamarád a jeho pøátelé na nìj nedají dopustit.
Americká animovaná dobrodru�ná komedie.

– Pøíbìh Mony a Tasmin. Setkaly se náhodou a bìhem
jednoho parného léta se spøátelily. I pøesto, �e jedna je pravým opakem té
druhé a pøes veškeré prvotní silné obavy z jejich výraznì rozdílných povah
a zázemí, pøerostl jejich vztah do vzájemné fascinace a pøita�livosti. Ka�dá
oèekává hodnì od �ivota. Obì doufají v nìco velkolepého a jedineèného.
Postupnì pøicházejí na to, �e jedna druhé doká�e poskytnout nìco ze
sebe… Premiéra britského psychologického filmu.

– Filmové zpracování stejnojmenného literárního bestselleru
Josepha Hellera se odehrává za druhé svìtové války na americké letecké
základnì v ji�ní Itálii a je tvrdou satirou na odvrácené tváøe váleèných
mašineríí.Americká váleèná komedie.

– Keld je instalatér a po pìtadvaceti letech jej opouští man�elka,
otrávená letargií jeho duše i tìla. Mlèenlivý mu� se náhle ocitá pøed
nelehkým úkolem - pøekonat apatii, která beze zbytku zaplnila jeho osiøelý
byt. Náhoda mu získá nové pøátele, ale i závazek o�enit se s pùvabnou
èíòankou a umo�nit jí tak zùstat v Dánsku... Premiéra dánské milé
komedie

Elijaha Wooda
Vstupné

60 + 1 Kè

Vstupné 10 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

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

bijásek

film a škola

filmový klub

MÉÏA BÉÏA –

Uvede ART kino.

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 577 341 108,
www.mesto-slavicin.cz.


