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Vá�ení obèané,
o tom, �e si zanedlouho pøipomeneme

750 let od první písemné zmínky o našem
mìstì, Vás prùbì�nì informujeme. V minu-
lém èísle zpravodaje jsme Vás seznámili
s biskupskou darovací listinou z roku 1256.
Nyní Vám pøiblí�íme významné historické
události, které se udály mezi obcemi Slavièín
a Mladotice. Ní�e uvedený èlánek je pøevzat
z publikace autora
Viktora Švihálka. Další zajímavé historické
události jsou popsány v pøipravované knize

. V sou-
èasných dnech probíhají poslední korektury
a mìla by být slavnostnì „pokøtìna“ dne
26. 5. 2005 v rámci hlavního programu oslav
tohoto výroèí. Mnozí z Vás se ptáte, zda poèet
vytištìných knih bude dostateèný a zda si ji
budete moci zakoupit. Výtisk 2 000 ks knih je
pøedpokladem k tomu, �e ka�dá rodina v na-
šem mìstì obdr�í bezplatnì jednu knihu.
Knihy budou k dispozici ji� od 26. 5. 2006.

Další zajímavou aktivitou, kterou pøipra-
vujeme k tìmto oslavám a kterou realizujeme
ve spolupráci s Èeskou poštou, je vydání pøí-
le�itostného razítka. Znamená to, �e v druhé
polovinì mìsíce kvìtna bude koresponden-
ce, odcházející z pošty ve Slavièínì, ozna-
èena razítkem, které upozorní na výroèí
mìsta a souèasnì zde bude pøipomínka
o 110. výroèí zalo�ení pošty ve Slavièínì. Toto
pøíle�itostné razítko bude mít i významnou
filatelistickou hodnotu.

Bohatý spoleèenský, sportovní a kulturní
program vyvrcholí ve dnech 26. – 28. kvìtna.
Na pátek 26. kvìtna je pøipravováno zajímavé
kulturní odpoledne v Sokolovnì, na které jsou
zváni i slavièínští rodáci. Slavnostní mše
svatá v chrámu sv. Vojtìcha ve Slavièínì se
bude konat za úèasti vzácného hosta pana
arcibiskupa Jana Graubnera. Na veèerním
koncertu budete moci strávit pøíjemné chvíle
se skupinou Hradiš�an. Zajímavý program je
pøipravován i na sobotu a nedìli. Vìøím, �e se
nám podaøí pøipravit takový program, který
zaujme Vás všechny, a to bez rozdílu vìku.
Nebude chybìt ani dechovka, ani taneèní
zábava. Podrobnosti o celém programu
budou otištìny v pøíštím èísle.

Ing. Pavel Studeník, starosta

Pohled do dìjin Mladotic

Slavièín v minulosti a souèasnosti

Sloučení Slavičína s Mladoticemi
Tìsné sousedství Slavièína a Mladotic mìlo postupem èasu za násle-

dek, �e lidé èasto nevìdìli, kam vlastnì patøí. Dìlo se tak zejména za
vrchností, které vlastnily jak Slavièín, tak Mladotice, pøièem� zabíraly
slavièínské opuštìné grunty a osídlovaly je poddanými mladotickými. Jako
pøíklad mù�e poslou�it zápis ve staré slavièínské školní kronice o sporu
mezi slavièínskou a hrádeckou vrchností, které tehdy patøily Mladotice,
o tom, pod èí pravomoc spadá slavièínská škola.

Chaotický stav byl však i výsledkem pøirozeného pohybu obyvatel
v pøípadì pøi�enìní èi pøivdání se do druhé obce. Nakonec se mìsteèko
Slavièín ocitlo vlastnì v zajetí osady Mladotice, která je uzavírala kolem
dokola, tak�e nemìlo mo�nost dalšího rozvoje. Tento zvláštní stav se
pokusili Mladotiètí a Slavièínští øešit ji� nìkdy kolem roku 1784, kdy se
dohodli na spoleèném obecním hospodaøení. Ka�dá z osad mìla sice, tak
jako døíve, vlastní obecní pokladnu, avšak veškeré pøíjmy a vydání byly
spoleèné a dìlily se podle tzv. paterek.

Mladotice se podílely na všech obecních pøíjmech a vydáních tøemi
pìtinami a Slavièín, proto�e byl menší, dvìma pìtinami. Tento zpùsob
úètování pøetrval i rok 1850, kdy se obce osvobodily od vrchnostenských
úøadù a pøijaly nový název „Spojené obce Slavièín a Mladotice“. Obecní
pøedstavenstvo se skládalo z pudmistra, 2 radních, 9 výborù a 6 náhrad-
níkù.

Prvním pudmistrem byl lékaø MUDr. Vincenc Wach. Nový poøádek se
však Mladotickým brzy znelíbil, a tak roku 1864 �ádají o rozluku se Slavi-
èínem. Jako hlavní dùvod je uvádìno nepomìrné zastoupení v obecním
zastupitelstvu a z toho plynoucí poškozování zájmù mladotických obèanù.
Okresní úøad v Kloboukách však �ádost Mladotickým vrátil s podotknutím,
�e rozlouèení obcí se jen „zemským zákonem vykonati mù�e“.

Další pokus o rozlouèení se Slavièínem se pak u� nevyskytl, ba naopak,
na schùzích obecního pøedstavenstva slavièínsko-mladotického se v záøí
1890 vyskytl návrh na koneèné slouèení obou obcí. K jeho projednání však
došlo a� dne 6. dubna 1891. Tehdejší starosta František Malíèek o tom
zapsal:

Usneseno pak sedmi hlasy proti tøem, aby obce byly spojeny. Tímto
historickým hlasováním byl koneènì po dlouhých staletích vyjasnìn
zvláštní vztah tìchto dvou obcí. Jméno Mladotice �ilo však dále svornì se
Slavièínem, jen s tím rozdílem, �e místo „Spojených obcí Slavièín a Mla-
dotice” to byl „Slavièín-Mladotice”.

Tento stav trval a� do roku 1912, kdy na opakovanou �ádost obèanù byl
název zmìnìn na Slavièín, ale zase jen na pøechodnou dobu, do roku
1925, kdy bylo z historických dùvodù zavedeno opìt jméno „Slavièín-
Mladotice”.

Teprve roku 1946 zvítìzil „Slavièín”, jak se zdá definitivnì. Na pamì�
zaniklých Mladotic byla roku 1964 èást pøi dolním toku Øíky nazvána
Mladotickým nábøe�ím.

„Ji� vícekráte jsem od mnohých obèanù vyzýván, aby se obce
Slavièín a Mladotice spojily a obecní pøíjmy v jedno úètovaly a paterky se
docela zanechaly. V pádì provedení tohoto se mnoho mrzutostí mezi
obìma stranami uspokojí…S návrhem nìkterých pánù výborù, by se obce
Slavièín a Mladotice v jednu obec spojily a ta se Slavièín jmenovala, �ádám
p. výbory, aby vìc tu vzali v úvahu, zda se mù�e provésti.“

Přípravy na oslavy 750 let
ve Slavičíně vrcholí
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Z BESEDY O HISTORII SLAVIČÍNA
Dne 2. bøezna 2006 probìhla v Mìstské knihovnì ve Slavièínì

vlastivìdná beseda s panem Josefem Šèuglíkem na téma Slavièín v dávné
minulosti i pøítomnosti.

Správce muzea, který se velmi zajímá o historii a archeologii, nám po-
otevøel okno do doby dávno minulé, do �ivota našich pøedkù, do jejich
zvykù. Zmínil se o starých øemeslech, tradicích a zvyklostech, z nich�
mnohé ji� s odstupem èasu zanikly. Velmi poutavì, a� tajemnì, hovoøil
o prùzkumech slovanských mohyl nad Nevšovou. Více jak tisíc let
odpoèívají ve zdejší pùdì ostatky našich pøedkù ukryté pod vyvýšenými
mohylami.

Dovìdìli jsme se, jak se provádìl prùzkum jedné z mohyl. Mohyla se
rozdìlila na jednotlivé kvadranty a pak se postupnì odebírala zemina.
V hloubce asi 0,5 m se nalezly archeologické nálezy napø. �elezné no�e,
kování, keramika.

Zajímavé bylo i vyprávìní o archeologickém prùzkumu v kostele sv. Voj-
tìcha ve Slavièínì.

Závìrem bychom chtìli podìkovat panu Šèuglíkovi za jeho poutavé
vyprávìní a pøejeme mu hodnì nových nadšencù, kteøí budou zapálení pro
mapování naší historie.

Marie Studeníková

Městský klub a knihovna Slavičín

v pátek 7. dubna 2006 od 9:30 do 18:00 hodin

do sálu Sokolovny ve Slavičíně.

Po celý den

nepřeberné množství kumštýřů – malérečky,

košíkáři, strýčci s dřevěnými ozdobami aj.

Vás co nejsrdečněji zve na

prodejní výstavu a přehlídku lidových řemesel

Přijďte ochutnat valašské speciality frgále,

kyselicu, sýry aj. …

VALAŠSKÝ
A SLOVENSKÝ KUMŠT

PRO RADOSŤ AJ UŽITEK

-

Vá�ení obèané, rodáci, pøátelé, srdeènì Vás zveme na mìstské oslavy
u pøíle�itosti

26. – 28. kvìtna 2006 ve Slavièínì

MLADÁ SCÉNA -
VÝSTAVA DOKUMENTÙ A FOTOGRAFIÍ O HISTORII SLAVIÈÍNA NA RADNICI
VŠEM NAŠIM RODÁKÙM

HISTORICKÉ MÌSTEÈKO

ZÁBAVNÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM

které se konají ve dnech

vystoupení dìtských a mláde�nických souborù na Horním námìstí

- slavnostní poøad v Sokolovnì
pøedstavení a køest knihy „Slavièín v minulosti a souèasnosti“
pøedstavení DVD „Slavièín - 750 let“
vyhlášení vítìzù literární a výtvarné soutì�e
kulturní program: dìtský národopisný soubor SLAVIÈÁNEK, pìvecký sbor

CANTARE, folklorní soubor UHROVÈAN z Uhrovce, cimbálová muzika SLAVIÈAN

prùvod mìstem z Horního námìstí
historické trhy v zámeckém parku
hudební a zábavné programy

rybáøské závody
utkání v kopané

-
-
-
-

-
-
-

-
-

750 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O SLAVIČÍNU,

Pátek 26. kvìtna

Sobota 27. kvìtna

Nedìle 28. kvìtna

„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.

Mìsto Slavièín ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlínì Vás zvou na

VÝSTAVU HISTORICKÉ A SOUČASNÉ OBUVI

od 7. dubna do 30. kvìtna 2006.

Exponáty budou vystaveny
v Mìstském infocentru ve Slavièínì.

Pøijïte se podívat na zajímavou výstavu kolekce obouvání cizích národù, zhlédnout

rùzné typy obuvi ze všech kontinentù svìta, seznámit se s historií ševcovského øemesla.
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Rada mìsta Slavièín na své schùzi konané
dne 7. 3. 2006 mj.:

Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání konaném
dne 22. února 2006 mj.:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

s c h v á l i l a bezplatný pronájem tenisových kurtù v areálu Sokolovny
vèetnì cvièné stìny Domu dìtí a mláde�e Slavièín pro tenisový kurz ve
dnech 10. 7. – 14. 7. 2006, a to v�dy od 9:00 do 10:45 a od 13:00 do 16:00
hodin a pro akci „Slavièínský tenisový míèek 2006“, která se bude konat
dne 10. 6. 2006 od 9:00 do 12:00 hodin
s c h v á l i l a smlouvu o správì sportovního zaøízení v areálu Sokolovny
ve Slavièínì mezi Mìstem Slavièín aAnnou Veselou, Slavièín
s c h v á l i l a smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Mìstem
Slavièín, Regionálním centrem kooperace, a. s., a Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlínì a smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi
Mìstem Slavièín, Regionálním centrem kooperace a VOP-026
Šternberk, s. p.
s c h v á l i l a poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši
15 000,- Kè Sportovním klubùm Slavièín, IÈ 00544621 za úèelem úèasti
týmu SK Jerevan Slavièín na Mistrovství ÈR ve futsalu konaného ve
dnech 4. 5. 3. 2006 v Luhaèovicích a na finále Èeského poháru, který se
uskuteèní dne 11. 3. 2006 v Praze a jako ocenìní za zisk ceny
„Nejúspìšnìjší sportovní kolektiv Zlínského kraje za rok 2005“
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
in�enýrskou èinnost vè. nezbytných úprav projektové dokumentace
pro podání �ádosti o územní øízení ve vìci „Nevšová odkanalizování
a èištìní odpadních vod“, za cenu obvyklou ve výši 38 000,- Kè bez
DPH (45 220,- Kè vè. DPH) uchazeèi CENTROPROJEKT, a. s., Štefán-
kova 167, 760 30 Zlín
r o z h o d la o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních
prací „Úprava šaten FC TVD Slavièín“, za cenu obvyklou ve výši 849
444,- Kè vè. DPH, uchazeèi AG Staving, s. r. o., Nádra�ní 170, 763 21
Slavièín
s c h v á l i l a Smlouvu o poskytnutí neinvestièního pøíspìvku ve výši
12 961,- Kè Mikroregionu Luhaèovské Zálesí, se sídlem v Luhaèovicích,
námìstí 28. øíjna 543, PSÈ 763 26, IÈ: 70287201, za úèast na veletrhu
Regiontour 2006 v Brnì v lednu 2006
r o z h o d l a o pøidìlení veøejné zakázky ve smyslu § 65, zákona
è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na základì
jednacího øízení bez uveøejnìní na provedení dodateèných stavebních
prací na akci „Muzeum archeologie, tradièních øemesel a letecké bitvy
nad Moravskoslovenským pomezím“ k pùvodní zakázce zadané v u�ším
øízení ev. è. 50006643. Jednací øízení bylo provedeno podle § 27 odst. 3
písm. a) tohoto zákona. Zakázku pøidìluje uchazeèi AG Staving, s. r. o.,
Nádra�ní 170, 763 21 Slavièín, IÈ: 60749393, DIÈ CZ 60749393, za
cenu 230 142,- Kè bez DPH, tj. 273 869,- Kè vè. DPH
s o u h l a s i l a s tím, aby firma BTC Trade s. r. o., Mezi Šenky 119, 763 21
Slavièín, IÈ 25319108, vystupovala ve stavebním øízení v roli investora
stavebníka a provedla v I.NP budovy èp. 10, st. pl. 28 k. ú. Slavièín
stavební úpravy podle projektu stavby vypracovaného Ing. Zdeòkem
Juøíkem v 10/2005 za podmínky dodr�ení pøíslušných ustanovení
nájemní smlouvy (èl. III, 3. odstavec)
vyhlásila zámìr na prodej èásti pozemku parc. è. 2999 (PK) a parc. è.
3018/1 v k. ú. Slavièín o celkové výmìøe cca 100 m na základì �ádosti
spoleènosti Studio Piranha, s. r. o.
souhlasila s poøádáním motokrosových závodù Pøeboru Moravy dìtí
a mláde�e ve dnech 14. 5. 2006 a 20. 8. 2006 na víceúèelovém
sportovním areálu „Stráò“ ve Slavièínì za podmínky povolení výjimky
pøíslušným orgánem ochrany pøírody dle § 26, odst. 1, písm g) zákona
è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny
p o v ì ø i l a radního Mgr. Romana Goldbacha koordinací a rozhodo-
váním o èasovém rozvrhu vyu�ití Sportovního areálu Vlára pro školská
zaøízení, a to po pøedchozím projednání s øediteli pøíslušných školských
zaøízení
p o v ì ø i l a místostarostu koordinací a rozhodováním o èasovém
harmonogramu vyu�ití Sportovního areálu Vlára pro jiné subjekty ne�
školská zaøízení v ostatních volných dnech a hodinách.

s c h v á l i l o podání návrhu na udìlení státního vyznamenání T. G. Ma-
saryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity
významnému slavièínskému rodákovi Janu Piveèkovi
s c h v á l i l o podání �ádosti o dotaci v rámci programu Prosperita
Operaèní program prùmysl a podnikání na realizaci projektu
„Vìdeckotechnický park Slavièín“ a jeho v rámci rozpoètu mìsta Slavièín
v letech 2006-2007
s c h v á l i l o pøijetí dotace z rozpoètu Zlínského kraje pro rok 2006 ve
výši 843 000,- Kè na financování provozních nákladù sociálních slu�eb
okrsku peèovatelské slu�by Slavièín, a poskytnutí dotace z rozpoètu
mìsta Charitì sv. Vojtìcha Slavièín ve výši 843 000,- Kè na financování
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provozních nákladù sociálních slu�eb okrsku peèovatelské slu�by
Slavièín, poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Charitì sv. Vojtìcha Sla-
vièín ve výši 73 000,- Kè na financování provozních nákladù sociálních
slu�eb poskytovaných v rámci Charitní ošetøovatelské a peèovatelské
slu�by a poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Charitì sv. Vojtìcha
Slavièín ve výši 110 000,- Kè na financování provozních nákladù
sociálních slu�eb poskytovaných v rámci projektù Denní centrum Maják,
Domovinka, Centrum sociální pomoci
s c h v á l i l o

a) v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona è. 128/2000 Sb. o obcích
rozpoèet Mìsta Slavièín na rok 2006 jako schodkový:
- pøíjmy 99 592 tis. Kè
- výdaje 105 240 tis. Kè
- saldo pøíjmù a výdajù - 5 648 tis. Kè
s tím, �e rozdíl mezi pøíjmy a výdaji bude kryt pøebytkem hospodaøení
mìsta z minulých let a pøijetím úvìru ve výši 3 250 tis. Kè;

b) stanovilo závazné ukazatele rozpoètu Mìsta Slavièín na rok 2006
c) zmocnilo Radu mìsta Slavièín k provádìní rozpoètových zmìn

pøesunem finanèních prostøedkù z rozpoètové rezervy do výše max.
500 tis. Kè a k provádìní rozpoètových zmìn pøesunem finanèních
prostøedkù, které neovlivní celkové pøíjmy a výdaje rozpoètu a kdy
zmìna nepøekroèí 5 % schválených závazných ukazatelù;

d) ulo�ilo Radì mìsta Slavièín povinnost informovat Zastupitelstvo mìsta
Slavièín o provedených rozpoètových zmìnách na jeho nejbli�ším
zasedání;

e) ulo�ilo ekonomickému odboru provést v souladu s § 14 zákona è.
250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù
neprodlenì podrobný rozpis schváleného rozpoètu.

f) schválilo rozpoètový výhled Mìsta Slavièín na období 2007 - 2009.

•

Hospodaření Městské nemocnice Slavičín
v roce 2005

V minulém èísle Slavièínského zpravodaje bylo zveøejnìno podìkování
všem sponzorùm mìstské nemocnice, a� to byly mìsta èi obce, fyzické
i právnické osoby. Také ze strany zøizovatele nemocnice, mìsta Slavièín,
patøí dík všem, kteøí se jakoukoliv mìrou zaslou�ili o to, �e toto nezastu-
pitelné zdravotnické zaøízení dál v regionu funguje a poskytuje kvalitní
nemocnièní péèi v pøíjemném prostøedí, které se hned tak nìkde nenajde.

Hospodaøení mìstské nemocnice za rok 2005 se vyvíjelo pøíznivì
a proto u� v prùbìhu roku mohla rada mìsta Slavièín uvolnit èást
prostøedkù, urèených ke krytí ka�doroèní ztráty provozu nemocnice, na
nákup nových pøístrojù.

Polo�ka Výše pøíspìvku

Krytí ztráty z hospodaøení za rok 2004 207

Investièní dotace - nákup pøístrojù 289

Neinvestièní dotace - pøístroje, provoz, vybavení 761

Pokraèování výmìny oken 240

CELKEM 1 497

Z pøístrojù byly zakoupeny napø.:
- EKG pøístroj
- pøístroj k automatickému 24hodinovému mìøení tlaku – tlakový Holter
- defibrilátor k úpravì srdeèních arytmií
- kardiomonitor na JIP
- mikroskop do biochemické laboratoøe
- pøístroj pro elektroléèbu na rehabilitaèní pracovištì
- pulsní oxymetr k vyšetøení sycení krve kyslíkem
- sonda k vyšetøení cév Dopplerem, atd.

Dále bylo poøízeno drobné vnitøní vybavení a zèásti obnovena výpoèetní
technika.

Výsledek hospodaøení Mìstské nemocnice Slavièín byl za rok 2005
záporný ve výši 9 tis. Kè.

Pokud chceme mít ve mìstì nemocnici, pak nezbývá, ne� ka�doroènì
pøispívat na její provoz a rozvoj. Všichni minimálnì ze sdìlovacích
prostøedkù víme, co se momentálnì ve zdravotnictví dìje. Pohybujeme se
v období, kdy zdravotnictvím hýbe diletantská legislativa, nucená správa
na VZP, direktivismus a centralismus, stávky lékaøù a lékárníkù, zvyšující
se doplatky na léky, atd. Proto napø. v souèasné dobì nelze øíci, jakou
právní formu bude mít mìstská nemocnice èi vypracovat støednìdobý plán
jejího rozvoje. Jedno však jisté je - nemocnici ve mìstì chceme a budeme ji
mít.

Masivní investice Mìsta Slavièín do mìstské nemocnice (jen za rok
2005 ve zmínìné výši 1,497 mil. Kè) ukazují, �e zdravotnictví je ve mìstì ve
støedu zájmu mìsta. Ato je dobrá zpráva.

Ing. Jaroslav Konèický,

Celkový pøíspìvek mìsta nemocnici v roce 2005 ukazuje pøehlednì
následující tabulka :

(tis. Kè)

místostarosta
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Ptají se lidé...
Jak se mìsto stará o zatoulaná, opuštìná, vyhozená, týraná

zvíøata? Jedná se pøedevším o psy a koèky. Neuva�ujete o vybu-
dování útulku? Nebo pomoci jiným mìstùm s opuštìnými zvíøaty?Jak
mìsto nakládá s penìzi, které vybírá od majitelù psù?

Chtìli bychom vìdìt, kdo je zodpovìdný za polo�enou dla�bu pøed
vstupními dveømi do slavièínské polikliniky. Povrch je velmi
nebezpeèný u� pøi zvlhnutí, nato� je-li zasypán snìhem, pokryt
ledem!!

V závìru roku byl dokonèen Sportovní areál Vlára ve Slavièínì. Kdo
na nìm bude sportovat? Bude pøístupný i veøejnosti?

Mìsto údajnì zakoupilo a chce zbourat Pinïákovo obchod s potra-
vinami pøed budovou radnice. Je to pravda?

O vybudování útulku pro psy a koèky neuva�ujeme. Nejen vzhledem
k investièním nákladùm v øádu milionù korun a statisícovým provozním
nákladùm se budování útulku jeví jako nereálná zále�itost. Dalším
dùvodem je potøebnost èi spíše nepotøebnost takového zaøízení. V pøípadì
zjištìní opuštìného èi zatoulaného psa provede mìstská policie jeho
odchycení a doèasné umístìní do pøipravených kotcù. Následnì probíhá
intenzivní pátrání po majiteli. Pokud se pes jen zabìhl, majitel se vìtšinou
pøihlásí sám a je otázkou krátké doby kdy pes se vrací svému majiteli. Pro
opuštìné psy se pak hledá náhradní majitel. To se vìtšinou také pomìrnì
rychle podaøí. Tak�e ani z tohoto pohledu není útulek pro psy potøeba.
Obdobnì øeší tyto problémy i okolní mìsta vyjma mìsta Zlína, které má
vlastní útulek pro psy.

Pokud se týká vybraných místních poplatkù ze psù, pak tyto zèásti kryjí
náklady spojené s evidencí psù, náklady na papírové sáèky na psí
exkrementy, které majitel psa dostane po zaplacení poplatku, náklady
spojené s pøípadným odchytem zatoulaných psù, atd. Zbytek je pak
pøíjmem rozpoètu mìsta.

Jedná se jistì o pøístup ze strany od mìstské nemocnice, kde skuteènì
pou�itá dla�ba klou�e. Zodpovìdnost je jistì na majiteli objektu, kterým je
Mìsto Slavièín. Proto se pøipravují opatøení k zamezení klouzavosti dla�by
správce objektu (BTH Slavièín) zajistí polep schodù protiskluzovými pásy,
èím� by se mìl problém odstranit. Samozøejmì pokud bude na schodech
led a sníh, pak budou schody klouzat dál ale to ji� ne vinou pou�ité dla�by.
To je ji� vìcí pravidelné zimní údr�by.

Vìøíme, �e uvedená opatøení budou dostateèná, aby se zamezilo
nebezpeèí podklouznutí na schodech, event. se toto nebezpeèí
minimalizovalo.

Sportovní areál budou vyu�ívat v dobì školního vyuèování zejména
slavièínské školy. Vyu�ití v této dobì bude odrá�et jednání a dohodu
øeditelù základních a støedních škol pod gescí øeditele ZŠ Malé Pole Mgr.
Romana Goldbacha. Za vyu�ití v dobì mimo školní vyuèování odpovídá
správce areálu Ivan Holek ml. Pøedpokládá se bezplatné vyu�ití pro
FC TVD, jednotlivé oddíly SK, atd. – to vše na základì pøípadné �ádosti
jednotlivých oddílù a následné schválení bezplatného pronájmu radou
mìsta. V ostatních pøípadech se bude jednat o pronájem høištì v areálu za
nájemné ve výši 100,- Kè/hodinu. Zájemci o pronájem mohou kontaktovat
správce p. Holka ml. na tel. 739 910 061.

Mìsto Slavièín skuteènì dùm èp. 254 od majitelky paní Pinïákové-
Geraedts zakoupilo. Smlouva je ji� vkladována v katastru nemovitostí
a mìsto je tak právoplatným majitelem domu.

Paní majitelka se v závìru loòského roku rozhodla dùm prodat. Pùvodnì
nechtìla pøipustit mo�nost demolice domu a my jsme rádi, �e pochopila
argumenty, které jsme jí pøedlo�ili. Budova radnice byla v 80. letech
minulého století stavìna s tím, �e pøed ní stojící dùm bude demolován.
Tehdy se tak nestalo. Demolice tohoto domu je však potøebná z hlediska
dalšího rozvoje centra mìsta, územního plánu a z urbanistických hledisek.

Chceme i touto cestou paní Pinïákové-Geraedts podìkovat - víme, �e
rozhodnutí pro ni nebylo jednoduché. Souèástí kupní smlouvy je i závazek
mìsta zajistit pro paní majitelku jednopokojový byt v domech 64 b.j.
v centru mìsta, aby mìla zajištìno bydlení pro pøípad návštìvy svého
rodného mìsta.

Pokud se týká demolice domu, ta nezaène døíve, ne� budou ukonèeny
stávající nájemní smlouvy jednotlivých nájemcù v domì - ta nejdelší konèí
dnem 31. 12. 2007. K demolici domu a k následné úpravì prostranství
mù�e tedy dojít nejdøíve v prùbìhu roku 2008.

Ing. Pavel Studeník,
Ing. Jaroslav Konèický,

starosta
místostarosta

Jarní úklid
V rámci jarního úklidu našeho mìsta budou v ní�e uevedených termí-

nech a místech rozmístìny velkoobjemové kontejnery na domovní odpad.

Slavièín – køi�ovatka ulic Nad Výpustou – Pøíèná
køi�ovatka ulic Úvoz – Mladotická
køi�ovatka ulic �i�kovská – Staromìstská
Zahradní ètvr�: ulice Jasmínová (za RD ing. Fojtíka)
Zahradní ètvr�: ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)

- ulice Luhaèovská (u RD p. Vašièky – è. p. 205)
Lukšín (u Piveèkova lesoparku)

- parkovištì u prodejny nábytku
- u Speciální školy
- u RD p. Palkovièe

Upozoròujeme obyvatele našeho mìsta, �e do tìchto pøistavovaných
kontejnerù
napø. olejové akumulátory, olejové filtry, upotøebené motorové a pøevodové
oleje, kyseliny, záøivky, lednièky, televizory, motory, domácí elektroniku
apod. Nebezpeèné odpady je mo�né pøedat pouze pøi pravidelných
sbìrech provádìných 2 x roènì) nebo pøímo
ve

Pondìlí, støeda, Pátek 6:00 - 16:30 hodin
Úterý, ètvrtek 6:00 - 15:00 hodin
První sobota v mìsíci 8:00 - 12:00 hodin

Slu�by mìsta Slavièína, s. r. o.

V termínu 7. – 10. dubna 2006

V termínu 11. – 14. dubna 2006
Slavièín

Hrádek

Divnice

–

firmou JOGA Luhaèovice (
Sbìrném d oøe nebezpeèných odpadù v areálu Slu�eb mìsta

Slavièína, s. r. o.

-
-
-
-

nelze v �ádném pøípadì odkládat nebezpeèné odpady

Otvírací doba sbìrného dvora:

v

Svoz smìsného odpadu
o Velikonocích

Upozoròujeme obyvatele rodinných domù, �e o Velikonocích bude svoz
smìsného odpadu provádìn

- v Hrádku a Divnicích v Úterý 18. 4. namísto pondìlí 17. 4.
- ve Slavièínì ve støedu 19. 4. namísto úterý 18. 4. 2006.

Ladislav Hlavica, referent odboru organizaèního a správního

Městská policie Slavičín informuje
Upozoròujeme majitele vozidel, kteøí parkují na Horním námìstí, aby zde

v svá vozidla neparkovali. V celém prostoru

námìstí bude probíhat „Svatovojtìšský jarmark“. Vozidla by bránila jak

rozestavování stánkù tak i jiným atrakcím. Napø. v horní èásti námìstí bude

výstava historických vozidel, motorek, kol. Zároveò probìhnou ukázkové

jízdy.

Bohuslav Pjajko,

nedìli 23. dubna 2006

velitel Mìstské policie Slavièín

Zprávy SBD OBZOR Slavičín
Pøedstavenstvo dru�stva na schùzi dne 13. 2. 2006 mj.

Pøedstavenstvo dru�stva na schùzi dne 13. 3. 2006 mj.

- projednalo nabídku na rozšíøení pojistných slu�eb v bytech,
odpovìdnost za škodu vlastníka objektu a nájemníkùm nebo
vlastníkùm pojištìní bytu,

- projednalo dopady zmìn DPH v dalších letech na opravy a údr�bu
domù, výstavba dru�stevních bytù se jeví v souèasné dobì jako ménì
výhodná ne� jiné výstavby,

- projednalo pøípravy shromá�dìní delegátù v roce 2006,
- projednalo mo�nosti pøijetí úvìrù pro dru�stevní bytové domy,
- vzalo na vìdomí plán rozpoètu dru�stva na rok 2006,
- vzalo na vìdomí výsledky inventury za rok 2005,
- vzalo na vìdomí saldo hospodaøení k 31. 12. 2005,

- schválilo termín shromá�dìní delegátù – 24. 5. 2006 od 16:00 hodin
v restauraci Zámek ve Slavièínì,

- povìøilo pøedsedu dru�stva p. Elemíra Števko a p. Mgr. Jaroslava Vrbu
pøípravou zmìny stanov dru�stva v návaznosti na zmìny stanov
SÈMBD a prùbì�ných rozhodnutí Ústavního soudu,

- projednalo výsledky jednání se Zlínskou vodárenskou, a. s., Zlín,
- projednalo a schválilo mo�nost doplnìní vyhlášky mìsta Slavièín pùjèky

z Fondu pro rozvoj bydlení o mo�nost dru�stevníkù uzavírat smlouvy
o pùjèce s mìstem na opravu bytových jader a na výmìnu oken,

- neschválilo mo�nosti pøijímání úvìrù pro dru�stevní bytové domy, pokud
nezvýší fondy oprav a po dobu minimálnì dvou let neproká�í platební
schopnost všech u�ivatelù v bytech,

- opìtovnì se obrací na u�ivatele i vlastníky spravovaných bytù o dodr-
�ování platební káznì, která se k 28. 2. 2006 opìt zhoršila, èástky jsou
penalizovány a zvšují se tak náklady na bydlení,

- schválilo hospodaøení organizace za rok 2005 a s výsledky budou
seznámeni delegáti na shromá�dìní delegátù,

- vzalo na vìdomí ceny tepla za rok 2005
Slavièín 373,31 Kè/1GJ
Val. Klobouky 430,50 Kè/1GJ
Val. Klobouky 56 + 6 bj. 405,30 Kè/1GJ
Brumov-Bylnice 432,75 Kè/1GJ

Elemír Števko, pøedseda SBD OBZOR Slavièín
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Spoleèenská kronika

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

Lukáši a Martinì Cahovým dcera Anastázie
Radku a Veronice Voltnerovým syn Ondøej

5. 2. 2006 Zdeòka Kynèlová, 75 let, Rokytnice
6. 2. 2006 Andìla Ruèková, 92 let, Hrádek

16. 2. 2006 Marie Hrdková, 73 let, Hrádek
16. 2. 2006 Marie Vašièková, 83 let, Lipová
25. 2. 2006 Bo�ena Zádrapová, 73 let, Lipová

Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské kronice, podejte
tuto informaci na matrice MìÚ Slavièín, èíslo telefonu 577 341 250,
klapka 53.

ÚNOR

Dne 2. dubna 2006 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí pana

ze Slavièína.Milana STUDÉNKY

Vzpomínají man�elka a synové s rodinami.

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

S láskou vzpomínají man�elka, dcera Daniela,
syn Antonín s rodinami.

Dne 10. dubna 2006 uplyne 1 rok,
kdy nás nav�dy opustil pan

ze Slavièína.Antonín KROSESKA

Dne 22. dubna 2006 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí pana

z Hrádku.Cyrila MACÍKA

S láskou vzpomínají man�elka
a dcery s rodinami.

Dne 24. dubna 2006 vzpomeneme
smutného 3. výroèí úmrtí naší milované

maminky, babièky, sestry paní
z Rokytnice.Vlastimily ANTOŠOVÉ

Za tichou vzpomínku dìkuje všem man�el
a synové s rodinami.

Ji� tiše spí a klid má v duši, jediné snad,
co ho ruší, je naše vzpomínání.

Kdo nemìl dítì, neví, co je radost
a kdo je neztratil, neví, co je �al.

S láskou a úctou vzpomíná maminka, Radek,
sourozenci a ostatní pøíbuzenstvo.

Dne 27. dubna 2006 uplyne 2. smutné výroèí
úmrtí našeho syna a bratra pana

.Jiøího OTAVY

Dne 29. dubna 2006 vzpomeneme 15. výroèí úmrtí pana
z Nevšové.Františka REMEŠE

S láskou a úctou vzpomínají synové František a Miroslav

s rodinami a dcera Jarmila s rodinou.

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

z Hrádku.Marií HRDKOVOU

Zarmoucená rodina.

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.

S láskou a úctou vzpomínají man�elka
a synové Dalibor a Hubert s rodinami.

Dne 20. dubna 2006 vzpomeneme
nedo�itých 74 let pana

ze Slavièína.Huberta KØÍ�E

Dne 28. bøezna 2006 uplynulo 10 let,
co nás opustil náš drahý tatínek a dìdeèek pan

z Nevšové.
Dne 2. dubna 2006 by se do�il 90 let.

Vladimír VACL

Za tichou vzpomínku všem dìkují
dcery a syn s rodinami.

Tolik jsi �ivot miloval, tolik jsi chtìl �ít,
osud byl k Tobì krutý, musel jsi odejít.

S láskou a úctou vzpomínají man�elka
Bronislava a Martina s rodinami.

Dne 4. dubna 2006 vzpomeneme 1. smutné
výroèí, kdy nás opustil pan

z Divnic.Ferdinand PALKOVIÈ

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.

S láskou vzpomínají synové a dcera s rodinami.

Dne 10. dubna 2006 uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil pan

u Rudimova.Josef BORÁÒ

Kdo v srdcích �ije, neumírá.

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka Marie,
maminka, syn Milan a dcera Lenka s rodinou.

Dne 11. dubna 2006 vzpomeneme 2. výroèí,
kdy nás nav�dy opustil náš milovaný man�el,

tatínek, dìdeèek pan
ze Slavièína.Milan RÙ�IÈKA

Dne 18. dubna 2006 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí paní

ze Slavièína.
26. bøezna by se do�ila 56 let.

Marie KUÈEROVÉ

Stále vzpomínají dìti a rodina Hradilova.

Dne 25. dubna 2006 by se do�il 80 let pan
mjr. ze Slavièína.Rudolf LEHOVEC

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

Èas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

S láskou vzpomíná man�elka a dìti s rodinami.

Dne 29. dubna 2006 vzpomeneme 1. výroèí, kdy
nás nav�dy opustil pan .Jaroslav MUDRÁK

Dne 20. dubna 2006 to bylo ji� 10 let,
kdy nás nav�dy opustil pan

ze Slavièína.František HEMZA

S láskou a úctou vzpomíná man�elka.
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Den pøedškolákù
V pátek 17. bøezna se na Základní škole Vlára

poprvé uskuteènil „Den pøedškoláka“. Vyzkoušet
si svùj první den ve školní lavici pøišlo 44 z 58 za-
psaných dìtí a 23 z nich doprovodili jejich rodièe.

Ka�dému budoucímu prvòáèkovi byl pøidìlen
zkušený školák a spoleènì plnili zajímavé
matematické úkoly, zpívali, støíhali a vyrábìli
velikonoèní ozdoby. Vyzkoušeli si i jak to chodí
o pøestávkách. Spoleènì posvaèili a zaskákali si
panáka na školní chodbì. Èas rychle ubìhl
a kdy� se po tøech hodinách vraceli zpìt k rodi-
èùm, mìli jim hodnì co vyprávìt, ale i ukázat.
Mnozí projevili chu� pøijít v pondìlí zase.
Avšichni urèitì ztratili obavy z 1. záøí.

Akce byla úspìšná a vìøíme, �e jsme tím
nastartovali zbrusu novou tradici na škole.

Uèitelky 1. stupnì

Spolupráce škol
Ve støedu 13. bøezna se na Základní škole

Vlára uskuteènila spoleèná pracovní schùzka
pedagogù základních škol Vlára, Malé Pole,
Šanov a Rokytnice.

Cílem této schùzky bylo:
sjednotit výuku cizích jazykù na všech školách
seznámit se s výsledky srovnávacích provìrek
v 6. roèníku
dohodnout se na pou�ívaných uèebnicích
spolupracovat pøi tvorbì ŠVP na školách
Podobná setkání budou i nadále pokraèovat

a jistì pøispìjí ke zkvalitnìní úrovnì základního
školství ve Slavièínì. PaedDr. Karel Má�a

-
-

-
-

Další úspìch v angliètinì
�ákynì 9.D získala v kraj-

ském kole konverzaèní soutì�e . Soutì�
se konala 16. bøezna 2006 na Gymnáziu ve
Vsetínì a postoupili do ní nejlepší �áci okresních
kol ze všech ètyø okresù Zlínského kraje. Vendule
dìkujeme za vzornou reprezentaci školy a k pìk-
nému umístìní blahopøejeme.

Mgr. Jitka Pavlùsková

Vendula Šmotková
3. místo

•

•

•

•

•

8. bøezna se konal 3. roèník tenisového
turnaje SOŠ Slavièín, kterého se zúèastnili
jak �áci školy tak pedagogiètí pracovníci.
Vítìzem se stal Radim Baøinka z tøídy MS-2.
�áci oboru Kuchaø-èíšník se 10. bøezna
zúèastnili výchovnì-vzdìlávacího zájezdu do
Brna, kde se konala Mezinárodní potravi-
náøská výstava Salima.
13. bøezna probìhlo na Gymnáziu Lesní ètvr�
ve Zlínì okresní kolo Olympiády v èeském
jazyce. Naši školu úspìšnì reprezentovali
�áci SP-4 David Smílek a Anna Stojaspalová.
David Smílek v konkurenci 22 úèastníkù
obsadil 3. místo a zajistil si tím postup do
krajského kola.
20. bøezna se další �áci závìreèných roèníkù
zúèastnili semináøe s názvem Jak se ucházet
o zamìstnání, který se konal na Úøadì práce
ve Zlínì. �áci zde získali cenné informace
i praktické dovednosti v oblasti pracovnì-
právních vztahù. .
V dobì od 27. 3. do 30. 3. probìhly na naší
škole „Maturity naneèisto 2006“, kterých se
zúèastnili �áci závìreèných roèníkù studijních
oborù. Ing. Miroslav Kadlec

Školní kolo Støedoškolské
odborné èinnosti
SOŠ Slavièín - 16. bøezna 2006

16. bøezna 2006

34 prací
15 prací

Ve ètvrtek dne se uskuteènilo
školní kolo Støedoškolské odborné èinnosti.
Pøehlídky se zúèastnilo , komise
doporuèila postup do okresního kola,
které se uskuteèní 30. bøezna 2006 na Støední
odborné škole Slavièín.

– se na prvních dvou
místech umístili Roman Holba a Pavel Nevrlka
s prací Mìøení ve strojírenské výrobì a Petr
Garaja s výrobkem Pøístroj pro výmìnu kapaliny
u silnièních vozidel. Obì práce budou jejich
autoøi obhajovat v okresním kole SOÈ.

se na 1. místì umístili
František Matìjíèek a Jaroslav Vágner s prací
Výroba formy pro gumový výlisek na 2. místì
Miroslav Urban a Stanislav Baøinka s Frézo-
váním slo�itých drá�ek a na 3. místì Tomáš
Rak, Ondøej Stach, Zdenìk Šebák a Jindøich
Divila s prací Jednoduchý dìlící pøístroj.

1. místo obsadili
Vladimíra Drgová, Barbora Jelínková, Josef
Hanke a Radek Tesaøík se Zdravou vý�ivou,
2. místo Romana Bli�òáková, Barbora Kost-
ková, Martina Struhaøová a Ivana Hauerlandová
s prací Volba dárkového koše pro cílovou
skupinu a 3. místo Eva Knedlová, Pavel Jakeš,
Markéta Ro�ková a Dušan Kafka s Míšenými
nápoji.

se na 1. místì
umístila Anna Fojtíková, Vìra Hanáèková a Mi-
roslava Ševèíková s prací Pohlavní nemoci,
antikoncepce a 2. místì Irena Slováèková
s Hypertenzí.

1. místo
obsadily Mirka a Petra Hlavicovy s prací Proble-
matika násilí a 2. místo Šárka Hamalèíková
a Barbora Saòáková s Charitativními orga-
nizacemi.

se na 1. místì umístily Anna
Stojaspalová a Eva Raková s prací Pøírodní
katastrofy.

se na
1. místì umístili Bohumil Ïulík, Ludvík Martinka,
Jana Diatlová, Eva Milièková a Nikola Fišerová s
prací Plánování v aplikaci na tvorbu konkrétního
plánu a na 2. místì Martina Rutarová s prací
Bankovní soustava.

V oboru 12 – Tvorba uèebních pomùcek,
didaktická technologie

V oboru 09 – Strojírenství, hutnictví, doprava
a prùmyslový design

V oboru 07 – Zemìdìlství, potravináøství,
lesní a vodní hospodáøství

V oboru 06 – Zdravotnictví

V oboru 14 – Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného èasu

V oboru 08 – Ochrana a tvorba �ivotního
prostøedí

V oboru 13 – Ekonomika a øízení

V oboru 10 – Elektrotechnika, elektronika,

Informace o pøijímacích zkouškách v
osmiletém a ètyøletém oboru na gymnáziu
podá kdykoliv vedení školy na telefonu
577 342 177.

Prùbìh a kritéria pøijímacích zkoušek jsou
také zveøejnìna na www.gyslav.zlinedu.cz.
Uchazeèi obdr�í v dubnu pozvánku k pøijí-
macím zkouškám, které se uskuteèní ve
spolupráci s firmou SCIO.

maturita naneèisto
výmìnná stá� uèitelù

výmìnná stá� �ákù

„Spring day“.

Aktivity v bøeznu na Gymnáziu
Po listopadové stá�i ve Francii a únorové stá�i

v Itálii budou studenti a profesoøi školy
pokraèovat v projektu
návštìvou nìmecké školy v Diepholtzu a to ve
dnech 24.3. – 31.3.

Marcela Janáèková postoupila z
okresního kola do celostátního kola olympiády
ve francouzském jazyce.
Aneta Münsterová obsadila v okrs-
kovém kole recitaèní soutì�e.
V týdnu od 27. 3. – 31. 3. probìhla na škole
u tøíd G-4 a oktávy celostátní srovnávací

.
Dne 3. 3. probìhla
s uèiteli z gymnázia v Dubnici nad Váhom
v aprobacích cizích jazykù, dìjepisu a obèan-
ské výchovy.
Dne 24. 3. se uskuteènila
s �áky v Dubnici nad Váhom v tématech
„Svoboda slova“, a „Ochrana Piveèkova
lesoparku“.
Gabriela Pinïáková a Petra Ku�elová se
umístily mezi

o cenu Bronislavi Müllerové, cenu
budou pøebírat v Zemském Moravském
muzeu. Spoleèensko-vìdní soutì� byla na
téma „Svoboda slova“.
Vít Zemèík z oktávy obsadil v okres-
ním kole olympiády z jazyka èeského.
Škola byla vybrána Ústavem pro informace ve
vzdìlání do výzkumu Organizace pro eko-
nomickou spolupráci, do kterého je zapojeno
50 zemí. Šetøení se týká výsledkù znalostí
z oblasti matematiky, pøírodních vìd a ètenáø-
ství vìkové kategorie narozených �ákù v roce
1990. V ÈR se zúèastní 264 škol.
Dne 23. 3. probìhla na škole pøednáška
poslance parlamentu ÈR RNDr. Petra Neèase
ne téma Evropská unie, NATO.
Dne 21. 3. 2006 se škola zapojila do celo-
evropské akce
Akce se týkala otázek souèasného �ivota
a perspektiv v Evropské unii.
Dne 20. 3. v rámci dnù Frankofonie navštívili
studenti akademické centrum ve Zlínì pro-
jekce francouzského filmu v pùvodním znìní.
Vyuèující JF se zúèastnila vernisá�e na po-
zvání francouzské ambasády a sekce èesko-
francouzských vztahù poslanecké snìmovny.

Josef Maryáš,

SOCRATES-Comenius

1. místa

3. místo

6 nejlepšími v celostátní
soutì�i

4. místo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

øeditel

Základní škola Vlára

Generálka na zkoušky
Tak bychom mohli nazvat program �ákù 9. tøíd

ve støedu 15. bøezna. Všem uchazeèùm o ma-
turitní studium pøijeli zadat testy z matematiky,
èeského jazyka a všeobecného pøehledu paní
uèitelky z Luhaèovic. Naši uèitelé pak naopak
provìøovali luhaèovické devá�áky.

Tím jsme se co nejvíce chtìli pøiblí�it pod-
mínkám skuteèných pøijímacích zkoušek.
Spolupráce škol má za cíl co nejlépe pøipravit
naše �áky k pøijetí na støední školy a zopakovat
tak vynikající výsledky z loòského roku.

PaedDr. Petr Navrátil

telekomunikace a technická informatika obsadil
1. místo Stanislav Hrnèíø s prací Umístìní
solárních kolektorù na ZŠ Valašské Klobouky.

Všechny práce jsou vypracovány na velmi
vysoké úrovni a všem našim �ákùm dìkuji za
úèast a za celou komisi pøeji hodnì úspìchù
v okresním kole SOÈ. Ing. Michal HORALÍK,

školní koordinátor SOÈ

• V prùbìhu mìsícù února a bøezna probíhaly
na naší škole pøednášky s protidrogovou
tématikou ve spolupráci s nízkoprahovým
zaøízením R-EGO. �áci všech roèníkù se
seznámili s organizací a klientelou tohoto
zaøízení.

SOŠ Slavičín

Gymnázium
Jana Pivečky Slavičín

Gymnázium J. Pivečky zve nejširší veřejnost na

výstavu fotografií
Honza Mana, Ivan Floreš, Ondra Surý

7. 4. - 17. 5. 2006
galerie gymnázia

Vernisáž: 7. 4. v 18:00 hodin
Hudební produkce: Pepa Floreš

„NO FORM"
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PROJEKT "VZDÌLÁVACÍ STØEDISKO NADACE JANA PIVEÈKY" JE
SPOLUFINANCOVÁN

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
A ZLÍNSKÝM KRAJEM

Klub plastikových modelářů informuje

V

Zápis dětí do mateřské školy v Rokytnici
V pondìlí dne 27. bøezna 2006 probìhne od 7:00 do 15:15 hodin zápis

dìtí do mateøské školy na školní rok 2006 – 2007. Pøijïte si mezi nás se
svými dìtmi pohrát a prohlédnout si prostøedí a vybavení naší školky. (Tìm,
kterým tento termín nevyhovuje, jsme k dispozici celý poslední bøeznový
týden, nejlépe dopoledne.) Vìra Fojtíková

SOUTĚŽE ZUŠ – školní rok 2005/2006
Výborné výsledky �ákù hudebního oboru ZUŠ Slavièín v národní soutì�i

základních umìleckých škol opìt potvrdily mimoøádnì kvalitní úroveò
výuky v dechovém oddìlení. Všichni naši soutì�ící získali v okresním
i krajském kole v jednotlivých nástrojích nejpøednìjší ocenìní. Z krajské
soutì�e postoupilo za dechové nástroje døevìné celkem 8 �ákù do
celostátního kola a je velkým úspìchem, �e z toho jsou 2 �áci ze Slavièína.

Srdeènì všem muzikantùm blahopøejeme a za nároènou pøípravu
soutì�ního programu dìkujeme tøídním uèitelùm - Annì Frajtové, Janì
Frajtové, Radimu Knoppovi a klavírním korepetitorkám Vìøe Hájkové
a Hanì Durïákové.

Benedikt Múdry - 2. místo
Tereza Gajdová - 2. místo

Saxofon Pavlína Štìpanèíková 2. místo
Klarinet

Kristýna Maryášová 2. místo

Flétna Kristýna Divošová 2. místo

Adéla Schichová 2. místo

Klarinet

(tø.uè.A. Frajtová
korepetice V. Hájková)

Flétna Markéta Kovaøíková 2. místo

(tø. uè. J. Frajtová,
korepetice V. Hájková)

Okresní kolo ve høe na zobcovou flétnu, 9. 2. 2006, Zlín:

Okresní kolo ve høe na dechové nástroje døevìné, 14. 2. 2006,
Slavièín:

Barbora Durïáková 1. místo s postupem do kraje

Alena Filipèuková 1. místo s postupem do kraje

Markéta Kovaøíková 1. místo s postupem do kraje
Tereza Suchánková 1. místo

Nadì�da Strnková 1. místo s postupem do kraje

Krajské kolo ve høe na dechové nástroje døevìné, 7. 3. 2006,
Kromìøí�

Barbora Durïáková 1. místo s postupem
do celostátního kola

,

Alena Filipèuková 1. místo

Nadì�da Strnková 1. místo s postupem
do celostátního kola

Hodnì úspìchù v celostátním kole 7. - 9. dubna 2006 ve Vysokém
Mýtì pøeje vedení školy.

Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky
informuje
Provozní doba pro vyu�ívání PC a internetu PO, ST, ÈT

12.00 - 20.00,

Èítárna ÚT 14:30 - 16:30.
Kurz Základy ovládání PC

Základy úèetnictví

neformální konverzace v anglickém jazyce v so-
botu 8. dubna 2006 od 14:00 hodin

je:
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.

je otevøena ka�dé
je obsazen zhruba do poloviny kvìtna. To

znamená, �e zájemci, kteøí se pøihlásí nyní, budou zaøazeni do kurzu
nejdøíve koncem kvìtna.

První kurz je rovnì� ji� obsazený. Zájemce budeme
zaøazovat do druhého kurzu, který zaène zhruba v èervnu.

Zájemci se mohou do kurzù hlásit v sídle nadace na Horním námìstí 111
nebo telefonicky na èíslech 577 342 822 nebo 739 095 315. Kurzy budou
opakovány a� do uspokojení zájmu všech uchazeèù.

Další se uskuteèní
. Hosty budou Mathew Buch z Anglie

a TinuadeAdesina z Nigérie.
Aktuální informace o aktivitách støediska mù�ete dostat osobnì v nadaci,

nebo na výše uvedených telefonních èíslech a na webových stránkách NJP
www.pivecka.cz.

Tìšíme se na Vaši návštìvu.
B. Filáková, øeditelka NJP

které se podílely na výrobì pamìtních tématických pøedmìtù. Podìkování
patøí i všem tìm, kteøí pøinesli ukázat své modely. Bez jejich ochoty by se
nebylo na co dívat a mohli jsme jít domù u� v pátek. Další podìkování patøí
sponzorùm, bez jejich� pøispìní by nebylo mo�né akci v takovém rozsahu
provést a v neposlední øadì i panu starostovi, který obìtoval èást svého
volného èasu, naši akci navštívil a zúèastnil se i nedìlního vyhlašování.

Závìrem bych chtìl podìkovat i všem divákùm, kteøí se pøišli podívat a
zvláš� tìm, kteøí v rámci divácké soutì�e modely velmi pozornì hodnotili.

Seznam firem i jednotlivcù, kteøí nám svým pøíspìvkem umo�nili soutì�
realizovat:

Všem ještì jednou dìkujeme za pøízeò za podporu a s vámi se všemi se
tìšíme na ji� 7. roèník „Šikuly“ a 3. roèník „Wyhazováku“ a „Zoubku“.

Øeditel soutì�e: Ing. Martin Procházka
Vedoucí modeláøských krou�kù pøi DDM Slavièín: Tomáš Hájek

Mìsto Slavièín, Jindøiška Vaclová – papír, hraèky, mode-
láøské potøeby, Artur Model Slaný, Walachia – výrobce døevìných
stavebnic, Jital Valašské Klobouky – modeláøská prodejna, AE
Partner Slavièín, Jaroš – Barvy-laky, SPS Støechy, s r. o., pan Peter
Goga, pan Michael �itník – majitel soukromého leteckého muzea
v Šanovì.

Klub plastikových
modeláøù pøi DDM
ve Slavièínì se v le-
tošním roce zúèast-
nil zatím dvou mode-
láøských akcí. První
bylo setkání v Pøí-
boøe 18. 2. 2006 pod
názvem „O poháry
DDM Luna Pøíbor“.
Jednalo se o soutì�
bodovací a naši
chlapci zde roz-
hodnì ostudu neu-
dìlali. Zaènu tìmi
nejmladšími, kteøí
reprezentovali, a ne poprvé, nejen náš Klub, ale i DDM a svoje mìsto. Byli
to: , který v kategorii bojové techniky obsadil
a , který se umístil se svým tankem rovnì� . Úspìšný byl
i , jeho� diorámata zaujala porotu natolik, �e se rozhodli
udìlit mu . Kategorii juniorù dùstojnì zastupoval

, který se svými dvìma bojovými vozidly obsadil rovnì�
Stejnì tak i s za dioráma.

Druhou akcí byla naše, ji� tradièní modeláøská výstava plastikových,
papírových i døevìných modelù, poøádaná ji� 6. rok pod názvem
„Slavièínký šikula“. Letos však ji� podruhé i s rozšiøujícím názvem „Slavi-
èínský Wyhazovák“ a „Slavièínský Zoubek“. �e se jedná o soutì�e
plastikových a papírových modelù hodnocených odbornou porotou
zkušených rozhodèích, u� asi všichni vìdí.

Byla to tøídenní akce konaná pod záštitou DDM ve Slavièínì, s dopro-
vodným programem, kde byla mo�nost vidìt témìø 450 modelù. Souèástí
doprovodného programu byla modeláøská burza a tøi stánky s modely
a modeláøským zbo�ím. Celou sobotu prodával svùj sortiment pan
Cmajdálka z firmy JITAL z Valašských Klobouk. V nedìli pak pan Podešva,
majitel modeláøského obchodu ve Zlínì. Po oba dva dny tu byl novì
pøíchozí modeláø a prodejce papírových modelù ze Slovenska pan Peter
Goga.

Svoje modely tu vystavovali modeláøi nejen ze Slavièína a okolí, ale
i modeláøi z Brumova-Bylnice, Napajedel, Zlína, Valašských Klobouk,
Studénky, Pøíbora, Kopøivice, Ostravy, Hodonína a Veselí. Bylo tu opravdu
na co se dívat a dvì hodiny èistého èasu na poctivou prohlídku nestaèily,
co� mi jistì potvrdí ka�dý z témìø pìti set návštìvníkù.

Bylo rozdáno veliké mno�ství vìcných cen �ákùm a juniorùm, i mnoho
diplomù seniorùm jako ocenìní za jejich poctivou modeláøskou práci.
Nebudu je zde vyjmenovávat, ti, co byli pøítomni vyhlašování, vìdí, �e to
trvalo dvì hodiny èistého èasu.

Petr Zupko 1. a 4. místo
Petr Matula ètvrtý
Ondøej Hájek

1. i 2. místo Ondøej
Fibich 1. a 2.
pozici. Radim Kozubík 1. cenou

Myslím si, a není to jen moje
domnìnka, �e to byla pove-
dená akce a pøeva�ují jen
dobré pocity. Za to však patøí
podìkování v první øadì všem
pracovnicím DDM Slavièín,
které zcela nad rámec svých
povinností a ve svém volném
èase vìnovaly této akci celý
víkend. Velký dík patøí rovnì�
ZUŠ, jmenovitì její øeditelce
a dìtem z výtvarného krou�ku,
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V pondìlí 6. bøezna 2006 jsme byli v podveèer v Mìstském divadle ve
Zlínì svìdky vpravdì historického okam�iku. Probíhalo právì udílení cen
Zlínského kraje neúspìšnìjším sportovcùm za rok 2005 a moderátor Petr
Vichnar - mimochodem byl výteèný - èetl nominace na zisk ocenìní
hokejisté, házenkáøky,… A také, jako poslední nominovaný, oddíl sálové
kopané - futsalu SK JEREVAN Slavièín. Po chvíli napìtí pak moderátor
vyhlásil jako nejúspìšnìjší kolektiv Zlínského kraje za rok 2005 právì
SK Jerevan Slavièín!!!

Jsem názoru, �e si to kluci zaslou�ili. Jen pova�te – který sportovní
kolektiv byl støíbrný na Poháru mistrù evropských zemí (PMEZ) anebo
bronzový na mistrovství svìta klubù? A který z nominovaných byl ryze
amatérským týmem, jeho� hráèi se museli sami finanènì podílet, aby se
mohli napø. mistrovství svìta klubù, které se konalo v sibiøském Jakutsku,
by� jen zúèastnit? Neobdr�eli �ádné startovné, nebyly jim propláceny
�ádné diety ani odmìny - sami museli pøispìt nìkolikatisícovými èástkami,
aby mohli reprezentovat mìsto Slavièín a Èeskou republiku.

Slavnostní chvíle na pódiu si futsalisté jaksepatøí u�ili. Prezident klubu
Petr Koseèek a sportovní øeditel Leoš Minarèík nejprve zodpovìdìli
zvídavé dotazy Petra Vichnara, jeho� nejvíce zajímalo jak vznikl název
klubu JEREVAN a pak ji� všichni spoleènì zaplnìnému mìstskému
divadlu pøedvedli svùj vítìzný pokøik. Vìøím, �e na tyto okam�iky slávy
nikdy nezapomenou. Pro�ili je plným právem a jistì byly i náplastí na
pøedchozí sobotní semifinále letošního roèníku celostátní ligy v sálové
kopané – futsale, kdy v Luhaèovicích neš�astnì gólem v prodlou�ení pøišli
o mo�nost utkat se opìt o mistrovský titul ve finálovém zápase.

Je urèitì na místì futsalistùm podìkovat za reprezentaci mìsta, a to
nejen v rámci Èeské republiky. Díky patøí všem, kteøí se na tomto úspìchu

JEREVAN nakonec v Mistrovství ÈR ètvrtý
Slavièínští futsalisté obsadili v závìreèném turnaji – Mistrovství Èeské

republiky hraném ve dnech 4. a 5. bøezna 2006 v moravských lázních
Luhaèovicích koneèné ètvrté místo. Sobotním zápasùm pøihlí�el i námìs-
tek hejtmana Zlínského kraje pan Josef Slovák.

JEREVAN postoupil z druhého místa po základní èásti extraligy pøímo do
semifinále a jeho soupeø vzešel z duelu Polièka – Darkovice. Utkání s Poliè-
kou pøineslo nevídané drama a JEREVAN zdecimován neúèastí klíèových
hráèù Svìtlíka, Botha a Julina nezvládl úvod utkání a dobøe bránící obhájce
titulu z Polièky 2x zmrazil zaplnìné luhaèovické hledištì. Ve druhém
poloèasu Slavièínští zvýšili svùj tlak a doèkali se zaslou�eného vyrovnání
po brankách F. Macka. Ještì v poslední sekundì mohl JEREVAN roz-
hodnout o svém vítìzství, ale Polièka dokázala míè vykopnout z prázdné
branky. Následovalo prodlou�ení o 2 x 5 minut, ale to nezvládli jak
slavièínští hráèi tak jihoèeští rozhodèí a výsledkem byla š�astná branka
Polièky, která pro ni v koneèném úètování znamenala postup do finále.
V hektickém závìru JEREVAN nepromìnil 9metrový kop a rozhodèí
odepøeli v závìru Slavièanùm další trestné kopy, ale utkání s Polièkou si
hráèi prohráli pøedevším sami, kdy� nepromìnili své šance a nedokázali
najít zbraò na obranný val Polièky.

V nedìlním utkání o tøetí místo s lídrem CL po základní èásti Havíøovem,
který v semifinále vypadl s pozdìjším mistrem Chemcomexem Praha
Slavièínští odehráli bez jakékoliv motivace a pod dojmem køivdy v utkání
s Polièkou a zápas se stal jednostranou zále�itostí severomoravanù, kteøí
projevili vìtší touhu po vítìzství a zvítìzili vysoko 8 : 1. Mistrem ÈR se stal
Chemcomex Praha, který v nedìlním finále rozstøílel unavenou Polièku
5 : 1 a zopakoval své vítìzství z Luhaèovic z roku 2003.

Více informací o play off a novinky za sálovky najdete na www.jerevan-
slavicin.wz.cz a nebo www.futsal-salovyfotbal.com.

SK JEREVAN Slavièín touto cestou dìkuje za podporu Mìstu Slavièín,
sponzorùm: A-club Slavièín, INTEC, TES Bojkovice, Generali Pojiš�ovna,
Zámeènictví Ivan Miklas, Rady u Talafy, Cukrárna Jasmín, ELVA,
Restaurace Zálo�na, Hotel Slavièan, Pivnice Vlastik Trllo a øada drobných
sponzorù JEREVANU.

Zvláštní podìkování patøí místostarostovi mìsta Slavièín panu ing. Jaro-
slavu Konèickému.

JEREVAN dìkuje za pøízeò všem svým pøíznivcùm a doufáme, �e Vám
i nadále budeme rozdávat radost ze hry a dobøe tak reprezentovat své
mìsto. Petr Koseèek

Florbalisté stále první
Slavièínským florbalistùm se podaøilo výhrami nad

Prostìjovem B a Poèenicemi prodlou�it své vedení v Jiho-
moravské lize. V prvním utkání se Slavièané støetli s prostì-
jovskou rezervou a od zaèátku diktovali tempo hry. Do vedení
se dostali ji� v první minutì zásluhou kapitána Filkorna, soupeø však dobøe
bránil a z protiútoku dokázal vyrovnat. Úvodní patnáctiminutovka tak
skonèila za stavu 1 : 1.

Poté se však projevila fyzická pøevaha Snajprù, kteøí po trefách
Zemèíka, Filkorna a Janeèka brali body za vítìzství 4 :1.

Klání s Poèenicemi se stalo soubojem brankáøù. Jak Loskot na stranì
Slavièína, tak poèenický strá�ce svatynì pøedvedli vynikající výkony
a výraznì ovlivnili skóre zápasu. Do vedení se nejprve dostali hráèi
Poèenic, kteøí se stihli trefit osm vteøin pøed první sirénou. Vyrovnaný
a atraktivní souboj pak ale Slavièané dovedli do vítìzného konce. V úvodu
druhého dìjství vyrovnal na 1 : 1 Filkorn a ve tøetí èásti zaznamenal
vítìznou trefu na 2 : 1 Janeèek.

Teprve druhou porá�ku utrpìli ve své premiérové sezónì hráèi
rezervního slavièínského týmu. Nad jejich síly byl tentokrát Prostìjov C,
kterému ovšem pomohla dávka štìstí. Ještì v 8. minutì tøetí tøetiny vedla
oslabená sestava Slavièína nad soupeøem 2 : 0, jenom�e Prostìjovští
bìhem ètyø minut skóre vyrovnali a v samotném závìru upravili na
koneèných 2 : 3.

V dalším zápase si Slavièínští napravili reputaci a pøehráli Strá�nici 6 : 3.
V tabulce Jihomoravské soutì�e se dr�í na druhém postupovém místì, na
rozdíl od vedoucího Prostìjova C mají však dva zápasy k dobru.

Web slavièínského florbalového oddílu má novou adresu. Internetovou
prezentaci SK SnipersAISE Slavièín nyní hledejte na

Vít Zemèík

Série neporazitelnosti mu�ù B u konce

www.snipers.wz.cz

JEREVAN - nejlepší sportovní kolektiv
Zlínského kraje za rok 2005

Zprávy oddílu kuželek
Soutì�e jednotlivých dru�stev se blí�í do finále.

ve 3. lize skupiny D mu patøí 9. místo po 19 odehraných
kolech (bilance 7 vítìzství, 10 porá�ek, 2 remizy). Ve zbývajících kolech
musí malièko pøidat, aby se zbavilo sestupových starostí.

Mezi jednotlivci si udr�uje 1. místo Pavel Sláma s prùmìrem 566
ku�elek, Libor Pekárek je na 10. a František Novák na 11. místì.

Poslední utkání odehraje 8. 4. v 9:00 hodin proti Ratíškovicím (ku�elna
Luhaèovice).

je v pøeboru Zlínského kraje na 1. místì (bilance 13 - 0 - 5).
Pokud v posledních dvou zápasech nezaváhá, postup mu zøejmì
neunikne.

Z jednotlivcù je nejlepší Pavel Budín na 2. místì (prùmìr 421 ku�elek),
Alena Dukátníková je na 6. místì (417 ku�elek).

31. 3. zakonèilo soutì� s týmem OtrokovicAv 17 hodin.
je po 23. kole zlínské soutì�e na 3. místì (bilance 18 - 0 5).

V soutì�i jednotlivcù je nejlepší Karel Kabela na 15. místì.
hraje 2. ligu dorostu sk C. Na jaøe se mu zatím velmi daøí, ve

všech 7 zápasech zvítìzilo a posunulo se u� na 4. místo v tabulce
(bilance 11 - 1 - 6).

Mezi jednotlivci je Kamil Vrána na 10. místì (prùmìr 416 ku�elek), Libor
Pekárek ml. je na 15. místì (prùmìr 406 ku�elek), Tomáš Rak je na
16. místì (prùmìr 406 ku�elek).

Poslední domácí zápas sehrají dorostenci proti Velenu Boskovice 2. 4.
v 10:00 hodin.

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

V této dobì ji� je 12. roèník za námi. Ceny nejlepším dru�stvùm i
jednotlivcùm byly rozdány na slavnostním vyhlášení v pátek 31. 3.
Podrobné výsledky pøineseme v pøíštím èísle zpravodaje.

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

Rostislav Gorecký

Dru�stvo A:

Dru�stvo B:

Dru�stvo C:

Dorost A:

Dorost B

12. roèník mìstské ligy

podíleli – od hráèù, pøes
realizaèní tým a� po
sponzory, bez jejich�
pomoci by takového
úspìchu nikdy nebylo
dosa�eno. Zvláštní dík
patøí také roztleskáva-
èkám – Jerevankám – a
také fan klubu, který se
stará o tu správnou spor-
tovní atmosféru – podpo-
ruje tým, kdy� se nedaøí, a
doká�e také hlasitì ocenit
vstøelenou branku.

Pøeji klukùm, a� jim to
tam padá i v dalších se-
zónách a slavièínskou
sportovní halou ještì
dlouho zní „Hoši dìku-
jem“ a „Jerevan do toho!“.

Jaroslav Konèický,
místostarosta
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Cukrárna Jasmín Vás zve na

OLEJOMALBA - Marie Nováková

Vernisá� 21. dubna 2006 v 19:00 hodin
Výstava potrvá do 7. záøí 2006

BAREVNÉ PUTOVÁNÍ

Prodejní výstava

Pronajmu nebytové
prostory v centru Slavièína

(vhodné jako kanceláø).
Informace na tel. è.

577 341 953,
775 336 419.

Oznámení klientùm
Pavel Švach,
pojiš�ovací agent,
oznamuje zmìnu adresy
kanceláøe.
Nová adresa:
Ulice L. Výducha 809
(bývalí plynaøi)
Slavièín
Tel.: 604 794633,
577342416

U� nemusíte šetøit
Pùjèíme Vám a� 100 % z hodnoty nemovitosti

Neèekejte, a� naspoøíte. Se 100% Hypotékou od GE Money Bank mù�ete bydlet ji� dnes.
A� u� potøebujete finance na nákup nového i staršího bytu, domu nebo rekreaèní chalupy. Navíc neplatíte �ádný
poplatek za vyøízení a vyu�ít mù�ete i výhodného pojištìní pro pøípad neschopnosti splácet. Kontaktujte osobního
bankéøe v kterékoli z více ne� 200 našich poboèek.
Volejte 844 844 844 nebo navštivte www.gemoney.cz

100% Hypotéka
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GE �ivot podle vašich pøedstav

GE Money Bank GE Money Bank GE Money Bank
Masarykova 137 Gahurova 5265 Masarykovo nám. 42
763 26 Luhaèovice 760 06 Zlín 766 01 Valašské Klobouky
Tel: 577 131 151 Tel: 577 006 011 Tel.: 577 321 610

Kontaktní osoba: Marcela Svaèinová, tel: 606 661 347

Školení pracovníků v elektrotechnice
Støední odborná škola Slavièín ve spolupráci s Mo-
ravským svazem elektrotechnikù Brno, poøádají ve
dnech 16. a 17. kvìtna 2006 jednodenní školení
a periodické pøezkoušení pracovníkù v elektro-
technice dle Vyhl. è. 50/1978 Sb. § 5-8.
Souèástí školení je prodej odborné technické
literatury, uèebnic ke zkoušce a platných elektro-
technických norem.
Zahájení pøednášek je 16. 5. 2006 v 8:00 hodin na
uèebnì è. 113. Pøedpokládaná cena 1 000,- Kè.
Bil�ší informace na tel. 577 342 408, 608 270 314.

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

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

V lékárnì

Slavièín,
Horní námìstí 112,

VIAPHARM, s. r. o.,

je mo�no pou�ít
k úhradì

platební karty.

TAXI SLU�BA
JINDØICH MAÈEK

Ul. K. Vystrèila, Slavièín

telefon 605 816 111

Zámecká restaurace
ve Slavièínì

7. dubna 2006.

pøipravuje v mìsíci
dubnu

(bli�ší na plakátech).

Zároveò všechny
zveme na

spojenou s prodejem
výrobkù na zámeckém

nádvoøí,
která se uskuteèní

dne

K dobré náladì bude
hrát �ivá hudba.

Srdeènì všechny
zveme!

II. Zámecký
hudební

veèer

ZABIJAÈKU
PØEDVELIKONOÈNÍ
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Úkolu moderátorky kulturního bloku na poèest
umìlcova �ivotního jubilea se bravurnì zhostila
paní Bohumila Šuráòová. Nejdøíve pøivítala
hosty snad ze všech svìtových stran, mimo jiné
i z dru�ební obce Uhrovec, poté uvedla samotný
slavnostní ceremoniál, kdy starosta mìsta
Slavièína Ing. Pavel Studeník pøivítal pana
Jaroslava Jeøábka i s chotí. Zároveñ uvedl verni-
sá� výstavy umìlcových výtvarných dìl,
odrá�ejících jeho celo�ivotní tvorbu, v ní� jsou
patrné pøedevším prvky valašských lidových
motivù, jak melancholických, tak velmi pozitivnì
a radostnì ladìných. Celý program pak probíhal
v pøíjemnì uvolnìném a slavièínským folklórem
podbarveném prostøedí. O díle a èinnosti
Jaroslava Jeøábka zasvìcenì pohovoøil ve
svém projevu PhDr. Tomáš Mikulaštík z odboru
kultury Zlínského kraje, kde vyzdvihl jeho
malíøskou osobitost a nesporný dar výtvarného
talentu. Jedním z gratulantù a zároveò
úèinkujících byl pan Štefaník z Lúk pod Makytou,
který oslavenci pro radost a potìšení zahrál na
jeho nejoblíbenìjší hudební nástroj, jím� je
bezesporu fujara. Ani pan Jeøábek se nenechal
zahanbit a svým „fujaráckým“ umem kolegovi ze
Slovenska øádnì zakonkuroval. Lidovou písní
mu také pøišli povinšovat èlenové cimbálové
muziky Slavièan se sólisty – Lubošem Frajtem,
Emou Klabaèkovou a sestrami Jordánovými.
Velké dojetí však Jaroslavu Jeøábkovi zpùsobila
recitace básnì „Malíøi Valašska“ od regionální
autorky Anny Poláškové v podání paní Jany
Poláškové, bývalé èlenky a choreografky
národopisného souboru Slavíèek. Slavnost
nakonec dùstojnì završil starosta mìsta, kdy�
hrdinu dne vyzval ke slavnostnímu zápisu do
pamìtní knihy Mìsta Slavièína a popøál mu do
dalších let mnoho úspìchù a tvùrèí inspirace.
Krojované „dìvèice“ z mìstského infocentra,
paní Marie Rumplíková a paní Marie
Studeníková pak oslavence obdarovaly
blahopøejným polibkem a originálním dárkem
v podobì nefalšovaného valašského „klobùku“.
Po spoleèném pøípitku a podìkování všem
úèinkujícím a hostùm, proneseném paní
Bohumilou Šuráòovou, se spustila lavina volné
zábavy a všeobecného veselí. Diskutovalo se
pøevá�nì o místní umìlecké tvorbì, úèastníci
znovu a znovu obdivovali mistrovo malíøské dílo
oslavující prostotu a skromnost zemitého
valašského lidu.

Ke vší té pøíjemnými emocemi nabité atmo-
sféøe dílem pøispìla i cimbálovka svými tempera-
mentními skladbami a ani mìstská knihovna
neopomnìla svému dlouholetému spolupra-
covníkovi a pøíznivci vzdát hold výstavním
panelem fotografií z umìlcovy národopisné
èinnosti ve spolupráci se sestrami Poláškovými
a mìstskou knihovnou.

Øady návštìvníkù, tou�ících si s panem
Jeøábkem potøást pravicí, jako by toho dne
nemìly konce Prezenèní listiny jich zazna-
menaly neuvìøitelných 200, co� zcela jistì
svìdèí o tom, �e Slavièín je mìstem, je�
neustále vzkvétá po stránce materiálních i kul-
turních hodnot.

Závìrem bych chtìla vyjádøit podìkování
jubilantovì vzácnému ryzímu umìní a také
všem, kteøí pro nás, slavièínské obèany
pøipravili tak nesmazatelný duchovní zá�itek.

G. Klabaèková,

Narodil se 27. 3. 1936 ve Valašských
Pøíkazech. Od roku 1936 vyrùstal ve Valašských
Kloboukách. Studoval SUPŠ ve Zlínì a po
pøestìhování této školy v Uherském Hradišti ve
letech 1951 - 1955 studoval na jednoroèní
pøípravce pro vysoké školy výtvarného
zamìøení. V letech 1956 - 1962 studoval na
Akademii výtvarných umìní v Praze figurální a
monumentální malbu u prof. Vl. Sychry. Od roku
1962 �il a pùsobil v Praze a od roku 1975 ve
Valašských Kloboukách. Ve Slavièínì, kde
kromì výtvarné èinnosti pùsobil jako uèitel
výtvarného oboru na ZUŠ Slavièín, �ije a tvoøí
od roku 1979. Jaroslav Jeøábek se bìhem své
dlouholeté èinnosti úèastnil mnoha soutì�í
a øada jeho dìl zaujímá významná místa
v galeriích, jiná jsou souèástí architektonického
øešení místností, sálù a síní po celé republice,
ale i v zahranièí. V roce 1963 byl autor odmìnìn
na celostátní soutì�i za øešení fresky pro foyer
divadla ve Zlínì, roku 1965 obdr�el Èestné
uznání z celostátní výtvarné soutì�e k 20.
výroèí osvobození za sérii obrazù „Ploština“,
z ní� byl jeden obraz darován do Památníku
odboje - Ploština. Jeho dílo úspìšnì zdobí
prostory salonku v Praze - Ruzyni , další
umístìní má napøíklad mozaika ve vstupních
prostorách Akademie vìd v Bratislavì, ve
spolupráci s architekty vypracoval karton ke
gobelínu, utkaný UØ v gobelínce ve Val. Meziøíèí
(budova SUDOP), reliéf a møí� z barevného
kovu v budovì SUDOP v Praze (spoluautor
Rostislav Zárybnický, ak. malíø), obrazový
triptych ve svatební síni Nedachlebice u Uh.
Hradištì, dva obrazy zdobí vstupní èást
svatební sínì Nedašov, dva obrazy jsou
umístìny ve smuteèní obøadní síò Valašské
Klobouky, také pøedsálí slavièínské obøadní
sínì dominuje tématický monumentální obraz.
Další uplatnìní mají dva monumentální obrazy v
jídelnì rekreaèního støediska Jelenovská,
cyklus obrazù ve školicím støedisku Luhaèovice,
série obrazù, kreseb a grafiky v hotelu Slavièan
ve Slavièínì a obrazy KD Klobuèan a ve

Mìstská knihovna Slavièín

V letošním roce 750. výroèí mìsta se tato
událost stala souèástí øady programù
pøipravených v rámci projektu „Ve stopách
historie k souèasnému vztahu Èechù a
Slovákù“, který je spolufinancován Evropským
fondem pro regionální rozvoj – INTERREG IIIA.

Akademický malíø Jaroslav
Jeøábek, malíø Valašska

.

svatební obøadní síni radnice ve Valašských
Kloboukách. Jaroslav Jeøábek ilustroval
publikaci Evy Kilianové - Povìsti z Valašska -
Ovèák v Radhošti, nakladatelství Blok, Brno.
V roce 2002 se úèastni na výmìnného zájezdu
s výstavou výtvarníkù ve Švédsku, mìsto
H

Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie
v Praze, Oblastní galerie výtvarného umìní ve
Zlínì, Galerie výtvarného umìní v Ostravì,
Oblastní galerie výtvarného umìní v Náchodì,
Památník odboje na Ploštinì, Ministerstvo
školství a kultury ÈR v Praze, ÚRO v Praze,
Státní sociální zabezpeèení v Praze, soukromé
sbírky: ÈR, SR, Švýcarsko, Jugoslávie,
Rakousko, Švédsko.

ôenâs.

Na počest akademickému
malíři Jaroslavu Jeřábkovi
V nedìli 5. bøezna se otevøely dveøe obøadní

radnice celé slavièínské veøejnosti, aby mohla
popøát našemu místnímu známému umìlci,
akademickému malíøi Jaroslavu Jeøábkovi u pøí-
le�itosti jeho 70. narozenin.

UPOZORNÌNÍ
Oznamujeme všem návštìvníkùm
knihovny, �e platba INTERNETU

pro veøejnost èiní 0,50 Kè za 1 min.

dvacetiletý
Dvacet let nás dìlí od prvních taneèních

krùèkù dìtského folklorního souboru Slavièánek.
Byly to zaèátky s harmonikou a pìveckým
sborem, pozdìji pouze s harmonikou pana uèite-
le Máti, pøes muzièky ZUŠ a nyní s doprovodem
CM Slavièan.

Tak to je Slavièánek.
Pøišel èas zavzpomínat na léta našeho

pùsobení. Proto pøipravujeme na 12. 5. 2006
malou oslavu, na kterou zveme všechny naše
pøíznivce, ale pøedevším bývalé èleny Slavi-
èánku. Zveøejòujeme jmenné seznamy, které se
nám podaøilo uchovat. Najdete je na stránkách
školy. Adresa www.zsslavicin.cz. Omlouváme se
všem, na které jsme zapomnìli.

Pøipomeòte se nám na adresu:
pancik@mail.walachia.cz.
Ještì jednou Vás srdeènì zveme a tìšíme se

na shledání 12. 5. 2006.
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Pøi pøíle�itosti letošního jubilea 750 let mìsta Slavièína pøedstavujeme
zajímavou �ivotní pou� nìkterých slavièínských rodákù. Tentokrát nám
zaslal svùj pøíbìh pan Jiøí Holba z Austrálie, kterému se splnil jeho �ivotní
sen.

„Narodil jsem se 18. záøi 1960 ve Slavièínì, kde jsem pro�il hezké dìtství
a� do mých 13. narozenin, kdy jsme se pøestìhovali do Brna. Ve Slavièínì
jsme bydleli na sídlišti Vlára è. 395, moje maminka pracovala jako úèetni ve
Svitu a mùj ta�ka ve zbrojovce. S partou mých kamarádù z dìtství, hlavnì
Jarkem Stru�kou, Vlastikem a Rudou Noeghe jsme bìhali po valašských
kopcích a já ji� od mládí snil o tropických a exotických krajinách.

V tomto mì moc podporovala moje maminka, kupovala mi veškeré
dostupné cestopisy našich pøedních cestovatelù a pøírodovìdcù jako:
Ing. Vágner, zakladatel ZOO ve Dvoøe Králové, etnograf Miloslav Stingl,
Miroslav Zikmund a Jiøí Hanzelka, kteøí se dostali a� na vzdálenou Papuu
a New Guinea a pan Stingl a� na Šalamounovy Ostrovy. To jsem hroznì
obdivoval a doufal, �e nìkdy se sta nu tak jako tøeba Dr. Albert Schweitzer
doktorem, èi pøírodovìdcem a budu se jednou „toulat“ a zkoumat stejné
oblasti jako naši pøední èeští svìtoví cestovatelé. Moje kamarády tyto
zájmy vcelku v prùbìhu dospívání pøešly, ale já se z toho nìjak nemohl
dostat, co� mi zùstalo a� dodnes.

Po nìkolika neúspìšných pokusech dostat se na vysokou školu v Brnì,
zcela pochopitelných v dobì 70. let jsem po gymnáziu studoval geodezii
a zemìmìøièství v Brnì. Nebylo mi dopøáno a bez šance studovat to, co
jsem mìl rád a kde bych mohl vyniknout a být prospìšný. Proto jsem se
rozhodl ve 23 letech odejít z Èeskoslovenska. V roce 1983 jsem emigroval
doAustrálie, abych byl blí�e k tropùm, které mì fascinovaly. VAustrálii jsem
se usadil v tropickém Queenslandu v Cairns, co� bylo u� jenom kousek od
Papui a Šalamounových ostrovù, kam jsem zaèal dojí�dìt z Cairns od roku
1988.

Celá Melanésie mi pøipadala jako ráj na zemi, pralesy, sopeèné pohoøí,
korálové moøe, bývalí lidojedi a lovci lebek, a tak jsem projí�dìl oblasti, kde
i po èesko-rakousko-uherském šlechtici Kolowratovi byla pojmenovaná
hora na ostrovì Malaita na Šalamounových ostrovech, tak�e hora má
i místní i Kolowratské jméno. Já si pøipadal, jako kdybych v tom 18. století
projí�dìl s hrabìtem Kolowratem ji�ní Pacifik a právì objevil Šalamouny.

Na Šalamounových ostrovech jsem pozdìji také vybudoval menší
turistickou – potápìèskou základnu na ostrovì Charapoana

V roce 1993 po pøíjezdu ze Šalamounových ostrovù jsem si odskoèil na
èas do Indonésie, kde jsem zùstal témìø 10 let. Pracoval jsem jako
manager a designer v Safari Parku v horách u mìsta Bogor, západní Jáva,
nìco jako ZOO ve Dvoøe Královém, ale daleko vìtší. Navrhl jsem a vybu-
doval tropická terária a akvária pro tamní safari park, pak jsem mìl nìkolik
ochranáøských projektù na Sulawesi, Irian Jaya. Na Bali jsem se staral
o Bali Bird Park, krásná kolekce ptákù z celého svìta, navrhoval jsem,
budoval a vedl park, vyuèoval jsem místní lidi o ochranì pøírody a vedení
parku apod. V Indonésii, kdy� jsme bydleli na Irian Jaya, mi jednou veèer
volal cestovatel Ruda Švaøíèek, z CK Livingstone v Brnì, �e by se se mnou
rád setkal. Jaké to bylo pøekvapení, Ruda volal ne z Brna, ale byl kousek od
našeho domu v Sentani (Irian Jaya), tak se stavil na veèeøi, co� se
pravidelnì opakovalo pøi jeho toulkách po Indonésii a u nás doma
v Indonésii, kde se nám mimochodem narodily dvì krásné dìti. Moje
man�elka Zusye je ze Sulawes/Celebes, naše holèièka Petra Maharani se
narodila 21. záøí 1996 v Manado-Sulawesi a náš syn, Kryštof 28. ledna
1999 na Bali v Indonésii.

Na Bali èeská Cestománie natoèila krátký program o mém projektu
v Indonésii, tak�e kontakt z Èeskem jsem mìl dost bohatý. S dokumentací
a zalo�ením jsem vypomáhal prvním èeským cestovkám s jejich "travel-

(www.charapoana.com) .

dive" základnama na Bali. Do Èeska jsme taky poslali do plzeòské ZOO
dva varany komodské z Taman Safari, kde jsem pùsobil. Na Bali jsem se
také setkal s dalším pøedním èeským cestovatelem a fotografem Jiøím
Kolbabou, který párkrát pøijel za náma na Bali na kus øeèi a pak pozdìji v
roce 1998 si odskoèil za náma na naši lagunu a ostrov Charapoana na
Šalamounových ostrovech.

Taky jsme plánovali s hercem Pavlem Zedníèkem a Bolkem Polívkou
vztyèení valašské vlajky u nás na tropickém melanéském Šalomounovì
ostrovì, ale zatím zùstalo jen u plánu...

Z Indonésie a Šalamounových ostrovù v roce 2003 jsme si odskoèili na
èas do Austrálie do Cairns, kde dìti chodí do školy a já pracuji na novém
projektu, který by se mìl realizovat na Západním Irianu, Západní
Papua/Indonésie.

Doufám, �e tento rok 2006 bude pro nás úspìšný a my se na èas
vrátíme do Indonésie.

Vìøím, �e se taky s rodinou podíváme ji� potøetí do Èeska, naše dìti
potøebují kontakt s babièkou a dìdeèkem na brnìnsku/valašsku. Sna�ím
se na naše dìti obèas mluvit èesky, ale dost se to plete, kdy� se doma mluví
hlavnì anglicky a indonésky. Obì naše dìti byli pokøtìné v Brnì v Komín-
ském kostele.

A� nìkdy dostavím to, co jsem si naplánoval v Indonésii, snad se i obje-
víme èi pøesuneme do èeskych zemí. Zoologických zahrad je v Èesku dost,
jen najít tu, která by právì potøebovala nìkoho jako já. Na všechno musí
být ten správný èas, všechno se realizuje kolikrát i bez našeho zásahu. Být
na správném místì ve správný èas...tak nìjak to je, �e…?“

Splnil se mi celoživotní sen – poznávám tropické Tichomoří

Omluva autora za špatnou èeštinu, která byla v závìru jeho dopisu, není

na místì. Jiøí Holba nezapomnìl na svoji mateøštinu ani na svùj rodný kraj.

Pøejeme mu, aby se mu splnily jeho další sny a pokud nìkdy navštíví rodný

Slavièín, rádi se s ním pøi besedì setkáme.

Ladislav Hlavica, Marie Rumplíková

Slavièín 11.4. 2006 v 16:30 hod. - sál restaurace Zálo�na
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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 PILYNOVINKA:

VÝSTAVA  ČESKÉ  PIVO
Dne bude zahájena výstava

v prostorách .
15. 4. 2006 ÈESKÉ PIVO

HOTELU SLAVIÈAN
Zde se dozvíte vše o pivu.

Jaké pivo vaøí èeské pivovary.
Co pivo obsahuje za minerální látky, jaké stopové prvky a vitamíny.

Uvidíte pivní sklenice, etikety, pivní tácky, pohlednice,
korunkové uzávìry a jiné.

K vidìní bude i sušené pivo Horal (sladovna Bruntál).
V prodeji bude speciál Comenius 14, Primátor 24 Double,

Sladovit – pøírodní sladový výta�ek z naklíèeného jeèmene – sladu
(tekutý i práškový),

knihy o pivu, trièka na láhve atd.

Další informace na
Na výstavu Vás zve

Jan Koudela s kolektivem

www.hotelslavican.com
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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

�

�

�

�

�

�

AUTOSERVIS - ZEKA

Jasmínová è. e. 0876, Slavièín,
( zadní brána Prabos a.s. )

�

�

�

�

�

�

kompletní záruèní a pozáruèní servis

pøíprava na zimní provoz - diagnostika

pøíprava a odvoz na STK,

pøíprava na mìøení emisí

karosáøské a lakýrnické práce

prodej náhradních dílù a doplòkù

mìøení a seøizování geometrie náprav
ZEKA plus, s.r.o. nabízí
nájem nebytových prostor v centru mìsta
�

�

kanceláøské 70 m ( rùzné velikosti)
výrobní v pøízemí 150 m

Tel.: 577 343 818,
mobil: 603 228 481
e-mail: zekaplus@zekaplus.cz

PNEUSERVIS
� zimní pneu

- slevy na vybrané pneu

Tel.: 577 341 267, 577 343 818
mobil: 731 561 912
e-mail:
www.zeka.cz

Provozní doba:
Po - Pá: 7.00 - 16.00 hodin

So: 8.00 - 12.00 hodin

zekacz@zekacz.cz

PLACENÁ INZERCE
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Základní umělecká škola
Slavičín
POZVÁNKA NA KONCERTY

Duben
5. 4. 2006

Adam Pinïák, klavír
Pavlína Štìpanèíková, saxofon
Nikola Janošová, zobcová flétna

27. 4. 2006

Kateøina Píchová, klavír
Šárka Trllová, klavír
Kristýna Maryášová, klarinet

5. 5. 2006

Pavlína Ku�elová, klavír - II. cyklus
Nadì�da Strnková, klavír - II. cyklus

12. 5. 2006

Vlasta Køí�ová, kytara
Marie Saòáková, kytara
Barbora Chovanèíková, flétna
Barbora Jandlová, klavír
Vendula Šmotková, klavír

Absolventský koncert

Radnice Slavièín, 18:00 hodin

Absolventský koncert

Radnice Slavièín, 18:00 hodin

Absolventský koncert

Radnice Slavièín, 18:00 hodin

Absolventský koncert

Sál ZUŠ, 18:00 hodin

Květen

Jako ji� ka�dý rok, tak i letos probìhl na konci
února fašankový prùvod. Tímto masopustním
veselím zaèíná 40denní pùst, který konèí
velikonoèními svátky. V Hrádku ji� nìkolik let tuto
akci poøádá Sbor dobrovolných hasièù.

Pøípravy na tento maškarní prùvod trvají
nìkolik týdnù. Vzhledem k bohaté snìhové
nadílce, která letos dìlá starosti všem lidem, bylo
zvoleno letošní téma „Záchranáøi z Hrádku“. Ji�
od ranních hodin projí�dìl Hrádkem alegorický
vùz se skupinou záchranáøù. Nechybìla té�
poèetná skupina masek, která patøí neodmysli-
telnì k masopustnímu veselí.

Prùvod se vydaøil, poèasí pøálo, byl krásný
sluneèný den.

Druhou èástí masopustního veselí byla
tradièní fašanková zábava, která byla završena
pochováváním basy.

Za podpory vynikající kapely Fanynka pro-
bìhla i tato akce nad naše oèekávání. Tanèilo se
a zpívalo do ranních hodin. Snad se tato akce
stala alespoò èásteènou odmìnou všem, kteøí se
nemalou mìrou podíleli na pøípravì tak nároè-
ného dne. Podìkování té� patøí paní Malaníkové
za poskytnutí sálu pro konání akce.

Co dodat víc? Za rok opìt nashledanou!
SDH Hrádek

Ve dnech 2. – 5. bøezna se konala v Sokolovnì
pøehlídka divadelních souborù Valašské Køoví.
Po jejím skonèení jsme polo�ili nìkolik otázek
Janu Julínkovi – vedoucímu slavièínského
divadla SemTamFór, který je hlavním poøada-
telem pøehlídky.

Honzo, jaké máte dojmy krátce po skon-
èení pøehlídky?

Jak hodnotíš letošní roèník?

Proto�e ka�dému Køoví pøedchází docela
dlouhodobá pøíprava (letošní roèní jsme zaèali
pøipravovat vloni v srpnu na Hronovì), tak po
skonèení, v�dycky kdy� stojíme v u� prázdné
a vyklizené Sokolovnì, tak máme takový zvláštní
pocit prázdnoty, �e je nìco za námi a �e nìco
pìkného skonèilo. Ale po pár dnech se u� zase
zaèínáme naplno vìnovat dalším aktivitám.

Ka�dá divadelní pøehlídka, Køoví nevyjímaje,
je o divácích a pro diváky, samozøejmì taky
o souborech, rozborových semináøích a o divad-
le v praktické rovinì tedy to co vidí diváci, ale
taky v teoretické rovinì – to jsou rozborové
semináøe a hlavnì celonoèní povídání a deba-
tování o divadle a hlavnì o setkání se skvìlými
lidmi.

Od hodnocení jsou tady jiní, ale co se týká
zajištìní pøehlídky, tak i podle slov pøedsedy
poroty probìhla v poøádku a k všeobecné spo-
kojenosti. Skuteèností je, �e, jak zaznìlo pøi
závìreèném hodnocení, letošní roèník byl
ponìkud slabší po stránce kvality pøedvedených
inscenací, ale takovéto kvalitativní výkyvy se
musí oèekávat a poèítat s nimi. Proto�e divadlo
není stroj, který je schopný produkovat neustále
stejné výrobky, ale odrá�í se v nìm spousta
aspektù a vnìjších a spoleèenských vlivù.

Samozøejmì jsme rádi, �e jsme se v kon-
kurenci letošního roèníku neztratili. Odborná
porota ve slo�ení: pøedseda poroty Mgr. Milan
Schejbal – umìlecký šéf a re�isér divadla ABC
Praha a pedagog DAMU, dále MgA. Jan
Šotkovský migrující dramaturg a MgA. Vladimír

Fekar – dramaturg Mìstského divadla Zlín a ta-
jemnice poroty byla Simona Bezoušková –
kulturolo�ka a odborná pracovnice NIPOS
ARTAMA Praha udìlili divadlu SemTamFór dvì
ceny za herectví Veronice Lukové za roli Sandry
v inscenaci Krysy a Daliboru Balákovi za roli
Inspektora Shermana v inscenaci Cesta kolem
svìta a dále pak èestné uznání divadlu
SemTamFór za inscenaci Krysy, Daliboru
Balákovi za re�ii inscenace Krysy a Janu
Julínkovi za dramaturgii a cílevìdomou práci se
souborem v inscenaci Cesta kolem svìta.

Nejen pro nás, ale i pro porotu byla novinka to,
�e tak malý soubor jako je náš pøinesl na
pøehlídkové divadelní prkna dvì inscenace
zároveò a navíc obì tyto naše inscenace mìly
na Køoví premiéru. Obrovským úspìchem, ale
zároveò i závazkem, je pro nás taky skuteènost,
�e obì tyto inscenace byly doporuèeny
odbornou porotou na národní pøehlídky, a sice
Krysy obdr�ely 1. doporuèení na národní
pøehlídku amatérského èinoherního a hudeb-
ního divadla FEMAD Podìbrady / Divadelní
Tøebíè a inscenace Cesta kolem svìta obdr�ela
1. doporuèení na národní pøehlídku student-
ského divadla Náchodská prima sezóna.

Jeliko� jsme tyto inscenace museli premié-
rovat v odpoledních hodinách, pøipravujeme na
první dva víkendy v dubnu jejich první reprízy.

Na závìr chci podìkovat všem, kteøí pøispìli
k úspìšnému prùbìhu nejen Valašského Køoví,
ale i obou premiér. Jsou to zejména èlenové
souboru, jejich pøíbuzní a známí, jako ka�do-
roènì JUNÁK Slavièín, a Mìsto Slavièín, bez
jeho� pomoci a pøispìní by nìco takového jako
Valašské Køoví nemohlo vzniknout a které nám
pro tento roèník zajistilo i podporu z fondù
Evropské unie. Ještì jednou všem dìkuji a tì-
ším se na setkání pøi dalších kulturních akcích.

Èím byl pro Vás letošní roèník zvláštní?

Co øekneš na závìr?

Za rozhovor dìkuje redakce SZ

www.semtamfor.webzdarma.cz

Divadlo SemTamFór hledá nové
èleny. Jestli Vás jenom trošku
láká vyzkoušet divadlo z druhé
strany opony, tak pøijïte mezi
nás. Zkoušíme ka�dé pondìlí
a støedu na Sokolovnì, nebo
zavolejte na tel. 603 113 222.

VÁS ZVE NA

CESTA KOLEM SVĚTA

KRYSY

Re�ie: Jan Julínek
Parodie na známou cestu

Slavièín – Sokolovna –

Re�ie: Dalibor Balák
Detetivní hra na motiy anglických autorù

Slavièín – Sokolovna –

Hra bude odehrána v komornìjším
prostøedí a tím i pro menší poèet divákù.

Vstupenky jsou v pøedprodeji.

1. dubna 2006 19:30 hodin

8. dubna 2006
17: 00 hodin a 20:00 hodin

Fašanky v Hrádku

UNART Slavièín Vás zve na koncert jazzové skupiny

Z Prahy dojede výborná kapela

21. 4. 2006dne se zaèátkem 23:00 hodin do sálu Sokolovny ve Slavièínì.

Jazz Efterrätt.
Bli�ší informace: na www.unart.cz

VALAŠSKÉ KŘOVÍ
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7. 4. – 31. 5.

od 15. 4.

21. 4. – 10. 5.

do 20. 4.

od 21. 4.

VÝSTAVA HISTORICKÉ OBUVI

VÝSTAVA ÈESKÉ PIVO

Jaroslav JEØÁBEK ml. - sochy, plastiky

ZÁCHVÌVY POEZIE
fotografie Mirka Slámeèky

BAREVNÉ PUTOVÁNÍ
olejomalba Marie Nováková

Mìstské infocentrum

Hotel Slavièan

Radnice

Galerie Jasmín

Galerie Jasmín

1. 4.

7. 4.

8. 4.

21. 4.

23. 4.

DIVADLO - CESTA KOLEM SVÌTA

VALAŠSKÝ A SLOVENSKÝ KUMŠT

PRO RADOS� AJ U�ITEK

DIVADLO - KRYSY

JARNÍ JAZZOVÝ VEÈER

SVATOVOJTÌŠSKÝ JARMARK

Sokolovna

Sokolovna

Sokolovna

Sokolovna

Horní námìstí

Kultura

Výstavy

Připravujeme na kv teně :
12. 5.

13. 5.

13. 5.

26., 27., 28. 5.

20 LET SLAVIÈÁNKU

DEN MATEK

O POHÁR STAROSTY V NOHEJBALE

OSLAVY 750. VÝROÈÍ ZALO�ENÍ MÌSTA

Sokolovna

Sokolovna

Sportovní areál
Sokolovna

Mìsto Slavièín zve všechny obèany na

10:00 – 12:00 – v dobových stáncích se pøedvede dráteník,
korytáø, tkadlena, øezbáø aj.

Škoda Populár 1939, Renault Monaqatre 1936
ÈZ, Jawa, BMV

–
)

13:00 – 15:00

15:00 – 17:00
8:00 – 18:00

v nedìli 23. dubna 2006 na Horním námìstí ve Slavièínì
Program:

Ukázka lidových øemesel

Ukázka veteránù – vozidla –
Jízda veteránù – motocyklù – v horní èásti námìstí –
Jízda veteránù – kola v horní èásti námìstí
Hrají heligonkáøi z Lúk (SR

Jízdy veteránù motocyklù i aut

Do zpìvu hrají heligonkáøi, husle, basa
TRADIÈNÍ TRHY

SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK

Pivovar Janáèek, a. s. – rodinný pivovar patøící mezi pøední pivovary
na Moravì

Mìsto Slavièín ve spolupráci s UNARTEM
Slavièín Vás co nejsrdeènìji zve na

ve 20:00 hodin
v Sokolovnì Slavièín.

JARNÍ JAZZOVÝ VEÈER
pátek 21. 4. 2006

Úèinkují: Noèní Ftáci - NAŠI,
Aurelius Q - Trenèín

Starosta mìsta Slavièín Vás srdeènì zve
na VI. roèník turnaje

v sobotu 13. kvìtna 2006

7:30 hodin
8:00 hodin

9. kvìtna

O POHÁR STAROSTY
v nohejbale trojic

na víceúèelovém høišti u Sokolovny

Petr Koseèek
roztleskávaèky

Mìstské infocentrum, tel.: 577 342 251

Prezentace:
Zahájení:
Komentuje:
Zpestøení programu:
Obèerstvení v areálu
Pøihlášky (jména èlenù a název dru�stva):

Uzávìrka pøihlášek:

PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAPY S
KLUBEM ČESKÝCH TURISTŮ
Pøehled akcí na mìsíc duben:
2.4.Slavièín - Šanov (okruh) - Slavièín,

(p. �allman)
9.4.Návojná - Královec - Po�ár - Ned. Lhota -

Návojna, (p. Švach)
16.4.Slavièín - Ploština - Val. Klobouky

(Drnovice), (p. Dalecký)
23.4. Slavièín - Bojkovice - Luhaèovice,

(pí Švachová)
30.4. Slavièín - Bohuslavice - Hlo�ecká kaple -

Val. Klobouky, (Kovaøík)

Oslavy Mezinárodního dne žen
ve Slavičíně

U� tradièní oslavy MD� probìhly za dosud
nebývalé úèasti. Mezi hosty jsme zaznamenali
úèast nám známé ing. Dagmar Butníkošarovské,
poprvé ve funkci pøedsedkynì OV KSÈM. Ji�
podruhé byla naším hostem paní Ludmila
Štaudnerová z Holešova, která promluvila opìt
k naším �enám, tentokrát jako kandidátka na
poslankyni Poslanecké snìmovny Parlamentu
ÈR. Dále jsme mezi sebou uvítali paní Hanu
Ba�ovcovou, pøedsedkyni krajského výboru
Levicového klubu �en a další hosty jak
z okresu Zlín, tak z dalších okresù Zlínského
kraje.

Ke zpestøení oslavy pøispìl dìtský soubor se
svými vedoucími, kvalitní hudba a losování 52
cen tomboly s hlavní cenou dárkovým
maxikošem, který nám poslal Mgr. Vlastislav
Antolák, poslanec Parlamentu ÈR.

Závìrem chci podìkovat všem sponzorùm,
kteøí finanèními dary a dary do tomboly pøispìli
k dùstojnému prùbìhu oslav a také všem
poøadatelùm, jmenovitì panu Levému, který se
na pøípravì a prùbìhu oslav nejvíce podílel.

Za poøadatele a �eny Ludmila Uhrová

Koncety
5. 4. 18:00

27. 4. 18:00

Absolventský koncert ZUŠ

Absolventský koncert ZUŠ

Radnice

Radnice

Poděkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat paní Janì Spáèilové, poštovní doruèovatelce ze Slavièína, za vyzvednutí lékaøského pøedpisu od MUDr. Horáka

a následné vyzvednutí léku ze slavièínské lékárny. Onemocnìla jsem velice bolestivým zánìtem levého kyèelního kloubu a celé levé nohy, do té míry, �e
jsem se sotva mohla pohybovat. Navíc jsem a� do dneška doslova zasypána snìhem a� do výše gará�ních vrat, tak i nadále nemohu posílat poštu, kterou
mnì paní Spáèilová odesílá pro mì. Urèitì to nespadá do popisu její slu�by. Tedy dobrý èlovìk ještì �ije. Díky za to.

Olga Králová, Petrùvka
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Policie České republiky
obvodní oddìlení, 763 21 Slavièín

dopravní zpravodajství únor 2006
pøehled dopravních nehod

celkem dopravních nehod 5

smrtelné zranìní 0

tì�ké zranìní 0

lehké zranìní 0

zpùsobená škoda v tisících Kè 113000

podnapilí øidièi 0

Rovnì� v mìsíci únoru roku 2006 jsme zazna-
menali a øešili nìkolik dopravních nehod, které
se však naštìstí všechny obešly bez zranìní
jejich úèastníkù, vznikla pouze hmotná škoda. Ve
vìtšinì pøípadù mìly nehody podobný prùbìh
jako ta ze dne 8. 2. 2006, kdy øidiè Escortu
jedoucí ve smìru ze Slavièína do Vlachovic pøi
projí�dìní levotoèivé zatáèky nepøizpùsobil
rychlost jízdy svého vozidla stavu a povaze
vozovky, na zasnì�eném povrchu dostal smyk
a následnì narazil do protijedoucí Octavie.

V dobì od 7. 2. 2006 do 8. 2. 2006 se vloupal
neznámý pachatel do jednoho ze sklepù domu
na ulici Nádra�ní ve Slavièínì, Hrádku na
Vlárské dráze, odkud odcizil motorovou pilu
a køovinoøez. Nìkolik dní poté byl policisty po te-
lefonické informaci od všímavého obèana v ne-
daleké obci zadr�en mu� podezøelý z podobných
vloupání. V souèasné dobì stále probíhá
vyšetøování mo�ných souvislostí se všemi
podobnì spáchanými pøípady v našem regionu
za poslední dobu.

Policie napøíklad zjistila, �e nìkolik spolu-
obèanù podezøelému mu�i, který asi nìkolik dní
pøedtím vykradl i je, pomohlo. Bezprostøednì po
této poslední kráde�i vytlaèili jeho vozidlo zøejmì
i s nalo�enými odcizenými vìcmi z parkovištì,
kde zapadl ve snìhu, místo toho, aby nechali
mu�e policií provìøit po zavolaní na bezplatnou
telefonickou linku 158 (jednalo se o ranní èasnou
dobu, SPZ na vozidle bylo z jiného okresu, cizí
mu� s vozidlem se pohyboval v lokalitì kráde�í
vloupáním do sklepù).

V dobì od 13. 2. 2006 do 14. 2. 2006 se vlou-
pal neznámý pachatel po vypáèení vstupních
dveøí do budovy firmy Jaso Lipová, spol. s. r. o.,
odkud odcizil dvì motorové pily, køovinoøez
a tlakový èistiè vše zn. Stihl, dále mikrovlnnou
troubu, varnou konvici a dva plechové kanystry.
Policie pøivítá jakékoliv informace k tomuto
pøípadu vedoucí ke zjištìní pachatele nebo
k nalezení odcizených vìcí.

Dne 18. 2. 2006 odpoledne kontrolovala
u penzionù ve Slavièínì-Hrádku hlídka policie
místního mu�e, který svým chováním pohoršoval
své spoluobèany. Mu� byl pomoèený, mìl
èásteènì sta�ené kalhoty a spal u vchodových
dveøí. Pøivolaná lékaøka na místì neshledala, �e
by byl mu� ohro�en na �ivotì nebo zdraví a kon-
statovala, �e je jenom silnì opilý. Mu�e projedná
pøestupková komise pro pøestupek proti veøej-
nému poøádku.

Dne 23. 2. 2006 po oznámení z obecního
úøadu zasahovali policisté spolu s hasièi ze
Slavièína v obci Rokytnice pøi násilném otevøení
domu. Staršímu mu�i, který v domì bydlí, se
udìlalo špatnì, nemohl se hýbat a sám si
nedokázal pomoct. Pøivolaný lékaø naøídil jeho
pøevoz a hospitalizaci v nemocnici.

Zpracoval: prap. Stanislav Kolouch
Mjr. Bc. Vratislav Hruška, vedoucí oddìlení

�nedìle 2. 15 a 20 hodin
– A je tu ètvrté

pokraèování skvìlých dobrodru�ství Harryho. I v
nìm, s kamarády Ronem a Hermionou, musí èelit
tìm nejvìtším nebezpeèím... Premiéra britského
dobrodru�ného filmu. Vstupné 60 + 1 Kè. POZOR
NAZAÈÁTEK 1. PØEDSTAVENÍ ! JE V 15 HODIN

úterý 4. 8: 30 hodin
Píší se 40. léta 20. století a Èínu

ovládá chaos. Uprostøed tohoto zmatku se
zlodìjíèek Sing zoufale sna�í stát èlenem
rafinovaného a nemilosrdného gangu Seker-
níkù...Nejvìtší hitmaker souèasného Hongkongu v
bláznivé akèní komedii. Pøedstavení pro SOU

ètvrtek 6. 20 hodin
– Zaøíkávaèi medvìdù aneb Robert

Redford a Jennifer Lopezová v melodramatickém
pøíbìhu o rodinném odpuštìní. Film re�iséra
Lasse Hallströma. Premiéra amerického filmu.

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

KUNG-FU MELA –

�ÍT PO SVÉM

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

školní pøedstavení

Vstupné 60 + 1 Kè

nedìle 9. 15 hodin bijásek
– Krásná barevná maïarská pohádka

o lišèím nezbedníkovi v èeském znìní.

nedìle 9. 17 a 20 hodin
Koleje

rozpaluje abnormální hic a ospalé �atecké nádra�í
øeší své ka�dodenní starosti: Kdo s kým spí nebo
bude brzy spát, kdo kam pojede na dovolenou, kdo
se zase o�ral jako dobytek a jestli Libochovice ve
fotbalu rupnou se �abokliky. S Jaroslavem
Duškem a dalšími. Premiéra.

ètvrtek 13. 16 hodin
– Film Romana Polanského, který

vytvoøil významný milník ve filmové historii a brzy
se stal pro pøíznivce detektivního �ánru kultovním.
Jack Nicholson ve filmu ztìlesòuje soukromého
detektiva Jake Gittese �ijícího v temném morálním
klimatu proslunìné pøedváleèné ji�ní Kalifornie.
Gittes je najat krásnou a noblesní dámou (Faye
Dunaway) pro vypátrání nevìry jejího man�ela.
Bìhem vyšetøování je však zapleten do víru
zapomenutých podvodù a køivd, které odhalují
spletitou sí� osobních a politických skandálù
vrcholících do jedné, nezapomenutelné noci
v Èínské ètvrti. Ve vedlejší roli si zahrál legendární
John Huston a film získal Oscara za scénáø
napsaný Robertem Townem. Chinatown je film
zachycující ztracenou éru preciznì vytváøených
filmù, které za sebou nechávají stálý odkaz.

ètvrtek 13. 20 hodin
– Vítejte v Burtonovì

Zemi mrtvých. Byt a strava zdarma, perspektivní
a š�astný �ivot po �ivotì zaruèen navìky. Sòatek
podmínkou. A �ádná èokoláda. Premiéra
amerického animovaného hororu.

nedìle 16. 17 a 20 hodin
– Jak správnì pro�ít prázdniny a

nenechat si do toho kecat od rodièù. Další
teenagerovská komedie aneb kolik má Šárka
Vaòková pøes prsa. Premiéra nového èeského
filmu.

Ètvrtek 20. 9 hodin
– Pásmo krátkých filmù pro

dìti mateøských škol.

ètvrtek 20. 20 hodin
– Pøijí�dí pomáhat svému umírajícímu otci,

skvìlému profesoru matematiky, který ztrácí svùj
kontakt s realitou, aby sama balancovala na
pokraji šílenství... Scénáø strhujícího dramatu
napsal David Auburn podle své vlastní knihy, za
kterou získal velké mno�ství ocenìní vèetnì
Pulitzerovy ceny. Re�ie se ujal známý britský

re�isér John Madden (Zamilovaný Shakespeare,
Mandolína kapitána Corelliho) a do hlavních rolí
obsadil Anthonyho Hopkinse (Alexander, Lidská
skvrna, Mlèení jehòátek), Gwyneth Paltrow (Svìt
zítøka, Talentovaný pan Ripley, Zamilovaný
Shakespeare) a Jakea Gyllenhaala (Pùlnoèní
míle, Den poté).

nedìle 23. 15 hodin
– Neobvyklá cesta prince

Hasana za tajemstvím kouzelné rù�e. Britská
pøekrásná orientální pohádka z knihy Pohádky
tisíce a jedné noci v èeském znìní.

nedìle 23. 17 a 20 hodin
– Dìtské dobrodru�ství z pera

slavného spisovatele C. S. Lewise. Pøíbìh ètyø
sourozencù – Lucinky, Edmunda, Zuzany a Petra –
kterým se bìhem hry na schovávanou ve
venkovském sídle starého profesora podaøí
pomocí magické skøínì dostat do jiného svìta.
Narnie, v ní� se ocitnou, se uká�e být okouzlující a
mírumilovnou zemí obydlenou mluvícími zvíøaty,
skøítky, fauny, kentaury a obry, která je však díky
prokletí zlé Bílé èarodìjnice Jadisy odsouzena k
vìèné zimì... Premiéra.

pondìlí 24. 8: 30 hodin
– Starý Brouk jménem Herbie

není jen obyèejný kus rezavé karoserie s motorem,
ale kouzelné auto, které Maggie pomù�e splnit její
velké sny. Premiéra americké fantazy komedie v
èeském znìní. Pøedstavení pro SOU

ètvrtek 27. 16 hodin
– Mu� s harmonikou, zabiják

s pomnìnkovýma oèima a sen o zrození mìsta
v jednom nejslavnìjších westernových pøíbìhù.
Snímek je stejnì tak fantastický sám o sobì jako je
místo natáèení – Monument Valley. Je vynikající
jako jeho obsazení a drsný v ka�dém zábìru
starého dobrého Divokého Západu. Henry Fonda
hraje pøesvìdèivì tu nejtemnìjší postavu celé své
dlouhé kariéry - naprosto nemilosrdného
psychopata Franka a Charles Bronson jako mu� s
harmonikou má s Frankem nevyøízené úèty.
Tenkrát Na Západì jistì patøí k nejvýznamnìjším
snímkùm v dìjinách kinematografie.

ètvrtek 27. 20 hodin
– Je mu tøiadvacet, studuje

medicínu - a ještì netuší, �e vstoupí do dìjin jako
Ernesto Che Guevara. S kamarádem Albertem
Granadem se vypraví na cestu po Latinské
Americe na staré motorce Norton 500. Píše se rok
1952 a pøed nimi není nic jiného ne� volná silnice –
bez turistù, hotelù a map, jen s èerstvým vìtrem v
zádech. Zámìrnì apolitický pohled pro nás
objevuje Guevaru jako ikonu, je� jako by se na film
obtiskla z èistì vypraného trièka: jen oklikou toti�
pøipomíná postavu pøíštího kubánského
revolucionáøe. Film získal Cenu BAFTA a François
Chalais Award a Cenu ekumenické poroty na MFF
v Cannes 2004. (MFF Karlovy Vary).

nedìle 30. 17 a 20 hodin
– Matt Damon a Heath

Ledger coby podvodníci, kteøí uvízli v pohádkové
skuteènosti, aneb jak vypadá fantaskní vyprá-
vìnka podle Terryho Gilliama. Repríza dobro-
dru�ného filmu v koprodukci USA-ÈR.

LIŠÁÈEK LUP

JEŠTÌ �IJU S VÌŠÁKEM, PLÁCAÈKOU A ÈEPICÍ –

ÈÍNSKÁ ÈTVR�

MRTVÁ NEVÌSTA TIMA BURTONA

PANIC JE NANIC

O studánce s �ivou vodou

DÙKAZ

ARABSKÉ DOBRODRU�STVÍ

LETOPISY NARNIE

MÙJ AU�ÁK BROUK

TENKRÁT NA ZÁPADÌ

MOTOCYKLOVÉ DENÍKY

KLETBA BRATØÍ GRIMMÙ

Vstupné 10 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup
zdarma

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

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

Vstupné 60 + 1 Kè. Uvede ART
KINO.

Vstupné 10 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

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

Vstupné 60 + 1 Kè

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zaøazeny
filmy urèené pøedevším nároènìjším divákùm.

Zmìna programu vyhrazena.
Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou

v pùvodním znìní s titulky.

Informace o programu na telefonu
577 341 108, www.luhacovske-zalesi.cz.

film a škola

filmový klub

bijásek

školní pøedstavení

film a škola

filmový klub


