ROÈNÍK 30

KVÌTEN 2006

ÈÍSLO 5

ZDARMA

Kvìten ve znamení svátku našeho mìsta
a svátku matek

Ve dnech 9. 5. – 27. 5. 2006
bude Èeská pošta poskytovat
slubu pro odesílatele zásilek
z pošty 763 21 Slavièín s pouitím
pøíleitostného razítka s textem
„750 let mìsta,
1256 – 2006, Slavièín“.
V sobotu dne 27. 5. 2006 bude
pøíleitostná pøepáka otevøená
mimoøádnì v dobì
od 7:30 do 12:00 hodin.

Váení obèané, v nejbliších dnech spoleènì oslavíme sedmsetpadesátiletou historii našeho
mìsta. Hlavním organizátorem je Mìsto Slavièín, Mìstský klub a knihovna v souèinnosti s místními
spolky a organizacemi, významná je aktivní úèast slovenské obce Uhrovec, podloená více ne
ètyøicetiletou historií vzájemné spolupráce.
Z dob pøed 750 lety, v roce 1256, kdy olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka odevzdal do uívání
slavièínské území pøednímu èlenovi své šlechtické druiny Helembertovi de Turri, jsou zaznamenány
zmínky nejenom o Slavièínu, ale i o sousedních Mladoticích, které mìly jiný osud. Mladotice mìly
zøejmì ji ve 13. století jinou vrchnost. Pøináleely k panství královského hradu Brumova. Odlišný
majetkoprávní osud rozdìloval osudy obou osad a do konce feudalismu. Postupnì docházelo ke
sbliování, zástavba se propojovala a v roce 1771 byly usedlosti Slavièína a Mladotic oèíslovány
spoleènì. Slouèení obou obcí bylo dovršeno v 19. století.
Od tìch dob prošel Slavièín velkými zmìnami. Spoleènì se skupinou spoluautorù jsme se Vám
pokusili tyto zmìny pøiblíit v knize „Slavièín v minulosti a souèasnosti“. Mohlo se tak stát díky jejich
obìtavosti a také díky pomoci mnoha obèanù a organizací. Kniha je spolufinancována Evropskou
unií z fondu ERDF, z programu Iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA ÈR - SR. Projekt smìøuje na
podporu èesko – slovenské spolupráce. Dnes se Slavièín spoleènì se svými místními èástmi
Hrádkem, Nevšovou a Divnicemi stává moderním pøíhranièním mìstem Zlínského kraje. Krásná
a poutavá krajina uprostøed malebných kopcù v pøedhùøí CHKO Bílé Karpaty okouzluje nejenom nás,
kteøí zde ijeme, ale i turisty, kteøí náš region navštíví.
Ve dnech 26. – 28. kvìtna, kdy vyvrcholí hlavní aktivity spojené s tímto významným výroèím,
oèekáváme pøítomnost rodákù a tìšíme se na úèast Vás všech, kteøí si rádi uijete atmosféru
pøíjemné zábavy a aktivního odpoèinku. Podrobnìjší informace o tìchto i dalších zajímavých akcích
naleznete v dalších èástech našeho zpravodaje, pøípadnì v mìstském infocentru.
Závìrem si dovolím pozvat všechny maminky na oslavu svátku matek do Sokolovny, který se
uskuteèní dne 13. kvìtna. Na všechny kvìtnové sportovní a kulturní akce Vás co nejsrdeènìji zveme
a pøejeme Vám pøíjemné proití tìchto slavnostních dnù.
Ing. Pavel Studeník, starosta

Mìsto Slavièín

zve všechny eny, maminky, babièky
na oslavu svátku

DNE MATEK
která se koná v sobotu

13. kvìtna 2006
v sále Sokolovny ve Slavièínì

od 17:00 hodin

Program:
hraje a zpívá
Dívèí saxofonový orchestr Luhaèovice
pod vedenímVladimíra Schlimbacha.

Mamince k svátku
Anna Polášková

Maminko,
jako ty bych chtìla být
kadému svùj úsmìv dát
a co kde bolí, potìšit.
Maminko,
jako ty chci být
vyzpívat zlatý ryzí cit
oèima tvýma jasnýma,
al v jiných srdcích utišit.
Maminko,
budu jako ty
své srdce chci jak tvoje mít,
jak ty mnì dáváš lásku svou,
já svojí ti chci zaplatit.
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Cyklisticko - turistická trasa láká
i pøíznivce historie
Na den 6. kvìtna je pøipravováno slavnostní
zahájení provozu novì vybudované cykloturistické trasy Slavièín – Nevšová, která byla
realizována v rámci projektu Po stopách
osídlení Slovanù na jihovýchodní Moravì.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z fondu ERDF, z programu Iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA ÈR – SR (75 %),
Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR (5 %)
a Mìstem Slavièín (20 %). V závìru roku byl
dokonèen ivièný povrch úseku od Piveèkova
lesoparku ve Slavièínì smìrem do Nevšové. Na
jaøe letošního roku jsme projekt dokonèili, a to
vèetnì nových odpoèinkových míst, informaèních tabulí a doplnìní dopravního znaèení.
Informaèní tabule Vám pøiblíí historii tìchto
míst a umoní lepší orientaci v terénu.
Projekt je tvoøen ètyømi lokalitami, které jsou
vzájemnì propojeny turistickými tratìmi.
Lokalitou è. 1 je „Piveèkùv lesopark“, dnes
ji trvalá souèást krásné a pestré pøírody okolí
Slavièína, jeho obnova zapoèala v roce 1997,
byla pokraèováním ušlechtilé myšlenky rodiny
známého slavièínského obuvníka pana Piveèky
- zbudovat útulné zákoutí pro radost dìtí i dospìlých. Do obnovy lesoparku se zapojilo mnoho
dobrovolníkù, ochráncù pøírody, pøedstavitelù
Mìsta Slavièín a výtvarných umìlcù pod
vedením Zdeòka Kutry. Osmnáct umìleckých
dìl, a ji døevìných nebo kamenných, rozmístìných v lesoparku, vytváøí pøíjemnou atmosféru
k dìtským hrám a odpoèinku. V souèasné dobì
o lesopark peèuje Nadace Jana Piveèky
spoleènì se všemi, kterým tento kout pøirostl
k srdci a je dnes ji neodmyslitelnou souèástí
Slavièína.
Lokalita è. 2 „Lochovec“ je známá nálezy
luické kultury z doby bronzové (tj. asi 1200 let
p. n. l). Mnohem výraznìji se zde však projevuje
slovanské osídlení z období 9. a 12. století. To
mùeme zaznamenat i v samotném názvu
„Lochovec“, kde je obsaeno staroslovanské
slovo „lochy“, jím byly nazývány sluje, neboli
otevøené zemní chodby vznikající povrchovou
tìbou kamene s obsahem menšího mnoství
elezné rudy. Ta se primitivním metalurgickým
procesem vytavovala a odlévala do forem. V této
lokalitì bylo nalezeno velké mnoství keramických støepù a zbytkù elezné strusky. Obchodní
provázanost tìchto míst s okolními osadami
a kupeckými stezkami je nesporná. Hustotu
osídlení dokládá velké mnoství slovanských

árových hrobù z období Velké Moravy, koncentrovaných do nìkolika mohylníkù, z nich
nejvýznamnìjší se nachází v trati „Kulatý
trávník“. Dùsledkem vpádu koèovných kmenù
od jihu došlo postupnì k zániku tìby elezné
rudy v této èásti Slavièínska. Tato lokalita se
nachází západním smìrem na rozhraní katastrù
Slavièína a Nevšové.
V lokalitì è. 3 „Tatarka“ se nachází
stejnojmenná studánka, která je velmi známým
a èasto navštìvovaným místem. Její historie
sahá do 17. století, do období tureckotatarských vpádù. V roce 1663 zde táboøilo
nìkolik tisíc tìchto nájezdníkù. Jejich násilný
prùnik na území Moravy Vlárským prùsmykem
byl spojen s tìkým drancováním spousty mìst
a vesnic, Slavièín nevyjímaje. Po tomto plenìní
zùstala oblast jihovýchodní Moravy zcela pustá
a její následná kolonizace byla problematická.
Název studánky je od tìchto nájezdníkù odvozen. Tatarka se nachází na lipovské stranì. Na
nevšovské stranì je další studánka nazvaná
Kubince, co je souèasnì pramen Nevšovky.
Mezi tìmito studánkami se nachází významná
archeologická lokalita s mnoha slovanskými
mohylami. Nìkteøí odborníci se domnívají, e
tento zdroj pitné vody vyuívali ji staøí Slované
v období Velké Moravy. Tato lokalita se nachází
v tìsné blízkosti katastrální hranice mezi
Nevšovou a Lipovou, pøiblinì 1 km severnì od
lokality è. 2.
Lokalita è. 4 nese název „Nad Nevšovou“,
její souèástí je i tra „Nivky“. Svým významem je
podobná „Kulatému trávníku“. Je zde slovanský
mohylník z druhé poloviny 9. století. Jeliko se
tato lokalita nachází na høebenu obecních
lesních pozemkù, je zde nádherný výhled na
panorama Bílých Karpat. Zároveò se odkrývá
pohled na Vizovické vrchy, na kterých bylo
vystavìno nìkolik kamenných hradù, z nich
nejvýznamnìjším se stal Engelsberg ze 13. století. Nivky se nacházejí západnì od místní èásti
Nevšová a jsou od obecní komunikace vzdáleny
cca 300 – 400 m. První písemná zmínka
o Nevšové pochází z roku 1449 a je spojena
s prodejem Svìtlovského panství, ke kterému
obec Nevšová pøináleela. Øada nálezù z tìchto
lokalit Slavièínska je umístìna v Mìstském
muzeu Slavièín.
Zámìrem projektu Po stopách osídlení
Slovanù na jihovýchodní Moravì je pøiblíit
historii slovanského osídlování našeho území

a zvýšit tak atraktivitu tohoto regionu nejenom
pro Vás, obèany Slavièína, ale i pro turisty, kteøí
mìsto navštíví. Jsem rád, e se nám tento zámìr
daøí realizovat. Pøijïte a pøesvìdète se o tom
sami, v sobotu 6. kvìtna. Pro ty, kteøí si chtìjí
zmìøit síly s cyklisty z VELO CLUBU Slavièín, je
pøipravena èasovka. Toto odpoledne bude
vìnováno nejenom dospìlým, ale i dìtem.
Tìšíme se na Vaši úèast.
Ing. Pavel Studeník, starosta
Mìsto Slavièín ve spolupráci
s VELO – CLUBEM Slavièín
a DOMEM DÌTÍ A MLÁDEE
poøádá

v sobotu 6. 5. 2006
v Piveèkovì lesoparku
u pøíleitosti slavnostního otevøení
cyklotrasy „Slavièín - Nevšová“

CYKLISTICKÝ
ZÁBAVNÝ DEN
PRO
DÌTI I DOSPÌLÉ
spojený se závodem
horských kol.

Závod je pøístupný pro
všechny vìkové kategorie
od pøedškolákù (hoši dívky),
a po mue a eny.
Èas prezentace:
11:00 - 13:00 hodin
Slavnostní otevøení cyklotrasy
zaène ve 13:00 hodin
Start pøedškolákù, školákù
a první kategorie ve13:30 hodin
Start ostatních závodníkù v 15:00 hodin
Obèerstvení zajištìno, opékání
Hudební program:
ZIGGY&MOTÝL
Povinné pouití cyklistických pøileb
Kontakt: Ing. Stanislav Petrù,
ul. Dlouhá 636, Slavièín,
tel: 577 341 693 - domù, 603 899 152
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MÌSTO SLAVIÈÍN ZVE K OSLAVÁM 750. VÝROÈÍ
Pátek 26. 5. 2006
od 8:30

·
·
·
·
·
·

Horní námìstí

MLADÁ SCÉNA
taneèní krouky, maoretky, roztleskávaèky, divadlo DDM,
MŠ Vlára, MŠ Osvobození, ZŠ Vlára, ZŠ Osvobození,
Dancing Rose Uhrovec (SR) aj.
12:00

Radnice

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV

vytroubení folklorní skupinou JAVORNÍK - Lúky (Lazy pod
Makytou) fujary - TROMBITY
750 LET SLAVIÈÍNA - otevøení výstavy historických dokumentù
ALEXANDER DUBÈEK A EVROPA - otevøení výstavy
z partnerské obce Uhrovec (SR)
12:15

Stadion FC TVD
ukázky bojových akcí - pøílet vrtulníku - ukázky
slaòování

15:00

(14:00 - 15:00 prezentace hostù) Sokolovna

Stadion FC TVD fotbalové zápasy
13:00

PØÁTELSKÁ UTKÁNÍ ÈR - SR

13:00 - 13:30

Horní námìstí - Zámecký park

PRÙVOD MÌSTEM v dobových kostýmech
PØEDÁNÍ HISTORICKÉ LISTINY Brunem ze
Šaumburku starostovi mìsta

16:00 - 17:30

Horní námìstí
VALAŠKA, dechová hudba - prodej mysliveckých
specialit

od 16:00

Areál Horákova vila
soutìe pro dìti - Junáci Slavièín

VŠEM NAŠIM RODÁKÙM

- slavnostní pøijetí rodákù a hostù
- CANTARE - pìvecký sbor ZUŠ Slavièín diriguje Anna
Frajtová
- SLAVIÈÍN V MINULOSTI A SOUÈASNOSTI - køest knihy
- pøedání pamìtních listù Mìsta Slavièína
- SLAVIÈÍN - malebné mìsto na úpatí Bílých Karpat - køest
DVD
- UHROVÈANKA - folklorní skupina Uhrovec (SR)
- SLAVIÈÍN - malebné mìsto na úpatí Bílých Karpat pøedstavení DVD
(18 min)
- KDY SA ŠVEC NA JARMARK STRÓJÍ - dìtský národopisný
soubor SLAVIÈÁNEK
- CM SLAVIÈAN - hraje a zpívá cimbálová muzika pod
vedením Aleše Ptáèka
Poøadem provází:
Bohumila Šuráòová, pøedsedkynì Sdruení pro obèanské
záleitosti MìÚ Slavièín,
Milan Noha, hlasatel Èeského rozhlasu Brno
18:30

20:00

Kostel sv. Vojtìcha
MŠE SVATÁ - celebruje olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner

HRADIŠAN - koncert muziky pod vedením Jiøího
Pavlici

spoluúèinkuje

8:00 - 16:00
12:00 - 16:00
13:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00

VETERAN CAR CLUB Zlín,
ZUBS Zlín

v areálu hraje JAZZ
od 16:00

HUDBA NAŠÍ GENERACE

20:30

KUÈEROVCI - ivé vystoupení legendy
SVATÝ PLUK - rocková a svìtelná show

22:00

PETER NAGY & INDIGO

17:30

koncert pro všechny generace

22:30

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

výstavy
Gymnázium J. P. MARIUS KOTRBA - OBRAZY
Radnice 750 LET SLAVIÈÍNA,
ALEXANDER DUBÈEK A EVROPA
Infocentrum
VÝSTAVA HISTORICKÉ A SOUÈASNÉ OBUVI
Galerie Jasmín
MARIE NOVÁKOVÁ - OLEJOMALBY

Rybník Slavík 1

RYBÁØSKÉ ZÁVODY

7:00

pro mláde a eny
s opékáním ryb, vyhlášení vítìzù v 15:00 hodin
odchod ze zastávky U Radnice

VYCHÁZKA S KÈT

: Slavièín - Dolní Lhota
- Horní Lhota - Komonec - Luhaèovice
stadion FC TVD
10:15
15:00 a 20:00

Sobota 27. 5. 2006
10:00 - 24:00

SLAVNOSTNÍ OHÒOSTROJ

Nedìle 28. 5. 2006

CM SLAVIÈAN

výstavy
Gymnázium J. P. MARIUS KOTRBA - OBRAZY
750 LET SLAVIÈÍNA,
Radnice
ALEXANDER DUBÈEK A EVROPA
Infocentrum
VÝSTAVA HISTORICKÉ A SOUÈASNÉ OBUVI
Galerie Jasmín
MARIE NOVÁKOVÁ - OLEJOMALBY
Mìstská knihovna
PÍSEMNÉ ZLOMKY SLAVIÈÍNSKÉ - výstava
regionální literatury

Zámecký park
- program regionálních a slovenských skupin

8:00 - 18:00

Letní scéna

OTEVØENO PRO VÁS V KUELNÌ
PIVOVAR JANÁÈEK - Uherský Brod
UKÁZKA ZAHRADNÍ TECHNIKY
FOTALOVÁ UTKÁNÍ NA HØIŠTI FC TVD
UKÁZKA HASIÈSKÉ TECHNIKY - SDH Slavièín
PO CELÝ DEN PROJÍÏKY KOÈÁREM

fotbalový zápas

SLAVIÈÍN - BRUMOV
KINO Sokolovna (vstup volný)
SLAVIÈÍN - mìsto na úpatí Bílých Karpat
(18 min. film vyrobený u pøíleitosti 750. výroèí)
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUSTVÍ - americký film

Zámecký park

HISTORICKÉ MÌSTEÈKO
·
·
·
·
·
·

DOBOVÝ ØEMESLNÝ JARMARK
KEJKLÍØI A POULIÈNÍ ZÁBAVA
HISTORICKÉ KAPELY
RYTÍØSKÉ TURNAJE
SIMULTÁNNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro dìti a mláde

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
8:00 - 18:00

výstavy
Gymnázium J. P. MARIUS KOTRBA - OBRAZY
Radnice 750 LET SLAVIÈÍNA,
ALEXANDER DUBÈEK A EVROPA
Infocentrum
VÝSTAVA HISTORICKÉ A SOUÈASNÉ OBUVI
Galerie Jasmín
MARIE NOVÁKOVÁ- OLEJOMALBY

Program pøipravil Mìstský klub Slavièín ve spolupráci s partnerskou obcí Uhrovec a dobrovolnými organizacemi mìsta
Slavièína. Informace: Mìstské infocentrum, Mladotické nábøeí 849, 763 21 Slavièín, tel. 577 342 251, www.mesto-slavicin.cz
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Socha pro Slavièín
V Èechách i na Moravì nacházíme v krajinì drobné sakrální stavby, boí
muky, smírèí køíe a v neposlední øadì drobná i vìtší sochaøská díla.
Nemusí jít vdy jen o objekty náboenského charakteru. Pokud nás
zaujmou, klademe si èasto otázku: Kdo je postavil a proè? A proè zrovna
tady? Jsme-li dùslední, mùeme zapátrat v archivech a hledat odpovìdi.
Èasto se pøed námi otevøe dávný pøíbìh, na který by všichni dávno
zapomnìli nebýt objektu, který jej pøipomíná. ivot tìchto artefaktù je
zpravidla mnohem delší ne ivot lidský. Tvoøí pamì místa. Jejich
prostøednictvím mùeme nahlíet do dávno uplynulých dob a tøeba hledat
paralely s naší souèasností. Jejich prostøednictvím si uvìdomujeme své
koøeny, vazbu k místu kde ijeme. Tvorba takové vìci je tedy záleitostí
navýsost zodpovìdnou.
Slavièín si v letošním roce pøipomíná 750. výroèí první písemné zmínky
o mìstu. Je pøipraven skuteènì mimoøádnì bohatý program nejrùznìjších
kulturních i sportovních akcí. Pro Slavièín a jeho obyvatele to bude
zajímavý a vyjímeèný rok. Tøi ètvrtiny tisíciletí od první písemné zmínky!
Zkusili jsme si poloit otázku: Co zùstane, a koncem roku vše utichne
a ivot ve mìstì se vrátí ke svému obvyklému rytmu? Ano, bude to spousta
krásných vzpomínek. Fotografie v soukromých a jiných archivech atd.
Nemìlo by však, jako pøipomínka tohoto zvláštního roku, zùstat ve
Slavièínì nìco trvalejšího? Myslíme, e ano. Jako nejvhodnìjší se jeví
vytvoøení plastiky vìnované právì tomuto významnému výroèí. To neznamená, e by téma muselo být v díle prvoplánovì zviditelnìno. Nechme
tvùrce pracovat. Socha by nemìla být ilustrací, ale inspirací pro ty, kdo se
dokáou ptát a hledat odpovìdi.
Projekt se rodí ve spolupráci Mìsta Slavièín, Mìstského klubu a Sdruení sochaøského sympozia Slavièín (4xS). V souèasné fázi hledáme
prostøedky z rùzných dotaèních titulù a grantù. Budoucnost ukáe, jak
budeme úspìšní a zda se celou akci podaøí profinancovat a uskuteènit.
Nemìli bychom zapomenout, e Slavièín je mìstem se sochaøskou
tradicí. V roce 1897 se zde narodil uznávaný pøedváleèný sochaø Alois
Buèánek. V letech 1993 a 2001 zde probíhala sochaøská sympozia
i s mezinárodní úèastí, na která navazujeme. Jejich výsledkem jsou plastiky
a objekty v Piveèkovì lesoparku. Tehdy pracoval ve mìstì také Marius
Kotrba a získal ke Slavièínu blízký vztah. Dohodli jsme se tedy, e dané
téma zpracuje a pøipraví návrhy. Pan Kotrba ije v Ronovì pod
Radhoštìm. Je to významný èeský sochaø. Absolvoval Akademii výtvarných umìní v Praze, kde pozdìji uèil jako asistent prof. H. Demartiniho.
Pùsobil rovnì na Akademii Minerva v holandském Groningenu. V souèasné dobì vede docent Kotrba sochaøský atelier Ostravské univerzity. Má
za sebou, mimo jiné, øadu realizací ve veøejných prostorech. Z poslední
doby mùeme zmínit napøíklad sochu sv. Kryštofa u dálnièního obchvatu
Olomouce. Soubìnì se sochaøskou, rozvíjí se i jeho malíøská tvorba
a kresba.
V galerii Gymnázia J. Piveèky bude 18. kvìtna zahájena výstava jeho
obrazù. Pøi vernisái autor pøedstaví své návrhy sochy pro Slavièín.
Srdeènì zveme nejširší veøejnost na setkání. Na povídání o jeho díle, ale
hlavnì o plastice pro mìsto. Pokud vše dobøe dopadne, vznikalo by dílo
pøímo tady. Mohli bychom tak sledovat zrod naší sochy z bezprostøední
blízkosti.
Zdenìk Kutra
Mìsto Slavièín a Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
srdeènì zve nejširší veøejnost
na výstavu

MARIUS KOTRBA
- OBRAZY
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Mìstská policie Slavièín informuje
Jistì jste zaznamenali, v jakém stavu se nachází veøejná prostranství po
zimním období. Po odtání snìhu jsou plná psích exkrementù, co
nepøispívá ke kráse mìsta. A exkrement na botì tak jistì nikoho nepotìší.
V ne-poslední øadì je porušována hygiena a hrozí moné infekèní
onemocnìní lidí, pøedevším dìtí, které si na veøejných prostranstvích hrají.
Zaznamenáváme rozhoøèené reakce obèanù, kteøí poukazují na tento
stav. Pøijímáme stínosti na zpùsob venèení psù, kdy jejich majitelé jsou
neohleduplní a po svých psech exkrementy neuklízí.
Upozoròujeme všechny majitele psù, kteøí se takto chovají, e jsou nejenom bezohlední k ostatním spoluobèanùm, ale navíc se dopouští pøestupku, tím, e nerespektují Obecnì závaznou vyhlášku Mìsta Slavièín
è. 02/2001, o veøejném poøádku, v úèinném znìní, Èl. 10, Èistota veøejných
prostranství, odst. 5), kde je uvedeno, e v pøípadì, e domácí èi hospodáøské zvíøe zneèistí veøejné prostranství, je dritel zvíøete povinen bez
zbyteèného odkladu zvíøetem zpùsobenou neèistotu vhodným zpùsobem
z veøejného prostranství odstranit.
Sáèky na exkrementy jsou k dispozici zdarma na MìÚ Slavièín nebo
v Mìstském infocentru.
ádáme majitele psù, aby byli ohleduplní k ostatním spoluobèanùm a
uvìdomili si, e kadý má svá práva, ale i povinnosti.
Zároveò opìt upozoròujeme na dodrování Èl. 4, Pohyb psù na
veøejných prostranstvích, výše uvedené obecnì závazné vyhlášky, a to
zejména povinnost mít psa na veøejných prostranstvích zajištìného
vodítkem a nasazeným náhubkem.
Dále upozoròujeme na dodrování Obecnì závazné vyhlášky Mìsta
Slavièín è. 03/2003 o místních poplatcích Èást 2, Poplatek ze psù, Èl. II.,
odst. 2, kde je uvedeno, e se poplatek ze psù platí ze všech psù starších
3 mìsícù a Èl. III. Oznamovací povinnost, kde je uvedeno, e poplatník je
povinen oznámit nabytí psa do drení a souèasnì podat pøiznání k poplatku
do 30 dnù po jeho nabytí do drení na pøedepsaném tiskopise vydaném
správcem poplatku. Po dovršení tøí mìsícù stáøí psa je poplatník povinen
zaplatit poplatek dle Èl. IV. Sazba poplatku.
Upozoròujeme obèany na dodrování Naøízení Mìsta Slavièín è. 1/2003
o spalování rostlinných materiálù, Èl. 3 Obecné povinnosti, odst. 1, kde se
uvádí, e v otevøených ohništích, zahradních krbech nebo v otevøených
grilovacích zaøízeních lze spalovat jen døevo, døevìné uhlí a plynná paliva
urèená výrobcem, pøièem uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být
kontaminovány chemickými látkami a Èl. 4 Nakládání s rostlinným materiálem, odst. 1, kde se uvádí, e na území mìsta Slavièín je zakázáno
spalování rostlinných materiálù v otevøených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevøených grilovacích zaøízeních.
Porušení povinností daných tímto naøízením bude postihováno jako
pøestupek podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù nebo jako správní delikt podle zákona è. 86/2002 Sb.,
o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù.
Mìstskou policií Slavièín jsou a budou i nadále provádìny kontroly
dodrování Obecnì závazných vyhlášek Mìsta Slavièín a Naøízení Mìsta
Slavièín. Zjištìné pøestupky budou øešeny uloením blokové pokuty nebo
oznámením pøestupku ke správnímu øízení k pøestupkové komisi.
Bohuslav Pjajko, velitel Mìstské policie Slavièín
Jednota Orel Slavièín ve spolupráci
s Mìstem Slavièín Vás srdeènì zve na

VI. roèník turnaje

O POHÁR STAROSTY
v nohejbale trojic
v sobotu 13. kvìtna 2006

18. 5. - 15. 6. 2006 v galerii gymnázia
Vernisá: ètvrtek 18. 5. v 18:00 hodin
Na vernisái bude pøedstaven koncept Socha pro Slavièín.

na víceúèelovém høišti u Sokolovny
7:30 hodin
Prezentace:
8:00 hodin
Zahájení:
Komentuje:
Petr Koseèek
Zpestøení:
JEREVANKY
Obèerstvení v areálu zajištìno
Poèet týmù je omezen, proto neváhejte a pøihlaste se ještì dnes,
abyste mìli monost vyhrát jednu z hodnotných cen.

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTØEDKÙ EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROGRAMU INTERREG IIIA
„VE STOPÁCH HISTORIE K ROZVÍJENÍ PØÁTELSTVÍ ÈECHÙ
A SLOVÁKÙ“

Pøihlášky (jména èlenù a název drustva) podávejte na Mìstském
infocentru, nebo telefonicky na èísle 577 342 251,
nejpozdìji však do 9. kvìtna.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
K JEHO REALIZACI BYLO VYUITO PROSTØEDKÙ
FONDU MIKROPROJEKTÙ
SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.
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Oznámení
o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny
Èeské republiky
Starosta mìsta Slavièín podle § 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších
zákonù, jak vyplývá z pozdìjších zmìn,
oznamuje:
1. volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se
uskuteèní
dne 2. èervna 2006 od 14:.00 hodin do 22:00 hodin a
dne 3. èervna 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku è. 1, Základní umìlecká škola, námìstí Mezi
Šenky 121, Slavièín je volební místnost sál v pøízemí
- pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Cihláøská, Jasmínová, Komenského, K Parku, Krátká, Kvìtná,
Luhaèovská, Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pod
Lesem, Pod Vrškem, Sedláøská, Staromìstská, Ševcovská, Trní, U Mlýna, ikovská, na Horním námìstí, na námìstí Mezi Šenky
ve volebním okrsku è. 2, radnice, Osvobození 25, Slavièín je
volební místnost v pøízemí budovy
- pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Hasièská, Hrnèíøská, Jar. Šály, L. Výducha, Mladotická, Mladotické
nábøeí, Nad Výpustou, Pøíèná, Spojovací, Úvoz, Zámeènická, K Nábøeí,
Støedová, K Hájenkám - v domech è.p. 311- 318, 322 - 334, 573, 575, 788,
811-816, K. Vystrèila - v domech è.p. 320, 321, 352, 391-393,
Osvobození v domech è.p. 26, 33, 230, 254, Školní - v domech è.p.
116, 262, 276, 290, 305, 403, 569 - 571, 574
ve volebním okrsku è. 3, budova 1. – 5. roèníku Základní školy
Slavièín Vlára, K Hájenkám 354, Slavièín je volební místnost klubovna
školní druiny v pøízemí budovy
- pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovèírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany,
U Rybníka, K Hájenkám - v domech è.p. 341-346, 355-358, 390, 567, K.
Vystrèila - v domech è.p. 282, 300, 377 - 389, Školní - v domì è.p. 564 - 566
ve volebním okrsku è. 4, Dùm dìtí a mládee Slavièín, Osvobození
296, Slavièín je volební místnost šachová klubovna v pøízemí budovy
- pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luèní, Osvobození - v domech è.p. 25,
41-43, 224, 226, 233, 236 - 238, 251, 252, 255- 257, 259-261, 265269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303, 335, 353, 367, 369,
400, 402, 471, 531, 532, 534, 535, 591, 624, Dlouhá - v domech è.p. 587,
588, 590, 592, 688, 689, 824
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Ptají se lidé...
Proè nezajistíte úklid u popelnic na sídlištích? Èasto je kolem nich
rozházeno smetí.
O poøádek kolem popelnic se musí postarat jejich majitelé, eventuelnì
uivatelé. Na sídlišti je to o nìco sloitìjší ne v rodinných domech, kde se
kadý stará jen o tu svou popelnici a pøed „svým“ si vìtšina majitelù domù
udìlá poøádek. Dobré souití v komunitì pøedpokládá jistou míru tolerance
a snahu o spoleènou vìc. Abychom mìli pìkný panelák èi èinák, aby
v okolí nebyla ponièena zeleò, abychom mìli v okolí èisto… Projïete si
Slavièín a hned uvidíte, jak který bytový dùm a jeho okolí vydává svìdectví
o jeho majitelích èi uivatelích. Poøádek kolem popelnic je jednou ze
známek na takovémto vysvìdèení. Problematice sídlištì je vìnován i druhý
dotaz.
Za domem èp. 594 na Okruní ulici ve ètvrti Malé Pole je místo, kde
si dìti hrají fotbal. Nic proti pohybu èi sportu vùbec, ale èasto máme
rozbitá okna, okopané zdi na domì a tìch sprostých slov, co jsme
nuceni vyslechnout… Co s tím?
S vyjadøováním mládee Vám nepomùeme, v tom druhém snad ano.
Obecnì – pohyb po veøejném prostranství mezi paneláky samozøejmì není
zakázán, nejsou tedy zakázány ani míèové hry. To ovšem do okamiku, kdy
nedochází k poškozování cizích vìcí tak, jako je uvádìno v dotazu. Na
uvedené místo se zamìøí mìstská policie a vykáe – pokud k tomu nebude
staèit toto sdìlení ve zpravodaji – malé èi vìtší fotbalisty na veøejná høištì,
kde je mono kopat do balónu dle libosti. Take kluci èi mládenci – míè pod
pai a hurá na høištì! Prostor, o kterém mluvíme, pøenechejte pro takové
pohybové aktivity, které nebudou zpùsobovat nikomu (a nièemu – tudí ani
veøejné zeleni ne) ádnou škodu. Díky za dobrovolné pochopení.
Mnoho obcí mìlo potíe s financováním zimní údrby cest a chodníkù. Jak to dopadlo u nás?
Dopadlo to – draze. Jistì znáte ze supermarketù akce – dvì za cenu
jedné. Zaplatíte jednu vìc a dostanete dvì. Bohuel pro letošní zimu to
platilo zcela naopak. Zima byla jedna a zaplatili jsme dvì. Øeèí èísel –
prùmìrná zima nás vyjde na cca 1,1 mil. Kè, ta letošní na 2,2 mil. Kè. A to
ještì nemluvíme o skuteènosti, e ji dnes jsou vyèerpány finanèní
prostøedky na zaèátek pøíští zimy, tedy listopad a prosinec tohoto roku.
Bude-li chumelit, ztráta se ještì zvýší.
Samozøejmì e tyto finanèní prostøedky budou v letošním roce chybìt,
co se projeví jak na provádìní bìné údrby mìsta (opravy chodníkù,
veøejná zeleò, atd.), tak na investièních akcích mìsta. Co k tomu øíci ještì –
stejnì jako ostatní mìsta a obce jsme si nemohli vybrat a poruèit vìtru
a dešti (èi v tomto pøípadì snìhu) taky ne.

ve volebním okrsku è. 5, Základní škola Slavièín - Malé Pole,
Osvobození 8, Slavièín je volební místnost jídelna v pøízemí budovy
- pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Drustevní (ve ètvrti Malé Pole), Okruní, Dlouhá v domech è.p.
625-651, 673-676, 783-786

V letošním roce budete provádìt rekonstrukci ulice Javorové II.
Kdy to bude?
Po odpadcích, rozbitých oknech v paneláku a drahé zimì koneènì
dotaz, na který lze odpovìdìt pozitivnì – zejména pro obyvatele ulice
Javorová II. Po nìkolika letech odkladù, zpùsobených zejména vysokými
finanèními náklady, dojde k opravì komunikace na této ulici. Náklady
pøevyšují 1 mil. Kè… Vidíte – nechumelit, mohla být oprava vlastnì zadarmo (viz pøedchozí dotaz).
Teï ale vánì – výbìrové øízení vyhrála firma Správa a údrba silnic
Zlínska s. r. o., termín ukonèení stavby je konec èervna 2006.

ve volebním okrsku è. 6, Základní škola praktická a Základní škola
speciální Slavièín, Hrádek na Vlárské dráze, Drustevní 78, Slavièín je
volební místnost tìlocvièna v pøízemí budovy
- pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu v místní
èást Hrádek

Opìt jsem po zimì zaznamenal spoustu odpadkù kolem cest. Kdy
to bude uklizeno?
Zase ty odpadky… Opìt jako kadoroènì budeme tento problém øešit za
pomoci myslivcù a karatistù. Ty druhé bychom sice radìji nasadili na ty,
kteøí se tímto zpùsobem odpadkù zbavují, ale to dost dobøe není moné.
Odpovìï je tedy lakonická – je to v øešení.

ve volebním okrsku è. 7, budova školy, Divnice 79, Slavièín je volební
místnost v pøízemí budovy pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni
k trvalému pobytu v místní èásti Divnice
ve volebním okrsku è. 8, kulturní dùm, Nevšová 95, Slavièín je
volební místnost sál pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému
pobytu v místní èásti Nevšová
3. Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svoji totonost
a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem Èeské republiky anebo
cestovním prùkazem).
4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb mùe obdret hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Kadý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoní.

Døíve bylo na Vláøe høištì, kde si mohli kluci tøeba zahrát fotbal.
Dnes tu stojí uzamèený areál, kam není volný pøístup. Kdy bude
moné, aby si naše dìti zde taky mohly zahrát?
Je pravdou, e sportovní areál paradoxnì znamená pro nìkteré uivatele bývalého høištì omezení. Areál má svùj provozní øád, který stanovuje
monosti jeho vyuití a zpoèátku bylo toto vyuití organizováno jen pro
školy a sportovní kolektivy. Tento dotaz urychlil i øešení otázky zpùsobu
neorganizovaného vyuití areálu, které se bude postupnì jistì upravovat.
Pro zaèátek je pøipraveno následující: kadou støedu od 15:30 hodin do
17:30 hodin a kadou sobotu od 15:30 hodin do 17:30 bude umonìno
bezplatné sportování dìtí a mládee. To vše samozøejmì za dodrování
podmínek provozního øádu (take napø. ádné kopaèky!), na co bude
bedlivì dohlíet správce areálu, pøípadnì jím povìøená osoba. Správce je
samozøejmì oprávnìn osoby, které budou provozní øád porušovat, z areálu
vykázat.
Take vyzkoušíme a uvidíme. Vìøíme, e bude všeobecná spokojenost.
Ing. Pavel Studeník, starosta
Ing. Jaroslav Konèický, místostarosta
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Informace z radnice
Rada mìsta Slavièín na svých schùzích konaných
dne 21. 3., 4. 4. a 10. 4. a 18. 4. 2006 mj.:
l s c h v á l i l a rozpis závazných ukazatelù rozpoètu Mìsta Slavièín na
rok 2006
l schválila
a) uzavøení smlouvy è. 2006/003 mezi Mìstem Slavièín a Charitou
sv. Vojtìcha Slavièín o poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín na
financování provozních nákladù sociálních slueb poskytovaných
v rámci projektù Denní centrum Maják, Domovinka a Centrum sociální
pomoci
b) uzavøení smlouvy è. 2006/004 mezi Mìstem Slavièín a Charitou
sv. Vojtìcha Slavièín o poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín na
financování provozních nákladù sociálních slueb poskytovaných
v rámci Charitní peèovatelské sluby, støedisko Slavièín

uchazeèi TES Bojkovice, Tovární 976, 763 21 Slavièín, za cenu
obvyklou ve výši 50 000,- Kè vè. DPH,
- o zadání zakázky na sluby – technického dozoru investora na akci
„Obnova základní školy Slavièín“, uchazeèi Ing. Zdenìk Juøík, Dlouhá
689, 763 21 Slavièín, za cenu obvyklou ve výši 108 000,- Kè
- o zadání zakázky: na provedení slueb – vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na „Odkanalizování a èištìní odpadních
vod“, za cenu obvyklou ve výši 406 888,- Kè bez DPH (484 197
vè. DPH), uchazeèi CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, 760 30
Zlín
- na základì jednacího øízení provedeného speciální procedurou platnou
pro SROP 4. kolo, na provedení dodávek a montáních prací na akci
„Instalace a montá telekomunikaèních zaøízení“ v rámci projektu
„Vysokorychlostní internet ve slavièínském regionu“ reg. è.
CZ.04.1.05/2.2.00.4/2386, uchazeèi Jaroslav Macejko, Mladotická 726,
763 21 Slavièín, IÈ: 72346051, za cenu obvyklou ve výši 1 389 559,- Kè
vè. DPH (tj. 1 167 697,- Kè bez DPH)

l v z a l a n a v ì d o m í informace o pøípravì rekonstrukce budovy èp.
255 dle projektové dokumentace pro stavební povolení, zak. èíslo
0572/05 rozpracované Ing. Zdeòkem Juøíkem a u s t a v i l a pracovní
skupinu pro pøípravu projektu „Multifunkèní informaèní centrum
Slavièín“ vedoucího k rekonstrukci a vyuití budovy èp. 255 ve Slavièínì
pro potøeby mìstské knihovny. Pracovní skupina bude pracovat ve
sloení: Ing. Pavel Studeník, Ing. arch. Radim Bosák, Ing. Miloslav
Baèa, Ing. Miroslav Kadlec, Lenka Plášková, Gabriela Klabaèková,
Marie Rumplíková, Ing. Zdenìk Kutra

l r o z h o d l a o pøidìlení veøejné zakázky v uším øízení ve smyslu
zákona 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na
provedení stavebních prací na akci „Obnova Základní školy Slavièín“ ev.
è. 50015368, uchazeèi Rovina, a. s., Kromìøíská 134, 768 24 Hulín,
IÈ 64518510, DIÈ CZ 64518510, za cenu 16 297 892,- Kè vè. DPH,
13 695 708,- Kè bez DPH

l s c h v á l i l a hospodaøení Mìstské nemocnice Slavièín za rok 2005,
úhradu ztráty hospodaøení Mìstské nemocnice Slavièín za rok 2005 ve
výši 9 108,89 Kè z rozpoètu Mìsta Slavièín na rok 2006 s tím, e
celková dotace mìsta v roce 2005 na provoz a vybavení Mìstské
nemocnice èinila 1497 943,70 Kè a finanèní plán Mìstské nemocnice
Slavièín na 1. pololetí 2006

l r o z h o d l a o pøidìlení veøejné zakázky ve smyslu zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, § 6, odst. 3, poskytnutí
dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši 3 000,- Kè Sportovním klubùm
Slavièín, IÈ 00544621 za úèelem úèasti oddílu volejbalu v kvalifikaci
o postup do 1. ligy juniorek 2006/7, konaného ve dnech 5. 7. 5. 2006
v Brnì

l v z a l a n a v ì d o m í informaci o pøípravách programu oslav
750. výroèí mìsta Slavièína a prùbìhu hlavních oslav ve dnech
26. – 28. kvìtna 2006

l s c h v á l i l a výsledky hospodaøení školských zaøízení za rok 2005
a jejich finanèní plány na rok 2006

l r o z h o d l a o pøidìlení veøejné zakázky v uším øízení ve smyslu
zákona 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na
provedení stavebních prací na akci „Centrum kulturních a sportovních
tradic ve Slavièínì“ ev. è. 50015752, uchazeèi AG STAVING, s. r. o.,
Nádraní 170, 763 21 Slavièín-Hrádek, IÈ: 60749393, DIÈ CZ
60749393, za cenu 6 733 733,- Kè vè. DPH, 5 658 599,- Kè bez DPH, 2.
CHMELA-STAV, s. r. o., K Nábøeí 853, 763 21 Slavièín, 3. KKS,
spol. s r. o., Pøíluky 386, 760 01 Zlín
l v y h l á s i l a z á m ì r na prodej èásti pozemku parc. è. 4522/1 v k. ú.
Slavièín na základì ádosti Jiøího Fojtù, Slavièín a na na prodej èásti
pozemku parc. è. 4338/1 v k. ú. Nevšová o výmìøe cca 26 m2 na základì
ádosti Josefa Koseèka, Nevšová
l s c h v á l i l a výpùjèku jedné místnosti (bývalá tøída MŠ) v 2. NP budovy
èp. 79 v k. ú. Divnice (bývalá MŠ) Josefu Zvoníèkovi, Divnice, s tím, e
úèelem výpùjèky je zøízení klubovny pro provozování zájmové èinnosti
eleznièního modeláøství, výpùjèka na dobu neurèitou s výpovìdní
lhùtou 3 mìsíce a e nájemce uhradí spotøebované energie
l s c h v á l i l a zvýšení nájemného z nebytových prostor v èp. 565 ve
Slavièínì, nájemce Milan Liška a Pavel Trllo, o meziroèní míru inflace
tj. 1,9 %
l s c h v á l i l a pronájem nebytových prostor v èp. 818/7 ve Slavièínì
Jaroslavu a Marii Jeøábkovým, Slavièín
l s c h v á l i l a bezplatný pronájem letní scény dne 1. kvìtna 2006 pro
Karla Došlu, Slavièín, za podmínky uhrazení spotøebovaných energií
l s c h v á l i l a dodatek è. 3 k dohodì o zajištìní stálého a letního kina ve
Slavièínì, uzavøené mezi mìstem Slavièín a Zdeòkem Fialou, K Hájenkám 341, Slavièín
l s c h v á l i l a bezplatný pronájem Sportovního areálu Vlára adatelùm:
FC TVD Slavièín, Kyokushin karate klub Slavièín, Ivan Holek ml., staøí
páni
l s c h v á l i l a podání ádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na akci SLAVIÈÍN BEZPEÈNÉ MÌSTO
l rozhodla
- o zadání zakázky ve smyslu § 6 odst. 3 zákona è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na sluby – technického dozoru
investora na akci „Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavièínì“,

l r o z h o d l a podat alobu na vyklizení bytu è. 234/2.1 v DPS Slavièín
Hrádek

l s c h v á l i l a a) poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši
5 000,- Kè NK Slavièín, IÈ 27014878 za úèelem úèasti týmu na okresním
pøeboru nohejbalu trojic ve Vsetínì
l s c h v á l i l a bezplatný pronájem Sportovního areálu Vlára adatelùm:
NK Slavièín, bezplatný pronájem Sportovního areálu Vlára pro NK
Slavièín, IÈ 27014878, K Hájenkám 314, Slavièín a to dne 10. 6. 2006
(náhradní termín 17. 6. 2006) za úèelem poøádání turnaje v nohejbale
trojic
l rozhodla
1. o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40 / 2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních prací
„Oprava MK v Nevšové a v Divnicích“., za cenu obvyklou ve výši 1 179
980 ,- Kè vè. DPH, uchazeèi Stavby silnic a eleznic, a.s., oblast Morava,
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
2. o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních prací
„Stavební úpravy hasièské zbrojnice v Divnicích“, za cenu obvyklou ve
výši 400 386,- Kè vè. DPH, uchazeèi TES Bojkovice, Tovární 976,
687 71 Bojkovice
3. o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních prací
„Oprava MK Javorová II“., za cenu obvyklou ve výši 1 039 812,- Kè
vè. DPH, uchazeèi SÚS Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín
4. o zadání zakázky ve smyslu § 6 odst. 3 zákona è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na sluby Vypracování projektové
dokumentace pro provádìní stavby na akci „Slavièín – Dùm s chránìnými byty v Nevšové“, uchazeèi Ing. arch Radim Bosák, projektová
a inenýrská èinnost ve výstavbì, Javorová 4519, 760 05 Zlín, za cenu
obvyklou ve výši 195 900,- Kè (uchazeè není plátcem DPH)
l v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem nebytových prostor o celkové
podlahové ploše 66,8 m2 v II. nadzemním podlaí domu èp. 751 ve
Slavièínì, stojícího na parc. è. st. 888 v k. ú. Slavièín
l s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o dílo na likvidaci èerných skládek na
území mìsta Slavièín s
- Mysliveckým sdruením Jamné
- Mysliveckým sdruením Nevšová
- Kyokushin Karate Klub Slavièín
l r o z h o d l a vypovìdìt nájem z nebytových prostor v pøízemí domu èp.
108 v Nevšové na pozemku parc. è. st. 155 v k. ú. Nevšová, nájemce
Josef Anders, Nevšová 76.
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Vzdìlávací støedisko Nadace Jana Piveèky
Provozní doba pro vyuívání PC a internetu je: PO, ST, ÈT
12:00 – 20:00, 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. Èítárna je otevøena kadé ÚT 14:30 – 16:30. Kurzy
Základy ovládání PC jsou do konce kvìtna obsazeny. Další zájemci
budou zaøazeni do kurzu nejdøíve v èervnu. Kurz Základy úèetnictví bude
zahájen 9. kvìtna 2006 v 8:00 hodin. Zaøazení pøihlášení uchazeèi budou
informováni telefonicky. Pøipravujeme kurzy Práce s programem EXCEL,
Tvorba prezentací v POWER POINTU a Základy práce s programem
COREL. Zájemci se mohou hlásit v sídle nadace na Horním námìstí 111
nebo telefonicky na èíslech 577 342 822 nebo 739 095 315. V pøípadì
zájmu budou kurzy opakovány.
V sobotu 6. kvìtna 2006 se uskuteèní konverzace v nìmeckém
jazyce. Zaèátek je ve 14:00 hodin.
V souèasné dobì pracujeme na vybavení a zprovoznìní výtvarné dílny
v è. p. 96. Zájemci o kurz keramiky se mohou hlásit na našich telefonních
èíslech. Zahájení kurzu v èervnu 2006. Z øemeslných kurzù dále
plánujeme: pletení košíkù a ošatek, výrobu slámových ozdob, výrobu
drátìných ozdob, vyšívání. I do tìchto kurzù se mùete hlásit. Zahájeny
budou, jakmile bude pøihlášený dostateèný poèet zájemcù.
Aktuální informace o aktivitách støediska mùete dostat osobnì
v nadaci nebo na výše uvedených telefonních èíslech a na webových
stránkách NJP www.pivecka.cz.
B. Filáková, øeditelka NJP

PROJEKT "VZDÌLÁVACÍ STØEDISKO NADACE JANA PIVEÈKY" JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

Gymnázium Jana Piveèky
Slavièín
Aktivity v dubnu na Gymnáziu
INTERREG 2006:

Odborný semináø ákù v Dubnici nad Váhom
Dne 24. bøezna 2006 se skupina studentù z Gymnázia Jana Piveèky
vydala na diskusní fórum do naší druební školy v Dubnici nad Váhom.
Tématem diskuse byla: „Svoboda slova a svoboda projevu“. Toto diskusní
fórum se uskuteènilo v rámci projektu „Spoleènou cestou ke spoleèným
cílùm“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci
bylo vyuito prostøedkù Fondu mikroprojektù spravovaného Regionem
Bílé Karpaty.
Po velmi srdeèném a pøátelském pøijetí na gymnáziu jsme se rozdìlili do
dvou skupinek. První skupinka se zabývala biologickými, chemickými
a fyzikálními pokusy a druhá diskutovala na ji zmínìná témata.
Cílem diskuse byla podpora rozvoje komunikace mezi áky a výmìna
názorù a zkušeností. Tento semináø zaèal úvodním slovem jednoho
slovenského studenta, který nám poloil otázku: „Co si myslíte o svobodì
slova?“ Následovaly velmi vášnivé reakce studentù. Postupnì jsme se
propracovávali pøes jednotlivé otázky typu: Kam a svoboda slova mùe
zajít? Jestli nám dává dnešní svìt prostor ke svobodì? Velmi diskutovaným tématem byla také svoboda vyznání.
Závìrem jsme se shodli, e toto setkání bylo velmi pøínosné pro všechny
studenty. Uèíme se nejen svùj názor vyjádøit, ale i obhájit a souèasnì
tolerovat názory druhých.
Jsem velmi ráda, e jsem se tohoto setkání mohla zúèastnit. Rozšíøila
jsem si obzory a našla nové pøátele, s nimi se budu ráda setkávat i nadále.
Lucie Krajèovièová, sexta

Další výmìnná stá pedagogù na GJP Slavièín
Dne 3. bøezna 2006 se na Gymnáziu Jana Piveèky uskuteènilo setkání
uèitelù dìjepisu a obèanské výchovy s uèiteli Gymnázia v Dubnici nad
Váhom. Cílem této schùzky bylo seznámení se s novými metodami,
formami a zpùsoby práce a rozvíjení komunikace. Úèastníci diskuse si
pøedali informace o prùbìhu nové státní maturity na Slovensku a seznámili
se s její organizací. Souèástí tohoto setkání byly i informace o probíhajících
soutìích a aktivitách v rámci tìchto pøedmìtù. Výsledkem bylo rovnì
upøesnìní dalšího setkání v Dubnici nad Váhom a navrení jeho tématu:
„Boj za svobodu slova“.
Tuto akci hodnotili všichni úèastníci pozitivnì, nebo byla pøínosná nejen
pro rozvoj komunikace a spolupráce, ale i pro výmìnu názorù a zkušeností
všech zúèastnìných pedagogù. Tato výmìnná stá pedagogù se uskuteènila v rámci projektu „Spoleènou cestou ke spoleèným cílùm.“ Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo vyuito
prostøedkù Fondu mikroprojektù spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
PaedDr. Viera Mikovèíková, vyuèující D a OV
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Bylo nás 9 + 2...
Technologie – kdy máte jmenovat aspoò jednu vìc, která lidstvu
nìjakým zpùsobem pomohla, jen hrstka z nás øekne elektøina. Ta vìtšina je
toti pøesvìdèena, e je to právì internet, který spojuje svìt. Pøesnìji rychlá
pošta. Pøeèkáme vraedné pípání našeho modemu a kdy jsme pak
pøipojení...
Hodnì z nás zná ten pocit, kdy se na obrazovku usmíváte a ostatní
kolem si myslí, e nejste v poøádku. V naší tøídì se tohle pomalu, ale jistì,
stalo za poslední rok zvykem.
Všichni se o pøestávce vrhají k obrazovkám a èekají na tu vìtu: Je tu
mail, máte nový mail!!!. Z Diepholzu (Nìm.), z Thouars (Fr.), z Neapole (It.).
Tam toti ijí naši partneøi z projektu Comenius. U nìkolikrát jste èetli
o skupinkách, které nìkterou ze zemí u navštívily... a do tøetice jsme tu i
my, kteøí zakonèili 25. 3. 2006 projekt v Nìmecku. Neodradila nás ani
15hodinová jízda s nejukecanìjším øidièem všech dob:)) ani proslulé
farmy, do kterých jsme se vydávali i s obavami, e budeme nuceni
pomáhat. Pøijeli jsem do mìsteèka s cihlovými domky, rozkvetlými narcisy
a naprostou rovinou. Vyloili kufry, poznali naši novou rodinku a zabydleli
se v jednom z tìch okouzlujících baráèkù. Strávili v nìm 7 úasných dní, na
které nikdo z nás nikdy nezapomene. Vdycky u budeme mít pod
Nìmeckem nálepku: nádherné mìsteèko Brémy, krásný pøístav v Bremenhavenu, vybavená školní sluba, která na hodinu angliètiny nechodila pro
slovníky, ale pro notebooky. Nebo u jenom na party s karaoke, na ulítlý
bowling a samozøejmì ochucené citronové pivo. Nic z toho u nikdo
z našich vzpomínek nevymae, protoe jsme v zemi Goetheho, Schumachera nebo Schrodera zaili ohromné chvíle.
Iva Èastulíková, sexta

Do Bruselu za vynikající úspìch
V krajském kole soutìe Eurotour, která se týká vìdomostí o Evropské
unii získali za 2. místo studenti Karel Humpola a Lukáš Maèek stá v Bruselu, kde navštíví evropské instituce. Blahopøejeme.
Celostátní kolo v konverzaci francouzského jazyka v Praze
l
Marcela Janáèková ze Septimy se umístila v celostátním kole na 9. místì.
Na 3. místì v kraji se umístil Mikuláš Múdrý a aneta Goòová
l
v matematické celostátní soutìi Klokan.
Josef Maryáš, øeditel

Základní umìlecká škola Slavièín
HOLKY A KLUCI
Chcete umìt hrát na nìjaký hudební nástroj?
Chcete umìt zpívat a zazpívat si s kamarády v pìveckém sboru?
Chcete umìt kreslit, malovat a vytváøet krásné vìci
z hlíny, textilu a jiných materiálù?
Øeknìte svým rodièùm a pøijïte se podívat do naší
ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ ŠKOLY.

15. 5. – 26. 5. 2006
od 12:00 do 16: 00 hodin
máme

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ.
Mùete zaklepat na kterékoliv dveøe
a kadý uèitel Vám poskytne potøebné informace o studiu.

ZUŠ Slavièín pøijímá áky do oboru
VÝTVARNÉHO (kresba, malba, grafika, keramika, objektová a akèní
tvorba)
HUDEBNÍHO (hra na housle, klavír, kytaru, zobcovou flétnu, pøíènou
flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, sólový zpìv
a sborový zpìv)
Ve škole pracuje také dìtský pìvecký sbor Tuèòáèci (mladší áci),
Tuèòáci (starší áci)a smíšený pìvecký sbor dospìlých Cantare. Zájemci
o zpìv mají dveøe do všech sborù stále otevøené.
Radim Knopp

Celostátní kolo soutìe ZUŠ
Ve dnech 6. 9. dubna 2006 probìhlo ve Vysokém Mýtì celostátní kolo
soutìe ZUŠ ve høe na dechové nástroje. Za Zlínský kraj, naši školu
i Mìsto Slavièín vybojovaly ve vysoké konkurenci krásné
2. místo - Nadìda Strnková, flétna
3. místo - Barbora Durïáková, klarinet
Naše mladé muzikantky svými výkony opìt potvrdily, e malá školièka na
Valašsku má stále své viditelné místo mezi nejlepšími školami z celé
republiky.
Za výbornou klavírní spolupráci a pedagogické vedení dìkujeme Vìøe
Hájkové, Annì Frajtové a Janì Frajtové.
Jana Jakúbková
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oslava 750. výroèí zaloení mìsta Slavièín.
Zúèastnily se ho 4 drustva: SOUS a E Dubnica
nad Váhom, Gymnázium J. Piveèky, Gymnázium Val. Klobouky a SOŠ Slavièín. Naši áci
skonèili na 2. místì.
6. dubna se na naší škole konal turnaj
v odbíjené pøi pøíleitosti oslav 750. výroèí
zaloení mìsta Slavièín. Zúèastnili se ho pedagogiètí pracovníci naší školy, SOUS a E Dubnica
nad Váhom, ZŠ Malé Pole a ZPŠ a S. Slavièín a
zástupci Mìstského úøadu ve Slavièínì. SOŠ
Slavièín obsadila 1. místo.
24. dubna se konal Výchovný a vzdìlávací
zájezd do Škody – Mladá Boleslav, kterého se
úèastnili áci oboru Automechanik. áci se
seznámili s výrobou a zároveò si prohlédli
tamìjší muzeum.
Literární soutìe k 750. výroèí zaloení
Slavièína „Moje mìsto“ se zúèastnilo 121 ákù
školy. Organizátorùm bylo zasláno 15 nejlepších
prací.

ZŠ Vlára
Postup do republikového
finále!!
Velmi pìkného úspìchu dosáhl v zemìpisné
olympiádì Adam Pinïák, ák 9.B. Po vítìzství ve
školním kole (80 soutìících) bezpeènì zvítìzil
i ve Zlínì v okresním kole ZO a postoupil do krajského kola. To se konalo 12. 4. 2006 v Uherském
Hradišti. Ve své kategorii obsadil krásné 2. místo
a zajistil si postup do celostátního kola zemìpisné soutìe Eurorébus, která se koná
v Praze. Dìkujeme Adamovi za pøíkladnou
reprezentaci naší školy a pøejeme mu hodnì
úspìchù i v Praze.
Mgr. Rostislav Gorecký

Protidrogová výchova jinak
Snaha pøipravit naše áky na ivot po všech
stránkách je samozøejmostí. Nemalou pozornost
vìnujeme také protidrogové výchovì. Vdy
vèas upozornit na rizika a nebezpeèí je mnohem
lepší, ne odstraòovat následné škody. Jednou
z novinek primární prevence byla i letošní
beseda s vyléèeným narkomanem pro áky
8. a 9. tøíd. A jak na dìti tato beseda zapùsobila?
Posuïte sami alespoò ze dvou ohlasù:
… Obdivuji, jak mluvil otevøenì. Vùbec se
nebál nám øíct, jak se cítil. Ukázal nám fotografie,
jak tehdy vypadal. Vyprávìl nám o tom, co tìch
šest let, kdy bral drogy, zaíval. Jak bylo tìké
pøestat. Myslím si, e má silnou vùli. Osobnì
bych nikdy nic takového nechtìla zaít…
…Vzali jsme si z besedy o hodnì víc ne
z výkladu uèitelù, protoe ti to znají teoreticky.
On to zail a musel se s tím vyrovnat. Podle mì
to všechny zaujalo a rozmyslí si s drogami
experimentovat…
Mgr. Gabriela Šuráòová

Velikonoce na Valašsku
„Tak vás tady pìknì vítám a poïte všeci dál.
Céreèky, máte vajíèka? A vy, ogaøi, prùtky?“ ptala
se hned ve dveøích tetinka z Ekocentra Kosenka
druháèkù, kteøí pøijeli do Valašských Klobouk na
environmentální výukový program Velikonoce
na Valašsku.
Atmosféra v døevìnici byla opravdu starodávná a úasnì nakalivá. Dìcka sedìly jak
pìny, poslouchaly vyprávìní o velikonoèních
zvycích a popíjely bylinkový èaj. A co práce
podìlaly! Ogaøi pletli se strýcama tatary v Piveèkovì chalupì a cérky se pustily do peèení jidášù.
Tetinky nestaèily nosit plechy, tak byly holky
šikovné! Pak vyzkoušely zdobení kraslic voskovou technikou a na úplný závìr všichni
ochutnali napeèené medové jidáše. Bylo nám
tam tak krásnì (obzvláštì na peci!), e nám ani
nevadil návrat domù v dešti. Vìøím, e kousek té
sváteèní neopakovatelné atmosféry dìtem
vydrí nejen do Velikonoc.
Darja Koneèná

Velikonoèní povídání
a pletení karabáèù
Dávaj vajca, vyplácaj sa!
Ben, ben,blechy ven,
A vajíèka do košíèka, sem!
Které roèní období je obdobím pøílivu èerstvých sil, poèátku nového ivota, plodnosti,
nových vztahù? Je to samozøejmì jaro. S ním
také pøichází to, na co v mrazivých dnech nejvíce
èekáme – høejivé sluneèní paprsky, pøíjemná
nálada, radost ze ivota. A s jarem pøichází i jeho
svátky VELIKONOCE –- o nich, jejich pùvodu,
zvycích a symbolech pøišla za dìtmi do školní
druinky Vlára pobesedovat naše bývalá kolegynì a vedoucí vychovatelka paní Jindøiška
Holbová. Dìti se dozvìdìly mnoho nového napø.
o pøedvelikonoèním pùstu a jeho Èerné,

Prané, Kýchavé, Druebné, Smrtné a Kvìtné nedìli, o Pašijovém týdnu – tj. posledním
týdnu pøed Velikonocemi a jeho Modrém
pondìlí, lutém úterý, Škaredé støedì –
doufám, e jste se nikdo nemraèil, abyste se
nemraèili po celý rok – Zeleném ètvrtku,
Velkém pátku, Bílé sobotì, Velikonoèní
nedìli a pondìlí, o zvycích na Valašsku
i v jiných zemích, o velikonoèních pokrmech,
o peèivu tzv. Jidáších, o zpùsobu zdobení
vajíèek… Velký zájem „posluchaèù“ a kytièka
byla odmìnou pohád-kové babièce – jak dìti
dùvìrnì paní Holbové øíkají – za pìkné
pøedvelikonoèní odpoledne v naší druince.
A e souèástí velikonoèního veselí je
„mrskaèka“ a „karabáè“, je známá vìc. Ale jak
a z èeho se vyrábí? Tak o tom nám povyprávìl
vdy ochotný pan Jan Mana. Dozvìdìli jsme se,
e nejlepší jsou vrbové proutky, na které se
musíme vypravit, pokud jsou Velikonoce v bøeznu, týden pøedem, pokud v dubnu, tak tøi týdny,
aby nebyly proutky pøíliš narašeny. Také to, e
mají ivotodárnou, omlazující a uzdravující sílu.
Sloitìjší pletení pomlázky z osmi a více proutkù
nám pan Mana prakticky pøedvedl. Nejjednodušší – ze ètyø proutkù – zvládly všechny dìti
a hrdì si je odnesly domù.
Ještì jednou obìma aktérùm – DÍKY!
Ludmila Ptáèková, vedoucí vychovatelka

SOŠ Slavièín
28. bøezna se uskuteènilo krajské kolo
Vìdomostní olympiády instalatérù na SŠP
Olomouc. Zúèastnilo se ho 6 uèiliš a støedních
škol Zlínského a Olomouckého kraje. SOŠ
Slavièín reprezentovali áci Martin Baøinka
a Ondøej Buèek. Ondøej Buèek získal 1. místo
a postoupil do celostátního kola, které bude
3. kvìtna v Èeské Tøebové.
30. bøezna se u nás konalo okresní kolo
Støedoškolské odborné èinnosti (SOÈ), kterého
se úèastnilo 36 prací studentù Zlínského kraje.
Z celkového poètu 14 prací ákù SOŠ Slavièín
postoupilo do krajského kola 6 prací.
30. bøezna se áci Martin Baøinka a Ondøej
Buèek zúèastnili krajského kola soutìe
odborných dovedností „Uèeò instalatér“, kterou
poøádala SOŠ Otrokovice. Soutì absolvovalo
6 drustev ze škol v kraji a naši áci v ní obsadili
2. místo. Ondøej Buèek získal 2. místo a spolu
s vítìzem soutìe postoupili do celostátního
kola, které se bude konat 26. a 27. dubna v Brnì.
4. dubna probìhl v tìlocviènì naší školy
turnaj v sálové kopané, který se poøádal jako

OKRESNÍ KOLO SOÈ
Ve ètvrtek 30. bøezna 2006 se
na Støední odborné škole ve
Slavièínì konalo okresní kolo
pøehlídky studentských prací SOÈ – Støedoškolské odborné èinnosti. Generálním partnerem
soutìe je Èeská spoøitelna. Pøehlídky se
zúèastnilo celkovì 59 ákù ze škol zlínského
okresu. Tito áci obhajovali svých
36
prací ve 12 oborech SOÈ. Vítìzné práce
postupují do krajského kola SOÈ, které v letošním roce poøádá Støední prùmyslová škola
Uherský Brod.
A jak to všechno dopadlo?
V oboru 03 – Chemie obsadil první místo
Pavel Uhøík ze SPŠ Otrokovice s prací Biologická rozloitelnost polymerù.
V oboru 04 – Biologie zvítìzila Ivana
Koníèková ze SPŠ Otrokovice s prací Inventarizace bezobratlých ivoèichù.
V oboru 06 – Zdravotnictví obsadila první
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a druhé místo dìvèata z SOŠ Slavièín a to jmenovitì Anna Fojtíková, Vìra
Hanáèková a Miroslava Ševèíková s prací Pohlavní nemoci, antikoncepce
a Irena Slováèková s prací Hypertenze.
V oboru 07 – Zemìdìlství, potravináøství, lesní a vodní
hospodáøství zabodovali také domácí áci a to Eva Knedlová, Pavel
Jakeš, Markéta Roková a Dušan Kafka s Míšenými nápoji.
V oboru 08 – Ochrana a tvorba ivotního prostøedí se vedlo Hynku
Tlušákovi ze SPŠ Otrokovice s prací Kompostování a na druhém místì se
umístili áci Gymnázia Lesní ètvr Zlín Martin Minaøík, Miroslava Knedlová
a Eliška Fialková s prací Promìna èásti mìsta Zlína za 150 let.
V oboru 09 – Strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design
vyhrál Jan Váòa ze SPŠ technologické Zlín s Luxusní dámskou usòovou
kabelkou a na druhém místì se umístili František Matìjíèek a Jaroslav
Vágner ze SOŠ Slavièín s prací Výroba formy pro gumový výlisek.
V oboru 12 – Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
zvítìzil Petr Garaja s Pøístrojem pro výmìnu kapaliny u silnièních vozidel
a na 2. místì se umístili Roman Holba a Pavel Nevrlka s prací Mìøení ve
strojírenské výrobì. Všichni áci jsou z SOŠ Slavièín.
V oboru 13 – Ekonomika a øízení se na 1. i 2. místì umístila dìvèata
z OA a VOŠe Zlín, a to Oxana Baranová a Jana Staníková s prací Zaloení
èasopisu Zvídálek a Petra Junková a Lenka Strojilová s prací Doplòkové
èinnosti školy.
V oboru 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného èasu obsadily 1. místo Kateøina Fišerová a Ivana Skopalová
s prací Vliv pøedškolní výchovy na formování osobnosti aneb „Co se v
mládí nauèíš, ve stáøí jako kdy najdeš“ a 2. místo Petra Andrlová, Petra
Hlavièková a Petra Kapustová s prací Fenomén reality show aneb Realita,
nebo show?, všechna dìvèata jsou z Gymnázia Lesní ètvr Zlín.
V oboru 15 – Teorie kultury, umìní a umìlecké tvorby zvítìzila
Miroslava Knedlová z Gymnázia Lesní ètvr Zlín s prací Alternativní formy
divadla jako prostøedek k rozvoji individuální pøedstavivosti a fantazie.
V oboru 16 – Historie se na 1. místì umístili David Kolumber a Eva
Šavlová z Gymnázia T. G. M. Zlín s prací Baa a na 2. místì Adéla
Doròáková a Kateøina Martináková z Gymnázia Lesní ètvr Zlín s prací
Archeologické nálezy na hradì Malenovice a okolí.
Autoøi vítìzných prácí získali penìitou od-mìnu od Èeské spoøitelny
a postupují do krajského kola do Uherského Brodu. Všem ákùm dìkuji za
úèast a reprezentaci škol, èlenùm komise dìkuji za posuzovaní
a spravedlivé rozhodování pøi práci v komisích a ákùm pøeji hodnì štìstí
pøi obhajobách v krajském kole SOÈ.
Ing. Michal Horalík, realizátor okresního kola SOÈ

Zprávy z domeèku pro dìti
Pøi Domì dìtí a mládee ve Slavièínì probíhá ji 4. rokem
výuka španìlského jazyka. Zájem o tento jazyk roste a v letošním roce se do krouku španìlštiny pro zaèáteèníky na
DDM pøihlásilo 15 dìtí a 7 dospìlých; také zde pokraèuje ji 4. rokem
španìlština pro pokroèilé.
V mìsíci bøeznu pøijela do Slavièína má španìlská kamarádka z Madridu, a tak si dìti mohly ovìøit své doposud získané znalosti v praxi.
Tímto bych chtìla podìkovat paní øeditelce Zdenì Odehnalové za
velkou podporu výuky jazykù na DDM a podìlit se s vámi o komentáøe dìtí:
Julèa: „Erika se nám pøedstavila a poté nám pokládala otázky, na které
jsme se snaili odpovìdìt, opakovali jsme gramatiku a také nás nauèila
básnièku, která se øíká pøi kadoroèním svátku San Fermines v Pamplonì.
Všichni jsme byli z Eriky nadšení. Ráda se uèím cizí jazyky a zvláštì
španìlština je moc hezká. Espaòol es bonito!“
Andrea: „S Erikou jsme si mohli vyzkoušet, kolik u toho umíme. Hodina
španìlštiny se nám velmi líbila. Doufám, e se na nás ještì nìkdy pøijede
podívat, abychom jí mohli ukázat, e jsme se ve španìštinì zase o nìco
zlepšili.“
Kristýna: „Dozvìdìli jsme se rùzné zajímavosti o Španìlsku a o Madridu, kde bydlí se svou rodinou…Tato hodina se mi moc líbila, protoe byla
trochu jiná. Na vlastní oèi jsme spatøili pravou Španìlku a slyšeli, jak krásnì
zní španìlština.“
Týna: „Chtìla bych se španìlštinu uèit i na støední škole a zaèátky, které
mi umoòuje DDM, mi pomùou. Také tím získávám nové kamarády. Øíká
se: „Kolik jazykù umíš, tolikrát jsi èlovìkem!“
Jana Mikulcová

2. kolo pøijímacího øízení
na SOŠ Slavièín
Øeditel školy v souladu s § 60, odst. 8, zákona è. 561/2004 Sb.
(školský zákon) a vyhláškou è. 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci pøijímacího øízení ke vzdìlávání ve støedních
školách vyhlašuje 2. kolo pøijímacího øízení na den 26. kvìtna 2006.
Pøihlášky ke vzdìlávání do 1. roèníku se podávají øediteli SOŠ Slavièín
do 17. kvìtna 2006 (pøihlášky je mono vyzvednout na SOŠ Slavièín).

Volná místa:
74-41-M/004 Sociální péèe sociálnìsprávní èinnost

9 míst

23-45-L/004

Mechanik seøizovaè mechatronik

8 míst

23-56-H/001

Obrábìè kovù

9 míst

23-68-H/001

Automechanik

9 míst

26-51-H/001

Elektrikáø

5 míst

26-53-H/001

Mechanik elektronických zaøízení

7 míst

65-51-H/002

Kuchaø-èíšník pro pohostinství

9 míst

64-41-L/524

Podnikání (dálková forma studia)

19 míst

Pro 2. kolo pøijímacího øízení, vèetnì pøijímacích zkoušek, platí kriteria
pro pøijímací øízení zveøejnìná na informaèní tabuli školy a webových
stránkách školy www.souslavicin.cz .
Ing. Miroslav KADLEC, øeditel SOŠ Slavièín

Víte, e…
l krouek diskotancù Míši Štefaníkové pøi DDM Slavièín získal 18. 3.
2006 v Uherském Hradišti v taneèní soutìi DANCE SHOW ve druhé
kategorii krásné 2. místo?
l se v DDM Slavièín sešlo celkem 84 velikonoèních kraslic, které byly
pøihlášeny do naší soutìe O nejkrásnìjší velikonoèní kraslici?
Šestièlenná porota mìla nezávidìníhodnou práci, ponìvad všechny
soutìní výrobky byly velmi pìkné. A výsledky? 1. kategorie – 1. místo:
Kajka Hrbáèková, 1.A ZŠVlára, 2. místo: Vojtíšek Drga, 1.A ZŠ Vlára,
3. místo: Verunka Štefánková 1. tø. ZŠ Malé Pole; 2. kategorie – 1. místo: Ondra Tomek, 4.B ZŠ Vlára, 2. místo: Míša Musialová, 4. A ZŠ Vlára,
3. místo: Vít Mana, SpŠ Hrádek; 3. kategorie – 1. místo: Petra
Dostálová, SpŠ Hrádek, 2. místo Pavlína Plášková, ZvŠ Hrádek,
3. místo, aneta Šefèíková, SpŠ Hrádek?
l DDM Slavièín je spolupoøadatelem akce na 6. 5. 2006, kdy bude ve
Slavièínì, Piveèkovì parku, slavnostnì otevøena cyklostezka? Bliší
na plakátech.
l na 11. 5. 2006 pøipravuje DDM s organizací Sokol Slavièín 2. roèník
zábavného odpoledne pro pøedškoláky?
l DDM Slavièín zpracovalo od poèátku tohoto školního roku celkem
5 grantù a z toho ji se dvìma uspìl?
l se 10. 6. 2006 dopoledne uskuteèní další roèník soutìe O slavièínský
tenisový míèek?
l se 11. 6. 2006 odpoledne uskuteèní další roèník Bìhu Terryho Foxe?
Pracovnice DDM Slavièín
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SK SLAVIÈÍN - oddíl atletiky poøádá letos
25. roèník BÌHU VÍTÌZSTVÍ
Ve Slavièínì má atletika svùj poèátek v èinnosti sokolské. Samostatné
atletické akce se døíve nepoøádaly. Teprve po roce 1945 se atletika zaèíná
zamìøovat na èinnost jednotlivcù.
Samostatný oddíl atletiky pøi TJ Vlárské strojírny Slavièín vznikl a roku
1974. Jeho zakladatelem byl nadšený atlet Viliam Schmidt. Hned do
zaloení mìl oddíl velkou èlenskou základnu a v soutìi pøihlášena tøi
drustva - mui, mladší dorostenci a ákynì.
Drustva i jednotlivci dosahovali velmi dobrých výsledkù. Napøíklad
mladší dorostenec Oldøich Trybus se stal v roce 1976 mistrem ÈSR v bìhu
na 1500 m, Antonín Roháèek zabìhl v roce 1976 v Košicích šestý
nejrychlejší èas v bìhu na 100 km a Stanislav Kostka vytvoøil v roce 1984
èeský rekord mladšího actva v bìhu na 3 km èasem 9:34,0 minut.
Po dvou letech fungování oddílu, odchází Viliam Schmidt ze Slavièína
a èinnost oddílu zaèíná stagnovat. Ale i tak, od roku 1976, zaèíná oddíl
poøádat v rámci oslav osvobození v kvìtnu Bìh vítìzství, který je ji od
této doby velmi populární. To dokazuje skuteènost, e v roce 2006 oddíl
uspoøádá ji 25. roèník tohoto závodu, který je pravidelnì zaøazován do
celostátní termínovky bìhù mimo dráhu a do celoroèní soutìe bìcù
Zlínského kraje. Od roku 1976 se závodu úèastnilo celkem 2139 závodníkù
od nejmladších pøedškolákù a po veterány nad 80. let.
V 80. letech se na místní ZDŠ zaèíná rozvíjet èinnost atletického krouku
pod vedením uèitele - tìlocvikáøe Josefa Beránka a trenéra atletiky
Ladislava Musila. V tìchto letech se drustva mladších a starších ákù
stávají šestinásobnými vítìzi v celostátní soutìi – Pohár Èeskoslovenského rozhlasu v rámci ÈSSR.
V souèasné dobì je pøedsedou oddílu ing. Petr Novák. Oddíl, který má
11 èlenù, je zamìøen pouze na soutìe jednotlivcù v rámci Èeské
republiky. Atletika potøebuje širokou základnu závodníkù a pøedevším
dobrovolných funkcionáøù, trenérù, rozhodèích a tradici v místì, kde se
provozuje, a to v podstatì od devadesátých let u tohoto sportu ve Slavièínì
chybí. Ale i pøes tyto nepøíznivé podmínky se chtìjí èlenové oddílu podílet
na sportovní èinnosti ve mìstì a tak podpoøit zájem o tento sport mezi
mladými lidmi.
Za oddíl atletiky Ladislav Musil
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Sportovní kluby S L A V I È Í N
– oddíl atletiky poøádá 13. 5. 2006 v zámeckém
parku ve Slavièínì XXV. roèník BÌHU VÍTÌZSTVÍ.
-

Závod se koná v rámci oslav k 750 letùm zaloení Slavièína.
rovinatá tra s moností pouití treter 1 okruh mìøí 600m
pøihlášky v den závodu – nejpozdìji pùl hodiny pøed startem kategorie
prezentace od
9:00 hodin
start první kategorie
9:30 hodin
start hlavního závodu muù, veteránù, en
11:00 hodin

pøedškoláci
ákynì + áci mladší
akynì starší
áci starší
mui
veteráni nad 40 let
veteráni nad 50 let
veteráni nad 60 let
veteráni nad 70 let
eny bez rozdílu vìku

6000 m

10 okruhù velkých

actvo 20,- Kè
dospìlí 40,- Kè
pro kadého závodníka
vìcné a finanèní, putovní pohár pro
absolutního vítìze (nutno 3x obhájit
vítìzství po sobì)

Informace:

Ladislav Musil, Obchodní 584,
Slavièín 763 21,
mobil: 731 710 601

Traový rekord
mui z roku 1986:
FLORIÁN Jiøí
Zbrojovka Brno
17:36,9
Vítìzové XXIV. roèníku
mui do 40 let

mui nad 50
mui nad 60
mui nad 70
eny

24. roèník 14. 5. 2005 - ákovské kategorie - na stupních vítìzù

1 okruh malý
1 okruh velký
2 okruhy velké

Startovné:
Obèerstvení:
Ceny:

mui nad 40

BÌH VÍTÌZSTVÍ SLAVIÈÍN - actvo
24. roèník 14. 5. 2005 - ákovské kategorie - prùbìh závodu

200 m
300 m
600 m
1200 m

eny z roku 2004:
KLIMEŠOVÁ Jana ml.
USK Praha
19:54,0
HLÚPÍK Miroslav
AŠK GRAFOBAL Skalica
18:10,0
KLIMEŠ Pavel
SBK WIKI Kyjov
18:15,0
ŠMÝD Jaroslav
BK Hodonín
20:19.0
KÁÒA Jiøí
AŠK GRAFOBAL Skalica
20:51,9
KNÉBL Vladislav
TOMA Otrokovice
30:47,8
KLIMEŠOVÁ Jana st.
SBK WIKI Kyjov
22:42,7

Závodí se dle pravidel ÈAS a propozic tohoto závodu.
Závodníci startují na vlastní nebezpeèí.
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Zprávy oddílu kuelek
V bøeznu skonèil 12. roèník mìstské ligy
v kuelkách
Na slavnostním vyhlášení 30. 3. byly pøedány ceny nejlepším celkùm
a jednotlivcùm. Této oblíbené soutìe se zúèastnilo 16 drustev, zahrát si
pøišlo celkem 126 hráèù, z toho 8 en. Potìšující je i úèast mladých
kuelkáøù a celkovì rostoucí úroveò a vyrovnanost soutìe.
A jak liga dopadla?
Koneèná tabulka drustev :
1.

P-team

13

0

2

920,1

115 : 35

26

2.

Policie

13

0

2

934,2

114 : 36

26

3.

Šéfíci

11

0

4

888,7

98 : 52

22

4.

Mikho

11

0

4

869,8

94 : 56

22

5.

Prometal

11

0

4

856,8

94 : 56

22

6.

TVD

9

0

6

853,6

91 : 59

18

7.

Camo

9

0

6

835,3

84 : 66

18

8.

Dokotex

9

0

6

886,7

90 : 60

18

9.

Dorost

8

0

7

822,0

68 : 82

16

10.

ZŠ-Vlára

7

0

8

841,8

76 : 74

14

11.

PGI

4

0

11

766,7

49 : 101

8

12.

SV

4

0

11

764,0

45 : 105

8

13.

Mayin pub

3

1

11

752,1

51 : 99

7

14.

Emilio

3

1

11

750,9

50 : 100

7

15.

VTUVM

3

0

12

799,1

51 : 99

6

16.

Radnice

1

0

14

765,2

30 : 120

2

AMATÉØI (dle prùmìru) :
1.

Juøík Jan

Mayin pub

239,2

2.

Ivaniš K. st.

Dokotex

236,0

3.

Motúz Zdenìk

Policie

235,1

4.

Ptáèek Aleš

P-team

234,3

5.

Trefil Pavel

Šéfíci

232,4

6.

Vašièka Roman

Policie

231,5

7.

Berèík Pavel st.

VTÚVM

231,0

8.

Ondrašica Aleš

TVD

228,5

9.

Hora Miroslav

Dokotex

224,9

10.

Ptáèek Miloš

P-team

222,7

PROFESIONÁLOVÉ:
1.

Sláma Pavel

P-team

268,6

2.

Fojtík Bronislav

Policie

261,1

3.

Pekárek L. ml.

Camo

247,0

4.

Ivaniš Karel. ml.

Dokotex

244,8

5.

Goldbach Pavel

Prometal

243,8

6.

Fila Ivo

Šéfíci

243,6

7.

Zimek Jiøí

Mikho

237,6

8.

Trefil Petr

PGI

235,8

9.

Rak Tomáš

Mayin pub

232,4

10.

Baøinka Petr

TVD

230,0

209,0

Další úspìchy Slavièínských kuelkáøù:

- Alena Dukátníková se ve dnech 15. – 16. 4. zúèastnila jedné
z posledních provìrek reprezentace ÈR pøed mistrovstvím svìta,
reprezentaèní dres oblékla v utkání v Rumunsku (ÈR zvítìzila 6:2 )
- P-team se jako nováèek Luhaèovické ligy kuelek umístil na velmi
pìkném 4. místì, úspìchy se dostavily i v soutìi jednotlivcù.
Libor Pekárek

Tìlocvièná jednota SOKOL Slavièín
poøádá

SPORTOVNÍ SOUTÌ EN
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MÌSTA SLAVIÈÍN

Soutì o mistryni mìsta
Discipliny:

- pøekáková dráha
- hod míèkem na cíl
- hod šipkami na cíl
- kop na malou branku
- košíkáøský driblink
- pøeskok pøes kozu atd.

ENY :
1.

Raková Kamila

Dorost

2.

Bartošová Ivana

ZŠ-Vlára

201,7

3.

Holeèková Vl.

Mayin pub

176,2

4.

Kovaøíková Stan.

Radnice

172,1

I. kategorie do 20 let

II. kategorie nad 20 let

SPORTOVNÍ HALA SLAVIÈÍN
Sobota 10. èervna 2006 v 9:00 hodin
Zvou poøadatelé TJ SOKOL Slavièín
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Rozpis zápasù FC TVD Slavièín:
Mui - Moravskoslezská divize - D:
Ne 14. 5.
10:15 hodin
Ne 28. 5.
10:15 hodin

Slavièín - Val. Meziøíèí
Slavièín - Brumov

Mui - Okresní pøebor B:
So 20. 5.
16:30 hodin

Slavièín - Paseky

Dorost - mladší a starší - Krajský pøebor:
Po 8. 5.
10:00 hodin, 12:15 hodin
So 13. 5.
10:00 hodin, 12:15 hodin
So 27. 5.
10:00 hodin, 12:15 hodin

Slavièín - Morkovice
Slavièín - Chropynì
Slavièín - Slušovice

áci - mladší a starší - Krajský pøebor:
So 6. 5.
10:00 hodin, 11:45 hodin
So 20. 5.
10:00 hodin, 11:45 hodin
So 27. 5.
10:00 hodin, 11:45 hodin

Slavièín - Holešov
Slavièín - Ronov
Slavièín - Morkovice

Pøípravka - mladší a starší - Krajská soutì, sk. B:
Po 15. 5.
16:00 hodin
Slavièín - Luhaèovice
Po 22. 5.
16:00 hodin
Slavièín - Slovácko A

FC TVD Slavièín

HOBYKROS Slavièín
ve spolupráci se Sportovními Kluby Policie Zlín
Vás srdeènì zvou na

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY
JEDNOTLIVCÙ,
které se konají

v nedìli 14. kvìtna 2005 ve Slavièínì
v místech zvaných STRÁÒ.
Závodit budou naše nejmladší motokrosové nadìje,
jezdci od 5 do 19 let.
Dopoledne tréninkové jízdy.
Zaèátek hlavního závodu je naplánován na 12:30 hodin.
Obèerstvení a doprovodný program zajištìn.
PØIJÏTE POVZBUDIT NAŠE NEJMLADŠÍ MOTOKROSOVÉ
TALENTY! NEZAPOMEÒTE, MOTOKROS VE SLAVIÈÍNÌ
NEDÌLE 14. KVÌTNA. TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU.

Starší pøípravka Slavièína sehrála 18. 3. 2006 halový turnaj v Bojkovicích
za úèasti šesti kolektivù a umístila se na 1. místì. Dosáhla tìchto výsledkù:
Slavièín - Újezd
3:0
Slavièín - 1. FC Slovácko
0:0
Slavièín - Sigma Olomouc 1 : 0
Slavièín - SK Bojkovice
1:2
Slavièín - FK Luhaèovice
3:0
Získala 10 bodù - skóre 8 : 2
Støelci branek : 4 Svoboda Petr, 2 Gorecký Rostislav, 1 Zlámal Dan,
1 Vrba Pavel
Nejlepší hráèi : Goòa Martin - brankáø
Gorecký Rostislav - obránce
Svoboda Petr - útoèník
Za FC TVD Slavièín Vìra Hoøáková

Snipers
Florbalisté bod od III. ligy
Pouhý jeden bod nyní schází slavièínským florbalistùm k jistotì postupu
do vyšší soutìe. V posledních ètyøech kolech se toti Slavièanùm daøilo,
z vítìzství se radovali tøikrát.
Nejprve zdolali v pøímém souboji o špici tabulky celek z Holešova 5 : 4,
kdy ke dvìma trefám Saòáka a Janeèka pøidal jeden zásah Mikloš. Poté
Snipers pøehráli Hluk 3 : 1 po gólech Tlusáka, Mikloše a Tománka.
K dalším dvìma zápasùm nastoupili Slavièínští v Dubòanech.
Dopolední duel s domácím mustvem zvládli vítìznì 4 : 3. Skóre utkání
otevøely sice Dubòany, ale Zemèíkova rána pøinesla vyrovnání a ještì do
první sirény strhl vedení na stranu Slavièína Saòák. Ve druhé patnáctiminutovce pak pøesnì zamíøil Janeèek se Saòákem a Snipers vedli 4 : 1.
Domácí mìli šanci sníit v nìkolika pøesilových hrách, ovšem ani jednu
poèetní výhodu nevyuili. Zdramatizovat utkání se jim povedlo a dvìma
trefami v závìru utkání, vítìzství 4 : 3 však Slavièané uhájili.
Z následujícího klání s týmem Bulldogs Brno C si Slavièínští odnesli bod
za remízu 3 : 3.
Do úvodního vedení se dostali Bròané. Snajpøi nepøíznivý vývoj skóre
poté zvrátili brankami Zemèíka a Pøemysla Janeèka, který v sestavì
nahradil chybìjícího Tománka.
Buldokùm se však podaøilo dvìma slepenými góly z 37. minuty strhnout
vedení zpátky na svou stranu, a tak dùleitý bod pro Slavièín musela
zachránit Janeèkova trefa v pøesilové høe.

Mui B si zajistili postup
Rezervní celek slavièínského florbalového oddílu se ji nyní mùe
radovat z postupu do Jihomoravského pøeboru. Slavièínská „mašina na
vítìzství“ se po poráce od Prostìjova znovu rozjela a v posledních pìti
duelech ani jednou nezaváhala. Mui B postupnì smetli Stránici, Velké
Bílovice, Bojkovice, Uherský Brod a Valtice a vévodí tabulce Jihomoravské
soutìe. Dvì kola pøed koncem u tak mají Slavièané jasno o tom, e jejich
postupovou pozici nemùe nikdo ohrozit.
Více informací, aktuální výsledky a další zajímavosti najdete na webu
slavièínského florbalového oddílu na adrese www.snipers.wz.cz (viz)
Vít Zemèík

PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAPY S KLUBEM
ÈESKÝCH TURISTÙ
Kvìten:
7. 5.

Brumov - Popov - Bohuslavice - Slavièín
Miklasová
6. - 13. 5. Nervové láznì
14. 5.
Štítná - Pláòavy - Javorník - Kochanec - Slavièín
21. 5.
Hostìtín - Klemùvka - Lokov - Bojkovice
28. 5.
Slavièín - D. Lhota - H. Lhota - Komonec - Luhaèovice

Salvet
allman
Salvet
allman

Základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody Vás zve na tradièní

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK,
které se letos koná

1. kvìtna 2006
u studánky TATARKY
mezi Nevšovou a Lipovou.
Zaèneme ve 14:00 hodin
u studánky.
Sraz tìch, kteøí se s námi
vydají pìšky, je ve 13:00
hodin na zastávce
U RADNICE.
Na místì bude krátký
kulturní program
a po nìm volný pohyb,
posezení
a zábava u studánky.
Tìšíme se na Vaši hojnou
úèast.
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Poradenské centrum R-Ego
Informace z èinnosti od zaèátku roku 2006
Sociálnì právní ochrana dìtí
Na základì „Povìøení pro výkon sociálnì právní ochrany dìtí“
monost individuálního, skupinového a rodinného poradenství
dùraz klademe na osobní záitek, který zvyšuje motivaci k øešení
problémù
jde o poradenské sluby pro mláde a pro rodièe dospívajících dìtí
orientované na závislost a abúzus drog, narušené vztahy a komunikaci
nebo jiné osobní problémy
práce probíhá formou osobních konzultací v R-Egu
sluby jsou bezplatné a platí povinnost mlèenlivosti (proto neuvádíme
ádné konkrétní informace ani poèty uivatelù této sluby)
zprostøedkování a kontakty na další zaøízení

Graf 1 znázoròuje, e 16 (16 %) respondentù v dotazníku uvedlo, e
alkohol nikdy v minulosti nepilo a ani v souèasnosti nepije. 60 (60 %)
dotazovaných uvedlo, e poívá alkohol pouze pøi nìjakých pøíleitostech
nebo výroèích, 20 (20 %) dotazovaných uvedlo, e poívá alkohol v
menších dávkách, 3 (3 %) dotazovaných uvádí, e pijí pravidelnì ve
vìtších dávkách a 1 (1 %) respondent uvedl, e alkohol pije dennì. Celkem
84 (84 %) dotazovaných má zkušenosti s poíváním alkoholu.
Zkušenosti s kouøením
Graf 2

Preventivní programy pro školy a školská
zaøízení v jihovýchodní èásti Zlínského kraje
Programy, které probìhly od ledna 2006:
ZŠ Slavièín
4. roèníky - pokraèování maòáskových pøíbìhù Bárky a Klárky
5. roèníky - Zdravý ivotní styl I, II.
6. roèníky - Já a lidé okolo mì
7. roèníky - Zdravý ivotní styl, Mùj ivot bez
drog
ZŠ Nedašov

6. roèníky
7. roèníky
8. roèníky
9. roèníky

SOU + SOŠ Luhaèovice

1. roèníky - Jak správnì komunikovat

SOŠ Slavièín

ZŠ Brumov

-

Zdravý ivotní styl
Šikana
Mùj ivot bez drog
Jak správnì komunikovat

Zkušenosti s drogami
Graf 3

1., 2., 3. roèníky - Protidrogová prevence, Sociální
komunikace
Diskusní programy
2., 3. roèníky - pokraèování maòáskových
pøíbìhù Bárky a Klárky
6. roèníky - Zdravý ivotní styl
7. roèníky - Sociálnì psychologický výcvik,
Šikana
8. roèníky - Vztahy a vztahová sí

ZvŠ + DD Smolina
ZŠ Vlachovice

Graf 2 uvádí, e 7 (7 %) respondentù uvedlo, e nikdy v minulosti nekouøilo
ani to nezkoušelo, (41 %) uvedlo, e v souèasné dobì nekouøí, ale
v minulosti ano, 15 (15 %) respondentù kouøí pøíleitostnì, 27 (27 %)
dotazovaných kouøí dennì do 10 cigaret, 10 (10 %) dotazovaných kouøí
více jak 10 cigaret dennì. Celkem má zkušenost s kouøením 93 (93 %)
dotazovaných.

I., II. stupeò - Rozvoj osobnosti
4., 5., 7., 8. tøída - Protidrogová a zdravotnická
prevence, Rozvoj osobnosti

Celkem 59 programù pro 905 dìtí, 198 studentù.

Alternativní vyuití volného èasu
Je urèeno tìm, kteøí se nechtìjí pravidelnì organizovat. Nabízí vyuití
volného èasu, napø. stolní tenis, fotbal, šipky, video, poslech hudby, stolní
hry, monost pøípravy do školy, jednorázové akce (probìhl turnaj v šipkách
a stolním tenise). V souèasné dobì rukodìlná èinnost s jarní tematikou.
Dìti pøicházejí po škole, dny a délka návštìvy je individuální podle potøeb,
èasu a zájmu a je bezplatná. Prùmìrná mìsíèní návštìvnost je 90 dìtí,
z toho 25 stálých návštìvníkù.
Podívejme se , jaký je výskyt negativních projevù dospívající mládee ve
vìku 15 - 18 let z øad studentù a uèòù v našem mikroregionu. Celkem bylo
dotazováno 100 respondentù.
Zkušenosti s alkoholem
Graf 1

Graf 3 znázoròuje, e 56 (56 %) respondentù drogy nikdy neuívalo ani
nezkoušelo, 30 (30 %) dotazovaných drogy v souèasnosti neuívá, ale
døíve je vyzkoušelo, 12 (12 %) respondentù udalo, e drogy uívá
pøíleitostnì a 2 (2 %) dotazovaní uvedli, e drogy berou èastìji jak 2x
týdnì. Nikdo z dotazovaných neuvedl, e je na drogách závislý a celkem
má zkušenosti s návykovými látkami 44 (44 %) dotazovaných.
Èinnost o. s. R-Ego podporují:
Ministerstvo školství, mládee a tìlovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Úøad vlády ÈR-Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Krajský úøad ve Zlínì
Mìsto Slavièín
SMS, s. r. o., Slavièín
Dana Kozubíková, vedoucí zaøízení

Øímskokatolická farnost Slavièín sdìluje,
e další

BIBLICKÁ HODINA
s P. Miroslavem Strnadem
bude v klubovnì Orlovny ve Slavièínì:

pátek 12. kvìtna 2006
19:00 hodin
pátek 9. èervna 2006
19:00 hodin
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Spoleèenská kronika

bøezen

NAROZENÍ

Radku a Vìøe Štulíøovým dcera Viola
Tomáši a Veronice Kozubíkovým syn Saša
Miroslavu a Bohuslavì Múdrym dcera Nina
Petru a Marcele Janštovým syn Tomáš
Vladimíru a Ivanì Uhrovým syn Jakub
Josefu a Marii Knotkovým dcera Nela
Miroslavu Øedinovi a Natálii Skøipkové syn Radek
Rostislavu a Annì Kotasovým syn Adam
Vladimír Papírek a Lucie Zmìlíková
Petr Pekaø a Alena Sívková
15. 3. 2006
16. 3. 2006
18. 3. 2006
21. 3. 2006
22. 3. 2006
27. 3. 2006

Dne 23. kvìtna 2006 vzpomeneme
15. výroèí úmrtí paní
Marie HUBÍKOVÉ ze Slavièína.
S láskou a úctou vzpomínají manel, dìti Miloš,
Zdenìk, Marie a Zuzana s rodinami.

Vzpomínka na Tebe je stále ivá,
kdo v srdci ije neumírá…

SÒATKY
ÚMRTÍ

Kdo ije v srdcích tìch, které opustil,
ten neodešel.

Jaroslav Kocfelda, 82 let, Slavièín
František Anders, 80 let, Nevšová
Josef Hamšík, 84 let, Šanov
Ludmila Diatelová, 79 let, Nevšová
Ludmila Èerná, 55 let, Bohuslavice
Ida Machovská, 93 let, Lipová

Dne 25. kvìtna 2006 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí
pana Josefa ARGALÁŠE z Hrádku.
Za tichou vzpomínku dìkuje bratr Jaroslav
a ostatní pøíbuzenstvo.

Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské kronice, podejte
tuto informaci na matrice MìÚ Slavièín, èíslo telefonu 577 341 250,
klapka 53.
ivot smrtí nekonèí,
nebo láska je vìèná…
Dne 29. dubna 2006 jsme vzpomnìli
15. výroèí úmrtí pana
Josefa MATÌJKY.
Za tichou vzpomínku dìkují
manelka a dìti s rodinami.

Dne 30. bøezna 2006 uplynul rok,
co nás opustil náš drahý tatínek, dìdeèek pan Josef TRLLO
a zároveò vzpomeneme dne 28. kvìtna 2006 1. smutné výroèí
úmrtí naší milované maminky, babièky paní Františky TRLLOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 7. kvìtna 2006 uplyne 10 let,
kdy nás opustil pan Ladislav CHMELA ze
Slavièína.

Dìkujeme všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti,
kvìtinové dary a úèast pøi posledním rozlouèení
s paní Ludmilou JANÈEKOVOU ze Slavièína.
Zarmoucená rodina.

S láskou vzpomínají manelka a dìti.
Dìkujeme všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti,
kvìtinové dary a úèast pøi posledním rozlouèení
s panem Karlem STUDENÍKEM ze Slavièína.
Zarmoucená rodina Studeníkova a Humpolova.
Kdo v srdcích ije, neumírá …
10. kvìtna 2006 vzpomeneme 7. výroèí úmrtí
pana Lubomíra ÏAÏANA.
S láskou vzpomíná manelka Vlasta
a dìti s rodinami.

18. èervna 2006 tomu bude 22 let, co od
nás navdy odešela paní
Marie KLIMEŠOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera Vlasta
s rodinou.

Dne 20. kvìtna 2006 uplyne 20 let od úmrtí
pana Bohumila HÝBLA.
Za vzpomínku dìkuje manelka, dcery a
synové s rodinami.

Podìkování
Ve ètvrtek 13. dubna 2006 strávili obyvatelé penzionù v Hrádku hezké
dopoledne ve spoleènosti dìtí z Mateøské školy Malé Pole ve
Slavièínì. Dìti potìšily pod vedením svých uèitelek seniory krásným
pásmem písnièek,básní a taneèkù. Podaøilo se jim navodit pøíjemnou
atmosféru Velikonoc. Za to jim patøí naše podìkování.
Obyvatelé penzionù v Hrádku

Touto cestou bych chtìl podìkovat poctivnému nálezci
panu Jiøímu DUFKOVI z Hrádku
za nalezení a vrácení penìenky s celým obnosem.
Dìkuje Miroslav Vincour

Prosím poctivého nálezce,
který nalezl dne 4. dubna 2006 (úterý) v úseku autobusové
zastávky U Radnice po obèerstvení Eliška dámské hodinky
ze lutého kovu, a volá na telefonní èíslo 731 223 171.
Dìkuji.
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Pøipravujeme v sokolovnì – kvìten 2006
l ètvrtek 4.

17 a 20 hodin
NOÈNÍ HLÍDKA - Armády svìtla a tmy svádìjí v ulicích souèasné Moskvy
nelítostný boj. Na udrení køehkého pøímìøí dozírají vojáci svìtla a øíkají si
Noèní hlídka. Repríza skvìlého ruského fantazy filmu. Uvede ART KINO.
Vstupné 60 + 1 Kè
l nedìle 7.

bijásek

15 hodin

MADAGASCAR - Ètyøi rozmazlená zvíøátka z newyorské ZOO, zebra Marty
a jeho kamarádi, lev Alex, hrošice Glorie a irafa Melman se vydávají do ulic
velkomìsta. Odstartují tak øetìzec jen tìko uvìøitelných událostí, které je
pøivedou a na pobøeí exotického ostrova Madagaskar. Tady se tito rodilí
Newyorèané musí prvnì v ivotì postarat sami o sebe a nauèit se pøeít v
divoèinì, co mùe být mnohem nároènìjší, ne by se na první pohled
mohlo zdát.… Americká animovaná komedie v èeském znìní.
Vstupné 10 + 1 Kè
l nedìle 7.

20 hodin

CO JE ŠEPTEM - Co se stane, kdy neurotická novináøka Jennifer Aniston
zjistí, e pøíbìh slavného filmu Absolvent byl inspirován její rodinou.
Romantická komedie pro jednoho o hledání sebe sama. Premiéra
amerického filmu. Vstupné 60 + 1 Kè
l ètvrtek 11.

film a škola

16 hodin

BLÍZKÁ SETKÁNÍ TØETÍHO DRUHU - Steven Spielberg v roce 1977 natoèil
oskarový film o setkání lidstva s mimozemšany. Film je fantastickou
kolekcí perfektního dìje a trikových a umìleckých efektù. Moná právì ona
tvrdá monost dìje odpovídajícího velmi pravdìpodobné realitì jakéhosi
fiktivního setkání je tím, co z filmu tvoøí nìco, co ani po dvaceti letech
neztrácí na kouzle a chuti znovu a znovu film sledovat. Americké
dobrodruné sci-fi. Vstup zdarma
l ètvrtek 11.
20 hodin
GEJŠA - Rob Marshal, inspirovaný románovým bestsellerem Arthura
Goldena, na návštìvì ztraceného svìta loegendárních japonských
spoleènic. Pøíbìh dívenky Èijo, která se ve vizuálnì úchvatném vyprávìní
mìní v krásnou gejšu. Premiéra amerického filmu. Uvede ART KINO.
Vstupné 60 + 1 Kè
l nedìle 14.

15 a 20 hodin

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - Velrybì vytrhli stolièku dynamitem, tatínka do
polepšovny nedostali ani heverem a teï musejí zkrotit hejno malých
krokodýlù! Rodinná komedie Marie Poledòákové navazuje-nenavazuje na
úspìšné pøíbìhy o horolezci Lubošovi a baletce Annì. Premiéra nového
èeského filmu. Vstupné 60 + 1 Kè
l úterý 16.

9 hodin

školní pøedstavení pro ZŠ Malé Pole

ANDÌL PÁNÌ - Vánoèní pohádka Jiøího Stacha plná nejzáøivìjších
hereckých hvìzd o tom, e nejtìší bývá napravit sám sebe. Hrají: Ivan
Trojan, Jiøí Dvoøák, Klára Issová, Oldøich Navrátil, Josef Somr a další.
l ètvrtek 18.

9 hodin

JAK ULOVIT MAMUTA - Pásmo krátkých filmù pro dìti mateøských škol.
Vstup hradí Mìsto Slavièín
20 hodin
l ètvrtek 18.
MARIÒÁK - Udìlali z nich vojáky, poslali je do války, ale nenechali je
vystøelit. Alespoò nìkoho si jen tak zabít. Pøíbìh veteránù operace Pouštní
bouøe. Premiéra amerického váleèného filmu. Uvede ART KINO
Vstupné 60 + 1 Kè

školní pøedstavení
pro Gymnázium Jana Piveèky
KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU - Johnny Depp coby pan Wonka
vymýšlí nejvtipnìjší cukrovinky na svìtì! Tim Buton nás zve do bizarního
svìta plného sladkých vynálezù ve filmové adaptaci známé dìtské kníky.
Repríza americké komedie.
l úterý 23.

9 hodin

l ètvrtek 25.

16 hodin

film a škola

MALÝ PRINC - Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho, jedno z nejslavnìjších dìl moderní svìtové literatury v roce 1974 zfilmoval Stanley Donen
a hlavní role svìøil Bobu Fossovi, Gene Wilderovi, Jossovi Acklandovi
a dalším. Malý blonïatý chlapec v zeleném kabátku a meèem v ruce
uprostøed pouštní pustiny se stává doèasným spoleèníkem zoufalého
letce a krùèek po krùèku zaèíná otevírat vrátka do místa snù, kde se realita
míchá s kouzlem. Pøíbìhy, stejnì jako bytí Malého prince jsou prodchnuty
moudrostí malých i velkých dìtí, v ní se nakonec (nìkdy i bolestnì) odráí
realita našeho svìta. Ve filmu samém se dokonale odráí duch knihy. Od
ilustrací, a po jazyk. Jediné co pøibylo je muzika. Stanley Donen toti pojal
klasiku dìtské literatury z èásti muzikálovou formou. Malý roztomilý
èlovíèek spadl z asteroidu B-612 pøímo do srdcí divákù. A je jedno, kolik jim
je let, v nich zùstane uvìznìný navdy. Vstup zdarma
l ètvrtek 25.

20 hodin

ZKROCENÁ HORA - Poznali se v létì roku 1963, kdy se nechali najmout
jako sezónní pastevci ovcí a nikdy na sebe nedokázali zapomenout. Heath
Ledger a Jake Gyllenhaal v pøíbìhu zakázané vášnì na celý ivot.
Americký film nominovaný na 8 Oscarù, který je pokládaný za nejlepší film
roku 2005. Uvede ART Kino. Vstupné 60 + 1 Kè
l nedìle 28.

15 a 20 hodin

SLAVIÈÍN MÌSTO NA ÚPATÍ BÍLÝCH KARPAT
(18 min. film vyrobený u pøíleitosti 750. výroèí)

ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUSTVÍ - Vzpomínáte na film Jumanji?
I v tomto dobrodruném pøíbìhu nebezpeèná spoleèenská hra ovládne
ivot dvou dìtí a doslova je ovládne… Premiéra amerického filmu.
V rámci mìstských oslav vstup volný
l pondìlí 29.

školní pøedstavení pro
Gymnázium Jana Piveèky
LEGENDY Z DOGTOWNU - Skateboarding se pro nì stal ivotním stylem.
Film o poèátcích jednoho fenoménu. .. aneb kterak jsme my hoši, co spolu
jezdíme, vymysleli U-rampu. Americké akèní drama. Premiéra.
9 hodin

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 577341108,
www.luhacovske-zalesi.cz

Policie ÈR
dopravní zpravodajství

bøezen 2006

pøehled dopravních nehod
celkem dopravních nehod

9

15 hodin
bijásek
l nedìle 21.
VALIANT - Valiant je holub a ne ledajaký. e má odvahy za celé hejno
dokazuje jeho rozhodnutí jako vojenský holub dát na frak germánským
sokolùm za druhé svìtové války. Americký animovaný film.
Vstupné 10 + 1 Kè

smrtelné zranìní

0

l nedìle 21.

podnapilí øidièi

17 a 20 hodin filmový klub uvádí pro veøejnost
A PØIJDE KOCOUR - Moderní pohádka o tom, jak do malebného èeského
mìsteèka pøijede kouzelník s krasavicí Dianou a kocourem, schopným
odhalit skryté vlastnosti lidí, je satirickou komedií a podobenstvím zároveò.
Trvalá hodnota tohoto, v dobì svého vzniku nejúspìšnìjšího èeského
filmu, je v poetiènosti reijního rukopisu, ve výtvarném cítìní panoramaticky
malebné i vzrušenì roztancované kamery Jaroslava Kuèery, v bohatém dìji
a v precizních dialozích. Magnetem je postava vypravìèe, komentátora
a tajemného kouzelníka v podání Jana Wericha, kterého øeè jiskøí
metaforicky hutným a dùvtipným jazykem. Film z projektu 100. Vstupné
èlenové FK 20,- ostatní 40 + 1 Kè

tìké zranìní

0

lehké zranìní

0

zpùsobená škoda v tisících Kè

222 000
2

Od 1. 7. 2006 dochází ke zmìnì pravidel silnièního
provozu. S novou úpravou pravidel provozu na
pozemních komunikacích, jako to i se sankcemi, které
hrozí pøi porušení tìchto pravidel, se mùete seznámit
na stránkách www.novapravidla.cz.
Mjr. Bc. Vratislav Hruška, vedoucí oddìlení
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KULTURA a ostatní

Mìsto Slavièín ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasièù Hrádek

1. 5. 13:00

OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY TATARKA

4. 5. 18:00

KONCERT ZUŠ - PRO ZAHRANIÈNÍ HOSTY
GYMNÁZIA JANA PIVEÈKY

zve nejširší veøejnost na
Radnice

6. 5. 13:00

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ CYKLOTRASY
„SLAVIÈÍN - NEVŠOVÁ“

10. 5. 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

12. 5. 18:00

SLAVIÈÁNEK MÁ 20 LET

Sokolovna

13. 5. 17:00

OSLAVA SVÁTKU MATEK

Sokolovna

13. 5.

7:30

O POHÁR STAROSTY
V NOHEJBALE

13. 5.

9:00

25. ROÈNÍ BÌHU VÍTÌZSTVÍ

13. 5.

9:00

HELPÍK - zdravotnì branná soutì

Piveèkùv lesopark
Radnice

Sportovní areál
Sokolovna
Zámecký park
Piveèkùv lesopark
Stráò

14. 5. 12:30

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY JEDNOTLIVCÙ

19. 5. 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

20. 5. 20:00

KRONIKA
ANEB CO BYLO A NEBYLO V LETOPISECH - divadlo

Základní umìlecká škola

KVÌTNOVÁ ZÁBAVA
- hraje FOCUS Rock Zlín

20. 5. 20:00
26., 27., 28. 5.

KVÌTNOVOU
TANEÈNÍ ZÁBAVU

Sokolovna
Výletištì v Hrádku

dne 20. kvìtna 2006,
se zaèátkem ve 20:00 hodin
VÝLETIŠTÌ HRÁDEK
Minigalerie JASMÍN Vás zve na
výstavu obrazù

BAREVNÉ PUTOVÁNÍ
Marie Novákové.
Výstava potrvá do 7. 9. 2006.
Vernisá: v pátek 21. 4. v 19:00 hodin

750. VÝROÈÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ SBÍRKY - MÌSTSKÉ OSLAVY

PODÌKOVÁNÍ

VÝSTAVY
12. 5.

16:00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 20 LET SLAVIÈÁNKU
- vernisá Radnice

18. 5.

18:00

VÝSTAVA OBRAZÙ Maria KOTRBY
- vernisá

Dìkujeme všem, kdo nám podali
pomocnou ruku a umonili realizovat
Gymnázium JP
Mìstské infocentrum

do 31. 5.

VÝSTAVA HISTORICKÉ OBUVI

celoroènì

VÝSTAVA ÈESKÉ PIVO

do 10. 5.

Jaroslav JEØÁBEK ml. - sochy, plastiky

od 7. 9. 19:00

BAREVNÉ PUTOVÁNÍ olejomalba Marie NOVÁKOVÉ

Hotel Slavièan

výstavu Jaroslava Jeøábka staršího a
Jaroslava Jeøábka mladšího. Bez tohoto
zázemí, které zaèíná na Mìstském úøadì
a konèí u škály našich známých a pøátel

Radnice

by nikdy výstavy nespatøily svìtlo svìta.

Galerie Jasmín

Všichni tito lidé jsou zázemím umìlcù,
kteøí pracují nejenom pro nì, ale i pro

Premiéra nové hry
divadla Paøez

Základní umìlecká škola poøádá
dne 10. 5. 2006

celou spoleènost. Umìní je obraz doby,

Divadelní soubor Paøez srdeènì
zve širokou veøejnost
na premiéru
své nové a v poøadí jedenácté hry:

Absolventský koncert

výsledkem pouze práce umìlce, ale

KRONIKA

Nadìda Strnková, flétna
Pavlína Kuelová, klavír

který pøetrvává do budoucnosti a není
i všech , kteøí pomáhají.
Dìkují manelé Jeøábkovi

ANEB

CO BYLO
A NEBYLO
V LETOPISECH.
Autorem je opìt náš reisér
Jára Pinïák.
Hra je vìnována 750. výroèí první
písemné zmínky o mìstu.
Je moné, e poté,
co ji veøejnost shlédne,
Slavièín u nebude tím,
èím býval…
Moc se na vás tìšíme!
HRA BYLA NASTUDOVÁNA
ZA PODPORY EVROPSKÉ UNIE,
Z FONDU ERDF, PROGRAM INICIATIVY
SPOLEÈENSTVÍ INTERREG IIIA
ÈR – SR

Premiéra bude
v sobotu 20. kvìtna
ve 20 hodin
v Sokolovnì
ve Slavièínì.
Paøezáci

Zaèátek v 18:00 hodin, Radnice

Pozor, zmìna termínu
konání koncertu:

Absolventský koncert
(pùvodnì 12. 5. 2006)

Se koná 19. 5. 2006,
sál ZUŠ Slavièín,
18:00 hodin
Úèinkují:
Vlasta Køíová, kytara
Marie Saòáková, kytara
Barbora Chovanèíková, flétna
Barbora Jandlová, klavír
Vendula Šmotková, klavír

Z vernisáe výstavy
sochaøe Jaroslava Jeøábka mladšího

Redakce Slavièínského zpravodaje se omlouvá firmì Autoservis ZEKA za chybnì zveøejnìnou inzerci v minulém èísle.
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AUTOSERVIS - ZEKA
Jasmínová è. e. 0876, Slavièín,
( zadní brána Prabos a.s. )

PNEUSERVIS
?

letní pneu - slevy na vybrané pneu

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

?kompletní záruèní a pozáruèní servis
?pøíprava na letní provoz - diagnostika motoru
?mìøení a seøizování geometrie náprav
?pøíprava a odvoz na STK, pøíprava na mìøení emisí

Provozní

doba:

Po - Pá: 7.00 - 17.00 hodin
So: 8.00 - 12.00 hodin

?karosáøské a lakýrnické práce
?prodej náhradních dílù a doplòkù

Nabízíme nájem nebytových prostor v centru mìsta.
Informace na tel.: 603 228 481
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Školení pracovníkù v elektrotechnice
Støední odborná škola Slavièín ve spolupráci
s Moravským svazem elektrotechnikù Brno
poøádají ve dnech 16. a 17. kvìtna 2006
jednodení školení a periodické pøezkoušení
pracovníkù v elektrotechnice dle Vyhl. è.
50/1978 Sb. § 5 - 8.
Souèástí školení je prodej odborné technické
literatury, uèebnic ke zkoušce a platných
elektrotechnických norem.
Zahájení pøednášek je 16. 5. 2006 v 8:00 hodin
na uèebnì è. 113. Pøedpokládaná cena 1 000,Kè. Bliší informace na tel. 577 342 408,
608 270 314.
Bc. Èestmír Dvoøák

POULTRY, spol. s r. o.,
Buchlovice,
oznamuje, e

ve støedu 10. kvìtna 2006
od 15:00 do 16:00 hodin
na Horním námìstí ve Slavièínì
bude prodávat
kuøice hnìdé a èerné 120,- 140,- Kè/ks
100,- Kè/ks
chovné kohouty
brojlerová a francouzská
50,- - 60,- Kè/ks
káèata
75,- - 90,- Kè/ks
housata
220,- - 260,- Kè/ks
brojlerové krùty
a krmivo pro drùbe a králíky.
Drùbe si mùete i objednat na tel.
572 594 838, 572 595 314.
Dovolená v krásném a tichém prostøedí rekreaèní
oblasti ATC Dubník (2 km od Staré Turé -SR)
Nabízím k pronájmu
2 vybavené chatky v letním období (èerven - záøí)
situované v chatové oblasti u pøehrady Dubník.
Stravování vlastní, moné v místních restauracích.
Monost výletù do okolí:
Èachtický hrad - 10 km, láznì Piešany - 25 km, jezero Zelená Voda
u Nového Mesta nad Váhom -10 km.
Pronájem chatky na 1 týden - 2 000,- Kè (vhodné pro 4 a více osob).
Objednávky a informace na tel. èísle: 736 146 404

Zahradnické práce - v oblasti veøejné zelenì

- práce motorovou pilou
- seèení travnatých ploch
- poøez ovocných stromù aj.
- Zprostøedkovatelskou èinnost
Objednávky na tel.: 577 341 632
mob.: 777 320 952 - p. Hoøáková
mob.: 777 620 951 - p . Urbánek
e-mail: sluzby.slavicin@worldonline.cz

Sluby Mìsta Slavièína, s. r. o.,
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavièín,
tel.: 577 341 632, fax: 577 341 236,
e-mail: sluzby.slavicin@worldonline.cz
Nabízí hutní materiál:
I. jakost trubky: II. jakost profily:
Ø 75 x 2
I, U, L, T,
Ø 57 x 4
jekl, pásovinu, kulatinu
¨ 38 x 4
ètyøhran, betonáøskou ocel
Ø 152 x 5
Cena 16,50 Kè/kg vè. DPH

Sluby Mìsta Slavièína, s. r. o.,
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavièín nabízí tyto sluby:
- Silnièní nákladní motorovou dopravu
- Práce stavebními stroji : UN 053, B 961
- Práce kompresorem, vibromaxem, vibraèní deskou
- Øezání ivièných povrchù
- Pronájem strojního zaøízení
- Rekonstrukce, výstavbu a údrbu veøejného osvìtlení
- Práce vysokozdvinou plošinou AVIA MP 13.2
- Zámeènické práce
- Zednické, obkladaèské a dladièské práce
- Instalaci dopravního znaèení na pozemních komunikacích
- Zhotovení základù a rámù pro hrobní pøíslušenství
- Údrbu hrobních míst
3
3
- Pronájem velkoobjemových kontejnerù 5 m a 7 m
- Skladování domovního a komunálního odpadu
(mob. 777 320 951)
- Sbìr domovního odpadu a nebezpeèných odpadù
(mob. 777 320 953)
- Prodej hutního materiálu II. jakosti (mob. 777 320 953)
- Prodej štìrku, písku, kameniva a jiných stavebních materiálù
- Zahradnické práce - v oblasti veøejné zelenì
- práce motorovou pilou
- seèení travnatých ploch
- poøez ovocných stromù aj.
- Zprostøedkovatelskou èinnost
Objednávky na tel.:
mob.:
mob.:
e-mail:

577 341 632
777 320 952 - p. Hoøáková
777 620 951 - p . Urbánek
sluzby.slavicin@worldonline.cz

Informace: mob. 777 320 953 p. Baloušek
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