
Rekonstrukce Základní školy Vlára
byla zahájena

V uplynulých dnech mìsto Slavièín zahájilo druhou etapu rekonstrukce
Základní školy Vlára. Dotaci na obnovu této školy jsme získali
z Ministerstva financí ÈR. Jedná se o rekonstrukci stávajícího
hygienického zaøízení pro �áky a uèitele a zøízení WC pro osoby s omeze-
nou schopností pohybu. Tyto úpravy jsou navr�eny z dùvodù nevyhovují-
cího dispozièního uspoøádání, do�itého vybavení hygienickými
zaøizovacími pøedmìty, rozvodù vody a odpadù zdravotní techniky.
Místnosti, které nejsou pøirozenì vìtrány, mají navr�eno vzduchotech-
nické zaøízení. Rovnì� bude provedena úprava povrchù stìn a podlah,

osušovaèe rukou, zásobníky na tekuté mýdlo, schránky na toaletní papír,
atd. Vybavení sanitárními pøedmìty a dìlícími pøíèkami WC je navr�eno
s pøihlédnutím ke snadnému úklidu. Souèástí rekonstrukce je i øešení
bezbariérového provozu, výtahu, rekonstrukce podlahy tìlocvièny. Dále
bude provedeno vydlá�dìní vìtší èásti dvora kombinací jednobarevné
zámkové dla�by s dvoubarevnou betonovou dla�bou. Tato úprava bude
doplnìna lavièkami, nízkou keøovitou okrasnou zelení a venkovním
osvìtlením, sledujícím hlavní pìší trasu.

V souladu s výbìrovým øízením, které probìhlo v minulém mìsíci, akci
realizuje firma Rovina, a. s., Hulín za celkové náklady cca 16,3 mil. Kè.
Dotace èiní 15 mil. Kè, zbývající èástka 1,3 mil. Kè bude hrazena
z rozpoètu mìsta.

Vzhledem k tomu, �e se jedná o rozsáhlé úpravy prostor školy, musela
být tato investièní akce naplánována tak, aby mohla být zrealizována
v prùbìhu školních prázdnin. Dodavatelská firma dle uzavøené smlouvy
nám garantuje dokonèení stavby do 31. 8. 2006. Jsme si vìdomi toho, �e
se jedná o velký závazek. Vy�ádá si precizní koordinaci mezi investorem
a dodavatelskou firmou za souèinnosti vedení školy. Vìøím, �e se nám jej
podaøí splnit, a to za podmínky kvalitního provedení díla tak, aby nový
školní rok mohl být øádnì zahájen.

Ing. Pavel Studeník, starosta

místnosti budou vybaveny zrcadly a drobnými zabudovanými pøedmìty -

ÈERVENEC 2006 È 7ÍSLO ZDARMARO NÍK 30È

Návrh na vyznamenání
Janu Piveèkovi

Èas od èasu si ve zpravodaji pøipomínáme naše významné rodáky
a obèany, kteøí dosáhli úspìchù i za hranicemi našeho mìsta a jejich� èiny
si zaslou�í obdiv a úctu. Mezi nì bezesporu patøí Jan Piveèka, obuvnický
expert a zakladatel Nadace Jana Piveèky, její� prostøednictvím reagoval na
problémy a potøeby spoleènosti a soustøeïoval finanèní a jiné prostøedky
a úsilí k pomoci tìm, kteøí takovou pomoc potøebují.

Na návrh starosty mìsta byl Zastupitelstvem mìsta Slavièín schválen
podnìt na ocenìní zásluh tohoto našeho rodáka udìlením státního
vyznamenání Øádu T. G. Masaryka, in memoriam, za vynikající zásluhy
a rozvoj demokracie a humanity. Podnìt byl zaslán pøíslušnému výboru
Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, o podporu jsme po�ádali také
prvního místopøedsedu senátu Petra Pitharta. Návrh podpoøila Nadace
Jana Piveèky, Rotary Club Zlín a Rada Zlínského kraje.

V tìchto dnech jsme obdr�eli dopis od pøedsedy Senátu Parlamentu ÈR
Pøemysla Sobotky, ve kterém nám bylo sdìleno, �e senát schválil
a pøedlo�il prezidentu republiky návrh na udìlení Medaile za zásluhy.
Pøejeme si, aby pan prezident návrh na udìlení tohoto vyznamenání
schválil. To se však oficiálnì dozvíme a� 28. øíjna 2006.

Bc. Iva Florešová

V tìchto horkých dnech mnohé z nás mù�e osvì�it d�bánek oroseného
piva. O pivu, nejenom jak ho známe, nám pøinesl první informace v „Pivním
okénku“ pan Radomír Svoboda, provozovatel restaurace „U Talafy“. Dnes
vám pøiblí�íme pøíklad úspìšné spolupráce mìsta s jedním z pivovarù.

Ji� potøetí vyhlásily Pivovary Staropramen, a. s. dotaèní program na
podporu �ivotního prostøedí a mìstské zelenì ve mìstech a mìstských
èástech na území Èeské republiky. Z celkového poètu 125 pøihlášených
projektù bylo ocenìno 10 vítìzných. Jedním z nich byl i projekt Mìsta
Slavièín, který byl ocenìn nejvyšší mo�nou èástkou 250 000,- Kè. Projekt
pod názvem „Zalo�ení mìstského parku Slavièín“ se zamìøil na úpravu
prostoru zahrady Horákovy vily. V první fázi za získané finanèní prostøedky
budou provedeny zbývající terénní úpravy, vysázeny stromy a vybudovány
chodníky a zpevnìné plochy. Po terénních i sadových úpravách by zde
mìlo dojít k vytvoøení prostoru, který bude slou�it jako odpoèinková zóna,
nauèná stezka se jmenovkami druhovì zajímavých rostlin a informaèními
tabulemi s mapami tras vycházek do okolí a nakonec také k optickému
propojení se sportovním areálem a budovou Sokolovny.

Dìkujeme i touto cestou Pivovarùm Staropramen za finanèní pøíspìvek
na realizaci tohoto projektu. Naší snahou bude, abychom jej do konce
letošního roku realizovali a nabídli obèanùm mìsta a jeho návštìvníkùm
další zajímavé místo k odpoèinku a pøíjemnému posezení.

Ing. Pavel Studeník, starosta

Slavièín uspìl v soutì�i Pivovarù
Staropramen

Pøejeme všem �ákùm

a studentùm

pìkné prázdniny

a ostatním obèanùm

pøíjemné pro�ití

letních dnù.
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r o z h o d l a, �e se postup úhrady neinvestièních nákladù v mateøských
školách, zøízených mìstem Slavièín, na dítì, které není obèanem mìsta
Slavièín, schválený usnesením rady mìsta è. 87/1862/06, nepou�ije pro
dìti zaøazené do logopedické tøídy Mateøské školy Vlára, Nad Ovèírnou
351
v z a l a n a v ì d o m í uzavøení Dohod o poskytnutí pøíspìvku na
vytvoøení pracovních pøíle�itostí v rámci veøejnì prospìšných prací
mezi Mìstem Slavièín a Úøadem Práce Zlín, Èiperova 5182 a uzavøení
pracovních smluv v rámci veøejnì prospìšných prací na rok 2006
s o u h l a s i l a s vytvoøením dvou pracovních míst v rámci veøejnì
prospìšných prací, pracovní zaøazení pomocník školníka v Základní
škole Slavièín - Vlára
r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních
prací - „Výmìna oken v MŠ Malé Pole“, za cenu obvyklou ve výši 280
305,- Kè vè. DPH, uchazeèi Pavel Šánek, DOORS, Lipina 72, 766 01
a
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, na základì
jednacího øízení provedené speciální procedurou platnou pro SROP
4. kolo, na provedení dodávek a montá�ních prací na akci „Instalace
a montá� poèítaèù“ v rámci projektu „Vysokorychlostní internet ve
Slavièínském regionu“- reg.è. CZ.04.1.05/2.2.00.4/2386, uchazeèi
CAMO, spol. s r. o., Osvobození 237, 763 21 Slavièín, IÈ: 18757987, za
cenu obvyklou ve výši 1 292 012,- Kè vè. DPH
s o u h l a s i l a, aby všem nájemníkùm mìstských bytù, kteøí nezaplatí
nájemné a úhradu za plnìní poskytovaná s u�íváním bytu ve výši
odpovídající trojnásobku mìsíèního nájemného a úhrady za plnìní
poskytovaná s u�íváním bytu, byla dána výpovìï bez pøivolení soudu
podle § 711 odst. 2 pís. b) obè. zákona
s o u h l a s i l a se stavebními úpravami v nebytovém prostoru èp. 566
ve Slavièínì, nájemce Monika Hubíková - MONA, Školní 566, Slavièín,
s uzavøením dodatku è. 4/2006 ke smlouvì o správì a údr�bì majetku
uzavøené s BTH Slavièín, spol. s r. o., se zvýšením nájemného pro
Moniku Hubíkovou - MONA, Školní 566, Slavièín pro rok 2006
o 20 000,- Kè, se zvýšením nájemného pro Moniku Hubíkovou - MONA,
Školní 566, Slavièín v letech 2007 a 2008 o 80 000,- Kè roènì vzhledem
k roku 2005 a s prodlou�ením nájemní smlouvy pro Moniku Hubíkovou -

s c h v á l i l a investièní zámìr Rekonstrukce ku�elny Slavièín

MONA, Školní 566, Slavièín, o 3 roky
s c h v á l i l a uvolnìní èásti provozní dotace z rozpoètu mìsta na
r. 2006 Mìstské nemocnici Slavièín ve výši 200 tis. Kè
s c h v á l i l a darovací smlouvu mezi Mìstem Slavièín a Pivovary
Staropramen, a. s., se sídlem Nádra�ní 84, Praha 5 na projekt „Zalo�ení
mìstského parku Slavièín“
r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, ods. 3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních
prací - „Altánek u DPS Slavièín - støed“, za cenu obvyklou do výše
165 145,- Kè vè. DPH, uchazeèi TES Bojkovice spol. s r. o., Tovární 976,
687 71 Bojkovice
r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, ods. 3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních
prací - „Oprava MK za hospodou U Péti v Hrádku“, za cenu obvyklou ve
výši 180 509,- Kè vè. DPH, uchazeèi Slu�by mìsta Slavièín, s. r. o., Pod
Kaštany 50, 763 21 Slavièín
v y h l á s i l a z á m ì r na prodej èásti pozemku parc. è. 4370/1 v k. ú.
Slavièín o výmìøe cca 150 m na základì �ádosti spoleènosti Internext
2000, s. r. o.
v z a l a n a v ì d o m í oznámení o konání valné hromady spoleènosti
Regionální centrum kooperace, a. s., která se uskuteèní dne 12. 7. 2006
ve 14:00 hodin v zasedací místnosti è. 318 Mìstského úøadu ve
Slavièínì
v z a l a n a v ì d o m í

- Výroèní zprávu o èinnosti spoleènosti Regionální centrum kooperace,
a. s. za rok 2005 - hlavní úkoly spoleènosti na rok 2006

- Finanèní plán spoleènosti Regionální centrum kooperace, a. s. na rok
2006

v z a l a n a v ì d o m í nesouhlasné stanovisko Osadního výboru
Divnice k zámìru vybudovat oboru v areálu vojenských skladù
v y h l á s i la z á m ì r na prodej pozemku parc. è. 4477/2 v k. ú. Slavièín
na základì �ádosti Karla Mikulce, Slavièín.
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· s c h v á l i l a poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši
10 000,- Kè Základní škole Slavièín - Vlára, IÈ 70871540 za úèelem
úèasti dívèího dru�stva florbalu v Nowem Targu v Polsku ve dnech 22. -
24. 6. 2006

V kní�ce o historii Slavièína mi chybí pár listù, co s tím?

Ráda bych získala knihu Slavièín v minulosti a souèasnosti. Jsem
však upoutaná na lù�ko a nemohu se pohybovat. Mù�ete mi v této vìci
pomoci?

Jaké budeme letos platit vstupné na koupališti a jaká bude provozní
doba?

Ve mìstì byly provedeny rekonstrukce nìkterých dalších komu-
nikací. Doèkáme se my, obyvatelé Hrádku, opravy cesty u bytovek za
mateøskou školou?

Jednoduše - pøijïte, vymìníme. Vadné kusy budeme následnì
reklamovat a budou opraveny. V zále�itosti této knihy nás mrzí jiná vìc.
Zájem obèanù pøedèil naše oèekávání - to nás samozøejmì velmi tìší, ale
bohu�el se na nìkteré zájemce o knihu v prvních dnech nedostalo a museli
pøijít dvakrát èi vícekrát. To jistì oprávnìnì nebylo kvitováno zrovna s
povdìkem. Kdo by tušil, �e za necelý jeden den obèané odeberou 500 ks
knih… Nicménì celý náklad je ji� k dispozici na podatelnì mìstského úøadu.
Tak�e, kdo knihu ještì nemá, a má na ni podle našich pravidel nárok, mù�e si
pøijít do 31. 7. 2006.

Ano, mù�eme. Všem, kteøí jste v podobné situaci, knihu doruèíme. Je však
tøeba, abyste nás po�ádali telefonicky (tel. 577 341 250) nebo písemnì na
adresu: Mìstský úøad Slavièín, Osvobození 25, 763 21 Slavièín.

Správná otázka, nebo� vedra v poslední dekádì èervna udeøila. Vstupné
je stejné jako vloni, tedy:

Dospìlí: 24,- Kè (po 15. hodinì 12,- Kè)
Dìti: 12,- Kè (po 15. hodinì 6,- Kè) - dìti do 6 let zdarma
Veèerní koupání: 17,- Kè
Provoz koupalištì byl zahájen 20. èervna 2006 a jeho provozní doba je

dennì od 10:00 do 18:30 hodin, veèerní koupání pak 19:00 - 21:00 hodin

Jsme si vìdomi, �e tato lokalita patøí mezi nejzanedbanìjší místa v
našem mìstì. Navrhujeme, aby byla øešena komplexnì. Ji� døíve jsme vás

Ptají se lidé...

informovali, �e se touto zále�itostí budeme zabývat a pøislíbili jsme její
realizaci. Na spoleèném jednání rady mìsta a osadního výboru v Hrádku
bylo rozhodnuto o realizaci první etapy - opravy místní komunikace.
Finanèní náklady na tuto etapu èiní 2,2 mil. Kè. Tato etapa však nezahrnuje
rekonstrukci parkovacích ploch a pøístupových chodníkù k bytovým
domùm. Øešení celé této lokality by mìlo být uskuteènìno v dalších letech
a k tomu budeme potøebovat ještì cca 6 mil. Kè.

Na výše zmínìném jednání bylo rozhodnuto, �e tento úsek se bude
realizovat formou opravy. Provede ji firma Slu�by mìsta Slavièína, s. r. o.,
za finanèní náklad 180 tis. Kè.

Ne, nezapomnìli. Toho, �e spoleèenská místnost chybí, jsme si plnì
vìdomi, a proto byl zpracován projekt, který byl s obyvateli domu nìkolikrát
konzultován.Jedná se o vybudování zpevnìné plochy s pøístøeškem
a posezením, umístìné ve vnitrobloku. Tento odpoèinkový kout v souladu
s výbìrovým øízením bude realizovat firma TES Bojkovice mìl by být
dokonèen v termínu do konce záøí 2006. Koutek bude slou�it nejenom
obyvatelùm domu s peèovatelskou slu�bou, ale i obyvatelùm sousedních
bytových domù.

Ano, podezøelý R. K. byl vyzván policií k podání vysvìtlení, kde se také
dostavil, k èinu se pøiznal a byla mu ulo�ena pokuta, kterou na místì
zaplatil. Do protokolu dále uvedl, �e svého jednání lituje a zavázal se, �e
uhradí i škodu na aparatuøe, kterou hudebníkùm zpùsobil.

Ajak to bude s cestou za domem èp. 100 v Hrádku?

V minulém roce nám bylo pøislíbeno vybudování odpoèinkového
koutku v DPS Slavièín - støed, který by nám nahradil scházející
spoleèenskou místnost. Nezapomnìli jste na nás?

Pøi oslavách mìsta bylo pøedèasnì ukonèeno vystoupení skupiny
Indigo z dùvodu výtr�nictví jednoho z posluchaèù. Byl viník dopaden?

Ing. Pavel Studeník, starosta
Ing. Jaroslav Konèický, místostarosta

Rada mìsta Slavièín na svých zasedáních ve dnech 30. 5. a 13. 6. 2006 mj.:
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Projekt skonèil - spolupráce trvá
Uplynulý pùlrok letošního roku probìhl ve znamení oslav 750. výroèí

první písemné zmínky o mìstì Slavièín. Ji� více ne� pøed rokem poèaly
pøípravy aktivit, jim� byla naklonìna celá dlouhá øada organizací i jednot-
livcù, kteøí se ochotnì pøihlásili ke spolupráci na poøádání oslav. Témìø dva
roky trvaly pøípravy smìøující k vydání knihy Slavièín v minulosti a sou-
èasnosti, podobnì i film o Slavièínu vznikal více ne� jeden rok. Do pøíprav
a realizace oslav se na základì dlouholetého partnerství zapojil i náš
dlouholetý slovenský partner - Obec Uhrovec. Vzniklý projekt Ve stopách
minulosti k souèasnému vztahu Èechù a Slovákù získal podporu Evropské
unie.

Ji� v mìsíci lednu se uskuteènila první z akcí, kterou iniciovala Nadace
Jana Piveèky Putování Jana Piveèky svìtem, která pøedstavila našeho
rodáka nejen ve fotografiích, ale dokladovala ve sbírkách zapùjèených
pøevá�nì z rodinného archivu a z archivu nadace jeho rozsáhlé pùsobení
nejen ve svìtì jeho podnikání. V mìsíci únoru pøedstavil v galerii mìst-
ského infocentra své práce fotograf Tomáš Heczko. Výstava s názvem
Èlovìk - Bùh - krajina pøedstavovala v èernobílé i barevné fotografii
památníky a køí�e v našem blízkém okolí a dokumentovala v duchu svého
názvu vztah èlovìka k duchovním hodnotám i památkám. Mìsíc bøezen byl
vìnován lidovým tradicím a umìní lidové tvoøivosti, a to jednak pøi konání
tradièní jednodenní prezentaci Valašského kumštu pro rados� aj u�itek, ale
pøedevším uspoøádáním rozsáhlé výstavy dìl akademického malíøe
Jaroslava Jeøábka, kterou bylo mo�né zhlédnout v prostorách radnice
a souèasnì v mìstském infocentru. Tématika �ivota valašského venkova
v obrazech doplnìná lidovým muzicírováním samotného autora, ale i cim-
bálové muziky Slavièan i slovenských hostù, vzbudila zájem velkého poètu
návštìvníkù. Tradici obuvnictví prezentovala další výstava instalovaná
v mìstském infocentru ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy.
Vzácné exponáty zlínského obuvnického muzea pak doplnily ukázky
výroby obuvi slavièínského podniku Prabos a další jednotlivé ukázky sta-
rých papuèáøských a jiných výrobkù.

Stì�ejními v projektu se staly tøi po sobì následující dny na konci mìsíce
kvìtna, které pøipomnìly našim obèanùm i rodákùm historický fakt, �e ke
dni 2. èervna roku 1256 byla datována mìstská zakládací listina. Byly to
tisíce obèanù a návštìvníkù našeho mìsta, kteøí se oslav zúèastnily. Byly to
však také stovky úèinkujících a desítky organizátorù, kteøí akce pøipra-
vovali. V páteèním programu Mladá scéna úèinkovali �áci a studenti všech
místních škol, mezi nimi hudební soubor Manteca z Gymnázia Jana
Piveèky, krou�ek spoleèenských tancù ze Základní školy Malé Pole, dìti
z mateøských škol, skupina country tancù ze základní školy v Uhrovci a dìti
ze zájmových krou�kù Domu dìtí a mláde�e, který organizaènì program
zajistil. Následná výstava o historii Slavièína v prostorách radnice byla díky
snaze èlenù Klubu pøátel historie Slavièínska nebývale rozsáhlá, obo-
hacená o novì získané archivní fotografie a také o malby místních
výtvarníkù. Výstava byla rozšíøena o další samostatnou expozici o Alexan-
deru Dubèekovi, pøipravenou muzeem v Uhrovci. Rodákùm a pozvaným
hostùm se pak v sále Sokolovny pøedstavil v programu smíšený pìvecký
sbor Cantare, dìtský národopisný soubor Slavièánek, cimbálová muzika
Slavièan a slovenský soubor Uhovèanka z Uhrovce. Nová kniha byla
slavnostnì pokøtìna a provozovatel mìstského kina pan Zdenìk Fiala
zprostøedkoval divákùm podívanou na premiéru videosnímku o Slavièínu.
Všem doboru chu� a také pastvu pro oèi dopøáli studenti Støední odborné
školy v Divnicích, kteøí pøipravili hostùm slavnostní tabuli. Pestrý sobotní
program v zámeckém parku, na námìstí, na høišti a na stadionì realizovali:
divadelní soubor SemTamFór, Junák, Sbory dobrovolných hasièù ze
Slavièína a z Hrádku, Myslivecké sdru�ení Hrádek, obèanské sdru�ení
UnArt s programem moravských a slovenských kapel, fotbalový klub FC
TVD, Sportovní kluby oddíl ku�elek a øada dalších skupin obèanù vèetnì
oddílu karate, ma�oretek Základní školy Vlára, roztleskávaèek z domu dìtí,
studentù gymnázia, vlastníkù historických vozidel a desítek úèinkujících
v historickém programu pod hlavièkou poøádající agentury. Následnou
sportovní nedìli pøipravil rybáøský spolek a oddíl kopané.

K doprovodným programùm, které oslavy provázely, pøispìla mìstská
knihovna, která pøipravila celou sérii besed a literárních výstav pro
veøejnost ve spolupráci s mìstským muzeem. Studenty Støední odborné
školy v Divnicích bude téma výroèí provázet nadále i po prázdninách, nebo�
výstavu instalovanou ve škole na základì velkého zájmu o poznávání
historie mìsta ponechají také pro ty �áky z celého regionu, kteøí teprve
nastoupí do nového školního roku. Na téma slavièínských povìstí sehráli
èlenové divadla Paøez autorskou divadelní hru, kterou zhlédli také diváci
v Uhrovci souèasnì s výstavou obrazù malíøe Jaroslava Jeøábka. K výroèí
mìsta se vyjádøily desítky úèastníkù literární a výtvarné soutì�e na téma
Moje mìsto, kterou zorganizovala Základní škola Vlára a Základní
umìlecká škola Slavièín. Vítìzné práce �ákù a studentù všech místních
škol vèetnì základní školy v Uhrovci, byly slavnostnì vyhodnoceny za
úèasti veøejnosti.

Oslavy odeznìly s pøíjemnými pocity všech zúèastnìných. Dovolte,
abych touto cestou vyslovila podìkování za dobøe vykonanou práci všem,
kteøí s ochotou obìtovali svoji energii a um ke spoleèným radovánkám.
Svoje slu�by a výrobky za tímto úèelem poskytli místní podnikatelé,

mimoøádné technické a organizaèní zázemí poskytly Slu�by mìsta
Slavièína, Policie Èeské republiky, Mìstská policie Slavièín, Èeský èerve-
ný køí�, pohotovost dr�eli pracovníci Rychlé záchranné slu�by a Hasiè-
ského záchranného sboru Zlínského kraje.

Dìkuji za pochopení a spolupráci pøedstavitelùm všech výše zmínìných
institucí, škol i blízkým spolupracovníkùm mìstského klubu. Podìkování
za podporu patøí Mìstu Slavièín a jeho pøedstavitelùm, stejnì tak i našim
partnerùm z obce Uhrovec. Za finanèní podporu k vydání knihy Slavièín
v minulosti a souèasnosti dìkuje mìsto Ministerstvu kultury, za mediální
kampaò Èeskému rozhlasu Brno a deníku Mladá Fonta Dnes. Nebylo by
oslav bez podpory divákù, kteøí svojí úèast vyjádøili svùj vztah k našemu
mìstu, jeho� svátek potrvá a� do konce letošního roku.

Marie Rumplíková, vedoucí Mìstského klubu a knihovny Slavièín

PROJEKT „VE STOPÁCH MINULOSTI K SOUÈASNÉMU VZTAHU
ÈECHÙASLOVÁKÙ“ SPOLUFINANCOVALAEVROPSKÁ UNIE

V RÁMCI EVROPSKÉHO FONDU INICIATIVY SPOLEÈENSTVÍ
PROGRAMU INTERREG IIIA ÈR - SR.

Poskytnutí pùjèek z Fondu
pro rozvoj bydlení Mìsta Slavièín

Rada mìsta Slavièín vyhlašuje výbìrové øízení na poskytnutí pùjèek
z Fondu pro rozvoj bydlení Mìsta Slavièín na opravy a modernizaci
obytných budov.

Pùjèky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na opravy
a modernizaci rodinných domù, bytových domù a bytových jednotek na
tyto úèely:

na vestavbu bytu do pùdního prostoru
na nástavbu bytu rušící plochou støechu
na výmìnu oken u domu staršího 15 let
na obnovu støechy starší 15 let
na dodateènou izolaci proti zemní vlhkosti domu staršího 10 let
na zateplení obvodového pláštì domu staršího 5 let
na obnovu fasády domu vèetnì klempíøských prací
na zøízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím
domì
na vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového
koutu
na vybudování WC
na rekonstrukci bytových jader vè. vyzdìní, výmìnu sanitární
keramiky a vodovodních baterií
na opravu a rekonstrukci havarijního stavu balkonù a lod�ií

Pùjèky jsou poskytovány s dobou splatnosti 3 - 6 let a pøi úrokové sazbì
4 % p.a.

Podmínky jsou zveøejnìny na úøední desce Mìsta Slavièín. Informace a
tiskopisy k podání �ádosti poskytuje ekonomický odbor MìÚ Slavièín.

�ádosti se pøijímají v termínu poštou, nebo v podatelnì
MìÚ Slavièín.

Ing. Miroslava Studénková,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. 7. - 8. 8. 2006

vedoucí ekonomického odboru

Divadlo Paøez v Uhrovci 24. èervna 2006
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Vstøebávání uèiva, uplatnìní a rozšiøování pøirozených vloh, citlivé
vnímání dìní v okolním svìtì, èi získání odbornosti v urèitém øemesle
a �ivotním smìru, to vše nabízí a dává škola. Ka�dý mladý èlovìk by
mìl vyu�ít tyto mo�nosti dle svých sil a schopností.

Skonèil školní rok 2005 - 2006, proto právì v tìchto dnech pøijali pozvání
nejlepší �áci a studenti zdejších škol ke slavnostnímu setkání se starostou
mìsta v prostorách obøadní sínì radnice. Sváteèního odpoledne se
zúèastnili i øeditelé jednotlivých škol.

Letos byli ocenìni:

Základní škola Slavièín - Vlára, Školní 403, Slavièín,
øeditel PaedDr. Petr Navrátil:

Rostislav Gorecký, Daniel Zlámal, Michaela Helísková, Veronika
Šuráòová, Vendula Šmotková, Adam Pinïák, Martin Sukaný, Roman
Štìpánek, Lea Koncerová, Kateøina Polášková, Petra Dvoøáková,
Jana Hýblová, Denisa Gajdošíková, Miroslava Koseèková

Základní škola Slavièín - Malé Pole, Osvobození 8, Slavièín,
øeditel Mgr. Roman Goldbach:

Zdenìk Machù, Natálie Nepovímová, Natálie Kollegová, Darina
Manduchová, Nela Goldbachová, Zuzana Štìpanèíková

Speciální škola, Dru�stevní 76, Slavièín Hrádek,
øeditel Mgr. Josef Fusek:

Pavlína Plášková, Miroslav Dobrovský, Tereza Ku�elová, Radovan
Lysák

Základní umìlecká škola, námìstí Mezi Šenky 121, Slavièín, øeditelka
Mgr. Jana Jakúbková:

Barbora Durïáková, Nadì�da Strnková, Pavlína Ku�elová, Petr
Domorád, Jakub Kliment, Alena Filipèuková

Gymnázium Jana Piveèky, Školní 822, Slavièín,
øeditel Mgr. Josef Maryáš:

Petr Bezdìk, Michal Filák, Marcela Janáèková, Lukáš Maèek, Jakub
Miklas, Gabriela Pinïáková, Marek Vojkovský

Støední odborná škola Slavièín, Divnice 119,
øeditel Ing. Miroslav Kadlec:

Petr Pekaø, Ondøej Malaník, František Matìjíèek, Ondøej Buèek, Petra
Chrástecká, Michaela Hochlová, Vìra Hrubèíková, Marie Povalaèová,
Veronika Miklasová, Roman Holba, Barbora Jelínková, Miroslav
Hrnèíø, Jiøí �ùrek, Jaroslava Bartošáková, Pavel Faldík.

Pan starosta Pavel Studeník poblahopøál ocenìným k dobrým studijním
výsledkùm a zdùraznil, �e tìchto výsledkù dosáhli nejenom proto, �e byli
svìdomití, cílevìdomí a �e se hodnì uèili, ale zøejmì i proto, �e mìli uèitele,
kteøí je dokázali ve studiu inspirovat a dobøe vysvìtlit uèivo a také proto, �e
mají podporu svých rodièù.

Za snahu a výjimeèné znalosti, dosa�ené v tomto školním roce, byli
všichni odmìnìni pamìtním listem a upomínkovými pøedmìty. Ke
slavnostnímu zápisu v pamìtní knize našeho mìsta pak pøibyly i podpisy
úspìšných studentù a �ákù.

Ukonèení této ji� tradièní slavnosti probìhlo v uvolnìné atmosféøe pøi
malém pohoštìní. Rozlouèili jsme se s pøáním pøíjemného odpoèinku
v dobì nastávajících prázdnin a naèerpání síly a chuti k dalšímu studiu
a vzdìlávání.

Bohumila Šuráòová,

•

•

•

•

•

•

pøedsedkynì komise pro obèanské zále�itosti

Ocenìní snah a vìdomostí

Slavièín je mìsto moje, bez metra a bez orloje. Aj tak moc pìkné je! ...
Lukáš Sudek ( ze sbírky MOJE MÌSTO SLAVIÈÍN )
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Z dopisù našich ètenáøù
V souvislosti s výroèím 750 let od první písemné zmínky o Slavièínu

jsme obdr�eli milé dopisy, ze kterých vybíráme:

Vá�ený pane starosto!
Pøednì Vás srdeènì zdravím a dìkuji za milé pozvání na oslavy 750. vý-

roèí mìsta Slavièín. Moje rodné mìsto slaví tedy 750. narozeniny a to
v krátké dobì po mých 91. narozeninách.

Je zvykem pøi narozeninách blahopøát a pøinést nìjaký dárek. Proto Vám
a všem zastupitelùm Vašeho mìsta pøeji hodnì zdaru a mnoho úspìchù pøi
dalším rozvoji mìsta a pøikládám malý dárek do tiskového fondu.

Pøed padesáti léty jsem se osobnì úèastnil oslav sedmistého výroèí a byl
jsem velmi spokojen. Bohu�el tentokrát mùj vìk a èásteènì i mé zdravotní
potí�e nedovolují osobní úèast. Budu tedy ve dnech oslav na Vás �ivé, ale
i mrtvé rodièe, spolu�áky, uèitele, kamarády, ale i na své tøi kolegy, kteøí se
oslav nedo�ili Dr. Rokytu, Dr. Fojtíka a Dr. Kabeláèe, vzpomínat.

Mám Slavièín, mé rodné mìsto, rád. Dìkuji za zasílání Slavièínského
zpravodaje, který ka�dý mìsíc ve mnì vyvolává krásné pocity souná-
le�itosti s Vašim mìstem.

Ještì jednou Vás zdravím a dìkuji

Váš Otto Mudrák
Vá�ený pane starosto,
je tomu 50 let, kdy jsem pro�il ve Vašem mìstì a jeho okolí zimu toto�nou

s tou letošní, proto, kdy� mi lékaø doporuèil pobyt v Luhaèovicích, velmi
jsem to uvítal jako mo�nost k osvì�ení dávno zapadlých vzpomínek. Jaké
je mé pøekvapení, jak se mìsto Slavièín zmìnilo, vykvetlo, i kdy� redukce èi
zánik pracovních pøíle�itostí ve zbrojní výrobì jistì ovlivnily nezamìst-
nanost a tím i finanèní situaci obyvatel.

Pøíèinou je jistì i zánik vojenských útvarù. Pøesto výsledek je právì
opaèný, ne�li by mohl být teoretický pøedpoklad. Jistì se na tom zásadním
zpùsobem podílí dobré vìdomí, �e vedení mìsta, dobré hospodaøí, úèelné
vynakládá prostøedky, proto�e jinak by Vaše „zdravé mìsto“ nedosáhlo té
úrovnì, kterou návštìvníkovi nabízí.

Dovoluji si proto Vám osobnì, mìstské radì i zastupitelstvu i všem
obèanùm Slavièína k nadcházejícímu 750. výroèí zalo�ení mìsta, jeho�
oslavy se bohu�el nemohu zúèastnit.

Rád bych ještì Vašim prostøednictvím podìkoval Vašemu vedoucímu
stavebního úøadu. Vloni jsem projí�dìl na Slovensko a v dobì obìda jsem
zastavil u radnice a pídil se po nìjakých informacích o Vašem mìstì. Pán,
který se pøedstavil jako šéf odboru výstavby, mì v momentì zahrnul
mno�stvím materiálù starších i souèasných bez ohledu na èas, ve kterém
se vìtšina lidí tváøí, �e je jakýkoliv dotaz obtì�uje. Jestli máte všechny
pracovníky na úøadì stejné èi podobné, gratulace patøí i k nim, je to jev
v našich zemìpisných délkách a šíøkách dosti neobvyklý a mnohé mìsta
vèetnì Krupky, kde bydlím, by si mohla o nich nechat jen zdát.

Vzhledem k tomu, �e se po celý �ivot kromì technických povolání a státní
slu�by vìnuji hudbì, tìší mne, �e i po stránce kultury a umìní se má mìsto
Slavièín èím pochlubit. V létech 1955 -1958, kdy jsem slou�il u pìšákù
v Bohuslavicích, jsem se s jednou Vaší nadìjnou mladou dcérkou sna�il
organizovat taneèní zábavy u zámku (mìl jsem tehdy v kasárnách dixilend
a divadelní soubor), veèery poezie a jiný mladý pohyb, a souèasný stav
mne velice tìší.

Ještì jednou k mìstskému jubileu vše nejlepší, a� Slavièín dále kvete
k potøebì návštìvníkù, obyvatel i Boha všemohoucího, Vám ze srdce pøeje

Bohdan Ostroveršenko

Symbolický záhon vysázený mìstským zahradníkem Josefem Svitákem
bude pøipomínat rok výroèí a� do podzimu. Pana zahradníka a jeho
dovednost nám okolní obce neskrývanì a právem závidí.

Strana 5

Dokonèování prací na ulici Javorová II ve
ètvrti Vlára

Novì dokonèené
investièní akce mìsta

V Nevšové byla dokonèena další etapa
rekonstrukce místních komunikací

Rekonstruované sociální zaøízení na
mìstském koupališti
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Blízká vzdálenost Slavièína od slovenské hranice znamenala odedávna
úzké kontakty mezi lidmi, a� u� to byly dùvody obchodní nebo jakékoliv jiné,
lidé tuto hranici nepova�ovali nikdy za dìlící, ale naopak za spojnici dvou
oblastí, které mají sice svoji vlastní identitu, pøesto však jejich sousedství
znamená mnoho spoleèného. Podobné náøeèí, kterému obojí rozumí,
podobné pøírodní a klimatické podmínky, které po generace nutilo lid zde
�ijící vá�it si práce znamenající �ivobytí. Práce se v�dy odrá�ela
v tradicích, zvycích, písních a ve veškerých dalších èinnostech vèetnì
odpoèinku. Kdy� se potká Slovák s Moravákem, v�dy si ve všech sférách
porozumí. Není proto divu, �e se Slavièané rádi obracejí smìrem ke svým k
východním sousedùm a udr�ují s nimi pøirozené kontakty.

V letošním roce se pøímo „roztrhl pytel“ s nápady, jak se se svými „bratry“
podìlit o radost z oslav výroèí našeho mìsta. K akcím, které jinak
pravidelnì bì�nì probíhají, byli pøizváni Slováci jako úèinkující, jako hosté
i jako spoluorganizátoøi. Na základì plánovaných aktivit spoleènì pøipravili
projekt, který probíhal po dobu 4 uplynulých mìsícù. Stojí za to
pøipomenout si spoleènì realizované akce. První se uskuteènila zaèátkem
bøezna, jedná se o divadelní pøehlídku Valašské Køoví, jí� se letos úèastnili
i Uhroveètí, kdy� pøijali pozvání divadelního sdru�ení SemTamFór. Pøímo
davy lidí zaujalo úèinkování slovenských kumštýøù z Lúk pod Makytou
a dalších na Svatovojtìšském jarmarku poøádaném Mìstem Slavièín.
Jarní d�ezový veèer v Sokolovnì uspoøádalo obèanské sdru�ení UnArt
také s úèastí slovenských hudebníkù, podobnì uspoøádali i Evropský
svátek hudby v altánku zámeckého parku. Hudebním akcím v rámci
zmínìného projektu uèinila vrchol poøádající Základní umìlecká škola ve
Slavièínì. Její pìvecké sbory Cantare a Tuèòáci si ke svému tradiènímu
koncertu pøizvali hosta, kterým byl smíšený pìvecký sbor z Horné Súèe.
V sále, který za tímto úèelem bezplatnì poskytli Orli, nezbylo volného
místa, a této tìsné atmosféøe doprovázené dusným horkem si posluchaèi
vyslechli pøekrásná vystoupení sborù provázená vtipným scénáøem se
skvìlou výzdobou prostøedí. Výkony všech úèinkujících strhávaly k nad-
šenému potlesku a vyvolávaly slzy dojetí nad jejich opravdovostí.
Evropská unie prostøednictvím Fondu mikroprojektù projevuje sympatie
vùèi nejrùznìjším obèanským aktivitám, k nim se v našem pøípadì zaøadilo
i vydání známé kulturní revue Kruhový objezd, který opìt k radosti jeho
ètenáøù pøipravuje Josef Floreš. Svoji aktivitu projevilo také Sdru�ení
sochaøského sympozia pøípravou sochaøského sympozia ve spolupráci
èesko-slovenských výtvarníkù, které by mìlo pøispìt k vytvoøení díla pro
další zvelebení mìstských veøejných prostranství.

Také ve sportu pùsobí nespoèet aktivních èlenù klubù, kteøí vytváøejí
zázemí pro smysluplné naplnìní volného èasu mláde�e i dospìlých.

Pøesila divákù byla pouze poèetní zvítìzili jednoznaènì zpìváci.

Krásné poèasí podpoøilo úèast na úèinkování kapel
moravsko-slovenského pomezí v altánku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

K JEHO REALIZACI BYLO VYU�ITO PROSTØEDKÙ FONDU MIKROPROJEKTÙ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Kulturními a sportovními aktivitami k rozvoji pøátelství Èechù a Slovákù

Pøítomnost zahranièních soupeøù neznamená v�dy jen vítìzství èi prohru,
ale jde pøedevším o úvodní i závìreèné podání ruky a chu� se znovu utkat
a setkat. Sérii tøí sportovních setkání studentù volejbalistù, fotbalistù
a tenistù zorganizovalo zjara Støední odborné uèilištì Divnice spoleènì se
slovenskou Dubnicí nad Váhom ve své nové školní tìlocviènì. Turnaj ve
stolním tenise mu�ù a chlapcù ve sportovní hale provìøil síly mezi Slováky
a Moraváky, rovnì� tak turnaj v no-hejbale trojic O pohár starosty v areálu
Sokolovna. Také tradièní kopaná starých pánù se letos stala opakováním
kdysi pravidelné úèasti fotbalistù z Uhrovce na stadionu FC TVD.
A o zdaru této události hovoøí i ji� relizovaná odveta na Slovensku. Zbývá
ještì odehrát plánované mezinárodní tenisové zápasy na nových kurtech
za mìstem, poslední sportovní aktivitu v tomto projektu, který je �ivým
organizmem díky spoleènì bijícím srdcím našich obèanù a „srdciam našich
zahranièných priatelov“.

Marie Rumplíková
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Jako ka�dým rokem, tak i letos v 1. pololetí
roku 2006 smìøovaly aktivity mìstské knihovny
k plnìní jejích obvyklých úkolù, tj. k uspokojování
ètenáøských potøeb celé veøejnosti, pravidel-
nému doplòování a údr�bì knihovního fondu,
k výkonu regionální funkce a z ní vyplývajících
revizí fondù místních a obecních knihoven, které
spadají pod její pùsobnost. Knihovna by ale
neplnila zdárnì své poslání, nezamìøila-li by
svou èinnost do oblasti kulturního dìní. A letos
k tomu mìla opravdu jedineènou pøíle�itost
v podobì akcí, které dùstojnì podtrhly slavné
750. výroèí první písemné zmínky o Slavièínu. U�
v bøeznu zde probìhla beseda pro veøejnost
„Slavièín v dávné minulosti i pøítomnosti“, kdy
o historii našeho mìsta poutavì pohovoøil pan
Josef Šèuglík, správce mìstského muzea.
Letošní významné historické události knihovna
také zviditelnila formou nìkolika výstav pro
veøejnost, napø. výstavou fotografií „Mìsto mého
�ití“ z folklórní èinnosti místního známého
akademického malíøe Valašska Jaroslava Jeøáb-
ka umístìné v obøadní síni na radnici, výstavou
dobových fotografií „Slavièín starodávný“,
situované do prostor výkladu vedle knihkupectví
HELP a také výstavou regionální literatury
Slavièínska „Písemné zlomky slavièínské“, kte-
rou mohl zhlédnout ka�dý úèastník prvního dne
mìstských oslav v areálu Sokolovny. O zájmu
prohlédnout si literární díla psaná slavièínskou
minulostí i souèasností svìdèí hustì popsané
prezenèní listiny. Pochopitelnì nejvíce upoutaly
knihy s nejstarším datem vydání, je� jsou pù-
vodním svìdectvím o �ivotì, zvycích a tradicích
slavièínského lidu v pomìrnì idylických dobách
první republiky, ale i v pozdìjším období druhé
svìtové války, plném strachu a váleèných útrap.

Mìstská knihovna však nezapomnìla ani na
své tradièní kulturnì výchovné pùsobení týkající
se podpory dìtského ètenáøství. Všem roèníkùm
místních základních škol, gymnázia a speciální
školy v Hrádku vìnovala sérii besed opìt vyzdvi-
hujících slavnou mìstskou minulost (napø. „Co
víte i nevíte o našem mìstì“ - beseda spojená
s vìdomostní soutì�í, „Povìsti a vyprávìnky ze
Slavièínska“, „Osobnosti Slavièínska“, „Pøíroda
Slavièínska“, „Písemné zlomky slavièínské“-
besedy o regionální literatuøe vztahující se ke
Slavièínu).

Pøi tìchto akcích knihovna �áky v�dy nejen
seznamovala s literaturou na dané téma, ale
neopomnìla té� propagovat webové stránky
našeho mìsta. Èíselnì lze tuto èinnost vyjádøit
poètem 37 besed.

Za podrobnìjší zmínku urèitì stojí zdaøilá
akce, která tak trochu vyboèuje z tìch tradièních
knihovnických. Dne 24. 5. 2006 uspoøádala
mìstská knihovna spolu s Domem dìtí a mlá-
de�e ve Slavièínì exkurzi nazvanou „Literárnì
historické toulky Slavièínem“ urèenou dìtem
1. stupnì základních škol, konající se v jejich
volném èase. Námìtem bylo poznat zblízka
všechny významné a historické objekty ve mìs-
tì, zjistit, jaké zajímavosti a vzpomínky se skrý-
vají pod nánosem tìchto starodávných fasád.
Poèasí sice trochu vyhro�ovalo svou nepøízní,
dìti se ale dostavily na stanovištì pøed dùm dìtí
v hojném poètu a pouèná, takøka experimentální
vycházka mohla propuknout. Nešlo o vycházku
jen tak ledajakou, knihovnice pro dìtské úèast-
níky pøedem pøipravily jakýsi putovní itineráø èi
spíše místního „turistického prùvodce“, v nìm�
byl zdùraznìn význam ka�dé ze všech navštíve-
ných budov a také historické okolnosti jejich
vzniku. Všechny informace byly také patøiènì
dokladovány literaturou z fondu knihovny, která
obsahovala údaje o daných objektech. Úkolem
vybraných jednotlivcù z øad dìtí bylo pak pøed-
stoupit pøed ostatní publikum a danou informaci
s patøièným pøednesem prezentovat.

Putování se zapoèalo u kaplièky Panny Marie
Sedmibolestné na ulici Osvobození, pokraèo-
valo pøes Sokolovnu, Horákovu vilu budoucí
sídlo nové mìstské knihovny, postálo se i u bu-
dovy Orlovny. Prùvod se pomalu pøiblí�il a�
k další historické atrakci místnímu zámku, kde
dìti èekaly okam�iky napìtí a dobrodru�ství
v neprobádaném zámeckém sklepení. Opravdu
si v nièem nezadalo s dìsivými kobkami našich
vyhlášených hradù, odevšad dýchal chlad
a nikdy nevyøèená tajemství spletitých chodeb.
Pro všechny úèastníky, malé i ty velké, šlo
vskutku o zá�itek absolvovaný se zatajeným
dechem.

Dalším styèným bodem se stala pamìtní des-
ka letce Jaroslava Šály, hrdiny bojù za 2.
svìtové války, umístìná pøed komerèní bankou
a poté vìhlasná Piveèkova nadace, kde
všechny èekalo vøelé a pohostinné pøijetí její
paní øeditelky Bc. Bo�eny Filákové. Ta dìti
seznámila s dìjinami významné slavièínské
podnikatelské rodiny Piveèkù, s kulturnì
výchovným pø ínosem je j ího neménì
význaèného èlena pana Jana Piveèky a také se
souèasnou èinností této nadace. U� jen nìkolik
krokù dìlilo celou skupinu od mìstského muzea,
kde se jí po pøíchodu mezi vzácné dávnovìké
artefakty dostalo horkých aktualit v oblasti
nejstarších archeologických nálezù na
Slavièínsku prostøednictvím zasvìceného
výkladu jeho správce pana Josefa Šèuglíka.

Nakonec zùstala k návštìvì památka ze
všech nejvýznamnìjší kostel svatého Vojtìcha.
Cestou k nìmu mìly dìti ještì mo�nost

zhlédnout úchvatnou nástropní malbu v prvním
patøe Zálo�ny, památné pískovcové sochy sv.
Floriana a sv. Jana Nepomuckého. Pøed
samotným kostelem úèastníky srdeènì pøivítala
Mgr. Jana Adámková, èlenka farní rady a umo�-
nila vstup do kostelních prostor, pro dìti opìt
záhadných a tajuplných - na chrámový kùr.
Dostalo se jim nebývalého zá�itku prohlédnout si
prostory kostela z témìø nebeských výšin krá-
lovství pana varhaníka a chrámového pìvec-
kého sboru. Dìti pak mìly mo�nost navštívit
vnitøní interiér kostela i s jeho nejstaršími památ-
kami, napø. pískovcovou køtitelnicí s letopoètem
1660 a s iniciálami Z Z Z patrnì oznaèující
tehdejšího mecenáše slavièínské farnosti a maji-
tele divnického panství pana Zdeòka ze Zástøizl.
Po skonèení prohlídky byly dìti seznámeny
s historií pøilehlého høbitova a s památníkem
obìtí 1. a 2. svìtové války. Velmi je v této
souvislosti zaujalo vyprávìní o letecké bitvì nad
Slavièínem z 29. srpna 1944 a osmadvaceti
amerických letcích, kteøí zde polo�ili �ivoty za
osvobození našich lidí. Tady se na chvíli zastavil
èas, kdy� se obìtem války vìnovala chvíle piety
u hrobu letcù a také na tomto posvátném místì
skonèilo spoleèné literárnì historické toulání. Ne
však tak docela. V domì dìtí toti� všechny
zúèastnìné èekala za jejich zvídavost a pozná-
vání historických památek našeho mìsta
odmìna v podobì táboráku a neodmyslitelných
špekáèkù, poté pøedání upomínkových pøed-
mìtù. Velkou ctí bylo pro ka�dého ze zapálených
malých „historikù“ slavnostní pøevzetí „Prùkazu
správného Slavièana“ vydaného mìstskou
knihovnou a domem dìtí. Smyslem všech tìchto
akcí bylo pøivést naši mladou generaci k poznání
místních dìjin, �ivota svých pøedkù, lidových
tradic a významných osobností našeho regionu,
co� se jistì neminulo úèinkem.

Proto bych chtìla pøi této pøíle�itosti jménem
Mìstské knihovny ve Slavièínì podìkovat
pøedevším našim dlouholetým vynikajícím spolu-
organizátorkám z domu dìtí a mláde�e a také
všem dìtským i dospìlým úèastníkùm, je� pøi-
spìli ke zdárnému prùbìhu této i ostatních
knihovnických aktivit. V�dy� tak jako šaty dìlají
èlovìka, i knihovnu pøedevším tvoøí její milá
ètenáøská i návštìvnická obec.

Gabriela Klabaèková

Mìstská knihovna ve Slavièínì oznamuje
v dobì letních prázdnin,

t. j. od 1. 7. 2006 do 31. 8. 2006 bude uzavøena

Pøíjemné a sluncem prohøáté prázdniny pøejí pracovnice Mìstské knihovny Slavièín!

všem svým ètenáøùm a návštìvníkùm,
�e

z dùvodù revize veškerého knihovního fondu.Výpùjèní lhùty budou ètenáøùm prodlou�eny
po celou dobu trvání revize.

Mìstská knihovna informuje
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Základní škola Vlára

Putování po Evropì
To je hlavní cena pro

Adama Pinïáka z 9.B,
který v konkurenci 150
nejlepších øešitelù zemì-
pisných olympiád z celé
ÈR, obsadil v soutì�i
Eurorebus 3. místo. Toto
umístìní pøedstavuje
nejen široké znalosti ze
z e m ì p i s u , k t e r ý j e
Adamovým koníèkem, ale
i ze spoleèenských a poli-
tických vìd a znalosti
o Evropské unii. Finále této
soutì�e se v Praze zúèast-
nilo 700 �ákù a celkem se
do ní zapojilo 30 tisíc �ákù

základních škol a víceletých gymnázií. Slyšet na takovém fóru za
pøítomnosti Èeského rozhlasu jmenovat mezi úspìšnými ZŠ Slavièín -
Vlára je tou nejlepší prezentací školy a mìsta.

Adame, dìkujeme a gratulujeme k ojedinìlému úspìchu.

Devá�áci odchází na støední školy
Tento školní rok 2005/06 vychází z naší školy celkem 111 �ákù. Pøesto�e

druhým rokem mají ztí�enou volbu mohou si podat pøihlášku pouze na
jednu støední školu, byli naši absolventi úspìšní. 80 z nich bylo pøijato na
støední školu s maturitou a 31 do uèebního oboru. Budou studovat celkem
na 32 školách. Nejvíce �ákù 38 odchází na SOŠ Slavièín, 23 bude
studovat na gymnáziích - ve Zlínì, Uherském Brodì, Slavièínì, Valašských
Kloboukách a na Velehradì, 12 bude studovat na prùmyslovkách, 6 na
zdravotní škole, další na obchodní akademii, hotelnictví a turismus,
odìvnictví a slu�by a na dalšich SŠ, 5 �ákù bylo po vykonání talentových
zkoušek pøijato na umìlecké školy.

Celkem 29 �ákù, kteøí se hlásili na maturitní obory, splòovalo kritéria
a bylo pøijato bez pøijímacího øízení. Mnoho našich �ákù, kteøí se zúèastnili
pøijímacího øízení, mìlo výborné výsledky a umístilo se na prvních místech
v poøadí úspìšnosti u zkoušek na støedních školách. Vìøím, �e úspìchy je
budou provázet i na støedních školách a v budoucnu zúroèí nabyté
vìdomosti a uplatní se dobøe v profesním i soukromém �ivotì.

Mgr. Nadì�da Zemánková, výchovný poradce

Klapku vydra�il Jan Èenský

Vítìzný pobyt i pro Mirku
Po celý školní rok probíhala zajímavá soutì� o �ivotním prostøedí, kterou

poøádalo ekologické centrum �abka v Uherském Hradišti. Více ne� 100
�ákù z rùzných základních škol se zapojilo do plnìní deseti kol otázek
a praktických úkolù s ekologickou tematikou. Z naší základní školy se
zúèastnilo 15 �ákù 8. a 9. roèníku. Vypracované úkoly byly zasílány na
ekocentrum a ka�dý mìsíc byli �áci seznámeni s poètem získaných bodù
a prùbì�ným umístìním.

Velkým úspìchem po vyhodnocení celé soutì�e je krásné 2. místo Mirky
Koseèkové z 8.B, která za odmìnu pojede ještì tento mìsíc s dalšími
vybranými �áky na ètyødenní pobyt v Beskydech. Netradièní program, který
je pro nì pøipraven, slibuje plno pøekvapení, celodenní výlet, besedu
a spoustu zábavy. Gratulujeme a pøejeme plno zajímavých zá�itkù.

Mgr. Hana Majeriková

Literární soutì� Moje mìsto
V roce 750. výroèí zalo�ení mìsta Slavièín, jsme se i my, ZŠ Vlára,

rozhodli pøispìt dárkem - zorganizovat literární soutì� vìnovanou právì
našemu mìstu s názvem „Moje mìsto“. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií z programu INTERREG IIIA.

Do soutì�e se zapojily všechny slavièínské školy: ZŠ Slavièín-Vlára, ZŠ
Malé Pole, Praktická a základní škola speciální Slavièín, Gymnázium Jana
Piveèky a SOŠ Slavièín a ZŠ Uhrovec.

�áci a studenti slavièínských škol byli rozdìleni do 4 kategorií:
1. kategorie - 4. a 5. tøídy
2. kategorie - 6. a 7. tøídy (prima a sekunda )
3. kategorie - 8. a 9. tøídy (tercie a kvarta)
4. kategorie - støední školy
Soutì�ní práce z Uhrovce byly hodnoceny samostatnì.
Tématem soutì�e bylo a literární �ánr byl libovolný.
Celkem se soutì�e zúèastnilo 93 prací, které všechny prošly 1. kolem,

jen� probìhlo na naší škole. 10 - 15 nejlepších prací z ka�dé kategorie pak
u� pod èíslem, tedy beze jména, putovaly k panu porotci a paním
porotkyním, kteøí vyhodnotili v ka�dé kategorii 3 nejlepší práce.

1. místo Ondøej Tomek, ZŠ Slavièín - Vlára
2. místo Matìj Pavelka, ZŠ Slavièín - Vlára
3. místo Veronika Ku�elová, ZŠ Malé Pole

1. místo Tadeáš Kroseska, ZŠ Slavièín - Vlára
2. místo Al�bìta Váòová, Gymnázium Jana Piveèky
3. místo Tereza Pavelková, Gymnázium Jana Piveèky

1. místo Klára Hrnèiøíková, Gymnázium Jana Piveèky
2. místo Kateøina Pinïáková, ZŠ Slavièín - Vlára
3. místo David Dìdek, ZŠ Slavièín - Vlára
Èestné uznání Lukáš Sudek, ZŠ Slavièín - Vlára

1. místo Vít Zemèík, Gymnázium Jana Piveèky
2. místo Eva Slováková, Gymnázium Jana Piveèky
3. místo Petr Vévoda, Gymnázium Jana Piveèky
Èestné uznání Lukáš Ptáèek, SOŠ Slavièín
Tìší nás, �e mezi vítìznými pracemi se umístili zástupci témìø všech

slavièínských škol, 2 práce navíc získaly zvláštní ocenìní poroty za
originalitu. Všechny vítìzné práce byly otištìny ve sborníku Moje mìsto
Slavièín, který ZŠ Slavièín-Vlára sestavila a vydala. Vedle výtvarných prací
ze soutì�e ke stejnému výroèí najdeme ve sborníku i dvì nejzdaøilejší
práce �ákù ze ZŠ Uhrovec. Mgr. Ludmila Jandíková

„Moje mìsto“

Výsledky literární soutì�e Moje mìsto:
I. Kategorie

II. Kategorie

III. Kategorie

IV. Kategorie

Vlára Slavièín

Martin Sukaný, jako
pravidelnì ocenìný výt-
varník v mezinárodní sou-
tì�i zrakovì posti�ených
dìtí, byl poctìn jako jedi-
ný tím, �e byl vyzván
k namalování filmové
klapky. Jeho klapka byla
spolu s desítkami klapek
významných umìlcù vy-
dra�ena pøi Filmovém
festivalu ve Zlínì. V kla-
sické dra�bì byl nakonec
úspìšný známý herec
a moderátor Jan Èenský,

který moderoval slavnostní galaveèer. Zalíbil se mu motiv „Hodný pes“,
který Martin zpracoval spolu s paní uèitelkou Jitkou Pavlùskovou, a proto
o klapku velmi usiloval. Výtì�ek dra�by byl poukázán škole a bude pou�it
na nákup speciálních uèebních pomùcek.

Pøejeme Martinovi, který pøechází na gymnázium, hodnì úspìchù v dal-
ších výtvarných soutì�ích.

PaedDr. Petr Navrátil, øeditel školy

MUDr. Šenovská bude ordinovat
ve dnech 10. 7., 17. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8. 2006.

Upozoròujeme pacienty, �e z dùvodu rekonstrukce školy je
nutné pou�ít pøístup do ordinace z opaèné strany nouzovým

schodištìm vedle jídelny.

Výsledková listina výtvarné soutì�e Moje mìsto

I. Kategorie (do 9 let)

II. Kategorie (9 - 12 let)

III. Kategorie (12 - 15 let)

1. místo Marie Ku�elová, ZŠ Slavièín - Vlára
2. místo Natálie Dìdková, Josef Tomeèek, ZUŠ Slavièín
3. místo Barbora Krhovská, ZUŠ Slavièín

1. místo Jakub Miklas, ZUŠ Slavièín
2. místo Eva Hrabinová, ZŠ Slavièín - Vlára
3. místo Zuzana Filáková, ZUŠ Slavièín
Cena poroty Barbora Puèalíková, ZŠ Slavièín - Vlára

1. místo Pavla Šuráòová, Gymnázium Jana Piveèky
2. místo Barbora Manová, ZUŠ Slavièín
3. místo Radim Studeník, ZUŠ Slavièín

Zvláštní ocenìní Kronika �áci Výtvarného oboru ZUŠ
Eva Janèeková, Aneta Málková, Michaela Machù, Kateøina Píchová,
Barbora Manová, Petra Filáková, Petra Semerádová, Martin Szöllös
Zvláštní ocenìní Letka Petr Domorád, Jan Nepovím, ZUŠ Slavièín
Cena poroty Tereza Ku�elová, Praktická a speciální škola Slavièín -
Hrádek



Základní škola Malé Pole

Ohlédnutí za školním rokem 2005/2006
Zaèaly pro dìti vytou�ené prázdniny. Ohlédneme-li se za uplynulým

školním rokem, musíme konstatovat, �e byl pro uèitele nároènìjší ne� ty
minulé. V souvislosti s tvorbou Školního vzdìlávacího programu absol-
vovali pedagogiètí pracovníci øadu školení a semináøù, zdokonalovali se
v poèítaèové gramotnosti a vzdìlávali v rámci programu Tvoøivá škola. Pro
dìti jsme uspoøádali øadu soutì�í, zábav a jiných akcí pro zkvalitnìní výuky
napø.:

* Dìtský karneval pro všechny dìti z našeho mìsta
* logopedický krou�ek (navštìvovalo jej pravidelnì 7 dìtí
* dyslektický krou�ek /navštìvovalo jej 16 �ákù s poruchami uèení /
* 3x jsme navštívili kino v rámci výchovy mladého diváka
* muzikál Popelka ve Zlínì zhlédli �áci 3. - 5. roèníku
* uspoøádali jsme pìveckou a recitaèní soutì� Vivien Vítková

postoupila z okrskového kola recitaèní soutì�e v Brumovì do
okresního kola v Malenovicích

* ji� 8. rokem pøipravujeme program pro Vítání malých obèánkù našeho
mìsta

* pro rodièe jsme uspoøádali Den otevøených dveøí, do výuky se pøišli
podívat jak rodièe nynìjších �ákù, tak i budoucích prvòáèkù

* uspoøádali jsme pro �áky školy ly�aøské závody na Petrùvce
* krou�ek spoleèenských tancù reprezentoval naši školu pøi rùzných

kulturních pøíle�itostech
* u pøíle�itosti Dne Zemì navštívili naši školu ekologové z firmy Joga,

kteøí zajímavou formou uèili dìti tøídit odpad. Ekologický program
doplòujeme sbìrem papíru a péèí o okolí školy.

* zúèastòujeme se výtvarných soutì�í, napø.: Bìh Terryho Foxe, kde
�áci získali 5 ocenìní z 10, v soutì�i Moje záliba 8 ocenìní

* zapojili jsme se do výtvarné soutì�e k 750. výroèí zalo�ení Slavièína,
práce jsou vystaveny na radnici

* ka�dým rokem navštìvujeme besedy v mìstské knihovnì
* tradiènì k nám do školy pøijí�dí oblíbené Svá�ovo loutkové divadlo

z Litomìøic
* poznávání jiných kultur pøinesla vystoupení ze Slovenska

a Jihoafrické republiky
* ve druhém pololetí se �áci zdokonalovali v krou�ku anglické

konverzace
* organizovali jsme odbìr školního mléka, v souvislosti s touto akcí

získalo 10 �ákù vìcnou odmìnu
* stalo se samozøejmostí, �e k procvièování uèiva a k vyhledávání

informací vyu�íváme bìhem vyuèování poèítaèe, v odpoledních
hodinách mají �áci od 3. do 5. roèníku stanoveny dny, kdy mohou
poèítaèe u�ívat

* pøi pøíle�itosti Dne dìtí jsme uspoøádali ve spolupráci s DDM zábavné
odpoledne pro všechny dìti ze sídlištì

* �áci IV. tøíd absolvovali výcvik na dìtském dopravním høišti a 37 jich
získalo prùkaz cyklisty

* �áci V. tøíd se zúèastnili besedy na téma Výchova k rodièovství
* výtvarné práce �ákù vystavujeme pravidelnì v cukrárnì na hotelu

Uplynulý školní rok byl vzhledem k výètu akcí opravdu nároèný, proto
si nejen dìti, ale i zamìstnanci školy zaslou�í prázdninový odpoèinek
k naèerpání nových sil.

Mgr. Dana Sláèíková, ZŠ Malé Pole
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Slovenští a èeští studenti byli svìdky slavnostního zahájení výstavy,
které provedli zleva: místostarosta mìsta Slavièín Jaroslav Konèický,
velvyslanec ÈR v SR Vladimír Galuška, starostka obce Uhrovec Zuzana
Máèeková a øeditelka kulturního støediska v Uhrovci Elena Beštová.
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Gymnázium Jana Piveèky
Slavièín
INTERREG III.A2006

projekt INTERREG IIIA Uhrovec - Slavièín

Výtvarný plenér

SOUTÌ� - 1. místo v kraji

SOUTÌ� - 2. místo v ÈR

Státní zkoušky v cizím jazyce

Po stopách ¼udovíta Štúra

Od 19. 6. do 22. 6. 2006 se studenti vyšších roèníkù zúèastnili se
studenty z partnerské školy Gymnázia v Dubnici nad Váhom výtvarného
plenéru v rámci projektu INTERREG III.A v Ro�novì pod Radhoštìm.

Dìvèata z ni�ších roèníkù osmiletého studia zvítìzila v krajském kole ve
volejbalu pro ZŠ a víceletá gymnázia. O tento úspìch se nejvíce zaslou�ily
Lucie Váòová, Pavla Mitášová, Lenka Fibichová, Aneta Parýzková, Katka
Miklasová, Barbora Manová,Tatiana Macháèová.

Nìkolik dìtí naší školy se zúèastnilo soutì�e „Nìmci a jejich východní
sousedé“. Soutì� poøádalo Koordinaèní centrum èesko-nìmeckých
výmìn mláde�e TANDEM. Mezi 209 pracemi obsadili naši �áci 2. místo
v kategorii „Psát a tvoøit“. Blahopøejeme.

Tøi studentky naší školy Lenka Fojtù, Jana Honková a Martina Drgová
úspìšnì slo�ily státní zkoušky v jazyce nìmeckém. Jedna studentka
Lenka Semelová v jazyce anglickém. K pìkným výsledkùm blahopøejeme.

Byl ètvrtek, 8. èervna èasnì ráno a celá naše tøída kvarta u� musela být
nastoupena u autobusu, který nás mìl dopravit do slovenského mìsteèka
Uhrovec. Jeli jsme toti� na výlet, ale ne jen tak na ledajaký, neèekalo nás
�ádné opalování na sluníèku ani jiné letní radovánky (i kdy� poèasí nám
pøálo), nýbr� vzdìlávání, a to o slovenském buditeli L'udovítu Štúrovi. Hned
po pøíjezdu nás všichni mile pøivítali a po pár rozhovorech do místního radia
a televize (na chvíli jsme si pøipadali jako hvìzdy:)), nám naši prùvodci
sdìlili program všech tøí dnù, které jsme v Uhrovci strávili. Ale abych byla
pøesná, neprocházeli jsme Uhrovcem celé tøi dny sem a tam. Navštívili
jsme Zvolen, Ostrú Lúku, zøíceninu hradu Dìvín, Trenèín i s hradem,
Bošácku Dolinu a Bratislavu. Bylo toho sice opravdu mnoho, leè s dobrou
náladou a s úsmìvem jsme staèili tempu místních historikù, kteøí svùj
výklad umìli opravdu krásnì podat a neskuteènì jej pro�ívali. Není divu, �e
jsme si z tohoto výletu odnesli nejen krásné vzpomínky a kontakty na naše
nové kamarády, ale také vìdomosti, které urèitì ještì v �ivotì mnohokrát
uplatníme. Dìkujeme.

Klára Hrnèiøíková, tøída kvarta

IV. Kategorie (16 let a více)
1. místo Petra Soukupová, Gymnázium Jana Piveèky
2. místo Kateøina Frýzelková, ZUŠ Slavièín
3. místo Iva Urbaníková, Gymnázium Jana Piveèky

Èestné uznání Kateøina Frýzelková, ZUŠ Slavièín
Èestné uznání Petra Maèková, Silvie Petrášová, SOU Slavièín - Divnice

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
PROGRAM INTERREG IIIA ÈR - SR

VE STOPÁCH MINULOSTI K SOUÈASNÉMU VZTAHU ÈECHÙ A SLOVÁKÙ
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SOCRATES

Úøední hodiny pro veøejnost o prázdninách

Setkání s nìmeckými studenty

Podìkování øeditele

Poslední fáze práce na projektu Comenius se uskuteènila spoleènì
s nìmeckými studenty gymnázia z Diepholzu, kteøí navštívili Gymnázium
Jana Piveèky ve dnech 22. 6. - 28. 6. 2006.

I pro nì byl pøipraven bohatý program od návštìvy Muzea J. A. Komen-
ského v Uherském Brodì, Muzea obuvi ve Zlínì a� po sportovní zápolení
s našimi �áky. Hlavním úkolem však bylo zejména dokonèení práce na
projektu COMENIUS, na kterém se naši �áci podíleli spoleènì s fran-
couzskými a italskými kamarády u� od minulého roku.

Vìøíme, �e se i nìmeckým studentùm u nás líbilo, jako tomu bylo v mìsíci
kvìtnu v pøípadì setkání se studenty z Thouars a profesory z Castellam-
mare di Stabia, a �e pøátelství, která byla navázána, pøetrvají, i kdy� projekt
skonèí.

Vá�ení rodièe, milí pøátelé Gymnázia,
školní rok 2005-2006 se chýlí ke konci a nezbývá ne� krátce zhodnotit,

co znamenal pro naši školu. Prioritní snahou vedení je, aby Gymnázium
Jana Piveèky poskytovalo kvalitní všeobecné vzdìlání v regionu
zamìøené na pøírodní vìdy, informatiku a cizí jazyky a aby pøipravilo takové
studenty, kteøí v dnešní dobì najdou bez problémù po absolvování studia
uplatnìní na trhu práce. To, zda se tuto snahu daøí naplòovat, mohou
vyjádøit nìkteré ukazatele. Pøedevším je to poptávka po studiu (koeficient
pøevisu poptávky v roce 2006 je 1,34, co� je

v kraji), vyhodnocení celostátních srovnávacích testù v prùbìhu
studia (viz. www školy), maturitní zkoušky, úspìšnost u pøijímacích
zkoušek na atraktivní fakulty (lékaøská, filozofická, právnická,
pøírodovìdecká, farmaceutická, technická, celkem bylo pøijato na VŠ 95 %
maturantù), zahranièní aktivity (projekt Sokrates- Comenius, projekt
INTERREG IIIA), zapojení se do grantových schémat, mimoškolní a volno-
èasové aktivity, spolupráce s ostatními institucemi mìsta - nejenom tyto
ukazatele hovoøí o kvalitì školy. Rozhodnutí zøizovatele investovat témìø
sedm milionù korun v roce 2006 do rekonstrukce sociálních zaøízení a vý-
stavby støechy také jednoznaènì podtrhuje jeho vztah ke škole. Všechny
uvedené skuteènosti jsme Vám chtìli i prostøednictvím zpravodaje po celý
rok prezentovat, abyste si sami mohli udìlat úsudek o škole, její� existence
není samozøejmostí v jiných, stejnì velkých mìstech jako je Slavièín.

Nezbývá, ne� podìkovat Vám všem za jakoukoliv pøízeò, sponzorské
pøíspìvky a vìøit ve Vaši další podporu v rozvoji presti�ní školy. Pøeji všem
�ákùm a uèitelùm slavièínských škol ve zdraví a pøíjemnì pro�ité prázdniny.

Josef Maryáš,

:
pracovní dny od 09:00 - 11:00 hodin.

nad prùmìrem ostatních
gymnázií

øeditel

SOŠ Slavièín

Dru�ební setkání �ákù v Dubnici nad Váhom

�áci oboru Kuchaø-èíšník v praxi

Maturity v dálkové formì studia

Ve dnech 25. - 26.5.2006 se v Dubnici nad Váhom uskuteènilo dru�ební
setkání našich �ákù s partnerskou školou SOUS a E Dubnice n. V. �áci si
prohlédli tamìjší uèilištì, kde byly zároveò vystaveny práce �ákù obou škol,
mìsto Dubnice a nakonec zavítali i do lázeòského mìsta Trenèianské
Teplice. V pøátelské atmosféøe zmìøili studenti své síly i ve sportu. Chlapci
absolvovali florbalový zápas a dìvèata se utkala v odbíjené. �áci i peda-
gogiètí pracovníci si ze setkání odnesli mnoho nových poznatkù a zá�itkù.

K realizaci celé akce bylo vyu�ito prostøedkù z programu INTERREG IIIA
ÈR - SR.

�áci tohoto oboru se ka�doroènì podílejí na pøípravì rautù a tabulí pøi
pøíle�itostných akcích konaných v rùzných místech regionu. Letos
pøipravovali raut pro 200 osob v novì postaveném lázeòském domì
ANTOANETA v Luhaèovicích, který 31. kvìtna 2006 zahájil provoz. Tento
nový lázeòský dùm patøí spoleènosti Léèebné láznì Luhaèovice
Sanatorium Miramare, s. r. o. Týden pøed touto akcí pøipravovali raut pro
200 osob v kulturním domì Elektra.

Naši �áci se rovnì� podíleli na oslavách 750. výroèí zalo�ení mìsta
Slavièín pøípravou jednoduchých studených pøedkrmù a pøípravou tabulí
na Mìstském úøadì a v Sokolovnì.

Tímto zpùsobem se budoucí kuchaøi a èíšníci seznamují s praxí u�
v prùbìhu školního roku.

Jako jedna z mála škol ve Zlínském kraji poskytuje SOŠ Slavièín
mo�nost dálkového vzdìlávání v oboru Podnikání, které umo�òuje získání
maturitního vysvìdèení všem absolventùm uèebních oborù. Studium trvá
tøi roky a výuka probíhá jedenkrát týdnì v odpoledních hodinách. Letos
absolvovalo maturitní zkoušky 26 studentù, z toho 8 studentù prospìlo
s vyznamenáním, 17 prospìlo a 1 neprospìl.

Návštìva Vídnì

Exkurze pro �áky

Tak jako ka�dý rok se studenti oboru Sociální péèe sociálnìsprávní
èinnost zúèastnili 29. kvìtna poznávajícího zájezdu do hlavního mìsta
Rakouska. Tato aktivita probíhá jako souèást výuky nìmeckého jazyka
a nìmeckých reálií. Jejím cílem je poznat památky Vídnì a prohloubit si
komunikaèní dovednosti s rodilými mluvèími.

Letos studenti navštívili letní sídlo Habsburkù zámek Schönbrunn,
prohlédli si nejznámìjší historické a kulturní památky Vídnì Peterskirche,
Stephansdom, Haas- Haus, Staatsoper, Burgtheater, Hofburg, Parlament
aj. Absolvovali okru�ní cestu Vídní a zájezd zakonèili návštìvou zábav-
ného parku Prateru.

Naše škola poøádá pro �áky v prùbìhu roku nejrùznìjší exkurze
zamìøené tematicky podle oborù. �áci zde získávají konkrétní zkušenosti
a mají mo�nost zhlédnout v praxi, co zvolený obor obnáší.

Koncem kvìtna a zaèátkem èervna probìhla celá øada takovýchto
exkurzí napøíklad pro �áky oboru Mechanik seøizovaè mechatronik, kteøí
navštívili Tøinecké �elezárny, Èeskou Zbrojovku Uherský Brod a Tajmac
ZPS a. s. Zlín Malenovice.

Ani �áci uèebních oborù nepøišli zkrátka. Automechanici jeli do Brna na
mezinárodní výstavu AUTOTEC, kde zhlédli exponáty pøedních svìtových
výrobcù v oblasti nákladní a automobilové dopravy vèetnì bohatého
doprovodného programu.

Obrábìèi kovù, instalatéøi a mechanici elektronických zaøízení se
seznámili s provozem firem Prometal Slavièín a Èistírna odpadních vod ve
Slavièínì-Hrádku. Mgr. Jana Kubíèková

Zprávy z „domeèku pro dìti“
Je konec školního roku. Na „základkách“ zazvonil školní

zvonek naposledy na znamení, �e je konec jedné etapì,
jednomu školnímu roku. U nás v DDM nikdo �ádný zvonek
neuslyší. Tam v podstatì školní rok nekonèí.

Hned 1. èervence odjí�dí èást dìtí na desetidenní tábor na
horský hotel Martiòák. V pondìlí 10. èervence zaène týdenní tenisová
školièka, která skonèí v pátek 14. èervence. Od 31. èervence do 4. srpna
bude DDM hostit dìti týdenního pøímìstského tábora. Letní aktivity DDM
ukonèí tábor pro starší dìti. Odjí�dìjí, do oblasti Velkého Meziøíèí, do RS
Meziøíèka. Stráví tu celkem 11 pobytových dní (19. -29. srpna). Teprve 2
9. srpen 2006 bude pro nás teèkou za školním rokem 2005 - 2006.

Ale u� nyní je pøesto èas rekapitulovat. Je tøeba pøedevším podìkovat
všem tøem interním pracovnicím DDM Slavièín za jejich nelehkou práci,
která velmi èasto pøesahuje rámec pracovních povinností. Velký dík patøí
všem externím pracovníkùm našeho zaøízení, vedoucím zájmových krou�-
kù, za jejich péèi o dìti ve školním roce 2005 - 2006. I znaèná èást tìchto
pracovníkù obìtovala dìtem èas nad rámec svých povinností. Podìkování
patøí všem dobrovolným pracovníkùm, kteøí nám v prùbìhu školního roku
i v období prázdnin pomáhají. Pomáhají pøi spoustì pøíle�itostných akcích
rùzného charakteru, a� ji� krátkodobých nebo dlouhodobých (tábory).
Podìkování patøí dále všem subjektùm, firmám, s nimi� jsme ve školním
roce 2005 - 2006 spolupracovali. Zøizovateli za pochopení a podporu, které
se nám dostává, co� není v�dy a všude samozøejmostí.

Louèíme se starým školním rokem a pøipravujeme se ji� nyní na ten nový
s pøáním, aby svou nabídkou co nejvíce naplnil oèekávání tìch, jim� je
pøedevším urèen, tj. dìtem školního vìku. Nezapomínáme ale ani na další
vìkové, cílové skupiny. Prostì, a� se v novém školním roce otevøou opìt
dveøe škol po dvoumìsíèních prázdninách, pak nezapomeòte, �e je tu
i „domeèek pro dìti“ se svou nabídkou.

Mìli jsme ve školním roce 2005 - 2006 v zájmových krou�cích našeho
zaøízení pomìrnì dost pøedškolákù. Budeme rádi, kdy� se k nám po
prázdninách zase vrátí, tak jako dìti školního vìku. Tìm z nich, kteøí pùjdou
v záøí poprvé do školy, pøejeme, a� první den vykroèí tou správnou nohou.
Na novou, dlouhou devítiletou cestu povinností, ale i radostí a zá�itkù.

A pokud se nìkdo z dospìlých domnívá, �e by nám mohl a chtìl pomoci
obohatit naši nabídku zájmových krou�kù na nový školní rok, pomoci nám
s péèí o dìti, pak ho uvítáme s radostí.

Zaèíná èas tolik oèekávaných prázdnin a dovolených. Pøeji vám, a� se
vše vydaøí tak, jak si to ka�dý z vás pøedstavuje.

PaedDr. Zdenka Odehnalová, øeditelka DDM Slavièín

Krásné tøi roky s tìmi nejmenšími
Chtìla bych podìkovat hlavnì rodièùm dìtí z krou�kù Veselého malo-

vání I, II, III, �e vodily dìti i pøes nepøízeò poèasí, v zimì. V tomto krou�ku
byly i dìti dojí�dìjící.

Dìtem patøí také velká pochvala za to, �e byly šikovné a moc se sna�ily.
Tìm, co pùjdou po prázdninách do školy, pøeji, a� se jim daøí a mají se moc
dobøe, a� jsou tak hodní jako v krou�ku.

Tìm, s nimi� se po prázdninách uvidíme, pøeji pìkné léto. Jsem pyšná na
to, �e nápad, který vzešel, se opravdu vyplatil, proto�e není nic krásnìjšího,
ne� vidìt rozzáøená oèièka dìtí a také pøekvapených rodièù nad tím, co�e
to jejich dìti doká�í.

Moc dìkuji všem, tìšilo mnì s vámi spolupracovat.
Vlasta Ïaïanová, vedoucí zájmových krou�kù Veselého malování

SS ¡OO S¡
SLAVIÈÍN



Slavièínský zpravodaj 7 2006/ Strana 11

JEREVAN
OZDOBOU FOTBALOVÉ SHOW
V sobotu 17. 6. se JEREVAN Slavièín zúèastnil velké fotbalové show,

kterou uspoøádalo Centro Zlín. Ve stolním fotbale �ivých hráèù se utkalo
šest týmù rozdìlených do dvou skupin. Ve skupinì A zmìøili síly FC
Slovácko, Proton Zlín (basketbal) a HC Hamé. Ve skupinì B pak Jerevan,
ACS Malenovice (hokejbal), Carrefour Zlín.

JEREVAN ve skupinì nejprve zdolal „zlatým gólem“ v prodlou�ení
hokejbalisty Malenovic 6 : 5 a poté i Carrefour Zlín 8 : 2.

Ve finálovém utkání JEREVAN rozstøílel HC HAME 11 : 4. Pro všechny
dru�stva byl turnaj pøíjemným zá�itkem a všichni úèastníci se velmi dobøe
bavili. JEREVAN opìt skvìle propagoval nejen sálovku, ale i Slavièín.

Do bojù neèekanì zasáhl i místostarosta Jaroslav Konèický, který pøijal
pozvání a nahradil chybìjícího hráèe v dru�stvu hokejbalistù z Malenovic
v boji o 5. - 6. místo. Jeho neomylná rozehrávka a vstøelená branka
z pozice obránce pøispìla k vítìzství malenovických hokejbalistù v tomto
boji a k zisku 5. místa.

„Proti JEREVANU bych nenastoupil,“ øekl místostarosta, naèe� se
vychytrale vyfotil s vítìzným týmem (viz foto).

Sestava JEREVANU: R. Tyl - T. Švach, M. Dorùšek, M. Ocelík, P. Švach,
F. Macek, I. Svìtlík a Zb. Trllo.

Leoš Minarèík

9. roèník turnaje v nohejbalu trojic
a v ku�elkách - JEREVAN cup 2006

Ji� 9. roèník tradièního turnaje v nohejbalu trojic a v ku�elkách
jednotlivcù poøádá

oddíl sálové kopané SK JEREVAN Slavièín

Zaèátek je naplánován na 8:00 hodin
a zájemci se mohou pøihlásit

u Petra Koseèka nebo na tel. 604 371 905,

popø. mailem - do 3. 7. 2006.

Obèerstvení zajištìno, srdeènì Vás zvou poøadatelé z JEREVANU.

dne 5. 7. 2006

na antukových kurtech v Zámeckém parku
a v místní ku�elnì.

pekosan@seznam.cz -

Zhodnocení florbalové sezony
dru�stva starších �ákù
SK Snipers Slavièín
Obrovský zájem slavièínské mláde�e o florbal pøitáhl do øad Sk Snipers

novou generaci dru�stva starších �ákù, která vystøídala úspìšný pøedchozí
tým, nyní bojující za „B“ mu�stvo mu�ù.

Omlazený tým starších �ákù tvoøili následující hráèi: J. Bezdìk, M. Pa-
velka, M. Machala, L. Peléšek, L. Jurèa, T. Studeník, Š. Viceník, F. Saòák,
M. Zvonek, M. Bartoš, E. Argaláš, T. Kvapil, J. Diatel, R. Studeník a O. Bo-
èek. Realizaèní tým tvoøili trenéøi: Daniel Novák, Ondøej Svoboda a Petr
Pazdera, dru�stvo mladších �ákù trénovali: Radim Pokorný a Filip Pape�.

Pøi pohledu soupeøù na soupisku našeho dru�stva èasto vznikal dojem,
�e dru�stvo slavièínských (slo�ené pøevá�nì z èlenù kategorie mladších
�ákù roèníku 1992) lehce podlehne protivníkovi, avšak opak byl pravdou.
Hoši díky kvalitní technické a fyzické pøípravì bez respektu válcovali
i o hlavu vìtší soupeøe. Vyhráli 8 zápasù v øadì a po zásluze jim patøila
druhá pøíèka v tabulce. Bohu�el vinou nezkušeností a absencí klíèových
hráèù v druhé polovinì sezony �áci klesli na koneènou 4. pøíèku
Jihomoravské ligy starších �ákù, i tak je to pro tento mladý tým velký
úspìch a zároveò pøíslib do budoucnosti pro slavièínský florbal.

Významného individuálního ocenìní dosáhl František Saòák, který byl
pozván na celostátní výbìr za Jihomoravskou florbalovou unii v Pelhøi-
movì. Na kempu si mìl mo�nost zahrát proti budoucím extraligovým
hráèùm z Prahy, Ostravy a dalších velkých mìst.

Za cílem získání nových kontaktù a završení �ákovské sezony odjeli
mladí Snipeøi na mezinárodní turnaj do Trenèína, kde se postupnì pomìøili
s kluby z Nitry, Trenèína a �iliny. Všechna klání bez problémù vyhráli a ob-
sadili 1. pøíèku, nejlepším støelcem turnaje byl vyhlášen Erik Argaláš
s 9 brankami.

Za celou sezonu a pøíkladnou reprezentaci bych hráèùm chtìl podìkovat
a popøát jim, aby jim nadšení a tréninková trpìlivost vydr�ela i do dalších
let. Rád bych touto cestou také podìkoval vedení Sk Snipers za podporu,
nemalý dík všem trenérùm mláde�nických dru�stev.

Bc. Daniel Novák

Jaký byl letošní - 11. roèník Bìhu
Terryho Foxe ve Slavièínì?

Modeláøi na konci školního roku

Byl velmi pøíjemný den, slunný témìø letní den, který pøilákal 11. èervna
2006 do areálu Sokolovny celkem 165 lidí, z toho 128 dìtí.

Co stojí za zmínku?
* podìkování zøizovateli za postoj k akci
* podìkování sponzorùm akce za finanèní pomoc: Mìstskému úøadu ve

Slavièínì,TVD Slavièín, panu Šuráòovi, majiteli Nábytku ve Slavièínì -
Hrádku, firmì AG Staving Slavièín - Hrádek. Za materiální pomoc patøí
podìkování tìmto slavièínským sponzorùm: firmì Slavela, zastoupená
Ing. A. Hubíkem, firmì BTC Slavièín, firmì Slavi Slavièín, Komerèní bance
Slavièín, paní Málkové z cukrárny hotelu Slavièan, VZP Slavièín, zastou-
penou Ing. M. Lysákovou, panu Šuráòovi, majiteli Nábytku ve Slavièínì -
Hrádku, firmì PROMETAL Slavièín, Kowagu Slavièín, VTÚVM Slavièín,
CAMu Slavièín, firmì Koudela Slavièín, MALSPEDu Slavièín a Infocentru
Slavièín.

*naše podìkování dále patøí místnímu oddìlení Policie ÈR Slavièín
a Kynologickému klubu Slavièín za zpestøení doprovodného programu
k hlavní akci

*velké podìkování patøí hlavnímu spolupoøadateli této významné
humanitární akce, Klubu èeských turistù ve Slavièínì, jmenovitì panu
Františku Kovaøíkovi

Pøed koncem letošní „modeláøské sezóny“ jsme navštívili tøi dùle�ité
akce.

První byla bodovací veøejná soutì� „Balejkùv pohár“ a „Memoriál
F. Louckého“ konaná 20. kvìtna 2006 v Brumovì - Bylnici. Pro naše mode-
láøe to znamenalo generální zkoušku pøed mistrovstvím republiky a myslím
si, �e výsledky tomu odpovídaly. Za mladší �áky se zúèastnili a umístìní
získali:

Petr Zupko - 1. místo - bojová technika v mìøítku 1:72 a 1. místo - bojová
technika v mìøítku 1:35

Ondøej Hájek - 1. místo za dioramata a 2. místo za dioramata.
Starší �áci: Ludìk Matula - 1.místo - bojová technika v mìøítku 1:35
Junioøi: Ondøej Fibich - 1. místo - bojová technika v mìøítku 1:72, 1.místo

- figurky a 3.místo - letadla v mìøítku 1:72
Radim Kozubík - 2. místo - bojová technika v mìøítku 1:72.
Druhá a tøetí akce byla soutì�ní výstava ve Studénce, nazvaná

„Studénecká køídla“ a s ní soubì�nì probíhající „Mistrovství republiky
�ákù, stavitelù plastikových modelù“. Bodovací soutì�ní výstavy se
zúèastnili a následujícím zpùsobem uspìli:

Petr Matula 2. místo a Ondøej Hájek - 2. místo za mladší �áky.
Ondøej Fibich a Radim Kozubík - 3. místa za juniory.
A za seniory Ing. Martin Procházka - 1. a 3. místo a Tomáš Hájek - 2. a 3.

místo.
Nejvyšší ocenìní ovšem zaslou�í ti, kteøí nás reprezentovali na

mistrovství republiky. Byli to Ludìk Matula a Petr Zupko. O nároènosti této
akce nejlépe hovoøí fakt, �e rozhodèí strávili nad modely více jak 10 hodin
a bodové hodnocení bylo s rozdílem desetin bodù.

Petr Zupko vybojoval za mladší �áky 6. místo a Ludìk Matula, kterému
1. místo uniklo o pouhých 3,67 bodu, byl tedy druhý. I tak je to obrovský
úspìch, za kterým se skrývají mìsíce a roky poctivé modeláøské práce.
Obìma chlapcùm gratuluji.

Tomáš Hájek,

* nejvìtší podìkování však patøí všem tìm, kteøí jste pøišli - a po-
mohli. V tento den byla vybrána finanèní èástka ve výši 5 434 korun.
Za ty, jim� tyto peníze pomohou, za všechny potøebné DÌKUJEME!

DDM Slavièín - hlavní poøadatel akce

vedoucí modeláøských krou�kù pøi DDM Slavièín



KÈT Slavièín poøádá
XXXVI. roèník etapového pochodu

SLAVIÈÍNSKÁ ŠEDESÁTKA

TRASY:

START:

PREZENTACE:

UBYTOVÁNÍ:

STARTOVNÉ:

Pøihlášky

1. den

2. den

- Vsetín - Nivy - Chléviska - Kopøivná -Sedlo Hranica - Na
Strá�ích - Sirákov - Vartovna - Široká - Vrchy - Pozdìchov - Pod
Svéradovem - Ploština - Drnovce - rekreaèní zaøízení ELSEREMO

- Drnovice - Vysoké Pole - Suchý Vrch - Doubrava
(rozhledna) - Klokoèí - Spletený Vrch - Slopné - Uhliska - Lipová -
Piveèkùv park - Slavièín

Sobota 26. srpna 2006 v 7:30 hodin od haly Sportovních klubù ve
Slavièínì

Pátek 25. srpna od 18:00 - 21:00 hodin v hale SK ve Slavièínì
Sobota 26. srpna od 6:00 hodin v hale SK ve Slavièínì

Pátek - hala Sportovních klubù ve Slavièínì (vlastní spacák)
Sobota - rekreaèní støedisko Elseremo v Drnovicích

200,- Kè (zahrnuje dopravu osob a zavazadel, polopenzi a ubytování)

Pochod je urèen pro osoby starší 15 let, uskuteèní se za ka�dého poèasí
a na vlastní nebezpeèí.
Pøípadné úpravy pochodu lze dohodnout na místì s organizátorem.
Doporuèujeme mapy è. 93 - Vizovické vrchy, è. 94 - Hostýnské vrchy

zašlete do 18. 8. 2006 na adresu:
František Kovaøík, Okru�ní 597, 763 21 Slavièín,

tel.: 577 343 075
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Slavièínské fotbalové legendy hrály
na Slovensku
V sobotu 17. 6. 2005 startovali slavièínští „starší páni" na turnaji ve

slovenském partnerském mìstì Uhrovci u Bánovcù nad Bebravou
u pøíle�itosti 85 let organizované tìlovýchovy v Uhrovci. V prvním utkání
porazili brankou Petra Koseèka domácí tým 1 : 0. Ve druhém utkání se
Slavièané pøedstavili proti týmu slovenských Vyvolených (Desperato, Kiko,
Luis, Rišo...) a s podstatnì mladším soupeøem dlouho dr�eli krok, ale
v závìru Slavièané pøeci jen inkasovali 2 branky. V posledním utkání
slovenští Vyvolení remizovali s domácím Uhrovcem 2 : 2. V celkovém
poøadí obsadili Slavièínští druhé místo a za své výkony sklidili uznání i od
bratislavského Slovanu, který nastoupil v hlavním utkání proti domácímu
týmu hrající okresní pøebor. Slovan jako nováèek 1. slovenské ligy
nakonec vyhrál 8 : 0.

Sestava Slavièína: J. Pres - E. Haraga, I. Holek, L. Argaláš, Št. Heiník,
M. Adámek, J. Smolek, Br. Münster, P. Koseèek, P. Floreš, M. Novák -
støídali P. Kováè a R. Fryzelka

Slavièínští veteráni mají svùj program velmi nabitý, nebo� v srpnu cestují
znovu k utkání do Uhrovce, zaèátkem záøí startují na turnaji v Lovèi
u Zlatých Moravcù, dále hrají na turnaji ve Vlachovicích a na svém stadionu
pøivítají moravské Vnorovy a na mu�stvo èekají další derby utkání proti
svým vrstevníkùm ze Štítné, Šanova a Bylnice. Jeden turnaj ji� mají
slavièínští fotbalisté za sebou, kdy� v turnaji konaném u pøíle�itosti oslav
750 let první písemné zmínky o Slavièínu nakonec obsadili druhé místo.

Petr Koseèek

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

MIKROPROJEKTÙ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Srdeènì všechny zveme na

dvojboj:

v zámeckém parku Slavièín
Poplatek za manèaft 150,- Kè
Bohaté obèerstvení zajištìno!

Uzávìrka pøihlášek a informace
do 17. èervence 2006 - tel: p. Hrnèiøík 602 506 990

III. roèník

nohejbal - ku�elky

Zájezd na termální koupalištì
V sobotu 27. kvìtna uspoøádal Denní stacionáø pro seniory

ve Slavièínì-Hrádku, provozovaný Charitou sv. Vojtìcha
Slavièín, zájezd na termální koupalištì Podhajská na Slovensku.

Zájezdu se zúèastnili nejen klienti stacionáøe, ale také obèané
našeho mìsta. V autobusu vládla dobrá nálada a všichni se u� tìšili
na krásný areál se 6 bazény. Koupání ve vodì teplé 35 - 38 C, která
má slo�ení velmi blízké vodì v Mrtvém moøi, vyhledávají hlavnì lidé
s pohybovými problémy. I kdy� jsme odjí�dìli ze Slavièína za deštì,
na Slovensku nám poèasí pøálo. Všichni úèastníci zájezdu pro�ili
krásný den, a jak vìøí, zmenší i svoje zdravotní potí�e. Jeden den
strávený v léèivé vodì ovšem nestaèí. Proto plánujeme a� do
podzimních mìsícù ještì více takových vydaøených zájezdù.

Tento zájezd nebyl jedinou akcí, kterou stacionáø tento rok
uspoøádal. V únoru se konala pøednáška MUDr. Jiøího Fabíka z Brna
o pomoci pøi bolestivých stavech s mo�ností pøímého uvolnìní.

o o

V dubnu si pøipravily dìti z mateøské školy v Hrádku pod vedením
svých uèitelek ke Dni matek hezké pásmo písnièek a taneèkù pro
klientky stacionáøe a obyvatelky penzionù v Hrádku. Za to jim patøí
naše podìkování.

Dìkujeme také panu Zdenku Durïákovi za darování májky. Pøi
jejím kácení se sešli obyvatelé penzionù s èlenkami Klubu dùchodcù
ve Slavièínì a pro�ili spoleènì pìkné odpoledne.

Blanka Pazderová

Oznámení

(Anglie),
Horní námìstí è. 98

Otevøeno
Po - Èt 9 - 16 hodin

Tel. 605 282 524
(Kateøina Kostková)

Novì otevøená
prodejna

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

oznamuje, �e

na Horním námìstí ve Slavièínì bude prodávat

120,- – 140,- Kè/ks
100,- Kè/ks

50,- – 65,- Kè/ks
80,- – 120,- Kè/ks
220,- – 260,- Kè/ks

a krmivo pro drùbe� a králíky.

Drùbe� si mù�ete i objednat na tel.

ve støedu 7. èervna 2006
od 15:00 do 16:00 hodin

kuøice hnìdé a èerné
chovné kohouty
brojlerová a francouzská
káèata
housata
brojlerové krùty

572 594 838, 572 595 314.

inzerce
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA kvìten
NAROZENÍ

SÒATEK

ÚMRTÍ

Michalu a Petøe Jelínkovým syn Filip
Petru a Janì Karasovým dcera Anna
Romanu Sáblíkovi a Janì Lysákové dcera Kristýna
Romanu Matouchovi a Janì Jirsové dcera Barbora
Kamilu a Petøe Húš�ovým dcera Kateøina
Petru a Veronice Cuøínovým dcera Viktorie
Štìpánu a Alenì Matìjkovým dcera Kateøina
Liboru Èí�ovi a Janì Bobálové dcera Viktorie
Dušanu Bulejkovi a Reginì Hrabinové dcera Viktorie
Petru a Pavle Tichým dcera Klára
Tomáši Svobodovi a Michaele Koníèkové syn Otakar
Pavlu a Marii Ševèíkovým dcera Pavlína

David Pešek a Marie Štefaníková

4. 5. 2006 Jiøina Neumanová, 50 let, Slavièín
14. 5. 2006 Ing. Peter Cabák, 73 let, Slavièín
16. 5. 2006 František Rak, 69 let, Slavièín
21. 5. 2006 Pavel Barboøík, 59 let, Slavièín
21. 5. 2006 Josef Pechal, 78 let, Slavièín
22. 5. 2006 Zdenìk Kupèík, 69 let, Bohuslavice
24. 5. 2006 Rozálie �ušková, 92 let, Slavièín
31. 5. 2006 Ludmila Janèaøíková, 56 let, Slavièín

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

„Odešel jsi mladý, tak osud si to asi pøál, avšak
ve vzpomínkách �iješ s námi dál.“

Za tichou vzpomínku dìkují man�elka
a rodièe z obou stran.

Dne 8. èervence 2006 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí pana

ze Slavièína.
Vojtìcha ZABLOUDILA

„�ivot se nezastaví, jde dál. Jen smutná
vzpomínka zùstává nám.“

S láskou vzpomínají man�elka a synové
Eduard, Zdenìk a Jiøí s rodinami.

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

pan ze Slavièína.Eduard KLECH

„Odešel, ale zùstal v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.“

S láskou a úctou vzpomínají man�elka a dcera
s rodinou

Dne 20. èervence 2006 vzpomeneme nedo�ité
75. narozeniny pana Ing. ze

Slavièína.
Všichni, kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.

.

Lubomíra ŠTÌTINY

Dne 29. èervence 2006 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí paní z Hrádku.

Opustila nás ve vìku 79 let.
Marie ØEHÁKOVÉ

S láskou a vdìèností vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Dne 19. èervence 2006
vzpomeneme 15. výroèí úmrtí paní

ze Slavièína.
Dne 23. èervna 2006 jsme

vzpomnìli 13. výroèí úmrtí pana
ze Slavièína.

Bla�eny RAKOVÉ

Vojtìcha RAKA

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

ze Slavièína.

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

Josefem VACULOU

Františkem RAKEM ze Slavièína.

Man�elka Elena, synové Josef, Igor a Ludìk s rodinami

Zarmoucená rodina

Dne 30. èervence 2006 vzpomeneme 35. výroèí
úmrtí pana z Nevšové.

Dne 28. 8. 2006 by se do�il 90 let.
Aloise PEŠKA

Vzpomínají syn a dcera s rodinou.

KULTURA

Vzpomínají syn Eduard, dcera Vojtìška a dcera Bla�ena
s rodinami a vnouèata.

MUDr. Petr Zemèík 30. 6. - 7. 7. 2006oznamuje, �e ve dnech
neordinuje. Zastupuje MUDr. Malotová - na poliklinice.

MUDr. Zabloudil 10. 7. - 21. 7. 2006oznamuje, �e ve dnech
neordinuje. Zastupuje MUDr. Èastulíková.

MUDr. Jolana Malotová,
10. 7. do 21. 7. 2006

neordinuje.

praktická lékaøka pro dospìlé, oznamuje, �e
ve dnech od z dùvodu èerpání dovolené

Zastupuje MUDr. Zemèík ve svých ordinaèních hodinách.

FOTOATELIÉR Josef Floreš
oznamuje,

�e v období školních prázdnin
bude upravena provozní doba následovnì:

ÚT - ÈT 14:30 - 17:00 hod.

NOVÌ otevøená KOSMETIKA
Šárka KOSTKOVÁ

(�lutá budova za bývalou plynárnou) 1. patro

Út - Èt 14:30 - 18:00 Po, Pá a mimo provozní dobu dle objednávek

Mobil: 605 268 174

PRONAJMU místnost v náro�ním domì - Horní námìstí 839, Slavièín
- místo videopùjèovny, tel. 577 343 256, 577 341 986.

VÝSTAVY
4. 7. - 30. 8. ISLAND ICELAND - výstava fotografií Standy NAVRÁTILA
ze Zlína
do 15. 9. BAREVNÉ PUTOVÁNÍ - olejomalba Marie NOVÁKOVÉ

Infocentrum

Galerie Jasmín

Restaurace „Zámek“ ve
Slavièínì Vás srdeènì zve

ka�dý pátek na

Zaèínáme od 17:00 hodin,
grilujeme za ka�dého poèasí.

Bli�ší informace na
plakátech.

Informace o rezervaci
na tel. 577 341 749.

grilování.
Rozšíøili jsme pro Vás sortiment toèených

piv. Kromì dosud nabízených piv Gambrinus
10°, Staropramen 10° a Granát máte nyní na
zkoušku pøíle�itost ochutnat na zahrádce
restaurace U Talafy i piva Patriot 11° a svìtlý
le�ák Extra 12° z pivovaru Janáèek Uherský
Brod. Chtìli bychom tímto nabídnout našim
zákazníkùm mo�nost vìtšího výbìru piva
a zároveò pøispìt k podpoøe regionálního
výrobku, který je v posledních letech vysoce
hodnocen a vítìzí i v mezinárodních
soutì�ích.

Pohádkový les
Nadace Jana Piveèky a divadelní soubor SemTamFór oznamují všem
dìtem i dospìlákùm, kteøí si oblíbili procházku v Piveèkovì lesoparku
a okolí, �e letos se uskuteèní ne na zaèátku prázdnin, jak tomu bylo v letech
minulých, ale na jejich konci dne 2. záøí 2006 od 14:00 hodin.

www.utalafy.cz
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�nedìle 2. 21:00 hodin
Nová dobrodru�ství odvá�ného kolouška Bambiho a jeho kamarádù:

Velkého kní�ete, Dupíka, Kvítka, Filiho, Výra a dalších postavièek, které budete
znám z prvního dílu pùvabné animované pohádky. Premiéra amerického kresleného
filmu .

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. Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiøí Mádl, �ofie
Tesaøová, Tomáš Peè, Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Eva Holubová,
Tereza Duchková, Josef Vojtek, Dan Nekoneèný, Jitka Schneiderová. Nový èeský
film.

Letní teenagerovská komedie re�iséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem
a Jirkou Mádlem v hlavních rolích, plná smíchu, napìtí a trapasù z neèekaných
situací. Komedie nejen pro -náctileté. Svoje si v nìm najde i generace jejich rodièù,
kterým se po bezstarostnosti prvních lásek u� jen stýská. Veronika
Freimanová, Pavla Tomicová, Milan Šteindler, Oldøich Navrátil, Jiøina Jirásková…

Karel Janák. Premiéra nového èeského filmu.

Pøíbìh lásky bílého indiána Františka a romské sestøièky Marie.
Filmový debut Dana Wlodarszyka o vztahu, kterému brání nejen lidská nesná-
šenlivost. Tomáš Masopust a Denisa Demeterová. Premiéra nového èeského
filmu.

Podivná vra�da správce Louvru vyvolává sérii dalších
záhad a tajemství, které by mohly zvrátit dávné názory a mýty. Adaptace románu
Dana Browna. Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Alfred Molina, Paul
Bettany. Ron Howard. Premiéra amerického thrilleru.

Trippovi je pìtatøicet a vùbec nemíní se hnout z domu. Co zbývá jeho
zoufalým rodièùm? Obstarat si rozkošnou Paulu, která má chytrý plán jak jejich
synáèka koneènì postavit na vlastní nohy. Matthew McConaughey, Sarah
Jessica Parker, Zooey D. Tom Dey. Premiéra americké komedie.

Vstupné 64 + 1 Kè

úterý 4. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

ètvrtek 6. 21:00 hodin Vstupné 64,- Kè

nedìle 9. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

úterý 11 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

ètvrtek 13. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

BAMBI 2

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

RAF�ÁCI

INDIÁN A SESTØIÈKA

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
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nedìle 16. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

úterý 18. a støeda 19. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

ètvrtek 20. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

nedìle 23. a úterý 25.

ètvrtek 27. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

nedìle 30. 21:00 hodin Vstupné 64 + 1 Kè

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA

HORY MAJÍ OÈI

MISSION: IMPOSSIBLE 3

UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEÈKA

- Komedie podle románu a scénáøe nejpopulárnìjšího
souèasného èeského spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspìch Románu
pro �eny. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyrá�í skupinka cestujících vstøíc
velkým oèekáváním. Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana
Štìpánková, Kvìta Fialová, Jitka Kocurová, Ondrej Koval. Jiøí Vejdìlek. Nový
èeský film.

Doba ledová pomalu konèí a Manny, Sid a Diego musejí
vzdorovat dalšímu ohro�ení. Tající led hrozí promìnit jejich rajské údolí v jeden veli-
ký rybník. Premiéra druhého dílu úspìšné americké animované komedie

.

- Pùvodnì mìlo jít o nevinný výlet. Kdy� však otec Bob uèiní nejhorší
rozhodnutí ve svém �ivotì jet zkratkou pøes pouš�, maléry jsou bez konce. Porouchá
se auto uprostøed vyprahlé pustiny a o �ivot jim usilují zmutované zrùdy...Remake
hororu z roku 1977. Premiéra amerického filmu. Michael Bailey Smith, Tom
Bower, Ted Levine, Kathleen Quinlan. AlexandreAja.

coby specialista na „nemo�né“ mise potøetí
zachraòuje svìt. Ve høe je králièí packa, novopeèená man�elka a zloduch s tváøí
Capoteho. Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Keri Russell,
Ving Rhame J. J.Abrams. Premiéra amerického dobrodru�ného thrilleru.

Reverend Walter Goodfellow tak zabraný do psaní
„perfektního kázání”, �e ani netuší, �e jeho man�elka ho podvádí nebo �e jeho
dorùstající dìti jsou chuligáni. Tou�í po spáse a ta pøichází v podobì Grace
okouzlující, diskrétní hospodynì, která se rozhodne vzít vše do svých rukou a zbavit
mìsto všech špinavých tajemství. Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas,
Maggie Smith, Patrick Swayze. Niall Johnson. Premiéra americké komedie.
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Zmìna programu vyhrazena. Všechna pøedstavení jsou uvádìna v LETNÍM KINÌ.
Zahranièní filmy bez uvedení verze jsou v pùvodním znìní s èeskými titulky.

Za nepøíznivého poèasí, vzhledem k rekonstrukci stálého kina,
promítá se pouze v letním kinì.

Informace na telefonu 577 341 108, www.luhacovske-zalesi.cz.
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PØIPRAVUJEME NA ÈERVENEC  2006  V LETNÍM  KINÌ


