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V minulých letech se v našem mìstì zau�íval výraz DPS, co� znamená
domy s peèovatelskou slu�bou. V souèasné dobì je v u�ívání 93 tìchto
bytù. V centru mìsta bylo vybudováno 28 bytù, ve Slavièínì - Hrádku 63
a ve ètvrti Vlára jsou vyu�ívány 2 byty s peèovatelskou slu�bou. O tento
zpùsob bydlení je ze strany seniorù velký zájem.

Toho jsou si vìdomi i zástupci osadního výboru v Nevšové a proto jsme
pøipravili projekt s názvem „Dùm s chránìnými byty v Nevšové“. Úèelem
projektu je zmìna stavby, kde z nebytových prostor bývalé školy vznikne
6 bytových jednotek s mo�ností bezbariérového pøístupu pro osoby, které
mají ztí�ený pøístup k bydlení v dùsledku zvláštních potøeb vyplývajících
z vìku, èi zdravotních okolností jejich �ivota. Realizací této stavby bude mít
mìsto ji� k dispozici 99 bytù s peèovatelskou slu�bou.

Budova bývalé školy se nachází v zastavìné èásti Nevšové a byla
postavena koncem 19. století jako malotøídní škola. Obec tehdy odkoupila
zahradu od Josefa �áka è. 19 a Františka Dìdka è. 20 za 400 zlatých.
Stavbu øídil stavitel Novák z Vizovic a rozpoèet èinil 12 230 zlatých. 18. záøí
1898 byla škola vysvìcena a výuka zaèala 20. záøí tého� roku. Cesta ke
škole byla vybudována v roce 1926. Funkci školy pøestala budova plnit
v 80. letech minulého století. Od té doby byla vyu�ívána pouze
k pronájmùm pro podnikatelské úèely. V posledních letech budova chátrá
a pokud by nedošlo v krátké dobì k rekonstrukci, vedlo by to k její likvidaci.
Takový osud této dominantní historické budovy si však nepøejeme. Jsem
rád, �e se po mnoha letech našlo øešení, které zejména pro obèany
Nevšové bude nabídkou pro nové bydlení a souèasnì tento dùm zùstane
zachován pro další generace.

Na realizaci této investièní akce se nám podaøilo získat dotaci ze státního
rozpoètu ve výši 3,6 mil. Kè. Pøedpokládané náklady na stavbu jsou však
mnohem vyšší. Vzhledem k tomu, �e v souèasné dobì probíhá výbìrové
øízení na dodavatele stavby, pøesná èástka zatím není známa. Bude
k dispozici po ukonèení výbìrového øízení. Pøedpokládaný termín
dokonèení stavby je v závìru pøíštího roku. I kdy� akci teprve zahajujeme a
její podoba je pouze v projektové dokumentaci, mohou lidé, kteøí se

V èísle 7/2005 Slavièínského zpravodaje v èlánku „Další rozvoj
muzejnictví ve Slavièínì bude zajištìn za pomocí zdrojù Evropské unie“
jsem Vás informoval o zámìru mìsta rekonstruovat muzeum na
Horním námìstí. Jak bylo pøislíbeno, rekonstrukce byla dokonèena
v prùbìhu mìsíce èervence 2006. Investièní akci pod názvem
„Muzeum archeologie, tradièních øemesel a letecké bitvy nad
moravskoslovenským pomezím v roce 1944“ jsme mohli realizovat za
podpory Evropské unie z fondu ERDF z programu Iniciativy
Spoleèenství INTERREG IIIAÈR - SR.

V tìchto dnech probíhají práce na umístìní nových exponátù pod
vedením správce muzea Josefa Šèuglíka. Nové prostory budou vyu�ity
pro umístìní archeologických nálezù od nejstarších dob, stará èást
muzea bude vìnována letecké bitvì nad Bílými Karpaty a øada
exponátù bude rozšíøena o další fragmenty letadel, které se nám
podaøilo získat z Opatové u Trenèína. Nové prostory budou dále
doplnìny o nálezy ze soukromé sbírky pana Bohumila Diatela
z Rudimova, které našemu muzeu vìnovali jeho dìdicové. Za darované
exponáty jim touto cestou srdeènì dìkuji. V rámci spolupráce s Obcí
Uhrovec zde bude umístìna expozice, která nám pøiblí�í �ivot dvou
významných osobností Uhrovce ¼. Štúra aAlexandera Dubèeka.

Vzhledem k tomu, �e v souèasné dobì je období prázdnin
a dovolených, rozhodli jsme se uskuteènit slavnostní otevøení
rekonstruovaného muzea a zahájení provozu v nových prostorách
v mìsíci záøí 2006. Bli�ší informace a pozvánku ke slavnostnímu
otevøení naleznete v pøíštím èísle zpravodaje.

Realizací tohoto projektu byl tak za pomoci finanèních prostøedkù
Evropské unie uèinìn významný krok k rozvoji muzejnictví a turistiky ve
slavièínském regionu.

Ing. Pavel Studeník, starosta

zajímají o tento zpùsob bydlení, do projektové dokumentace nahlédnout
a sdìlit svùj pøedbì�ný zájem na odboru sociálních vìcí MìÚ Slavièín, kde
jim pracovnice sdìlí podmínky podání �ádosti a zpùsob vyøízení.
Projektová dokumentace bude k dispozici na odboru investic MìÚ Slavièín
a u èlena osadního výboru Nevšová Josefa Šèuglíka.

Všem, kteøí tento projekt podpoøili i tìm, kteøí zajiš�ují jeho realizaci, chci
touto cestou podìkovat a vìøím, �e se nám jej podaøí zdárnì dokonèit
a nejstarší budova v Nevšové tak zùstane zachována.

Ing. Pavel Studeník, starosta

Zùstane jedna z dominant Nevšové zachována?

Fotografie nevšovské školy z roku 1909

S l a v i è í n s k é m u z e u m
p ø e d s t a v í n o v é s b í r k y
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Rada mìsta Slavièín na svých zasedáních
konaných ve dnech 27. 6., 4. 7. a 18. 7. 2006 m. j.:

Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne 28. èervna 2006 mj.:
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r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3 zák. è. 40/2004 Sb.
o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních prací
„Sbìrný dvùr oplocení a brány“ za cenu obvyklou ve výši 270 069,- Kè
vè. DPH, uchazeèi Slu�by mìsta Slavièína, spol. s.r.o., Pod Kaštany 50,
763 21 Slavièín
s c h v á l i l a zakoupení sbírkových pøedmìtù pro mìstské muzeum.
Jedná se o motor ME 109, motor ME 110 a fragmenty letounu Ju 88
(podvozková noha, støed vrtule, kliková høídel) za kupní cenu 75 000,- Kè
bez DPH
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 - „Zalo�ení mìstského parku Slavièín“, za cenu obvyklou ve výši
170 000,- Kè vè. DPH, uchazeèi Stavby silnic a �eleznic, a. s., oblast
Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení slu�eb -
„Oprava komunikace u èp. 202 207 Hrádek“, za cenu obvyklou ve výši
2 222 412,- Kè vè. DPH, uchazeèi Stavby silnic a �eleznic, a. s., oblast
Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín.
r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst.3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení slu�eb
vypracování projektové realizaèní dokumentace na akci „Sanace sesuvu
Divnice“, za cenu obvyklou ve výši 175 000,- Kè bez DPH (208 250,- Kè),
uchazeèi CENTROPROJEKT, a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
s c h v á l i l a uzavøení dohody mezi Mìstem Slavièín a obcí Lipová
o úhradì pomìrné èásti neinvestièních výdajù na �áky mateøské školy
zøizované Mìstem Slavièín
s c h v á l i l a uzavøení dohody mezi Mìstem Slavièín a obcí Rudimov
o úhradì pomìrné èásti neinvestièních výdajù na �áky mateøské školy
zøizované Mìstem Slavièín
s c h v á l i l a uvolnìní investièní dotace z rozpoètu mìsta na rok 2006 ve
výši 500 000,- Kè Mìstské nemocnici Slavièín za úèelem modernizace
skiagrafického pracovištì - zakoupení rentgenu
r o z h o d l a o zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu
zásad § 6 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách v platném
znìní, na provedení slu�eb - vypracování projektové realizaèní doku-
mentace na akci „Vìdeckotechnický park Slavièín“, za cenu obvyklou
ve výši 267 000,- Kè vè. DPH, uchazeèi Ing. Zdenìk Juøík, Dlouhá 689,
763 21 Slavièín
s o u h l a s i l a s pøevzetím záštity nad projektem Posílení povìdomí
obyvatel regionu Slavièínska v poskytování první pomoci, který realizuje
Nadace Jana Piveèky, Horní námìstí 111, Slavièín
s c h v á l i l a poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši
10 000,- Kè Nadaci Jana Piveèky na zakoupení resuscitaèní loutky
v rámci projektu Posílení povìdomí obyvatel regionu Slavièínska v po-
skytování první pomoci
s c h v á l i l a poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši 15 000,-
Kè Sportovním klubùm Slavièín, IÈ 00544621 za úèelem obnovy èar na
podlaze sportovní haly, nákupu záchytných sítí a materiálního
dovybavení oddílu SK Jerevan
s c h v á l i l a uzavøení dodatku è. 4 ke smlouvì o poskytování slu�eb
v oblasti komunálního odpadu s firmou JOGA Luhaèovice s.r.o.,
Uherskobrodská 984, Luhaèovice
j m e n o v a l a s úèinností od 1. 8. 2006 vedoucí organizaèní slo�ky
Mìstský klub a knihovna Gabrielu Klabaèkovou, Slavièín
s c h v á l i l a ve smyslu usnesení RM è. 80/1325/05 a è. 90/1847/06
bezplatný pronájem Sportovního areálu Vláry SK Slavièín, oddíl futsalu
JEREVAN Slavièín
r o z h o d l a zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu
zásad §6 zákona è. 137 / 2006 Sb., o veøejných zakázkách v platném
znìní, na provedení slu�eb - na vypracování zmìny územního plánu
Mìsta Slavièín è.5 za cenu obvyklou ve výši 14 280,- Kè vè. DPH,
uchazeèi S-projekt plus, a. s., tø. T. Bati 508, 762 73 Zlín
s t a n o v i l a ve smyslu § 71, odst.3 zákona o veøejných zakázkách, �e
výše uvedená komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek a to
v poètu minimálnì tøí èlenù.
s c h v á l i l a poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši 7.000,-
Kè Moravskému rybáøskému svazu, místní organizaci Slavièín,
IÈ 00557242, za úèelem nákupu oximetru;
s c h v á l i l a po úpravì seznamy �adatelù A1, A2, A3 a B1 na pronájem
mìstských bytù ve Slavièínì pro období 1. 8. 2006 - 31. 1. 2007
s o u h l a s i l a s umístìním reklamy paní Kateøiny Šuráòové na budovì
èp. 848, Mladotické nábøe�í, Slavièín.

s t a n o v i l o ve smyslu § 67 zákona o obcích poèet èlenù zastupitelstva
Mìsta Slavièín pro komunální volby 2006 na 21 èlenù
s c h v á l i l o podání �ádosti o dotaci v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007 na projekt „Slavièín -
laserový mìøiè rychlosti“
s c h v á l i l o pøijetí dotace na základì rozhodnutí ministra pro místní

rozvoj na výstavbu Domu s chránìnými byty v Nevšové
s c h v á l i l o obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psù
u d ì l i l o s o u h l a s podle § 31 zákona è. 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebním øádu (stavební zákon) s poøízením zmìny è. 5
územního plánu mìsta Slavièín:
Zmìna funkce plochy P1 - Areály prùmyslové výroby na plochu P2 -
Podnikatelské aktivity, výr. slu�by øemesla, na parc. è. 4593, 4593/1,
st. 29/1, st. 29/9, a st. 29/12 (areál Prabos)
s c h v á l i l o prodej èásti budovy èp. 195 (kanceláøská èást) stojící na
pozemcích parc. è. st. 296/1 a st. 296/2 vèetnì èásti pozemku parc. è. st.
296/1 pod touto budovou, vše v k. ú. Hrádek na Vl. dráze, spoleènosti
CHMELA STAV, s. r. o., za kupní cenu 2 550 000,- Kè.

·
·

·

INFORMACE Z RADNICE

Kde mají obyvatelé ètvrti Malé Pole odkládat objemnìjší odpad, kdy� sbìrné
místo u kotelny bylo zrušeno?

Kdy bude zrušena nebo alespoò omezena zóna zákazu parkování pro nákladní
vozidla?

A ještì jednou ke knize o Slavièínu - proè je zde tolik textu o Uhrovci?

Co pøináší projekt vysokorychlostního Internetu ve Slavièínském regionu -
reg. è. CZ.04.1.05/2.2.00.4/2386 øadovému obèanovi Slavièína resp. Hrádku?

Je v plánu mìsta vybudovat sportovní areál pro potøeby zájemcù o jízdu na
koleèkových bruslích a skateboardech? Ji� nìkolik let je zvýšený zájem o tyto
aktivity mezi mláde�í a dìtmi v našem mìstì, ale nemáme �ádné vhodné
sportovištì jako jiná mìsta.

Provozování pøedmìtného sbìrného místa dosavadním zpùsobem
nebylo ji� nadále mo�né. Místo bylo neomezenì pøístupné a to mìlo za
následek jednak odkládání odpadù napø. podnikateli, kteøí by jinak za
odpad platili - a takto likvidaci odpadù platilo mìsto, tedy de facto všichni
jeho obèané, jednak se zde objevovaly nebezpeèné odpady.

V souèasné dobì pøipravujeme pro všechny obèany mìsta - tedy nejen
pro obèany z Malého Pole - otevøení nového sbìrného dvora. V této vìci
byla zadána zakázka spoleènosti Slu�by mìsta Slavièína, s. r. o., na
pøípravu nového sbìrného dvora v prostoru u komína kotelny Malé Pole.
Vìøíme, �e se podaøí toto místo uvést do provozu ji� po prázdninách -
konec koncù na jiném místì zpravodaje je zveøejnìno výbìrové øízení na
pracovníka sbìrného dvora, který bude provozovat firma JOGA
Luhaèovice, s. r. o.

Sbìrný dvùr bude mít otevírací dobu a provozní øád, podle kterého se
bude øídit jak pracovník sbìrného dvora, tak všichni obèané, kteøí zde
budou chtít svùj odpad odlo�it. Pøesné podmínky, jaké mno�ství odpadù
a jakého druhu zde bude mo�no odlo�it, zveøejníme i ve zpravodaji.

Tyto zóny jsou ve mìstech obvyklé a v souèasné dobì nejsou vedena
�ádná jednání o zrušení èi omezení této zóny ve mìstì.

Obec Uhrovec je naší partnerskou obcí na slovenské stranì a v poslední
dobì dochází k intenzivnímu rozvoji pøíhranièní spolupráce. Uhrovec je
naším partnerem ve všech projektech, které realizujeme z iniciativy
Spoleèenství Interreg IIIA, pøipomeòme realizaci cyklostezky stará Nev-
šovská, rekonstrukci muzea a Sokolovny a také projekt, v rámci kterého
byla vydána i pøedmìtná kní�ka. Bez pomoci Uhrovce by kní�ka sice
vznikla, ale v �ádném pøípadì bychom ji nemohli našim obèanùm
nabídnout zdarma. V souèasné dobì ji� se slovenským partnerem
pøipravujeme realizaci dalších projektù, o jejich� podporu budeme
spoleènì Evropskou unii �ádat.

Po tomto vysvìtlení jistì uznáte, �e èestné místo v naší knize patøí obci
Uhrovec zcela právem.

Jen velmi struènì - projekt pøinese 3 veøejnì pøístupná místa k Internetu -
Mìstská knihovna, Infocentrum a Radnice a dále další mo�nost obèanù
k pøipojení na kvalitní vysokorychlostní Internet. V souèasné dobì probíhá
výbìrové øízení na provozovatele, rozjezd se pøedpokládá v záøí t. r. Více
(ceny, rychlosti, pøipojovací poplatky, atp.) lze sdìlit a� po ukonèení
výbìrového øízení a zahájení provozu vysokorychlostního Internetu.

Takové sportovištì ve mìstì dosud nemáme, to je pravda. V souèasné
dobì je ve stadiu úvah pøíprava projektu na vyu�ití objektu kasáren, které
by mìly pøejít do majetku mìsta. Jedním ze smìrù vyu�ití by mìly být
i volnoèasové aktivity dìtí a mláde�e. Dnes o této zále�itosti ovšem
s jistotou mluvit nelze, proto�e kasárna dosud nejsou v majetku mìsta.

Tazatel - èi spíše v tomto pøípadì stì�ovatel - má pravdu. Navíc poutaè
byl poslední dobou dosti neudr�ovaný, co� celou situaci ještì zhoršovalo.

Jedná se o veøejné prostranství, by� v tomto místì vlastnìné Jednotou
Orla. S vlastníkem pozemku bylo dojednáno, �e vyu�ití pozemku bude
stávající, tedy veøejná zeleò, a �e zde �ádné poutaèe trvalejšího
charakteru umis�ovány nebudou. Budeme proto ve spolupráci s FC TVD
a pøípadnì Sportovními kluby hledat mo�nosti umístìní poutaèe na jiném,
vhodnìjším místì.

Ing. Pavel Studeník,
Ing. Jaroslav Konèický,

V èervencovém zpravodaji je právem chválen záhon vytvoøený panem
Svitákem, umístìný pøed budovou Orla. Kdo povolil nebo mlèky toleruje
postavení poutaèe místního fotbalového klubu, který toto prostranství hyzdí?
Poutaè by mìl být pøemístìn na jiné místo.

starosta
místostarosta

Ptají se lidé...



Oprava úèelové komunikace u bytových
domù èp. 202 a� 207 v Hrádku

Oprava uvedené komunikace, na základì rozhodnutí osadního výboru
v Hrádku a usnesení Rady mìsta, bude zahájena v srpnu 2006. Rozsah
oprav je polohovì zøejmý s obrázku, kde je znázornìn èernou silnou èarou.
V uvedeném rozsahu budou vytrhány panely, vybrána podkladní vrstva,
opravena drená�, obnoveny podkladní vrstvy a polo�en asfaltobeton.
Z popisu je zøejmé, �e cca 2 týdny v prùbìhu oprav nebude mo�no vjí�dìt
a vyjí�dìt z pøilehlých gará�í. �ádáme proto dotèené obèany, aby si svá
vozidla po spatøení pracovních aktivit pracovníkù SS� (Stavby silnic
a �eleznic) Zlín v této lokalitì zaparkovali na jiných pøístupných místech.
Zaèátek akce se pøedpokládá 1. týden v srpnu. Bli�ší informaci mù�eme
podat pouze vylepením plakátu v dané lokalitì nebo odpovìdìt na dotaz
v odboru investic mìsta.

Ing. Miloslav Baèa, vedoucí OI MìÚ Slavièín
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Podmínky pøijetí do trvalého pracovního pomìru:

Pracovní náplò:

Nástup : od 1. záøí 2006
Pracovní doba:
Místo pracovištì:
Platovépodmínky:
Uzávìrka pøihlášek :
Pøihláška musí obsahovat:

Kontaktní osoby:

- POUZE pracovník z regionu Slavièína
- u�ivatelská základní znalost obsluhy PC pro evidenci odpadu dle

stávajícího softwaru
- ukonèené støedoškolské vzdìlání nebo vyuèení v oboru

soustru�ník, opraváø nebo údr�báø
- organizaèní schopnosti a schopnost jednání s lidmi
- vysoká pracovní morálka a korektní vystupování ve styku s

veøejností
- øidièský prùkaz min. skupiny B
- komunikativnost

1) pøíjem a vytøídìní odpadù dle provozního øádu sbìrného dvoru
od obèanù a firem

2) evidence odpadù dle zákona o odpadech
3) lisování a manipulace s balíky v rámci sbìrného dvora

Odborné proškolení v evidenci a pøíjmu odpadu: zajistí firma JOGA
LUHAÈOVICE, s. r. o.

40 hodin týdnì, práce i v sobotu
sbìrný dvùr na sídlišti Malé Pole ve Slavièínì
10000- 12000,-Kèpodle výkonu

15. 8. 2006

- kontaktní údaje uchazeèe jméno a pøíjmení, trvalé bydlištì, telefonický
kontakt, event. elektronickou adresu

- �ivotopis

Magdaléna Saòáková - tel.: 577341250,
mail:

Zájemci zašlou své pøihlášky písemnì na adresu Mìstský úøad Slavièín,
Osvobození 25, 763 21 Slavièín.

Ing. Josef Gabryš, jednatel firmy JOGA Luhaèovice, s. r. o.

podatelna@mesto-slavicin.cz
Ing.Josef Gabryš - tel.: 577132602,
mail: joga@jogaluhacovice.cz

Èp. 202

Èp. 207

G
A
R
Á
�
E

Rozestavìné investièní akce

Novì vznikající
mìstský park
pøed Horákovou vilou

Rekonstrukce ZŠ Vlára
- budování opìrné zídky

Èlenové rady mìsta
pøi rozhodování
o zpùsobu opravy
podlahy v Sokolovnì

Oprava místní
komunikace pøed novì
opravenou hasièskou
zbrojnicí v Divnicích

JOGA Luhaèovice, s. r. o., ve spolupráci s Mìstem Slavièín vypisuje

na obsazení pracovní pozice pracovníka sbìrného dvora Slavièín - Malé Pole

výbìrové øízení



SK JEREVAN má opìt své
hráèe v Èeské reprezentaci

Slavièínský klub má trojnásobné zastoupení v nominaèní listinì
reprezentaèního trenéraAleše Štorce pro srpnový turnaj Protége cup 2006
v Kladnì.

Na situaci nic nemìní ani fakt, �e Jerevan bude v letošní sezonì
startovat v soutì�ích organizovaných ÈMFS (futsal FIFA).

Hráèi Filip Macek, Tomáš Hnilo a Ivo Svìtlík tak mají velkou šanci
prosadit se do závìreèného 12èlenného kádru Èeského národního týmu,
který bude koncem listopadu ve španìlské Barcelonì obhajovat støíbrné
medaile z ME v Bìlorusku v roce 2004.

- turnaj Protége cup 2006 v Kladnì (startují mj. ruské
týmy DYNAMO Moskva, KONCENTRAT Nerjungri, bìloruské celky
z Novolukomlu a Brestu, BENAGO Praha a další)

- dvojutkání s nìmeckým sálovkáøským týmem Eintracht
Frankfurt

- závìreèné soustøedìní èeské reprezentace pøed ME -
Luhaèovice

- Mistrovství Evropy ve Španìlsku za úèasti 12 týmù
(5 celkù se z toho kvalifikuje na MS 2007)

V roce 2007 probìhne Mistrovství svìta v Argentinì a v roce 2008
Mistrovství Evropy bude v Belgii (více na www.futsal-salovyfotbal.com).

Další pozvánka do reprezentace tentokrát pøišla pro Michala Ocelíka,
který by se mìl zúèastnit pøípravného kempu èeské reprezentace FIFA
futsalu do 21 let a soustøedìní probìhne ve dnech 18. - 20. srpna 2006
v Jindøichovì Hradci.

Tento tým èeká dále v záøí turnaj tøí zemí v Polsku a v závìru listopadu
turnaj v Petrohradì (více na www.fotbal.cz).

Vedení Jerevanu pøeje všem svým nominovaným hráèùm hodnì štìstí
v pøípravì a doufá, �e se všichni prosadí do závìreèného výbìru
reprezentaèních trenérù.

utkání s ligovým týmem FIFA futsalu BENAGO Praha
ve SH Slavièínì - od 19 hodin

utkání s bronzovým celkem slovenské ligy v sezonì
2005/2006 ŠK MIMA Trnava - od 19 hodin v MH v Trnavì
další pøípravná utkání probìhnou s regionálními týmy a jednání
probíhají i s mistrovským celkem CC Jistebník

Více o dìní v JEREVANU naleznete na klubovém webu
www.jerevan-slavicin.wz.cz nebo na webech FIFA futsalu
www.czechfutsal.cz, www.futsal-fifa.cz a www.fotbal.cz.

Program èeské reprezentace sálového fotbalu (ÈFSF):

Michal Ocelík dostal pozvánku reprezentace do 21 let

Program pøípravných utkání JEREVANU v srpnu

9. - 13. srpna 2006

15. - 16. záøí 2006

26. - 28. øíjna 2006

19. - 27. 11. 2006

-

-

sobota 19. 8. 2006

pátek 25. 8. 2006

Petr Koseèek

Vzdìlávací støedisko
Nadace Jana Piveèky informuje

Provozní doba pro vyu�ívání PC a Internetu
PO, ST, ÈT 12:00 - 20:00,

Èítárna ÚT 14:30 - 16:30.

- Kurz Základy ovládání PC

- Kurz ovládání programù WORD a EXCEL -

- Základy daòové evidence -
- Kurz ovládání programu POWER POINT -

Kurz ovládání programu COREL -

- Zdravotnický kurz První pomoci -

- Øemeslné kurzy:
Keramiky,

Palièkování, Vyšívání, Výroba ozdob ze slámy, Drátkování -
. Omlouváme se

pøihlášeným zájemcùm o kurz Pletení košíkù. V souèasné dobì
není k dispozici dostatek materiálu. Kurz bude tedy zahájen,
jakmile se podaøí materiál opatøit.

Jak se ucházet o zamìstnání.

Od záøí Hledání práce na Internetu - ka�dou
støedu od 8:00 do 11:00

je:
mimo tuto dobu po dohodì s pracovníky nadace

v pracovní dobì dennì (7:30 - 16:00). V dobì konání vzdìlávacích kurzù je
provozní doba omezena.

je otevøena ka�dé

- v souèasné dobì máme kurzy do záøí
obsazeny. Další zájemci budou zaøazeni ve IV. ètvrtletí 2006.

další zájemci budou
zaøazeni od záøí

další zájemci budou zaøazováni od øíjna
tvorba prezentací, grafické

rozvr�ení apod.
- základy práce s vektorovou

grafikou, základní kreslení, vyu�ití pro tvorbu propagaèních materiálù
teoretické i praktické zvládnutí

ošetøení rùzných poranìní a první pomoc pøi akutním ohro�ení �ivota.

V souèasné dobì bì�í 3 kurzy další zájemci o tento kurz
budou zaøazeni nejdøíve v øíjnu 2006. Zájemci se mohou hlásit do kurzù

kurzy
budou zahájeny jakmile bude naplnìna jejich kapacita

Pøipravujeme jednodenní a dvoudenní motivaèní semináøe na téma
Úèastníci se nauèí napsat �ádost

o zamìstnání, strukturovaný �ivotopis, pøipravit se na pohovor a hledat
práci na internetu.

zahájíme také pravidelné
mohou zájemci hledat práci na internetu za

pomoci asistenta ve støedisku.

Zájemci o všechny kurzy a semináøe 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. Aktuální informace
o aktivitách støediska mù�ete dostat osobnì v nadaci, nebo na výše
uvedených telefonních èíslech a na webových stránkách NJP

.

B. Filáková,

Pro období srpen - prosinec 2006 budeme realizovat tyto vzdìlávací
kurzy:

www.pivecka.cz

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

E.ON Èeská republika, a. s., v souladu se zákonem è. 458/2000 Sb. §
25 odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, �e z dùvodu plánovaných prací na
zaøízení distribuèní soustavy - rekonstrukcí, oprav, údr�bových
a revizních prací -

Práce na vedení vysokého napìtí
Obec: Slavièín
Èást obce: oblast trafostanice T2 ve ètvrti Vlára - celé sídlištì Vlára
(ul. Vystrèila, Na Zastávce, K Hájenkám, Školní, Javorová I a II).
Omlouváme se za problémy, které jsou s touto akcí spojeny
a dìkujeme za pochopení. Pou�ití vlastního náhradního zdroje je
mo�né jen po pøedchozím projednání s E.ON Èeská republika, a. s.

bude pøerušena dodávka elektrické energie:
Dne 3. srpna 2006 od 8:00 do 14:00 hodin

Pojiš�ovací agent Pavel Švach

�e od 1. 8. 2006 bude mít kanceláø v náro�ním domì

(spolupracující s pojiš�ovnami Kooperativa, Generali, ÈPP, ÈSOB,
Pojiš�ovna èeské spoøitelny)

oznamuje klientùm,

(døíve videopùjèovna) - Horní námìstí 839, Slavièín.

Èíslo telefonu a faxu: 577 342 416, mobil 604 794 633.

UPOZORNÌNÍ



Jerevan cup 2006
Ji� 9. roèník vyhlášeného turnaje v nohejbalu trojic a 3. roèník turnaje

v ku�elkách jednotlivcù pod názvem Jerevan cup probìhl za krásného
sluneèného poèasí na antukových kurtech v zámeckém parku a v místní
ku�elnì opìt ve svém tradièním termínu a tím je Den slovanských
vìrozvìstù Cyrila a Metodìje.

Nohejbalový turnaj pøinesl nejvyšší úèast v historii Jerevan cupu
a zúèastnilo se ho rekordních 23 týmù ze Slavièína, Luhaèovic, Bohuslavic,
Havøic, Kladné-�ilín, Jestøabí atd.

V nohejbalovém klání byl odehrán 12hodinový maraton 63 utkání.
Prvenství nakonec zùstalo ve Slavièínì díky vítìznému týmu pod názvem
Abstinenti. Své nohejbalové umìní pøedvedli i nejvyšší pøedstavitelé mìsta
Slavièín, pan starosta Pavel Studeník a místostarosta Jaroslav Konèický
a svými výkony pøedèili leckteré profesionální fotbalisty. Divácky
nejpøita�livìjším utkáním byl souboj domácích celkù Hadráøù a Torza
a nechybìla zde nohejbalová ekvilibristika v podání Jardy Adamyka.
Vítìzem soutì�e ku�elek se stal hráè místního ku�elkáøského oddílu Jiøí
Zimek.

Celý program moderoval jako obvykle Petr Koseèek za pøispìní DJ
Ringo Star.

1. místo - Abstinenti Slavièín (T. Hnilo, M. Both , Zb. Valenta a M. Kovaøík)
2. místo - Kameni Bohuslavice n/Vláøí (J. �ulpa, R. �ulpa, V. Šmotek).
3. místo - Tøi niti Bohuslavice n/Vláøí (Br. Vanìk, J. Machala, P. Bureš)
4. místo - Ptáèek team Slavièín (F. Macek, L. Ptáèek, T. Švach)

nejlepší smeèaø - F. Macek (Ptáèek team)
nejlepší hráè - Br. Vanìk (Tøi niti)
další ocenìní - D. Køí� (Køi�áci), J.Adamyk (Hadráøi) a nejstarší tým Torzo

1. místo - J. Zimek 1. místo - L. Domorádová
2. místo - P. Køí� 2. místo - A. �ulpová
3. místo - A. Ptáèek 3. místo - L. �ulpová

Poøadatelé z Jerevanu dìkují sponzorùm turnaje - firmám a orga-
nizacím: Hostinec u Talafy, Hotel Slavièan, cukrárna Jasmín, ELVA
Slavièín, Pivnice hotelu Slavièan, Zámek Slavièín a Mìsto Slavièín.
Podìkování patøí i slavièínskému oddílu ku�elek a oddílu volejbalu.

Výsledky 9. roèníku Jerevan cup v nohejbalu:

Výsledky 3. roèníku turnaje v ku�elkách Jerevan cup:
soutì� mu�ù: soutì� �en:

Petr Koseèek

Slavièínský zpravodaj 8 2006/ Strana 5

… my, co nezapomínáme, jsme Vás
pozvali, aby jste vzpomnìli …

Tak pøesnì v tomto duchu se nesl v sobotu 22. 7. 2006 ji� tøetí roèník
Memoriálu Jo�ky Hrnèiøíka, který probìhl v zámeckém parku ve Slavièínì.
Vzpomínkové akce se zúèastnilo šesnáct tøíèlenných dru�stev, které spolu
zmìøily síly jak v nohejbalu, tak v ku�elkách.

V nohejbalu se na tøetím místì umístilo dru�stvo s názvem Kameni, na
místì druhém to byli Hop-trop a putovní pohár za první místo si vybojoval
tým Pofaka. V ku�elkách se na místì tøetím umístil Ptáèek-team „A“ za
Kapr-teamem a favorizovaným Ptáèek-teamem „B“.

Chtìli bychom touto cestou podìkovat Mìstu Slavièín, které zajistilo
trofeje pro vítìze, Sportovním klubùm Slavièín za zapùjèení kurtù
a dvoudráhové ku�elny, restauraci Zámek za zajištìní mobilních stolù
a �idlí a v neposlední øadì Mgr. Aleši Ptáèkovi za ozvuèení a moderaci celé
akce.

Za organizátory memoriálu
Zdenìk a Tomáš Hrnèiøíkovi

Další kolo odehrajeme 29. 9. s TANGEM Brno (hala KP Brno) a opìt na
jeho palubovce.

Naši pøíznivci se doèkají 7. 10., kdy v domácím prostøedí od 20:00 hodin
pøivítáme loòského úèastníka 1. UMBRO ligy BETAS Tøinec, soupeøe
nadmíru zdatného.

Ètvrté utkání JEREVAN odehraje u dalšího z aspirantù na postup, celku
Buldoggs Hodonín (hala Hodonín) v termínu 13. 10. 2006.

O našich domácích zápasech Vás budeme vèas informovat. Kompletní
los naleznete na a www.jerevan-
slavicin.wz.cz.

Naši fanoušci s nejvìtší pravdìpodobností nìkolikrát uvidí JEREVAN
v prùbìhu sezony také na televizních obrazovkách ÈT 4 SPORT,
v reportá�ích z futsalových soutì�í na ÈT 2 a v národních periodikách
(Sport, MF Dnes, Zlínský deník, Regionsport, èasopis Gól, Futsal-
magazine aj.).

Vedení JEREVANU doufá, �e pøechod týmu pod ÈMFS pøinese daleko
kvalitnìjší medializaci futsalu a �e slavièínský tým se velmi brzy zaøadí
mezi špièkové kluby FIFA - futsalu. Historie JEREVANU a hráèský
potencionál ho k tomu pøímo pøedurèují.

Fanoušci svùj klub uvidí celkem v 11 domácích zápasech a všichni
vìøíme, �e opìt vytvoøí tak skvìlou atmosféru, jakou vytváøeli pøi všech
utkáních JEREVANU.

Leoš Minarèík

www.czechfutsal.cz, www.fotbal.cz

FC TVD mistrovské zápasy v srpnu
divize E - mu�i A

okresní pøebor - mu�i B

krajský pøebor - dorost

krajský pøebor - �áci

nedìle 20. 8. 2006 FC TVD - FC Petrovice 10:15 hodin

nedìle 13. 8. 2006 FC TVD - FC Jaroslavice 10.15 hodin

sobota 19. 8. 2006 FC TVD - FC Holešov 10:00 hodin

sobota 26. 8. 2006 FC TVD - FC Kunovice 10:00 hodin

SK Jerevan Slavièín pøestoupil
k FIFA - futsalu !!!

JEREVAN pro své fanoušky v letní pøestávce pøipravil obrovské
pøekvapení. Po mnohaletém pùsobení ve futsalu - sálovém fotbalu se letos
rozhodl pøejít pod køídla FIFA- FUTSALU, jeho� soutì�e organizuje ÈMFS
(Èeskomoravský fotbalový svaz).

Zaèátkem èervence nám byla prostøednictvím sekretáøe Komise futsalu
ÈMFS pana Prùši nabídnuta úèast v II. celostátní lize - skupina Východ.

Vedení JEREVANU, po konzultacích s hráèi, mnoha diskuzích a zva-
�ování pro a proti, nakonec odhlasovalo odchod ze sálovky a pøechod do II.
ligy - Východ ve FIFA- FUTSALU.

Vstup do soutì�e øízené ÈMFS je pro JEREVAN a Slavièín historickým
mezníkem. Pøechod nebude jistì jednoduchý, ale hráèi i vedení vìøí, �e se
nové role zhostí se ctí a budou i nadále šíøit slávu JEREVANU a dobøe
reprezentovat naše mìsto i své sponzory.

A jaké jsou další novinky v Jerevanu? Èestným prezidentem klubu je
Petr Koseèek. Petr byl kromì funkce místopøedsedy ÈFSF (Èeské
federace sálového fotbalu) jmenován i mana�erem reprezentace ÈR
v sálové kopané, tak�e ustupuje v chodu klubu tak trochu do pozadí.
Všichni vìøíme, �e jen doèasnì.

Pøedsedou a sportovním øeditelem klubu zùstává i nadále Ing. Leoš
Minarèík.

Generálním mana�erem JEREVANU byl jmenován Ing. Jaroslav
Konèický.

Zdenìk Šiška zùstává ve funkci vedoucího mu�stva. Dalšími èleny
výboru jsou Miki Both, Tomáš Hnilo, Zbynìk Valenta a Olda Majc.

A kdo v premiérové sezonì usedne na lavièku? Hlavním trenérem byl
jmenován Tomáš Hnilo, jako jeho asistent se pak na lavièku vrací Leoš
Minarèík. Vedení JEREVANU intenzivnì pracuje na posílení kádru. Pokud
jednání dopadnou dobøe, v týmu by se mohlo objevit tøi a� pìt nových hráèù
a jednání dále probíhají i s hráèi, kteøí úspìšnì reprezentovali JEREVAN
v minulosti.

Domácí utkání bude hrát naše mu�stvo v�dy v sobotu veèer od 20:00
hodin (hraje se pouze jeden zápas na 2 x 20 minut èistého èasu).

A kdy vstoupí JEREVAN do svého premiérového roèníku ve FIFA
futsalu?

Celou soutì� zahájíme 15. 9. 2006, kdy zají�díme k Medvìdùm Malé
Hoštice (hala v Opavì), mimochodem k jednomu z kandidátù postupu.
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA ÈERVEN
NAROZENÍ

SÒATKY

ÚMRTÍ

Karlu a Ladì Trèkovým syn Daniel
Marku a Martinì Kalivodovým dcera Michaela
Davidu a Simonì Peškovým dcera Nela
Ondøeji a Karolínì Hubíkovým dcera Karolína
Petru a Alenì Pekaøovým dcera Nela
Zdeòku a Blance Slámeèkovým syn Jan
Jaroslavu Vránovi a Simonì Kováèové syn Zdenìk
Miloši a Marcele Rakovým syn Petr
Zbyòku a Andree Janèaøíkovým syn Martin
Jindøichu a Jarmile Strojilovým dcera Jana
Davidu a Kateøinì Mecovým synové David a Denis
Aleši a Gabriele Ondrašicovým dcera Adéla
Vítu a Evì Heinzovým syn Jan

Štefan Horák a Aneta Hachová
Karel Krumpolc a Michaela Milièková
Lukáš Kozubík a Jana Hvozdenská
Pavel Urbánek a Simona Kurtinová
Jan Maòas a Marie Matulová

12. 6. 2006 Jozef Vacula, 72 let, Slavièín
25. 6. 2006 Marie Nováková, 76 let, Bohuslavice
26. 6. 2006 Josef Polách, 78 let, Kochavec
Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské kronice, podejte
tuto informaci na matrice MìÚ Slavièín, èíslo telefonu 577 341 250,
klapka 53.

Jak dopadla slavnost Bo�ího Tìla v Nevšové
Výbornì. Nad oèekávání. Slavnost zaèala mší svatou v kapli. Slou�il ji

P. Ing. Karel Petráš. Ke svatému pøijímání pøistoupila dlouhá øada
úèastníkù.

A kolik lidí se slavnosti úèastnilo? Kdy� se prùvod seøadil, èelo prùvodu
u� bylo u hospody, konec prùvodu byl ještì u kaple. Prùvod šel ke tøem
oltáøùm (ètvrtý byl v kapli), upraveným sice skromnì, ale velmi vkusnì
a vhodnì.

V èele prùvodu byl nesen køí�. Za ním následovaly dru�ièky, které poc-
tivì celou cestu sypaly kvìtiny na cestu Nejsvìtìjší svátosti. Za dru�ièkami
šli hoši. Pak krojovaní hasièi. Následovali ministranti a za nimi šel knìz,
který nesl monstranci s Nejsvìtìjší svátostí - Eucharistií. Doprovázel jej
akolyta, pan Josef Polášek, kostelník ve farním kostele ve Zlínì, nevšov-
ský rodák. Za knìzem šli muzikanti - slavièínská dechová kapela. A pak
dlouhý prùvod poutníkù z obce i okolí. Celé slavnosti se té� úèastnili pan
starosta mìsta Ing. Pavel Studeník s man�elkou a pøedsedkynì Osadního
výboru paní Mgr. Stanislava Puèoková.

Velký dík nás obèanù patøí tìm obìtavým obèanùm, kteøí tuto nároènou
akci pøipravili. Zejména pak tìm, kteøí provedli výzdobu kaple a pøípravu
oltáøù v obci. Nejvìtší zásluhy však mají hlavní organizátoøi slavnosti:
P. Ing. Karel Petráš a pan Jaroslav Münster. Dík patøí také všem, kteøí se
slavnosti zúèastnili, zejména dru�ièkám, chlapcùm, ministrantùm, hasi-
èùm. Hudební projev slavièínských muzikantù - to nebyla hudba nìjaké
„øemeslné“ kapely. Byla to hudba procítìná, projev hluboké víry. Patøí jim
také za to náš dík.

Slavnost byla zakonèena v kapli slavnostním „Te Deum“ a po�ehnáním.
Dru�ièkám a chlapcùm, kteøí vydr�eli a� do konce, byl odmìnou „sladký
dárek“. A všem, kteøí a� do konce vydr�eli, byla odmìnou chvíle pìkné
hudby pro poslech, kterou nám slavièínská kapela darovala.

Snad všichni se tìšíme, �e i v pøíštím roce bude v Nevšové slavnost
Bo�ího Tìla zase tak slavná. Ing. Antonín Novák

Jak mù�ete pøispìt na charitativní èinnost
Mnozí z vás znají knihu „Jízdenka do nebe, vstupenka do ráje“. O knihu

byl v�dy veliký zájem. Bylo u� vydáno páté vydání.
V souèasné dobì je autor vá�nì nemocen. Proto dal k dispozici celý

zbytek posledního vydání zdarma k dobroèinným úèelùm. Také nám byly
nabídnuty knihy k pou�ití pro charitativní èinnost. Aby byla kniha dostupná
ka�dému, aby mohla být té� pou�ita jako pìkný dárek, byla stanovena cena
knihy, její� prodejní cena je170,- Kè, na 80,- Kè. Celá èistá získaná èástka
bude pøedána Charitì sv. Vojtìcha k pou�ití na pøíspìvek na likvidaci lepry,
pro mezinárodní organizaci „Køes�ané lidem v nouzi“ na výkup otrokù
z islámského otroctví a jako pøíspìvek pro dálkovou adopci dìtí
(adoptovány jsou dvì dìti v Indii).

Knihu si mù�ete zakoupit ka�dou støedu ve farní knihovnì nebo dennì
v prodejnì textilu Mirka Ševèíková, v budovì Alfa-Marketu, 1. patro.
O výsledku pou�ití penìz budete informováni.

Za farní knihovnu Ing. Antonín Novák

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

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka, synové
Zdenìk, Tomáš a dcera Eva.

Dne 12. èervence 2006 jsme si pøipomnìli
3. smutné výroèí, kdy nás nav�dy opustil náš

man�el
a tatínek pan ze Slavièína.Josef HRNÈIØÍK

Èas plyne, vzpomínky zùstávají…

S láskou a úctou vzpomíná man�elka,
dcera s rodinou a ostatní pøíbuzenstvo.

Dne 2. srpna 2006 uplyne 8 smutných let, kdy
nás opustil pan

ze Slavièína.
13. srpna si pøipomeneme jeho nedo�itých 80 let.

Rudolf KOŠUT

Tak bylo a bude dál,
a kdybys oèi vyplakal,
ten �ivot pùjde dál…

Stále vzpomínají man�el Jan, dcery Jana
a Bronislava s rodinami, vnuk Michal s rodinou

a rodina Koseèkova

Dne 4. srpna 2006 uplyne rok od chvíle, kdy nás
neèekanì opustila man�elka, maminka, babièka

a prababièka paní .

.

Zdenka MICHALÍKOVÁ

Kdo ho znal vzpomene,
kdo ho mìl rád, nezapomene.

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka
a synové s rodinami.

Dne 5. srpna 2006 vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí pana

ze Slavièína.
Antonína ŠMOTKA

Odešla jsi, ale v našich srdcích
a vzpomínkách �iješ dál.

Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou a vdìèností vzpomínají man�el

a synové s rodinami.

Dne 12. srpna 2006 by se do�ila 70 let naše
milovaná man�elka, maminka a babièka paní

z Hrádku.Ludmila BEL�ÍKOVÁ

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

Stále vzpomíná man�elka a dìti s rodinami.

Dne 22. srpna 2006 uplynulo 5 let, kdy nás
opustil pan z Bohuslavic.Jaroslav KOVAØÍK

Kytièku kvìtù na Tvùj hrob dáme,
se slzami v oèích stále vzpomínáme

S láskou vzpomínají syn Vladimír, dcery Marie
a Dana s rodinami.

.

Dne 29. srpna 2006 vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí pana

z Nevšové.
Vladimíra GOLDBACHA

Kdo Tì znal, vzpomene,
kdo Tì mìl rád, nezapomene.

S láskou a úctou vzpomínají dìti s rodinami.

Dne 30. srpna 2006 by se do�il 75 let pan
z Hrádku.Emil MUDRÁK

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

ze Slavièína.
Bohumilem MATOUCHEM

Zarmoucená rodina
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24. èervna 2006 probìhlo v Jizerských
horách, mìsteèku Hejnice, vyhodnocení
fotografické soutì�e mapového okruhu
„Èeský ráj“. Zúèastnìnými byli i Slavièané,
èlenové brumovského fotoklubu KFA
BRUMOV, Martin a Pavel Meislovi.
Z celkového poètu 260 soutì�ních
fotografií se Martin Meisl s fotografií
„V oblacích“ umístil na 11. místì.
Fotografie Pavla Meisla „Karpatské ráno“
se umístila a� na 55. místì.
Gratulujeme a pøejeme DOBRÉ SVÌTLO.

Šestnáctý zlínský sraz
vojenských historických vozidel

se uskuteèní pod záštitou starosty našeho mìsta pana ing. Pavla Stu-
deníka a za pomoci Klubu pøátel historie Slavièínska na poèest 62. výroèí
boje 15. letecké armády USAs nìmeckými stíhaèi nad Bílými Karpatami.

polo�í úèastníci srazu spoleènì s pøed-
staviteli našeho mìsta kytièku ke hrobu amerických letcù na slavièínském
høbitovì.

Zájemce o vojenská historická vozidla zveme na na
Horní námìstí do Slavièína, kde bude od 9:00 hodin probíhat start
orientaèní jízdy.

V pátek 18. srpna v 18:00 hodin

sobotu 19. srpna

PhDr. Ladislav Slámeèka

Denní stacionáø pro seniory poøádá v sobotu 9. záøí

Zájemci se mohou pøihlásit do 4. záøí na tel. 577 341 444,
mob. 732 951 512, nebo osobnì v Hrádku na penzionu è. 235.

ZÁJEZD NA TERMÁLNÍ KOUPALIŠTÌ PODHAJSKÁ.

HOBYKROS Slavièín Sportovními Kluby Policie
Zlín

které se konají v nedìli 20. srpna 2006
ve Slavièínì v místech zvaných STRÁÒ.

Zaèátek ve 13:00 hodin.

50, 60, 85 - dìti, OPEN, VETERAN,
HOBY, MECHANICI, ÈTYØKOLKY.

ve spolupráci se

Vás srdeènì zvou na

Dopoledne tréninkové jízdy.
Kategorie:

Obèerstvení a doprovodný program zajištìny.

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY JEDNOTLIVCÙ,

TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU.

Pøijïte si zahrát

do novì otevøeného R&D klubu,

SQUASH

L. Výducha 875, Slavièín.
V èervenci a srpnu otevøeno dennì

dle telefonní rezervace za zavádìcí ceny.
Mo�nost zapùjèení rakety, míèku.

Obèerstvení.

Od záøí další aktivity: fitness, masá�e, sauna, whirlpool.
Tel.: 737 515 307

Mìstský klub Slavièín ve spolupráci s Mgr. Vratislavou Bilovou poøádá

pokroèilí zaèáteèníci
pokroèilí/konverzace

Pøedpokládaná délka kurzu je 60 vyuèovacích hodin

Kurzy německého jazyka

(2 týdnì po dvou vyuèovacích hodinách), skupiny s max. 10 úèastníky.

Bližší informace:
Mgr. Vratislava Bilová, + 420 736 168 636, vratislava@centrum.cz

Charita sv. Vojtìcha Slavièín oznamuje svým klientùm,

z dùvodu èerpání dovolené.

�e pro seniory v Hrádku budeDenní stacionáø
od 31. 7. do 11. 8. 2006 uzavøen

VÝSTAVY
1. 8.- 15. 8.

4. 7. - 30. 8.
- výstava fotografií Standy Navrátila ze Zlína

do 15. 9.
- olejomalba Marie Novákové

Radnice
Haòa Grino (Bystøice pod Hostýnem)
prodejní výstava kreslených obrazù ztváròujících pocity, nálady, kouzlo
okam�iku, energii i fantazii

Infocentrum

Galerie Jasmín

ISLAND ICELAND

BAREVNÉ PUTOVÁNÍ

Úspìšní fotografové

�������	
�	�

����������������	���������
Ottùv slovník nauèný o pivu øíká: „Pivo jest dùle�itou pochutinou
potravinou. Pro èlovìka tìlesnì pracujícího s mírou u�ívané jest bez
následkù škodlivých. By� bylo vý�ivných látek v pivì poskrovnu, jsou
pøece všechny obsa�eny ve formì velice pøíhodné. Lehká stravitelnost
obsa�ených bílkovin a uhlohydrátù a trávení povzbuzující souèástky
chmele jsou velmi cennou vlastností, kde�to alkohol v tak pøíhodném
pomìru stává se prostøedkem práci svalù povzbuzujícím..."
Proces vaøení piva: rmutování (smìs sladového šrotu a vody se za
neustálého míchání ohøívá) - èištìní a scezování - vaøení - filtrace -
hlavní kvašení (svrchní, spodní, spontánní) - dozrávání - filtrace -
pasterizace
Archeologické nálezy na území Èeské republiky prokazují, �e naši
prapøedkové pøipravovali kvašené nápoje z obilí. K dispozici jsou
podrobnìjší údaje o pøípravì piva keltskými Boji, germánskými kmeny
Markomanù, Kvádù a Slovany.
Pivní akce: �� ��� �� ���� � � ���� ! � �"��#���	� ��� �$��� %���&�	 ��'

Základní umìlecká škola Slavièín zahajuje nový školní rok

úèinkuje

1. housle Milan Pa¾a
2. housle Marián Svetlík
viola Julián Veverica
violoncello Štìpán Švestka

slavnostním koncertem

ICARUS KVARTET

Program: W. A. Mozart, A. Dvoøák, L. Janáèek

3. zárí 2006 v 17:00 hodin, Radnice Slavicín

Mgr Hana Urbanová,
informace:
603 789 275,
577 350 242

KURZY
ANGLICKÉ
KONVERZACE
Mírnì pokroèilých a pokroèilých
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�úterý 1. 21:00 hodin
Dìtské dobrodru�ství z pera

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

ètvrtek 3. 21:00 hodin
Mnozí vìøí, �e se to opravdu stalo, jiní si myslí, �e šlo

jen o jednu z legend... Pravdu o vìèných milencích a pravdu o nestár-
noucím pøíbìhu vìèné lásky, spalující vášnì, bezmezné oddanosti a kruté
zrady se pokusil najít Kevin Reynolds, který i v èeských exteriérech o�ivil
Anglii a Irsko 7. století... Premiéra historického britsko-èeského
koprodukèního filmu.

On byl legendárním dobrodruhem, jeho� milostné úspìchy se
staly inspirací pro tucty dalších generací svùdcù. Ona byla nejnadanìjší
spisovatelkou své doby, která èekala na vzácného mu�e s opravdovým
pochopením pro vìrnost a vášeò. Kdy� Giacomo Casanova

poznal Francescu Bruni , našel svùj ideální
milostný protìjšek a podlehl jediné �enì, která kdy odolala jeho šarmu
a odmítla jeho milostné nabídky. Aby získal její srdce, musel se pokusit
dokázat, �e je mu�em hodným jejích milostných ideálù. Premiéra americké
romantické komedie.

úterý 8 21:00 hodin
- Co mù�e být ještì neuctivìjší, vtipnìjší a dìsivìjší ne�

? Samozøejmì ! David Abrahams pøichází
s další bláznivou parodií populárních hororù. Tentokrát si to schytají na
pøíklad Válka svìtù èi Vesnice, anebo Zkrocená hora, ale také tøeba Million
Dollar Baby. Premiéra americké komedie.

ètvrtek 10. 20:30 hodin
�ijí kousek od nás, chtìjí naše jídlo a vìdí, jak toho dosáhnout.

Nejen hory, ale i �ivé ploty mají oèi. Zvíøátka z Dreamworks brzy zaútoèí.
Premiéra roztomilé americké animované komedie .

nedìle 13. 20:30 hodin
Prohulená ironická adaptace muzikálové parodie dnes ji�

klasického osvìtového filmu proti u�ívání marihuany z roku 1936. Drsná
komedie o hodných dìtech, které sejdou na špatnou cestu do pekelných
hlubin marihuanového a sexuálního šílenství. Premiéra amerického filmu.

úterý 15. 20:30 hodin
Kdyby lev v newyorkské ZOO nekrmil dospívajícího synka

povídaèkami o krásách divoèiny, mohl si ušetøit spoustu starostí. A to jen
a jen proto, �e si jeho ratolest vyrazila pøesvìdèit se na vlastní oèi, co �e je
na Africe tak bájeèného. A tatínek se svou partou kamarádù musí
zachraòovat. Premiéra americké animované komedie

Volnì podle skuteèných událostí natoèil Volker Schlõndorf
drama katolického knìze a jeho tí�ivého morálního dilematu, které ho
v letech 2. svìtové války nutí volit mezi mravními zásadami a �ivotem
a bezpeèím rodiny... Premiéra nìmeckého psychologického filmu.

nedìle 20. 20:30 hodin
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 Holu-
bová, Bohumil Klepl, Jana Štìpánková, Kvìta Fialová, Jitka Kocurová,
Ondrej Koval. Jiøí Vejdìlek. Nový èeský film.

úterý 22. 20:30 hodin

Kdy� se zaèínající, avšak velmi ambiciózní závodní auto Blesk
McQueen bìhem cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst neoèekávanì
zatoulá do ospalé Kardanové lhoty u Silnice 66, nauèí se, �e opravdová
radost ze �ivota se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestì k ní. Auta ze
lhoty, s nimi� se v prùbìhu svého putování napøíè Amerikou seznámí, mu
uká�í, �e na svìtì existují i dùle�itìjší vìci ne� trofeje, sláva a sponzoøi.
Premiéra americké kreslené komedie .

ètvrtek 24. 20:30 hodin
Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivì nemá �ádné

LETOPISY NARNIE: LEV, ÈARODÌJNICE A SKØÍÒ

TRISTAN A ISOLDA

CASANOVA

SCARY MOVIE 4

ZA PLOTEM

TRÁVA

DIVOÈINA

DEVÁTÝ DEN

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

AUTA

TOMYHO PEKLO

-

-

(Heath
Ledger) (Sienna Miller)

-

v èeském znìní

-

v èeském znìní.

-

-

Hrají:

Re�ie:

-

v èeském znìní

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

-

Vstupné 64 + 1 Kè

Scary Movie 3 Scary Movie 4

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné: 64 + 1 Kè

-

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

nedìle 6. 21:00 hodin

ètvrtek 17. 20:30 hodin

velké problémy. Chodí s krásnou spolu�aèkou, kterou by si pozdìji rád
vzal, ve škole prospívá s vyznamenáním. Má však takový problém
s láskou, �e se jeho �ivot stává opravdovým peklem. Premiéra norské
teenagerovské komedie.

nedìle 27. 20:30 h odin
Hnìv zhrzené mutantky je horší ne� peklo...

Závìreèná kapitola filmové trilogie, v které ohro�uje vývoj svìtových dìjin
„lék", jen� doká�e promìnit mutanty v obyèejné lidské bytosti. Mutanti mají
poprvé mo�nost zvolit si svou budoucnost: buï si mohou zachovat svou
výjimeènost, která je však pøíèinou jejich izolace a odcizení od ostatních,
nebo se svých schopností vzdát a stát se normálními lidmi. Premiéra sci-fi
thrilleru USA.

úterý 29. 20:30 hodin
Po tajemném mu�i z oceli nebylo v posledních

letech ani vidu ani slechu. Èas dozrál ke zmìnì a on v epickém akèním
dobrodru�ství Superman se vrací otevírá novou kapitolu ságy o nejoblí-
benìjším ze superhrdinù. Ve snaze zachránit svìt pøed hrozící katastrofou
se Superman vydává na dlouhou dobrodru�nou cestu, která jej zavede jak
do moøských hlubin, tak do nejodlehlejších koutù vesmíru. Premiéra sci-fi
USA.

ètvrtek 31. 20:30 hodin
Je to nejluxusnìjší výletní loï svìta, je vyšší ne� dvacetipatrový

dùm, honosí se 800 kajutami a 13 palubami. Blí�í se Nový rok, který chtìjí
všichni pasa�éøi pøivítat a zároveò s ním obrovská vlna, nesoucí zkázu
a smrt pro mnohé.. Premiéra remake amerického katastrofického filmu.

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

Vstupné 64 + 1 Kè

�

�

�

X - MEN: POSLEDNÍ VZDOR

SUPERMAN SE VRACÍ

POSEIDON

-

-

-

Zmìna programu vyhrazena.
Všechna pøedstavení jsou uvádìna v LETNÍM KINÌ.

Od nedìle 14. 8. jsou zaèátky ji� ve 20:30 hodin.
Zahranièní filmy bez uvedení verze jsou v pùvodním znìní s èeskými titulky.

Uvedené vstupné má jen orientaèní význam a mù�e být zmìnìno.
Informace o zmìnì místa projekce obdr�íte na telefonu 577 341 108,

www.luhacovske-zalesi.cz.

Vydává Mìsto Slavièín nákladem 3.285 ks. Redakce: Mìstský klub a knihovna Slavièín, Mladotické nábøe�í 849, 763 21 Slavièín, tel.: 577 342 251,
fax: 577 341 238, E-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Odpovìdný redaktor: Marie Rumplíková. Uzávìrka do 18. dne ka�dého mìsíce. Nevy�ádané
pøíspìvky a fotografie se nevracejí. Redakce má právo krátit, pøípadnì neuveøejnit pøíspìvky. Uvedené pøíspìvky nemusí nutnì vyjadøovat
stanoviska vydavatele /http://www.mesto-slavicin.cz, www.luhacovske-zalesi.cz/. Sazba a tisk: BOSTER TRADE s.r.o., Hrádecká 111, Slavièín,
tel./fax: 577 342 611.

.

PØIPRAVUJEME NA SRPEN  2006  V LETNÍM  KINÌ

MUDr. Roman Ûberall

MUDr. Bronislava Pape�ová

MUDr. Roman Ûberall

MUDr. Bronislava Pape�ová

MUDr. Marie Èastulíková

MUDr. Petr Zemèík

oznamuje, �e ordinuje na nové adrese:
L. Výducha 875, Slavièín. Tel.: 576 776 093

oznamuje, �e ordinuje na nové adrese:
L. Výducha 875, Slavièín. Tel.: 576 776 091

oznamuje,
�e nebude ordinovat ve dnech 7. - 20.8. 06.

Zastupuje MUDr. Š. Horák na poliklinice.

oznamuje,
�e nebude ordinovat ve dnech 31.7. - 20.8. 06.
Zastupuje MUDr. S. Ševèíková na poliklinice.

oznamuje,
�e od 21. 8 . do 1. 9. z dùvodu dovolené neordinuje.

Zastupuje MUDr. Jiøí Zabloudil.

oznamuje, �e neordinuje
od 8. 8. (úterý) do 21. 8. (pondìlí vè.).

Zastupuje MUDr. Jolana Malotová na poliklinice ve svých hodinách.

Informace rodièùm budoucích
prvòáèkù ZŠ Vlára

Nastávající prváèci se pomalu zaèínají pøipravovat na svùj velký �ivotní
krok - vstup do školy.

Pøijmìte proto, vá�ení rodièe, nìkolik informací k zaèátku školního roku.
Do první tøídy nám ve školním roce 2006/07 nastoupí 60 �ákù. Budou je uèit
paní uèitelky Mgr. Vìra Navrátilová - 1.A, Mgr. Jana Pinïáková - 1.B
a Mgr. Alena Otépková - 1.C. Rozdìlení dìtí do jednotlivých tøíd bude
vyvìšeno v posledním srpnovém týdnu na dveøích školy I. stupnì na sídlišti
Vlára a na webových stránkách školy v rubrice
aktuálnì.

Zahájení školního roku je v pondìlí 4. záøí 2006 v 7:45 hodin. Vezmìte
svým dìtem pøezùvky a aktovku, aby si do ní mohly ulo�it sešity, knihy
a ostatní pomùcky, které ve škole obdr�í. Vše ostatní se dozvíte od tøídních
uèitelek první den školního roku. Rovnì� v tento den bude probíhat zápis
do školní dru�iny a v kanceláøi školní jídelny je mo�né si zakoupit
stravovací kartu.

(www.zsslavicin.cz)

Mgr. Marie Hrbáèková, zástupce øeditele


