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Letošní prázdniny byly pro budovu základní školy Vlára ve znamení
velkých stavebních úprav. Ještì pøed nìkolika málo dny to zde vypadalo
tak, �e snad nebude ani nový školní rok øádnì zahájen.

Škola byla promìnìna v jedno velké staveništì, na kterém se pohybovali
dìlníci rùzných profesí, kteøí pracovali na rekonstrukci sociálních zaøízení,
tìlocvièny, budování výtahu, úprav šaten, kabinetù a uèeben. V prùbìhu
prací musely být øešeny mnohé zále�itosti, které nebyly uvedeny v pro-
jektu, ale projevily se a� pøi samotné rekonstrukci a bylo nezbytné je
realizovat. Pøi rekonstrukci starých objektù k takovým situacím dochází
a zpravidla to pro investora znamená navýšení finanèních prostøedkù. Pro
stavební techniky to znamenalo zvýšené nároky na organizaci práce. Pro
vysvìtlení uvádím jeden ze záva�ných problémù, který jsme museli øešit.
Pøi bourání pøíèek a pøípravì nových prostor pro sociální zaøízení došlo
k rozpadu pùvodního podhledu a proto musel být nahrazen novým,
sádrokartonovým. Pro Mìsto Slavièín, investora této akce, to znamená
vícepráce, jejich� náklady nejsou ještì pøesnì vyèísleny, ale pohybují se ve
výši kolem 1 mil. Kè. Tímto navýšením se celkové náklady na rekonstrukci
zvýšily na cca 17,5 mil. Kè. Posun tìchto prací k závìru mìsíce srpna
znamená zvýšené po�adavky i na vedení školy pøi organizaci zabezpeèení
uvedení školy do provozu. Dnes jsou všechny tyto problémy vyøešeny
a provoz školního roku 4. záøí 2006 mù�e být zahájen.

Do konce záøí nám zbývá ještì dokonèit ty úpravy, které nebrání provozu
školy. Jde pøedevším o dokonèení pøístavku pro klimatizaci kuchynì,
dokonèení venkovního schodištì, rampy a vydlá�dìní prostoru mezi
základní školou a gymnáziem.

Generálním dodavatelem byla firma Rovina, a. s., Hulín, jejími subdoda-
vateli pak firmy Renostav, spol. s r. o., Luhaèovice, TopTrio Slavièín, Ing.
František Tomeèek, Štítná nad Vláøí, Zevos, a. s., závod Uherský Brod,
Klimastav, s. r. o., Luhaèovice, František Chmela Slavièín - Nevšová.
V zájmu dodr�ení termínù musely mnohé z nich pracovat ve dvousmìn-
ném provozu a o víkendech. Technický dozor investora zabezpeèoval
Ing. Zdenìk Juøík, projekt zpracovala firma S-projekt plus, a. s., Zlín. Celá
akce znamenala i zvýšené úsilí pøi koordinaci mezi vedením radnice,
odborem investic a vedením školy. Všem, kteøí se podíleli na realizaci této
významné investièní akce mìsta, dìkuji. �ákùm a pracovníkùm školy pøeji
úspìšné zahájení školního roku v nových prostorách.

Ing. Pavel Studeník, starosta

K rozvoji podnikání za pomoci Evropské unie
V závìru loòského roku Mìsto Slavièín podalo �ádost o dotaci v rámci

programu Prosperita - Operaèní program prùmysl a podnikání (dále jen
OPPP) na realizaci projektu Vìdeckotechnický park Slavièín (dále jen VTP
Slavièín). OPPP 2004-2006 je základní programový dokument politiky
hospodáøské a sociální soudr�nosti (HSS) sektoru prùmyslu, vytvoøený
v návaznosti na cíle a strategii prùmyslové politiky Èeské republiky. Cílem
Programu podpory Prosperity je podpora infrastruktury prùmyslového
vývoje, zejména vìdeckotechnických parkù, podnikatelských inkubátorù
a center pro transfer technologií. Zaèátkem mìsíce èervna se nám tyto
projekty podaøilo obhájit a získat tak dotaci na realizaci tohoto zámìru.

Mezi hlavní cíle projektu Vìdeckotechnický park Slavièín patøí vytvoøení
podmínek pro vznik a rozvoj malých a støedních inovaèních firem, vytvoøení
podmínek pro podnikatelské èinnosti s vysokým podílem pøidané hodnoty,
stimulace ekonomického rùstu regionu a vyu�ití prùmyslových objektù ve
slavièínském prùmyslovém areálu Prabos plus, a. s. Projekt VTP Slavièín
se skládá ze dvou projektù, které mají jeden spoleèný cíl. První projekt,
který øeší investièní èást, podalo Mìsto Slavièín a jeho cílem je rekon-

Semináø poøádaný pod záštitou starosty mìsta Slavièín na téma:

Evropské prostøedky na podporu
rozvoje podnikatelù

MOTTO: „Doká�eme vyu�ít poslední evropské peníze v rámci
programovacího období 2007- 2013?“

Poøadatel:
Datum:
Èas:
Místo:
Cena:

Obsah semináøe:

Semináø smìøuje k zodpovìzení otázek:

Odborní garanti

Semináø je urèen pro všechny zájemce, kteøí chtìjí získat informace
o tom, jak lze èerpat finanèní prostøedky z EU na podporu podnikání.

Mìsto Slavièín
21. 9. 2006

VSTUP NASEMINÁØ JE ZDARMA

zkušenosti s podporou podnikatelských aktivit ve
slavièínském regionu (revitalizace areálu
Prabos, revitalizace Prùmyslové zóny Slavièín)
mo�nosti podpory v rámci programovacího
období 2007 - 2013
vyu�ití evropských prostøedkù pro rozvoj
podnikání, podpora vzniku nových pracovních
pøíle�itostí, rozvoj lidských zdrojù

na co mohu získat dotaci k rozvoji podniku?
jak mohu vyu�ívat finanèní zdroje z EU?
jaké jsou problémy s vyu�íváním prostøedkù EU? - jaké jsou
zkušenosti a doporuèení?

: RRAVýchodní Moravy, Czech Invest, Sewaco, s. r. o.,
Mìsto Slavièín, RCK, a. s.

Pøihlášky zasílejte e-mailem na adresu: osp2@mesto-slavicin.cz nebo
telefonicky na 577 341 250, pí. Plášková
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8:00 - 12:00 h
Zálo�na Slavièín

Základní škola Vlára zahájí provoz
v rekonstruovaných prostorách

Všem našim �ákùm a studentùm i jejich pedagogùm
pøejeme mnoho úspìchù v nadcházejícím školním roce.

strukce objektù è. 4 a è. 5 v prùmyslovém areálu Prabos plus, a. s.,
a vytvoøení základního zázemí ke vzniku VTP Slavièín. Druhý projekt øeší
provozní èást a podalo jej Regionální centrum kooperace, a. s. Jeho cílem
je vybavit prostory VTP Slavièín a zaèít poskytovat odborné poradenské
a konzultaèní slu�by inovaèním a inkubovaným podnikatelùm. Celkové
náklady prvního projektu èiní 7 995 000,- Kè, z èeho� výše dotace èiní
5 995 000,- Kè. Náklady projektu RCK, a. s., jsou ve výši 5 953 000,- Kè
a z toho poskytnutá podpora èiní 4 464 000,- Kè. Partnery projektu jsou
Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì a Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, spolupracujeme také s VOP - 026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM
Slavièín a Technologickým inovaèním centrem, s. r. o., Zlín.

Mezi cílové skupiny projektu VTP Slavièín patøí zejména stávající malé
a støední firmy, podnikatelské subjekty v regionu s inovaèním potenciálem,
zájemci o podnikání, zejména studenti a absolventi Univerzity Tomáše Bati
ve Zlínì, podnikatelské subjekty s historií podnikání max. do 1 roku, ale
také zahranièní a regionální investoøi.

Proto�e je projekt VTP Slavièín finanènì nároèný, je ka�dý z obou
projektù rozdìlen na dvì etapy, z nich� projekt Mìsta Slavièín by mìl být
realizován do konce roku 2007 a projekt RCK, a. s. do konce kvìtna roku
2008. Jeho realizací dochází ke zmìnì urbanistické koncepce v areálu
firmy Prabos, která umo�ní rozvoj dalších podnikatelských aktivit. Tyto
zmìny zde mohly být zapoèaty díky podnìtu a vstøícnosti øeditele Prabosu
plus, a. s. Juraje Vozára, za co� mu touto cestou dìkuji.

Mìsto Slavièín má velký zájem na rozvoji podnikání, které tak napomù�e
sní�it nezamìstnanost v našem regionu. Jednou z mo�ností rozvoje
malého a støedního podnikání je právì i projekt Vìdeckotechnický park
Slavièín, který bude nabízet podnikatelùm a� u� technickou pomoc nebo
poradenství pøi zpracování projektù a jejich realizaci, marketingové slu�by
a podporu pøístupu na trhy èi poradenství k podnikatelským zámìrùm.

Ing. Pavel Studeník, starosta
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Mìsto Slavièín vyhlašuje

Tématické zadání grantù

Granty jsou urèeny na èinnost,
která má pøímý vztah k mìstu Slavièín.

III. Harmonogram grantového systému
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na projekty smìøující k o�ivení a ve mìstì
na podporu a mimoškolních aktivit dìtí a mláde�e
na podporu
na zkvalitnìní

1. �ádost o grant mù�e podat fyzická nebo právnická osoba pùsobící
na území ÈR. Právnická osoba musí být registrována v souladu
s právním øádem ÈR a splòovat všechny zákonem stanovené
podmínky pro pøíslušnou èinnost.

2. �ádost o grant musí být podána na pøedepsaném formuláøi.
3. Pøedkládaný projekt smí být uplatnìn pouze v rámci jednoho

tématického zadání a musí být realizován v roce 2007.
4. Pøihlášené projekty posoudí kulturní a sportovní komise, následnì

Rada mìsta Slavièín. Rada mìsta pøedkládá granty ke schválení
Zastupitelstvu mìsta Slavièín.

5. Všichni �adatelé budou písemnì vyrozumìni o výsledcích
výbìrového øízení do 30 dnù po jeho ukonèení. Podané projekty,
vèetnì jejich pøíloh, Mìsto Slavièín nevrací.

6. Se �adateli, kteøí uspìli ve výbìrovém øízení, bude uzavøena
smlouva o poskytnutí pøíspìvku podle vzorového textu, který
schválila Rada mìsta Slavièín.

7. �adatel je povinen na po�ádání Mìsta Slavièín pøedlo�it veškeré
doklady o kterémkoliv údaji uvedeném v �ádosti o grant. Jejich
neposkytnutí nebo zjištìný rozpor mezi údajem v �ádosti a skuteè-
ností mù�e být dùvodem k neuzavøení smlouvy.

08. 08. 2006 - vyhlášení výbìrového øízení - RM
- návrh èástky vyèlenìné na granty z mìstského

rozpoètu - RM
záøí 2006 - schválení celkové èástky na granty - ZM
11. 10. 2006 - uzávìrka pøijímání �ádostí o granty

- provìøení plnìní závazkù �adatelù - EO
- schválení seznamu �adatelù - RM
- projednání �ádostí komisí kulturní a sportovní

øíjen 2006
- 1. ètení návrhu na pøidìlení grantù - RM

listopad 2006 - závìreèné projednání návrhu - RM
13. 12. 2006 - schválení návrhu - ZM

Pozn.: RM - rada mìsta, ZM - zastupitelstvo mìsta, EO - ekonomický
odbor MìÚ
Schváleno usnesením Rady mìsta Slavièín dne 08. 08. 2006.

Ing. Pavel Studeník,

tradic kulturního �ivota
zájmové èinnosti
sportovní a tìlovýchovné èinnosti

�ivotního prostøedí

Podmínky výbìrového øízení

Formuláø �ádosti vydává Mìsto Slavièín prostøednictvím
Mìstského infocentra, Mladotické nábøe�í 849, Slavièín.
�ádosti o grant pøijímá do 11. øíjna 2006 Mìsto Slavièín prostøed-
nictvím podatelny MìÚ, její� razítko je rozhodující pro dodr�ení
termínu podání.

starosta mìsta

veøejné výbìrové øízení
na poskytnutí grantù Mìsta Slavièín

v roce 2007

Rada mìsta Slavièín na svých schùzích
dne 8. 8. 2006 a 15. 8. 2006 mj.:
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p o v o l i l a výjimku z vyššího poètu dìtí ve tøídách Mateøské školy Sla-
vièín - Malé Pole, pøíspìvková organizace na poèet 28 dìtí v ka�dé tøídì
v y h l á s i l a zámìr na pronájem sbìrného dvora Slavièín Malé Pole
s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o bezplatném u�ívání Sportovního
areálu Vlára se Sportovními kluby Slavièín, IÈ 00544621, Školní 29,
Slavièín
s c h v á l i l a bezplatný pronájem Sportovního areálu Vlára �adatelùm:
SK Slavièín, florbalový oddíl SNIPERS
v y h l á s i l a veøejné výbìrové øízení na poskytnutí grantù Mìsta
Slavièín v roce 2007
s c h v á l i l a doplnìní kalendáøe kulturních akcí na 2. pololetí r. 2006
o kulturní akci v mìsíci záøí - Slavnostní otevøení rekonstruovaného
muzea a do�ínky
s t a n o v i l a cenu vstupenky do Mìstského muzea ve Slavièínì, Horní
námìstí 102:
pro dospìlé návštìvníky: ................................30,- Kè/osobu
dìti do 15 let, �áci a studenti,
dùchodci a dr�itelé prùkazu ZTP: .......................15,- Kè/osobu
hromadné výpravy nad 15 osob, školy:................ 5,- Kè/osobu
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 energetického auditu na akci
„Slavièín-CZT II. etapa“ a studii optimalizace systému k dochlazení
vratné vody zdroje K3, za cenu obvyklou ve výši 232 050,-- /Kè vè. DPH,
uchazeèi MIX MAX ENERGETIKA, s. r. o./
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 dokumentace „Rekultivace
skládky Radašovy stará èást“, za cenu obvyklou ve výši 109 480,- Kè vè.
DPH, uchazeèi Ing. Rostislav Svoboda, Zálešná I/3395, 760 01 Zlín
o výbìru nejvhodnìjší nabídky ve smyslu §81, odst. 1., písm. b) zákona
137/2006 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní (dále jen zákon),
na veøejnou zakázku na provedení stavebních prací na akci „Slavièín
Dùm s chránìnými byty v Nevšové zadávanou ve Zjednodušeném
podlimitním øízení ve smyslu zákona. Nejvhodnìjší nabídkou s nejni�ší
nabídkovou cenou, ve výši 7 165 024,- Kè vè. DPH, je nabídka
uchazeèe, AG STAVING, s. r. o., Nádra�ní 170, 763 21 Slavièín-Hrádek,
IÈ: 60749393.
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 slu�by „Provozování sítì
projektu Vysokorychlostní internet ve Slavièínském regionu“, uchazeèi
INTERNEXT 2000, s .r .o., Huslenky è. 70, PS4: 756 02, IÈ: 25352288.
Nabídková cena za konektivitu 512 kbit s agregací 1:20 pro fyzické
osoby nepodnikatele je ve výši 175 Kè / mìsíc /.
s c h v á l i l a pøijetí daru jako souboru pøedmìtù pro Mìstské muzeum
Slavièín od Ludmily Diatelové, Rudimov
s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o výpùjèce mezi Jednotou ORELSlavièín
a Mìstem Slavièín na výpùjèku èásti pozemku parc. è. st. 290/1 o výmìøe
115 m v k. ú. Slavièín
s c h v á l i l a podání �ádosti o dotaci v rámci programu Nadace Via
s podporou Nadace Èeské spoøitelny „Pomáháme lidem zlepšovat
místo, kde �ijí“ na projekt „Úprava veøejného prostranství ve Slavièínì -
Hrádku“
s o u h l a s i l a s umístìním svìtelného reklamního panelu nad vchod do
prodejny v domì èp. 390 ve Slavièínì - Potraviny Vlárka
s c h v á l i l a uzavøení kupní smlouvy na odkup souboru maket
raketové techniky mezi Mìstem Slavièín a VOP-026 Šternberk, s. p., se
sídlem Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk 1
v y h l á s i l a zámìr na pronájem èásti pozemku parc. è. 1049/2 v k. ú.
Slavièín za úèelem zøízení parkovacích míst
s c h v á l i l a uzavøení nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemkù
parc. è. 1948/5 a 1937/1 v k. ú. Bylnice od Singulární spoleènosti Bylnice,
Bylnice 283, Brumov-Bylnice, za úèelem umístìní a provozování
pøevadìèe bezdrátové sítì v rámci projektu „Vysokorychlostní internet
ve slavièínském regionu“
v y h l á s i l a zámìr na prodej èásti budovy èp. 195

2

(kanceláøská èást),
stojící na pozemcích parc. è. st. 296/1 a st. 296/2 vè. a èásti pozemku
parc. è. st. 296/1 a pozemku parc. è. st. 296/2 pod touto budovou, vše
v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze.

s c h v á l i l o uzavøení dodatku è. 1 ke smlouvì mezi Mìstem Slavièín
a spoleèností Regionální centrum kooperace, a. s., o poskytnutí pùjèky
z rozpoètu mìsta ze dne 23. 9. 2004

Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání
konaném dne 16. srpna 2006 mj.:

•

•

•

•

•

•

s c h v á l i l o smlouvu o postoupení pohledávky mezi Mìstem Slavièín
a spoleèností Slavièínské lesy, s. r. o.
s c h v á l i l o darovací smlouvu mezi Èeskou republikou - Minister-
stvem obrany a Mìstem Slavièín na pøevod budov a staveb
v areálu kasáren Sokolovo CE 06-31-03 v k. ú. Divnice
darovací smlouvu mezi Èeskou republikou - Ministerstvem obrany
a Mìstem Slavièín na pøevod budov a staveb v areálu kasáren Sokolovo
CE 06-31-03 v k. ú. Divnice
s c h v á l i l o odkup lesních pozemkù parc. è. 2787 o výmìøe 4829 m
a parc. è. 2788 o výmìøe 597 m vše v k. ú. Nevšová od Lenky Reme-
šové, Brno a Vlastislava Vaòatky, Nevšová, za kupní cenu 53 600,- Kè
s c h v á l i l o, �e poplatek z prodlení podle § 697 obè. zákona nebude
u nájemcù mìstských bytù vymáhán, pokud nájemce zaplatí dluh na
nájemném a slu�bách spojených s bydlením do 30. 11. 2006
s c h v á l i l o uzavøení smlouvy o pøijetí revolvingového úvìru za úèelem
profinancování èasového nesouladu mezi výdaji a pøíjmy rozpoètu mìs-
ta do výše 5 000 000,- Kè s Komerèní bankou, a. s., Praha 1, Na Pøíkopì
33 èp. 969, PSÈ 114 07,
s c h v á l i l o uzavøení dodatku è. 2 k úvìrové smlouvì o kontokorentním
úvìru mezi Mìstem Slavièín a Volksbank CZ, a. s.

2

2
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Jak jste se v pøedchozích vydáních Slavièínského zpravodaje mohli
doèíst, Mìsto Slavièín ve spolupráci se spoleèností INTEC, s. r. o., zalo�ilo
spoleènost Regionální centrum kooperace, a. s. V této spoleènosti mìsto
získalo významný vìtšinový podíl (86,7 %) s cílem mít mo�nost ovlivòovat
podporu podnikatelských aktivit v regionu. Spoleènosti byl do základního
jmìní vlo�en majetek v hodnotì 20 mil. Kè, který je reprezentován
pøedevším nemovitým majetkem souvisejícím s infrastrukturou areálu
bývalých Vlárských strojíren:

rozvody elektro a trafostanice
páteøní rozvody pitné vody, kanalizace a èistírna odpadních vod
páteøní rozvody plynu
pøístupové komunikace
osvìtlení areálu
�eleznièní vleèka.

Souèástí slu�eb, které poskytuje Regionální centrum kooperace, a. s.,
podnikatelùm v areálu, je právì u�ívání této infrastruktury, s èím� souvisí
nemalé nároky na investice do oprav a rekonstrukce tohoto majetku.

Období pøíprav a vlastní vstup ÈR do Evropské unie umo�nily a umo�òují
obcím, neziskovým organizacím i podnikatelùm �ádat o prostøedky z roz-
poètu jednotlivých programù k plnému nebo èásteènému financování
vybraných aktivit. Mìsto Slavièín ji� dlouhodobì vystupuje v regionu jako
jeden z nejúspìšnìjších �adatelù o dotaèní prostøedky z fondù EU. Jedním
z cílù zalo�ení spoleènosti Regionální centrum kooperace, a. s., bylo
umo�nit získání tìchto prostøedkù i k revitalizaci areálu bývalých Vlárských
strojíren (dnes Prùmyslového areálu). Vznikem spoleènosti tak byla
naplnìna základní myšlenka a zámìr mìsta - mít mo�nost i v budoucnu
ovlivòovat další èinnosti realizované na tak dùle�itém území, jakým
bezesporu v historii Slavièína Vlárské strojírny v�dy byly.

Spoleènost Regionální centrum kooperace, a. s., je proto pøipravena, za
úèinné spolupráce s Mìstem Slavièín, okolními obcemi a se spoleèností
INTEC, s. r. o., vytvoøit pro stávající i budoucí podnikatele, kteøí se rozhodli
situovat svoje podnikatelské aktivity do areálu, nadstandardní podmínky
pro jejich podnikání, spoèívající nejen v zajištìní základních, ale i v nabídce
celé øady zajímavých slu�eb a mo�nosti spolupráce.

Mezi standardní slu�by patøí zejména:
u�ívání komunikací pro pøístup k podnikatelským nemovitostem
údr�ba komunikací, vèetnì zajištìní jejich sjízdnosti
u�ívání osvìtlení pro osvìtlení pøístupových komunikací
k podnikatelským nemovitostem
údr�ba osvìtlení
dodávky médií (plyn, elektøina, voda), správa a údr�ba infra-
struktury urèené pro dodávku médií, provozování kanalizace
a èistírny odpadních vod

Mezi nadstandardní slu�by, kterými budou podnikatelé v Prùmyslovém
areálu ve velmi krátké budoucnosti osloveni lze zahrnout:

pronájem zasedací, prezentaèní a konferenèní místnosti
pronájem kanceláøských prostor
zapùjèení mobilní prezentaèní techniky
pøíprava firemních grafických materiálù
poradenství pøi zpracování projektù a jejich realizaci

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora rozvoje lidských zdrojù
marketingové slu�by a podpora pøístupu na trhy
poradenství pøi organizování semináøù, školení
poradenství k podnikatelským zámìrùm
poradenství v rámci vyu�ívání informaèních technologií
správa a údr�ba podnikových sítí
ekonomické a úèetní poradenství
poradenství v oblasti pracovního a obchodního práva
návrh a tvorba web prezentací firem
telefonní slu�by s vyu�itím nejmodernìjších technologií

Aby bylo mo�no dosáhnout výše uvedených cílù, je nutno zajistit
nejdøíve základní funkènost Prùmyslového areálu, co� pøedstavuje udr�et
a na alespoò základní úrovni rozvíjet infrastrukturu komunikací a rozvodu
médií (plyn, elektøina, voda). K tomuto zámìru spoleènost ve spolupráci
s Mìstem Slavièín, spoleèností INTEC, s. r. o., za velmi úèinné pomoci
Regionální rozvojové agentury Východní Moravy a pøedevším s osobním
nasazením vedení spoleènosti pøipravila a pøedlo�ila �ádosti o èerpání
dotací z Evropské unie v rámci pøedvstupních a strukturálních fondù.
Úspìšnost v procesu hodnocení projektù a objem takto získaných
prostøedkù dokládá úspìšnost zámìru pøedstavitelù mìsta Slavièín
aktivnì vstoupit do procesu podpory podnikatelských aktivit v regionu.
Spoleènost Regionální centrum kooperace, a.s. je úspìšným �adatelem
v projektech s podporou dotací z fondù Evropské unie ( viz tabulka ).

Výèet úspìšných projektù na stranì jedné dokládá úspìšnost
nastoupené cesty, která spoèívá v zalo�ení spoleènosti Regionální
centrum kooperace, a. s., na stranì druhé dokládá existenci
a �ivotaschopnost spolupráce obce a soukromého subjektu, na jejím�
zaèátku stojí myšlenka podpoøit podnikatelské aktivity v regionu a na konci
je reálná podoba krokù a èinností, které v koneèné fázi usnadní podnikání v
regionu a pøispìjí tak k vytvoøení nových pracovních pøíle�itostí. Dále je
pak zøejmé, �e jestli�e se sejde dostatek tvùrèích osobností ochotných
a schopných hledat cesty øešení vzniklých problémù, je pouze otázkou
trpìlivosti a úsilí, jak na jejich realizaci získat dostatek finanèních
prostøedkù. Zcela jistì je, a do budoucna i bude, tento pøíklad dostateènì
inspirativní pro podnikatele v regionu. Jestli�e bychom provedli
zhodnocení úspìšnosti, pøípadnì schopnosti jednotlivých podnikatelù
formulovat vlastní cíle, na jejich� realizaci by mohli vyu�ít prostøedky fondù
Evropské unie, zjistíme, �e jejich informovanost o mo�nostech dotaèních
titulù je na nízké úrovni, obava z nadmìrné administrativy a potenciální
riziko pøi nenaplnìní cílù projektu jsou tak vysoké, �e není v regionu zájem
o získávání tìchto prostøedkù. Souèasnì se zde uplatòují i zkreslené
informace o všech mo�ných rizicích, které provázejí proces zpracování
�ádosti o dotaci, její pøedlo�ení a proces hodnocení a schvalování. Tento
prostor má pak zájem vyplnit právì spoleènost Regionální centrum
kooperace, a. s., která zajistí dostateènì kvalitní proces zpracování
�ádostí, vlastních podnikatelských zámìrù a pøípadnì i vlastní øízení
projektu tak, aby jeho závìreèné hodnocení ze strany poskytovatele
dotace bylo úspìšné. Pouze touto cestou se nám podaøí v regionu udr�et
pracovní místa a zpìt pøilákat nejen výrobní firmy, ale i inovaènì
a výzkumnì zamìøené subjekty.

Ing. Radomír Bezdìk, pøedseda pøedstavenstva RCK, a. s.

Regionální centrum kooperace chce pøispìt k rozvoji podnikání

Program /
vyhlašovatel výzvy projektu /

maximální
výše dotace

Název projektu Zamìøení projektu Rozpoèet Termín
realizace

PHARE 2003 II/
Ministerstvo pro
místní rozvoj k prùmyslovým objektùm

v Prùmyslovém areálu Slavièín a jejich osvìtlení (8 079 878,- Kè)

Operaèní program
Prùmysl a podnikání/
Ministerstvo
prùmyslu a obchodu

Podprogram na podporu
rozvoje infrastruktury
pøispívající k rozvoji
zamìstnanosti/Zlínský kraj

Operaèní program
Prùmysl a podnikání/
Ministerstvo prùmyslu
a obchodu Mìsta Slavièín „Vìdeckotechnický

park Slavièín - Investièní èást“
s rozpoètem 7 995 000,- Kè
s dotací 5 996 000,- Kè) pøidanou hodnotou, zamìøe-

Rekonstrukce Cílem projektu je 343 370,- EUR 24. 2. 2005 - 24. 8. 2006
pøístupových komunikací provést rekonstrukci (10 773 233,- Kè)/

pøístupových komunikací 257 526,- EUR

Rozvoj prùmyslové zóny Plynofikace èásti C areálu 3 882 000,- Kè/ 21. 11. 2005 - 20. 6. 2006
v prùmyslovém areálu Slavièín 1 500 000,- Kè

Rekonstrukce vodovodní Rekonstrukce páteøních 2 600 700,- Kè/ 9/2005 - 7/2006
infrastruktury v Prùmyslovém rozvodù vody s cílem 1 000 000,- Kè
areálu Slavièín minimalizovat ztráty
pøi jejich rozvodu.

Vìdeckotechnický park Slavièín Poskytnout komplexní 5 953 000,- Kè/ 1. 10. 2006 - 31. 5. 2008
- Provozní èást (projekt je realizován a soustøedìnou pomoc 4 464 000,- Kè
jako navazující projekt k projektu inovaènì zamìøeným

podnikùm disponujícím
�ivotaschopným podnikatel-
ským zámìrem s vysokou

ným do oblasti prùmyslové
produkce a slu�eb
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Ptají se lidé…
Dnes v této rubrice chceme zaèít trošku netradiènì prosbou. Nezlobte

se, prosím, na nás, ale nemù�eme mnohdy Vaše dotazy zveøejnit a ani na
nì adresnì odpovìdìt, pokud se jedná o osobní údaje, které podléhají
re�imu zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù. Nelze
odpovìdìt na dotaz, proè Josefa Nováka, bytem tam a tam nevystìhujeme
z bytu, kdy� neplatí u� 6 let nájemné nebo proè nemá František Vomáèka
ze sousední ulice pøed domem popelnici, atd. Vìøte, �e se zabýváme všemi
podnìty, ale jejich zveøejnìní není mnohdy mo�né. Pokud se nám podaøí
dotaz zobecnit, rádi na nìj odpovíme. Je tomu tak napø. i v tomto èísle.
Dìkujeme za pochopení a nyní ji� k dnešním dotazùm.

Parkovištì pod obchodem Vlárka je plánováno ji� delší dobu, ale dosud
je zastupitelstvo mìsta nezaøadilo do investièních akcí. Pokud se objeví
více zájemcù ne� jen jeden tazatel, jistì to pøispìje k urychlení rozhodnutí
mìsta o výstavbì parkovištì. Architektonický zámìr na tuto stavbu je
k dispozici, nejdøíve lze o realizaci jednat pøi sestavování rozpoètu mìsta
na rok 2007.

Podnìt na úpravu parkovištì nad obchodem byl pøedán dopravní komisi
k vyjádøení a dalšímu pøípadnému øízení. Nechceme pøedjímat rozhodnutí
dopravní komise, ale domníváme se, �e by s úpravou nemìl být nìjaký
zásadní problém.

S tímto problémem se dnes potýkají všechna mìsta. Kdy� nezaplatíte za
chleba, tak Vám jej v obchodì nedají, kdy� jej ukradnete, pøijde okam�itá
sankce. Kdy� nezaplatíte za elektøinu, tak Vám ji odpojí a Vy pøejdete na
petrolejky, v horším pøípadì na louèe. Ovšem kdy� nezaplatíte nájem za
byt, stane se toho pramálo. Dnes Vám mù�e pronajímatel dát výpovìï
z bytu i bez pøivolení soudu, pokud nezaplatíte nájem za 3 mìsíce, ale
vystìhovat Vás mù�e stejnì a� po rozhodnutí soudu. Lze to, ale trvá to,
a to i pøes jednoduchost a naprostou jasnost vìci - mnoho let.

Vzhledem ke skuteènosti, �e mnohdy je poplatek z prodlení z nezapla-
ceného nájemného mnohonásobnì vyšší, ne� nezaplacený nájem sám,
rozhodlo zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání o jakýchsi
„poplatkových prázdninách“. Poplatek z prodlení nebude u nájemcù
mìstských bytù vymáhán, pokud nájemce zaplatí dluh na nájemném
a slu�bách spojených s bydlením do 30. 11. 2006. Uvidíme, zda tento
vstøícný krok smìrem k neplatièùm bude mít nìjaký efekt. Pokud ne,
budeme striktnì postupovat soudní cestou a trvat na úhradách dluhù
vèetnì poplatku z prodlení.

Tazateli dáváme zcela za pravdu. Chodník na Luhaèovské ulici volá ji�
øadu let po poøádné opravì. Bohu�el stejnou øadu let tomu brání jedna
skuteènost.Atou je stav vodovodního øadu, který je ulo�en ve vozovce.

Øeèeno lapidárnì - vodovod je v cestì, kde by ho vodaøi opravili, ale
nemají peníze na opravu vozovky, kterou by pøi opravì rozbili a zejména na
pøíslušné poplatky, které po�adují cestáøi za zásah do vozovky. Cestáøi
zaplatí opravu cesty, kdy� tam ale nebude vodovod, proto�e ten nièí cestu.
Øíkají proto vodaøùm, a� ho dají do chodníku a oni pak opraví cestu. To ale
musí vodaøi naplánovat. Mìsto pak opraví chodník.

Øeèeno oficiálnì - vodovod je ji� znaènì starý a tudí� poruchový. Jeho
èasté opravy pak vedou k narušování krytu vozovky a tedy nejen chodník je
ve špatném stavu, ale i komunikace. Vedli jsme proto opakovaná jednání
se Zlínskou vodárenskou ohlednì vymístìní vodovodu do chodníku, aby
mohla být vozovka opravena a následnì opraven i chodník. Zatím
neúspìšnì èi lépe øeèeno, jsme nìkde na pùli cesty. Nyní nezbývá, ne�
pøesvìdèit Zlínskou vodárenskou o takové potøebnosti opravy resp.
pøemístìní vodovodu, aby tato akce byla realizována. Následnì bude ze
strany mìsta kompletnì opraven chodník.

Tak�e - jakmile bude vyøešen vodovod, probìhne kompletní
rekonstrukce chodníku. Do té doby mù�eme provádìt jen místní vysprávky
chodníku tak jako doposud.

Nebudeme, proto�e u� jsme udìlali. Po delší dobì se nám podaøilo

Máte v plánu upravit parkovištì za obchodem Vlárka? Je tøeba
rozšíøit poèet parkovacích míst zrušením travnatých ploch mezi
stáními a odstranit vymezovací sloupky, které pøeká�ejí v nájezdu.
Také by se mohlo udìlat parkovištì pod obchodem, je tam dost velká
plocha.

Co budete dìlat s nájemníky, kteøí trvale neplatí nájem za mìstský
byt?

Uva�ujete ji� koneènì o komplexní opravì chodníkù v Luhaèovské
ulici? Pøijïte se do naší ulice projít - zejména za deštivého poèasí.

V poslední dobì je èím dál tím obtí�nìjší zaparkovat na parkovištích
u pošty. Ka�dý den ji� v 6 hodin ráno je parkovištì zaplnìno vozidly
pracovníkù výzkumného ústavu, která tam stojí celý den. Budete s tím
nìco dìlat?

získat povolení na zmìnu dopravního znaèení. Nové dopravní znaèení
tento jev eliminuje, co� bylo pochopeno celkem záhy i øidièi, kteøí toto
dopravní znaèení zpoèátku ani pøes domluvu mìstské policie nehodlali
respektovat. Spravila to pokuta. No a od 1. èervence 2006 je to taky za
body… Proto dnes zaparkovat u pošty ji� opìt není problém.

Na obnovení vysílání mìstského rozhlasu je potøeba èástka cca 2,8 mil.
Kè. Tato se v rozpoètu mìsta na rok 2006 nenachází a to ani dílèím
zpùsobem. Zastupitelstvo mìsta mìlo investièní priority jinde - zejména
v dofinancování dotací a grantù a� ji� ze státního rozpoètu nebo z fondù èi
iniciativ EU.

Vìøíme, �e s otevøením nového programovacího období EU na léta
2007-2013 se objeví i mo�nosti jak zajistit realizaci mìstského rozhlasu.

Není. Pokud splníte podmínky pro pøijetí do Domù s peèovatelskou
slu�bou, je �adatel zaøazen do poøadníku a jakmile se uvolní byt, je v�dy dle
momentální situace (zejména zdravotní stav a potøebnost peèovatelské
slu�by) rozhodováno radou mìsta o obsazení bytu. V �ádném pøípadì
však ne jedna osoba do dvoupokojového bytu. Pøevá�ná èást bytù je toti�
jednopokojových a máme mnoho �adatelù - man�elù - kteøí chtìjí buï svùj
menší byt v DPS vymìnit za vìtší nebo �ádají o umístìní v DPS. Vùèi tìmto
by pronájem dvoupokojového bytu jedné osobì nebyl prostì spravedlivý.

Ing. Pavel Studeník, starosta
Ing. Jaroslav Konèický,

Kdy bude obnoveno vysílání mìstského rozhlasu? Pro informovanost
obyvatel Slavièína pouze zpravodaj nestaèí.

�iji sám a chtìl bych dvoupokojový byt v Domì s peèovatelskou
slu�bou. Je mo�né jej získat?

místostarosta

Centrální zásobování teplem
Teplo je jednou ze základních lidských potøeb a proto se naše spoleènost

sna�í v této oblasti zabezpeèovat dodávku tepla bez letních odstávek, aby
komfort odbìratelù byl co nejvìtší. Centrální zásobování teplem (CZT) je
mo�no klasifikovat jako teplo bez starostí, proto�e odbìratel se nemusí
zatì�ovat starostmi o údr�bu, servis, revize. Nemusí shánìt opraváøe pøi
poruše, nemusí spoøit a investovat do nových tepelných jednotek, které
nahradí ty staré a mnohdy málo úèinné. Proto úvahy o odpojování od CZT
nejsou namístì jak po stránce komfortu, ale mnohdy ani po stránce
ekonomické, jeliko� daný subjekt málokdy bere v úvahu vlivy jako je odpis
kotle (v�dy� po nìkolika letech bude nutno koupit kotel nový, v cenì tepla je
ale tato zále�itost zakomponována), opravy kotle (i nový kotel bude jednou
starý a bude nutno jej opravovat), údr�ba a ka�doroèní seøízení hoøákù,
spotøeba elektrické energie na obìhová èerpadla (tato spotøeba není
samostatnì mìøena, ale tento náklad vznikne a je nutno s ním uva�ovat)
a v neposlední øadì rovnì� cena plynu, která je pro velkoodbìratele ni�ší
ne� pro domácnosti.

O tom, �e systémy CZT nejsou na ústupu hovoøí i skuteènost, �e
nejrozvinutìjší sítì dálkového tepla se nacházejí v nejvyspìlejších
evropských státech jako je Nìmecko, Dánsko, Švédsko. Proto je lépe
radìji volit racionální hospodaøení s teplem, ne� se odpojovat, o èem�
hovoøí i odborné èlánky napø. v èasopisu Energie & Peníze.

Teplo z CZT, které dodává spoleènost BTH Slavièín, spol. s r. o., formou
topné vody, je mo�no hodnotit jako bezpeèné. Není hoølavé ani výbušné.
Teplo z CZT je i estetické, nebo� tepelný rozvod je umístìn v zemi
a nahrazuje tak mno�ství komínù, které by jinak byly nutné. Teplo z CZT je
ekologické, nebo� spalováním vìtšího mno�ství malých zdrojù vzniká více
emisí ne�li pøi spalování v jednom velkém zdroji, který má vìtší úèinnost
spalování a jsou pravidelnì mìøeny emise. BTH Slavièín provozuje
moderní, vysoce efektivní technologii kogenerace - kombinované výroby
elektøiny a tepla, která šetøí �ivotní prostøedí. BTH Slavièín vyu�ívá
i rakouskou technologii Kohlbach pro spalování biomasy, která v dnešní
dobì, kdy vývoj ceny zemního plynu má stoupající tendenci, nám velmi
pozitivnì ovlivòuje cenu tepelné energie. Bez spalování biomasy by cena
tepelné energie byla ještì vyšší. A proto zastaralý systém CZT na sídlišti
Vlára chceme v souladu s energetickým konceptem mìsta zrekonstruovat
na moderní dvoutrubkový systém s domovními pøedávacími stanicemi
(jako je tomu na sídlišti Malé Pole) s napojením na kotelnu K3 na sídlišti
Malé Pole a vyu�ít tak ještì více potenciál biomasy, který se nám zde
nabízí. Ing.Oldøich Kozáèek, øeditel BTH Slavièín,spol. s r. o.

MUDr. Svatava ŠEVÈÍKOVÁ
nebude ordinovat

oznamuje svým pacientùm,
�e ve dnech 4. - 15. záøí 2006

z dùvodu èerpání øádné dovolené.

Akutní pøípady ošetøí MUDr. Bronislava Pape�ová ve své ordinaci
a ve svých ordinaèních hodinách.
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Policie Èeské republiky
dopravní zpravodajství èervenec - srpen 2006
pøehled dopravních nehod

Jeliko� opìt nastává školní rok, apelujeme na øidièe, aby dùslednì
dbali na dodr�ení povolené rychlosti v obci a uvìdomili si, �e nejsou
jedinými úèastníky provozu. Týká se to pøedevším prostoru pøechodu
pro chodce, kdy je potøeba ze strany øidièù dbát zvýšené opatrnosti
a pøedvídavosti.

celkem dopravních nehod 4
smrtelné zranìní 0
tì�ké zranìní 1
lehké zranìní 2
zpùsobená škoda v tisících Kè 83 000
podnapilí øidièi 5

U� druhý mìsíc se v Èesku jezdí podle pøísnìjších pravidel, lidé øídí
opatrnìji, avšak se strachem, aby neudìlali zbyteènou chybu. Jak pøe�ít
a na co si dát pozor ? Struènì nìkolik rad:

dodr�ujte stanovenou rychlost v obci, mimo obec a na dálnici
nezapomínejte pøi jízdì svítit, doporuèuje se namontovat zaøízení na
automatické zapnutí svìtel pøi nastartování vozidla
dávejte pozor na doèasné omezení rychlosti, vyplatí se hlídat, kde
zaèínají a konèí doèasná omezení rychlosti
novì jsou povinné dìtské autosedaèky na všech typech komunikací,
z této povinnosti jsou výjimky. Informace k pou�ívání dìtských autose-
daèek mo�no získat pøímo v budovì OOP Slavièín v dobì od 7 do 15
hodin.
hlídejte si „blikání„ - v�dy blikejte pøi pøedjí�dìní cyklistù, neblikejte pøi
vjí�dìní na kruhový objezd, blikejte ale v�dy pøi vyjí�dìní z nìj
pøi øízení vozidla se pøipoutejte a hlavnì pøi jízdì nedr�te v ruce nebo
jiným zpùsobem telefonní pøístroj nebo jiné hovorové zaøízení
hlídejte si dobu po po�ití alkoholu, kdy nesmíte usednout za volant
povinnost cyklistù mladších 18 let za jízdy pou�ít ochrannou pøilbu
schváleného typu a mít ji nasazenou a øádnì pøipevnìnou na hlavì,
doporuèujeme pou�ívat v ka�dém vìku

Pro zajímavost od 1. 7. - 18. 8. 2006 , tedy do uzávìrky zpravodaje, OOP
Slavièína zaslalo celkem 12 pøestupkù øidièù na povìøené obce, které
spadají do bodového ohodnocení, nejèastìjší pøestupky telefonování za
jízdy, svícení pøi jízdì a bezpeènostní pásy.

Budou nadále probíhat radarová mìøení na rychlost vozidel, jak v denní
tak i v noèní dobu, a to zejména v pátek a sobotu, kdy je nejvìtší frekvence
vozidel.

Bezpeènostní situace jak ve Slavièínì, tak v pøilehlých obcích, je
pomìrnì pøíznivá. Policisté Obvodního oddìlení ve Slavièínì zaevidovali
minimum trestných èinù, obdobná situace je i na úseku pøestupkù.

Závìrem bychom chtìli popøát všem školákùm dobré studijní výsledky
ve školním roce .

Mjr. Bc. Vratislav Hruška,

�

�

�

�

�

�

�

�

vedoucí oddìlení

Sokolovna bude od øíjna v novém

Pod názvem Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavièínì
byl zpracován projekt na rekonstrukci kulturního zaøízení Sokolovna,
jeho� autorem je Ing. arch. Jan Pøehnal. Celkové náklady stavby èiní
6 733 733,- Kè. Na realizaci tohoto projektu se mìstu podaøilo získat
dotaci z Evropské unie. Investièní akce je ze 75 % financována z fondu
ERDF Evropské unie z programu Iniciativy spoleèenství INTERREG II / IA,
5 % bude financovat Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR a zbývajících 20 %
bude hrazeno z rozpoètu Mìsta Slavièín. Cílem první etapy realizace
projektu je rekonstrukce sálu a pøísálí, osvìtlení, mechaniky jevištì
i samotného prostoru jevištì a ozvuèení sálu. Dojde tak nejenom ke zmìnì
vzhledu vnitøních prostor, ale také ke zkvalitnìní akustiky. Práce na všech
tìchto úpravách byly zapoèaty v èervenci letošního roku a v souèasných
dnech se dokonèují. V prùbìhu mìsíce záøí bude proveden úklid budovy,
stìhování nábytku a probìhnou další práce potøebné k zajištìní provozu
budovy. Slavnostní znovuotevøení Sokolovny je naplánováno na pátek 6.
øíjna 2006, kdy nové prostory sálu o�iví koncert skupiny Njorek z Prahy.
Diváci se tak budou mít mo�nost seznámit s novým pøíspìvkem èeské
muziky do �ánru zvaného world music. Krátký profil skupiny vám pøináší
následující øádky. Od 8. øíjna ji� bude zahájen také provoz stálého kina.
Týden nato probìhne kulturní akce, která bude další pøíle�itostí ke
zhlédnutí nových prostor Sokolovny. Je pøipravena ochutnávka vína, která
bude pokraèovat vystoupením Zdeòka Izera a Petra Freunda v poøadu
Dnes vás baví holohlaví. Na obì kulturní akce vás tímto co nejsrdeènìji
zveme.

Bc. Iva Florešová, vedoucí odboru organizaèního a správního

Profil skupiny Njorek

Pro ty, kteøí ještì nemìli mo�nost se seznámit se skupinou Njorek,
pøinášíme jejich struèný profil. Seskupení tvoøí trio zpívajících
instrumentalistù ve slo�ení: Jaroslav Nejezchleba - violoncello, kalimba,
zpìv, Michal Müller - citera, zpìv a Stanislav Barek - kytara, zpìv. Své

Pro
,

hledáme vhodné kandidáty na následující pracovní pozice:

VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM,
Dlouhá 300, Slavièín

Výzkumný - vývojový pracovník

Konstruktér

Technolog

Referent prodeje

po�adujeme VŠ vzdìlání eletrotechnického smìru, znalosti tvorby
speciálních SW produktù, pokroèilá znalostAJ, ØP sk. B,

po�adujeme VŠ/SŠ vzdìlání strojírenského smìru, znalost práce
s CAD systémy, provádìní návrhù v 3D programovém prostøedí typu
Solid Works èi Invertor, ØP sk. B,

po�adujeme VŠ/SŠ vzdìlání technického smìru se zamìøením na
znalosti zpracování lehkých slitin, ØP sk. B,

po�adujeme SŠ vzdìlání s dùrazem na obchodnìtechnické znalosti,
aktivní znalostAJ, ØP sk. B.

V pøípadì zájmu zašlete nám Váš strukturovaný �ivotopis s
motivaèním dopisem na e-mail:

telefon 577 304 774

Kontakt:

.
mstruharova@vtuvm.cz,

pojmenování si zvolili podle bájné postavy lidového muzikanta Òorka
z Hrubé Vrbky.

Tøi strunné nástroje - akustická kytara, citera a violoncello, se barevnì
i frázováním skvìle propojují, doplòují, inspirují a obohacují, a to
zpùsobem stylovì jednotným i muzikantsky pøirozeným. Jednotícím
prvkem je moravská èi èeská lidová hudba. Repertoár doplòují i písnièky
jiných národù a také skladby vlastní. Hrají je však muzikanti veskrze
souèasní, muzikanti, jejich� uši, duše i srdce jsou otevøené.A tak není divu,
�e kytara obèas naznaèí bluesový èi rockový riff, violoncello zase
pøipomene tradici klasické hudby a citerové akordy zabrousí i do
vzdálených svìtových krajù. Njorek pøichází v dobì, kdy èeská hudební
scéna nabízí více projektù o�ivujících èeskou èi moravskou lidovou hudbu.
Od ostatních se však odlišuje jednak svým komorním akustickým zvukem
a jednak, pøes všechny projevy soudobého hudebního cítìní, velkou
dávkou sympatické úcty k hudební tradici. O tom všem se budete moci
sami pøesvìdèit na koncertì 6. øíjna 2006 ve Slavièínì.

Bc. Iva Florešová (zdroj: Aleš Opekar)

Inzerce - nabídka pracovních míst
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Klub vojenské historie se pøedstavuje

U� nìkolik let jsme byli svìdky likvidace raketové techniky, její� zbytky
konèily na skládce místní slavièínské firmy. Torza raket a hlavnì jejich
motorù se stala inspirací k myšlence uchovat tyto technické památky pro
budoucnost.

Odsud u� byl jen krùèek k nápadu zalo�it v našem mìstì muzeum
raketové techniky a spolu s ním jeho provozovatele obèanské sdru�ení
Klub vojenské historie -ARMY PARK SLAVIÈÍN.

Myšlence samotné se dostalo maximální podpory od vedení
výzkumného ústavu i od pøedstavitelù slavièínské radnice.

Raket je však hodnì a nebylo by mo�né je všechny umístit do prostor
stávajícího mìstského muzea. Nabídla se varianta vyu�ít objekty kasáren
u bývalých Vlárských strojíren, které pøevedlo Ministerstvo obrany na
Mìsto Slavièín.

Do budoucna by se tak kasárna stala místem pro vy�ití fandù vojenství,
vojenské techniky, kynologie a vyznavaèù skateboardu.

Jeden z objektù by rovnì� slou�il jako informaèní a vzdìlávací støedisko
Èeského svazu ochráncù pøírody.

Rádi mezi sebou pøivítáme další zájemce o spolupráci, kteøí pøijdou
s novými nápady.

Kontaktní adresa:
PhDr. Ladislav Slámeèka, jednatel
Klub vojenské historie -ARMY PARK SLAVIÈÍN
Okru�ní 659, Slavièín

Rozestavìné investièní akce

V Hrádku byly zahájeny práce na rekonstrukci místní
komunikace.

Nový vzhled gymnáziu dodá sedlová støecha,
jejím� investorem je Zlínský kraj.

Ve vnitrobloku u DPS Slavièín-støed vzniká pro obyvatele
pøilehlých domù nové zákoutí s posezením.

Interiér Sokolovny mìní svou tváø.

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

zahajuje v pondìlí 18. záøí 2006 provoz

SBÌRNÉHO DVORA
ve ètvrti Malé Pole (u kotelny).

Provozní doba:
Pondìlí 9:00 - 16:00 hodin
Úterý 9:00 - 16:00 hod
Støeda 9:00 - 16:00 hod
Ètvrtek 9:00 - 16:00 hod
Pátek 9:00 - 16:00 hod
Sobota 8:00 - 12:00 hod

V pøípadì velkého zájmu o vyu�ití sbìrného dvora bude po dohodì
s MìÚ Slavièín upravena provozní doba dle po�adavkù obèanù.

in
in
in
in
in
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Ve dnech 24. - 28. 7. 2006 se �áci FC TVD Slavièín
zúèastnili letního soustøedìní v rekreaèním zaøízení

„Pohoda“ v Sidonii. Bylo to ji� tøetí v poøadí. Spali jsme
v útulném prostøedí hotelu v pokojích o 4 - 6 lù�kách se

sociálním zaøízením. K trénování jsme vyu�ívali høištì s umìlou
plochou, travnaté a pískové na volejbal. V areálu byl i bazén s èistou vodou,
který jsme do sytosti vyu�ili. Stravu jsme dostávali 5x dennì a byla výborná.

Ráno jsme vstávali v 7:15 hodin. Po rozcvièce a snídani následovalo
krátké osobní volno a po nìm první trénink. Po obìdì bylo další osobní
volno a poté druhý trénink. Veèeøí ale naše èinnost nekonèila. Osobní volno
jsme pro�ili ka�dý po svém, hlavnì však sportem.

Soustøedìní splnilo svùj úèel. �áci vytvoøili dobrou partu a to je pro
kolektivní sport, jakým je fotbal, hodnì dùle�ité.

Petr Mìrka, trenér �ákù

Zprávy z Domeèku pro dìti
Pracovníci našeho zaøízení se tìší na všechny své zájemce

o námi nabízenou èinnost v novém školním roce 2006 - 2007.
Nabízíme aktivity nejen dìtem školního vìku, ale i dalším

cílovým vìkovým skupinám, a to: pøedškolákùm, mláde�i,
kolektivùm rodin s dìtmi, dospìlým.

Pøihlášky do námi nabízených zájmových krou�kù budou k dispozici od
13. záøí 2006 v DDM i v pøedškolních a školských zaøízeních našeho mìsta.

Rádi Vám podáme informace jak osobnì u nás v DDM, tak i telefonicky:
577 341 621.

PaedDr. Zdenka Odehnalová, øeditelka DDM

Pozvánka do krou�ku modeláøù
Krou�ek modeláøù pøi DDM ve Slavièínì zve srdeènì všechny modeláøe

i pøíznivce na neformální setkání.To se uskuteèní ve dnech 8. záøí 2006
v odpoledních hodinách a 9. záøí 2006 dopoledne v naší klubovnì na domì
dìtí. Naše úspìchy jsou však také nemalou zásluhou i našich mladších
�ákù, kteøí se tøikrát po sobì propracovali a� na mistrovství republiky. Tato
vìková kategorie nám pomalu odrùstá a pøechází do vìkové kategorie
starších �ákù. Proto uvítáme zejména dìti tøetích a� pátých tøíd. Také
zájemci o papírovou modelaøinu budou vítáni. Doporuèuji návštìvu i tìm
modeláøùm, kteøí krou�ek navštìvovali minulý školní rok a chtìjí pokra-
èovat i nadále, proto�e budeme jednat o novém termínu našich schùzek.

Na hojnou úèast a zájem modeláøù se tìší vedoucí a instruktoøi.
Za KM Slavièín Tomáš Hájek

Šachy pro Vaše dìti
Staèí podat pøihlášku na Dùm dìtí a Vaše dcera nebo syn se mù�e zaèít

uèit královské høe. V jakém vìku je ideální zaèít? Èím mladší, tím lepší.
V loòském školním roce se pøihlásilo dokonce 7 pøedškolákù. Z nich byl
nejlepší Dominik Avramov, který ji� vìtšinou soupeøil se školáky. Ne
všechny tato hra zaujme. Proto se mohou dìti pøihlásit i na zkušební dobu
nìkolika mìsícù nebo do pololetí. Pøihlásit se mohou pochopitelnì i starší
dìti.

Uèební hodiny: Úplní zaèáteèníci - úterý a pátek od 15. do 16. hodiny.
Pokroèilí prvòáèci - støeda a pátek od 15. do 16. hodiny.

Ostatní - støeda od 15. do 17. hodiny.
Josef Sviták, vedoucí šachového krou�ku

ZŠ Vlára - Zahájíme vèas
Pøesto�e v dobì uzávìrky tohoto èísla zpravodaje chybí do

zahájení školního roku 14 dní, mù�eme ji� nyní konstatovat, �e

nový školní rok zaène vèas.

Pokud jste procházeli kolem školy v posledních dnech i ve veèerních

hodinách, v sobotu i v nedìli, mohli jste slyšet hrát hudbu. To si øemeslníci

zpøíjemòovali pøesèasové hodiny pøi dokonèovacích pracích. Dlouho

oèekávaná rekonstrukce školy se chýlí k závìru. I kdy� venkovní práce na

budovì vzduchotechniky, nouzovém schodišti a terénních úpravách budou

pokraèovat v prùbìhu mìsíce záøí, provoz školy tím nebude narušen.

Poslední srpnový týden pak byl ve znamení velkého úklidu a stìhování

šesti kabinetù do nových prostor.

Chci podìkovat všem zainteresovaným firmám za odvedenou práci. Pøi

rekonstrukci takového rozsahu nebylo snad dne, aby se neøešil problém,

který více ne� padesát let stará budova pøinesla. Zvláštì chci podìkovat

paním uklizeèkám a pracovnicím školní jídelny za to, �e se školu podaøilo

vèas pøipravit pro nástup �ákù. Urèitì pozveme širokou veøejnost do všech

nových moderních prostor pøi dni otevøených dveøí.

PaedDr. Petr Navrátil, øeditel školy

Gymnázium Jana Piveèky
1. Gymnázium zahájilo výuku ve školním roce 2006-2007

s 340 �áky a 39 zamìstnanci. Všem �ákùm a zamìstnancùm nejenom
gymnázia, ale také ostatních slavièínských škol pøejeme v následujícím
školním roce mnoho úspìchù.

2. V prùbìhu prázdnin došlo k realizaci následujících investièních akcí:
celkové rekonstrukci sociálních zaøízení
výstavby sedlové støechy na budovì
vytvoøení nové páteøní intranetové sítì
nákup 17 nových stanic PC do zrekonstruované poèítaèové uèebny

Akce mìly náklad témìø 7,5 mil korun a díky podpoøe vedení Mìsta
Slavièína byly pøedevším dotovány Zlínským krajem (6 mil). Sedlová
støecha je realizována s výhledem na vytvoøení pùdních prostor.

–

–

–

–

ZŠ Malé Pole
Zahájení školního roku
Školní rok 2006/2007 bude zahájen v ZŠ Malé Pole 4. záøí v 8 hodin.

Veškeré potøebné informace najdete vyvìšeny na dveøích mateøské školy
a základní školy - Malé Pole nebo Vám budou sdìleny na telefonním èísle
577 341 239.

Pozvánka na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
V souvislosti se zahájením nového školního roku

zveme všechny dìti ze sídlištì Malé Pole do areálu školy.
Dùm dìtí a mláde�e zde poøádá
ve spolupráci ze základní školou

zábavné odpoledne plné her a soutì�í.
Obèerstvení a hudba nebudou chybìt.

Soustøedìní �ákù FC TVD Slavièín

Vlára Slavièín

3. V posledním týdnu mìsíce záøí se uskuteèní první partnerská schùzka
škol zúèastnìných v zahranièním v
Anglii za úèasti škol z Francie, Nìmecka, Itálie, Øecka a našeho
gymnázia.

4. Od záøí zaène probíhat na škole projekt tøídìní odpadù ve všech tøídách
ve spolupráci s firmou JOGA.

5. Od podzimu se zaène na škole realizovat projekt plnì dotovaný z ESF ve
výši 6 mil. korun. Obsahem projektu je podpora dalšího profesního
vzdìlávání a vytváøení vzdìlávacích programù. Partnery projektu jsou
gymnázia TGM, Otrokovice, Vsetín, Holešov.

6.

Kurz matematiky pro pøípravu na pøijímací zkoušky na VŠ vèetnì
výrokové logiky pro právnické fakulty
Kurzy v cizích jazycích: francouzský jazyk, nìmecký jazyk, anglický
jazyk, ruský jazyk
Kurzy základù úèetnictví, daní pro podnikatele a ekonomie pro pøípravu
na VŠ

Zaèátek kurzù: øíjen 2006, dvì hodiny týdnì, 60 hodin za rok, cena dle
poètu uchazeèù , termín dle dohody s vyuèujícím, zabezpeèení kurzù
vyuèujícími gymnázia, bli�ší informace podá vedení školy.

7. Gabriela Pinïáková a Petra Ku�elová ze septimy obdr�ely stipendium
na úèast v Letní škole od 23. 7. -28. 7. v Praze. Stipendium poskytl Klub
mladých Evropanù.

projektu SOCRATES Comenius

Gymnázium nabízí ve školním roce 2006-2007 studium v
následujících kurzech:

-

-

-

Taneèní 2006
Pravidelnou souèástí støedoškolských aktivit a neodmyslitelnou

spoleèenskou událostí studentského �ivota jsou pro zájemce prvních
roèníkù ètyøletého a pátého roèníku osmiletého studia poøádány kurzy
taneèních. Naše škola vychází vstøíc zájmu �ákù, a proto v podzimním
období zajistila tuto jistì velmi prospìšnou akci, kde se studenti uèí nejen
taneèním prvkùm, ale také spoleèenskému chování.

Výuka kurzu bude probíhat v Sokolovnì Slavièín pod vedením taneè-
ního mistra

Aleše Mìdílka ze Zlína, a to od ka�dé následující pondìlí od
16:00 hodin. Kurz obsahuje 10 lekcí. Cena pro ka�dého úèastníka bude
stanovena dle celkového poètu. Pro srovnání, v loòském roce nepøesáhla
750,- Kè.

Vìøíme, �e tato akce bude pøínosem pro všechny zúèastnìné a �e svým
spoleèenským chováním a pøístupem zajistí studenti bezproblémový
prùbìh kurzu.

Mgr. Josef Maryáš,

9. 10. 2006

Kurzy jsou tímto nabízeny i široké veøejnosti do vìku 25 let.

øeditel Gymnázia Jana Piveèky
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Zahájení nového školního roku
na SOŠ Slavièín

Zahájení nového školního roku 2006/07 nám dává pøíle�itost se
poohlédnout i za uplynulým školním rokem a zhodnotit práci a èinnost ve
škole:

ve školním roce 2005/06 navštìvovalo ke konci školního roku SOŠ
Slavièín 549 �ákù ve všech formách studia (øádné denní, nástavbové
denní a dálkové)

s vyznamenáním prospìlo 23 �ákù, prospìlo 460 �ákù, neprospìlo 10
�ákù a nebylo klasifikováno 9 �ákù

maturitní zkoušku skládalo celkem 87 studentù. Z tohoto poètu
prospìlo s vyznamenáním 16 �ákù a neprospìlo 6 �ákù

závìreènou zkoušku u tøíletých uèebních oborù skládalo 69 �ákù.
Z tohoto poètu prospìlo s vyznamenáním 11 �ákù, neprospìl 1 �ák.
Jinak všichni ostatní prospìli

na SOŠ Slavièín pracovalo 42 pedagogických pracovníkù a 11 na
technickém úseku. Celkem tedy 53 pracovníkù

48 �ákù obdr�elo na konci školního roku kni�ní nebo vìcnou odmìnu
za výborný prospìch nebo reprezentaci školy. 15 nejlepších �ákù školy
bylo ocenìno starostou mìsta Slavièína za výborný prospìch a repre-
zentaci školy

SOŠ Slavièín poøádalo okresní kolo Støedoškolské odborné èinnosti

byla provedena oprava podlahy a oblo�ení stìn v tìlocviènì školy
v hodnotì 1300000,- Kè a øada dalších oprav

ve sváøeèské škole probìhly základní kurzy svaøování v délce 4 týdnù
a rozšiøovací kurzy svaøování v délce 2 týdnù.

v øádném denním studiu bude v nastávajícím školním roce studovat
392 �ákù v øádném denním studiu, 58 studentù v denním nástavbovém
studiu a 118 studentù v nástavbovém dálkovém studiu. Na SOŠ
Slavièín tedy bude v novém školním roce studovat 568 studentù

do prvních roèníkù nastoupí celkem 186 �ákù ve všech formách studia

na škole bude pracovat 51 pracovníkù

bude dokonèen projekt INTEREG IIIA: Zlepšení kvality pøípravy �ákù
na jejich budoucí povolání

na základì projektù v rámci SIPVZ bude SOŠ Slavièín realizovat
vybavení tøí uèeben v cenì 1.118.148,- Kè SOŠ Slavièín nabízí pro
�áky ZŠ celou øadu uèebních a studijních oborù a pro dospìlé
pracovníky širokou škálu dalších vzdìlávacích aktivit. Ze vzdìlávacích
kurzù je to pøedevším:

- základní kurz svaøování ZM1
- základní kurz svaøování ZE1
- úøední zkouška
- periodické pøezkoušení

- kurzy programù WORD, WINDOWS aj,

Pøihlášky ke studiu a podrobné informace je mo�né získat na SOŠ
Slavièín dennì od 7.00 do 14.00 hod. nebo na tel. 577342408.

Za dobu 42 let své existence vychovala naše škola øadu dobrých
odborníkù. Pevnì vìøíme, �e spoleèným úsilím se nám podaøí tuto dobrou
tradici zachovat i pro pøíští léta.

Ing. Miroslav Kadlec,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hlavní úkoly v novém školním roce 2006/07

-

Sváøeèská škola:

Výpoèetní technika:

øeditel SOŠ Slavièín

Slavièínský JEREVAN
vyhrál na Slovensku

Ve svém prvním pøípravném utkání ve FIFA futsalu zavítali slavièínští
futsalisté do slovenské Trnavy, kde soupeøem jim byl tøetí celek slovenské
1. ligy v sezonì 2005/2006 ŠK MIMATrnava.

Pøed utkáním panovaly u vedení menší obavy z výsledku, v�dy�
z rùzných pøíèin (pøedevším kvùli povinnostem ve velkém fotbalu ) chybìlo
nìkolik hráèù základního kádru napø. brankáø R. Tyl, I. Svìtlík, Zd. Otava, P.
Švach, M. Both, Zd. Julina, O. Stojaník, J. Hnaníèek P. Švajda a další, ale
mladíci, kteøí dostali v utkání šanci, svou pøíle�itost chytli za paèesy
a trenérùm øádnì zamotali hlavu pro tvoøící se sestavu.

Vìkový prùmìr našeho týmu na høišti byl úctyhodných 21,4 let
a JEREVAN má do budoucna na èem stavìt.

Úvod utkání vyšel na jednièku a J. Šuráò (posila z Jestøabí) poslal náš
tým do vedení. Domácí vyrovnali po teèované støele, ale náš tým šel opìt
do vedení, jen�e vyrovnání pøišlo po naší vlastní brance. Filip Macek ještì
pøed pùlí dal na 3 : 2 a tím také skonèil poloèasový výsledek.
V úvodu druhého poloèasu se dal oèekávat nápor domácích, ale ten
nepøišel a JEREVAN proto trestal domácí tým drtícími kontry, na které
MIMA jen tì�ko hledala protizbraò. Odskoèili jsme na 4 : 2 brankou
J. Šuránì, ale po našich zbyteèných chybách v obranì MIMA vyrovnala.
Utkání zaèínalo prakticky odznovu, JEREVAN však dokonale vyu�íval
pøeèíslení trnavské obrany a jeho pøechod do útoku byl obdivuhodný.
T. Hnilo dal na 6 : 5, Slováci však opìt vyrovnali, poté pøišel ke slovu po
dlouhém zranìní hrající Lukáš Koseèek a zvýšil na 6 : 5, domácí naposled
srovnali skóre a pøišel zdrcující závìr JEREVANU a J. Šuráò, F. Macek
a T. Hnilo po nádherné kombinaci zvýšili na 9 : 6. Domácí v poslední minutì
pouze sní�ili na 7 : 9 a ani nemìli mo�nost se odhodlat ke høe bez brankaøe.
V zápase se obrany pøíliš nevyznamenaly, ale v našem týmu se jednalo
i o chyby z neznalosti nových pravidel (auty, rohy, malé domù aj), na kterých
musí trenéøi ještì zapracovat.

V domácím týmu vynikli pøedevším Benkovský a E. Tobl, který do Trnavy
pøišel ze Slov-maticu Bratislava (byl spoluhráèem T. Hnila a I. Svìtlíka)
a v našem týmu lze pochválit všechny za bojovnost a nasazení. Domácí
takté� zkoušeli øadu nových hráèù, ale pøeci jen porá�ku od JEREVANU
neèekali, ale stále jsme ve fázi pøípravy a zajíci se budou poèítat a� po
honì.

Zápas byl veden ve velmi pøátelském duchu a byl hrán velmi korektnì,
po utkání probìhlo pøátelské posezení hráèù a vedení obou týmù. Další
informce najdete na webu www.skmimatrnava.sk a www.jerevan
slavicin.wz.cz.

ŠK MIMA Trnava (Slovensko) 1. liga - SK JEREVAN Slavièín (Èesko)
2.liga 7 : 9 (2 : 3) branky JEREVANU : T. Hnilo 3, J. Šuráò 3, F. Macek 2,
L. Koseèek

Petr Koseèek

Slavièínští hráèi
v èeské reprezentaci nezklamali

Hráèi JEREVANU Filip Macek, Tomáš Hnilo a Ivo Svìtlík se zúèastnili ve
dnech 8. - 12. srpna 2006 pøípravného kempu èeského národního týmu
a zároveò turnaje Protége cup 2006 v Kladnì.

Reprezentaèní tým se pøipravuje na listopadové Mistrovství Evropy ve
Španìlsku pod vedením trenéra Aleše Štorce a nominovaní hráèi
z Jerevanu nastoupili ve všech pøípravných utkáních a všichni se dokonce
zapsali mezi støelce reprezentaèních branek.

V turnaji zvítìzil nakonec dr�itel letošního PMEZ ve španìlském
Torrevieja Koncentrat Nerjungri a Èeši obsadili tøetí místo.

Výsledky Protége cup v Kladnì:
Èeská reprezentace - Koncentrat Nerjungri (Rusko) 2 : 3
Branky: Houška, Šmeral

Èeská reprezentace - T. R. Jekatìrinburk (Rusko) 2 : 4
Branky: Šmeral, TOMÁŠ HNILO

Èeská reprezentace - Granit Mikašèevièi (Bìlorusko) 8 : 5
Branky: Šmeral 3, IVO SVÌTLÍK 2, Houška, Goj, FILIP MACEK

XII. Mistrovství Evropy probìhne v závìru listopadu v Barcelonì a Gironì a
zúèastní se ho 12 týmù - Rusko, Bìlorusko, Katalánsko, Ukrajina, Belgie,
Velká Británie, Izrael, Španìlsko, Itálie, Norsko, Austrálie a naše
reprezentace, která obhajuje støíbrné medaile z ME 2004 v Bìlorusku.
Èeský tým byl spoleènì s Belgií a Ukrajinou zaøazen do druhého
losovacího koše a v koneèné nominaci bude 12 hráèù a 3 gólmani.
Dr�íme palce slavièínským hráèùm pøi závìreèné nominaci na ME.
Další informace o ME ve Španìlsku najdete na webu ÈFSF www.futsal-
salovyfotbal.com.

Petr Koseèek

SS ¡OO S¡
SLAVIÈÍN
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JEREVAN zmìøil síly
s ligovým BENAGEM Praha

V pátek 18. 8. 2006 se odehrálo v luhaèovickém sportovním centru
Radostova pøípravné utkání mezi slavièínským
JEREVANEM a pra�ským BENAGEM. Tým z hlavního mìsta pobývá
v pøekrásném sportovním komplexu spoleènì s PROGRAMEM Dubnica
na soustøedìní a svoji nároènou pøípravu pod vedením Vlastimila Bartoška
završil pøátelským duelem s JEREVANEM, který má v Luhaèovicích takøka
domácí prostøedí, v�dy� zde v roce 2005 poøádal PMEZ.

Domácí pøedstavili v utkání velmi silnou sestavu i se Stojaníkem
a Julinou, Pra�ané naopak nastoupili s novou posilou Hernandezem
z Košic a bakovskými Knoblochem a Hrdinou.

Pikantností tohoto duelu byl pøedevším start reprezentaèního trenéra
Aleše Štorce v dresu BENAGAa pouze na lavièce zùstal Dan Bro�ek, který
sAlešem oblékal dres JEREVANU pøi MS klubù v Jakutsku v loòském roce.
Úvod utkání byl z obou stran opatrný, JEREVAN byl nebezpeèný pøi svých
kontrech, BENAGO naopak nevyu�i lo nájezdu Fi l ingera.
První pomstu pro své bývalé svìøence a spoluhráèe si pøipravil Aleš Štorc
do deváté minuty a z nacvièené akce skoróval.

Vzápìtí po autu pøidal i druhou branku, JEREVAN v tuto dobu trošku
vypadl z rytmu a utkání se zbyteènì pøiostøilo.

Další šanci na zvýšení skóre mìl Filinger z prodlou�ené penalty, ale
brankáø Tyl ji bravurnì zneškodnil. JEREVAN v první pùli doplácel na
nepromìòování svých šancí a stále na neznalosti nìkterých nových
pravidel FIFAfutsalu.

Do druhé pùle však slavièínští hráèi vlétli jako uragán a BENAGO se
nestaèilo divit, nejdøíve Stojaník a po nìm Macek srovnali skóre.
BENAGO se za chvilku otøepalo z vyrovnání a Filinger strhl vedení na
stranu Pra�anù. V této fázi zápasu zaèal JEREVAN pøedvádìt skvìlý futsal
s vynikajícím pohybem a na dlouhé minuty pøikoval BENAGO na jeho
vlastní polovinu. Hnilo po vyšachování obrany BENAGA také vyrovnal.
Hosté si nevìdìli rady pøedevším se sálovkáøskými reprezentanty
Svìtlíkem a Mackem a druhý jmenovaný nepromìnil pìt minut pøed
koncem prodlou�enou penaltu, navíc 2x nastøelil brankovou konstrukci
BENAGA.

Zlomový moment pro JEREVAN pøišel 2 minuty pøed koncem, kdy Hnilo
nedal pokutový kop, který brankáø Bilík famóznì vyrazil.
V poslední minutì šanci zahrávat prodlou�enou penaltu dostalo i BENAGO
a Filinger se nemýlil. Domácí v závìreèném náporu u� vyrovnat nestihli, ale
pøedvedená hra obou týmù musela uspokojit i pøihlí�ejícího pøedsedu
brnìnského štábu Zdeòka Poláka.

JEREVAN pøedevším ve druhé pùli ukázal svoji sílu a jeho hráèi Macek
se Svìtlíkem zcela zastínili reprezentanty v dresu BENAGA.
Hosté mìli v nohách nároèné soustøedìní, ale pøeci jen neèekali takovou
herní kvalitu v podání domácího týmu.Nejlepšími hráèi domácích byli
Macek, Julina a Svìtlík, u hostí vynikli støelci branek a výborné výkony
pøedvedli oba gólmani Knobloch s Bilíkem.

BENAGO nakonec tedy porazilo po tuhém boji JEREVAN a mohlo si tak
nále�itì vychutnat vypsané prémie odAleše Štorce.

Další statistiky z utkání naleznete na webu

JEREVAN Slavièín - BENAGO Praha 3 : 4 (0 : 2)
Branky: Stojaník, Macek, Hnilo - Štorc 2, Filinger 2
Utkání øídili Havíø (Køenovice) a Kincl (Brno)
sestava Jerevanu: Tyl - Svìtlík, Hnilo, Macek, Stojaník, Julina, P. Švach,

Ocelík, L. Koseèek, Trllo, Both a Neuman

(www.radostova.cz)

www.benago.cz

Do Slavièína pøijede mistr Slovenska
Futsalovou lahùdku pro své fanoušky pøipravuje vedení JEREVANU na

pátek 1. záøí, kdy se ve Slavièínì pøedstaví nìkolikanásobný mistr
Slovenska Slov-matic Bratislava. Tento tým tvoøí kostru slovenské
reprezentace a v minulosti jeho dres oblékali i naši hráèi Tomáš Hnilo a Ivo
Svìtlík.

Zaèátek utkání ve SH ve Slavièínì je naplánován od 20,00 a jste srdeènì
zváni!

Program JEREVANU ve 2. lize FIFAfutsalu - Východ
- sobota 16. 9. 2006 - Medvìdi Malé Hoštice (hala v Hradci nad

Moravicí - 19:15 hod.)
- pátek 22. 9. 2006 - Tango Brno (hala Královo Pole Brno - 19:30)
- sobota 7. 10. 2006 - Betas Tøinec (SH Slavièín - 20:00)
- pátek 13. 10. 2006 - Bulldogs Hodonín (SH Hodonín - 20:00)
- sobota 21. 10. 2006 - Bossard Brno (SH Slavièín - 20:00)

Petr Koseèek

Výsledky a vylosování soutì�e najdete na webu www.czechfutsal.cz
a www.futsal.cz.
Od 1. záøí budou spuštìny nové webové stránky týmu
www.jerevanslavicin.cz.

Krásnou trofej za první místo
získal Slavièan pan
v celostátní soutì�i heligonkáøù,
která se ji� pošesté konala v Ostra-
vici. Letos se pøehlídky úèastnilo na
40 hráèù na tento krásný, ale ménì
obvyklý hudební nástroj. Ve Slavi-
èínì ani v okolí Laïa Beran letos
nemohl vystoupit z dùvodu dvojná-
sobného poranìní ruky. Jak je však
vidìt, „tahání mìchù“ a k tomu zpìv
jsou zøejmì tou nejlepší formou
rehabilitace. Vzít si tak pøíklad… ale
kde vzít ten talent? A tak nezbývá,
ne� upøímnì pogratulovat.

Ladislav Beran

Redakce SZ

Pohár pro slavièínského heligonkáøe

Pozvánka na zápasy FLORBAL ve Sportovní hale Slavièín

16. 9. 2006 - MU�I „B“ Turnaj Jihomoravského pøeboru mu�ù

23. 9. 2006 - Turnaj Jihomoravské ligy starších �ákù
od 9:00 hodin

30. 9. 2006 - MU�I „A“ Turnaj II. ligy mu�ù
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Lochovecký pohár jezevèíkù
V sobotu 22. èervence 2006 uspoøádalo Myslivecké sdru�ení Jamné

Slavièín ve spolupráci s Kynologickou komisí Èeskomoravské myslivecké
jednoty Zlín a Klubem chovatelù jezevèíkù ÈR v honitbì místního
mysliveckého sdru�ení ji� III. roèník Lochoveckého poháru jezevèíkù.
Jedná se o souèasnì samostatné vykonání barváøských zkoušek malých
plemen a zkoušek bezkontaktního norování, pøièem� do boje o pohár se
zapoèítává výsledek obojích zkoušek. Pohár získává jezevèík, který
dosáhne nejvíce bodù. V pøípadì rovnosti bodù pak dalšími rozhodujícími
kritérii jsou pozdìjší datum narození, lepší hodnocení práce na pobarvené
stopì min 12 hodin staré a lepší èas dosa�ení tøetího kotle v noøe. Pøi rov-
nosti všech tìchto kriterií má pøednost fena pøed psem a pokud i zde jsou
stejná pohlaví, pak døívìjší poèáteèní a další písmena jména psa èi fenky.
Pohár navíc mù�e získat jen jezevèík do tøí let vìku. Jedná se o jedinou
akci tohoto druhu v rámci Èeské republiky, která svými nároky na lovecké
vlastnosti i fyzickou vyspìlost psù dokonale provìøí jednotlivé úèastníky.

O tom, jak je tento pohár mezi majiteli psù populární, svìdèí mimoøádnì
velká úèast vùdcù i psù z celé republiky. Jejich široké spektrum pak
dokazuje i vìkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším vùdcem psa, který
byl 57 let. Jako pozorovatelé se dokonce zúèastnili akce dva hosté ze
Slovenského klubu jezevèíkù.

Do letošního roèníku bylo pøihlášeno celkem 37 psù. Na start se jich
dostavilo 33. Tento poèet tvoøilo 23 jezevèíkù drsnosrstých, 3 jezevèíci
dlouhosrstí, 3 jezevèící hladkosrstí, 2 welshteriéøi, 1 borderteriér a 1 terier
hladkosrstý. Podmínky pro boj o pohár splnilo 14 psù. Ostatní pak
nastoupili na zkoušky bez nároku na zisk poháru. K vyzkoušení tak velkého
poètu psù pak bylo delegováno celkem 12 rozhodèích.

Sraz všech úèastníkù, rozlosování poøadí a zahájení zkoušek probìhlo
v pøíjemném prostøedí Piveèkova lesoparku. Sotva doznìly na borlice
troubené fanfáry, které krásnì ladily se zvuky okolního lesa, rozptýlili se
jednotliví soutì�ící k plnìní zkoušených disciplín. Vùdce se psy a rozhod-
èími bylo mo�no potkat v prostoru Stránì, Lochovce i Holíkova, nebo na
cyklistické stezce mezi Slavièínem, Nevšovou a Tatarkou. Mezitím poèet-
ná korona vyu�ívala lesopark a jeho atrakce k ukrácení dlouhé chvíle.
Nìkteøí z doprovodù rovnì� absolvovali pìšky nauènou cyklostezku a jistì
se na informaèních tabulích dozvìdìli mnoho zajímavostí o historii
Slavièína, které jim pøedtím byly neznámé.

Celý prùbìh zkoušek provázelo mimoøádné vedro, co� se zle pode-
pisovalo na výkonech psù a nadmìrnì fyzicky zatì�ovalo jak vùdce tak
i rozhodèí na jednotlivých disciplínách. Pøesto celkovì neuspìli jen 3 psi.
Všichni ostatní zdárnì zkoušky s vìtším èi menším úspìchem vykonali.

Vítìzem Lochoveckého poháru s celkovým poètem 194 bodù ze dvou
set mo�ných se stala fenka jezevèíka drsnosrstého Adélka z Obìtové
vedená Ing. Milanem Jurákem. Na druhém místì se stejným poètem bodù
skonèila døíve narozená fenka jezevèíka hladkosrstého Adraca z Malcova

mlýna vedená Pavlem Vápeníkem a jako tøetí se 193 body fenka jezevèíka
drsnosrstého Hany z Poldova dvora vedená Janou Šenkeøíkovou.

Nejlepší práci na pobarvené stopì udìlala fenka jezevèíka drsnosrstého
Finka z Ratíškovských vinohradù vedená Jaroslavem Sojou. Tato fenka
také mìla jediná plný poèet bodù na barváøských zkouškách. Za práci na
noøe, s plným poètem bodù pøi bezkontaktním norování, byl odmìnìn
jezevèík dlouhosrstý Ben z Lovcovny, vedený nejmladší úèastnicí soutì�e,
Šárkou Kamenèákovou z Rudimova.

Jediným rušivým momentem celé soutì�e bylo to, �e nìkdo nìkolikrát
zámìrnì ztrhal znaèení pobarvených stop v prostoru Holíkova a nejen �e
tím pøidìlával práci poøadatelùm, kteøí je museli znovu a znovu pøezna-
èovat, ale roznášením barvy na botách mimo pùvodní znaèení ztì�oval
práci psùm i orientaci rozhodèím pøi posuzování sledování správné
pobarvené stopy. Proto�e tyto problémy se vyskytly v blízkosti skautského
tábora, dá se pøedpokládat, �e to byla „klukovina“ právì nìkterého z tìchto
táborníkù.

Vlastní vyhlášení výsledkù, pøedání pohárù s mno�stvím hodnotných
cen, které vìnovaly firmy BTC Trade, s. r. o., BTC Centrum, s. r. o.,
Dokotex-plus, s. r. o. a Ing. Václav Obadal, probìhlo opìt za slavnostního
zvuku fanfár borlic divnických trubaèù v Piveèkovì lesoparku, kde po
celou dobu zkoušek bylo pøipraveno èleny Mysliveckého sdru�ení Jamné,
nejen pro soutì�ící a koronu, ale i náhodné návštìvníky, velmi chutné
obèerstvení. Všichni úèastníci se pak na veèer spokojenì rozjí�dìli do
svých domovù a vyslovovali uznání poøadatelùm za kvalitní pøípravu této
akce. Lze si jen pøát, aby se stejnì vydaøil i roèník pøíští.

Jiøí Skládal, pøedseda Mysliveckého sdru�ení Jamné Slavièín

Mìsto Slavièín ve spolupráci s Klubem pøátel historie Slavièínska a Zlínský kraj
zvou nejširší veøejnost na

na Horním námìstí, èp. 102/103 ve Slavièínì.

Po slavnostním otevøení - prùvod národopisných souborù,
které pøedvedou

Pøedstaví se soubory

Všechny co nejsrdeènìji zve Mìstský klub ve spolupráci s národopisnými soubory z okolí.

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ MUZEA

dne 17. záøí 2006 ve 14:00 hodin

se zaèátkem ve 14:30 hodin na Horním námìstí.

ZÁVRŠAN z Nedašova, SLAVIÈÁNEK, folklorní skupina JAVORNÍK z Lúk, JAVORINA
z Lazù pod Makytou, MALÉ ZÁLESÍ Luhaèovice a dechová hudba OKOLÒANKA.

OBJEKT MUZEA BYL REKONSTRUOVÁN ZA PODPORY EVROPSKÉ UNIE.
K JEHO REALIZACI BYLO U�ITO PROSTØEDKÙ FONDU INTERREG IIIA.

D O � Í N K Y
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
èervenec
NAROZENÍ

SÒATEK

ÚMRTÍ

Lubomíru a Ilonì Karlíkovým dcera Ema
Lence Divošové syn David
Vítìzslavu a Miluši Svárovským dcera Marie
Stanislavu Milièkovi a Simonì Salvetové syn Stanislav
Josefu a Leonì Kalíkovým syn Michal
Davidu a Simonì Remešovým dcera Adéla

Roman Machala a Lenka Sekáèová
Martin Dorúšek a Iveta Stachová
Zdenìk Èerník a Markéta Studeníková
František Šebák a Veronika Fraitová
Miloslav Mráz a Hana Moráòová
Lubomír Bor a Simona Hlavièková
Michal Prchlík a Veronika Švajdová
Roman Procházka a Lenka Fryzelková
Tomáš Kurtin a Josefa Hnilová

9. 7. 2006 František Malaník, 65 let, Divnice
9. 7. 2006 Bohumil Matouch, 62 let, Slavièín

17. 7. 2006 Marie Kepáková, 85 let, Lipová
21. 7. 2006 Anna Randiaková, 77 let, Slavièín
22. 7. 2006 Marie Vránová, 82 let, Slavièín
23. 7. 2006 Anna Zelinková, 88 let, Hrádek
24. 7. 2006 Vítìzslav Svárovský, 60 let, Lipová

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

Letos v srpnu uplynulo 10 let od úmrtí
leteckého historika a badatele pana

.Otty �ITNÍKA

Vzpomíná syn Michael.

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

S láskou a úctou vzpomíná man�elka
a syn s rodinou.

Dne 2. záøí 2006 vzpomeneme 3. smutné
výroèí, kdy nás nav�dy opustil pan

ze Slavièína.Ing. Jan KARAS

Kdo byl milován, není zapomenut.

S láskou vzpomínají man�elka
a dcery s rodinami.

Dne 3. záøí by se do�il 70 let pan
ze Slavièína.František SMOLEK

Odešel jsi a pøece jsi stále s námi.

S lásku vzpomínají man�elka,
švagrová a dìti s rodinami.

Dne 3. záøí 2006 uplynou dva roky,
kdy nás nav�dy opustil man�el,

tatínek, dìdeèek a švagr
pan z Petrùvky.Rudolf KOFROÒ

Dne 5. záøí 2006 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí naší babièky

paní ze Slavièína.Františky JUØENÍKOVÉ

Za tichou vzpomínku dìkují a s láskou
vzpomínají dcera a snacha s rodinou.

Kdy� na Tebe vzpomínáme,
stále slzy v oèích máme.
Vzpomínka je jako �ivá,

snad se na nás z nebe díváš.

Stále vzpomínají man�el,
syn a dcera s rodinami.

Dne 6. záøí 2003 vzpomeneme
8. výroèí úmrtí

paní
z Nevšové.

Anastázie CARBOLOVÉ

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 6. záøí 2006 vzpomeneme
6. smutné výroèí, kdy nás opustila paní

z Rudimova.Drahomíra OVÈÁÈKOVÁ

Odešlas tiše bez rozlouèení,
�ivot bez Tebe lehký není,

kam oèi pohlédnou, všude Tì hledají,
nikde Tì nespatøí, jen slzy stékají.

S láskou vzpomínají man�el, dcera Bo�ena
s rodinou, dcera Jana, bratr Oldøich.

Dne 9. záøí 2006 vzpomeneme
1. výroèí úmrtí naší drahé maminky,

man�elky, babièky, prababièky
paní ze Slavièína.

Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.

Bo�eny STUDENÍKOVÉ

Ta rána v srdci stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.
Marnì Tì naše oèi hledají,

marnì po tváøích slzy stékají.
Osud krutý u� nevrátí, co vzal,
zùstaly vzpomínky a velký �al.

Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Nikdy nezapomene man�elka Alena,

dcera Zdeòka, syn Martin, rodièe a bratr.

Dne 12. záøí uplynou
tøi nejsmutnìjší roky od úmrtí

pana ze Slavièína.Zdeòka STRUŠKY

Odešla, ale v našich myslích
a srdcích zùstává stále s námi.

Za tichou vzpomínku dìkují man�el,
dìti, rodina Plíhalova a Votýpkova.

Dne 13. záøí 2004 vzpomeneme
4. výroèí úmrtí

paní ,
rozené Plíhalové.

Evy VOTÝPKOVÉ
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Na hrob Ti padá sníh, odešlo štìstí, radost, smích.
Co osud vezme, nevrací, i kdy� nám srdce krvácí,
ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

Vydal ses na cestu, jí� chodí ka�dý sám,
jen dveøe vzpomínek jsi nechal dokoøán.

S láskou vzpomínají snoubenka
a rodina Holbova.

Dne 15. záøí 2006 vzpomeneme 2. výroèí
tragického úmrtí mého snoubence

.Martina POPELÁKA

Oznamujeme všem, kteøí znali
paní ze Slavièína,

�e dne 24. èervna 2006 zemøela v Brnì.

Dne 17. záøí by se do�ila 82 let.

Annu VAÒKOVOU

Syn Milan, Karla a Alena s rodinami.

Dne 21. záøí 2006 by se do�il 70 let pan
ze Slavièína.František OCELÍK

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

Odešel jsi, jak osud si to pøál,
avšak ve vzpomínkách �iješ s námi dál.

Vzpomíná man�elka a dìti s rodinami

Dne 26. záøí 2006 vzpomeneme
30. výroèí úmrtí

pana z Bohuslavic.

.

Stanislava SMOLÍKA

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

S láskou a úctou vzpomínají sestra Dagmar,
synovec David a bratr Miroslav s rodinou.

Dne 27. záøí 2006 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí

pana z Divnic.Karla JANÁÈKA

Jako kdy� vítr zhasne svíce,
�ivot byl a není více.

Z oèí slzy smutnì kanou,
rty tiše šeptají nashledanou.

S láskou vzpomínají man�elka, dcera,
syn a vnuci s rodinami.

Dne 27. záøí 2006 uplyne rok od úmrtí
pana z Hrádku.Rudolfa SALVETA

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

S láskou a úctou vzpomínají rodièe
a sourozenci s rodinami.

Dne 27. záøí 2006 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí

pana z Lipové.Tomáše JORDÁNA

Kdo v srdci lidí �ije, ten nikdy neumírá.

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka,
dcera, syn a snacha.

Dne 29. záøí 2006 vzpomínáme 5. výroèí,
kdy nás nav�dy opustil náš man�el,

tatínek a dìdeèek
pan ze Slavièína.Antonín MALÍÈEK

Dìkujeme za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast pøi
posledním rozlouèení s paní z Hrádku.Annou ZELINKOVOU

Zarmoucená rodina

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

s paní ze Slavièína.Annou RANDIAKOVOU
Zarmoucená rodina

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

s paní ze Slavièína.Kamilou MIKLASOVOU
Zarmoucená rodina

Kdo v srdcích �ije, neumírá.

S láskou a úctou vzpomíná man�el,
dìti a vnuci.

Dne 14. záøí 2006 vzpomeneme 1. smutné
výroèí, kdy nás nav�dy opustila naše milovaná

man�elka, maminka a babièka paní
z Divnic.Bo�ena HUDEÈKOVÁ

Dne 13. záøí 2006 by se do�il 70 let
pan z Jestøabí.Josef MATUŠINEC

Za vzpomínku dìkují man�elka
a dìti s rodinami.

Ji� tiše spí a klid má v duši,
jediné snad, co ho ruší,

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

S láskou a úctou vzpomínají rodièe
a sestry s rodinami.

Dne 15. záøí 2006 vzpomeneme
2. smutné výroèí

pana ze Slavièína.Martina POPELÁKA

Øímskokatolická farnost Slavièín
vás srdeènì zve na další

které budou v klubovnì Orlovny ve Slavièínì:
pátek 8. záøí 19:00 hodin
pátek 13. øíjna 19:00 hodin
pátek 10. listopadu 19:00 hodin

BIBLICKÉ HODINY
s P. Miroslavem Strnadem,

Dìkujeme celému kolektivu pracovníkù Mìstské nemocnice
ve Slavièínì, pøedevším panu primáøi MUDr. Palkovskému a sestrám,

hlavnì sestøe Zlatce, za krásný pøístup po dobu našeho léèení.
Vdìèné pacientky ze svìtnice è. 6 Málková, Kadièová a Slováková.



KURZY anglického jazyka
zaèáteèníci

mírnì pokroèilí
Pøedpokládaná délka kurzu 60 hodin

(1x týdnì po dvou vyuèovacích hodinách),
skupiny maximálnì 8 - 10 úèastníkù

Bli�ší informace:
Bc. Eva Horalíková,

tel. 577 341 104, 604 460 036,
horalikova.eva@tiscali.cz

Termín zahájení - øíjen 2006

Mìstská knihovna ve Slavièínì oznamuje
všem svým ètenáøùm a návštìvníkùm, �e od 1. 9. 2006 je

opìt otevøena pro veøejnost ve své obvyklé pùjèovní dobì.

Pondìlí: 10 - 12 13 - 15
13 - 15

Úterý: 13 - 17 13 - 17
Ètvrtek: 10 - 12

13 - 18
Pátek: 13 - 16 13 - 16

PÙJÈOVNÍ DOBA
pro dospìlé pro dìti do 15 let

Internet je veøejnosti pøístupný v�dy v pùjèovní dobì.

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

3. záøí 2006 v 17.00 hodin,
Radnice Slavièín

Program:

W. A. Mozart, A. Dvoøák, L. Janáèek

ICARUS KVARTET

VÝSTAVY

PØIPRAVUJEME NA ØÍJEN

4. 9. - 27. 9.

8. 9. 19:00

FOTOGRAFIE Z OSLAV 750 LET SLAVIÈÍNA

FANTAZIE

Infocentrum

Galerie Jasmín
vernisá� Marcely Michalèíkové

- vosková plastika - olejomalba

6. 10. 19:00
ve Slavièínì

vystoupení neo-folklorní skupiny

15. 10. v Sokolovnì
14:00 v Sokolovnì
19:00

-

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ REKONSTRUOVANÉ
SOKOLOVNY

NJOREK

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
OCHUTNÁVKA VÍN
Zdenìk IZER a Petr FREUND
DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ
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Marcely MICHALÈÍKOVÉ
- vosková plastika - olejomalba

pod názvem FANTAZIE.

Nadace Jana Piveèky,
divadelní soubor SemTamFór

a jejich pøátelé

srdeènì zvou dìti i dospìláky

v Piveèkovì lesoparku a okolí ve Slavièínì.

Chcete potkat krásné princezny, strašidelné èerty,
vodníka, nebo si uloupnout perníèek?

Znáte dobøe pohádky?

Na ka�dého, kdo zvládne celou trasu
a splní všechny úkoly, èeká na konci pøekvapení

od pana Krále a paní Královny.
Kromì toho Vás v areálu lesoparku èekají soutì�e,
hry, hudba, obèerstvení, chutné grilované klobásky

a spousta dalších pøekvapení.

Srdeènì Vás všechny zveme!
Pøijïte si s dìtmi u�ít poslední prázdninovou sobotu.

Vstupné 10,- Kè

na pøíjemnou procházku
v sobotu 2. 9. 2006 od 14:00 hodin

POHÁDKOVÝM
LESEM

v sobotu 2. 9. 2006 od 14:00 hodin

POHÁDKOVÝM
LESEM

Vycházka do pøírody
Místní organizace KDU-ÈSL Slavièín zve dìti i dospìlé na

vycházku do pøírody s vlastivìdnou tématikou, která se uskuteèní

Sraz úèastníkù je u budovy Mìstského úøadu ve Slavièínì.

Slavièín-Piveèkùv lesopark, nevšovské paseky, Kulatý trávník
(mohyly), Uhliska (místo dopadu nìmecké stíhaèky), Piveèkùv

lesopark - drobné pohoštìní.

Bli�ší informace poskytne Ing. Miroslav Kadlec, tel. 603 889 730.

v sobotu 16. záøí 2006 ve 13:00 hodin.

Trasa vycházky:

Mìstský klub Slavièín

nezávazné
v úterý 5. záøí 2006

V 16:30 HODIN PRO
V 17:15 HODIN PRO

poøádá ve spolupráci s p. Hermannem

Pøedpokládaná délka kurzu 60 vyuèovacích hodin
2 vyuèovací hodiny jednou týdnì;

úterý nebo ètvrtek = záøí - duben), skupinky s max. 6 - 8 úèastníky.

Bli�ší informace na první informativní schùzce

v zasedací místnosti Mìstského úøadu Slavièín.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO ÚPLNÉ ZAÈÁTEÈNÍKY,  MÍRNÌ POKROÈILÉ

A POKROÈILÉ

POKRAÈUJÍCÍ Z DØÍVÌJŠÍCH KURZÙ
NOVÉ ZAÈÁTEÈNÍKY

(LETOS JEN OMEZENÝ POÈET ZÁJEMCÙ)
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Vá�ení filmoví diváci, pøíznivci filmového umìní a ostatní, co mají rádi film.

Po ètyøech desítkách let, tj. od doby posledních interiérových úprav, doèká se naše kulturní zaøízení - Sokolovna, co do interiéru,
nové podoby. A tak i divácká filmová veøejnost dozajista uvítá, �e bude moci èas s filmem trávit v novém, moderním a útulném
interiéru. Tìšíme se na vaši návštìvu všech projektù kina jako jsou „bijásky“, „Film a škola“, „pøedstavení pro dìti mateøských škol“ èi
„Filmový klub“.

Nakonec dobrá zpráva pro ty, kterým déš� znemo�nil zhlédnutí filmu v srpnu. Budou mít ještì další mo�nost
nepøijít o tento trhák, a to

„ “
22. øíjna v kinì Sokolovna.

Úèastníci zájezdu

Zdenìk Fiala - provozovatel kina

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 ZÁØÍ 2006 V SOKOLOVNÌ

PRO PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCI BUDOVY SOKOLOVNY PO CELÝ MÌSÍC KINO NEHRAJE

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

-

novinka

novinka

kompletní záruèní a pozáruèní servis

seøizování a diagnostika benzínových

a naftových motorù

opravy brzd a podvozkù

opravy elektrických zaøízení

montá� zabezpeèovacího zaøízení

montá� handsfree sad

mobilních telefonù

montá� automatických spínaèù

svìtel

pøíprava a zajištìní STK, pøíprava na mìøení emisí

opravy karoserie vèetnì rovnacího rámu v cenách

pojiš�oven

lakování vozidel a dílù

likvidace pojistných událostí v servisu

prodej náhradních dílù a doplòkù

AUTOSERVIS - ZEKAAUTOSERVIS - ZEKA
Jasmínová è. e. 0876, Slavièín, ( zadní brána Prabos a.s. )

P r o v o z n í d o b a :
Po - Pá: 7.00 - 17.00 hodin

So: 8.00 - 12.00 hodin

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

� letní pneu - slevy na vybrané pneu

PNEUSERVIS

FARÍDAH
Orientální taneènice a lektorka
Zakladatelka taneèní skupiny
Belly dance Group Aphrodité

Støeda 6. 9 . 2006
v 17:00 hodin

Orlovna Slavièín

Pøijïte se zavlnit
v rytmu orientu.

Ukázková hodina
zdarma!

Pøihlášky
a informace:

Farídah
- Lenka Ondruchová,

tel.: 604 205 414
www.aphrodite.cz

Pivní okénko - O pivu nejen jak ho známe

•

•

•

•

Pivní statistika ÈR za rok 2005: celková výroba pivovarù
pøekroèila 19 miliónù hektolitrù, konkrétnì o 316 000 hl
více ne� v roce 2004. Jedná se o druhý nejlepší výsledek
za posledních 15 let. Exportováno bylo pøes 3 milióny hl.
Nejvíce do SRN, dále pak na Slovensko, do Velké Británie
a USA. Dovoz piva do ÈR nedosáhl ani 1% spotøeby.
Spotøeba piva byla v pøepoètu na jednoho obyvatele 156,5
litru.
Fáze výroby piva: rmutování - smìs sladového šrotu
a vody se za neustálého míchání ohøívá. Pøi ohøevu jsou
zaøazovány èasové prodlevy, ve kterých je optimální
pùsobení sladových enzymù. Tím je urèován základní
chu�ový charakter vyrábìného piva. Rmutování je
pøevedení rozpustných látek sladu do vodného roztoku.
Cílem procesu rmutování je pøemìnit nerozpustné látky
sladu do roztoku na sladové cukry.
První zpráva o výrobì piva na našem území se vá�e
k Bøevnovskému klášteru. Uvádí se, �e v roce 993, kdy
klášter vysvìtil druhý èeský biskup Vojtìch, vyrábìli tamní
benediktini pivo.
Pivní akce: 8. - 10. 9. 2006 - U Talafy - ochutnávka
Tmavého piva z pivovaru Janáèek Uherský Brod.

www.utalafy.cz

Potraviny VLÁRKA - ka�dý pátek je otevírací
doba prodlou�ená od 6:30 do 20:00 hodin.


