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charakteristické získáváním prvních zkušeností pøi pøípravì a realizaci
projektù, které byly financovány z Evropské unie. O tom, �e pøi tìchto
snahách jsme byli úspìšní, jsme Vás prùbì�nì informovali.

Tìmito našimi aktivitami se nám podaøilo z Evropské unie realizovat
celkem osm projektù a získat tak pro naše mìsto cca 25,5 mil. Kè. Základní
informace o jednotlivých projektech uvádím v tabulce na str. 5. V souèasné
dobì jsou pøipravovány další projekty, které jsou však podmínìny
rozhodnutím Vlády Èeské republiky a následným vyhlášením operaèních
programù pro programovací období 2007-2013. Dìkuji všem, kteøí tyto
projekty pøipravovali, podporovali a realizovali, a tak pøispìli k rozvoji
našeho mìsta.

Vá�ení obèané,
na sklonku volebního období

2002 - 2006 opìt nastává èas
bilancování a hodnocení úkolù,
které jsme si pøed ètyømi lety ulo�ili.

Po komunálních volbách v listo-
padu 2002 pøijalo naše zastupi-
telstvo odpovìdnost za rozvoj mìsta
Slavièína a jeho místních èástí
s cílem udr�ení spoleèenského,
ekonomického a historického posta-
vení Slavièína jako centra východní
èásti okresu Zlín. Programové
prohlášení vycházelo z reálných
mo�ností mìsta a z volebních
programù koalièních stran KDU-
ÈSL, ODS, US DEU a Nezávislí
kandidáti.

Èas, který byl vymezen k plnìní
programového prohlášení, byl
obdobím vstupu Èeské republiky do
Evropské unie. Toto období bylo

K plnìní programového prohlášení zastupitelstva mìsta
v letech 2002 - 2006 výraznì pøispìly dotace z EU

Barevný interiér Sokolovny si mù�ete prohlédnout osobnì 6. 9. 2006

Mezi další významné aktivity, které si zaslou�í naši pozornost, je
. Nebudu pøipomínat všechny, omezím

se jen na ty nejvýznamnìjší.
Dùle�itým rozhodnutím bylo

na Gymnázium Jana Piveèky Slavièín. Jeho
souèasná kapacita je 340 �ákù. V praxi to znamená stabilizaci této školy
s mo�ností plnohodnotné výuky ve ètyøletém i osmiletém studijním oboru.

spolupráce se Zlínským krajem

navýšení kapacity a zmìna názvu
slavièínského gymnázia

V rámci podprogramu „Dotace na výstavbu, technické zhodnocení a op-
ravy sportoviš� a sportovních zaøízení ve Zlínském kraji“ byla provedena

. Dotaci jsme
obdr�eli ve výši 200 000,- Kè, celkové náklady èinily 849 444,- Kè.

Na pøípravì projektové dokumentace se Zlínský
kraj podílí úèelovou dotací 300 000,- Kè z Fondu vodohospodáøské
infrastruktury v obcích Zlínského kraje. Celkové náklady èiní 484 197,- Kè.

Naše spolupráce smìøovala i na úroveò mikroregionù, a to zejména na
. Po 75 letech byla za pøispìní tohoto

sdru�ení mìst a obcí opìt vydána vzácná kniha Luhaèovské Zálesí.
Propagaci našeho mikroregionu jsme øešili ve spolupráci se Zlínským
krajem spoleènou propagací na veletrzích cestovního ruchu a realizací
projektu „Infrastruktura cykloturistických a turistických tras“, na který
rovnì� èerpáme dotace z Evropské unie. Obsahem projektu je spoleèná
propagace mikroregionu prostøednictvím informaèních tabulí.

Mezi další naše významné aktivity patøí i ty, které jsme realizovali ve
spolupráci se státními institucemi.

V rámci podprogramu , který vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR, jsme realizovali projekt, jeho� zásluhou

rekonstrukce šaten na fotbalovém høišti FC TVD Slavièín

„Odkanalizování Divnic“

Mikroregion Luhaèovské Zálesí

Regenerace panelových sídliš�

Tyto kroky znamenaly nastavení stejných výchozích parametrù a pod-
mínek jako u nìkterých konkurenèních gymnázií v kraji. V tìchto dnech
byla dokonèena nová sedlová støecha na budovì gymnázia, která vyøešila
problém zatékání do budovy a pøispìla k jejímu lepšímu architektonickému
vzhledu. Tato investièní akce byla plnì hrazena Zlínským krajem.

V roce 2003 byla provedena rekonstrukce rodinného domku è. p. 109 na
prodejnu zahrádkáøských potøeb. Rekonstrukcí došlo k dalšímu o�ivení
Horního námìstí. Na tuto akci nám Zlínský kraj pøispìl èástkou 564 615,-
Kè z celkových nákladù 941 tis. Kè.
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V tomto volebním období se nám podaøilo vyøešit špatný stav sociálních
zaøízení v ZŠ Vlára. V rámci projektu
jsme v letošním roce realizovali opravu tìchto sociálních zaøízení. Byla
opravena i tìlocvièna, vybudován bezbariérový vstup do budovy
a zahájeny práce na rekonstrukci kuchynì. Souèástí projektu, který byl
financován v rámci státního rozpoètu, byla v roce 2005 rekonstrukce
Sportovního areálu Vlára. Celkové náklady obou investièních akcí byly ve
výši cca 25 mil. Kè, pøièem� dotace èinila 21,4 mil. Kè. V letošním roce byla
pøipravena �ádost o dotaci ve výši 16,094 Kè na realizaci tøetí etapy, která je
zamìøena na opravu kuchynì. Vzhledem k tomu, �e tato budova je ji� ve
velmi špatném technickém stavu, vy�ádá si další významné investice,
které budou muset být vynalo�eny na to, aby její technický stav umo�nil
øádný a ekonomický provoz a �áci i uèitelé této školy mìli lepší podmínky
pro výuku.

rekonstrukce Základní školy Vlára

došlo k výraznému zlepšení stavu místních komunikací, chodníkù, veøejné-
ho prostranství a také zkvalitnìní a zvýšení poètu parkovacích míst ve ètvrti
Malé Pole. Projekt byl realizován ve tøech etapách, poslední etapa
probìhla v roce 2005 celkovým nákladem 4,796 mil. Kè, dotace èinila
3,35 mil. Kè.

V oblasti se nám podaøilo stabilizovat Mìstskou
nemocnici ve Slavièínì. Za finanèního pøispìní mìsta byl zajištìn její
bezeztrátový provoz a bylo modernizováno její technické vybavení.
V minulém mìsíci byl zahájen provoz na novì zakoupeném rentgenovém
pøístroji, který by mìl pøispìt ke zkvalitnìní poskytovaných slu�eb. V tìchto
dnech jednáme o zøízení nového právního subjektu - nestátního
zdravotnického zaøízení Mìstská nemocnice Slavièín, která vzniká

zdravotnictví

Rekonstruovaná
budova firmy HOPA

Mezi nejvýznamnìjší
firmy v novì
revitalizovaném
prùmyslovém areálu
patøí firma Remerx

V roce 2003 byl zahájen provoz
novì rekonstruované kotelny, která
zaèala dodávat teplo do ètvrti Malé
Pole z kotle na biomasu. V rámci
této akce byla provedena veškerá
rekonstrukce tepelných rozvodù
v délce 2 055 m a byly zøízeny
domovní pøedávací stanice. Tímto
jsme vyøešili dlouhodobý problém
vysokých ztrát tepelné energie
a zmodernizovalo se zastaralé
technické zaøízení. Tak se pøedešlo
pøípadnému nebezpeèí havárie
celého systému, která mohla
vzniknout zejména v zimním
období. Kotel na biomasu o výkonu
1,6 MW zefektivnil výrobu tepla,
a pøispìl tak i k ekologiètìjšímu
provozu této centrální kotelny.
Náklady celkové rekonstrukce byly
ve výši 46,783 mil. Kè, Ministerstvo
pro místní rozvoj pøispìlo 50 %
( tj. 23,392 mil. Kè).

v souladu s novì schváleným zákonem. Zakoupením a rekonstrukcí
budovy polikliniky jsme zkvalitnili podmínky pro poskytování lékaøských
slu�eb. Ve spojení s rychlou záchrannou slu�bou a mìstskou nemocnicí se
tak vytváøí podmínky pro vznik zdravotnického centra.

Velké úsilí jsme vìnovali podmínkám pro
a vzniku nových pracovních pøíle�itostí. Negativní dùsledky

špatné privatizace Vlárských strojíren jsme se sna�ili zmírnit aktivním
pøístupem. Byla zalo�ena akciová spoleènost, ve které má mìsto vìtšinový
podíl. Spoleènost vlastní infrastrukturu (cesty, elektrické rozvody, rozvody
plynu, vodovod a èistírnu odpadních vod), a sna�í se tak napomoci
podnikatelùm, kteøí na tomto území mají své provozovny. Spoleènost je
nastavena tak, aby byla schopna pøijímat dotace a poskytovat další slu�by,
které budou ze strany podnikatelù po�adovány. Je to dlouhodobý zámìr,
jsem však pøesvìdèen, �e pro rozvoj našeho regionu velmi dùle�itý.

rozvoj drobného a støedního
podnikání

Významnou polo�ku v rozpoètu mìsta tvoøily finanèní prostøedky na
. Za celé volební období její

výše dosahuje témìø 17 mil. Kè. Byly dokonèeny komunikace v lokalitì Pod
Vrškem, provedeny rekonstrukce ulic Javorová I, Javorová II, Mladotická,

opravy místních komunikací a chodníkù
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Mladotické nábøe�í, Komenského, U Mlýna, komunikace u Èeské
spoøitelny, dále pak rozsáhlé opravy komunikací v Nevšové v celkovém
finanèním nákladu 3,2 mil. Kè. V souèasné dobì realizujeme rekonstrukci
komunikací u bytových domù v Hrádku. K dùstojným oslavám 100. výroèí
SDH Divnice v pøíštím roce chceme pøispìt i opravou komunikace pøed
hasièským domem v Divnicích. Výrazným zpùsobem se zmìnil i vjezd do
mìsta ze smìru od Luhaèovic, je dokonèována nová èerpací stanice
pohonných hmot a vzniká zde nový tenisový areál Oáza.

Prùbì�nì jsme øešili i problematiku nedostatku parkovacích míst. Byla
vybudována parkovištì u høbitova, v ul. Dlouhá, ve ètvrti Vlára a Malé Pole,
u okru�ní køi�ovatky, u Mladotického nábøe�í a u DPS v Hrádku.

Pøíjezd do Nevšové

Divnice se pøipravují na oslavy 100. výroèí SDH

Nová cesta u bytovek v Hrádku

Výrazné zmìny doznal i vjezd do mìsta ze smìru od Lipové

V prùbìhu øíjna se bude dokonèovat výjezd z okru�ní
køi�ovatky smìrem na Val. Klobouky

U DPS v Hrádku bude v nejbli�ších dnech vybudován osvìtlený pøechod pro chodce

Komplexním øeše-
ním køi�ovatky v ulici
Osvobození a K. Vystr-
è i la by la výstavba
ok ru�n í k ø i �ova tky
a celkové úpravy jejího
okolí. Tento zámìr jsme
realizovali za úèinné
podpory Z l ínského
kraje, který do této
stavby investoval 4 mil.
Kè. Realizací tohoto zá-
mìru tak došlo ke
zvýšení bezpeènosti
s i ln ièního provozu,
výraznému zklidnìní
dopravy v tomto úseku a
prospìšné architek-
tonické zmìnì této èásti
m ì s t a . T u t o v ý -
znamnou zmìnu jsme
mohli øešit i proto, �e
m ì s t o z a k o u p i l o
H o r á k o v u v i l u s
pøilehlými pozemky, a
v z n i k l a t a k n a v í c
mo�nos t vy tvo øen í
nového mìstského
parku.

Ke zvýšení bezpeènosti chodcù pøispìlo i budování bezbariérových
pøechodù pro chodce a jejich nové znaèení. Jsem velmi rád, �e se nám
v závìru volebního období podaøilo vyøešit i bezpeènost chodcù v Hrádku
u Domù s peèovatelskou slu�bou. Souhlas s budováním nového pøechodu
pro chodce jsme obdr�eli a� po dùrazných intervencích u státních orgánù,
které tomuto øešení nepøály.
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Neustálou pozornost jsme vìnovali kvalitnímu svozu a tøídìní
komunálního odpadu a ekonomickému provozu skládky Slavièín-
Radašovy. Problematiku centrálního ekologického dvora ve ètvrti Malé
Pole se nám podaøilo øešit a� v závìru volebního období. Za kotelnou K3 byl
v záøí letošního roku otevøen nový Sbìrný dvùr, ve kterém mohou naši
obèané odevzdat odpad v souladu s provozní dobou a pod dohledem
pracovníka firmy JOGALuhaèovice, s. r. o.

byla podporována ka�doroèním poskytováním grantù.
Nemalé finanèní prostøedky byly vìnovány i úpravám technického zázemí
pro sportovce. Mezi významné investice patøila výstavba šaten na
fotbalovém høišti v Divnicích v celkových nákladech cca 600 000,- Kè,
rekonstrukce šaten a sociálních zaøízení FC TVD ve výši 1,3 mil. Kè,
dokonèení oprav sportovního høištì u ZŠ Malé Pole, rekonstrukce
Sportovního areálu Vlára, vybudování sociálního zázemí u víceúèelového
høištì v areálu Sokolovny, pronájem pozemku pro výstavbu tenisových
kurtù v lokalitì Luhaèovská a vybudování nové cykloturistické trasy
Slavièín - Nevšová.

Oblast sportu

Pøíjezd k cykloturistické trase na Lukšínì

Výstavba benzinky a tenisových kurtù výraznì zatraktivnila vjezd
do mìsta od Luhaèovic

O pestrých aktivitách v jste byli prùbì�nì informováni
v našem zpravodaji. Ze strany mìsta to byly zejména pravidelné akce jako
napøíklad Svatovojtìšský jarmark, Valašský kumšt pro rados� aj u�itek,
Rozsvìcování vánoèního stromu, Vánoèní koncert, Májový den a mnohé
další zajímavé kulturní akce. Mezi novì realizované kulturní poøady se
v letošním roce zaøadily i Do�ínky, které nahradily dosavadní folklorní
festival dìtských souborù. Jsem velmi potìšen aktivním pøístupem mnoha
spoleèenských a obèanských sdru�ení, která nabízela spolupráci i své
vlastní kulturní poøady. Také oblast kultury je ka�doroènì podporována
granty mìsta.

Naše aktivity, které smìøovaly k bezúplatnému pøevodu kasáren do
majetku mìsta, vyústily v tìchto dnech ke stavu, kdy se mìsto stalo
majitelem budov a dne 3. øíjna 2006 pøevzalo tento majetek do své
evidence. Nyní je pøipravován zámìr na vyu�ití tohoto prostoru, který
bychom chtìli nabídnout pro rozvoj muzejnictví a cestovního ruchu. Chtìli
bychom k tomu vyu�ít prostøedky evropských fondù a realizovat projekt
Army park Slavièín, jeho� souèástí by mìlo být i muzeum raketové
techniky.

oblasti kultury

Starosta mìsta a správce muzea pøi slavnostním otevøení mìstského muzea

A co se nepodaøilo? Zejména stagnovala výstavba nových bytù.
Dùvodem však není naše neschopnost, ale nová státní politika, která tyto
aktivity nepodporovala. Mezi zámìry, které se nám nepodaøilo realizovat,
patøí i vybudování nového zpùsobu místního televizního vysílání. Mezi
nedoøešené zámìry patøí i výstavba areálu pro skateboarding. I pøes
všechny naše snahy se nám nepodaøilo vytipovat vhodné místo pro tento
druh sportu. Osobnì se domnívám, �e v souèasné dobì se jako
nejvhodnìjší místo k tomuto úèelu jeví prostor bývalých vojenských
kasáren. Jako pøedèasný se ukázal být projekt výstavby heliportu, dùle�ité
souèásti rychlé záchranné slu�by Zlínského kraje. Jsem pøesvìdèen, �e
doprava pacientù prostøednictvím vrtulníku má svoji budoucnost a budeme
jej moci vyu�ívat i v našem mìstì. Realizovali jsme však i takové projekty,
které nebyly souèástí Programového prohlášení a rovnì� pøispìly
k rozvoji mìsta. Od paní Pinïákové jsme zakoupili dùm pøed radnicí
a v souèasné dobì byla zahájena výstavba sedlové støechy na obchodním
domì.

Dokonèení na str. 5

S potìšením mohu konstatovat, �e v rámci schváleného programového
prohlášení Zastupitelstva mìsta Slavièín se z velké èásti cíle, které jsme si
dali, podaøilo splnit. Za to vše patøí podìkování všem, kteøí se o to
zaslou�ili. Radním a zastupitelùm mìsta, kteøí o realizaci uvedených
projektù rozhodovali a podporovali je. Byly to zastupitelské kluby KDU-
ÈSL, ODS, Nezávislí kandidáti a US-DEU. Pøi nìkterých zámìrech se
podaøilo získat i individuální podporu jednotlivých zastupitelù z øad ÈSSD
a KSÈM. Dìkuji všem, kteøí pøi svém rozhodování mìli na pamìti zájem
mìsta a ctili slib,který dali pøi ustavujícím zasedání zastupitelstva
a který zní: „Slibuji vìrnost Èeské republice, slibuji na svou èest a svìdomí,
�e budu svoji funkci vykonávat svìdomitì, v zájmu mìsta a jeho obèanù
a øídit se Ústavou a zákony Èeské republiky.“
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Semináø pro podnikatele k vyu�ití evropských fondù

Semináø poøádaný pod záštitou starosty mìsta Slavièín na téma
„Evropské prostøedky na podporu rozvoje podnikatelù“ probìhl ve
Slavièínì dne 21. 9. 2006. Tento semináø byl urèen nejen pro podnikatele
ze Slavièína a blízkého okolí, ale i pro ka�dého, kdo si chtìl poslechnout
zajímavé informace o tom, jak èerpat finanèní prostøedky z Evropské unie
na podporu podnikání. Na téma podpory podnikání v novém
programovacím období 2007-2013 pøednášel Ing. Martin Kobzáò,
regionální projektový mana�er Czech Invest Zlín. Zamìøil se hlavnì na
Operaèní program Podnikání a inovace, Operaèní program Výzkum, vývoj
pro inovace a Operaèní program Vzdìlávání a konkurenceschopnost, ve
kterých se právì Czech Invest zapojuje nejvìtší mìrou. „Czech Invest
podporuje zejména malé a støední podniky, prioritou je podpora pøedevším
zpracovatelského prùmyslu a pøedpokladem je získání dotace ve výši
50 % uznatelných nákladù. Naším cílem bude, abychom sní�ili
administrativní nároènost a podání �ádosti bylo co nejjednodušší“, shrnul
v závìru Ing. Kobzáò. Dalším z pøednášejících byl øeditel Regionální
rozvojové agentury Východní Moravy Ing. Jaromír Schneider, který osvìtlil
pøítomným informace o Regionálním operaèním programu regionu
soudr�nosti Støední Morava 2007-2013. Úspìšné projekty, které
realizovalo Mìsto Slavièín, pøedstavil starosta mìsta Ing. Pavel Studeník.
„Pøesto�e v souèasné dobì èekáme na rozhodnutí vlády k dokonèení
pøíprav operaèních programù na období 2007-2013, je ji� dnes nutno zaèít
s pøípravou projektových zámìrù“, øekl starosta. Pøedseda pøedstavenstva

spoleènosti Regionální centrum kooperace, a. s., Ing. Radomír Bezdìk
prezentoval cíle a zámìry spoleènosti pøi vytváøení podmínek pro malé
a støední podniky, a to zejména v prùmyslovém areálu bývalých Vlárských
strojíren. Pøipomnìl druhé výroèí zalo�ení spoleènosti Regionální centrum
kooperace, ve kterém má Mìsto Slavièín majoritu.

Na semináøi zaznìlo mnoho nových a podnìtných informací a pøedpo-
kládané termíny pøípravy podmínek pro mo�nost èerpání dotací. Starosta
Studeník sdìlil pøítomným podnikatelùm zámìr mìsta a spoleènosti
Regionální centrum kooperace, a. s., v obdobných semináøích pokraèovat,
jakmile budou známy bli�ší podrobnosti k jednotlivým operaèním
programùm tak, aby byli podnikatelé pøipraveni podávat své projekty
a èerpat finanèní prostøedky ze zdrojù EU.

Ing. Lenka Plášková

Dokonèení
(K plnìní programového prohlášení...)

Program Název projektu Zamìøení projektu Rozpoèet projektu / max. výše dotace Termín realizace
INTERREG IIIA ÈR - SR

INTERREG IIIA ÈR - SR

INTERREG IIIA ÈR - SR

PHARE 2003 II

SROP-
Spoleèný regionální
operaèní program

a podnikání - prosperita

INTERREG IIIA ÈR
- SR Fond mikroprojektù

Po stopách osídlení vybudování 5,4 mil. Kè
4,3 mil. Kè

Muzeum archeologie,
tradièních øemesel
a letecké bitvy nad
moravskoslovenským sbírkových pøedmìtù
pomezím v roce 1944.

Centrum kulturních
a sportovních tradic
ve Slavièínì kulturního domu

Ve stopách minulosti
k souèasnému vztahu
Èechù a Slovákù zmínky o Slavièínu, vydání

objektùm v Prùmyslovém
areálu Slavièín fázi projektu realizovala

a v knihovnách ve Slavièínì,
Nevšové, Hrádku a Divnicích,
a v dalších obcích, které jsou
našimi partnery.

Slavièín - investièní èást
drobného a støedního podnikání

aktivitami k rozvoji pøátelství
Èechù a Slovákù pøedávání kulturního dìdictví,

rozvoj kultury a cestovního ruchu,
vyu�ívání pøirozených lidských aktivit
k vytváøení mezinárodních vztahù
a posilování identity

Slovanù záøí - listopad
na jihovýchodní Moravì cykloturistické trasy 2005

Slavièín - Nevšová- Luhaèovice

rekonstrukce muzea 5 mil. Kè / øíjen 2005 -
na Horním námìstí 3,9 mil. Kè èerven 2006
a zatraktivnìní jeho ( 2 etapy )

první etapa rekonstrukce 6,4 mil. Kè / èerven 2006 -
vnitøních prostor 4,8 mil. Kè záøí 2006

Sokolovna

podpora dùstojných oslav 1,9 mil. Kè / 1.9.2005 -
750 let od první písemné 1,5 mil. Kè 30.6.2006

nové knihy Slavièín
v minulosti a souèasnosti

Rekonstrukce pøístupových rekonstrukce pøístupových 10,7mil. Kè / 24.2.2005 -
komunikací k prùmyslovým komunikací a jejich osvìtlení 8,1 mil. Kè 24.8.2006

v Prùm. areálu (závìreènou

spol. RCK, a.s.)

Vysokorychlostní internet umo�nìní vyu�ívání internetu 2,9 mil. Kè / 15.8.2005 -
ve slavièínském regionu pro širokou veøejnost na veøejnì 2,5 mil. Kè 31.8.2006

pøístupných místech -na radnici

Vìdeckotechnický park rekonstrukce objektù è. 4 a 5 7,995 tis. Kè / 1.5.2006 -
v areálu Prabos - podpora 5,995 tis. Kè 31.12.2007

Kulturními a sportovními podpora sociálních aktivit 371 000,- Kè / 1.3.2006 -
zamìøených na výmìnu informací, 278 250,- Kè 30.9.2006

INTERREG IIIA ÈR - SR

OP prùmysl

/Ministerstvo

pro místní rozvoj

Další moje podìkování patøí všem poradním orgánùm mìsta, èlenùm
výborù zastupitelstva, komisím rady, vedoucím a pracovníkùm mìstských
organizací, kolektivu pracovníkù mìstského úøadu, všem, kteøí nám byli
nápomocni radou, a tìm, kteøí nás v našem sna�ení podporovali. Jsem
pøesvìdèen, �e Slavièín se stává moderním mìstem Zlínského kraje,

a pøeji si, aby i nové zastupitelstvo mìsta v tomto trendu pokraèovalo. To
vše je nyní ve Vašich rukou. Proto pøijmìte pozvání k volbám, které se
uskuteèní 20. a 21. øíjna 2006. Pøeji š�astnou volbu.

Ing. Pavel Studeník, starosta
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Rada mìsta Slavièín na svých schùzích
konaných dne 29. 8. a 6. 9. 2006 mj.:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

s ch v á l i l a pravidla pro provádìní volební kampanì pro komunální
volby konané ve dnech 20. - 21. 10. 2006 do Zastupitelstva mìsta
Slavièín
p o v o l i l a výjimku z vyššího poètu dìtí ve tøídách Mateøské školy
Slavièín-Vlára, pøíspìvková organizace, na poèet 28 dìtí v ka�dé tøídì
pro školní rok 2006-2007
r o z h o d l a o zadání veøejné zakázky, ve smyslu zákona 137/2006
Sb., § 81, o veøejných zakázkách v platném znìní, na základì
jednacího øízení bez uveøejnìní, § 34, na provedení dodateèných
stavebních prací na akci „Obnova základní školy Slavièín" k pùvodní
zakázce zadané v u�ším øízení ev. è. 50015368, za podmínek dle § 23,
odst. 7, písm. a). uchazeèi Rovina, a. s., Kromìøí�ská 134, 768 24
Hulín, za cenu 1 354 678,- Kè bez DPH
r o z h o d l a o zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu
zásad § 6 zákona è. 137/2006 Sb., o zadání veøejných zakázkách
v platném znìní, na provedení stavebních prací - „Nasvícený pøechod
pro chodce v Hrádku", za cenu obvyklou ve výši 166 456,- Kè vè. DPH,
uchazeèi Stavby silnic a �eleznic, a. s., závod Zlín, Louky 330, 763 02
Zlín
s c h v á l i l a uzavøení dohody mezi Mìstem Slavièín a obcí
Bohuslavice nad Vláøí o úhradì pomìrné èásti neinvestièních výdajù
na dìti mateøské školy zøizované Mìstem Slavièín
s c h v uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje na opravu pískovcového køí�e ve Slavièínì - Hrádku
p o v o l i výjimku z vyššího poètu dìtí ve 3. tøídì Základní školy
Slavièín Malé Pole, pøíspìvková organizace na poèet 31
s c h v uzavøení Smlouvy o zveøejnìní informací, o propagaci
a reklamì v informaèním a rezervaèním systému doménová koule
mezi Mìstem Slavièín, Osvobození 25, 763 21 Slavièín a firmou
Beskydy-Valašsko, regionální agenturou cestovního ruchu, Divadelní
8, 741 01 Nový Jièín
s c h v uzavøení smlouvy o výpùjèce sbìrného dvora Slavièín
Malé Pole s firmou JOGA Luhaèovice, s. r. o., Uherskobrodská 984,
763 26 Luhaèovice
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 dodávku a montá� prosklené hliníkové stìny s automatickými
dveømi a po�ární odolností EW30D3 do vstupní haly polikliniky
uchazeèi STEKO spol. s r.o., Divize vstupy, Dolní Lhota 199, 678 01
Blansko za cenu obvyklou ve výši 203 800,- Kè bez DPH

- na provedení stavebních prací - „Úprava objektù stravovacích
slu�eb“, za cenu obvyklou ve výši 872 270,- Kè vè. DPH, uchazeèi
Zlínstav, a. s. Zlín, tø. T. Bati 385, 763 02 Zlín - Louky
s c h v zahájení zjednodušeného podlimitního øízení na
provedení stavebních prací na akci Vìdeckotechnický park Slavièín
ve smyslu § 38 zákona è. 137/2006 Sb. o veøejných zakázkách
v platném znìní, výzvu zájemcùm a textovou èást zadávací
dokumentace
s c h v dodatek smlouvy o dílo s firmou Stavby silnic a �eleznic
na úpravu parteru v Divnicích pøed hasièskou zbrojnicí
s o u h l a s uzavøením podnájemní smlouvy na nebytové
prostory v hotelu Slavièan ve Slavièínì pro podnájemce Kamilu
Kroutilovou, IÈ 719 80 270, pro provoz obchodní èinnosti
v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem budovy bez èp./èe. stojící na
pozemku parc. è. st. 29/1, budovy bez èp./èe. stojící na pozemku parc.
è. st. 29/2 a budovy bez èp./èe. stojící na pozemku parc. è. 29/12,
vèetnì tìchto pozemkù, vše v k.ú. Slavièín.

á l i l a

l a

á l i l a

á l i l a

á l i l a

á l i l a

s i l a

Kdy bude rozšíøen výjezd z okru�ní køi�ovatky smìrem na Valašské
Klobouky?

V minulých dnech byl zprovoznìn Sbìrný dvùr v areálu kotelny ve
ètvrti Malé Pole. Jaký odpad tam mohu dovézt?

Kdy budete realizovat slíbený pøechod pro chodce v Hrádku
naproti prodejny nábytku pana Šuránì?

Jak se vyvíjí situace kolem výstavby supermarketu?

Jak probíhá pøíprava lokality Luhaèovská pro výstavbu rodinných
domkù?

Ji� nìkolik let se potýkáme s problémem odklízení snìhu v ulici
Ševcovská kvùli parkujícím automobilùm. Jak budete tento problém
øešit?

Tímto byl zodpovìzen Váš poslední dotaz tohoto volebního období
v rubrice Ptají se lidé… Vìøím, �e naše odpovìdi pøispìly k lepší
informovanosti. V nìkterých pøípadech byly pro nás tyto dotazy
impulsem k øešení problémù, které Vás tí�ily. Závìrem dìkujeme
všem, kteøí jste nám dotazy a podnìty zasílali.

Tento problémový úsek køi�ovatky bude zanedlouho vyøešen. Mìlo by
se tak stát nejpozdìji do konce mìsíce øíjna. Taková je dohoda se zástupci
Zlínského kraje, který je majitelem této komunikace a úpravu bude
realizovat. Mìsto pak bude investorem pøilehlého chodníku. Jsme si
vìdomi, �e rozšíøení pro výjezd velkých nákladních automobilù je nutné.
Realizací se tak doøeší komplexní úprava této èásti mìsta.

Sbìrný dvùr je urèen pouze pro ty specifické odpady, které jsou uvedeny
v provozním øádu, který schválil Krajský úøad Zlínského kraje, odbor
�ivotního prostøedí a zemìdìlství. Jsou to zejména odpady kategorie „O“ -
napø. odpadní plasty, kovové odpady, papír a lepenky urèené k recyklaci,
odpady ze zpracovaných textilních vláken, sklenìné odpady, pneumatiky,
alkalické baterie, dále pak odpady kategorie „N“ - nebezpeèné odpady
a bioodpad.

Provozovatelem je JOGA Luhaèovice, s. r. o. Bli�ší informace Vám
budou sdìleny odpovìdným pracovníkem sbìrného dvora, a to ve všední
dny dennì od 9:00 - 16:00 a v sobotu od 8:00 -12:00 hodin.

O potøebnosti realizovat tento pøechod pro chodce, který je potøebný
zejména pro obyvatele DPS v Hrádku, jsme Vás ji� nìkolikrát informovali.
Po mnoha jednáních s dotèenými orgány, které tento pøechod schvalují, se
nám podaøilo získat souhlas s jeho realizací. Oèekáváme, �e stavební
firma Stavby silnic a �eleznic Zlín tento pøechod vybuduje nejpozdìji do
konce mìsíce øíjna.

Na jednání zastupitelstva 28. èervna 2006 bylo schváleno zadání
zmìny è. 5 územního plánu, a to v návaznosti na �ádost firmy Prabos.
V souèasné dobì je tato zmìna územního plánu ve fázi veøejného
projednávání, které probìhne 5. 10. 2006 ve 14:00 hodin v zasedací
místnosti è. 115 MìÚ Slavièín. Zmìna územního plánu je nezbytnou
podmínkou pro to, aby výstavba supermarketu mohla být realizována.
Øešení majetkových zále�itostí ve vìci odkupu pozemkù pro jeho
výstavbu je vìcí investora, který má zájem tento supermarket ve Slavièínì
postavit. Zda tomu tak opravdu bude, a kdy se tak stane, Vám dnes ještì
nedoká�eme pøesnì øíci.

Z pohledu vlastnických vztahù k pozemkùm a projektové dokumentace
je výstavba rodinných domkù pøipravena k realizaci. Otázkou zùstává
zpùsob financování infrastruktury. Naší snahou je pøipravit �ádost o dotaci.
Zatím je situace tohoto zpùsobu financování nejistá. Realizaci tohoto
zámìru ji� bude øešit nové zastupitelstvo. V pøípadì, �e máte zájem
o stavbu rodinného domku v této lokalitì, zašlete svoji �ádost na mìstský
úøad, odbor správy majetku a �ivotního prostøedí.

Pokud se bude opakovat loòská zimní kalamita, pak jen s obtí�emi a za
vysokých finanèních nárokù. Uplynulou zimu byly problémy v mnoha
dalších ulicích typu - úzká ulice, úzký chodník, ploty domù. Nezbývá, ne�
snaha a kvalitní provádìní údr�by ze strany správce komunikace a trpì-
livost a házení lopatou èi ohrnovaèem snìhu ze strany obèanù.

Pokud se týká pøímo Ševcovské - v letošním roce jsme postavili 7 par-
kovacích míst pod bytovými domy, v pøíštím roce chceme pokraèovat
a zvýšit tak kapacitu pro stání vozidel. Dále pro pøípad neprùjezdnosti ulice
pro stroje, provádìjící údr�bu, bude v�dy instalováno pøenosné dopravní
znaèení, které bude zamezovat stání vozidel v problematickém úseku.
Svou roli zde sehraje i mìstská policie - a co si budeme øíkat, dnes je to za
body, tak�e ochota øidièù akceptovat dopravní znaèení bude jistì vyšší.
K variantì zrušení parkovacích míst na Ševcovské ulici jsme zatím
nepøistoupili. Pøece jen po vìtšinu roku bez problémù slou�í a pokud
budou parkující øidièi ukáznìní, mohou slou�it bez problémù i nadále.

Ing. Pavel Studeník,
Ing. Jaroslav Konèický,

starosta
místostarosta

Ptají se lidé...

Valašská autoškola Sába
upozoròuje obèany, �e zøídila svou další provozovnu
ve vlastním objektu

Bli�ší informace Vám budou podány
buï osobnì nebo telefonicky na tel. 577 320 092.

ve Slavièínì v ulici K. Vystrèila
v bývalém kinosále výzkumného ústavu.

Provozní doba ka�dý ètvrtek od 11:00 do 15:00
hodin.
V souèasné dobì nabízí zavádìcí ceny.
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Nejen mým volièùm…
Cituji slova profesora Vojtìcha Cepla z práv-

nické fakulty Univerzity Karlovy a bývalého
soudce Ústavního soudu: „Podporuji opìtné
zvolení Jiøího Stodùlky do Senátu Èeské
republiky. Mìl jsem pøíle�itost soustavnì
sledovat jeho práci v Senátu, zejména pøi
pøípravì a projednávání návrhù zákonù spoje-
ných s ústavním poøádkem. Oceòuji jeho pøístup,
ve kterém v�dy dával pøednost prosazení takové
legislativy, která byla v dlouhodobém zájmu
celého národa a státu namísto toho, aby
prosazoval pouze stranické nebo dílèí zájmy. Dával pøednost i nepo-
pulárním opatøením a bìhem své soustavné èinnosti na pøípravì zmìn, ale
i obhajování osvìdèených èástí Ústavy, získal kvalifikaci, kterou by bylo
výhodné zachovat v zájmu kontinuity v Senátu.“

Velice si vá�ím tìchto slov právního odborníka svìtové úrovnì. O tvorbì
práva se u nás témìø nedoètete, televizní obrazovka je tabu pro èinnosti
odehrávající se v ústavnì právních výborech, neøku v Komisi pro Ústavu
a parlamentní procedury, které ji� 8 let pøedsedám. Pøitom srozumitelný
právní øád je základní hodnotou právního demokratického státu. Bez øádu
nelze chtít po úøadech a soudech spravedlivé a rychlé øešení problémù lidí.
Jistì se ka�dý v �ivotì setkal se situací, kdy je vám sdìleno, �e �ádost se
nedá vyøídit proto, �e není pøedpis, nebo si pøedpisy navzájem odporují,
popø. existuje nìkolik výkladù. Po celou dobu svého pùsobení v Parla-
mentu se sna�ím o odstraòování tìchto problémù, za èasté ale nará�ím na
zájmy tìch, kterým nejasné právo vyhovuje. Je stále více lidí, kteøí platné
ale nejednoznaèné právo ignorují. Jsem pøesvìdèen, �e opovrhování
pravidly, a to i tìmi nepsanými, nemù�e pro spoleènost pøinést nic dobrého.
Proto rád budu i dále obtí�ným pro kolegy v Parlamentu a budu ukazovat
na ty, kteøí popsaný stav vytváøejí, pokud mnì dáte ve volbách k tomu
pøíle�itost. Ji� dopøedu vám dìkuji za váš hlas 20. a 21. øíjna, popø.
v druhém kole voleb 27. a 28. øíjna.

Váš senátor, Ing. Jiøí Stodùlka

O z n á m e n í
o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva mìsta Slavièín

a voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky

Starosta mìsta Slavièín podle § 29 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, jak
vyplývá z pozdìjších zmìn a podle § 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách
Senátu Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých
dalších zákonù, které se vztahují k volbám

1. volby do zastupitelstva mìsta Slavièín a volby do Senátu Parlamentu
Èeské republiky se uskuteèní

2. Místem konání voleb

je volební místnost sál v pøízemí
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Cihláøská, Jasmínová, Komenského, K Parku, Krátká, Kvìtná,
Luhaèovská, Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce, Na Výsluní,
Pod Lesem, Pod Vrškem, Sedláøská, Staromìstská, Ševcovská,
Tr�ní, U Mlýna, �i�kovská, na Horním námìstí, na námìstí Mezi
Šenky,

je
volební místnost v pøízemí budovy
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Hasièská, Hrnèíøská, Jar. Šály, L. Výducha, Mladotická,
Mladotické nábøe�í, Nad Výpustou, Pøíèná, Spojovací, Úvoz,
Zámeènická, K Nábøe�í, Støedová,
K Hájenkám - v domech è. p. 311- 318, 322 - 334, 573, 575, 788, 811-
816,
K. Vystrèila - v domech è. p. 320, 321, 352, 391-393,
Osvobození v domech è. p. 26, 33, 230, 254,
Školní - v domech è. p. 116, 262, 276, 290, 305, 403, 569-571, 574,

je volební místnost
klubovna školní dru�iny v pøízemí budovy
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovèírnou, Na Zastávce, Pod

o z n a m u j e :

ve volebním okrsku è. 1, Základní umìlecká škola, námìstí Mezi
Šenky 121, Slavièín

ve volebním okrsku è. 2, radnice, Osvobození 25, Slavièín

ve volebním okrsku è. 3, budova 1. - 5. roèníku Základní školy
Slavièín Vlára, K Hájenkám 354, Slavièín

dne 20. øíjna 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 21. øíjna 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kaštany, U Rybníka,
K Hájenkám - v domech è. p. 341-346, 355-358, 390, 567,
K. Vystrèila - v domech è. p. 282, 300, 377-389,
Školní - v domì è. p. 564 566,

je volební místnost šachová klubovna
v pøízemí budovy pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému
pobytu:
v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luèní,
Osvobození - v domech è. p. 25, 41-43, 224, 226, 233, 236-238, 251,
252, 255-257, 259-261, 265-269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295,
303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 532, 534, 535, 591, 624,
Dlouhá - v domech è. p. 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824,

je volební místnost jídelna v pøízemí budovy
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Dru�stevní (ve ètvrti Malé Pole), Okru�ní,
Dlouhá v domech è. p. 625-651, 673-676, 783-786,

je volební místnost tìlocvièna v pøízemí budovy
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v místní èásti Hrádek na Vlárské dráze,

je volební místnost v pøízemí budovy
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v místní èásti Divnice,

je volební místnost sál
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu:
v místní èásti Nevšová.

3. Volièi bude umo�nìno hlasování poté, kdy proká�e svoji toto�nost a
státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo
cestovním pasem Èeské republiky). Neproká�e-li uvedené skuteè-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umo�nìno.

4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb voliè mù�e obdr�et hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Ka�dý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumo�ní.

6.

Voliè obdr�í hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.

Ing. Pavel Studeník,

ve volebním okrsku è. 4, Dùm dìtí a mláde�e Slavièín,
Osvobození 296, Slavièín

ve volebním okrsku è. 5, Základní škola Slavièín-Malé Pole,
Osvobození 8, Slavièín

ve volebním okrsku è. 6, Základní škola praktická a Základní
škola speciální Slavièín, Hrádek na Vlárské dráze, Dru�stevní 78,
Slavièín

ve volebním okrsku è. 7, budova školy, Divnice 79, Slavièín

ve volebním okrsku è. 8, kulturní dùm, Nevšová 95, Slavièín

V pøípadì konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ÈR se tyto
uskuteèní
dne 27. 10. 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 28. 10. 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

starosta

Místní organizace KDU-ÈSL Slavièín
ve spolupráci s Charitou sv.Vojtìcha

zve dìti i dospìlé na

den všech lidí dobré vùle,
který se koná

v prostorách Charity sv. Vojtìcha ve Slavièínì.

Pro dìti je pøipraven pestrý program plný her, písnièek
a soutì�í,

dospìlí si mohou pobesedovat s hosty:
senátorem Jiøím Stodùlkou, P. Bohumírem Zapletalem,

P. Miroslavem Strnadem
a kandidáty KDU-ÈSL do zastupitelstva mìsta.

Obèerstvení zajištìno!

Srdeènì zveme širokou veøejnost, pøijïte se s námi pobavit
a popovídat si na veselá i vá�ná témata !

Den pro farnost

v sobotu, dne 7. øíjna 2006 ve 14.00 hod.
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Tenisový klub Slavièín
V èervnu 2006 byl zahájen zkušební provoz na tenisových kurtech TKS

na Luhaèovské ulici. Pìt nových kurtù s kvalitním antukovým povrchem
umo�nilo zájemcùm zahrát si tenis v novém, pøíjemném a klidném
prostøedí. Tenisové kurty byly doèasnì vybaveny mobilními buòkami,
šatnami a WC TOI. Kromì rekreaèních zájemcù kurty vyu�ívali soutì�ní
hráèi a hráèky k pravidelným tréninkùm. Zároveò zde bylo mo�né
uspoøádat nìkolik sportovních akcí, kterých se zúèastnili hráèi nejen
z blízkého okolí, ale i z Èech a Slovenska.

Akce Tenisového klubu Slavièín na tenisových kurtech TKS v roce 2006:

Mistrovská utkání smíšených dru�stev mladších �ákù
Mistrovská utkání smíšených dru�stev �ákù
Tenisový turnaj neregistrovaných hráèù ve ètyøhrách
Tenisový turnaj ÈTS mladších �ákù
Tenisový turnaj smíšených dvojic ve ètyøhrách
Tenisový turnaj neregistrovaných hráèù ve dvouhrách
Tenisový turnaj neregistrovaných hráèù ve ètyøhrách

Tenisové kurty jsou pøístupné všem zájemcùm z øad široké veøejnosti.
Aby kvalita kurtù neutrpìla a byla stejná pro všechny hráèe (jak závodní,
tak i rekreaèní), je podmínkou pou�ití vhodné tenisové obuvi (pøípadnì
v obuvi s podobným vzorkem podrá�ky nebo obuv Prestige, tzv. lendlovky).

Od poloviny øíjna 2006 bude v provozu pøetlaková hala u Sokolovny,
která bude rovnì� pøístupná všem zájemcùm z øad široké veøejnosti.

V mìsíci øíjnu probìhne nábor dìtí a mláde�e, kteøí mají zájem o „bílý
sport“. Bli�ší informace získají zájemci na školách.

Tomáš Štìpanèík

Zprávy oddílu ku�elek
V záøí zaèala své soutì�e všechna dru�stva mu�ù i dorostu.
Mu�i A ve 3. lize bohu�el zaèali dvìma porá�kami, obzvláš� prohra

s Opavou B o 21 ku�elek mrzí. Výborné výkony podává Pavel Sláma,
v dalších zápasech musí ale zabrat i ostatní.

Mu�i B ve své premiéøe v divizi Ji�ní Moravy snadno pøehráli Kyjov,
pøejme jim úspìchy i v dalších zápasech.

Mu�i C a novì zøízené dru�stvo D hrají krajskou soutì� Zlínska. Soutì�
se teprve rozbíhá, pøejme dru�stvùm co nejlepší výsledky.

Dorost A sice postoupil do 1. ligy, ale zùstává hrát ve 2. lize. V úvodních
dvou zápasech si pøipsal 1 výhru a 1 porá�ku.

V mìsíci øíjnu se také rozbìhne populární Mìstská liga, ji� 13. roèník.

V srpnu probìhl na ku�elnì 6. roèník Slavièínského koulení. Bojovalo se
o 2 trofeje. Soutì� dvojic vyhrálo dru�stvo Slavièín 1 (Alena Dukátníková,
Libor Pekárek ml.) výkonem 523 pora�ených ku�elek. Soutì� o nejlepší
dorá�ku vyhrála s pøehledem Alena Dukátníková výkonem 103 pora-
�ených ku�elek.

Rostislav Gorecký, oddíl ku�elek Camo Slavièín

Slavièínské legendy opìt mezinárodnì
Internacionálové FC Slavièín odehráli své další mezinárodní støetnutí,

tentokrát ve slovenské Lovèi u �iaru nad Hronom. Fotbalisté si svùj pobyt
na støedním Slovensku zpøíjemnili i návštìvou termálních lázní v Chal-
mové u Novák.

Samotný zápas proti místním borcùm probíhal v pøátelském duchu a byl
pøedehrou kvalifikaèního utkání Slovensko - Èesko. Slavièané nastoupili
v kombinované sestavì a v rodišti svého spoluhráèe Pavola Kováèe
ostudu rozhodnì neudìlali a po výborném výkonu pøedevším ve druhé pùli
skonèilo utkání zaslou�enou remízou. Po utkání probìhlo spoleèné
posezení všech hráèù spojené s ochutnávkou místních specialit.
Lovèa (Slovensko) 2 : 2 Internacionálové Slavièína
branky: J.Adámek, Zb. Valenta
sestava: J. Pres - L.Argaláš, E. Haraga, M.Adámek, M. Strnad, P.
Koseèek, J. Smolek, M. Ptáèek, J. Divila, J. Adámek a P. Kováè.
Støídal - Zb. Valenta

Týden po návratu ze slovenské Lovèi startovali slavièínští internacionálové
na memoriálu p. Dorùšky a p. Raka ve Vlachovicích. V prvním utkání
Slavièané porazili Valašské Klobouky 1:0 brankou J. Málka a ve finálovém
utkání proti domácím Vlachovicím vyhráli po zásahu J. Adámka opìt 1:0.
Podìkování patøí všem hráèùm za výbornou reprezentaci mìsta Slavièín.

1. FC Slavièín
2. Dru�stevník Vlachovice
3. Spartak Valašské Klobouky
4. Triodyn Bylnice
Ještì v záøí èeká na slavièínské hráèe utkání s moravskými Vnorovy ve

Slavièínì a další zápasy mu�stvo odehraje na umìlé trávì v Luhaèovicích
a v Uherském Brodì a v plánu jsou utkání se Štítnou a Horným Srniem.
Zaèátkem øíjna bude spuštìn nový web internacionálù -

Legendy vyhrály turnaj ve Vlachovicích

Poøadí memoriálu ve Vlachovicích :

Petr Koseèek
www.legendyslavicin.wz.cz

Jerevan v prvním kole uspìl!!!

COPA de EUROPA �en v sálovém fotbalu

Jerevan Slavièín ve svém historicky prvním utkání v soutì�ích FIFA
Futsalu dokázal zvítìzit. V prvním kole II. ligy futsalisté Jerevanu dokázali
na horké pùdì Medvìdù Malé Hoštice vyválèit tøi body, pøesto�e k utkání
nastoupili ve znaènì kombinované sestavì. Po poloèasovém výsledku 3 :
3, ve druhé pùli bìhem ètyø minut dokázali nastøílet tøi branky a udìlat rázný
krok k výhøe. Domácí tým však zbranì neslo�il a v závìreèném tlaku sní�ili
na 5 : 6. Vyrovnat ale ji� nestaèili. V dramatickém utkání bohatého na šance
na obou stranách tak Jerevan uhájil výhru 5 : 6. Støelcem historicky první
branky našeho klubu ve FIFA Futsalu se stal ve dvanácté minutì prvního
poloèasu Zbynìk Trllo.

K dalšímu utkání zají�dí Jerevan opìt na pùdu soupeøe. Naše
schopnosti tentokrát provìøí Tango Brno, které v úvodním kole smetlo
Havíøov 8 : 1. První domácí zápas II. ligy uvidí naši pøíznivci 7. 10. od 20 ho-
din, kdy pøivítáme exligový Tøinec.

Srdeènì zveme všechny pøíznivce futsalu.

Zaèátkem øíjna probìhne v Luhaèovicích turnaj O pohár Evropy (COPA
de EUROPA) v sálovém fotbalu �en a zúèastní se ho nakonec 6 týmù, kdy
hráèky z Bìloruska a Ukrajiny kvùli problémùm s vízy do Luhaèovic
nepøicestují.

Záštitu nad celým turnajem pøevzal Zlínský kraj a hejtman Zlínského
kraje pan Libor Lukáš a organizátorùm se podaøilo zajistit TV pøenosy na
sportovním kanálu ÈT 4 sport a zlínské RTATV.¨
Organizaèní tým COPAde EUROPA:
øeditel turnaje - Petr Koseèek (ÈFSF)
èlenové VV - Ing. Jaroslav Konèický (místostarosta Slavièína), PhDr.
František Hubáèek (místostarosta Luhaèovic), Ing. Milan Semmler
(Evropská federace - UEFS), Mgr. Tomáš Mejzlík (øeditel SC Radostova)
a Bc. Šárka Zubíèková (Zlínský štáb futsalu).

Pøíznivci sálového fotbalu jsou srdeènì zváni do Luhaèovic na tuto akci
a více informací najdete na .

Leoš Minarèík

Program COPA de EUROPA ve SC Radostova (www.radostova.cz)
v Luhaèovicích:

støeda 4. 10. 16:30 - ROKADA Volgograd ( Rusko ) - CPS Stezzano (Itálie)
18:00 - slavnostní zahájení COPA de EUROPA ve SC Radostova
18:30 - AVRORA Petrohrad (Rusko) - DOLPHINS Sydney

(Austrálie)
ètvrtek 5. 10. 17:00 - CPS Stezzano (Itálie) - F. A. Santiago de Compostella

(Španìlsko)
18:30 - CHEMCOMEX Praha - DOLPHINS Sydney (Austrálie)

pátek 6. 10. 17:00 - ROKADA Volgograd - F. A. Santiago de Compostella
(Španìlsko)
CHEMCOMEX Praha - AVRORA Petrohrad (Rusko)

sobota 7. 10. 14:00 utkání o 5. místo
15:30 semifinále A 1 - B 2
17:00 semifinále B 1 - A 2

nedìle 8. 10. 9:00 utkání o 3. místo
10:30 finále
12:00 slavnostní závìr COPA de EUROPA

www.futsal-salovyfotbal.com

V rámci konání COPAde EUROPAv sálovém fotbalu �en v Luhaèovicích
navštíví Slavièín významní pøedstavitelé evropské a svìtové sálovky,
napøíklad prezident Evropské federace futsalu (UEFS) pan Valerij
Akchumjan z Ruska a pan Luis Peòa Neira ze španìlské La Coruni, který je
viceprezidentem Svìtové federace futsalu (AMF).¨

Do Slavièína také zamíøi zástupci týmu, které budou startovat v Evrop-
ském poháru a všichni budou pøijati nejvyššími pøedstaviteli mìsta
Slavièín

Slavièín navštíví významní hosté

. Petr Koseèek

Milí rodièe a dìti,
cvièení rodièù a dìtí pøed školního vìku.

11. øíjna 2006 v 16:15 hodin zahajujeme na Orlovnì

ve Slavièínì 11. roèník
Rádi uvítáme rodièe i prarodièe s dìtmi ve vìku 2 - 6 let.Pøijïte si mezi nás
zacvièit, zahrát, zatanèit!Akce probíhá pravidelnì ka�dou støedu a je
ZDARMA. Nájemné a prostory Orlovny jsou hrazeny z grantu Mìsta
Slavièín.Informace: Ing. Eva Hubíková, vedoucí cvièení 577 342 933,
mob. 737 010 785
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Florbal budou hrát i �aèky

Florbal: Mu�i B nezaèali dobøe

I kdy� by se to mohlo na první pohled zdát, florbal není jenom mu�ská
zále�itost. A teï u� ani ve Slavièínì. Florbalový oddíl SK Snipers AISE
Slavièín se letos rozrostl o nové dru�stvo �ákyò, které doposud odehrálo
nìkolik turnajù pod hlavièkou místní základní školy. Ta se i nadále stará
o zázemí týmu.

„Loni jsme hráli jenom Karpatskou ligu, to byly tøi turnaje za rok,“
vysvìtluje trenér �ákyò Ing.Rudolf Novotný. „Chceme s holkama hrát
èastìji, aby získaly víc zkušeností,“ dodává Novotný, který se o dru�stvo
stará spoleènì se svou �enou.

Pro trenéra i jeho svìøenkynì zatím zùstává Jihomoravská liga
neznámou, a tak si slavièínský tým nedává velké ambice. „Letos se ode-
hraje teprve první roèník ligy �ákyò,“ øíká Novotný. „Nevíme, co nás èeká,
ale chceme to zkusit.“

Pøesto se �ákynì pøipravují na svou premiéru v oficiální florbalové
soutì�i svìdomitì. „Trénujeme dvakrát týdnì a na holkách je vidìt velké
zlepšení. Vìdí, �e to dìlají samy pro sebe“ míní Novotný. „Navíc se nám
docela rozšíøil kádr. Loni trénovalo jenom 14 dìvèat, teï u� jich na tréninky
chodí 22 a to podle mì ještì není koneèné èíslo,“ øíká Rudolf Novotný, jen�
má zkušenosti s trénováním z fotbalu.

„Døív jsem vedl �áky, ale velký rozdíl v tom není. Holky jsou mo�ná
hodnìjší,“ usmívá se Novotný. (vz)

Rezervní tým slavièínských Snipers nezahájil sezónu pøíliš š�astnì.
V prvním duelu Jihomoravského pøeboru se nechal strhnout atmosférou
vyšší soutì�e a podlehl celku z Klobouk u Brna 3 : 8.

„Byli jsme hodnì vyhecovaní a dostali se rychle do dvoubrankového
vedení,“ øekl po zápase kapitán domácího mu�stva Daniel Novák. „Potom
však místo toho, abychom si hlídali výsledek, jsme nechali hru otevøenou.
Soupeø dokázal vyrovnat a pak se dostal na konì. Nás navíc pøíliš
nepodr�eli brankáøi,“ dodal Novák.

Mladý tým Slavièína se ve druhém utkání støetl s Pantery z Ratíškovic.
Vyvaroval se chyb z prvního zápasu a vycházel se zajištìné obrany.
Pøesto�e znovu ztratil dvougólový náskok, dokázal se ještì dostat do
vedení 3 : 2. Pak si ale vybral notnou dávku smùly a o nadìjný výsledek
pøišel. Ratíškovice vyrovnaly a v závìru se jim podaøilo dvìma góly
strhnout vedení na svou stranu. Vítìzství 5 : 3 si pak Panteøi pohlídali.

„Náš pøechod do útoku nebyl moc dobrý a málo jsme støíleli,“ hledal
pøíèiny neúspìchu Daniel Novák. „Musíme zlepšit tah na bránu a hrát
uèelnìji. Na to se teï na tréninku zamìøíme,“ dodal Novák. (vz)

V�dycky nejde jen o výsledek
Hrát florbal je potìšení a radost z nìj mají všichni v kterémkoli vìku. Ve

Slavièínì se zaèínají èím dál èastìji scházet k pøátelským støetnutím
florbaloví „OLD BOYS“. Jejich zápasùm nechybí zápal pro hru, nasazení a
kombinace, hlavnì však duely provází vynikající atmosféra. O výsledek a�
tak nejde.

Další souboj starších pánù ve florbale je naplánován na sobotu 18.
listopadu a šanci vyzkoušet dynamickou hru na vlastní kù�i má ka�dý
zájemce starší 35 let. Slavièané uvítají rádi ka�dou posilu.

Zajímá vás, jak skonèilo poslední klání OLD BOYS? Modøí porazili
zelené

Na fotografii po utkání stojí zleva Bartoš, Divila, Jurèa, Èech, Odlévák,
Boráò, Janeèek a Jadavan. Zleva kleèí Spáèil, Kozubík, Konèický,
Barboøík, Zemèík,Argaláš, Kováè a Jordán, pøed nimi le�í Topil.

(vz)

Zprávy z domeèku pro dìti
Víte, �e:

•

•

•

•

•

•
•

•

máme za sebou bohaté léto, v nìm� jsme uskuteènili celkem 4
dlouhodobìjší aktivity? Byl to desetidenní letní tábor pro dìti mladšího
školního vìku v horském hotelu Martiòák, jedenáctidenní letní tábor
pro dìti staršího školního vìku v RS Meziøíèko, týdenní tenisová
školièka a týdenní pøímìstský tábor?
Jsme pro rùzné vìkové a cílové skupiny pøipravili u nás v DDM
nabídkový list, v nìm� najdou celkem 44 pravidelných aktivit pro
období školního roku 2006 - 2007?
Jsme uskuteènili ve spolupráci se ZŠ Malé Pole zábavné odpoledne
u pøíle�itosti zahájení tohoto školního roku?
�e jsme mìli v termínu 8. - 9. záøí 2006 „Den otevøených dveøí“ pro
zájemce o modelaøinu?
Se ve dnech 6. - 7. 10. 2006 uskuteèní „integraèní“ zájezd, který je
urèen pøedevším pro dìti - �áky Speciální školy ve Slavièínì-Hrádku
a èleny Sdru�ení pro handicapované dìti a mláde� Slavièína a
pøilehlého okolí „Pøátelé z lásky“?
Opìt pøipravujeme s Mìstskou knihovnou ve Slavièínì „Pohádkiádu“?
Opìt chystáme s Mìstským informaèním centrem ve Slavièínì soutì�
„O nejkrásnìjšího dýòového strašáka“?
Opìt chystáme s organizací Sokol Slavièín akci pro rodinné týmy
„Závodí celá rodina“?

Tolik jen v náznaku - v souvislosti se zaèátkem tohoto školního roku.
PaedDr. Zdenka Odehnalová, øeditelka DDM Slavièín

Naši modeláøi v Praze
Ve dnech 15. a 16. záøí 2006 naši junioøi opìt ukázali, �e patøí mezi

nejlepší modeláøe v naší republice.
Svaz modeláøù èeské republiky poøádal v Praze - Nové Butovice pod

záštitou presti�ní modeláøské firmy „Eduard“ mezinárodní soutì�ní
výstavu, v rámci které probìhlo i mistrovství republiky juniorù a seniorù.

Mezi více ne� tisícovkou modelù z celé naší republiky, Slovenska,
Polska a Maïarska bylo i pìt modelù našich juniorù - Ondøeje Fibicha,
Radima Kozubíka aAdama Koncera.

Ti si nakonec odvezli 3x titul druhého vicemistra republiky a 2x èestné
ocenìní od komise rozhodèích „pìkný model“.

K takovému úspìchu srdeènì gratuluji!
Tomáš Hájek

Záøící dýòoví strašáci
I v letošním roce vyhlašuje Mìstský klub a infocentrum ve spolupráci

s Domem dìtí a mláde�e ve Slavièínì soutì�

Ochránce mù�e být vyrobený ze sena, slámy, listí a jiných pøírodních
materiálù.

Doufáme, �e i letos se podaøí sehnat dýnì, které budou vytvoøeny
kouzelnì nejenom rukou dìtí, ale i tìch starších, u kterých se dostává
bujné fantazie.

Kdo z Vás se obává, �e by sám strašidélko nezvládl, ochotné pracovnice
z domu dìtí Vám rády pomohou.

Vytvoøeného strašáka doneste, prosím, nejpozdìji do 23. øíjna 2006 do
domu dìtí. Dne 25. øíjna 2006 v 16:00 hodin probìhne vyhodnocení
STRAŠÁKÙ o velmi pìkné ceny a všichni budou pøevezeni pøed mìstské
infocentrum ve Slavièínì, kde je spoleènì rozsvítíme.

U� teï se tìšíme na všechna ta záøící strašidélka, která nám na krátkou
chvíli zkrášlí prostøedí ve mìstì.

Po dobu prázdnin si mù�ete své strašidýlko chodit rozsvìcovat!

Bli�ší informace podá mìstské infocentrum, p. Studeníková,
tel. 577 342 251 nebo pracovnice domu dìtí a mláde�e, tel. 577 341 921.

O ZÁØÍCÍHO DÝÒOVÉHO
STRAŠÁKAa OCHRÁNCE VŠECH STRAŠÁKÙ.

Marie Studeníková

Brankáø a obránce, kteøí ještì loni hráli v Brnì extraligu. Takové posily se
podaøilo získat slavièínským florbalistùm. Jako nováèek II.ligy potøebovali
Slavièané vyztu�it defenzívu. Zvláš� poté, co se na rok rozlouèili
s talentovaným gólmanem Markem Loskotem. Toho si vyhlédl extraligový
klub Bulldogs Brno a nabídnul mu roèní hostování.

Slavièínským se podaøilo za Loskota najít adekvátní náhradu.
V brankovišti Snipers se v novém roèníku objeví zkušený osmadvacetiletý
Jan Topil, který má za sebou øadu úspìchù. V roce 2000 se podíval
s èeskou reprezentací na svìtový šampionát v Norsku, o dva roky pozdìji se
mu na krku houpala støíbrná medaile z èeské ligy. Poslední ètyøi sezóny
strávil v dresu brnìnských Buldokù.

„U� jsem nechtìl hrát na nejvyšší úrovni. Z osobních i pracovních dùvodù,"
pøiznává Topil. „A jinde ne� ve Slavièínì jsem pokraèovat nechtìl. Zlákalo mì
kvalitní vedení a zázemí srovnatelné s extraligovými podmínkami," dodává.

Podle pùvodních pøedstav vedení mìl Jan Topil vytvoøit vyrovnanou

brankáøskou dvojici s Markem Loskotem. Po odchodu mladšího Loskota
však bude mít Topil o starost navíc. „Byl bych radši, kdybych se mohl støídat
s dalším gólmanem. Dva zápasy za den jsou na mì dost,“ usmívá se Topil.
„Nic jiného mi ale nezbývá. Mám u� dost zkušeností a zvládnu to,“ tvrdí.

Zároveò s Topilem míøí z Brna do slavièínského celku ještì nadìjný
obránce Adam Hollósy, který má ve svých jedenadvaceti letech u�
zkušenosti z extraligových bojù. „Chtìl jsem zkusit nìco nového a tým
Slavièína mi byl v�dycky hodnì sympatický,“ vysvìtluje Hollósy, který pøed
dvìma lety získal s juniorským týmem Bulldogs Brno støíbrné medaile na
mezinárodním turnaji Czech Open.

Hollósyho èeká ve Slavièínì dùle�itá role v obranì, mezi jeho silné stránky
patøí pøehled a rozvaha pøi rozehrávce. „Rád bych Snipers svou hrou pomohl
a sám si taky dobøe zahrál,“ øíká nová slavièínská akvizice.

(vz)

FLORBALISTÉ ULOVILI EXTRALIGOVÉ POSILY
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Úspìchy našich projektù
V loòském školním roce zpracovali pedagogiètí

pracovníci øadu projektù podporovaných jak Evropskou
unií tak rùznými nadacemi, které pøinesly škole nemalé finanèní prostøedky
potøebné k vyšší vybavenosti školy a tím i ke zkvalitnìní výuky.

Velkým pøínosem byl napøíklad projekt v rámci SIPVZ (Státní informaèní
politika ve vzdìlávání) v hodnotì 295 000,- Kè zcela financovaný
Ministerstvem školství, který zajistil zlepšení pracovních podmínek
pedagogù. Dotace byla urèena na školení pedagogických pracovníkù a na
poøízení poèítaèové infrastruktury. Byly poøízeny nové poèítaèe s LCD
monitory, barevná tiskárna, výukové programy a antivirové zabezpeèení.
Tento projekt je v souèasné dobì realizaènì dokonèený.

Nejvìtším pøínos však bude znamenat realizace dalších tøí projektù
v celkové hodnotì 1 145 000,- Kè, která „odstartovala" v mìsíci záøí. Jedná
se o projekty „Implementace interaktivní tabule do výuky pøírodovìdných
pøedmìtù", „Softwarové nástroje CAD/CAM systém ve výuce
programování v návaznosti na obrábìní na CNC strojích" a „Vyu�ití
multimédií pro výuku informaèních technologií".

Tyto projekty umo�ní zkvalitnìní výuky v pøírodovìdných pøedmìtech,
ve strojírenských oborech a ve výuce informatiky.

Jeliko� se jedná o nemalou èástku, kterou bude muset èásteènì uhradit
z vlastních zdrojù i naše škola (celkem asi 350 000,- Kè), není zcela od vìci
zmínit i podìkování okolním firmám, bez jejich� vydatné finanèní pomoci
by se realizace projektù jen stì�í mohla v daném rozsahu uskuteènit.

Ing. Miroslav Kadlec, øeditel školy

SS ¡OO S¡
SLAVIÈÍN

Nové webové stránky ZŠ Vlára

Pøíspìvek ke zdravé vý�ivì

Pøes prázdniny neprobíhala nejen rekonstrukce školy, ale
i webové stránky dostaly novou podobu. Souèasné stránky
jsou pro rodièe i širokou veøejnost podstatnì pøehlednìjší
a poskytují maximum dostupných informací o škole. Vedle základních
informací zde návštìvník najde uèební plány, výroèní zprávu, rozvrhy, tøídy
a vyuèující, organizaci školního roku, termíny tøídních schùzek, konzultaèní
dny jednotlivých vyuèujících atd. Na stránkách jsou dále k dispozici
formuláøe ke sta�ení, napøíklad �ádost o uvolnìní z výuky. Rodièe i �áci
najdou na stránkách jídelníèek a aktuální informace z èinnosti školy.
Budeme rádi, kdy� svými námìty pøispìjete k jejich doplnìní. Naše stránky
najdete na adrese -

Po dobrých zkušenostech s odbìrem školního mléka na I. stupni jsme se
rozhodli rozšíøit tuto nabídku i pro starší �áky. Ojedinìlým zpùsobem
prostøednictvím chladicího automatu jim nabízíme výbìr dotovaných
mléèných výrobkù. Za sní�enou cenu si mohou vybrat mezi ochuceným a
neochuceným mlékem, jogurtem a smetanovým krémem. Mlékárna Kunín
je zárukou kvalitní nabídky èerstvých produktù. Velký zájem zpùsobil
i fronty u automatu. Vìøíme, �e tento zájem o mléèné výrobky vydr�í.

Petr Navrátil, øeditel školy

www.zsslavicin.cz.

Vlára Slavièín

Gymnázium Jana Piveèky

Gymnáziu byl povolen Zlínským krajem nový obor od školního roku
2007-2008. Škola .

�áci se mohou hlásit do oborù:
pro �áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium zamìøené na „�ivé jazyky“
7941K408

pro �áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium všeobecné 7941K401
pro �áky 5. tøíd ZŠ: osmileté studium 7941K801

Dne 7. 9. probìhla závìreèná kolaudace rekonstrukce støechy a so-
ciálních zaøízení.

projektu SOCRATES Comenius

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

NOVÝ OBOR NA GYMNÁZIU „�ivé jazyky“

rozšíøí nabídku pro �áky 9. tøíd základních škol

-

-

-

-

(studenti budou profilováni zvýšenou dotací v cizích
jazycích JA, JN, JF, JR, L s mo�ností pøípravy na státní jazykové
zkoušky)

1.

2. Od 28. 9. - 1. 10. se zúèastnila Mgr. Dana Štìpánková zahajovací
schùzky v novém v Anglii ve mìstì
Bexhill za úèasti ètyø škol z Francie, Nìmecka, Itálie, Øecka a našeho
gymnázia.

3.

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

4. Dne 25. 9. probìhla schùze Školské rady
5. Dne 11. 9. probìhl Srdíèkový den - finanèní sbírka na pomoc dìtským

nemocnicím, kde se vybralo 10 000,- Kè. Všem, kteøí pøispìli,
dìkujeme.

6. Dne 19. 9. probìhl na škole Den se svìtluškou - sbírka pro nevidomé
7. Dne 7. 9. byly na návštìvì školy dìti z Èeèenska, tøída G-3 pøipravila pro

dìti program na celý den.
8. 21.-22. 9 se tøída prima zúèastnila seznamovacího pobytu v Sidonii.
9. Studenti maturitních roèníkù se zúèastnili týdenního kulturnì-historicky

poznávacího zájezdu do Prahy.

Upozoròujeme rodièe a zákonné zástupce, �e na škole byl uveden do
provozu nový komunikaèní systém mezi �áky, rodièi a uèiteli. Bli�ší
informace poskytnou zákonným zástupcùm �áci nebo pøímo vedení školy.

Mgr. Josef Maryáš,

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.

øeditel Gymnázia Jana Piveèky

INTRANET ve škole

Mìstská knihovna Slavièín
oznamuje všem obèanùm,

�e její poboèky - knihovny v místních èástech Hrádku, Divnicích a Nev-
šové byly za podpory Mìsta Slavièín vybaveny novou poèítaèovou
technikou a zahájily od 1. 10. 2006 bezplatný provoz Internetu ve svých
prostorách. Internet je pøístupný v�dy v pùjèovní dobì ka�dé knihovny.

Hrádek: Pondìlí 15:00 - 17:00
Divnice: Pátek 16:00 - 18:00
Nevšová: Ètvrtek 15:00 - 17:00

Pùjèovní doba v jednotlivých knihovnách:

T Ý D E N veøejných knihoven
v Mìstské knihovnì Slavièín
2. - 8. øíjna 2006

U� nìkolik po sobì následujících let knihovny v celé Èeské republice
zviditelòují svou existenci a také spoleèenskou u�iteènost, coby centra
rovného pøístupu k informacím pro všechny skupiny obyvatel v ji� dobøe
známém øíjnovém Týdnu veøejných knihoven. Knihovny vyu�ívají tohoto
období k tomu, aby bez rozdílu všem nabídly kulturní a vzdìlávací
alternativu, a také ukázaly, �e doká�ou být místem, kde je mo�né hodnotnì
trávit volný èas.

I v Mìstské knihovnì Slavièín se aktivní zapojení do této akce stalo
tradicí, smìøující k oslovení všech ètenáøských skupin i celé veøejnosti.
V této souvislosti je dùle�ité zmínit, �e za podpory Mìsta Slavièín pøibyly do
knihovny dva nové poèítaèe s Internetem pro veøejnost, instalované do
dìtského oddìlení knihovny. Radou mìsta byl také schválen bezplatný
provoz Internetu v knihovnì, jen� bude zahájen právì v prùbìhu letošního
„Týdne“, v dobì od 2. do 8. øíjna 2006. Návštìvníci knihovny se tedy
mohou v jejích prostorách zúèastnit tìchto poøadù:

- zábavné posezení
a povídání o knihovnì plné her, køí�ovek a soutì�í pro dìti ze školních
dru�in základních škol.

- veøejné
spoleèné ètení. Zamìøeno pøedevším na úryvky z dìl významných èeských
autorù. Od 8:00 hodin probíhá pro pøihlášené tøídy z II. stupnì ZŠ Vlára
a Gymnázia Slavièín, odpoledne pro dru�iny základních škol a od 18.00 je
urèeno veøejnosti. Ètou postupnì zájemci z øad �ákù, studentù, uèitelù
a ostatních pøíznivcù èetby. Vítáni jsou i posluchaèi! Je mo�no èíst úryvek
z prózy, poezie, vlastní tvorby. Ètení bude slavnostnì zahájeno ukázkou
z knihy Máj od Karla Hynka Máchy, od jeho� úmrtí letos uplyne 170 let.

- Den
otevøených dveøí v knihovnì. Jeho souèástí jsou prùbì�né lekce
vyhledávání knih v elektronickém katalogu knihovny Slavièín i on line
katalozích jiných knihoven. V rámci tohoto dne probìhne zahájení
bezplatného provozu Internetu v knihovnì - - ka�dý
návštìvník Internetu si losuje dobu surfování po Internetu zdarma! Bude
také vystavena - kde oèekáváme podnìty
a pøipomínky k èinnosti knihovny od ètenáøù. Pro dìtské návštìvníky je
odpoledne pøipraveno zábavné klání v chatování po Internetu na
webových stránkách pro dìti - Probìhne také
ètenáøská anketa na téma “. V tento den jsou
novì pøihlášení ètenáøi osvobození od registraèních poplatkù, ostatní od
poplatkù za upomínky.

Úterý 3. øíjna -

Støeda 4. øíjna - “

Ètvrtek 5. øíjna -

„Kudy a proè do knihovny?“

„Je to pravda odvìká, �e èetba dìlá èlovìka

„Cesta do knihovny známì se vine…“

„Loterie Internet“

„Kniha ètenáøských pøání“

„Povídání bez hranic“.
„Proè chodím do knihovny
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Policie Èeské republiky
dopravní zpravodajství srpen - záøí 2006
pøehled dopravních nehod

Dìtské autosedaèky jsou od 1. 7. 2006 povinné na všech typech
komunikací

celkem dopravních nehod 8
smrtelné zranìní 0
tì�ké zranìní 0
lehké zranìní 2
zpùsobená škoda v tisících Kè 186
podnapilí øidièi 3

Policisté z Obvodního oddìlení ve Slavièínì se v mìsíci srpnu zamìøili
mimo jiné na podávání alkoholu mladistvým. Pøi kontrole zjistili, �e na
místní diskotéce se opili dva sedmnáctiletí mladíci. Jeden nadýchal 0,96
promile a druhý dokonce 1,68 promile alkoholu. Druhý mladík témìø nebyl
schopen mluvit, policistùm se kvùli tomu nepodaøilo pøesnì zjistit, kdo mu
alkohol nalil a co všechno vypil. Chlapce policisté nakonec zavezli domù
a pøedali jeho rodièùm

Další kontrola dopadla neslavnì. Opìt se zde našly dìti, které byly pod
vlivem alkoholu. Tøi mladíci a jedna dívka mìli v krvi od 0,31 do 1,44 promile
alkoholu. Aby nedošlo k ohro�ení jejich �ivota nebo zdraví, policisté je
zavezli na slu�ebnu a ještì v noci pøedali rodièùm. Dìti prý pily pivo, které
jim nalil èíšník. Policisté to oznámili na Mìstský úøad ve Slavièínì, který
pøípad bude nadále projednávat a rozhodne i o trestu pro nezodpovìdného
èíšníka.

Své závodní dovednosti zøejmì zkoušel podnapilý øidiè z Nevšové.
V nedìli 26. 8. 2006 po deváté hodinì dopoledne havaroval, kdy� sjí�dìl
kopec mezi obcemi Petrùvka a Slavièín. Dvaadvacetiletý øidiè nepøi-
zpùsobil jízdu ani svým øidièským schopnostem, ani technickému stavu
vozidla. V prudké pravotoèivé zatáèce se auto dostalo do smyku a hava-
rovalo. Pøes zadní sklo vypadl z vozu patnáctiletý chlapec, který nebyl
pøipoutaný. Øidiè, chlapec i další spolujezdec utrpìli lehká zranìní.
Policisté zjistili, �e øidiè navíc pøed jízdou pil. Kolik mìl v krvi promile, uká�e
a� rozbor. Nehodu i nadále šetøí dopravní policisté

Dne 7. 9. 2006 v dobì kolem 01:15 hodin poškodil neznámý pachatel ve
Slavièínì na ulici Ševcovské nezjištìným pøedmìtem èelní sklo a pravé
zpìtné zrcátko na zaparkovaném osobním motorovém vozidle zn. Mazda
323F. Poškozenému byla tímto zpùsobena škoda ve výši cca 4 000,-Kè.
Vzhledem k tomu, �e v tomto místì došlo k poškození èelních skel ji�
v nìkolika pøípadech, probíhá šetøení ke zjištìní pachatele, kterému v
pøípadì odhalení hrozí trest odnìtí svobody a� na jeden rok.

Dne 9. 9. 2006 v dobì od 13:30 do 14:00 hodin došlo ve Slavièínì,
Hrádku na Vlárské Dráze, ul. Dru�stevní, k narušení obèanského sou�ití
mezi dvìma �enami, které se slovnì urá�ely. Jedna z nich vyhro�ovala
druhé vztyèenou sekerou v ruce. Ke zranìní osob ani škodì na majetku
nedošlo. U oznamovatelky byla provedena dechová zkouška pøístrojem
Dräger s pozitivním výsledkem 3,13 promile alkoholu v krvi. Pøípad bude
mít dohru o pøestupkové komise.

Mo�nosti poutání dìtí v rùzných situacích
Dítì, které mìøí nejvýše 150 cm a vá�í nejvýše 36 kg, by mìlo být v�dy

pøepravováno v autosedaèce, která odpovídá hmotnosti a výšce dítìte.
Zákon stanoví povinnost øidièe motorového vozidla skupiny M1, N1, N2
nebo N3, vyjma pøípadù uvedených v § 6 odst. 3, 4 a 5, u�ít pro pøepravu
dìtí do 36 kg a nepøesahující výšku 150 cm v�dy autosedaèku, a to i pøi
pøepravì dítìte v mìstském provozu.

Pro úèely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák,
pokud je homologován pro pou�ití (má atest). Je tedy nutno jej pova�ovat

Vzhledem k tomu, �e je spousta dotazù k dìtským sedaèkám ve vozidlech,
uvádíme následující informaci:

za autosedaèku, pokud bude pou�it zároveò s bezpeènostním pásem.
Autosedaèka musí být ve vozidle umístìna, upevnìna a pou�ita k pøepravì
dìtí pouze podle podmínek stanovených výrobcem autosedaèky, které
jsou uvedeny v návodu k pou�ití této autosedaèky. Tedy pou�ití dìtských
zádr�ných systémù je od èervence 2006 povinné pøi všech jízdách na
všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v ob-
cích). Kromì výjimek do 1. 5. 2008, viz ní�e.

Pokud dítì pøesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg,
nemusí být pøepravováno v autosedaèce, ale lze jej pøepravovat pouze za
pou�ití bezpeènostních pásù, je-li jimi dané sedadlo vybaveno. Pro
pøedstavu, toto platí napø. i pro dítì, které pøi 140 cm výšky vá�í 40 kg, nebo
naopak pøi 155 cm výšky vá�í 30 kg.

1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpeènostních pásù (tj.
nevybavené na �ádném sedadle bezpeènostním pásem)

- dítì mladší ne� 3 roky se vùbec vozit nesmí
- dìti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepøipoutané, resp. bez

autosedaèky
- dítì vìtší ne� 150 cm je mo�né vézt na sedadle vedle øidièe
- poèet pøepravovaných dìtí starších 12 let nesmí pøesáhnout poèet

povolených míst k pøepravì osob
2. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpeènostními pásy pouze na

pøedních sedadlech
- dítì mladší ne� 3 roky lze vézt jen v autosedaèce umístìné vpøedu, tj. na

sedadle vedle øidièe
- dìti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepøipoutané, resp. bez

autosedaèky
- poèet pøepravovaných dìtí starších 12 let nesmí pøesáhnout poèet

povolených míst k pøepravì osob
3. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpeènostními pásy
- v autosedaèkách (vèetnì kolíbek, klasických autosedaèek i podsedákù),

lze vozit dìti, a to vèetnì dìtí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle øidièe
- do 1. 5. 2008 lze vozit víc dìtí, ne� je v autì sedadel, avšak musí to být

dìti starší 3 let, musí být na zadních sedadlech a nesmí to být na
dálnicích a na silnicích pro motorová vozidla; dìti tedy nemusí být
pøipoutané, i kdy� tam pásy jsou

- pøi pøepravì 3 dìtí na zadních sedadlech, kdy� jsou na zadních
sedadlech u� dvì autosedaèky a tøetí autosedaèka se tam ji� nevejde,
lze tøetí dítì starší 3 let pøepravovat s pou�itím bezpeènostního pásu -
bez autosedaèky.

Výjimka platná do 1. kvìtna 2008 však povoluje ve vozidlech zabezpe-
èujících svoz a rozvoz dìtí do mateøských a základních škol nebo pøepravu
dìtí na sportovní, kulturní nebo spoleèenské akce, �e
- dìti starší 3 let nemusí být v autosedaèkách,
- mù�e jich být víc ne� je v autì sedadel, a v tomto pøípadì nemusí být ani

pøipoutané,
- rychlost jízdy vozidla nesmí pøekroèit 70 km/h.

Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejménì ètyøi kola a pou�ívají
se pro dopravu osob
Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejménì ètyøi kola a pou�ívají se
pro dopravu nákladù

a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k pøepravì osob, kromì místa
øidièe, nebo víceúèelová vozidla,

b) M2 - vozidla, která mají více ne� osm míst k pøepravì osob, kromì mís-
ta øidièe, a jejich� nejvyšší pøípustná hmotnost nepøevyšuje 5 000 kg.

c) M3 - vozidla, která mají více ne� osm míst k pøepravì osob, kromì
místa øidièe a jejich� nejvìtší pøípustná hmotnost pøevyšuje 5 000 kg.

a) N1 - vozidlo, jeho� nejvìtší pøípustná hmotnost nepøevyšuje 3 500 kg,
b) N2 - vozidlo, jeho� nejvìtší pøípustná hmotnost pøevyšuje 3 500 kg,

avšak nepøevyšuje 12 000 kg,
c) N3 - vozidlo, jeho� nejvìtší pøípustná hmotnost pøevyšuje 12 000 kg.

Závìrem se omlouváme pozorným ètenáøùm z nejmenované stavební
firmy ve Slavièínì, kteøí upozornili redakci na nezvykle vysokou hmotnou
škodu v tabulce dopravních nehod. Správné vyjádøení škody je 83 nikoliv
83 000, jak jsme mylnì uvedli. Dìkujeme za sledovanost a upozornìní.

Mjr. Bc. Vratislav Hruška,

Pøíklady pøepravy dìtí v rùzných typech vozidel

Vysvìtlení kategorií vozidel:

Kategorie vozidel M se èlení na:

Kategorie vozidel N se èlení na:

vedoucí oddìlení

Nadace Jana Piveèky dìkuje
ochotnickému divadelnímu souboru Sem Tam Fór a všem pøátelùm

a pøíznivcùm za spolupráci pøi organizaci

Dìkujeme i všem sponzorùm této akce, obzvláštì Janu Koudelovi,
pekárnì ORAa Restauraci Zálo�na za pomoc a spolupráci.

3. Pohádkového lesa
v Piveèkovì lesoparku dne 2. 9. 2006.

Pátek 6. - sobota 7. øíjna - „Pohádkiáda III. - kouzla , èáry, máry, a�
pohádky jsou stále s námi!“.

„Kni�ní cestománie“
„Podzim v zahradì“.

3. roèník tradièního knihovnického
happeningu poøádaného ve spolupráci s Domem dìtí a mláde�e
ve Slavièínì. Dìtští úèastníci opìt pro�ijí zábavné soutì�ní a literární
odpoledne v knihovnì, poté bude následovat prùvod pohádkových
postavièek mìstem, jeho� závìreèným stanovištìm je dùm dìtí. Tam dìti
èeká další pestrý kolotoè zábavy a veselého hraní, diskotéka , spoleèné
nocování a v pøípadì pøíznivého poèasí i tajuplný noèní výlet v zahradì
DDM. V sobotu 7. øíjna v dopoledních hodinách probìhne slavnostní
ukonèení Pohádkiády s vyhlášením vítìzù a jejich ocenìním.

V celém týdnu od 2. do 8. øíjna je mo�no v mìstské knihovnì zhlédnout
výstavu cestopisù a výstavu plodù podzimu a litera-
tury se zahradnickou tematikou

Mottem letošního Týdne veøejných knihoven je „Výprava za knihou“.
Proto neváhejte a vydejte se na cestu do knihovny, kde Vám bude
odmìnou pøíjemnì strávený den ve spoleènosti knih - tìch nerozluèných
pøátel èlovìka.

Gabriela Klabaèková, vedoucí Mìstského klubu a knihovny
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
SRPEN
NAROZENÍ

SÒATEK

ÚMRTÍ

Zbyòku a Radce Hlavicovým dcera Lucie
Vladislavu a Vladimíøe Brumovským dcera Adéla
Aleši a Barboøe Fojtíkovým dcera Barbora
Kamilu a Silvii Ševèíkovým syn Kamil

Josef Bìlohlávek a Andrea Kytlicová
Josef Marek a Monika Krátká
Lubomír Kašèák a Radka Chmelíková
Antonín Vizvári a Michaela Lavrinèíková
Petr Šuchma a Veronika Struhaøová
Tomáš Havrlant a Eva Ivanišová

7. 8. 2006 Kamila Miklasová, 34 let, Slavièín
7. 8. 2006 Ludvík Èí�, 56 let, Slavièín

14. 8. 2006 Marie Zvonková, 88 let, Lipová
23. 8. 2006 Josef Kovaøík, 50 let, Petrùvka
24. 8. 2006 Gertruda Bártová, 78 let, Slavièín

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

Dne 4. øíjna 2006 uplyne 10 let,
kdy nás nav�dy opustil
pan Zdenìk KADLEC.

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

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a �ije v srdcích dál.

S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku dìkují man�elka,

syn a dcera s rodinou.

Dne 6. øíjna 2006 uplyne smutných 20 let, kdy
nás opustil mùj man�el, tatínek, dìdeèek

pan z Rudimova.Antonín BÁRTA

Zahuèely hory, zahuèely lesy,
kam jste se podìly, moje mladé èasy…
A pøijde-li èas - stromy rozkvetou zas,

ale já nepøijdu ji� nikdy mezi Vás.

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka Ludmila,
synové Emil a Mirek s rodinami.

Dne 6. øíjna 2006 uplynulo 30 smutných let,
kdy nás opustil pan ze Šanova.Emil MILIÈKA

Hory šumí, vìtry vanou
a ty voláš buïte sbohem, nashledanou.

S láskou vzpomíná man�elka, dcera s
man�elem, syn a rodièe.

Dne 7. øíjna 2006 vzpomeneme 6. výroèí úmrtí
pana ze Slavièína.Miloslava KOVAØÍKA

Roky plynou, vzpomínky zùstávají.

S láskou vzpomíná man�elka a syn s rodinou

Dne 9. øíjna 2006 by se do�il 60 let
pan ze Slavièína.Ing. Jan KARAS

Nikdo nezemøe, dokud na nìj nìkdo vzpomíná.

Za tichou vzpomínku dìkují rodièe, sestra
Renata a sestra Jarmila s rodinou.

Dne 13. øíjna 2006 vzpomeneme 9. smutné
výroèí, kdy nás nav�dy opustila naše dcera

ze Slavièína.Blanka DORUŠKOVÁ

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

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

Dne 17. øíjna 2006 by se do�il 90 let pan
z Hrádku.

V srpnu uplynuly dva roky,
kdy nás nav�dy opustil.

Bedøich FRAJT

Mìla jsi ráda všechny kolem sebe,
tolik jsi s námi chtìla �ít,

srdce se Ti zastavilo
a Ty jsi musela bez slùvka rozlouèení odejít.

S láskou a úctou vzpomínají
dcera Eva s rodinou.

Dne 18. øíjna 2006 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí paní ze Slavièína.Ludmily HUDKOVÉ

...v našich srdcích �iješ dál.

S láskou vzpomíná man�el Kašpar
a ostatní pøíbuzenstvo.

Dne 20. øíjna 2006 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
paní ze Slavièína.Veroniky KALNICKÉ

Nevzpomínejte na mne se slzami v oèích,
kdy� o mnì hovoøíte, �iji pøece s Vámi.

S láskou a úctou vzpomínají dìti s rodinami.

Dne 12. øíjna 2006 uplyne rok od chvíle,
kdy nás neèekanì opustila naše maminka,

babièka a prababièka

paní ze Slavièína.Filomena VÍTKOVÁ

Dne 8. øíjna 2006 uplyne 30 let od úmrtí našeho tatínka
a dìdeèka pana z Lipové

a dne 3. listopadu 2006 uplyne 5 let od úmrtí naší maminky
a babièky paní z Lipové.

Karla SVÁROVSKÉHO

Marie SVÁROVSKÉ

Za tichou vzpomínku dìkují synové František,
Karel, Miloslav a dcera Marie s rodinami.

Kdy� na Vás vzpomínáme,
stále slzy v oèích máme.

Vzpomínka na Vás je jako �ivá,
snad se na nás z nebe díváte.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a �ije v srdcích dál.

Dne 14. øíjna 2006 vzpomeneme 4. výroèí úmrtí paní
z Nevšové

a dne 15. øíjna 2006 10. výroèí úmrtí paní
z Nevšové.

Hedviky PEŠKOVÉ
Hedviky

HRBÁÈKOVÉ

S láskou a úctou v srdci vzpomíná man�el, rodina
Janèaøíkova, Gapèova a Hrbáèkova.



Slavièínský zpravodaj 10 2006/ Strana 13

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

S láskou vzpomínají man�elka a dcery.

Dne 22. øíjna 2006 vzpomeneme 4. smutné
výroèí, kdy nás nav�dy opustil pan

z Petrùvky.Ing. Karel POLÁŠEK

Èas plyne, vzpomínky zùstávají…

Za tichou vzpomínku dìkují maminka, dìti,
sestry s rodinami a man�el.

Dne 27. øíjna si pøipomeneme nedo�itých 60
let a 13. prosince 2006 pak deset let,

kdy nás opustila
paní ze Slavièína.Marie MÜNSTEROVÁ

Socha pro Slavièín
V minulých èíslech Slavièínského zpravodaje jsme informovali

o pøipravovaném projektu „Socha pro Slavièín“, který se rodí v rámci
obnovené tradice sochaøských sympozií v našem mìstì. V polovinì
záøí, kdy píši tyto øádky, mohu konstatovat, �e v pøíštích dnech zavítá
do Slavièína sochaø Márius Kotrba a zapoènou práce na zmínìné soše.
Budeme mít mo�nost sledovat v „pøímém pøenosu“ pøerod kamene v
umìlecké dílo. U Horákovy vily mù�ete vidìt celkem tøi kamenné bloky.
Dva z nich jsou urèeny pro vlastní sochu. Ten tøetí bude vyu�it pøi
plánovaném workshopu, kdy si zájemci z øad veøejnosti budou moci
vyzkoušet základy sochaøského øemesla.

Nic není jen tak…
všechno má svùj, tøeba i skrytý smysl,
vše je k nìèemu dobré nebo zlé;
tak proè hledat smysl �ivota, kdy� „on“ si nás najde sám,
a� u� chceme nebo ne.
Nevíme kdy a kde, i v tom je kouzlo našeho �ivota.

K uctìní památky našich spoluobèanù zesnulých v tomto roce
pøipravuje Komise pro obèanské zále�itosti Mìsta Slavièín

Tento obøad bude pro naše obèany pøíle�itostí
vzpomenout na blízké zesnulé.

VZPOMÍNKOVÝ OBØAD,
který se uskuteèní ve smuteèní síni
dne 29. øíjna 2006 v 15:00 hodin.

Øímskokatolická farnost Slavièín
oznamuje zmìnu kontaktù:

Telefon - fara (úøad):
E-mail:
Web:

739 245 911
slavicinska.farnost@t-email.cz

www.slavicinska.farnost.cz

Pomoc charitì - dárek pro vás
Hledáte vhodný dárek k Vánocùm pro své pøátele? A chcete pøitom

podpoøit charitativní a misijní èinnost? Oba úèely se vám splní zakoupením
známé knihy „Jízdenka do nebe, vstupenka do ráje“. Cena knihy je 170,-
Kè. Aby byla pøístupná všem, byla její cena zlevnìna na 80,- Kè. Pøitom
celý èistý pøíjem je vìnován charitativním úèelùm (pøíspìvek na likvidaci
lepry, na pomoc pronásledovaným v islámských zemích, pøíspìvek na
dálkovou adopci dìtí v Indii a další charitativní úèely). Ji� dnes z dosa-
vadního prodeje bylo pøedáno k uvedeným úèelùm Charitì sv. Vojtìcha
1 240,- Kè a dalších 3 500,- Kè je pøipraveno k pøedání.

Knihu mù�ete zakoupit ka�dou støedu ve farní knihovnì, nebo dennì
v nové prodejnì „Textil, Mirka Ševèíková“ v ulici Komenského (naproti
nemocnice, vedle drogerie).

Za farní knihovnu Ing. Antonín Novák

Jako ka�dý rok, tak i letos
pøipravuje Mìstský klub a infocentrum ve Slavièínì

V letošním roce se výstava uskuteèní

Touto cestou bychom chtìli oslovit obèany, kteøí mají doma více
betlémù a chtìli by nìkterý zapùjèit na výstavu,

potìšit srdíèka návštìvníkù infocentra, pøispìt k vánoèní
atmosféøe, �e se mohou ozvat na telefon 577 342 251,

nebo se zastavit domluvit osobnì.

Zamìstnanci infocentra zodpovídají za jejich bezpeènost.

výstavu BETLÉMÙ.

v dobì od 1. prosince 2006 do 5. ledna 2007.

Akce je pøipravována ve spolupráci Mìsta Slavièín a Sdru�ení
sochaøského sympozia a je souèástí projektu Kulturními
a sportovními aktivitami k rozvoji pøátelství Èechù a Slovákù,
spolufinancovaného Evropskou unií. K jeho realizaci bylo vyu�ito
prostøedkù Fondu mikroprojektù spravovaného Regionem Bílé
Karpaty.

Zdenìk Kutra

Foto: J. Floreš

8. 10. 2006 v 10,00 hodin
na Městském úřadě Slavičín

Jiří Stodůlka,

Pavel Studeník,

POUTNÍK
JAN PAVEL II.

senátor Parlamentu ČR
a

starosta města Slavičín,
si Vás dovolují

pozvat na vernisáž fotografií

Výstava k nedožitým 85. narozeninám obsahuje velkoplošné
fotografie, knihy, myšlenky a videomateriály ze života

papeže Jana Pavla II.

Bližší informace naleznete na www.PavelStudenik.cz
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Poèasí jako vymalované doprovázelo davy lidí, kteøí se v nedìli 17. záøí zúèastnili
slavnostního otevøení rekonstruovaného muzea a do�ínkových slavností na
Horním námìstí.

Mìsto Slavièín
zve nejširší veøejnost na

Vystoupí èeská skupina

SLAVNOSTNÍ
OTEVØENÍ

KULTURNÍHO DOMU
S O K O L O V N A

dne 6. øíjna 2006
v 19:00 hodin.

NJOREK.
Vstup volný.

Projekt Centrum kulturních
a sportovních tradic ve Slavièínì byl
spolufinancován Evropskou unií z
fondu ERDF z programu Iniciativy

Spoleèenství INTERREG IIIA ÈR - SR,
MMR a Mìstem Slavièín.

Mìstský klub a infocentrum zve
nejširší veøejnost na

zábavný program
populárního imitátora a bavièe

do novì rekonstruované Sokolovny

Vstupenky si mù�ete zakoupit
v pøedprodeji od 2. øíjna

v mìstském infocentru ve Slavièínì
za 120,- Kè

Vstupné na místì 130,- Kè.

ZDEÒKA IZERA
a PETRA FREUNDA

„Dnes Vás baví
holohlaví“

v nedìli dne 15. øíjna 2006
v 19:00 hodin.

OCHUTNÁVKA VÍN
III. roèník
Zveme vás na ochutnávku vín,
která se uskuteèní

K dispozici bude a� 150 druhù vín,
katalogy vín a obèerstvení.
Pøijïte ochutnat nová vína
z roèníku 2005 i archivní vína.

,
vzorky k prodeji systémem kuponù.
Bli�ší informace:
VINOTÉKA, Mezi Šenky 126,
Slavièín
Tel. 724 257 365, 603 842 420,
janota@quick.cz

v nedìli 15. øíjna 2006
od 14:00 do 18:00 hodin
v Sokolovnì ve Slavièínì.

VSTUP JE ZDARMA

Podìkování zachránci �ivota
Podìkování patøí Jo�kovi Adámkovi z Malého Pole, který svým velmi rychlým a pohotovým

zákrokem zachránil �ivot devatenáctilému mladíkovi ze Slavièína, kterého postihl kolaps
a mìl zapadnutý jazyk. A aby toho nebylo málo, tak pan Adámek 2 dny pøedtím nalezl penì�enku
s tøemi tisíci a tu vrátil š�astné majitelce.

Tyto èiny si zaslou�í naše zveøejnìní a velké podìkování panu Adámkovi.
-red-

KSÈM Slavièín
Vás zve na pøedvolební shromá�dìní,

které se uskuteèní v pondìlí

Pøedstaví se Vám naši kandidáti do mìstského zastupitelstva a budete seznámeni s volebním
programem naší strany.

16. øíjna 2006 ve 14:00 hodin na Horním námìstí ve Slavièínì.

Nezávislá volba pro Slavièín, Divnice, Hrádek a Nevšovou

12. 10. 2006 v 15:00 hodin

(pøedseda US-DEU)
a pøedstavením volebního programu,

které se uskuteèní

v prostorách baru Fontána na Horním námìstí ve Slavièínì.

P O Z V Á N K A
na setkání se senátorem Janem Hadravou



R&D klub ve Slavièínì
L. Výducha 875

Vám nabízí:

Provozní doba pro všechny aktivity:

Info a rezervace na tel.:

Mo�nost zakoupení permanentky s cenovým zvýhodnìním.

squash fitness saunu
whirlpool masá�e bar

po-ne 10-22 hod.

737 515 307, 576 776 094.

� �

� �

Zveme všechny na

které se koná ve ètvrtek

v restauraci ZÁLO�NA.

- pøedvedení nového katalogu a nových výrobkù
- losování

- vaøení + ochutnávka

Srdeènì Vás zve distributor
Ing. Hana Dostálová - autorizovaný distributor Tupperware

- tel. 577 019 856

Slosovatelné vstupenky si mù�ete vyzvednout v prodejnì SUMA
vedle ZUŠ Slavièín,

nebo v kadeønictví na hotelu Slavièan.

Program:

NEJEDNÁ SE O PRODEJNÍ AKCI!

PØÁTELSKÉ POSEZENÍ S TUPPERWARE

12. øíjna 2006 v 17:00 hodin

Pivní okénko - O pivu nejen jak ho známe
•

•

•

Pivovarské muzeum v Plzni vydalo vlastní pivní známku. Jde o pøipo-
mínku zvláštního úèelového platidla pou�ívaného v èeských pivova-
rech. Zamìstnanci za nìj dostávali zamìstnanecké nebo-li deputátní
pivo na sklonku 19. a v první polovinì 20. století. Známky zhotovené ze
støíbra, mìdi nebo mosazi jsou urèeny nejen sbìratelùm, ale také
veøejnosti a návštìvníkùm Pivovarského muzea v Plzni a Návštìv-
nického centra Plzeòského Prazdroje, kde je mo�né známky zakoupit.

Fáze výroby piva: scezování - proces pøi výrobì mladiny, kdy rmut
(hustá smìs rozšrotovaného sladu a vody) je ve filtraèní kádi rozdìlena
na mláto a èirý roztok (sladinu).
Mladina - ochmelená sladina, která je výstupním produktem pøi vaøení
piva.
Mláto - zbytky zrn sladu, které jsou oddìleny ve scezovací kádi.

Prvním historickým dokladem souvisejícím pøímo s výrobou piva je
nadaèní listina prvního èeského krále Vratislava II. pro vyšehradskou
kapitulu z roku 1088. Touto listinou se kanovníkùm vyšehradské
kapituly pøidìluje desátek chmele pro vaøení piva. Pivo je zmiòováno
i v listinì Sobìslava I. z roku 1130, která mluví o pivovarnictví v pra�-
ském podhradí a o vybíraném desátku. Zmínka je zde i o chmelu, který
je pou�íván k aromatizaci piva.

www.utalafy.cz

pivovar byl pozdìji odkoupen hrabìcí rodinou Kaunicù a od roku 1848
pronajímán. František Bedøich Janáèek (1845-1925), èeský sládek, byl
jedním z posledních nájemcù panského pivovaru, který pro neshody
s majitelem se rozhodl postavit vlastní pivovar, jeho� vznikem a uvedením
do provozu je rok 1894.

František B. Janáèek pozvedl rodinný pivovar mezi pøední pivovary na
Moravì a v Èechách. V roce 1921 pøebírá vedení pivovaru syn Jaromír
Janáèek (1984 - 1958), který pivovar modernizuje a øadí jej k nejmo-
dernìjším ve støední Evropì v období mezi válkami a� do jeho znárodnìní
v roce 1948. Po politických zmìnách roku 1989 byl ve vedení pivovaru
vnuk zakladatele ing. Jaromír J. Janáèek, CSc. (1929-1997). Od roku 1995
vlastní pivovar soukromá spoleènost Pivovar Janáèek a.s. Rozsáhlá
rekonstrukce pivovaru, která byla ukonèena v roce 1993, zaøadila pivovar
opìt mezi moderní závody v Èeské republice a kvalitou navazuje na tradici
èeského piva pod znaèkou JANÁÈEK.

Nejprodávanìjším pivem a vlajkovou lodí pivovaru je jedenáctistupòový
Patriot, který byl ji� nìkolikrát ocenìn na degustaèních soutì�ích. Roku
2004 získal jako zatím jediné pivo všechna uznávaná ocenìní v jednom
roce - Pivo Èeské republiky, Cena Èeských sládkù a Zlatý pohár Pivex.
Souèasný sortiment pivovaru tvoøí zejména: svìtlé výèepní pivo Prima
a Patriot, výèepní pivo Tmavé, svìtlý le�ák Extra, svìtlý speciál Comenius
a ochucená piva Beerberry.

Pivo Janáèek mù�ete ochutnat v Restauraci U Talafy ve Slavièínì.

PRODÁM
- kuchyòskou linku - šatní skøínì 3 ks - sekretáø 2 ks - knihovnu -
psací stùl 1 ks - postel 2 ks - piano
Tel.: 777 128 007

Slavièínský zpravodaj 10 2006/ Strana 15

Tradice vaøení piva v Uherském Brodì se
datuje ji� od druhé poloviny 13. století. První
spoleèný pivovar, který nahradil pùvodní
právováreèné domy, postavili mìš�ané
v roce 1614. V dobì tøicetileté války v roce
1643 byl mìš�anský pivovar znièen švéd-
skými vojsky. Druhý pivovar byl postaven
roce 1652 a tento pùvodnì mìš�anský

PROGRAM FC TVD NA ØÍJEN HØIŠTÌ SLAVIÈÍN

Mu�i A divize E

Dorost mladší, starší

�áci mladší, starší

Pøípravka mladší, starší

Mu�i B okresní pøebor

8.10. FC TVD Slavièín Kromìøí� 10:15
22.10. FC TVD Slavièín Karlovice 10:15

7.10. FC TVD Slavièín Luhaèovice 10:00, 12:15
21.10. FC TVD Slavièín V. Otrokovice 10:00, 12:15

14.10. FC TVD Slavièín V.Otrokovice 10:00, 11:45
28.10. FC TVD Slavièín Val.

M
eziøíèí 10:00, 11:45

2.10. FC TVD Slavièín Veselí n.M. 16:00
23.10. FC TVD Slavièín Zlín B 16:00

1.10. FC TVD Slavièín Rokytnice 10:00
15.10. FC TVD Slavièín Pohoøelice 10:00
29.10 FC TVD Slavièín Teèovice 10:00
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PØIPRAVUJEME NA ØÍJEN 2006 V SOKOLOVNÌ

� nedìle 8. 15 a 17 hodin
Doba ledová pomalu konèí a Manny, Sid

a Diego musejí vzdorovat dalšímu ohro�ení. Tající led hrozí promìnit jejich
rajské údolí v jeden veliký rybník. Premiéra druhého dílu úspìšné americké
animované komedie .

Má narozeniny, �enu, milenku, nové auto,
nároèného šéfa a pech na zákazníka. Taxikáø vs. Dùchodce

v neobvyklé road movie napøíè sebou samým. Premiéra
nového èeského filmu.

- V roce 1996 neznámý smrtící virus témìø vyhladil lidstvo.
V roce 2035 pøe�ívají zbytky lidského rodu, v neutìšených podmínkách.
Vìdci proto vyšlou do minulosti posla, aby zmìnil dìjiny. Cole (

je tedy poslán zpìt v èase do roku 1996. Tam je však pova�ován za
blázna, který si vymýšlí pohádky o katastrofì. V nemocnici se setkává s
Jeffrym, synem vìdce, který nièivý mor identifikoval. Ten je zakladatelem
„revoluèní skupiny" 12 OPIC. I psycholo�ka Kathryn po èase uvìøí, �e
potkala mu�e z budoucnosti a pomáhá mu ze všech sil zachránit lidstvo.
Podaøí se nebo ne?... Americké filmové sci-fi.

Dvanáctý Kim Ki-dukùv film, elegicky ladìné podobenství, vypráví
poetický pøíbìh pozdní lásky šedesátiletého mu�e, který �ije na lodi kotvící
na otevøeném moøi. Premiéra jihokorejského filmu.

Pásmo krátkých filmù pro dìti mateøských škol.

Kdy� je láska pravá, na pøeká�kách nezále�í...
nezále�í? a se milují pøes propast
èasu. Remake jihokorejské romance o dvou osamìlých lidech, kteøí se
sblí�í pomocí dopisù… Premiéra amerického romantického filmu.

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

bijásek

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

DVANÁCT OPIC

LUK

MÌSÍÈNÍ POHÁDKA

DÙM U JEZERA

DIVOÈINA

-

Jan Dolanský
Viktor Preiss

Vstupné 60 + 1 Kè

Bruce
Willis)

Vstup volný

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

Vstup zdarma, hradí Mìsto Slavièín.

Sandra Bullocková Keanu Reeves

Vstupné 60 + 1 Kè

-

Vstupné 10 + 1 Kè

v èeském znìní

-

-

-

-

v èeském znìní.

Vstupné zdarma - sponzorováno ODS.

�

�

�

�

�

�

�

nedìle 8. 20 hodin

è tvrtek 12. 16 hodin

ètvrtek 12. 20 hodin

nedìle 15.

ètvrtek 19. 9 hodin

ètvrtek 19. 17 a 20 hodin

nedìle 22. 15 hodin

film a škola Filmy Terryho Gilliama

filmový klub

KINO NEHRAJE

filmové pøedstavení pro mateøské školy

bijásek

�

�

�

�

nedìle 22. 17 a 20 hodin

ètvrtek 26. 16 hodin

ètvrtek 26. 20 hodin

nedìle 29. 20 hodin

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

JEDINÁ NOC

LET´S DANCE

vstøíc velkým oèekáváním.
Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana

Štìpánková, Kvìta Fialová, Jitka Kocurová, Ondrej Koval. Jiøí
Vejdìlek. Nový èeský film.

-

-

ART KINO uvádí

Informace o programu na telefonu 577 341 108,

www.luhacovske-zalesi.cz.

- Komedie podle románu a scénáøe nejpopu-
lárnìjšího souèasného èeského spisovatele Michala Viewegha navazuje
na úspìch Románu pro �eny. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyrá�í
skupinka cestujících
Hrají:

Re�ie:

- Špatné èasy nastanou v království Bruna Pochybného, kdy� se
zemí zaène potulovat dìsivá pøíšera zvaná "JABBERWOCK". Její oèi jsou
dvìma plameny a paøáty vytasenými meèi. Který stateèný rytíø zabije tuto
bestii a zachrání království? A kdo získá ruku krásné princezny? Bude to
Dennis, hlupák a moula, který se uèí bednáøem a miluje tlustou Griseldu?
Mù�e právì on zachránit království? Nebo je to nad jeho síly? Britská
fantastická komedie.

Julien se právì nastìhoval se svou pøítelkyní Cécile do
nového bytu. Vlastnì jim ani nijak zvláš� nevadí, �e oba �ijí v trochu jiném
svìtì. Ona je racionální dívka stojící nohama pevnì na zemi, on je noèní
snílek. Má rád svou práci ve videotéce, která je zdrojem tajemných pøíbìhù
a obrazù. Jedné noci potká Julien pøi cestì z práce pøed svým domem
vystrašenou dívku jménem Gabrielle, která se mu nesrozumitelnì pokouší
cosi sdìlit. Julien se touto záhadnou bytostí stane doslova posedlý a chce
stùj co stùj odhalit její tajemství... Premiéra francouzského erotického
thrilleru.

Tyler Gage je rebel na špatné stranì Baltimoru, který má
však sen, �e se jednoho dne odtud dostane. Nora je prvotøídní prima
balerína, která navštìvuje v Baltimoru ultra-elitní Marylandskou školu
umìní, a jediná vìc, která stojí v cestì její jasnì záøivé budoucnosti, je najít
skvìlého taneèního partnera pro své vystoupení. Kdy� se Tyler kvùli
potí�ím se zákonem dostane do Marylandské školy umìní na veøejnì
prospìšné práce, je pro všechny jen drzým outsiderem. Jeho taneèní
nadání se však nezapøe a Nora zjistí, �e v tomto drsném klukovi je nìco víc.
Podaøí se obìma realizovat své sny? A co láska? Nezkomplikuje jim
�ivoty?... Premiéra amerického romantického hudebního filmu.

Pod sloganem
jsou zaøazeny filmy urèené pøedevším nároènìjším divákùm.

Zmìna programu vyhrazena.
Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou v pùvodním znìní s titulky.

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

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

Vstupné 60 + 1 Kè

film a škola Filmy Terryho Gilliama

filmový klub

�VAHLAV

KULTURA
St 4. 10. Sokolovna
Pá 6. 10. Sokolovna

8.-13.10. Radnice
Po 9. 10. Sokolovna
St 11. 10. Sokolovna
Ne 15. 10. Sokolovna a
Po 16. 10. Sokolovna
St 18. 10. Sokolovna
Po 23. 10. Sokolovna
St 25. 10. Sokolovna
St 25. 10. DDM, Infocentrum
Po 30. 10. Sokolovna
Út 31. 10. Sokolovna 10:00 divadlo pro dìti pøedškolního vìku

taneèní kurzy pro Základní školu Vlára
Slavnostní otevøení Sokolovny - vystoupení skupiny NJOREK
Výstava „Poutník Jan Pavel II.“
taneèní kurzy Gymnázia Jana Piveèky
taneèní kurzy ZŠ Vlára
DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ Zdenìk Izer Petr Feund
taneèní kurzy Gymnázia Jana Piveèky
taneèní kurzy ZŠ Vlára
taneèní kurzy Gymnázia Jana Piveèky
taneèní kurzy ZŠ Vlára
O nejkrásnìjšího dýòového strašáka
taneèní kurzy Gymnázia Jana Piveèky
Jak si princezna vzala draka vstupné 30,- Kè






