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Na pozvání hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše se uskuteèní ve Zlínském kraji
oficiální návštìva prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové.
S radostí oznamujeme veøejnosti, �e se nám dostalo té cti, u této pøíle�itosti pøivítat
pana prezidenta i ve mìstì Slavièín.

Nejedna generace mo�nost takového setkání nemìla, nám se teï naskýtá. Vìøíme, �e si
naši obèané nenechají ujít vzácnou pøíle�itost setkat se s panem prezidentem, polo�it mu
otázky, pøípadnì získat podpis pøi autogramiádì v mìstském muzeu.

Zveme proto srdeènì všechny obèany na setkání s panem prezidentem
Václavem Klausem, které se uskuteèní ve støedu 14. bøezna 2007 na Horním
námìstí ve Slavièínì. Zaèátek setkání je v 10:15 hodin.

Ing. Jaroslav Konèický, starosta

Prezident republiky
navštíví mìsto Slavièín

Finanèní úøad v Luhaèovicích bude v dobì
výbìru daòových pøiznání k dani z pøíjmu
fyzických osob za zdaòovací období roku
2006, tj. v prùbìhu mìsíce bøezna 2007,
poskytovat veøejnosti informace a nezbytnou
souèinnost potøebnou k øádnému splnìní
podání daòového pøiznání.
Slu�ba bude zahrnovat zejména:
- distribuci daòových pøiznání,
- poskytnutí základních informací k vyplnìní

daòových pøiznání,
- pøevzetí daòových pøiznání a pøípadná

kontrola jejich formální správnosti

v pracovních dnech v následujících
hodinách:
- v období od 5. 3. do 16. 3. 2007 v úøední dny

od 8:00 do 17:00 hodin, mimo úøední dny
v obvyklých provozních hodinách podatelny
FÚ

- v období od 19. 3. do 30. 3. 2007 ka�dý
pracovní den v dobì od 8:00 do 17:00 hodin

- dne 2. 4. 2007 v dobì od 8:00 do 18:00 hodin.

Na Mìstském úøadì ve Slavièínì bude
slu�ba poskytnuta dne 16. a 23. bøezna 2007,
tj. v pátek v dobì od 8:00 do 16:00 hodin.
Na Finanèním úøadì v Luhaèovicích bude
slu�ba poskytována v období od 5. 3. do
2. 4. 2007

Ing. František Špaèek,
øeditel FÚ v Luhaèovicích

Finanèní úøad v Luhaèovicích

pro výkon slu�by v
kategorie JPO II s pohotovostí.
Výkon slu�by bude provádìn formou práce konané mimo pracovní pomìr na základì
uzavøené dohody o pracovní èinnosti.

na èleny jednotky z hlediska potøeb a charakteru výkonu slu�by:
- vìk nad 18 let
- zdravotní zpùsobilost
- absolvování základní odborné pøípravy (zajiš�uje zøizovatel jednotky)

v jednotce zahrnuje:
- pracovní pohotovost v místì bydlištì nebo jiném místì tak, aby nebyl ohro�en výjezd

jednotky
- údr�bu po�ární techniky a vìcných prostøedkù po�ární ochrany podle potøeby zajištìní

akceschopnosti jednotky
- pravidelnou odbornou pøípravu
- úèast na pøípravì k získání odborné zpùsobilosti pøi výkonu funkce strojníka nebo velitele

dru�stva (jednotky)

- Bc. Iva Florešová, , dveøe è. 322,
tel. 604 341 480

- Ing. Pavel Studeník, , dveøe è. 324, tel. 603 230 206

Jednotce sboru dobrovolných hasièù mìsta Slavièín

Po�adavky

Výkon slu�by

Zájemci se mohou hlásit na MìÚ Slavièín
vedoucí odboru organizaèního a správního

místostarosta

Mìsto Slavièín pøijme h a s i è e

P o d ì k o v á n í
Mìstská nemocnice Slavièín dìkuje všem sponzorùm z øad soukromých podnikatelù,
pacientù nemocnice i obecních a mìstských úøadù, kteøí jí v roce 2006 darovali finance, které
bylo mo�no pou�ít na obnovu zastaralých pøístrojù, pøípadnì jejich nutné opravy. Vìøíme, �e
nám svou pøízeò zachováte i v letošním roce.

MUDr. Libor Palkovský, øeditel Mìstské nemocnice Slavièín
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E.ON Èeská republika, a. s., v souladu se
zákonem è. 458/2000 Sb. § 25 odst. (4) d) 6.
Vám oznamuje, �e z dùvodu plánovaných prací
na zaøízení distribuèní soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údr�bových a revizních prací - bude
pøerušena dodávka elektrické energie:

Obec: Slavièín
Èást obce: Slavièín -
Omlouváme se za problémy, které jsou s touto
akcí spojeny a dìkujeme za pochopení. Pou�ití
vlastního náhradního zdroje je mo�né jen po
pøedchozím projednání s E.ON Èeská
republika, a. s.

Dne 7. 3., 9. 3., 12. 3. a 14. 3. 2007 od 8:00 do
16:00 hodin z dùvodu rekonstrukce
pøívodního vedení VN 22kV.

celé sídlištì Malé Pole

Zjiš�ujeme, �e i po doporuèeních pro cyk-
listy, která jsme uvedli v lednovém zpravodaji,
jsou stále nezodpovìdní cyklisté a nemají
jízdní kola opatøena souèástmi povinného
vybavení.

Nejèastìjším a velmi záva�ným pøestupkem
z hlediska bezpeènosti silnièního provozu je
neosvìtlené jízdní kolo. Pokud není jízdní kolo
osvìtleno za sní�ené viditelnosti zadním èer-
veným svìtlem a pøedním svìtlometem s bí-
lým svìtlem, dopouští se cyklista pøestupku
proti zákonu è. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích. Ti kteøí osvìtlení
nepou�ívají, si snad ani neuvìdomují, jak
zbyteènì riskují. Vidìt neznamená být vidìn.
V�dy� øidiè motorového vozidla spatøí ne-
osvìtlené jízdní kolo na poslední chvíli a ne-
musí v�dy zareagovat a mù�e dojít k dopravní
nehodì, která se zpravidla pøi støetu cyklisty a
motorového vozidla neobejde bez zranìní.
Polo�te si otázku, zda investice do øádného
osvìtlení jízdního kola nestojí za Vaši bez-
peènost a bezpeènost ostatních úèastníkù
silnièního provozu. Uvìdomte si, �e i cyklista
je øidiè, tedy úèastník silnièního provozu a
jízdní kolo je vozidlo. Cyklista musí respekto-
vat všechna dopravní naøízení a dopravní
znaèky. Stále ne všechny dìti pou�ívají
ochrannou pøilbu. Opìt upozoròujeme. Po-
vinnost u�ít ochrannou pøilbu platí do 18 let.

Dále upozoròujeme, �e osoba, která se po-
hybuje na koleèkových bruslích nebo obdob-
ném sportovním vybavení, napø. skateboard,
se dle zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích § 2 odst. 1 písm. j)
pova�uje za chodce. Dle § 53 odst. 1 chodec
musí u�ívat pøedevším chodníku. Dle § 53
odst. 3 kde chodník není nebo je-li neschùdný,
chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice
nebo je-li neschùdná, chodí se nejblí�e pøi
levém okraji vozovky. Pøi sní�ené viditelnosti,
zvýšeném provozu na pozemních komuni-
kacích nebo v nebezpeèných a nepøehledných
úsecích smìjí jít chodci pouze za sebou. Dle §
53 odst. 8 osoba pohybující se na koleèkových
bruslích nebo obdobném sportovním vybavení
nesmí na chodníku ohrozit ostatní chodce.

Mìstská policie bude dùkladnì kontrolovat,
zda jsou jízdní kola opatøena souèástmi
povinného vybavení a takté� u�ívání chodníku
osobami, které se pohybují na sportovním
vybavení. Za zjištìné pøestupky hrozí ulo�ení
blokové pokuty. Bohuslav Pjajko,

velitel Mìstské policie Slavièín

Dle vyhlášky è. 550/2006 Sb., kterou se
stanoví seznam dalších obecních úøadù, které
vydávají ovìøené výstupy z informaèních
systémù veøejné správy, patøí Mìstský úøad
Slavièín s úèinností od 1. 1. 2007 mezi další
úøady, které mají za povinnost vydávat ovìøené
výstupy z informaèních systémù veøejné
správy, a to pomocí dálkového pøístupu do
katastru nemovitostí. Ka�dý obèan má tedy
mo�nost, po zaplacení správního poplatku,
získat na mìstském úøadì výpis z katastru
nemovitostí, který bude opatøen elektronickou
znaèkou a bude mít charakter elektronické
veøejné listiny. Poplatek èiní za ka�dých i jen
zapoèatých 20 mìrných jednotek (pozemkù)
v rámci jednoho katastrálního území 100 Kè.

Co to tedy znamená v praxi? Obèan, který
bude chtít výpis z katastru nemovitostí, který
bude mít do 20 parcel, zaplatí 100 Kè a za další
parcely dalších 100 Kè. Výpisy poøízené na
mìstském úøadì budou formálnì i vìcnì shod-
né s dokumenty vydávanými na katastrálním
pracovišti, správní poplatky jsou také stejné.

V první fázi provozu aplikace bude pro-
støednictvím dálkového pøístupu poskytován
pouze výpis z katastru nemovitostí. V bu-
doucnu (údajnì ji� koncem tohoto roku) bude
mo�né takto vydávat i kopie katastrálních map.

Na Mìstském úøadì Slavièín bude tuto
slu�bu poskytovat podatelna v pøízemí
- dveøe è. 205 (pí. Spurná).

Lenka Plášková,
odbor organizaèní a správní

Oznámení o pøerušení
dodávky elektrické energie

Za poøízením výpisu z katastru
nemovitostí na mìstský úøad

Mìstská policie Slavièín
informuje

Firma JOGA Luhaèovice, s. r. o., provede v sobotu 31. bøezna 2007 sbìr
nebezpeèného odpadu na území mìsta vèetnì místních èástí:

- za prodejnou Smíšené zbo�í (u kontejneru) 7:30 - 8:15

- v ul. Luhaèovská u mostu 8:30 - 9:00
- v Zahradní ètvrti v ul. Ševcovská u bývalé MŠ 9:05 - 9:25
- na Horním námìstí u tr�ištì 9:30 - 10:15
- ve ètvrti Hrubé Pole u køi�ovatky

Mladotická - Hrnèíøská 10:20 - 10:50

stanovištì èas
Nevšová

Slavièín

Pøehled finanèních darù
Mìstské nemocnici
Slavièín

Mìsta a obce
Mìsto Brumov-Bylnice 20 000 Kè, Obec
Štítná nad Vláøí-Popov 20 000 Kè, Obec
Vlachovice 20 000 Kè, Mìsto Valašské
Klobouky 15 000 Kè, Obec Slopné 10 000 Kè,
Obec Bohuslavice n/Vláøí 9 000 Kè, Obec
Vlachova Lhota 8 000 Kè, Obec Lipová 6 000
Kè, Obec Jestøabí 5 000 Kè, Obec Louèka
5 000 Kè, Obec Návojná 5 000 Kè, Obec
Nedašov 5 000 Kè, Obec Nedašova Lhota
5 000 Kè, Obec Poteè 5 000 Kè, Obec
Rudimov 5 000 Kè, Obec Tichov 5 000 Kè,
Obec Drnovice 3 000 Kè, Obec Haluzice
3 000 Kè, Obec Vysoké Pole 2 000 Kè.

Fyzické a právnické osoby
Prabos, a. s., Slavièín 150 000 Kè, TVD
Technická výroba, a. s., 100 000 Kè, výtì�ek
adventního koncertu 55 000 Kè, Nadace Dìti
kultura sport 50 000 Kè, JAVORNÍK CZ Plus
25 000 Kè, REMERX, s. r. o., 20 000 Kè,
TASTECH 20 000 Kè, Tomeèek František
15 000 Kè, KOVOS, s. r. o., 10 000 Kè,
INSTOP Slavièín 5 000 Kè, Malaníková
Ludmila 5 000 Kè, Ing. Koncer Radomír
5 000 Kè, GoreckýArnošt 5 000 Kè.

Mìsto Slavièín pøispìlo na provoz nemocnice
èástkou 1 921 472 Kè.

V roce 2006 bylo v Mìstské nemocnici
hospitalizováno celkem 1478 pacientù:

Bohuslavice nad Vláøí 19, Brumov-Bylnice
250, Drnovice 23, Haluzice 7, Hostìtín 9,
Jestøabí 9, Køekov 8, Lipová 21, Louèka 47,
Návojná 44, Nedašov 65, Nedašova Lhota
20, Petrùvka 20, Pitín 6, Poteè 24, Rokytnice
27, Rudimov 13, Slavièín 297, Slopné 20,
Šanov 19, Štítná nad Vláøí-Popov 111, Tichov
8, Újezd 40, Valašské Klobouky 211, Vla-
chova Lhota 6, Vlachovice 84, Vysoké Pole
32, ostatní 38.

MUDr. Libor Palkovský

Hospitalizace pacientù podle
mìst a obcí v roce 2006:

Svoz nebezpeèného odpadu
- ve ètvrti Vlára za prodejnou Vlárka 10:55 - 11:45
- ve ètvrti Malé Pole v ul. Dlouhá vedle køi�ovatky

Dlouhá - Luèní na prostranství naproti
bytového domu 473 - 475 11:50 - 12:30

- u hostince U Zemánkù 12:35 -13:05
- pøed prodejnou Smíšené zbo�í Maòas 13:15 - 13:45

Mezi nebezpeèný odpad patøí: �árovky, záøivky, baterie, monoèlánky,
autobaterie, staré léky, barvy, plechovky od barev, øedidla, rozpouštìdla,
kyseliny, oleje, filtraèní materiály (olejové filtry), lepidla, lednièky, rá-
dia, televizory, èisticí tkaniny, pesticidy, fotochemie, pneumatiky apod.

Hrádek
Divnice

Magdalena Saòáková
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Rada mìsta Slavièín na svých zasedáních ko-
naných dne 23. 1. 2007, 6. 2. a 13. 2. 2007 mj.:
�

�

�

�

�

�

�

v y p o v ì d ì l a smlouvu o periodických
dodávkách Slavièínského zpravodaje, uzavøe-
nou dne 1. 3. 2004 s firmou Boster Trade,
s. r. o., Hrádecká 111, Slavièín

s c h v á l i l a uzavøení veøejnoprávních
smluv s obcemi Bohuslavice a Petrùvka pro
výkon pøenesené pùsobnosti v pøestupkové
agendì podle zákona è. 200/1990 Sb.

s c h v á l i l a zavedení tøídìní skla na bílé
a barevné sklo

j m e n o v a l a èleny Komise pro obèanské
zále�itosti pro místní èást Nevšová: Lenka
Kováøová - místopøedsedkynì, Jarmila
Kováøová, Hana Šèuglíková, Vìra Šálová,
Marie Stu�ková, Marie Pavelková, Irena
Hy�íková, Mgr. Nadì�da Zemánková,
Miroslava Ševèíková

s c h v á l i l a pro volební období 2006 - 2010
rozšíøení Komise kulturní a sportovní o
zástupce osadních výborù: OV Nevšová -
Bronislav Münster, OV Divnice - Mgr. Marie
�ulpová, OV Hrádek - Jiøí Havlín

s c h v á l i l a podání �ádosti o dotaci
z Ministerstva kultury, Programu 234 210 -
Podpora rozvoje a obnova mat. tech. základny
regionálních kulturních zaøízení na bezba-
riérové úpravy v Horákovì vile

s c h v á l i l a podání �ádosti o dotaci
z Ministerstva školství, mláde�e a tìlovýchovy,
Programu 233 110 - Rozvoj a obnova
materiálnì-technické základny státních škol
a výchovných zaøízení na bezbariérové úpravy
v Základní škole praktické a Základní škole
speciální Slavièín

�

�

�

�

�

�

�
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s o u h l a s i l a s realizací stavby sjezdu na
pozemku parc. è. 588/1 v k. ú. Divnice pro RD
MVDr. Ladislava a Ivanu Bartošovy, Divnice,
dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Lubomírem Šenovským, 07/2006, za podmín-
ky, �e v pøípadì potøeby Mìsta Slavièín uvede
vlastník stavby sjezdu èást pozemku parc. è.
588/1 zatí�ený touto stavbou do pùvodního
stavu bez náhrady

v y h l á s i l a z á m ì r na prodej èásti
pozemku parc. è. 1925 (PK) v k. ú. Slavièín
o výmìøe cca 1000 m na základì �ádosti
man�elù Holeèkových, Slavièín

s c h v á l i l a seznamy �adatelù A1, A2, A3
na pronájem mìstských bytù ve Slavièínì pro
období 1. 2. 2007 - 31. 7. 2007

uzavøení smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín (grantu) pro
rok 2007 mezi Mìstem Slavièín a FC TVD
Slavièín

pro volební období 2006 -2010
garanty pro èinnost osadních výborù místních
èástí: OV Nevšová - Ing. Pavel Studeník,
OV Divnice - Ing. Pavel Studeník, Ov Hrádek
- Bc. Bo�ena Filáková

smìrnici è. 01/2007 Rady
mìsta Slavièín, která zajiš�uje postup MìÚ
Slavièín pøi poskytování informací �adatelùm
dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném
pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších
pøedpisù

bezplatný pronájem So
kolovny Janu Maèkovi, Slavièín, a to dne
7. bøezna 2007 u pøíle�itosti poøádání oslavy
Mezinárodního dne �en

pronájem èásti pozemku parc.

2

s c h v á l i l a

s c h v á l i l a

s c h v á l i l a

s c h v á l i l a -

s c h v á l i l a

paèka, kterou vyu�ívaly pøedevším vìtší dìti
a skuteènì svým chováním ohro�ovaly okolí,
zejména pobíhající menší dìti. Slu�by mìsta
Slavièína mají v parku velmi šikovného za-
mìstnance, který se stará o veøejnou zeleò,
èistotu a poøádek. Pøes zimu zde ovšem obvykle
�ádnou práci nemá, park bývá pod snìhem
a proto do práce nastupuje a� na jaøe. Letošní
zima je na sníh ovšem ponìkud skoupá a proto
musí Slu�by mìsta úklid zajiš�ovat náhradním
zpùsobem.

Zaènìme odzadu - zrušení 2 kolotoèù a pro-
lézaèek bylo nutné. Nevyhovovaly ji� bezpeè-
nostním po�adavkùm. Navíc se jednalo kontro-
verzní majetek (ke vlastnictví prvkù se nehlá-
silo ani SBD Obzor, ani mìsto) a mo�ná na
kontroverzním místì (èasté stí�nosti na hluk
z høištì, po�adavky na pøemístìní, atd.).

V souèasné dobì vidíme prioritu v re-
konstrukci høištì v zámeckém parku (viz
pøedchozí dotaz). Øešení dalších høiš� (po�a-
davky jsou i ze Zahradní ètvrti) pøijde na øadu
a� po jeho doøešení. Pøedcházet mu bude ve-
øejná diskuze nad umístìním høištì a jeho
vybavením prvky.

Jak to bude s dìtským høištìm na sídlišti
Malé Pole? Høištì u mateøské školy je kapa-
citnì nedostaèující. Jediné, co se za poslední
dobu udìlalo, je zrušení 2 kolotoèù a 2 pro-
lézaèek.

Kdy bude opraven chodník do smuteèní
obøadní sínì? A také mi vadí vstupní dveøe do
Sokolovny. Pamatuji pìkné, døevìné…

Mùj dotaz se týká dìtského høištì v zá-
meckém parku. Má mìsto v plánu koutek pro
dìti rozšiøovat nebo jej alespoò drobnými
úpravami zútulnit?

Oprava chodníku od obøadní sínì smìrem
ke kostelu je jednou z mála nových investiè-
ních akcí, které jsou zaøazeny v rozpoètu mìsta
Slavièín na rok 2007. Chodník se tedy v le-
tošním roce doèká opravy, a to nákladem cca
290 tis. Kè.

Vstupní dveøe do Sokolovny budou muset
ještì nìjakou chvíli poèkat, rozhodnì ne v le-
tošním roce. Vnìjší pláš� budovy Sokolovny
(støecha, okna, fasáda, atd.), stejnì jako další
vnitøní úpravy (pøedsálí, bufet, bezbariérové
WC, kotelna, atd.), jsou plánovány do II. etapy
rekonstrukce Sokolovny, která je v souèasné
dobì teprve ve stadiu zahájení projekèních
prací.

Dìtské høištì v zámeckém parku se dostalo
do nedobrého stavu. Proto byl v prùbìhu ledna
t. r. zpracován projekt na jeho rekonstrukci a na
základì rozhodnutí rady mìsta byla podána
�ádost o dotaci na tuto rekonstrukci. Tak�e
jsme v oèekávání, zda naše �ádost uspìje.

Neprodlenì však bude (ke dni vydání zpra-
vodaje zøejmì u� byla) odvezena velká hou-

Rada mìsta Slavièín

Ptají se lidé…
Jak to vypadá se zachováním akutní péèe

v mìstské nemocnici?
Domníváme se, �e náš názor je dobøe známý

jak z tisku, tak z televize, proto jen struènì.
Na konci mìsíce ledna obdr�ela Mìstská

nemocnice Slavièín výsledek výbìrového øíze-
ní na poskytování ústavní zdravotní péèe - sta-
novisko vyhlašovatele (Ministerstva zdravot-
nictví ÈR). Vyhlašovatel nedoporuèil uzavøení
smlouvy na poskytování ústavní zdravotní péèe
se zdravotními pojiš�ovnami pro obor vnitøní
lékaøství a doporuèil obor následná léèebná
rehabilitace. To by - jednoduše øeèeno - zname-
nalo pøechod z akutní péèe na péèi následnou.

Správní rada mìstské nemocnice s tímto po-
stupem zásadnì nesouhlasí a rozhodla iniciovat
ve prospìch zachování akutní péèe petici mìst
a obcí spádového území Mìstské nemocnice
Slavièín. Po�ádáme starosty mìst a obcí, aby
v zastoupení svých obèanù petici podepsali.
S mnohými z nich je tento postup pøedjednán.
Pøípravu petice schválila jak rada mìsta, tak
zastupitelstvo mìsta. Je proto pøipravována
petice mìst a obcí spádového území nemocnice
na podporu zachování akutní péèe, která bude
pøedána zejména ministerstvu zdravotnictví,
panu ministru zdravotnictví Julínkovi, Vše-
obecné zdravotní pojiš�ovnì a dalším orgánùm
a institucím, které mají s touto zále�itostí co
doèinìní. O dalším vývoji budeme samo-
zøejmì veøejnost informovat. Dokonèení na str. 5

è. 1377/1 (PK) v k. ú. Divnice o výmìøe 14000
m spoleènosti JASO Lipová, spol. s r.o., za
podmínek nájemní smlouvy

s o u h l a s i l a s ukonèením nájemní smlouvy
na nebytový prostor v Divnicích èp. 30
dohodou ke dni 31. 1. 2007

v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem
nebytových prostor v Divnicích èp. 30

v y h l na pronájem neby
tových prostor - ordinace praktického lékaøe
(è. 310) a sesterny (è. 310a) v III. NP budovy
polikliniky èp. 10 ve Slavièínì, vèetnì pomìrné
èásti spoleèných prostor, a to na základì �ádosti
MUDr. Radmily Pinïákové, Horní Lideè 190

prodlou�ení nájemní smlouvy
na byt è. 835/11 ve Slavièínì pro Danu
Tesaøíkovou na dobu 6 mìsícù

v y h l na prodej èásti
pozemku parc. è. 302/1 v k. ú. Slavièín o vý-
mìøe cca 100 m na základì �ádosti Ing. Josefa
Otépky, Slavièín

1.) zvýšení nájemného v budovì
polikliniky èp. 10 ve Slavièínì o meziroèní
míru inflace, tj. 2,5 % s úèinností od 1. 3. 2007
a 2.) zvýšení nájemného z nebytových prostor
v èp. 751, 831, 841, 123 vyjma spoleènosti
Slavgast, s.r.o., ve Slavièínì, s úèinností od
1. 4. 2007, v této výši v Kè/m /rok:
prodejní plochy - pøízemí 600; patro 520
ostatní plochy - pøízemí 490; patro 425

„Dohodu o vzájemné spolupráci
v rámci spoleèné prezentace regionu v oblasti
cestovního ruchu“ mezi Mìstem Slavièín
a Mikroregionem Luhaèovské Zálesí, se sídlem
Námìstí 28. øíjna 543, 763 26 Luhaèovice,
IÈ: 70287201
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á s i l a z á m ì r -

s c h v á l i l a

á s i l a z á m ì r

s c h v á l i l a

s c h v á l i l a zvýšení nájemného z neby-
tových prostor v èp. 123 ve Slavièínì - Slavgast,
s.r.o., o 10 % s úèinností od 1. 4. 2007

s c h v á l i l a

�



úøadu, a kdy lze vyu�ít zkráceného stavebního
øízení.

Stavební zákon vymezuje rozdílnì pøípady
staveb a zaøízení, které lze provádìt jednak bez
povolení èi ohlášení a jednak po projednání se
stavebním úøadem, za pøedpokladu, �e se sta-
vebním úøadem bylo projednáno její umístìní
a to takto:
- stavby, terénní úpravy, zaøízení a udr�ovací

práce nevy�adující stavební povolení ani
ohlášení

- ohlašování jednoduchých staveb, terénních
úprav, zaøízení a udr�ovacích prací

- stavební øízení a povolení
- zkrácené stavební øízení
- veøejnoprávní smlouva

Ohlášení, stavební povolení ani územní
souhlas nevy�adují stavební úpravy, pokud se
jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemìní vzhled stavby ani zpùsob u�ívání
stavby, nevy�adují posouzení vlivu na �ivotní
prostøedí a jejich provedení nemù�e negativnì
ovlivnit po�ární bezpeènost.

Stavby, terénní úpravy a zaøízení uvedené
v ust. § 103 stavebního zákona sice nevy�adují
stavební povolení ani ohlášení, avšak pøed
jejich provedením musí stavebník svùj zámìr
v�dy oznámit dle ust. § 96 stavebního zákona
stavebnímu úøadu, který jak ji� výše uvedeno
v pøípadì, �e ohlášení splòuje po�adavky
stanovené zákonem vydá územní souhlas.
V opaèném pøípadì vydá usnesení o pro-
jednání zámìru v územním øízení.

K provedení staveb uvedených v ust. § 104
odstavci 2 písm.a) a� d), jejich� návrh je
v souladu s obecnými po�adavky na výstavbu,
s územnì plánovací informací, které jsou
umís�ovány v zastavìném území nebo zasta-
vitelné ploše, pomìry v území se jimi
podstatnì nemìní, a které nevy�adují nové
nároky na dopravní a technickou infra-
strukturu, postaèí ohlášení bez pøedchozího
územního rozhodnutí nebo územního sou-
hlasu. Spolu s ohlášením stavebník dolo�í, �e
o svém zámìru informoval vlastníky soused-
ních pozemkù a staveb na nich. Ti mohou do 15
dnù ode dne, kdy byli stavebníkem infor-
mováni, oznámit pøíslušnému stavebnímu
úøadu pøípadné námitky proti stavbì.

Ostatní stavby, terénní úpravy a zaøízení
uvedené v ust.§ 104 odst. 2 písm.e) a� n)
vy�adují územní rozhodnutí nebo územní
souhlas s tím, �e stavební úøad mù�e v územ-
ním rozhodnutí stanovit, �e nebude vy�adovat
stavební povolení èi ohlášení.

Ohlášení obsahuje údaje o stavebníkovi,
o pozemku, ohlášené stavbì, jejím rozsahu a
úèelu, zpùsobu a dobì provádìní

Ohlášenou stavbu, terénní úpravu a zaøízení
lze provést na základì písemného souhlasu.
Nebude-li stavebníkovi souhlas doruèen do 40
dnù ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu
úøadu, ani mu v této lhùtì doruèen zákaz, platí,
�e stavební úøad souhlas udìlil.

V pøípadì, �e stavba byla navr�ena v roz-
poru s územnì plánovací informací, územním
rozhodnutím nebo územním souhlasem,
s obecnými technickými po�adavky na výstav-
bu nebo umis�ována v nezastavìném území
anebo v rozporu se závazným stanoviskem
dotèeného orgánu, stavební úøad stavbu

zaká�e. V pøípadì, �e podání nemá nále�itosti
stanovené zákonem, není ohlášením a stavební
úøad je usnesením odlo�í.

, popøípadì èást schop-
nou samostatného u�ívání, pokud vy�adovala
stavební povolení nebo ohlášení podle ust. §
104 odst. 2 písm. a) a� e) a n) anebo byla
provádìna na podkladì veøejnoprávní smlouvy
nebo certifikátu vydaného autorizovaným
inspektorem a byla provedena v souladu s ním,
lze u�ívat na základì oznámení stavebnímu
úøadu nebo kolaudaèního souhlasu.

, terénních úprav a zaøí-
zení na základì ohlášení, nebo naøízení odstra-
nìní. Vlastník stavby je povinen ohlásit staveb-
nímu úøadu zámìr odstranit stavbu, s výjimkou
staveb nevy�adujících povolení èi ohlášení,
nejde-li o s stavbu, v ní� je pøítomen azbest.

Jde-li o stavby vy�adující povolení nebo
ohlášení podle ust. § 104 odst. 2 písm. a) a� e),
pøipojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací
a doklad prokazující vlastnické právo ke
stavbì, pokud stavební úøad nemù�e existenci
takového práva ovìøit v katastru nemovitostí.

Stavbu lze odstranit, pokud stavební úøad do
30 dnù ode dne ohlášení takového zámìru
nesdìlí, �e k odstranìní je tøeba povolení.

Stavební úøad naøídí vlastníku stavby
popøípadì s jeho souhlasem jiné osobì odstra-
nìní stavby, která svým závadným stavem
ohro�uje �ivot a zdraví osob nebo zvíøat,
bezpeènost, �ivotní prostøedí nebo majetek
tøetích osob a vlastník ve lhùtì stanovené sta-
vebním úøadem neodstranil závadný stav, pro-
vedené bez rozhodnutí nebo opatøení staveb-
ního úøadu vy�adovaného stavebním zákonem
anebo v rozporu s ním, u ní� bylo stavební
povolení zrušeno a stavbu nelze zachovat.

Stavbu provedenou bez povolení nebo opa-
tøení stavebního úøadu anebo v rozporu s ním
lze dodateènì povolit, pokud stavebník nebo
její vlastník proká�e, �e není umístìna v rozpo-
ru se zámìry územního plánování, není umístì-
na na pozemku, kde to zvláštní pøedpis zaka-
zuje nebo omezuje, není v rozporu s obecnými
po�adavky na výstavbu nebo veøejným zájmem
chránìným zvláštním pøedpisem.

Obsahové nále�itosti �ádostí a ohlášení,
rozhodnutí, veøejnoprávní smlouvy, kolau-
daèního souhlasu, nále�itosti výzvy na zjednání
nápravy jsou stanoveny vyhláškou è. 526/2006
Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení
stavebního zákona ve vìcech stavebního øádu.

Øízení zahájená pøede dnem úèinnosti
nového stavebního zákona se dokonèí podle
dosavadních právních pøedpisù.

Souhlas s ohlášením
platí po dobu 12 mìsícù.

Dokonèenou stavbu

Odstranìní staveb

Ing. Alois Studeník
vedoucí stavebního úøadu

Od 1. 1. 2007 nabyl úèinnost zákon è.
183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním øádu (stavební zákon) vèetnì prová-
dìcích právních pøedpisù a zákonù s novým
stavebním zákonem souvisejících.

V tomto èlánku se pokusím v krátkosti
naznaèit, co nejpodstatnìjšího pøinesl. Vychází
se za pøedpokladu znaèného právního povì-
domí osob a podnikatelù na úseku výstavby.
Umo�òuje nìkteré zjednodušující postupy
v pøípadì, �e jde o zámìr v zastavìném území
nebo zastavitelné ploše, �e není tøeba po-
souzení vlivu na �ivotní prostøedí, �e jsou
splnìny obecné po�adavky na výstavbu a není
tøeba pou�ívat výjimkových ustanovení, �e
dojde k dohodì, jak s úèastníky øízení, tak s
dotèenými orgány nebo, �e úèastníci se èásti
svých práv vzdají.

, které
stavby a zaøízení nevy�adují územní roz-
hodnutí ani územní souhlas, pøípady, kdy je
mo�no rozhodnout ve zjednodušeném
územním øízení anebo kdy postaèí územní
souhlas nebo územnì plánovací informace.

Nový stavební zákon poskytuje daleko vìtší
ochranu území, kdy� výraznì omezuje mo�nost
výstavby mimo zastavìné území a zastavitelné
plochy, napø. tím, �e další plochy v územním
plánu lze vymezit jen pøi prokázání nemo�nosti
vyu�ít ji� vymezené plochy.

Zákon pøináší pøedkupní právo pro obec, kraj
nebo stát u pozemkù urèených v územním
plánu nebo regulaèním plánu pro veøejnì pro-
spìšné stavby nebo veøejnì prospìšná opatøení.

Je vytvoøen pojem plánovací smlouvy, kdy
obec nebo kraj mohou podmínit vydání re-
gulaèního plánu uzavøením smlouvy o úèasti
�adatele na vybudování nové nebo úpravì
stávající veøejné infrastruktury.

U vìtšiny staveb bude vy�adováno posou-
zení z hlediska umístìní. Stavební zákon
pøináší 6 mo�ností jak rozhodnout o zámìru
z hlediska území, jsou to: územní øízení
(úplné), zjednodušené územní øízení, územní
souhlas, vyu�ití územnì plánovací informace,
veøejnoprávní smlouva, regulaèní plán.

Územní øízení je veøejné s povinným ústním
jednáním (tím i delším èasovým projedná-
váním).

�adateli vzniká povinnost informovat o
svém zámìru vyvìšením informace na po-
zemku nebo stavbì, popøípadì na místì urèe-
ném stavebním úøadem. Dokumentace k územ-
nímu øízení je vybranou èinností a musí ji
zpracovávat autorizovaná osoba.

Obsahové nále�itosti, �ádosti o územnì
plánovací informaci, �ádosti o územní rozhod-
nutí, informace o zámìru v území, nále�itosti
obsahu veøejnoprávní smlouvy, územního
opatøení atd. jsou upraveny vyhlášky è.
503/2006 Sb., o podrobnìjší úpravì územního
øízení, veøejnoprávní smlouvy a územní
opatøení.

, které stavby,
terénní úpravy, zaøízení a udr�ovací práce
nevy�adují stavební povolení ani ohlášení,

Pøi rozhodování v území stanoví

Ka�dé zjednodušení je ale podmínìno
splnìním urèitých pøesnì daných podmínek.
Splnìní podmínek musí prokázat �adatel
(stavebník).

Pro provádìní staveb stanoví

pøípady, kdy postaèí ohlášení stavebnímu

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

V úterý 20. bøezna 2007 se bude konat
zápis do všech mateøských škol ve

Slavièínì
(Vlára, Malé Pole, Hrádek, Nevšová).

Zápis bude probíhat bìhem celého dne.
Pøijïte si své dítì zapsat do té školy,

kterou si vyberete.
Srdeènì Vás zvou øeditelky - Jarmila
Gottfriedová a Radomíra Macková.

Zápis dìtí
do mateøských škol

Zápis dìtí
do mateøských škol
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se však budeme zabývat obìma projekty jako
jedním, nebo� je mezi nimi zøejmá vazba.
V polovinì roku 2006 se obìma �adatelùm
podaøilo projekt obhájit pøed hodnoticí komisí
a v øíjnu 2006 byla pøidìlena dotace ve výši
5 995 tis Kè Mìstu Slavièín, 4 464 tis. Kè
RCK, a.s.

Lokalita byla vybrána tak, aby zvýhodnìné
slu�by inkubátoru byly dostupné zaèínajícím
podnikatelùm pøímo v centru Slavièína.
Mezi specifické cíle projektu patøí zejména:

vytvoøení podmínek pro vznik a rozvoj
malých a støedních, zejména inovaèních firem,
zamìøených na realizaci nových technologií,
konkurenceschopných výrobkù a slu�eb,

Hlavním smyslem realizace projektu je tedy
poskytnout praktickou pomoc tìm, kteøí
mají dobrý podnikatelský zámìr zamìøený
na výrobu nebo poskytování slu�eb a tìm,
kteøí hledají všestrannou pomoc pøi roz-
jezdu svého podnikání. Firmám umístìným
v inkubátoru budou poskytovány kom-
plexní slu�by s vyu�itím všech dostupných
prostøedkù zvýhodnìní a podpory dle stá-
vajících podmínek podpùrných programù.

�

�

�

�

�

vytvoøení podmínek pro podnikatelské
èinnosti s vysokým podílem pøidané hodnoty,
vèetnì vybudování stabilního systému
specializovaného poradenství

vytvoøení podmínek pro lepší uplatnìní
absolventù v regionu Slavièínska a Zlínského
kraje,

vytvoøení místa „one stop shop“ pro
stávající podnikatelské subjekty a regionální
i nadregionální investory k informování o
mo�nostech investièních aktivit v regionu

propojení plánování rozvojových cílù a rea-
lizace aktivit význaèných subjektù (veøejná
správa, školství, podnikatelský sektor),
zajiš�ujících ekonomický rozvoj regionu

Dovolte mi Vás v tomto pøíspìvku seznámit
s realizací jednoho z úspìšných projektù, které
jsou v souèasné dobì spolu s Mìstem Slavièín
realizovány v našem regionu. Vzhledem k to-
mu, �e v dalším textu budou u�ívány pojmy,
které nejsou obvyklé, pokusím se je úvodem
struènì objasnit.
Hlavním smyslem existence

je poskytnout
komplexní a soustøedìnou pomoc inovaènì
zamìøeným podnikùm disponujícím �ivota-
schopným podnikatelským zámìrem s vysokou
pøidanou hodnotou, zamìøeným do oblasti
prùmyslové produkce a slu�eb.

se rozumí pro-
støedí pøevá�nì pro zaèínající inovativní firmy,
které po�ívají za pøedem stanovených podmí-
nek zvýhodnìného nájemného a slu�eb posky-
tovaných provozovatelem inkubátoru, a které
jsou schopny uplatnit svùj produkt v rozumném
èasovém horizontu na trhu.
Zaèátkem roku 2006 byla projednána spolu-
práce mezi Mìstem Slavièín a spoleèností
Regionální centrum kooperace, a. s., jejím�
pøedmìtem byl zámìr revitalizovat vybrané
objekty v Prùmyslovém areálu Prabos Plus,
a.s., pro potøeby Vìdeckotechnického parku
a Podnikatelského inkubátoru. Rovnì� byl
dohodnut princip, kdy prostøednictvím agen-
tury Czechinvest budou pøedlo�eny dva na sebe
navazující projekty. Mìsto Slavièín v rámci
„své“ �ádosti o dotaci provede nákup a rekon-
strukci objektù è. 4 a 5 v areálu Prabos, Regio-
nální centrum kooperace, a. s., tyto nemovitosti
vybaví nezbytnou technologií a zaøízením
a bude v nich provozovat

Vìdeckotech-
nického parku Slavièín

Podnikatelským inkubátorem

Vìdeckotechnický
park a Podnikatelský inkubátor. V dalším textu

Slavièínska,
stimulace ekonomického rùstu regionu

zalo�eného na inovaèních aktivitách nových
podnikatelských subjektù v oblasti strate-
gických slu�eb a technologických center,

vyu�ití a konverze prùmyslových objektù
v prùmyslovém areálu Prabos Plus, a. s.

Poradenství pøi zpracování projektù a jejich
realizaci
Podpora rozvoje lidských zdrojù
Marketingové slu�by a podpora pøístupu na
trhy
Poradenství pøi organizování semináøù,
školení
Zapùjèení prezentaèních místností
Poradenství v oblasti transferu technologií

Poradenství v pou�ívání informaèních a ko-
munikaèních technologií
Poradenství k podnikatelským zámìrùm
Správa a údr�ba podnikových sítí
Ekonomické a úèetní poradenství
Poradenství v oblasti pracovního a obchod-
ního práva
Návrh a tvorba web prezentací firem
Návrh odborných expertíz pro podporované
subjekty
Pøíprava firemních grafických materiálù

�

�

Realizací projektu vzniknou prostory s podla-
hovou plochou 973,63 m , které budou od
1. 7. 2007 k pronájmu podnikatelùm a v kterých
budou poskytovány následující slu�by:

Poradenství v oblasti technologických ino-
vací

Bli�ší informace a podrobnosti o jednotlivých
prostorách k pronájmu a poskytovaných
slu�bách se rovnì� mù�ete dozvìdìt na
stránkách www.rckas.cz nebo na tel.
731621161 u Ing. Bezdìka
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Ing. Radomír Bezdìk,
pøedseda pøedstavenstva,

Regionální centrum kooperace, a. s.

-

ého.

Mimoøádného úspìchu dosáhl Petr Vévoda ze tøídy septimy, kdy� v krajském kole
matematické olympiády skonèil na 3. místì a postupuje do kola celostátního.

- Mikuláš Múdrý ze tøídy kvarty skonèil na 3. místì v okresním kole olympiády z jazyka
anglick

Aktivity školy
1. Gymnázium Jana Piveèky aAsociace rodièù a pøátel gymnázia bude poøádat Diskoples, a to dne
23. 2. 2007 od 20:00 hodin v sále Sokolovny.
2. V rámci autoevaluace školy probíhá ve tøídách prima, sekunda, tercie, kvarta testování v pøed-
mìtech jazyk èeský, matematika, cizí jazyky, obecné studijní pøedpoklady. Tyto testy jsou zadává-
ny institucí SCIO v programu Komplexní evaluaèní analýzy a školy z celé Èeské republiky se jich
úèastní dobrovolnì. Výsledky, které jsou prozatím známy v primì a kvartì jsou k dispozici na
www.
3. Škola podala u zøizovatele Zlínského kraje projekt Tvorba botanických výukových materiálù
zamìøených na ekosystémy v okolí Gymnázia Jana Piveèky ve Slavièínì v celkové výši 100 000
Kè. Projekt zpracovali biologové gymnázia.
4. Probíhají školní kola olympiád v pøedmìtech cizí jazyky -AJ,NJ,FJ, biologie, chemie. Vítìzové
postupují do okresních kol.
5. Maturitní roèníky v rámci pøípravy na VŠ postoupily pilotní testování Národních srovnávacích
zkoušek SCIO v Obecných studijních pøedpokladech. Fakulty, které pøijmou uchazeèe také na
základì výsledkù Národních srovnávacích zkoušek - testù Obecných studijních pøedpokladù jsou
uvedeny na .
6. Pod vedením Mgr. Hany Urbanové poøádalo gymnázium dne 22.2. okresní kolo konverzaèní
soutì�e z jazyka anglického pro �áky základních škol.
- Gymnázium a Asociace gymnázia dìkuje všem studentùm, kteøí pøispìli k organizaci a za-
bezpeèení Reprezentaèního plesu. Zvláštì dìkujeme sponzorùm této akce.
- Studenti gymnázia pøipravují pod vedením Ing. Zdeòka Kutry prezentaèní publikaci k oslavám
15 let zalo�ení školy. Publikace bude zamìøena na její historii a pøedevším souèasnost. Všem, kteøí
by chtìli jakoukoliv formou pomoci pøi jejím vydání, pøedem za studenty dìkujeme.

www.scio.cz

Mgr. Josef Maryáš

Vìdeckotechnický park Slavièín a Podnikatelský inkubátor

Gymnázium Jana Piveèky

Dokonèení ze str. 3

Bude mìsto podporovat èi samo-
financovat obnovu altánku v zámeckém
parku?

Altánek v zámeckém parku je stavba, která
je v majetku mìsta. Je pravda, �e v minulých
letech se do jeho údr�by pøíliš neinvestovalo,
tak�e se na nìm dosti podepsal zub èasu.
Nátìry jsou oprýskané (plechová støecha i døe-
vìné prvky), nìkterá prkna z podlahy
vytrhaná, zhlaví trámu prohnilá …

Proto byla provedena prohlídka stavby
odborníky z oboru tesaøského a natìraèského.
Byl zjištìn technický stav døevìných prvkù
a proveden odhad nákladù na jejich výmìnu.
Natìraèi se pak vyjádøili k obnovì nátìrù
a výsledkem je zjištìní, �e náklad na obnovu
altánku èiní cca 150 tis. Kè. Je zapotøebí
vymìnit nosné prvky, zhotovit zábradlí,
provést nátìry, atd. Rozpoèet mìsta na rok
2007 s opravou altánku nepoèítá. Domníváme
se však, �e vzhledem k jeho technickému
stavu bude nutno potøebné zdroje ještì letos
nalézt.

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

Ptají se lidé…
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Projekty v oblasti ICT
na SOŠ Slavièín

Název projektu:

S multimediálními aplikacemi se dnes pro
jejich názornost a interaktivní pøístup setká-
váme témìø ve všech oblastech èinnosti èlo-
vìka, kde lze výpoèetní techniku vyu�ít. Škol-
ství, tedy pøesnìji samotný výukový proces, se
pro jejich vyu�ití pøímo nabízí. Zvláštì také
vybavenost uèeben informatiky nás vedla k po-
tøebì zpracování výukových materiálù zpùso-
bem, který by lépe vyhovoval souèasným
po�adavkùm na studium.

Pro lepší pøedstavení uèiva informatiky byla
zvolena forma prezentací, která vhodným
zpùsobem doplòuje uèitelùv výklad uèiva, a to
jak o obraz, videozáznam èi zvuk.

Zámìrem projektu bylo touto formou
podchytit výukové materiály v rozsahu osnov
uèebních a studijních oborù na naší škole.
Zahrnuty jsou moduly: hardware, poèítaèové
sítì, internet, ochrana dat, software, operaèní
systémy, poèítaèová grafika a aplikace (Word,
Excel, PowerPoint aAccess).

Vyu�ití multimédií a tvorba
výukových materiálù pro výuku informaèních
technologií

podporu pøeshranièní spolupráce

INTERREG.

Zlepšení kvality pøípravy �ákù
na jejich budoucí povolání prostøednictvím
navázání spolupráce s partnerskou školou“.

Støední odborná škola Slavièín
SOU strojaøské a elektrotechnické Dubnica
nad Váhom

Jednou z hlavních zásad Evropské unie je, �e
státní hranice by nemìly být pøeká�kou
rovnomìrného rozvoje a integrace evropského
území. Z tohoto dùvodu se klade velký dùraz na

mezi
pøíhranièními oblastmi. Nástrojem je Iniciativa
Spoleèenství

V rámci tohoto programu podala SOŠ Slavi-
èín projekt „

Hlavním cílem projektu bylo poøízení verti-
kálního obrábìcího centra MCV 500 Quick.

V mìsíci únoru, a to ve dnech od 5. do 9.
února a od 12. do 16. února se uskuteènilo první
setkání studentù naší školy a partnerské školy
SOU strojárenske a elektrotechnické Dubnica
nad Váhom. Týdenní výmìnná stá� byla zamì-
øena na spolupráci v oblasti obsluhy CNC stroje
a programování.

10 studentù tøetího a 10 studentù ètvrtého
roèníku oboru Mechanik nastavovaè, vèetnì
ètyø pedagogických pracovníkù vyuèujících
v této oblasti, mìlo mo�nost seznámit se nejen
s vlastní obsluhou stroje, ale i s tvorbou mode-
lù, programù jednoduchých souèástí, genero-
vání praktickým zhotovováním souèástí.
Zájem vzbudila moderní názorná forma výuky
pomocí dataprojektoru a interaktivní tabule. ¨

SOŠ Slavièín

Na pøelomu roku 2006 a 2007 SOŠ Slavièín dokonèila realizaci ètyø projektù v rámci
SIPVZ. Všechny tyto projekty ji� byly pøedstaveny ve Slavièínském zpravodaji. Celkové
náklady na projekty èinily 1 440 148 Kè. Z této èástky mìla SOŠ Slavièín uhradit 349 000
Kè. To je finanèní èástka, kterou škola nemohla z provozních nákladù zaplatit. Proto jsme
po�ádali firmy v regionu o sponzorský pøíspìvek. Získali jsme tak 172 000 Kè. Velký dík
patøí všem tìm, kdo naší škole takto pomohli. Byly to zejména firmy: PGI MORAVA, s. r. o.,
Hostìtín, Groz-Beckert Czech, s. r. o., Èeské Budìjovice, KOVOS, spol. s r. o., Slavièín,
KOWAG, s. r. o., Rokytnice, INTEC, s. r. o., Zlín a NTS PROMETAL MACHINING, s. r. o.,
Hrádek na Vlárské dráze. Sponzorsky pøispìli i nìkteøí zamìstnanci SOŠ Slavièín.

Ing. Miroslav Kadlec øeditel školy,

Jak se ucházet
o zamìstnání…

Aktivity �ákù
oboru Kuchaø èíšník

Koncem února se �áci závìreèných roèníkù
zúèastnili semináøe s názvem

který se konal na Úøadu práce ve
Zlínì. �áci zde získali cenné informace i prak-
tické dovednosti z oblasti pracovnìprávních
vztahù.

Za úèelem kvalitního uplatòování doved-
ností v praxi probìhl v posledním lednovém
týdnu jednodenní kurs vykrajování zeleniny,
kde se �áci oboru Kuchaø - èíšník mohli
seznámit s nejrùznìjšími zpùsoby deko-
rativního vyøezávání zeleniny, jejich� pùvod
mù�eme nalézt a� v daleké Asii. �e je o tento
obor èinnosti zájem, dokazují i èetné semináøe
a mezinárodní soutì�e.

Kurs poskytl úèastníkùm další odborné
znalosti i cenné rady v tomto pøece jen
ponìkud specifickém druhu èinnosti.

Další aktivitou byla ji� tradièní soutì� s ná-
zvem „

, kterou poøádal pivovar Krušovice
spolu s SŠ hotelovou a obchodní Uherské
Hradištì v místním hotelu Grand.

Naši školu zde reprezentovali �áci z tøetího
roèníku: Jana Gazdíková, Karolína Šebestù a
Vítìzslav Stru�ka.

Jak se ucházet
o zamìstnání,

Krušovické èepování“ oblastní kolo
Morava

Únorové olympiády a soutì�e
V prùbìhu mìsíce února se konala školní

kola olympiád v èeském, nìmeckém a anglic-
kém jazyce, kterých se zúèastnili vybraní �áci
druhých a tøetích roèníkù studijních oborù.
Obsahem soutì�e v cizích jazycích bylo ètení
s porozumìním, poslech s porozumìním a
konverzace se èleny poroty.

V nìmeckém jazyce byla nejlepší Michaela
Zemková z tøídy SP - 3, v jazyce anglickém
Pavel Èech z tøídy MS - 3, v jazyce èeském
Monika Koseèková a Ivana Lišková z tøídy SP
- 3. Vítìzové budou naši školu reprezentovat
v následných okresních kolech.

Do XI. roèníku literární soutì�e støedních
škol Zlínského a Trenèianského kraje vyhlá-
šené Nadací Jana Piveèky a GJP ve Slavièínì
byly odeslány práce šesti studentek studijního
oboru Sociální péèe - sociálnìsprávní èinnost.

Naše podìkování patøí všem �ákùm, kteøí se
na tìchto soutì�ích podílejí a reprezentují
tímto naši školu.

Mgr. Jana Kubíèková

Pøínos projektu se projevil nejen v oblasti
zpracování výukových materiálù, ale také
v modernizaci uèeben. V rámci projektu jsme
tøi uèebny vybavili dataprojektorem a ozvu-
èením, dvì z nich jsou vybaveny také
interaktivní tabulí. Mo�nost dalšího rozvoje
výuky v této oblasti budeme smìøovat k vyu�ití
softwaru dodávaného k interaktivním tabulím
a také k tvorbì výukových videozáznamù.

Celkové náklady projektu èinily témìø
400 tisíc korun, z èeho� státní dotace pøedsta-
vovala èástku 274 tisíc korun.

René Bil, vedoucí projektu

Støední odborná škola Slavièín,
Divnice 119, 763 21 Slavièín

ve spolupráci s Moravským svazem
elektrotechnikù Brno a firmou MSE
CZ, s. r. o., poøádají ve dnech 15. a 16. 5.
2007 semináø, zkoušky a periodické
pøezkoušení pracovníkù v elektro-
technice dle Vyhl. 50/1978 Sb. § 5 - § 8.
Zaèátek semináøe je 15. 5. 2007
v 8 hodin na uèebnì è. 113.
Souèástí semináøe je prodej novinek
elektrotechnické literatury a platných norem.
Pøedpokládaná cena 1 000 Kè.
Bli�ší informace na tel. 577 342 408,
608 270 314.

Nedílnou souèástí se stalo i sportovní utkání
v kopané a závìr v duchu prohlídky historie
mìsta Slavièín, kterého se ujal øeditel školy Ing.
Miroslav Kadlec.

Vìøíme, �e výmìna poznatkù a zkušeností je
jednou z nejlepších mo�ností, jak podporovat
poznání, obohacovat uèení a vyuèování a
prostøednictvím osobních kontaktù vytváøet
dùvìru a porozumìní pøes národní hranice.
Mezinárodní výmìny mezi �áky a uèiteli jsou
tak chápány jako prostøedek intenzivního indi-
viduálního vývoje, profesní pøípravy a pøípravy
na �ivot po skonèení školy.

Ing. Lidmila Zezulková

Výmìnná stá� studentù
a pedagogù

Dík sponzorùm
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Zloèin a trest
v èeských dìjinách

Tak zní téma 6. roèníku Dìjepisné
olympiády. Zaèátkem prosince pro-
bìhlo na naší škole školní kolo této
soutì�e urèené pro �áky 8. a 9. roèníkù
a pøíslušných roèníkù víceletých gymnázií.
Soutì�ící, kteøí se umístili na 1. a 2. místì, pak
reprezentovali školu v okresním kole, je� se
uskuteènilo 6. února 2007 ve Zlínì. Zdenìk
Kupèík a Ondøej Vyvleèka z 9.A tøídy se úkolu
zhostili na výbornou. Zdenìk získal 4. místo
a Ondøej 8. - 9. místo z 53 soutì�ících. Toto
umístìní je o to cennìjší, �e pøed nimi nebyl ani
jeden student z víceletých gymnázií. Klukùm
nále�í pochvala za peèlivou pøípravu na soutì�
a vzornou reprezentaci Základní školy Vlára.

Mgr. Marie Mentlíková,
ZŠ Vlára Slavièín

Škola a praxe
My, devá�áci, tento mìsíc odevzdáváme

pøihlášky na støední školy. Naše rozhodování je
mnohdy tì�ké a èasto nevíme nebo si nedo-
ká�eme pøedstavit, co budeme po vyuèení èi
maturitì dìlat. Také proto naše škola pøijala
pozvání na exkurzi do firmy Je to
firma, která se dynamicky rozvíjí a postupnì
pøijímá nové kvalifikované pracovníky. Po
vyuèení bychom zde mohli najít své uplatnìní.
Ve støedu 14. února nás firemní autobus spolu
se 40 vybranými �áky 9. roèníku odvezl do
areálu podniku. S doprovodem a odborným vý-
kladem jsme si prošli výrobní haly, lakovnu
i skladovací prostory. Vidìli jsme zde pøímo pøi
práci zamìstnance, kteøí obsluhovali rùzné
mašiny, programovali moderní stroje, vyøezá-
vali, ohýbali, svaøovali a lakovali plechové
výrobky, které se pak vyvá�í do mnoha zemí
Evropy. Mìli jsme mo�nost podívat se i do
kanceláøí, kde se navrhují výrobky.

Mo�ná si pomyslíte, tohle nemù�e holky ba-
vit. Je pravda, �e pro kluky to bylo poutavìjší,
ale i nás tato exkurze zaujala a alespoò máme
pøedstavu, jak se v takovýchto provozech
pracuje.

TVD, a. s.

Pavla Zelísková
a Martina Zmìlíková, 9.B, ZŠ Vlára

Adopce na dálku
Zaèalo to v roce 2004, kdy se naše

škola jako jediná v regionu zapojila do
celosvìtového projektu ochrany ohro-
�ených druhù zvíøat prostøednictvím

zoologických zahrad, a to formou adopce na
dálku. Díky pochopení našich �ákù se tehdy
podaøilo nashromá�dit èástku, která umo�nila
„adopci“ hned pìti zvíøat. Jsou to: �irafa Tejla,
tuèòák Šmoula, gorila Bosso, lachtan Fanny
a slonice Ulu.

Z jednorázové akce se pomalu stává tradice,
proto�e i v tomto roce naše podpora v nezten-
èené míøe pokraèuje (celkem se vybralo 6 000
korun). Vše je zalo�eno na naprosté dobrovol-
nosti - vlastní zapojení i výše pøíspìvku
- a tak nebudu vytváøet �ádné tabulky, �eb-
øíèky èi pøehledy. Uvedu pouze tøídy, kterým
se podaøilo nashromá�dit nejvyšší èástky.
Jsou to: tøída 2. B - 555 Kè, 3. A - 420 Kè,
4. B - 400 Kè. Myslím si, �e na základì výše
uvedených skuteèností podìkování øeditele
ZOO v Lešné našim �ákùm nále�í plným
právem.

Rád vyu�ívám mo�nosti zpravodaje k vyslovení podìkování paní Ivanì Fojtíkové ze
Ševcovské ulice za vrácení nalezené penì�enky s vìtší èástkou penìz. Je pøíjemné vìdìt, �e
jsou poctiví lidé kolem nás. Petr Navrátil

V minulém èísle Slavièínského zpravodaje
jsme vám slíbili konkrétnìjší informace k
naší nabídce na léto 2007. Co jsme slíbili,
plníme - a zde je naše nabídka:
a) v termínu od 2. do 11. 7. 2007 se
uskuteèní v horském hotelu Martiòák
(Horní Beèva) tábor pro dìti mladšího
školního vìku. Zèásti bude motivován
oblíbenou postavou Harryho Pottera. To
bylo téma loòského tábora pro dìti staršího
školního vìku. Tìm, kteøí se budou chtít
tábora na Martiòáku zúèastnit,
doporuèujeme, aby si zcela urèitì
pøeèetli nebo se podívali na první
díl Harryho Pottera a pak také, aby
si opatøili „obleèek“ - èerný
pláštík. Pokud byste si chtìli práci
s pøípravou kostýmu doma
usnadnit, pak vám u nás v DDM
poradíme, s kým je mo�né se
domluvit (z loòského tábora) o pøípadném
zapùjèení nebo prodeji kostýmu

b) v termínu od 9. do 13. 7. 2007 se
uskuteèní ve spolupráci s Nadací Jana
Piveèky ve Slavièínì týdenní pøímìstský
tábor (v budovì Nadace Jana Piveèky) se
zamìøením na práci na poèítaèi - pro
zaèáteèníky. Tuto aktivitu bude vést
Alexandr Szöllös junior, který poèítaèe
studuje na Fakultì informaèních techno-
logií, VÚT Brno

ZŠ Vlára

Vlára Slavièín

Støíbrná z olympiády
Velkého úspìchu dosáhla dne 24. 1. 2007

Kateøina Skládalová z 5.B v okresním kole
matematické olympiády ve Zlínì.

Ve velké konkurenci mnoha škol a pøi øešení
nelehkých úkolù dokázala „vybojovat" krásné
2. místo. Gratulujeme a dìkujeme za vynikající
reprezentaci školy.

Mgr. I. Filáková, ZŠ Vlára

Zprávy z domeèku pro dìti

c) v termínu od 30. 7. do 3. 8. 2007 se usku-
teèní týdenní pøímìstský tábor (v budovì
DDM Slavièín), a to se všeobecným zamì-
øením. Tuto aktivitu bude vést Šárka
Ocelíková, absolventka pedagogické fa-
kulty

d) v termínu od 25. 8. do 2. 9. 2007 se
uskuteèní v rekreaèním støedisku Marta
(Horní Beèva) tábor pro dìti staršího škol-
ního vìku, a to se všeobecným zamìøením.

Bli�ší informace o výše uvedených
aktivitách obdr�íte v DDM
Slavièín nebo na telefonu
577 341 921.

.

V souèasné dobì ještì øešíme
„Tenisovou školièku“ (mo�nost uspo-
øádání týdenního pøímìstského tábora se
zamìøením na tenis).

Pøihlášky na výše uvedené
aktivity se uzavírají v polovinì
kvìtna 2007

V pøípadì zájmu uspoøádáme 23. 8. 2007
pro cílovou skupinu „Rodièe a dìti“
celodenní zájezd do Dinolandu ve
Vyškovì s návštìvou ZOO ve Vyškovì.
Pokud máte o tuto aktivitu zájem,
pøihlaste se v DDM Slavièín nejpozdìji
do konce kvìtna 2007.

PaedDr. Zdenka Odehnalová

Podìkování

R. Filipoviè, ZŠ Vlára

Dne 14. 2. 2007 se v ZUŠ Zlín Štefánikova
konalo okresní kolo soutì�e ZUŠ v komorní
høe s pøevahou dechových nástrojù. V kon-
kurenci 26 souborù z celého zlínského okresu
ZUŠ Slavièín reprezentovalo 5 komorních
souborù, které se umístily v jednotlivých
kategoriích na pøedních místech.

Kategorie 1c - komorní trio: -
zobc. flétna, - zobcová
flétna, - cembalo
-

Kategorie 2a - trio zobcových fléten:
- sopránová zobcová flétna,

- altová zobcová flétna,
- tenorová zobcová flétna -

Kategorie 3c - komorní trio:
- altová zobcová flétna,

- altová zobcová flétna,
- cembalo

Kategorie 3c - komorní trio:
- flétna, - flétna,

- klavír

Kategorie 3a - klarinetové trio:
- klarinet, -

klarinet, - klarinet

�ákùm hudebního oboru i jejich uèitelùm
blahopøejeme k pìkným soutì�ním výkonùm a
postupujícím souborùm pøejeme hodnì úspì-
chù v bøeznovém krajském kole.

Tereza Machù
Kateøina Skládalová

Zuzana Štìpanèíková
1. místo s postupem do kraje

Tereza
Gajdová Hana
Milièková Šimon
Minarèík 2. místo

Veronika On-
drušová Kristýna
Odleváková Bar-
bora Hoøáková 2. místo

Tereza Su-
chánková Adéla Schichová
Jitka Kvapilová 2. místo

Alena Fi-
lipèuková Barbora Durïáková

Kristýna Maryášová
1. místo s postupem do kraje, absolutní vítìz
soutì�e

Soubory pøipravil uè. Radim Knopp

Soubor pøipravila uè. Vìra Hájková

Soubory pøipravila uè.Anna Frajtová

Mgr. Jana Jakúbková,
øeditelka ZUŠ Slavièín

SOUTÌ� ZUŠ
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Mu�iA

B dru�stvo

Mu�i C a D

Dorost A

Dorost B

Domácí zápasy v bøeznu:

Poøadí jednotlivcù

, hrající 3. ligu, postoupili po 17 kolech na 5. místo (9 vítìzství,
8 porá�ek). V posledním kole porazili Michálkovice 6 : 2, nejlepší hráèi
byli Pavel Sláma a Libor Pekárek st.

je v Jihomoravské divizi po 20. kole na 4. místì (12 ví-
tìzství, 8 porá�ek). Zvláštì na domácí ku�elnì podává výborné výkony,
svìdèí o tom i vítìzství nad Moravskou Slavií Brno 6 : 2. Spolehlivé
výkony podávají Libor Pekárek ml., Zdenìk Gajda, Karel Ivaniš
a další.

hrají Zlínskou krajskou soutì�. D dru�stvo na pìkném
3. místì (bilance 11-0-5), C dru�stvo je na 6. místì (bilance 8-0-7). V po-
sledním kole D dru�stvo prohrálo v Bylnici, C dru�stvo vyhrálo nad
Valašským Meziøíèím 10 : 0 (Karel Kabela 414). Mezi jednotlivci je Petr
Baøinka na 2. a Jirka Zimek na 4. místì.

, hrající 2. ligu, se dr�í na 5. místì (bilance 7-2-6). V posled-
ním kole porazili Litovel 4 : 0, kdy� spolehlivé výkony podávají Kamil
Vrána, Èenìk Fojtík a Pavel Bor.

hraje Zlínský krajský pøebor. Po sedmém turnaji ve Va-
lašském Meziøíèí si dru�stvo dr�í 4. místo, pìkným výkonem se pre-
zentoval Radek Mikšík - 402 ku�elek.

Mu�iA- 10. 3. Val. Meziøíèí, 24. 3. Vsetín - od 9:00 h,
ku�elna Luhaèovice:
Mu�i B - 10. 3. LI Brno, 24. 3. Val. MeziøíèíB - od 14:00 h
Mu�i C - 4. 3. Bylnice B, 18. 3. ZlínD, 1. 4.VsetínC - od 9:00 h
Mu�i D - 17. 3. Bojkovice, 31. 3. Hluk - od 14:00 h
DorostA- 11. 3. Sedlnice, 25. 3. H. Benešov - od 10:00 h

Mìstská liga má odehráno 10 kol. Tabulka je velmi vyrovnaná, 6 dru�stev
mù�e stále bojovat o stupnì vítìzù, i kdy� o poøadí na prvních dvou
místech je ji� asi rozhodnuto. O tøetí místo ale bude sveden ještì tuhý boj.

Dokotex 9 0 1 916,0 73 : 27 18
Policie 8 0 2 917,9 74 : 26 16
TVD 7 0 3 884,4 66 : 34 14
P-team 7 0 3 930,0 64 : 36 14
Camo 7 0 3 897,9 62 : 38 14
Šéfíci 7 0 3 895,3 58 : 42 14

Amatéøi:
Dokotex Policie

VTÚVM Mayin pub
P-team

Profesionálové:
P-team Camo

Dokotex
�eny:

ZŠ Vlára Mayin-pub
ZŠ Vlára

Pìknými výkony se prezentuje i P-team v mìstské lize v Luhaèovicích.
Ve finálové èástí jim patøí pìkné 2. místo.
Výborné výkony v Moravské lize podává i Alena Dukátníková, která
hostuje v ligovém Zlínì.

13. roèník Mìstské ligy v ku�elkách

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Ivaniš K. st. 246,5; 2. Motùz Zdenìk 246,3;
3. Berèík Pavel st. 245,0; 4. Juøík Jan 244,3;
5. PtáèekAleš 237,8

1. Sláma Pavel 259,4; 2. Pekárek Libor ml. 254,6;
3. Ivaniš Karel ml. 243,7

1. Bartošová Ivana 206,0; 2. Holeèková Vl.
182,4; 3. Došlová Jana 171,8

R.Gorecký, oddíl SK Camo Slavièín

Zlínského kraje!!!
Slavnostního veèera ve vyprodaném Mìstském divadle ve Zlínì se

zúèastnili starosta mìsta Slavièín Ing. Jaroslav Konèický a místo-
pøedseda Èeské federace sálového fotbalu - futsalu Petr Koseèek. Celým
programem skvìle provázel pan Štìpán Škorpil a ceny nejlepším
sportovcùm pøedával hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš a pøed-
seda Klubu olympionikù pan Oldøich Svojanovský. Své umìní zde
pøedvedl Aerobick klub Otrokovice, �enský pìvecký sbor z Kromìøí�e
a o výbornou atmosféru se také postarala vizovická kapela Fleret.

V poøadí 5. roèník vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù regionu v an-
ketì „Sportovec Zlínského kraje 2006“, kde kraj vyhlásil nové dr�itele
ceny „Zlínská Niké“, vyhrál endurový jezdec Roman Michalík, nej-
lepším sportovním kolektivem byl vyhlášen mu�ský házenkáøský tým ze
Zubøí, (který pøevzal pomyslné �ezlo po slavièínském JEREVANU)
a nejlepším trenérem Ivan Tomaštík, kouè zlínských in-line hokejistù.
Jde opìt o ojedinìlý úspìch sportovce z našeho mìsta a my Filipovi ze
srdce gratulujeme a pøejeme mu ještì hodnì branek jak v dresu
JEREVANU, tak v reprezentaèním triku na srpnovém Mistrovství svìta
vArgentinì, a nebo v barvách fotbalového FC TVD Slavièín!

Petr Koseèek

Mladí Snipeøi a Sniperky odjeli bojovat ve slátané sestavì o postup do
další fáze Jihomoravské ligy starších �ákù do Slavkova u Brna. Díky
poèetné marodce jsme vyu�ili pomoc hráèek z úspìšného týmu �aèek,
a tak spolu s hochy jely na turnaj ètyøi holky. Úèast hráèek v lize starších
�ákù bylo pro soupeøe zpoèátku atrakcí, ale opak byl pravdou.

Støetnutí zaèalo ve vla�ném tempu a byl to soupeø, který se dostal hned
na zaèátku do nìkolika šancí. Slavièínští však poté zabrali a postupnì
dostali hru pod kontrolu, ale k tomu, aby otevøeli skóre musela pomoct a�
�enská ruka, a to hned dvakrát. Alena Vojtásková pøihrála Šimonu Vice-
níkovi a ten ranou od pùlky otevøel skóre, poté jako pøes kopírák Alèa
znovu pøi�ukla míèek Šimonovi a po jeho støele dorazil míèek do brány
Mira Zvonek. Postupnì jsme navyšovali vedení a na prùbe�ných 5 : 0
zvyšovala za aplausu celé haly Radka Topièová. Svou premiéru v dresu
�ákù si odbyla také Šárka Fojtíková, která se zhostila velice dobøe svého
místa v obranì. Naše dru�stvo dotáhlo zápas do vítìzného konce na
koneèných 7 : 2.

Klíèový zápas ve høe o postup jsme zaèali podobnì jako první utkání,
po nedùrazu pøed vlastní brankou dal soupeø první branku. Byla to však
první a poslední chyba v obranì, kterou Slavièané pøipustili. Naopak
zanedlouho vyrovnal Radim Studeník zpoza brány za mohutného
povzbuzování holek. Druhá tøetina se nesla v duchu nepromìnìných
slavièínských šancí, a� nakonec ze standardní situace strhnul vedení na
naši stranu Zvonek. Náskok jsme si i po hektickém závìru díky precizní
obranì pohlídali a pøivezli tak do Slavièína cenných 6 bodù.

�áci se nyní nacházejí na tøetí pøíèce a mají postup ve svých rukou.

Sk SnipersAISE Slavièín - Slovácký FBK Orel Uh. Hradištì B 7 : 2

SnipersAISE Slavièín - Slovácký FBK Orel Uh. HradištìA2 : 1

Trenéøi: Ondøej Svoboda, Daniel Novák a Petr Pazdera.
Bc. Daniel Novák

Zprávy oddílu ku�elek

Florbalový oddíl Sk Snipers Slavièín poøádá:

Nábor �ákù - roèníky: 1993 a mladší

Kdy: ka�dou støedu a pátek v 15:00
Kde: hala SK Slavièín
Sebou: pøezùvky, sportovní obleèení, hokejku zapùjèíme.

Florbal - hra, která baví

Ojedinìlý úspìch našeho sportovce
Dalšího významného ocenìní slavièínskému sportovci se

dostalo nejlepšímu støelci Celostátní ligy v sezonì
2005/2006 a také nejlepšímu støelci Èeského národního
týmu na nedávno skonèeném Mistrovství Evropy v sálovém
fotbalu - futsalu ve Španìlsku - Filipu Mackovi (na snímku),
který se probojoval do tzv. - TOP 17 - nejlepších sportovcù

Vítìzné smíšené dru�stvo starších
�ákù Sk Snipers

Sportovní hala Slavièín - bøezen
So 3. 3. 13:30 - 16:00 SK - Bøeclav basketbal

16:00 - 19:00 SK B - Mysloèovice stolní tenis
19:00 - 22:00 Jerevan - Hlinsko sálová kopaná

Ne 4. 3. 9:00 - 12:00 SK - Mikulov basketbal
So 10. 3. 8:00 - 16:00 turnaj �aèky florbal

16:00 - 19:00 SK B - Orel Zlín B stolní tenis
Ne 11. 3. 9:00 - 14:00 SK - Kromìøí� volejbal - dorostenky
So 17. 3. 8:00 - 14:00 SK - Hoš�álková volejbal - �eny
So 24. 3. 15:00 - 19:00 SK B - Otrokovice stolní tenis

19:00 - 22:00 Jerevan - Brno sálová kopaná
Pá 30. 3. 19:00 - 22:00 Jerevan - T. Brno sálová kopaná
So 31. 3. 8:00 - 16:00 KBTM �ákù stolní tenis

16:00 - 19:00 SK - Uherský Brod basketbal
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Nìkolikrát jsem navštívila WC v parku
a v�dy jsem našla toto místo ve vzorném
poøádku. Proto chci touto cestou veøejnì
pochválit pana Vulgána, který se o tuto
budovu stará.

Za obèany Slavièína a okolí
Jiøina Uchytilová

Vá�ení, jsem jedna z tìch, o nich� se
poslední dobou diskutuje - z rodiny pejskaøù.

Zcela s Vámi souhlasím. Mám velkého
èerného psa, však mì všichni dobøe znáte, tato
rasa je v blízkém okolí ojedinìlá. Chodím na
procházky, ale bez sáèku a hliníkové l�íce,
kterou se psí exkrementy dobøe sbírají, ven
nejdu. Pøi svých procházkách jsem se nesetkala
s pejskaøi, kteøí by po svém miláèkovi uklidili.
Mám však jednu další výhradu. Stále píšete, �e
by se psi nemìli toulat!!! Mám fenku a vím, �e
se psím partnerùm líbí. Nechápu však, jak si
chovatelé své psy hlídají, kdy� po celé dny, od
rána do veèera, ba i do noci, se dva - tøi, nìkdy
i ètyøi psi mezi sebou hašteøí, štìkají, obtì�ují
kolemjdoucí i dìti, které se jich bojí.

Vím, �e ka�dému mù�e pes nìkdy utéct (pu-
dy jsou záva�ná vìc), ale ne po celých dnech!
To majitelùm psù nevadí, �e nemají psa doma?
Konkrétnì se to týká Zahradní ètvrti.

J. Ïulíková, Slavièín

16. 3. 2007 14:00 - 17:00 hodin

ORLOVNA Slavièín

Alespoò struènì k historii svátku, kterou asi
neznáte. Tímto podstatnì zkráceným èlánkem
chceme obohatit ètenáøe Slavièínského
zpravodaje alespoò o znalost nejdùle�itìjších
událostí vedoucích ke vzniku Mezinárodního
dne �en.

Historie tohoto svátku je historií boje �en za
svá práva sociální, volební a další, jeho� poèá-
tek lze datovat ji� rokem 1857, kdy probìhla v
USA stávka �en textilních továren a pozdìji
pak v roce 1908 stávka švadlen v New Yorku,
která byla završena rozhodnutím, �e v dalších
letech bude v USA probíhat Národní den �en.
V roce 1910 bylo na konferenci v Kodani roz-
hodnuto o konání Mezinárodního dne �en jako
pøipomínky stávek �en v USA. V roce 1911 se
uskuteènil MD� ve ètyøech zemích Evropy.
Ruské �eny si MD� pøipomnìly poprvé v roce
1913. V roce 1914 probìhly rozsáhlé proti-
váleèné demonstrace s úèastní mnoha �en.
V únoru roku 1917, na demonstracích v Petro-
hradì, prosadily ruské �eny u Prozatímní
vlády, mimo jiné, také své volební právo.
Následnì se termín konání MD� ustálil na
datum 8. bøezna. OSN oficiálnì uznala MD�
v roce 1975. Pak jej pøijaly mnohé národní
vlády, je� o jeho existenci nemìly døíve tušení.
Z neznalosti historie nebo neznalosti
rozhodnutí OSN èi jiných dùvodù, neuznávají
dodnes MD� nìkteøí zastupitelé volených
orgánù všech stupòù.

Podrobný popis celé historie vzniku MD�
byl zveøejnìn v týdeníku Naše pravda 8. bøez-
na minulého roku a opis celého èlánku byl brzy
nato pøedán kolektivu peèovatelek Charity ve
Slavièínì. Nároèné a obìtavé práce, kterou
peèovatelky vìnují zejména starým a nemoc-
ným obèanùm, si nesmírnì vá�íme a proto jsou
a nadále budou ka�doroènì zvány na svátek
MD� konaný v našem mìstì.

Za levicový klub �en ve Slavièínì
Ludmila Uhrová

Hned v úvodu je tøeba osvìtlit, oè se
jedná.

Mìsto Slavièín nechalo na své náklady
zhotovit a u Sokolovny instalovat vývìsní
skøíòky. �e to nebylo zrovna levné, si snad
uvìdomí ka�dý. Podle po�adavku poli-
tických stran a dalších organizací jim je dala
bezplatnì k vyu�ívání.

Také KSÈM ve Slavièínì má k dispozici
jednu z tìchto skøínìk a ta se asi líbí vanda-
lùm nejlépe, nebo� byla ji� nejménì 5x po-
nièena. Naposledy v prvním týdnu mìsíce
února tohoto roku. Podobný osud postihl,
ne však v takovém rozsahu, i nìkteré další
skøíòky. Nemù�eme chtít, aby Mìsto Sla-
vièín opakovanì financovalo to, co vanda-
lové soustavnì nièí. Máme dost zkušeností
s tím, �e výsledky práce druhých nièí ti,
kteøí sami pro Slavièín nic neudìlali.

Mìstská policie sama skøíòky neuhlídá.
Budeme tedy podávat trestní oznámení na
neznámého pachatele a usilovat o to, aby do
výše zpùsobených škod bylo poèítáno nejen
zasklívání skøíòky, ale i práce našich èlenù
s tím spojená a k tomu i podíl nákladù vyna-
lo�ených mìstem. Buïte si jisti, páni van-
dalové, �e to ve spolupráci s Mìstskou poli-
cií a mìstem spoèítáme tak, aby finanèní
hodnota pøekroèila èástku dávající podnìt
pro trestný èin. Máme také za to, �e IQ
nièitelù není daleko od nuly. Neuvìdomují
si toti�, �e pohled na skøíòku v tom stavu
v jakém je, padne do oka ka�dému, kdo
okolo projí�dí a takoví lidé budou její stav
pova�ovat za ostudu Slavièína.

Závìrem tohoto èlánku bychom chtìli
po�ádat obyvatele protilehlých domù, aby
Mìstské policii i naší stranì pomohli k od-
halení pachatelù, aby tito neušli zaslou-
�enému trestu.

Místní organizace KSÈM Slavièín

Rada obce Pozlovice dne 14. 2. 2007 vyhlásila v souladu s vyhláškou
MŠMT ÈR è. 54/2005 Sb., o nále�itostech konkursního øízení a kon-
kursních komisích

* pøedpoklady pro výkon funkce øeditele podle § 5 odst. 1 zákona è.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmìnì nìkterých
zákonù, v platném znìní

* odborná kvalifikace podle § 7 odst. 1 zákona è. 563/2004 Sb.
* znalost problematiky organizace a øízení ve školství a pøíslušných

pøedpisù

* doklady o po�adované odborné kvalifikaci (diplom i vysvìdèení)
* doklad o celém prùbìhu zamìstnání a délce praxe potvrzený

posledním zamìstnavatelem
* podrobný �ivotopis
* koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4)
* koncepci zapojení školy do �ivota obce (max. rozsah 1 strana

formátu A4)
* výpis z evidence Rejstøíku trestù (ne starší 3 mìsícù), popø. doklad

o jeho vy�ádání
* lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti k výkonu dané funkce

(ne starší 2 mìsícù).
Pøihlášku vèetnì všech výše uvedených pøíloh zašlete nejpozdìji

na adresu:
.

Obálku oznaète heslem .

KONKURS
na funkci øeditele/øeditelky Základní školy Pozlovice, okres Zlín.
Po�adavky:

K pøihlášce dolo�te originály nebo úøednì ovìøené kopie
následujících dokladù a pøíloh:

do 16. 4. 2007
Obecní úøad Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhaèovice

KONKURS

Mezinárodní den �en Vandalové u� i ve Slavièínì?

Koupím byt 3+1 nebo 4+1 ve Slavièínì
nebo Hrádku. Volejte 737130844!!!

Trápení a radosti
s tuláky i mazlíèky
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- ukázka líèení - losování tomboly - doprovodné akce

Koupím stavební pozemek
ve Slavièínì nebo Hrádku
o výmìøe min. 450 m ,

nebo starý dùm ke zboøení
èi rekonstrukci.
Platba hotovì.

Telefon 732 628 466

2

Zveme širokou veøejnost
na výstavu barevných fotografií

1. 3. - 30. 3. 2007
v prostorách Infocentra

OÈIMA
FOTOGRAFA

Františka LÁTALA



NAROZENÍ

ÚMRTÍ

Lucii Pekaøové dcera Aneta
Paulu Futonu a Gabriele Trumpovým dcera Eva Charlotte
Martinu a Marii Hurtovým dcera Veronika
Petru a Lence Vršanovým syn Petr
Jaroslavu a Markétì Baèovým syn Marek
Ivu a Márii Ovèáèkovým syn Tomáš
Aloisi a Ditì Studeníkovým syn Vít
Petru a Evì Krù�elovým syn Michal
Janì Hošíkové dcera Tamara

13. 1. 2007 Marie Danišková, 78 let, Slavièín
22. 1. 2007 Ing. Miloš Hauner, 61 let, Slavièín
29. 1. 2007 Ivan Petrík, 64 let, Slavièín

Spoleèenská kronika - leden

Èas plyne, vzpomínky zùstávají

S láskou vzpomínají man�elka Anna, dcera
Hana s rodinou, syn Ivan s rodinou a vnouèata

Adélka, Jakub, Kristýnka.

.

Dne 27. února 2007 tomu bylo 15 let, kdy nás
opustil pan ze Slavièína.Alois MIKLAS

Dne 1. bøezna 2007 by se do�ila
80 let naše maminka paní

ze Slavièína
a 4. prosince 2007 by se do�il

80 let náš
tatínek

ze Slavièína.

Emílie SLOVÁKOVÁ

František SLOVÁK

Vzpomínka na Tebe je stále �ivá.
Kdo v srdci �ije, ten neumírá

Za tichou vzpomínku dìkuje syn Milan
s rodinou.

.

Dne 4. bøezna 2007 by se do�il 75 let
pan ze Slavièína.Josef JANÈEK

S láskou a úctou vzpomínají synové František a Milan s rodinami,
dcera Ludmila s rodinou.

Pøišla noc, po ní� nebylo u� ráno
a bylo ne, co vèera bylo ano.

Za tichou vzpomínku dìkuje dcera Jarka s rodinou.

Dne 15. bøezna 2007 uplynul smutný rok od smrti mého táty
pana .Jaroslava KOCVELDY

Dne 6. bøezna 2007 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí

pana
z Hrádku.

Stanislava STEJSKALA

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

Dne 18. bøezna 2007 by se do�ila 90 let
naše maminka paní

a dne 27. kvìtna 2007 vzpomeneme nedo�itých 94 let
našeho tatínka pana z Divnic.

Jiøina VAÒKOVÁ

Františka VAÒKA

Za tichou vzpomínku dìkují dcera Jiøina Mikesková z Divnic se
sestrami Bo�enou a Marií s rodinami.

Všechny jsem Vás mìl rád
a chtìl jsem s Vámi �ít.

Vzpomínejte na mì, já nechtìl odejít.

S láskou vzpomínají man�elka
a synové s rodinami.

Dne 16. bøezna 2007 vzpomeneme 1. výroèí
úmrtí pana z Nevšové.Františka ANDERSE

Kdo lásku,
radost rozdával,
ten neodešel
a �ije dál...

Dne 21. bøezna 2007 si pøipomeneme
1. smutné výroèí úmrtí

paní
z Nevšové.

Ludmily DIATELOVÉ

Za tichou vzpomínku dìkují syn Mirek
a dcera Liduška s rodinou.

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

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

Dne 18. bøezna 2007 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí paní ze Slavièína.Marie FOJTÙ

Milovala jsem všechny, chtìla jsem s Vámi �ít,
vzpomínejte na mì, já nechtìla odejít.

Dne 22. bøezna 2007 vzpomeneme
1. výroèí úmrtí

paní
z Bohuslavic nad Vláøí.

Ludmily ÈERNÉ

Dne 21. bøezna 2007 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí

pana .Karla ORSÁKA

Za tichou vzpomínku dìkuje man�elka,
vnouèata a dcery s rodinami.

Dne 24. bøezna 2007 vzpomínáme
5. výroèí, kdy nás opustil náš drahý syn

pan Vladimír VACL.

Rodièe, sourozenci, Jana a Kaèenka
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o sociálních slu�bách. Jeho cílem je vytvoøit lepší podmínky pro péèi
o osoby s posti�ením, chronicky nemocné a seniory. Snahou nových
opatøení je zvýšit podíl domácí péèe o blízkého èlovìka a tím sní�it
péèi ústavní. Zda bude tohoto cíle dosa�eno, zále�í na ka�dém z vás.
Péèe o vá�nì nemocného èlovìka mnohdy vy�aduje nemalé finanèní,
fyzické i psychické nároky. Pøíspìvek na péèi by mìl proto ulehèit
a zkvalitnit �ivot èlovìka, který chce nadále pobývat v domácím
prostøedí.

Jste vy sami nebo nìkdo z vašich blízkých odkázáni na pomoc, vaše
posti�ení èi nemoc vám neumo�òuje plnohodnotný �ivot a potøebujete
pravidelnou péèi? Charitní ošetøovatelská a peèovatelská slu�ba
(CHOPS) nabízí slu�by, které mohou usnadnit domácí péèi :

bì�né úkony osobní hygieny

Slu�by jsou hrazeny dle platného ceníku v souladu s provádìcí
vyhláškou è. 505/2006 k zákonu è.108/2006 Sb., o sociálních slu�bách.

Poskytujeme také zdravotní péèi v domácím prostøedí, která je na
doporuèení praktického lékaøe hrazena zdravotní pojiš�ovnou, tedy pro
u�ivatele bezplatná. Takté� nabízíme k zapùjèení rùzné druhy
zdravotních a kompenzaèních pomùcek, jako jsou polohovací lù�ka,
antidekubitní matrace, invalidní vozíky, WC køesla, chodítka aj.

Pokud máte o uvedené slu�by zájem, kontaktujte nás osobnì na našem
støedisku CHOPS K Hájenkám 390, Slavièín nebo telefonicky na èíslech
577 341 281, mob. 731 402 091.

Tìšíme se na spolupráci a dìkujeme stávajícím klientùm za podporu.
Chceme vám pomáhat k oboustranné spokojenosti a pochopení.

�

�

�

�

�

�

�

�

pøíprava jídla
pomoc pøi podání jídla
dovoz obìda
nákupy, nutné pochùzky
práce spojené s udr�ováním domácnosti
doprovod na vyšetøení, k lékaøi, vèetnì dopravy
praní a �ehlení prádla

Bc. Darja Petrášová, vrchní sestra CHOPS

Dne 26. bøezna 2007 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí

paní
z Nevšové.

Ludmily BARCUCHOVÉ

Za tichou vzpomínku dìkují
bratøi Josef a Vladislav s rodinami.

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

s panem ze Slavièína.Václavem PANROKEM

Man�elka a dcery

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

s paní ze Slavièína.Marií DANIŠKOVOU

Dcery a synové s rodinami

Dìkujeme všem za projevenou soustrast, kvìtinové dary a úèast
pøi posledním rozlouèení

s panem .
Zároveò bychom chtìli touto cestou podìkovat

MUDr. Štefanu Horákovi a Mìstské nemocnici Slavièín za
lékaøskou péèi, kterou mu vìnovali po celou dobu nemoci.

Ivanem PETRÍKEM

Man�elka a dìti

Peèovatelská slu�ba
a nový zákon o sociálních slu�bách
V lednu letošního roku vyšel v platnost nový zákon

které jste vìnovali prostøednictvím Charity sv. Vojtìcha farní knihovny
Slavièín pro nejchudší a nejpotøebnìjší u nás i v rozvojových zemích
v roce 2006.

pokladna v kostele a charitì 12 610,50 Kè,
prodej knih „Jízdenka do nebe …“ 9 600 Kè, dary pøi prodeji knih 1 980
Kè. Celkem bylo pøijato 24 190,50 Kè.

likvidace lepry 5 500 Kè, køes�anská
mezinárodní solidarita 2 700 Kè, centrum sociální pomoci - bezdomovci
5 150,50 Kè, Brnìnská tisková mise 2 000 Kè, P. Med - Indie 3 000 Kè,
oprava kostela a kaple - P. Milan Palkoviè 600 Kè, Lumen Christi - slepci
500 Kè, Hlas muèedníkù - mezinárodní solidarita 700 Kè, ADRA -
mezinárodní solidarita 700 Kè, Nadace sv. Františka - mezinárodní
solidarita 700 Kè, Polid - posti�ení lidé 500 Kè, Hnutí pro �ivot 500 Kè,
Èeská biblická spoleènost 500 Kè, Hospic na Svatém Kopeèku 440 Kè,
poštovné 200 Kè, odeslané dary celkem 24 190,50 Kè. Pøi rozdìlování
bylo respektováno pøání a urèení dárcù.

Dále v roce 2006 bylo odesláno 22 000 pou�itých poštovních známek.
Farní aktiv „Modlitby matek“ souèást komunity SOLACE mezi svými
úèastníky provedl sbírku, urèenou potøebám nejchudších vrstev
obyvatelstva v rozvojových zemích. Výsledkem této sbírky byla èástka
2 750 Kè, kterou aktiv v èervnu 2006 zaslal prostøednictvím paní Andìly
Urbánkové „Nadaci sv. Františka“ do Brna.

Milí pøátelé - dobrodinci, Váš dobrý skutek a� Vám Bùh odmìní.

Byly pøijaty tyto dary:

A takto byly vyu�ity:

Za farní knihovnu a Charitu sv. Vojtìcha Ing. Antonín Novák

Jak bylo vyu�ito Vašich darù,

Charita sv. Vojtìcha
poøádá pro všechny zájemce

v prostorách terapeutické dílny
Charity sv. Vojtìcha
dne 20. bøezna od 9 do 17 hodin.
Pøineste si vyfouklá vajíèka s sebou.

KURZ DRÁTOVÁNÍ VAJÍÈEK
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KLUB MODELÁØÙ SLAVIÈÍN
a

DÙM DÌTÍ a MLÁDE�E ve SLAVIÈÍNÌ

poøádají

veøejnou modeláøskou soutì�

SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA 7.roèník,
SLAVIÈÍNSKÝ WYHAZOVÁK 3.roèník a

SLAVIÈÍNSKÝ ZOUBEK 3.roèník

SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA 7.roèník,
SLAVIÈÍNSKÝ WYHAZOVÁK 3.roèník a

SLAVIÈÍNSKÝ ZOUBEK 3.roèník
která se bude konat

9. - 11. bøezna 2007
v sále Sokolovny ve Slavièínì.

Jsou zváni modeláøi všech vìkových kategorií, vyznání i pohlaví.

Pokud máte modely z plastiku, papíru nebo døeva, pøineste je s sebou.
Máme pro vás pøipraveno více jak 50 soutì�ních kategorií.

mo�nost nákupu modelù a modeláøských potøeb, modeláøská burza,
ukázka RC modelù, ukázka zbraní a vojenské techniky z WWII,

ukázka hasièské techniky, airsoft, paintball.

Bli�ší informace, kontakty:
Øeditel soutì�e:
Ing. Martin Procházka
mobil: 605 134 933
e-mail: MaPro@centrum.cz

Doprovodný program:

Speciální kategorie:Speciální kategorie:

url.: http://slavicinskysikula.wz.cz, http://kmslavicin.wz.cz

Vedoucí KM Slavièín:
Tomáš Hájek
mobil: 608 740 688
e-mail: Tomm.haj@centrum.cz

Vojenské náklaïáky - malé, Vojenské náklaïáky - velké,
Vojenské pevnosti - malé, Vojenské pevnosti - velké.
Vojenské náklaïáky - malé, Vojenské náklaïáky - velké,
Vojenské pevnosti - malé, Vojenské pevnosti - velké.

Návštìvní doba:

Pøejímka modelù:

so. 10.3., od 10,00 do 18,00,
ne. 11.3., od 8,00 do 11,00.

pá. 9.3., od 15,00 do 18,00,
so. 10.3., od 8,00 do 10,00.

Hlavní sponzor: Mìsto Slavièín

Letošní 7.roèník se bude konat pod záštitou pøedsedy Svazu letcù ÈR
plk. Ing. Stanislava Filipa. Zároveò bude probíhat i výstava, vìnovaná

našim letcùm i pozemním jednotkám v zahranièním odboji za 2. sv. války.



Ji� nìkolik po sobì jdoucích let se tato celostátnì
vyhlášená akce odrá�í v kulturnì vzdìlávacích
programech Mìstské knihovny Slavièín, poøáda-
ných pro dìtskou i dospìlou veøejnost. Èím tedy hodlá
pøekvapit letošní „knihovnický bøezen“? Knihovna opìt chystá pestrou
paletu uvedených literárních besed, knihovnických lekcí, vzdìlávacích
poøadù, kterými chce oslovit všechny své návštìvníky a u�ivatele:

- besedy na téma: jak získávat zábavnou formou
informace z Internetu - pro 1. a 2. tøídy ZŠ, dru�inu

- knihovnické lekce orientované
na vyhledávání informací ze všech dostupných zdrojù knihovny
(slovníky, encyklopedie, CD ROMy, nauèná literatura, Internet) - pro
3. - 5. tøídy ZŠ

. - besedy pro
3. - 5. tøídy ZŠ

- knihovnické lekce zamìøené ke
knize, èetbì a 110. výroèí zalo�ení knihovny ve Slavièínì - pro
6. - 9. tøídy ZŠ, gymnázium

- besedy pro 6. - 9. tøídy ZŠ, gymnázium
bude ve spolupráci s tìmito

školami vyhlášena výtvarná soutì� . Výtvarné
práce budou vyhodnoceny v øíjnovém Týdnu veøejných knihoven, poté
vystaveny v Mìstské knihovnì.

8. 3. 2007 - - 10:00 - 18:00
V rámci tohoto dne probìhnou akce:

- seznamovací internetové lekce pro seniory,
handicapované, matky na mateøské dovolené a všechny ostatní zájemce
(elektronická pošta, prezentace webových stránek pro uvedené cílové
skupiny, internetová komunikace aj.)

- lekce k orientaci v knihovnì, práce
s elektronickými katalogy knihoven na Internetu - pro dìtské i dospìlé
návštìvníky. (Tyto lekce budou probíhat po celý mìsíc bøezen v�dy ve
ètvrtek od 13:00 do 18:00 hod.).

- 1. letošní
zábavné odpoledne s Internetem pro dìti a mláde� (další probìhnou
ka�dé bøeznové úterý od 14:00 do 17:00 hod.)

18:00 - 21:00 - mo�nost veèerního
surfování po Internetu v mìstské knihovnì pro veøejnost

V prùbìhu Dne s Internetem mù�ete v knihovnì zhlédnout výstavu
literatury s poèítaèovou tematikou -
a výstavu fantasy literatury - . Vìøíme, �e nabídka
zmínìných poøadù upoutá Vaši pozornost a vzbudí ve Vás zájem o dìní
v našem malém, leè útulném království knih, k jeho� návštìvì jste
všichni srdeènì zváni!

1. stupeò ZŠ
Veselé brouzdání

Nevíš-li si rady - knihovna je tady!

Hrdinové fantasy literatury aneb Harry Potter a spol

Posezení nad kronikou knihovny

Hrdinové fantasy literatury
Pro 1. a 2. stupeò ZŠ i gymnázium

Knihovna mých snù

Den s Internetem

Poprvé na Internetu

Jak hledat a najít v knihovnì

Na planetì Internetu - humor, vìda, všechno je tu!

Internetová bibliokavárna

S poèítaèem snadno a rychle
Svìt fantazie v knize

2. stupeò ZŠ

Pro veøejnost pøipravujeme:

Gabriela Klabaèková, vedoucí Mìstského klubu a knihovny Slavièín

Divadelní pøehlídka

Slavièín - Sokolovna 28. února - 4. bøezna 2007
VALAŠSKÉ KØOVÍ 2007

Projekt podporují: Mìsto Slavièín, Zlínský kraj

www.semtamfor.webzdarma.cz

Støeda 28. února

Divadelní soubor SemTamFór Slavièín

Ètvrtek 1. bøezna
Divadlo Štìk & spol. Hranice

Malá scéna Zlín

Pátek 2. bøezna
Divadlo hudby a poezie Agadir Brno

Divadlo Brod - Uherský Brod

Sobota 3. bøezna
Divadlo POINT Prostìjov

Oøechovské divadlo Oøechov

Malá scéna Zlín

19:25
19:30

- komedie o tom, jak jeden
nedodr�ený harmonogram úplnì zmìní nejeden �ivot
Autor: Ray Cooney Re�ie: Jan Julínek
Doba pøedstavení: 120 min, pøestávka
23.00hod

15:30
- komorní inscenace o slu�kách, které si uvìdomují, �e

intriky proti své paní nezvládají a hrozí jim vyhazov a ostuda
Autor: Jean Genet Re�ie: Michael Heger
Doba pøedstavení: 80 min, bez pøestávky
18:00
20:00

- hra na asociace
radikální komedie, kterou si autor, kolosální lháø, vìnoval sám sobì
Autor: W. Schwab Re�ie: Jan Leflík
Doba pøedstavení: 105 min, bez pøestávky

23:00

16:45
- Denní menu zachycuje èlovìka, jeho prostor i jeho

vnímání opakujícího se èasu v návaznosti na osudové doteky, které
právì èas pøináší a kterými si nás formuje
Autor: Milena Fucimanová, Ladislav Jurkoviè
Re�ie: Veronika Zajíèková
Doba pøedstavení: 60 min, bez pøestávky
18:45
20:00

- chvála lidských kotrmelcù
Autor: Jean-Michel Ribes Re�ie: Roman Švehlík
Doba pøedstavení: 50 min, bez pøestávky
22:00

15:00
- pøedstavení na rozhraní parodie a klasického

pojetí, které nás zavede mezi piráty a námoøníky a hlavnì do svìta
kluèièích snù a dobrodru�ství.
Autor: R.L. STEVENSON Re�ie: M. Ondra
Doba pøedstavení: 90 min, pøestávka
17:30
19:30

- veleznámá hudební komedie klasikù èeského
humoru
Autor: Jiøí Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Je�ek
Re�ie: Vlastimil Peška
Doba pøedstavení: 80 min, bez pøestávky
22:00

10:30
- podivuhodné pøíbìhy ze �ivota

svérázné devítileté dívenky, kterou znají dìti z celého svìta
Autor: A. Lindgrenová Re�ie: G. Øezníèek
Doba pøedstavení: 65 min, pøestávka
12:30
13:30

Zahájení Valašského køoví 2007

1+1=3 (JEDEN A JEDNA JSOU TØI)

Rozborový semináø - DS SemTamFór

SLU�KY

Rozborový semináø - Divadlo Štìk & spol. Hranice

LIDUMOR ANEB MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU

Rozborový semináø - Malá scéna Zlín

DENNÍ MENU

Rozborový semináø - Divadlo hudby a poezie Agadir

DIVADLO BEZ ZVÍØAT

Rozborový semináø - Divadlo Brod

OSTROV POKLADÙ

Rozborový semináø - Divadlo POINT

NEBE NA ZEMI

Rozborový semináø - Oøechovské divadlo

Nedìle 4. bøezna

PIPI DLOUHÁ PUNÈOCHA

Rozborový semináø - Malá scéna
Vyhlášení výsledkù pøehlídky a rozlouèení s Valašským

Køovím 2007

Tradièní Bøezen - Mìsíc Internetu v knihovnì

Mìstský klub a knihovna Slavièín

v pátek 30. bøezna 2007 od 9:00 do 18:00 hodin
do sálu Sokolovny ve Slavièínì.

Vás co nejsrdeènìji zve na
prodejní výstavu a pøehlídku lidových øemesel

Pøijïte se podívat na maléreèky, košíkáøe, dráteníky,
strýèky se slamìnýma košíkama a hlavnì ochutnat

valašské speciality - frgále, kyselicu, sýry aj.
TÌŠÍME SE NA VÁS !

VALAŠSKÝ A SLOVENSKÝ KUMŠT

PRO RADOS� AJ U�ITEK
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VÝSTAVY

PØIPRAVUJEME NA DUBEN

12. 1. 2007 - 24. 5. 2007
�IVÉ MÌSTO

1. 3. 2007 - 30. 3. 2007
OÈIMA FOTOGRAFA

10. 3. 2007 - 24. 3. 2007
ÈESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIÈNÍ ODBOJ ZA II. SVÌTOVÉ VÁLKY

�

�

�

- fotografie Tomáše Heczka

barevné fotografie
Fr. Látala

Vernisá� výstavy pod patronací pøedsedy Svazu letcù ÈR Ing.
plukovníka Stanislava Filipa za úèasti Svazu zahranièní letcù

S

22. 4.
29. 4.
Výstava - Fotografie P. Pšeji

Galerie Jasmín

Infocentrum

okolovna

Sokolovna
Horní námìstí

-

10. 3. 10:00 hodin

KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
SVATOVOJTÌŠSKÝ JARMARK

a pøipomnìly tak všem ortodoxním vìøícím, aby se a� do Velikonoc
postili. Dr�et tradice se po léta daøí díky všem dobrovolníkùm, kteøí mají
organizaèního ducha, také smysl pro kolektiv a pro humor. Proto i odezva
ze strany veøejnosti odpovídá známému „jak se do lesa volá…“. A tak
maškarní putování ulicemi zalitými únorovým sluníèkem bylo velmi
pøíjemné. Ba ještì o to více, �e kromì nabízených èerstvì nasma�ených
kobli�kù darovali obèané široký úsmìv a vyšli vstøíc i dobrovolné
finanèní sbírce.

Øeditelství ZŠ praktické a ZŠ speciální Slavièín-Hrádek dìkuje
èlenkám místní organizace Èeského svazu �en ve Slavièínì za
finanèní dar z dobrovolných pøíspìvkù obèanù a firem v rámci
tradièní akce FAŠANKY2007. Èástka 2000 Kè bude pou�ita pro
potøeby �ákù školy.

S podìkováním Mgr. Josef Fusek, øeditel školy

KULTURA

Kdy� se øekne kronika, tak si vìtšina z nás pøedstaví velkou tlustou za-
prášenou knihu, do které kdysi staøí písmáci husím brkem krasopisnì
zapisovali dùle�ité historické události. Kroniky se ovšem vedou i dnes
a také mìsto Slavièín má svého kronikáøe. Do konce roku 2006 jím byl
pan Ladislav Hlavica. Proto�e práce kronikáøe je pomìrnì nároèná (jen
sehnat všechny podklady od spolkù, kulturních, sportovních a dalších
organizací, podnikatelù,…) s odchodem do dùchodu se pan Hlavica

této funkce vzdal. Kronikáøem mìsta se
na základì dohody a po následném

schválení radou mìsta stala Marie
Rumplíková z Infocentra.

A proto�e je nejen zajímavé,
ale i pouèné, nahlédnout do
starších kronik, na konci ledna
jsme s novou kronikáøkou zajeli

do státního archivu na Kleèùvce.
To aby nová mìstská kronikáøka

naèerpala do zaèátku své práce nìco
inspirace.

Také jsem se spoleènì ještì jednou sešli s panem Hlavicou, který nové
kronikáøce pøedal cenné poznatky z mnohaleté práce. I touto cestou mu
chceme podìkovat za trpìlivou a jistì nedocenìnou práci, za mnoho
hodin strávených nad zaznamenáváním obrazu naší doby pro potøebu
budoucnosti. Odstupujícímu kronikáøi pøejeme do dalších let mnoho
zdraví a �ivotního elánu. A naší nové kronikáøce, aby se jí práce daøila
tak, jak si pøedstavuje, aby její pohled byl v�dy objektivní a vyvá�ený
a mohla zaznamenávat jen samé pozitivní události.

Jaroslav Konèický, starosta

Fašanky v místních èástech i ve Slavièínì
oznámily konec masopustu

Maškarní prùvod vyšel od mìstského infocentra
- iniciovaly èlenky ÈS�

Slavièínští obèané tak prostøednictvím fašankù vìnovali finanèní
èástku v celkové výši 15 000 Kè na dobré úèely: 10 000 Kè Mìstské
nemocnici, 3 000 Kè pak sdru�ení handicapovaných Pøátelé z lásky
a èástku 2 000 Kè na potøeby �ákùm Speciální školy v Hrádku.

MaRu

Myslivecké sdru�ení Nevšová dìkuje všem sponzorùm
za poskytnutí hezkých cen do tomboly na 2. mysliveckém plese

v Nevšové poøádaném 20. 1. 2007.
Myslivecké sdru�ení Nevšová

Základní umìlecká škola Slavièín
pøipravila

Srdeènì zveme uèitele i ostatní pøíznivce hudby.

koncert ke Dni uèitelù

pátek 23. bøezna 2007
Radnice Slavièín, 18:00 hodin

"UÈITELÉ NEJEN
UÈITELÙM"

ZUŠ Slavièín srdeènì zve na

novì zalo�eného

�ákù hudebního oboru

KONCERT

13. dubna 2007 18:00 hodin, Sokolovna Slavièín

ŠKOLNÍHO ORCHESTRU

Slavièín má nového kronikáøe

28. 2. - 4. 3. VALAŠSKÉ KØOVÍ

7. 3. OSLAVA MD� (KSÈM)

9. 3. - 11. 3. SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA

30. 3. VALAŠSKÝ A SLOVENSKÝ KUMŠT
PRO RADOS� AJ U�ITEK

divadelní pøehlídka

výstava prací modeláøù

Sokolovna

Sokolovna

Sokolovna

Sokolovna

16:00 hodin

-

10 - 18 hod.
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ètvrtek 1. 17 a 20 hodin kino nehraje
nedìle 4. 17 a 20 hodin

-

Hrají:
.

ètvrtek 8. 16 hodin

Hrají:

ètvrtek 8. 20 hodin
-

Re�ie: Hrají:

nedìle 11. 17 a 20 hodin
-

Hrají:
Uvede ART KINO

ètvrtek 15. 17 a 20 hodin
-

-

Víkendový výlet na luxusní
jachtì se pro skupinu vysokoškolských kamarádù
mìní na dìsivou plavbu. Šampaòské teèe proudem
a slunce pálí. Naprostá pohoda a chu� zaplavat si.
V zápalu nadšení se všichni úèastníci plavby vrhnout
do chladivé, prùzraèné vody… Dokonce i ti, kteøí
chtìli zùstat na palubì. Co však zaèalo jako dobrá zá-
bava, se brzy projeví jako osudová chyba. Nikdo toti�
nespustil záchranný �ebøík. Paluba je pøímo nad
jejich hlavami, témìø na dosah, ale trup lodi je pøíliš
vysoký a kluzký, aby po nìm mohli vyšplhat. A v ka-
jutì lodi zùstalo opuštìné novorozenì jedné z dvo-
jic...

Premiéra nìmeckého thrilleru

- Mistrovské epické dílo Francise Forda
Coppoly s Marlonem Brandem v hlavní roli patriar-
chy mafiánské rodiny Corleonù líèí portrét vzestupu
sicilské rodiny v Americe. Její cestu na pokraj ztráty
moci a pøedávání tradic z otce na syna. Pøíbìh je roz-
dìlen na rodinný �ivot a odporný svìt zloèinu, do
kterého je rodina zapletena. Tento skvìlý film získal
v roce 1972 cenu za nejlepší film.

Tony Gatlif se ve svém nejnovìj-
ším filmovém poèinu vydává spoleènì s hlavní
hrdinkou Zingarinou, kterou ztvárnila vynikajícíAsia
Argento, na cestu do Transylvánie, kde tato mladá
Francouzka hledá svou ztracenou lásku, rumunského
muzikanta Milana. Putuje po krajinì se svou kama-
rádkou Marií a pátrá po mu�i, který ji ukradl srdce
- kdy� však potká neukotveného pøekupníka staro�it-
ností Èangala, její �ivot se zmìní. Mù�ete se tìšit na
�ivelnou hudební slo�ku filmu, ke které svými sklad-
bami pøispìl i samotný re�isér. Film byl nadšenì pøi-
jat kritikou i publikem pøi uvedení na letošním festi-
valu v Cannes. Tony Gatlif.

Planeta Zemì, rok 2027. U� devate-
náct let se nenarodilo jediné dítì. Svìt podléhá bez-
nadìji a anarchii a po èím dál zoufalejších pokusech
o nalezení a odstranìní pøíèiny neplodnosti lidstva u�
jen èeká na zázrak. Do nedaleké budoucnosti nás ve
své temné a šokující vizi uvádí re�isér Alfonso Cua-
rón (Mexická jízda, Harry Potter a vìzeò z Azkaba-
nu), který se inspiroval slavnou stejnojmennou sci-fi
novelou královny detektivek P. D. James. Díky tota-
litnímu zøízení doká�e jediná Velká Británie odolávat
všeobjímajícímu chaosu. Platí za to sice strašnou
cenu...

. .

RobertAngier a
Alfred Borden spolu soutì�ili u� od
doby, kdy jako mladí kouzelníci zaèínali. Jejich
pøátelská rivalita však skonèila, kdy� Alfred pøišel

Susan May Pratt, Richard Speight Jr.,
Niklaus Lange.
Vstupné 60 + 1 Kè

Marlon
Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall,
Richard S. Castellano, James Caan, Talia Shire,
Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Abe
Vigoda, John Cazale, Richard Bright, Alex Rocco,
Franco Citti, Sofia Coppola, Joe Spinell. Vstup
zdarma

Asia
Argento, Amira Casar, Birol Ünel Vstupné: èlenové
Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè

Clive Owen, Michael Caine, Julianne
Moore, Charlie Hunnam
Vstupné 60 + 1 Kè

(Hugh Jackman)
(Christian Bale)

film a škola - Filmy Francise Forda Copolly

filmový klub

ODSOUZENI ZEMØÍT

KMOTR 1

TRANSYLVANIA

POTOMCI LIDÍ

DOKONALÝ TRIK

s trikem, který zanechal všechny diváky vèetnì Ro-
berta v ú�asu. Jak dokázal nìco tak ú�asného? Tahle
otázka Robertovi poøád vrtá hlavou. Mnohem dùle-
�itìjší však je, jak tak dokonalý trik napodobit. Za
ka�dou cenu musí zjistit jaké tajemství Alfred
skrývá. Jde tu pøece o jeho presti�... Uznávaný re�i-
sér Christopher Nolan (MEMENTO, INSOMNIA,
BATMAN BEGINS) pøichází s tajemným pøíbìhem
dvou kouzelníkù, z prostøedí Londýna pøelomu 19.
a 20. století, jejich� rivalita je dovedla a� k celo�ivot-
nímu boji plného posedlosti, závisti a podvodù se
smrtelnými následky. :

Premiéra ame-
rického fantastického thrilleru.

-
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi

tuèòáky z arktických plání nikým. Tuèòák Brumla je
bohu�el tím nejhorším zpìvákem na celém širém
svìtì. Ale je skvìlý taneèník, ba co víc, je blázen do
stepu. Brumla je prostì natolik jiný, �e jej pøísný
vládce národa tuèòákù, staøešina Noah, nadobro vy-
louèí z komunity. Náš hrdina se poprvé v �ivotì
dostane mimo domov a v dálavách se setkává s vìru
podivnými brachy, kteøí sice tuèòáky bezesporu
jsou, ale vùbec tak nevypadají... Premiéra ame-
rického animovaného filmu.

kni-
ha Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického
krále patøí k vrcholùm jeho tvorby. V �ivotních osu-
dech malého èeského èíšníka se tu zrcadlí nadìje,
konflikty, dramata a prohry, kterými prošly èeské
dìjiny v minulém století. Na motivy tohoto díla Jiøí
Menzel napsal scénáø a zre�íroval film o mu�i, který
na konci svého �ivota hledá obrazy èasu, který pro-
�il. O mu�i, jen� tou�il naplnit za ka�dých okolností
svùj �ivot bohatstvím a krásou, a jeho� „štìstí bylo
v�dycky v tom, �e ho potkalo nìjaké neštìstí".
Pøíbìh pikolíka, který za�il podivuhodný rozmach
a sebevìdomí èeské spoleènosti, okouzlení bohat-
stvím i karnevalem �ivota v tøicátých letech minu-
lého století, stejnì jako pád svého charakteru v obdo-
bí okupace za druhé svìtové války i pokoøení v dobì
nástupu komunismu. Jeho rozpomínání na svìt �en
a na svìt bohatství a senzací, na svìt zmatení a poní-
�ení, je plné fantazie a neuvìøitelných situací - aby
na konec, po tom, co vše vidìl, slyšel a poznal, našel
jistotu ve svém srdci a samotì. Hrabalovo dílo a fil-
mový pøepis re�iséra Jiøího Menzela je velkou meta-
forou o èeském osudu dvacátého století.

Premiéra skvìlé èeské
hoøké komedie

.

Pøedstavení pro
dìti mateøských škol.

Nestárnoucí muzikál
v re�ii Francise Forda Coppoly se skvìlým Fredem
Astairem je zalo�en na brodwayské show ze 40. let.
Tajemný Ir se pøestìhuje do malého ji�anského
mìsteèka. Má v plánu zakopat kouzelný hrnec zlata,

Dále hrají

nedìle 18. 15 hodin
-

nedìle 18., pondìlí 19. 17 a 20 hodin
-

Hrají:

ètvrtek 22. 9 hodin
-

ètvrtek 22. 16 hodin

-

Michael Caine,
Piper Perabo, Scarlett Johansson, David Bowie,
Andy Serkis, Daniel Davis, Christopher Neame, Ro-
ger Rees, Jamie Harris, Ricky Jay.

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 10 + 1 Kè

Oldøich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin
Huba, Marian Labuda, Milan Lasica, Josef Abrhám,
Jiøí Lábus, Jaromír Dulava.

Vstupné 70 + 1 Kè

Vstup zdarma, hradí Mìsto
Slavièín
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bijásek

ocenìné Mezinárodní asociací
filmových kritikù na Berlinale cenou FIPRESCI

film a škola - Filmy Francise Forda Copolly

HAPPY FEET

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

KRAKONOŠ A MISTR JEHLIÈKA

DIVOTVORNÝ HRNEC

který ukradl skøítkovi Ogovi, a vypìstovat si tak
bohatou „úrodu". Ale jeho plány jsou znièeny ve
chvíli, kdy jeho dcera Sharon vysloví nesprávné pøání
ve chvíli, kdy stojí nad kouzelným hrncem.

Americký fantastický muzikál z r. 1968.

Aèkoliv se celoveèerní
dokument známého evropského dokumentaristy
soustøeïuje na mikrokosmos u pobøe�í Viktoriina
jezera v Tanzánii, vypovídá velmi naléhavì o glo-
bálních problémech souèasného svìta. V šedesátých
letech byl do tohoto nejvìtšího tropického jezera na
svìtì (odkud vytéká Nil) vysazen nilský okoun. Tento
predátor se zde rozmno�il takovým zpùsobem, �e
vyhubil všechno �ivé. Zároveò se ovšem stal zdrojem
ob�ivy pro chudý kraj a významným vývozním
artiklem. Ruské dopravní letouny dennì odvá�ejí do
Evropy a do Japonska 500 tun ryb (a nazpìt nezøídka
ilegálnì dová�ejí zbranì). Vznikly tu moderní ry-
bárny, ale také dìsivé pracovní kolonie, v nich�
domorodé obyvatele kosí AIDS, alkohol a zloèin.
Hubert Sauper s kolegou natoèili v obtí�ných pod-
mínkách a pod rùzným krytím rozhovory s mnoha
lidmi: od ruských a ukrajinských pilotù pøes noèního
strá�ce a prostitutku a� po majitele rybárny a oficiální
pøedstavitele. Premiéra rakouského dokumentárního
filmu.

Pokraèování celosvìtového
KINOHITU. Kdy� nìkdo zemøe v záchvatu zlosti,
zùstane po nìm stín, který se postupnì šíøí na další
obìti a nedá jim spát, dokud je nedo�ene k šílenství
anebo sebevra�dì... Doká�e nìkdo zastavit kletbu?
Tambllyn se dostane pod stejnou kletbu, jaká postihla
její sestru Gellar. Nadpøirozené síly, které naplòují
èlovìka zlobou a nenávistí, spojí dohromady nìkolik
lidí, kteøí se sna�í odhalit jejich tajemství a zachránit
si �ivoty. Sarah Michelle Gellar, Amber
Tamblyn, Jennifer Beals… Premiéra amerického
hororu.

Film je zalo�en na základì
jediného zdokumentovaného pøípadu v historii Spo-
jených státù, kdy duch zpùsobil smrt èlovìka. V le-
tech 1818 - 1820 v Red River ve státì Tennessee byla
rodina Bellù a zejména jejich nejmladší dcera vysta-
vena teroru neznámého pùvodu. Pøípad byl popsán ve
více ne� dvaceti knihách a jeho stín se nad mìstem
vznáší dodnes. Rodina Bellù se zoufale sna�ila najít
racionální vysvìtlení pro hrùzné události kterým
èelila, ovšem zcela bez úspìchu. Teror postupnì na-
býval na intenzitì a duch zaèal dokonce komu-
nikovat. Zanechal hrùzný vzkaz: jednoho dne budu
zabíjet.A� v roce 1998 byl nalezen rukopis tehdejšího
místního uèitele a rodinného pøítele Bellù, který vnáší
do pøípadu nová fakta Donald Sutherland,
Sissy Spacek, James D'Arcy, Rachel Hurd-Wood,
Matthew Marsh, Thom Fell… Premiéra myste-
riózního hororu USA.

Pod sloganem jsou zaøazeny
filmy urèené pøedevším nároènìjším divákùm.

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

Dále
hrají:

ètvrtek 22. 20 hodin
-

nedìle 25. 17 a 20 hodin

Hrají:

ètvrtek 29. 17 a 20 hodin
-

... Hrají:

ART KINO uvádí

Informace o programu na telefonu 577 341 108,
www.luhacovske-zalesi.cz

Fred Astaire, Petula Clark, Keenan Wynn, Al
Freeman Jr.
Vstup zdarma

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

-

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné: 60 + 1 Kè

�

�

�

filmový klub
DARVINOVA NOÈNÍ MÙRA

SMRTÍCÍ NENÁVIST

AMERICKÁ KLETBA

PØIPRAVUJEME NA BØEZEN 2007 V SOKOLOVNÌPØIPRAVUJEME NA BØEZEN 2007 V SOKOLOVNÌ
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