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Ještì na zaèátku letošního roku jsem netušil,
�e budu moci kdykoliv ve svém �ivotì tato
slova øíct do oèí osobì, které patøí. Ještì na
zaèátku bøezna, kdy� vyšlo další èíslo zpra-
vodaje a v nìm dle mého soudu mimoøádnì
graficky povedená pozvánka na setkání s pa-
nem prezidentem, jsem si øíkal, jak to celé
dopadne. Vyjde poèasí? Pøijdou lidé? Jaká bude
atmosféra? Neuøízneme si ostudu?…

Dnes u� na všechny tyto otázky známe
odpovìdi. Den jako malovaný (i kdy� trochu
foukalo), námìstí plné snad do posledního
místeèka. Mo�ná úplnì do posledního, proto�e
jsme s moderátorem dokonce diskutovali o
skupince dìlníkù, která celou událost sledovala
ze støechy jednoho z domù. Pan prezident
vystupuje z auta a doslova se prodírá davem
- ochranka má co dìlat, aby se prezidentský pár
vùbec dostal na pódium. Obrovský potlesk,
krátké úvodní projevy a u� je tu prostor na
dotazy. Musím pochválit tazatele - pan
prezident dostal otázky, na které mohl zajímavì
odpovìdìt. A také to udìlal. Ale jednoduché to
nemìl. U jedné dokonce øekl, �e na ni snad ani
neumí odpovìdìt. Pamatujete - to byla ta, zda
má pan prezident nìjaký nesplnìný sen. Veselí
musela vzbudit i èást odpovìdi na otázku, jak
pan prezident tráví svùj volný èas. �e chodí
nakupovat máslo, to mu vìøil asi málokdo z nás.

O autogram pana prezidenta byl obrovský
zájem. Proto jsme po dohodì s panem
protokolistou prodlou�ili ještì èas, kdy se
pan prezident podepisoval. By� frekvenci
podpisù odhaduji tak 50x za minutu, pøesto se

na nìkteré nedostalo.
Následoval pøesun na Zálo�nu, na krátké

setkání se èleny zastupitelstva mìsta a starosty
obcí. Pan prezident pøijal dar - obraz
akademického malíøe Jaroslava Jeøábka, paní
Klausová knihu o Slavièínu. Ještì podpis do
pamìtní knihy a pak ji� odjezd smìrem na
Valašské Klobouky. 55 minut - to byl èas,

který dle protokolu mìl pan prezident strávit ve
Slavièínì. Prozradím, �e to bylo o 10 minut více
(to ta autogramiáda).

Zùstaly nám neopakovatelné zá�itky, auto-
gramy, fotografie, filmový záznam. Mnì
osobnì také pocit, �e tu ostudu jsme si pøece jen
neuøízli. Díky všem, kteøí se úèastnili pøíprav
návštìvy. Díky všem, kteøí se pøišli na
prezidentský pár podívat a spontánnì tak
projevili úctu hlavì státu.

Ing. Jaroslav Konèický, starosta

15:00

15:40

16:25

HUDEBNÍ SKUPINA JAROSLAVA ZIMÁKA

F-dur JAZZBAND (Zlín)

CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLAVIÈAN

(Otrokovice)
Jaroslav Je�ek a jeho tmavomodrý svìt
Zpìv: Jaroslava Netíková, Libuše Škrabolová

George Gershwin - Emil Viklický - Sade Adu - Kenny
Dorham - Cole Porter - Dizzy Gillespie - Hanslang, Reisfeld.
Zpìv: Zuzana Sapárová, dirigent Viktor Kozánek

pøedání pamìtních listù starostou mìsta
zahájení výstavy dokumentù (Sokol Slavièín)
ukázka sokolského cvièení (Sokol Zlín)

Prùvodní slovo: Milan Noha (Èeský rozhlas Brno)

Program:
TRADIÈNÍ TRHY

tøi pohádková pøedstavení
modelování z nafukovacích balónkù

soutì�e - slalom s dìlem, bìh s ranìným, stání na strá�i aj.
ukázka lidových øemesel

dechová hudba STRAÒANKA

8:00 - 18:00
10:00 - 15:00

- 10:30, 13:30 a 14:30 hodin

15:00 - 17:00

Pod velkými stany

Bitevní pole - vedle stanù

Pod velkými stany
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Vá�ený pane prezidente…
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Valašské Køoví 2007
Informace z radnice
Pøehled kulturních akcí
Fotoreportá� z návštìvy prezidenta

Ètìte
uvnitø
listu:

Mìsto Slavièín zve všechny obèany na

v nedìli 29. dubna 2007 na Horním námìstí ve Slavièínì
SVATOVOJTÌŠSKÝ JARMARK

Mìsto Slavièín
a TJ Sokol Slavièín
Vás srdeènì zvou na oslavu

1. kvìtna 2007
v sále Sokolovny Slavièín

80 LET SOKOLOVNY
95 LET SOKOLA VE SLAVIÈÍNÌ

Foto: Petr Zákutný
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Rada mìsta Slavièín na svých schùzích
konaných dne 20. 2. 2007, 6. 3. 2007 mj.:
�

�

�

�

�

j m e n o v a l a vedoucím organizaèní slo�ky
Mìstské muzeum Slavièín Josefa Šèuglíka,
Nevšová 140, Slavièín

s o u h l a s i l a s umístìním základù novì
budovaných lod�ií na domì èp. 659 - 660 ve
Slavièínì na pozemku parc. è. 4588 v k. ú.
Slavièín

s c h v á l i l a pronájem nebytových prostor
- ordinace praktického lékaøe (è. 310) o podla-
hové ploše 27,9 m a sesterny (è. 310a) o podla-
hové ploše 12,58 m v 3. NP budovy polikliniky
èp. 10, stojící na pozemku prac. è. st. 28 v k. ú.
Slavièín vèetnì pomìrné èásti spoleèných
prostor (èekárna, chodba, WC, soc. zaøízení)
MUDr. Radmile Pinïákové, Horní Lideè 190,
za podmínek v budovì polikliniky obvyklých
a pouze za pøedpokladu uzavøení smlouvy
o poskytování a úhradì zdravotní péèe mezi
Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou a MUDr.
Pinïákovou

s c h v á l i l a pronájem nebytových prostor
v Divnicích èp. 30 pro Irenu Míèovou, Divnice
14 za úèelem provozování pohostinství, a to na
dobu neurèitou s 3mìsíèní výpovìdní lhùtou za
podmínek v této lokalitì obvyklých

r o z h o d l a o zadání zakázky malého
rozsahu ve smyslu zásad § 6 zák. è. 137/2006
Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní poz-
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dìjších pøedpisù
- na realizaci akce „Rekonstrukce altánku v zá-
meckém parku" za cenu obvyklou ve výši 149
914 Kè vè. DPH uchazeèi Slu�by mìsta
Slavièína, s. r. o., Pod Kaštany 50, Slavièín
- na provedení slu�eb - Vypracování
projektové dokumentace na 1. etapu akce
„Stavební úpravy èp. 255" postupnì ve
stupních územní øízení, stavební povolení a
provádìní stavby, za cenu obvyklou v celkové
výši 243 355 Kè vè. DPH, uchazeèi Ing.
Zdenìk Juøík, Dlouhá 689, 763 21 Slavièín
- na provedení slu�eb - Vypracování pro-
jektové dokumentace investièního zámìru
akce „Army park Slavièín", za cenu obvyklou
v celkové výši 79 000 Kè vè. DPH, uchazeèi
Ing. arch. Radim Bosák, Javorová , 760 05 Zlín

s o u h l a s i l a na základì �ádosti nájemce
s umístìním sázkového terminálu a provozo-
váním kurzového sázení firmy SYNOT TYP,
a. s., v restauraci U Pilota, Školní 565, Slavièín

s c h v á l i l a zmìnu Organizaèního øádu
Mìstského úøadu Slavièín

s c h v á l i l a bezplatný pronájem Soko-
lovny Sdru�ení pro spolupráci se ZŠ - Malé
Pole, a to dne 24. února 2007 pøi poøádání
Dìtského maškarního karnevalu

s c h v á l i l a honitbu MS Jamné Slavièín
jako místo svodu zvíøat na akci barváøské
zkoušky malých plemen a zkoušky v bez-
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kontaktním norování dne 21. 07. 2007, za
veterinárních podmínek urèených Krajskou
veterinární správou pro Zlínský kraj ze dne
29. 01. 2007

p o v o l i l a Èeskomoravské myslivecké
jednotì, OMS Zlín, konání akce Lochovecký
pohár jezevèíkù - barváøské zkoušky malých
plemen a zkoušky v bezkontaktním norování v
honitbì Mysliveckého sdru�ení Jamné Sla-
vièín dne 21. 07. 2007

s t a n o v i l a nájemné v bytech v Domì s
chránìnými byty v Nevšové ve výši 14,63
Kè/m /mìsíc, pøièem� plocha sklepní kóje bude
do nájemného zapoèítána 1/2 a plocha sklepa,
jako místnosti, celou podlahovou plochou

s o u h l a s i l a s poøádáním motokrosových
závodù Pøeboru Moravy dìtí a mláde�e ve
dnech 13. 5. 2007 a 5. 8. 2007 na víceúèelovém
sportovním areálu „Stráò" ve Slavièínì, za
podmínky povolení výjimky pøíslušným
orgánem ochrany pøírody dle § 26, odst. 1,
písm. g) zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì
pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù

s c h v á l i l a poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kè Smíšenému pìveckému sboru
Cantare pøi ZUŠ Slavièín za úèelem poøízení
koncertního ošacení, v rámci úèasti sboru na
Mezinárodních slavnostech hudby v Itálii ve
dnech 17. - 23. 6. 2007

t r v á na zachování ústavní zdravotní péèe
v oboru vnitøní lékaøství (akutní péèe) v Mìst-
ské nemocnici Slavièín.
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Ve zpravodaji è.8/2006 jsem Vás v èlánku „Zùstane jedna z dominant Nevšové zachována?“
informoval o zámìru mìsta vybudovat v budovì bývalé školy v Nevšové chránìné byty pro
seniory, známé pod názvem byty s peèovatelskou slu�bou. Pro realizaci tohoto zámìru byl
pøipraven projekt pod názvem „Dùm s chránìnými byty v Nevšové“.

Ještì v závìru loòského roku jsme obdr�eli rozhodnutí o dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR. Následnì byla stavba zahájena. V souèasné dobì jsou provádìny stavební práce uvnitø
budovy, která je dvojpodla�ní. Z dùvodù po�adavku na bezbariérový pøístup do budovy dochází ke
sjednocení 3výškové úrovnì 1. podla�í. V budovì bude 6 bytových jednotek. Ka�dá jednotka
s bezbariérovým pøístupem má obytnou místnost s kuchyòským koutkem, chodbou a sanitárním

koutkem s bezbariérovým WC, sprchou
a umývadlem. U�itková plocha bytù je
od 36 m do 43 m . V budovì bude
místnost pro peèovatelskou slu�bu a zá-
zemí pro zajištìní provozu budovy.
Souèástí investièní akce je rekonstrukce
pøípojky vody, kanalizaèní pøípojky,
pøístupové komunikace a parkovištì.
Celkové náklady na tuto stavbu èiní
7,7 mil. Kè, s tím, �e pøedpokládané
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ÈR jsou 4,8 mil. Kè.

Stavební práce v budovì mohly
v letošní mírné zimì probíhat i v zimním
období. I kdy� je ještì hodnì prací pøed

námi, dá se pøedpokládat, �e termín ukonèení stavby v záøí 2007 je reálný a bude splnìn. Proto se
ji� dnes pøipravujeme na to, jak v novì opravené budovì „staré školy“ zajistíme provoz pro nové
nájemníky. Jsem rád, �e rada mìsta na svém jednání dne 20. února 2007 stanovila nájemné ve výši
14,63 Kè. Jedná se o výši nájemného, které bylo stanoveno i v minulých letech u obdobných typù
bytù ve Slavièínì. Patøí do kategorie nájemného nejpøijatelnìjšího a nejní�e mo�ného.

Zájemci o tento zpùsob bydlení se ji� v tìchto dnech mohou pøihlásit na odboru sociálních vìcí
MìÚ Slavièín, kde jim pracovnice sdìlí podmínky podání �ádosti a zpùsob vyøízení.

Jsem rád, �e se po mnoha letech realizuje tento projekt, který je zejména pro obèany Nevšové
nabídkou pro nové bydlení. Souèasnì historická budova „staré školy“ zùstane zachována pro další
generace.
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V pondìlí 22. ledna 2007 byla poprvé
otevøena kanceláø senátorky v Uherském
Brodì. Kanceláø se nachází v 2. patøe
domu èp. 141 v ulici Široká - naproti
budovy gymnázia.

Senátorka bude v kanceláøi v�dy
v pondìlí od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do
15:00 hodin, pokud nebude na jednání
mimo nebo na kontaktních místech
volebního obvodu. Ve stejnou dobu bude
v kanceláøi k dispozici také ve ètvrtek
asistentka paní Pavlína Štachová. Její
pøítomnost je také nutné si pøedem ovìøit
telefonicky, ponìvad� mù�e být i na
jiných kontaktních místech.

Pro schùzku se senátorkou je nutné si
pøedem sjednat termín schùzky èi si
pøedem telefonicky ovìøit, zda bude
v pondìlí v kanceláøi pøítomna.

Pro obèany z oblasti Slavièína je
zøízeno kontaktní místo na Mìstském
úøadì ve Slavièínì. Obèané mohou sdìlit
na podatelnì mìstského úøadu svùj
po�adavek na schùzku se senátorkou.
Nechají zde na sebe telefonický kontakt
a následnì je zkontaktuje asistentka
senátorky za úèelem domluvení termínu
schùzky na Mìstském úøadì ve Sla-
vièínì. Telefonický kontakt na asistentku
je 605 969 058.

Na spolupráci a setkání
s obèany Slavièínska

se tìší ing. Jana Juøenèáková,
senátorka.

Rada mìsta Slavièín

Dùm s peèovatelskou slu�bou v Nevšové
se postupnì stává skuteèností

Kontaktní místo senátorky
ing. Jany Juøenèákové

Ing. Pavel Studeník, místostarosta
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Ptají se lidé…

Název územního samosprávného celku:
Druh práce:
Místo výkonu práce:
Pøedpoklady podle § 4 zák. è. 312/2002 Sb.:

Pøedpoklady podle § 5 zák. è. 312/2002 Sb.:

Mìsto Slavièín

Mìstský úøad Slavièín
Úøedníkem se mù�e stát

fyzická osoba, která je státním obèanem Èeské republiky, popøípadì
fyzická osoba, která je cizím státním obèanem a má v Èeské republice
trvalý pobyt, dosáhla vìku 18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon
správních èinností stanovené zvláštním právním pøedpisem.
Za bezúhonnou se pro úèely tohoto zákona nepova�uje fyzická osoba,
která byla pravomocnì odsouzena
a) pro trestný èin spáchaný úmyslnì, nebo
b) pro trestný èin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem

veøejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby
nebyla odsouzena.

Pracovní smlouvu k výkonu èinnosti úøedníka lze uzavøít jen s fyzickou
osobou, která splòuje pøedpoklady podle odstavce 1; pro jmenování
vedoucího úøadu se vy�aduje té� splnìní dalších pøedpokladù
stanovených zvláštním zákonem (zák. è. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních
orgánech a organizacích Èeské a Slovenské Federativní Republiky,
Èeské republiky a Slovenské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù)

Vedoucím úøadu se mù�e
stát fyzická osoba, která splòuje pøedpoklady podle § 4 a má nejménì
tøíletou praxi
a) jako vedoucí zamìstnanec, nebo
b) pøi výkonu správních èinností v pracovním pomìru k územnímu

samosprávnému celku, nebo pøi výkonu státní správy v pracovním,
nebo slu�ebním pomìru ke státu,

c) ve funkci èlena zastupitelstva územního samosprávného celku
dlouhodobì uvolnìného pro výkon této funkce.

Tajemník

Úvodem si dovolíme jednu informaci - a to
øešení jedné z otázek minulého èísla zpravoda-
je. Týkala se altánku v zámeckém parku. Rada
mìsta shledala stav altánku natolik kritickým,
�e uvolnila z rozpoètu mìsta èástku 150 tis. Kè
na urychlené zahájení opravy altánku. Oprava
byla zadána Slu�bám mìsta Slavièína, pøed-
poklad ukonèení je do konce mìsíce dubna.
Samozøejmì tohoto roku.

Úprava výjezdu z okru�ní køi�ovatky smì-
rem na Valašské Klobouky je stavbou, kterou
realizujeme spolu s Øeditelstvím silnic Zlín-
ského kraje. V rámci stavby dojde k rozšíøení
výjezdu a smìrové úpravì jeho vedení, co�
pøivítají zejména øidièi rozmìrnìjších náklad-
ních vozidel, která dosud buï nají�dìla na
chodník anebo pøi výjezdu pøejí�dìla do proti-
smìru. Dále bude komunikace od zaèátku vý-
jezdu a� po køi�ovatku k VTÚVM rozšíøena na
šíøku 7 metrù a bude i ze strany od Horákovy
vily zakonèena obrubníkem. Za ním bude v bu-
doucnu prodlou�en chodník, který je dnes
vybudován jen èásteènì a také z tohoto dùvodu
je velmi málo vyu�íván.

Podle povolení èásteèné uzavírky a ob-
jí�ïky, vydaného odborem dopravy MìÚ Lu-
haèovice, skonèí uzavírka nejpozdìji 31. kvìt-
na 2007. Samozøejmì bude naším zájmem
pøimìt dodavatele stavby k co nejrychlejší práci
tak, aby byli øidièi (a konec koncù i chodci)
uzavírkou obtì�ováni co nejkratší dobu.

Jak dlouho bude uzavøen výjezd z okru�ní
køi�ovatky na Valašské Klobouky ?

Jaký je další vývoj v otázce zachování akutní
péèe v mìstské nemocnici?

O pøípravì petice mìst a obcí za zachování
akutní péèe v mìstské nemocnici jsme
informovali minule. Zmínìnou petici po-
depsalo všech 26 starostù mìst a obcí
spádového území nemocnice. Všichni mají
zájem na tom, aby zde mìstská nemocnice
byla a poskytovala pro obèany regionu akutní
péèi. Petice byla následnì zaslána ministerstvu
zdravotnictví, výboru pro zdravotnictví
Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR,
Všeobecné zdravotní pojiš�ovnì Praha, dále
byla petice osobnì pøedána øediteli VZP Zlín
a za laskavé pomoci paní senátorky Jany
Juøenèákové i ministru zdravotnictví Tomáši
Julínkovi. Nyní všem osloveným bì�í zákonná
lhùta na øešení petice.

Pro rok 2007 obdr�ela mìstská nemocnice
smlouvu s VZP na výkon stávající, tedy akutní
péèe. Vìøíme, �e VZP vyslyší názor starostù
mìst a obcí a uzná naše argumenty k zachování
akutní péèe i pro následující období za
oprávnìné.

Tak to je evergreen mezi otázkami, tuhle
dostáváme prakticky dennì. Odpovìï je
struèná - zatím nevíme. A jakmile budeme
vìdìt zda a kdy, okam�itì o tom budeme
veøejnost informovat. Slibujeme!

Skuteènì existuje zámìr investora vystavìt
a provozovat ve ètvrti Malé Pole bowling.
Zále�itost je navr�ena do území pod objekt

Bude ve Slavièínì u� koneènì ten
supermarket?

Slyšeli jsme, �e se má na sídlišti Malé Pole
stavìt bowlingová dráha - je to pravda? Bylo
by to dobré, bowling ve Slavièínì není.

STAMO - to je ten nevzhledný „zbytek" po
objektu, u nìj� se sna�íme nalézt majitele
a donutit jej k provedení zabezpeèovacích pra-
cí na ulici Obchodní. Toto území je pomìrnì
slo�ité, pokud se týká zasí�ování pozemkù
(vodovodní øad, tepelné kanály, atd.). Proto�e
se jedná o sportovní odvìtví, které ve mìstì
dosud nemáme a doplòkem má být i nekuøácké
prostøedí kavárny, vidíme tento zámìr jako
zajímavý. S ohledem na blízkost zástavby musí
investor dùkladnì promyslet otázky odhluè-
nìní provozu takového zaøízení a sám zjiš�uje
stanoviska obyvatel v tomto smìru. Zámìr
bude znovu projednáván v zastupitelstvu mìsta
25. dubna t. r., do té doby má veøejnost mo�nost
se k tomuto zámìru vyjádøit.

Údr�bu, úklid a provoz zmínìného zaøízení,
které má slou�it široké veøejnosti, obyvatelùm
i návštìvníkùm našeho mìsta, zajiš�ují Slu�by
mìsta Slavièína, s. r. o., s provozní dobou od
6:30 do 18:00 hodin, a to DENNÌ. Bohu�el,
i toto zaøízení se stává terèem vandalù, kteøí
s oblibou nièí zaøízení. Zakládají si ohníèky, ne-
váhají si donést z domu rùzné náøadí - napøíklad
pilku, aby mohli rozøezat potrubí, nebo znièili,
co se dá. Pøes veškeré úsilí se nedaøí pachatele
pøistihnout pøi èinu. Umístìní informaèní tabu-
le s provozní dobou na budovì WC bude ji� po
tøetí instalována, ale na jak dlouho??? Van-
dalismus je hlavní pøíèinou uzamèení tohoto
zaøízení v dobì, kdy by mìlo slou�it nám všem!

Mohli byste zvìøejnit, kdy je otevøeno ve-
øejné WC u parku? U� tolikrát se mi naskytl
pohled, jak nìkdo míøí k záchodku a ten je
uzamknut. Takto zklamaná osoba je nucena
zneèistit park…

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

Délka praxe musí být splnìna v prùbìhu 8 let bezprostøednì pøedchá-
zejících jmenování do funkce.

11
16. dubna 2007

Mìstský úøad Slavièín, Odbor správní, podatelna
Osvobození 25, 763 21 Slavièín

- vysokoškolské vzdìlání (min. bakaláøského stupnì)
- øidièský prùkaz sk. B
- znalost práce na PC
- znalost správního øádu, zákona o obcích, problematiky veøejné správy

a pøíslušných zákonù
Uchazeè podá písemnou pøihlášku. Pøihláška uchazeèe musí obsahovat
tyto nále�itosti:
a) jméno, pøíjmení a titul uchazeèe,
b) datum a místo narození uchazeèe,
c) státní pøíslušnost uchazeèe,
d) místo trvalého pobytu uchazeèe,
e) èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-

li o cizího státního obèana,
f) datum a podpis uchazeèe.
K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:
a) �ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a o

odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností,
b) výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší ne� 3 mìsíce; u cizích

státních pøíslušníkù té� obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, dolo�í se bezúhonnost èestným prohlášením,

c) ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosa�eném vzdìlání.

Ve Slavièínì dne 21. bøezna 2007

Platová tøída odpovídající druhu práce:
Lhùta pro podání pøihlášky:
Místo a zpùsob podání pøihlášky:

Adresa, na kterou se pøihláška odesílá:
Jiné po�adavky :

Ing. Jaroslav Konèický, starosta mìsta Slavièín

Starosta mìsta Slavièín vyhlašuje VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
(dle § 7 zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù)
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Zastupitelstvo mìsta Slavièín na svém III. zasedání dne 21. února 2007
schválilo rozpoèet Mìsta Slavièín na rok 2007.

Rozpoèet byl schválen v souladu se zákonem o obcích a zákonem o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù tak, aby byly finanènì
zabezpeèeny èinnosti a úkoly, které mìsto zajiš�uje a finanèní vazby na
zøizované pøíspìvkové organizace a na další subjekty, které jsou pøíjemci
dotací nebo pøíspìvkù z rozpoètu mìsta.

PØÍJMY

Rozpoètové pøíjmy 2007 celkem 82 227

Celkem finanèní zdroje 90 906

v tis. Kè

Daòové pøíjmy (podíly na výnosech daní) 47 800
Místní a správní poplatky 1 060
Platby za slu�by - svoz odpadu 1 770

- ostatní èinnosti mìsta 537
Pronájmy 3 781
Úroky, pokuty, poplatky 680
Splátky poskytnutých pùjèek 891
Prodej pozemkù 200
Neinvestièní dotace:
ze SR - školství, státní správa 4 019

- sociální dávky 7 104
z EU - fond mikroprojektù 273
od obcí a mìst 1 062
Investièní dotace:
ze SR - dùm s chránìnými byty Nevšová 1 800
z EU - rekonstrukce Sokolovny z r. 2006 4 555

- vìdeckotechnický park Slavièín 5 995
Zlínský kraj - projektové dokumentace 300

Zùstatek finanèních prostøedkù z min. roku 1 822
Pøevody z úèelových fondù mìsta 474
Krátkodobý pøeklenovací úvìr 6 383

Pøíjmy bì�ného roku 2007:

Zapojení dalších finanèních zdrojù:

VÝDAJE v tis. Kè

Místní komunikace, chodníky, parkovištì 4 415
Pøíspìvek na dopravní obslu�nost 360
In�enýrské sítì (kanalizace, vodovody, plynovody) 783
Vysokorychlostní internet 190
Mateøské školy 2 289
Základní školy 5 910
Mìstské kino 386
Mìstská knihovna 1 385
Mìstské muzeum 137
Zpravodaj 300
Kultura (kulturní akce, Sokolovna, Infocentrum) 2 075
Komise pro obèanské zále�itosti 110
Høištì, sportovištì, koupalištì 918
Granty (sport, kultura, volný èas dìtí) 1 100
Dùm dìtí a mláde�e 371
Mìstská nemocnice 635
Výstavba bytù (Nevšová, splátky BD Centrum) 5 975
Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení 1 200
Vìdeckotechnický park Slavièín 6 763
Nebytové objekty (mimo objekty ve správì BTH) 1 742
Veøejné osvìtlení 2 114
Správa høbitova 485
Územní rozvoj (projekty, výkup pozemku) 3 450
Svoz odpadù, odpadové hospodáøství 2 610
Veøejná zeleò, veøejná prostranství, veø. WC 2 905
Výplata sociálních dávek a výpomocí 7 104
Pøíspìvky na sociální péèi (Charita, ústavy) 198
Pøíspìvky na narozené dìti 225

Výdaje bì�ného roku 2007:

Po�ární ochrana 981
Místní a státní správa (provoz, mzdové výdaje) 18 663
Úroky z úvìrù, bankovní poplatky 825
Vratky nevyèerpaných dotací z min. roku 369
Jmenovité výdaje místní èásti Nešová 384
Jmenovité výdaje místní èásti Divnice 266
Jmenovité výdaje místní èásti Hrádek 441
Rozpoètová rezerva 400

Úhrada splátek úvìrù a pùjèek 12 112
Pøevody do úèelových fondù mìsta 330

Rozpoètové výdaje 2007 celkem 78 464

Celkem finanèní potøeby 90 906

Rozpoèet na r. 2007 byl schválen jako schodkový
pøíjmy bì�ného roku 82 227 tis. Kè
výdaje bì�ného roku 78 464 tis. Kè
saldo pøíjmù a výdajù bì�ného roku + 3 763 tis. Kè
s tím, �e splátky úvìrù a pùjèek ve výší 12 112 tis. Kè budou hrazeny
z tìchto zdrojù:
- kladné saldo pøíjmù a výdajù bì�ného roku 3 763 tis. Kè
- zùstatky prostøedkù na úètech 1 966 tis. Kè
- pøijetí krátkodobého pøeklenovacího úvìru 6 383 tis. Kè

Bì�né provozní a mzdové výdaje 36 225 tis. Kè
Pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organizacím 8 958 tis. Kè
Dotace, granty a finanèní dary 2 191 tis. Kè
Sociální dávky a výpomoci 7 104 tis. Kè
Èerpání úèelových fondù mìsta 1 760 tis. Kè
Jmenovité výdaje - investice 18 994 tis. Kè

- opravy a údr�ba 2 832 tis. Kè

V investièních akcích je pro r. 2007 prioritou financování akcí zapo-
èatých v loòském roce:
- rekonstrukce bývalé školy v Nevšové na dùm s chránìnými byty

- 6 bytových jednotek (5 475 tis. Kè)
- vybudování Vìdeckotechnického parku Slavièín v areálu Prabos

(6 763 tis. Kè)
- dofinancování akcí zrealizovaných nebo pøipravených v loòském roce

- rekonstrukce místní komunikace v Hrádku, úpravy stravovacího
provozu v mìstské nemocnici, úpravy okru�ní køi�ovatky, zpracování
projektové dokumentace na odkanalizovaní místní èásti Divnice a na
sanaci skládky TKO

Nové jmenovité akce pro r. 2007:
- oprava pøístupového chodníku ke smuteèní síni

na høbitovì 290 tis. Kè
- vybudování parkovištì u „Vlárky“ 280 tis. Kè
- oprava MK Luhaèovská u èp. 211-253 160 tis. Kè
- oprava zídky bøehu Øíky u Zálo�ny 120 tis. Kè
- úpravy prostranství u ZŠ Vlára 56 tis. Kè
- opravy na budovách ZŠ Malé Pole a MŠ Vlára 88 tis. Kè
- rekonstrukce lávky pro pìší Slavièín - Divnice 100 tis. Kè
- doplnìní vybavení jednotek SDH
(Slavièín, Nevšová, Divnice, Hrádek) 258 tis. Kè

V pøípadì, �e bude Mìsto Slavièín úspìšné v získání dotací na nìkteré
z podaných projektù, jsou v rozpoètu vyèlenìny finanèní prostøedky na
dofinancování vlastních podílù mìsta na realizaci tìchto projektù:
- zahájení rekonstrukce Horákovy vily pro potøeby mìstské

knihovny podíl mìsta 450 tis. Kè
- bezbariérové úpravy budovy Speciální a praktické školy

v Hrádku podíl mìsta 630 tis. Kè
- sanace sesuvu pùdy v Divnicích podíl mìsta 141 tis. Kè

Rok 2007 není pro mìsto Slavièín rokem výrazných investic. Finanèní
prostøedky, které má mìsto v tomto roce k dispozici, slou�í zejména ke
krytí výdajù na investièní akce, které byly zahájeny nebo realizovány
a nesplaceny v roce 2006. Asi to známe všichni ze svého osobního �ivota
- kdy� jeden rok investujeme, další rok èi roky musíme splácet. Z tohoto

Výdaje rozpoètu 2007

RESUMÉ

ROZPOÈET MÌSTA SLAVIÈÍN NA ROK 2007

Schválené pøíjmy a výdaje rozpoètu Mìsta Slavièín na rok 2007:

Dokonèení na str. 5
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dùvodu jsou novì zahajované investièní akce ve skromném rozsahu
a jsou zamìøeny zejména do oblastí, které byly delší dobu na okraji zájmu
a kde se nedají oèekávat dotaèní peníze.
Rok 2007 je i proto zamìøen zejména na pøípravu projektù, které budeme
chtít uplatnit k èerpání z fondù EU. Tato pøíprava je organizaènì i fi-
nanènì pomìrnì nároèná, ale vìøíme, �e se nám v budoucnu vyplatí.

Ing. Jaroslav Konèický, starosta
Ing. Miroslava Studénková, vedoucí ekonomického odboru

Vá�ení spoluobèané, vìnujte, prosím, pozornost následujícím infor-
macím o tøídìní skla na bílé a barevné. Po dohodì s ing. Josefem
Gabryšem, øeditelem spoleènosti JOGA Luhaèovice, s. r. o., která nám
zajiš�uje svoz komunálního odpadu, zahajujeme od

. Jedná se o velký zásah do systému komplexního
tøídìní odpadu ve Slavièínì, do kterého budeme muset investovat cca
200 tis. Kè. Tyto finanèní prostøedky jsou potøebné na zakoupení nádob
pro bílé sklo. Tøídìní skla bude zavedeno nejenom ve Slavièínì, ale
i v místních èástech Hrádku, Nevšové a Divnicích.

Upozoròujeme, �e bílé (èiré) okenní tabulové sklo se bude tøídit jako
bílé sklo do 1100l kontejnerù a 240l nádob na bílé sklo. Tyto nádoby
budou bílé s nálepkou „bílé sklo“. V rodinných domcích se mù�e tøídìní
skla provádìt i do bílých pytlù, které jsou k dispozici na odboru �ivotního
prostøedí a správy majetku u p. Magdaleny Saòákové. Vìøím, �e k tomuto
druhu tøídìní pøistoupíte zodpovìdnì a spoleènì tak budeme moci
likvidaci odpadu zabezpeèovat za pøijatelné finanèní náklady. Tøídìní
skla je nezbytnou podmínkou, která vychází ze skuteènosti, �e výkupny
skla pøijímají sklo pouze vytøídìné na bílé a barevné. Zda se nám tuto
podmínku podaøí splnit a zda bude tøídìní kvalitní, bude zále�et na
peèlivosti Vás, obèanù.

1. 4. 2007 tøídìní
skla na bílé a barevné

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

V rámci jarního úklidu našeho mìsta budou
v ní�e uvedených termínech a místech
rozmístìny velkoobjemové kontejnery na
domovní odpad.

- ulice Luhaèovská (u RD è. p. 205)
- ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
- køi�ovatka ulic �i�kovská - Tr�ní

- u Speciální školy
- u RD Palkovièových

køi�ovatka ulic Nad Výpustou - Pøíèná
- køi�ovatka ulic Mladotická - Úvoz
- ulice Jasmínová (za RD ing. Fojtíka)
- Lukšín (u Piveèkového lesoparku)

prostranství pøed Klempíøstvím p. Luky

Upozoròujeme obyvatele našeho mìsta,
�e do tìchto pøistavovaných kontejnerù

- napø. olovìné akumulátory, olejové
filtry, upotøebené motorové a pøevodové oleje,
kyseliny, záøivky, lednièky, televizory, moni-
tory, domácí elektroniku apod.
(listí, tráva, posekané keøe nebo vìtve atd.).
Nebezpeèné odpady je mo�né pøedat pouze pøi
pravidelných sbìrech provádìných firmou
JOGA Luhaèovice (2x roènì) nebo pøímo ve
sbìrném dvoøe v areálu Slu�eb mìsta Slavièína,
s. r. o. a ve sbìrném dvoøe u kotelny sídlištì
Malé Pole.

Pondìlí, støeda, pátek 6:00 - 16:30 hod.
Úterý, Ètvrtek 6:00 - 15:00 hod.
První sobota v mìsíci 8:00 - 12:00 hod.

Pondìlí - pátek 9:00 - 16:00 hod.
Sobota 8:00 - 12:00 hod.

V termínu 30. 3. - 2. 4. 2007

V termínu 3. 4. - 5. 4. 2007

Slavièín

Hrádek
Divnice

Slavièín
-

Hrádek
-

Otvírací doba sbìrného dvora v areálu
Slu�eb mìsta Slavièína, s. r. o.

Otvírací doba sbìrného dvora u kotelny
na sídlišti Malé Pole

nelze
v �ádném pøípadì odkládat nebezpeèné
odpady

a bioodpad

Slu�by mìsta Slavièína, s. r. o.

Dokonèení ze str. 4
Ve Slavièínì rozšiøujeme
tøídìní komunálního odpadu

Do bílého pytle
a bílého kontejneru 1100 l
na bílé (èiré) sklo :patøí

Jakékoliv barevné sklo
a støepy, olovnaté sklo,
drátoskla, zrcadla
lepená, barvená a opálová skla,
obrazovky, keramika,
záøivky

POMOZ I TY �IVOTNÍMU PROSTØEDÍ
ZAPOJ SE DO TØÍDÌNÍ SKLA
NA BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO

VE SLAVIÈÍNÌ

Bílé sklo a støepy, �árovky,
zrcadla, drátìné sklo, lepená,
barvená a opálová skla,
prùhledné(bílé) tabulové
okenní sklo,obrazovky,
keramika, záøivky, sklenìné
obaly od nebezpeèného odpadu

Barevné sklo a støepy kromì
olovnatého skla, barevné
lahve od nápojù, ovocných
š�áv, lihovin, oleje,
prùmyslové barevné sklo
a støepy

Bílé (èiré) sklo a støepy, barevné
sklo a støepy, tabulové okenní
sklo, bílé nebo barevné obalové
sklo, obrazovky, záøivky,
sklenìné obaly
od nebezpeèného odpadu

Olovnaté, lepené,
opálové a barvené sklo,
drátosklo, keramika,
zrcadla, porcelán

JARNÍ ÚKLID

Vá�ení spoluobèané,
chtìli bychom vás informovat o mo�nosti vyu�ívat novì

zakoupený invalidní vozík, který bude umístìn v lékárnì v budovì
Polikliniky ve Slavièínì. Vozík by mìl slou�it imobilním
obèanùm, jejich� vlastní vozík se obtí�nì nebo vùbec nedostane
do výtahu na poliklinice, ale také tìm, kteøí se doèasnì obtí�nì
pohybují a uvítají tak pomoc vozíku pøi pøesunu od auta èi výtahu
do ordinací praktických èi odborných lékaøù. Obsluha v lékárnì
ráda na vy�ádání zmínìný vozík zapùjèí. Provozní doba v lékárnì
od pondìlí do pátku je v èase 8 - 16:30 hodin.

Mgr. Jana Adámková

5

Zapùjèení vozíku bude vítanou slu�bou

Bílé (èiré) sklo a sklenice,
èiré láhve od jogurtù,
zavaøenin, zeleniny, kompotù,
prùhledné (bílé) tabulové
okenní sklo nevratné
èiré láhve a støepy,
bílé (èiré) obalové sklo

,

Do bílého pytle a bílého
kontejneru 1100 l
na bílé sklo :nepatøí

Do zeleného pytle
a kontejneru 1100 l
na barevné sklo :nepatøí

Do zeleného pytle
a zeleného kontejneru
1100 l na barevné sklo :patøí

Do èerného pytle a nádob
na zbytkový odpad

:nepatøí

Do èerného pytle
a nádob na zbytkový
odpad :patøí
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Výtvarnì ekologickou soutì� pro �áky základních škol ve vìku 8 - 11 let uspoøádala spoleènost Zlínská
vodárenská spolu se svou mateøskou spoleèností Veolia Voda, èlenem vodohospodáøské divize spoleènosti
Veolia Environnement.

Regionálního kola mezinárodní soutì�e se na Zlínsku zúèastnilo 15 škol se 40 tøídami. V letošním ji�

I malou mincí lze podpoøit velkou vìc

3. roèníku soutì�e mìli �áci za úkol ztvárnit vztah èlovìka
a pøírody tak, �e namalovali obrázek masky, k ní� napsali
krátký pøíbìh. Prùvodcem v soutì�i byl zápisník plný
informací a nápadù, v nìm� dìti skrze legendy, mýty,
zvyky a rituály poznaly charakteristické èinnosti pro
národy rùzných svìtadílù.

Slavnostní vyhlášení se uskuteènilo na Svìtový den
vody - ve ètvrtek 22. bøezna v kinì Kvìten v Malenovicích.
Vìcné ceny, které vìnovala spoleènost Zlínská vodá-
renská, pøedali dìtem zástupci mìsta Zlína a spoleènosti
Zlínská vodárenská. Dìti své projekty prezentovaly pìti-
èlenné porotì, která kromì výtvarné a grafické èásti hod-
notila i slovní projev dìtí. Souèástí slavnostního vyhlášení
bylo i promítání dokumentu o práci dìtí na projektech.
Film zachytil všechny soutì�ící kolektivy pøi malování
návrhu masky, která má pøedstavovat vztah èlovìka
s pøírodou nebo pøi psaní krátkého pøíbìhu do 500 slov.

Soutì�e se úèastnili i �áci ètvrtých a pátých tøíd ZŠ
Slavièín Vlára a 3. a� 5. roèníky ZŠ ve Štítné nad Vláøí.

Vítìzný projekt poputuje do národního kola soutì�e,
které se uskuteèní v 1. dubnovém týdnu. Projekt nejúspìš-
nìjší tøídy z ka�dé zemì bude u pøíle�itosti Svìtového dne
�ivotního prostøedí a týdne pro výchovu k udr�itelnému
rozvoji UNESCO v prvním èervnovém týdnu vystaven v
Muzeu Branly v Paøí�i. Zástupci vítìzné tøídy se zúèastní
slavnostního otevøení výstavy a mezinárodního setkání
dìtí v Paøí�i, kde pro nì bude pøipraven zajímavý program.
Cenou pro vítìze národního kola, kterou vìnuje Veolia
Voda, bude jednodenní výlet pro celou tøídu.

Zlínská vodárenská, a. s.
- Váš dodavatel vodárenských slu�eb

Ve i ve jsme
zastihli �áky pøi výtvarné výchovì. Dìti
malují návrhy masek, které mají vyjadøovat
vztah mezi èlovìkem a pøírodou. �áci se
mohou inspirovat v lidových pøíbìzích,
legendách nebo písních, které vyjadøují naši
kulturu. Soutì�e se toti� úèastní 30 rùzných
zemí. (foto autor)

Slavièínì Štítné nad Vláøí

Mu�i - Moravskoslezská divize - E:

Mu�i - Okresní pøebor mu�i B:

Dorost - mladší a starší - Krajský pøebor:

�áci - mladší a starší - Krajský pøebor:

Pøípravka - mladší a starší - Krajská soutì�, sk. B:

Ne 1. 4. 10:15 hodin Slavièín - Napajedla
Ne 15. 4. 10:15 hodin Slavièín - Baník Albrechtice
Ne 22. 4. 10:15 hodin Slavièín - Kravaøe

Ne 1. 4. 16:00 hodin Slavièín - Val. Klobouky
Ne 8. 4. 10:00 hodin Slavièín - Štípa
Ne 22. 4. 16:30 hodin Slavièín - Bøezová

So 14. 4. 10:00 hodin, 12:15 hodin Slavièín - Morkovice
So 28. 4. 10:00 hodin, 12:15 hodin Slavièín - Hluk

So 7. 4. 10:00 hodin, 11:45 hodin Slavièín - Vlachovice
So 28. 4. 10:00 hodin, 11:45 hodin Slavièín - Luhaèovice

Po 2. 4. 16:00 hodin Slavièín - Luhaèovice
Po 16. 4. 16:00 hodin Slavièín - Kunovice
Po 30. 4. 16:00 hodin Slavièín - Bojkovice

Humanitární organizace ADRA poøádá v po-
lovinì dubna celorepublikovou sbírku na podporu
svých projektù. Konkrétnì 18. dubna 2007 budou
moci také obèané Slavièína potkávat dobrovolníky
ADRA. Sbírka ve prospìch ADRA je pojmenována
„Pomáhat mù�e ka�dý".

ADRApomáhá nejen pøi mimoøádných událostech
v ÈR, ale i ve svìtì. Realizuje také celou øadu
rozvojových projektù. Touto celorepublikovou
sbírkou navazuje ADRA na tradici pravidelných
sbírek v období Velikonoc. Z jejich výtì�ku byly
financovány zahranièní i domácí projekty v celkové
hodnotì témìø šestnácti milionù Kè. Tedy napøíklad
povodnì v ÈR, zemìtøesení v Pákistánu a Iránu,
rozvojové projekty na Balkánì a podobnì.

Tøetina sbírky bude pou�ita na projekty reali-
zované v jednotlivých regionech ÈR, tøetina je
pøipravena pro okam�itou pomoc pøi mimoøádných
krizových událostech doma i ve svìtì a poslední èást
je urèena na dlouhodobé zahranièní rozvojové
projekty. V tìch jsou kupøíkladu zahrnuty projekty
podpory prevence v boji proti AIDS v Kambod�i.
Ka�dý dárce, který v období Velikonoc podpoøí
uvedené projekty minimální èástkou 30 Kè, obdr�í
praktický dárek.

Èástka tøiceti korun není náhodná. Je symbolem
jednotlivých dnù v mìsíci, pravidelného denního
odkládání drobných prostøedkù na dobroèinné úèely.
Mince dennì vìnovaná pro dobrou vìc, stane-li se
návykem více lidí, mù�e mít v koneèném dùsledku
podobu velké pomoci. Veøejnost bude o výsledku
sbírky, jejím pou�ití a obecnì o projektech ADRA
informována prostøednictvím médií a na stránkách

.
ADRAÈR pùsobí v Èeské republice od roku 1992.

Pomáhá lidem v nouzi v zahranièí i u nás. Pracovníci
humanitární organizace ADRA si velmi vá�í všech
drobných pøispìvatelù a podporovatelù její práce
a jsou si vìdomi, �e bez jejich praktických projevù
dùvìry by tì�ko mohli pomoci uskuteènit mnohé
projekty.

www.adra.cz

Vratislava Bilová

Masky kolem svìta

Rozpis zápasù FC TVD Slavièín:

6

Touto cestou bychom chtìli podìkovat
Jednotì Orel za ochotu bezplatnì propùjèovat
prostory Orlovny pro naše aktivity.

Máme zde mo�nost si s klienty
zacvièit a nebo jen tak .
Naší poslední ,,akcí“, která
se zde konala, bylo Zá-
bavné odpoledne v
maskách, kde naši
klienti a dìti mìli
mo�nost si zasou-
tì�it, zatancovat a za-
zpívat. Pøichystáno
bylo i malé obèerstvení.

Mezi všemi panovala
výborná nálada a ka�dý si

,, “

odnesl v srdíèku radost z pøíjemnì pro�itého
odpoledne.

Úplná radost by ale nebyla bez sladké
odmìny a drobnosti na konec, proto

patøí dík tìmto sponzorùm:
Pekárna Ora, Potraviny Elva,

Potraviny Mona, Kvì-
tináøství Horák a Ob-
èanské sdru�ení Pøátelé
z lásky.

Velký dík patøí i do-
brovolníkùm, bez nich

by to nešlo.
Za Denní centrum

Maják
Marcela Šmotková

Velký dík…

Pøátelé z lásky, sdru�ení rodin s handicapo-
vanými dìtmi ve Slavièínì a jeho blízkém oko-
lí, dìkuje touto cestou èlenkám ÈS� ve Slavi-
èínì - „fašankáøùm“ za finanèní èástku 3 000
Kè, kterou pou�ije na akce poøádané našim
sdru�ením. Ivana Sukaná

Kdy:
Kde:

16. dubna 2007

21. dubna 2007, od 9:00 h
R&D klub, L. Výducha 875

Pøihlášky a další info:
orel.slavicin@seznam.cz nebo
telefonicky: 739 912 604, uzávìrka
pøihlášek:
Startovné za úèastníka: 50 Kè
Rakety je mo�né si za poplatek
vypùjèit pøímo na místì.

P O D Ì K O V Á N Í

Centrum denních slu�eb
Domovinka v Hrádku

se chystá uspoøádat 12. 5. 2007 zájezd na

Zájemci se mohou pøihlásit do konce dubna
na tel. 577 341 444, mob. 732 951 512

nebo osobnì v Hrádku na penzionu è. 235.

termální koupalištì Podhajská.

Orel jednota Slavièín
Vás zve na:

Squashový turnaj jednotlivcùSquashový turnaj jednotlivcù



Víte, �e…

Zpráva o zmìnì, která se týká letního dìtského tábora
urèeného dìtem staršího školního vìku. Zmìna se týká dvou
hlavních údajù, a to místa konání a termínu; platí
tedy definitivnì: místo konání: Rusava, termín konání:
18. - 28. 8. 2007.

�

�

Modeláøi - a nejen slavièínští, ale v podstatì z celé Moravy, si
u�ívali víkend ve dnech 9. - 11. bøezna 2007 u nás ve Slavièínì?
O této akci se doètete na jiném místì našeho mìsíèníku.
Chci podìkovat Tomáši Hájkovi a Ing. Martinu Procházkovi

(externím pracovníkùm našeho zaøízení) za velmi
peèlivou pøípravu, promyšlenou organizaci a vlastní
realizaci této akce. Kdybych je mohla oznámkovat,
urèitì bych jim dala jednièku s hvìzdièkou - a
navrch ještì pochvalu. Je prima, �e jsou mezi námi
lidé, kteøí se doká�ou, v tom nejpozitivnìjším
smyslu slova, zapálit pro urèitý zájem, koníèek.

A ještì víc prima je, �e doká�ou pro svùj koníèek nadchnout
i druhé - dìti, mláde�. A nejen to. Dovedou je dobøe vést tak, aby
se mnohému nauèili, prostì pøedali tím nejlepším zpùsobem své
zkušenosti a dovednosti. Malých, mladých modeláøù pøibývá a je
pøíjemné, �e pøímo úmìrnì pøibývá ka�doroènì i poèet ocenìní
z veøejných soutì�í a výstav.

V souèasnou dobu pøipravujeme dva vìtší projekty na podporu
èinnosti našeho zaøízení v celkovém objemu cca 140 tisíc Kè?
Chystáme ale i menší projekty, za stejným úèelem.

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

Zájemci se mohou nadále hlásit do kurzù:

Novì jsme pøipravili 2 - 4mìsíèní jazykové kurzy: Angliètina pro
mírnì pokroèilé a Nìmèina pro mírnì pokroèilé (posílení gramatiky,
rozšíøení slovní zásoby, konverzace) a Obchodní nìmèina pro
pokroèilé.

je:
mimo tuto dobu po dohodì s pracovníky nadace v pra-

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

Základy ovládání PC,
Ovládání programù WORD a EXCEL, Tvorba prezentací v programu
POWER POINT, Ovládání programu COREL, Základy daòové evi-
dence, Zdravotnický kurz první pomoci, Keramika, jednodenní moti-
vaèní semináøe na téma Jak se ucházet o zamìstnání a Komunikace.

Zájemci se mohou hlásit v sídle nadace na Horním námìstí 111, nebo
telefonicky na èíslech 577 342 822, nebo 739 095 315. Aktuální
informace o aktivitách støediska mù�ete dostat osobnì v nadaci, nebo na
výše uvedených telefonních èíslech a na webových stránkách NJP

.www.pivecka.cz B. Filáková, øeditelka NJP

PROJEKT "VZDÌLÁVACÍ STØEDISKO NADACE JANA PIVEÈKY"
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,
MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJAZLÍNSKÝM KRAJEM

Okresní kolo

Krajské kolo

Dne 7. 3. 2007 se konalo v Napajedlech okresní kolo soutì�e v ko-
morní høe smyècových nástrojù. Na se ve své kategorii umístilo
komorní trio s pøevahou smyècových nástrojù ve slo�ení a

, housle a , klavír. Soubor
pøipravila paní uèitelka Hana Petrù.

Ani v krajském kole, které se konalo 13. 3. 2007 ve Zlínì, se �áci
slavièínské Základní umìlecké školy neztratili a v silné konkurenci
dosáhli krásných výsledkù:

V kategorii se komorní trio ve slo�ení a
- zobcové flétny a - cemballo

umístilo na krásném . Soubor pøipravil pan uèitel Radim Knopp.
V kategorii pak klarinetové trio ve slo�ení ,

a vybojovalo s po-
stupem do celostátního kola, které se bude konat 13. - 15. 4. ve Vysokém
Mýtì. Soubor pøipravila paní uèitelkaAnna Frajtová.

Obìma souborùm blahopøejeme a tomu postupujícímu budeme dr�et
pìsti pøi jejich dalším mìøení sil.

2. místì
Šárka Borová

Eliška Strejèková Veronika Ku�elová

I.c Tereza Machù Kateøina
Skládalová Zuzana Štìpanèíková

2. místì
III.a Barbora Durïáková

Alena Filipèuková Kristýna Maryášová 1. místo

Mgr. Jana Jakúbková

Informace Vzdìlávacího støediska Nadace Jana Piveèky

Letošní zima nepøinesla dìtem mnoho pøíle�itostí k zimnímu
sportování a vy�ití. Mo�ná i proto byla úèast dìtí i dospìlých na
karnevalu poøádaném naší školou 24. 2. 2007 tak velká. Byla to úspìšná
akce i díky moderátorkám, našim bývalým �ákyním, Danuši Konèické
a Veronice Sommerové. Snad ka�dé z dìtí si odneslo nìjakou cenu
z tomboly. Tímto bychom chtìli podìkovat všem sponzorùm, kteøí nám
na karneval pøispìli.

Michaela Jankù získala 1. místo v okrskovém kole recitaèní soutì�e
v kategorii 4. -5. tøíd a postoupila do okresního kola v Napajedlích.

Mgr. Dana Sláèíková

Základní umìlecká škola ve Slavièínì srdeènì zve
na koncert novì zalo�eného

Kdy: Pátek 20. dubna 2007 v 18:00 hod.
Kde: Sál Sokolovny
V programu zazní skladby autorù swingové, rockové èi muziká-
lové hudby: G. Gershwina, J. Je�ka, A. Bilka, P. Jandy èi M. �birky
a dalších.

Školního orchestru ZUŠ

a DPS Tuèòáci

Úspìchy Základní umìlecké školy Slavièín
v soutì�ích komorních souborù

VÝTVARNÁ SOUTÌ� - kategorie

Téma:

LITERÁRNÍ SOUTÌ� - kategorie

Téma:

Soutì�ní práce s identifikaèním štítkem se pøijímají do
konce mìsíce dubna v mìstském infocentru.
Nále�itosti oznaèení na štítku:

1. dìti pøedškolní vìk
2. dìti mladší školní vìk (po 5. tøídu)

1. mláde� starší školní vìk - (po 9. tøídu základní školy)
2. studenti støedních škol

1. Název práce, 2. Jméno a pøíjmení autora, místo bydlištì,
3. Vìk, 4. Název školy

Moje setkání s panem prezidentem

„Snad nic není pro politiku, ale i pro �ivot tak
dùle�ité, jako poznávat lidi“ aneb setkání s prezidentem po 83
letech

„Není státníkem ten, kdo nevidí aspoò kus
cesty dopøedu a nepøipravuje vývoj budoucích let “

T. G. Masaryk:

T. G. Masaryk:
.

Dne 20. dubna 2007 ve 13:00 hodin se uskuteèní
KURZ ŠITÍ PANENEK na Charitì sv. Vojtìcha ve Slavièínì.

Tìšíme se na Vás!

Základní škola Malé Pole - informujeme

Zdenka Odehnalová

MO ÈSZ poøádá ve dnech 12. a 13. dubna

v dobì od 12 do 18 hodin v Orlovnì.

JARNÍ BAZÁREK

(POZOR - pøíjem je omezen na poèet 30 ks)

Mìsto Slavièín, Gymnázium Jana Piveèky
a galerie cukrárny Jasmín vyhlašují

VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTÌ�
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Gymnázium Jana Piveèky
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Odborný semináø �ákù na
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom
Dne 13. 3. 2007 jsem se jako zástupce

�ákovského parlamentu zúèastnila výletu do
Dubnice nad Váhom. Ihned po pøíjezdu jsme se
vydali do místního gymnázia, se kterým naše
škola spolupracuje ji� dva roky. Pøivítání bylo
velmi milé a vøelé.

Nejdøíve jsme, k mému velkému pøekvapení,
hráli hry. Ne, opravdu to nebyly karty nebo
nìco podobného, nýbr� hry logické, zamìøené
na vnímání èlovìka. Celkovì mì nadchl pøístup
uèitelù, kteøí u svých �ákù kladli dùraz právì na
logiku, vnímání a postøeh.

Poté jsme se rozdìlili na tøi skupiny. První
absolvovala pøednášku z chemie, druhá z biolo-
gie (následnì se prohodily) a my, zástupci �á-
kovského parlamentu, jsme se seznámili s øeè-
nickým krou�kem a debatovali se slovenskými
studenty. Tématem tohoto semináøe bylo
„zdraví", a tak se prezentace týkaly krevních
skupin, dýchací soustavy a dentální hygieny.
Jedy a jejich úèinky byly zpracovány do
filmové podoby. Takté� jsme zhlédli „divadelní
pøedstavení" o henì pøírodním barvivu.

Po obìdì jsme se rozlouèili a vydali se
smìrem k našemu domovu. A myslím, �e i za
ostatní mohu øíct, �e se velice tìším na další
spoleèné setkání! Klára Hrnèiøíková, kvinta

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií. K jeho realizaci bylo vyu�ito
prostøedkù Fondu mikroprojektù spra-
vovaného Regionem Bílé Karpaty.

TØIÏTE!!!
Je tomu u� pár mìsícù, co jsem se spolu se tøemi studenty Gymnázia Jana Piveèky Slavièín

zapojila do soutì�e „Cesta do Evropského parlamentu“.
Zdárnì za sebou máme ji� ètyøi úkoly - srovnávání výrobkù dle vlastních kritérií, provìøování

znalostí práv spotøebitelù u obchodníkù, sestavení rodinného rozpoètu na mìsíc pro pìtièlennou
rodinu a vytvoøení prezentace analýzy vybraného tématu z oblasti odpovìdné spotøeby.

Pátým, posledním úkolem je vytvoøení reklamní kampanì. Problém, který jsme se rozhodli øešit
a který nás zajímá, je tøídìní odpadu. Naším cílem je, aby se tøídil odpad nejenom na našem
gymnáziu, ale aby se do tøídìní zapojili i obèané Slavièína.

V rámci kampanì jsme vytvoøili poèítaèovou prezentaci, kterou jsme pøednesli ve tøídách
ni�ších roèníkù na naší škole. Ve ètvrtek 22. února jsme provedli ve Slavièínì propagaci pod
názvem „Tøiïte odpad“, pøi ní� jsme veøejnosti rozdávali letáky.

Doufáme, �e jsme zaujali velké mno�ství lidí a podaøilo se nám je pøesvìdèit, aby odpad opravdu
a správnì tøídili. Proto: „Tøiïte odpad, abychom mìli èisté �ivotní prostøedí!“

Poøadatelem této soutì�e je organizace Generation Europe ÈR ve spolupráci se Sdru�ením
obrany spotøebitelù. Soutì� probíhá pod záštitou europoslankynì Zuzany Roithové.

Jana Kabelová, studentka G-4

Setkání chemikù
Dne 9. 3. 2007 se v rámci mezinárodního

projektu „Spoleènou cestou ke spoleèným
cílùm" uskuteènila výmìnná stá� pedagogù
z partnerské školy Gymnázia v Dubnici nad
Váhom. Na naší škole jsme pøivítali pedagogy,
kteøí vyuèují chemii.

Hosty jsme seznámili s vybavením chemické
laboratoøe a novou interaktivní tabulí, která je
zde umístìna. Student sexty Josef Maryáš
pøedvedl technické zaøízení laboratoøe - ISES
systém na PC a práci s polarimetrem.

Bìhem spoleèné diskuze jsme si vymìnili
informace týkající se výuky chemie. Jednalo se
hlavnì o chemickou olympiádu, maturitní
semináø z chemie, blí�ící se maturity, metody
a formy výuky.

Studentka tøídy G-4 Monika Paúrová hostùm
prezentovala svou seminární práci, která
obsahovala chemické pokusy provádìné ve
školní chemické laboratoøi. Ukázala jim také
fotografie z Letního odborného soustøedìní
nejlepších chemikù z ÈR na Bìstvinì v roce
2005 a 2006.

Toto setkání bylo velkým pøínosem pro
všechny zúèastnìné. Získali jsme cenné
informace, které mù�eme vyu�ít pro další
výuku.

Mgr. Veronika Prchlíková, vyuèující chemie
Monika Paúrová, studentka G-4

„Spoleènou cestou ke spoleèným cílùm."

- Dne 9. 3. probìhlo školní kolo Støedoškolské odborné èinnosti. Vítìzové postupují do kola
okresního.
- Studenti byli v Diepoltzu. Od 16. 3 - 25. 3. navštívili studenti partnerskou školu v Diepoltzu,
jednalo se o výmìnnou stá�. Program byl tentokrát zamìøen na téma Sportem proti rasismu.
- Od 18. 3. do 23. 3. probìhl výjezdní stacionáø �ákù kvinty a G-1. Stacionáø byl zamìøen na
výuku základních ly�aøských dovedností, výuku anglického jazyka, regionálního umìní, historie
a geografie.
- Všichni uèitelé gymnázia se v prùbìhu bøezna zúèastnili školení k novým maturitám, podle
kterých by mìli studenti ukonèovat studium od roku 2008.

Studenti pøi semináøi Uèitelé pøi diskuzi o pøedmìtu chemie

své umìní v ovládání nástroje i své pìvecké mistrovství a pøispìli k dobré pohodì, a tím
i k prohloubení pøátelství se slovenskými sousedy. MaRu (foto archiv MIC)

Dne 27. ledna poøádali naši slovenští
pøátelé v Lúkách pod Makytou setkání
pøátel oblíbených tahacích harmonik
- heligonek. Tohoto festivalu se
zúèastnili také dva zástupci z Moravy,
z nich� jeden byl pan Ladislav Beran ze
Slavièína, ve spoleènosti zpìváka
Luboše Fraita z Lipové. Úèinkování
bylo nesoutì�ní, vystupující pøedvedli

S písnièkou pøes hranice
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Gymnázium Jana Piveèky
- Mimoøádného úspìchu dosáhla Nela Zimèíková ze tøídy septimy, kdy� v okresním kole

olympiády z anglické konverzace skonèila na 2. místì.
- Vojtìch Miklas zvítìzil v okrskovém kole recitaèní soutì�e a postupuje do okresního kola.

Natálie Kolegová z primy skonèila v té�e soutì�i na 3. místì.
- Dru�stvo dívek zvítìzilo v okresním kole ve volejbalu a postupuje do kola krajského.
Všem studentùm dìkujeme za vzornou reprezentaci školy a mìsta Slavièína.

Aktivity školy
- Dne 9. 3. 2007 pokraèovaly další výmìnné stá�e mezi uèiteli s partnery na gymnáziu v Dubnici
nad Váhom v projektu INTERREG IIIA. Tentokrát se sešli ve Slavièínì uèitelé chemie a v Dubnici
uèitelé èeského a slovenského jazyka.
- Dne 13. 3. pokraèovaly v tomto projektu také výmìnné stá�e �ákù. Téma tohoto setkání bylo
Zdraví v kontextu pøedmìtù chemie a biologie. Pøi této pøíle�itosti se sešli také zástupci
�ákovských parlamentù a diskutovali o otázkách další mo�né spolupráce.
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seniory, a ve 3 typových - plasti-
kové modely, - papírové modely
a kategorie do které spadaly i modely
vyrobené ze døeva. Letošní roèník byl
výjimeèný tím, �e nad ním pøevzal záštitu
pøedseda svazu letcù ÈR plk. v záloze Ing.
Stanislav Filip.

Paralelnì probíhala i výstava poøádaná k 88.
výroèí zalo�ení ÈS letectva, vìnovaná našim
letcùm i pozemním jednotkám v zahranièním
odboji za 2. svìtové války. Autorem této
výstavy je pøedseda brnìnské odboèky svazu
letcù ÈR plk. v záloze PhDr. Oldøich Rampula.

Na hlavní den konání akce byl pøipraven i
doprovodný program Klubu vojenské historie
- „Army-Parku Slavièín“. Dále ukázka zbraní
a uniforem z 2. svìtové války klubu pøátel
vojenské historie Maxim. Ukázka vojenské
techniky z Veterán Car Club Zlín, hasièské
techniky z Hrádku. Ukázka zbraní a vybavení
bojových skupin - Deratizators
Slavièín a - 10th Mountain Division
Bánov a bojová skupina Karpaty.

Odpoledne námi pozvaní hosté plk. v záloze
PhDr. Oldøich Rampula, pplk. ve výslu�bì
Alois Dubec, pplk. Dr. Stanislav Mikula, Klub
výsadkových veteránù - poboèka Uherský
Brod a starosta mìsta Slavièína pan Ing.
Jaroslav Konèický, v doprovodu èestné strá�e
v dobových uniformách a s èeskoslovenskou
vlajkou, vzdali poctu a polo�ili vìnec u pa-
mìtních desek našich váleèných hrdinù - plk.
Jaroslava Šály, pplk. Josefa Šebestíka a u hro-
bu našeho nejlepšího váleèného letce pana plk.
Josefa Stehlíka v Bratøejovì, v doprovodu jeho
�eny paní Marie Stehlíkové.

Wyhazovák
Zoubek

Speciální

paintboll
airsoft

V pozdních odpoledních hodinách zaèala
nejdùle�itìjší èást celé akce, a to hodnocení
více ne� 300 vystavených modelù, porotou 13
profesionálních rozhodèích. Jednotliví èlenové
byli vybráni z rùzných modeláøských klubù z
celé Moravy. Hodnocení bylo provádìno dvo-
jím zpùsobem. Ve vìkových kategoriích mladší
�ák (do 12 let) a starší �ák (do 15 let) a u plasti-
kových modelù bylo hodnoceno bodovacím
systémem. U všech ostatních modelù byl
pou�it systém „líbí-nelíbí“. Hodnocení bylo
ukonèeno a� v pozdních noèních hodinách.

Tato dvoudenní akce byla ukonèena ne-
dìlním vyhlášením výsledkù. Bylo rozdáno na
120 diplomù. Z celé øady ocenìní bych chtìl
uvést cenu pro nejmladšího modeláøe, resp. pro
nejmladší modeláøku - sedmiletou Adélu
Hovìzákovou z klubu DDM Bojkovice. I ti,
kteøí se neumístili na nìkterém z prvních tøí
míst, si domù odnesli alespoò pamìtní list.

Pøijmìte naše
pozvání do školy

Úspìch na mezinárodní úrovni

Zveme všechny rodièe našich �ákù i �ákù z
okolí, zveme malé pøedškoláky a jejich rodièe
na
(7:45 - 10:30, budova I. stupnì Základní školy
Slavièín Vlára). Vítáni budou všichni, kteøí do-
sud nemìli mo�nost naši školu poznat. Bìhem
své návštìvy se nejen seznámíte s prostøedím
školy, tøídami a odbornými uèebnami, ale mù-
�ete se podívat také do výuky v jednotlivých
roènících I. stupnì. Ochotnì Vám odpovíme na
Vaše pøípadné dotazy a podáme Vám informace
o výuce, aktivitách a mo�nostech, které naše
škola nabízí.

Naše dìvèata hrají florbal od roku 2005. Po
dvou letech poctivého tréninku se dostavují
úspìchy. Ve své kategorii patøíme k nejlepším
dru�stvùm ji�ní Moravy. Ze tøí odehraných
turnajù jsme dva vyhrály a v jednom obsadily
druhé místo. Radost máme i z toho, �e mù�eme
naši školu a zároveò mìsto Slavièín repre-
zentovat i na mezinárodní úrovni. Ve dnech
16. - 17. 3. 2007 jsme se zúèastnily III. roèníku
mezinárodního Velikonoèního turnaje Karpat-
ské interligy ve florbalu v Nemšové na Sloven-
sku. Naše dìvèata svou vynikající hrou, nasaze-
ním a touhou po vítìzství nadchla diváky, ale
hlavnì pøekvapila soupeøky. Porazilo je pouze
dru�stvo Nemšové (hrají slovenskou ligu �en)
a juniorky z Valašských Klobouk. V kategorii
základních škol vyhrály všechny zápasy a obsa-
dily tak celkovì 3. místo.

Dìvèatùm blahopøejeme a dr�íme palce do
dalších turnajù.

Den otevøených dveøí 17. dubna 2007

Kolektiv uèitelek I. stupnì ZŠ Slavièín Vlára

Ing. Milena Novotná

Svátek modeláøù ve Slavièínì

Bìhem dvou dnù konání výstavy si ji pøišlo
prohlédnout na tisíc lidí, mohli zde zhlédnout
modely nejen letadel, bojové techniky od první
svìtové války a� po souèasnost, ale i ukázky
architektury a lodí z nejrùznìjších materiálù.

Celý tento nejen modeláøský svátek by nebyl
tím, èím byl, kdyby nebylo lidí podílejících se
na organizaci, na realizaci, ale také díky
sponzorùm. Nutná èást díkù patøí také klubùm a
èlenùm jednotlivých skupin, kteøí se pøijeli
ukázat a prezentovat své nadšení a zapálenost
pro historii, a tradice ÈS armády. Rád bych
podìkoval Mìstu Slavièín i starostovi panu Ing.
Jaroslavu Konèickému, bez jejich� podpory by
se tato výstava nemohla uskuteènit. Ale hlavnì
bych chtìl podìkovat èlenùm klubu modeláøù
KM Slavièín v èele s jejich vedoucím Tomášem
Hájkem ( ),
DDM Slavièín s øeditelkou PaedDr. Zdenou
Odehnalovou a PhDr. Ladislavu Slámeèkovi za
pomoc pøi realizaci. Ji� dnes zaèínáme pomalu
plánovat nový 8. roèník této modeláøské sou-
tì�e, která by mìla probìhnout 8. - 9. 3. 2008.

Foto Pavel Meisl a Martin Procházka)

http://www.kmslavicin.de4you.cz

Za celý realizaèní team, øeditel soutì�e
Ing. Martin Procházka.

(

Ve dnech 10. - 11. bøezna 2007 v sále Soko-
lovny ve Slavièínì probìhl ji� sedmý roèník
modeláøské soutì�ní výstavy Slavièínský
šikula (http://slavicinskysikula.wz.cz). Tato
soutì� byla poøádána klubem KM Slavièín a
DDM Slavièín, pod kterým pùsobí. Bylo
vyhlášeno pøes 50 soutì�ních kategorií.
Soutì�ilo se ve ètyøech rùzných vìkových
kategoriích, od tìch nejmenších a� po ostøílené

je ji� minulostí, ceny nejlepším jsou rozdány.
Pøinášíme závìreèný pøehled výsledkù.

P-team 10 0 3 927,8 86 : 44
TVD 9 0 4 883,5 84 : 46
Camo 8 0 5 889,7 78 : 52
Mikho 6 0 7 852,8 52 : 78
Dorost 5 0 8 847,5 62 : 68
Prometal 5 0 8 860,7 54 : 76
Mayin pub 5 0 8 826,8 49 : 81
ZŠ-Vlára 4 0 9 852,2 56 : 64
Radnice 4 0 9 796,2 44 : 86
SV 2 0 11 806,1 30 : 100
VTUVM 1 0 12 821,5 40 : 90

Dokotex -
Policie -

VTÚVM - Šéfíci -
Mayin pub -

P-team - Policie -
Šéfíci -

TVD - Dorost -
ZŠ Vlára -

Radnice -
P-team -

ZŠ Vlára -
Camo - Dokotex -

Policie -
Dlouhodobé soutì�e se zúèastnilo 66 amatérù,
20 hráèù se statutem profi a také 5 �en. Všem
dìkujeme za pøedvedené výkony, dramatické zápasy
a tìšíme se na další, 14. roèník.

Soutì� dru�stev:

Amatéøi:

�eny: ;
Profi:

;

1. Dokotex 12 0 1 906,4 95 : 35
2. Policie 11 0 2 919,2 98 : 32
3. Šéfíci 10 0 3 898,5 82 : 48
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Ivaniš Karel. st. - 247,0;
2. Motùz Zdenìk - 242,9; 3. Berèík Pavel
st. - 240,3; 4. Trefil Pavel - 239,2;
5. Juøík Jan - 238,3; 6. Ptáèek Aleš -

236,5; 7. Kroèil Bohumil - 228,5;
8. Pastorèák Vlastimil - 227,3; 9. Kovaøík
Karel - 226,8; 10. Kozáèek Olin -
226,3. 1. Bartošová Ivana - 206,0
2. Kovaøíková Stanislava - 168,8.
1. Sláma Pavel - 261,3; 2. Dukátníková
Alena - 255,3; 3. Pekárek Libor ml.
- 253,2; 4. Ivaniš Karel ml. -
243,8 5. Zimek Jiøí - 240,0

ZŠ Vlára

Vlára Slavièín

13. roèník Mìstské ligy v ku�elkách
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NAROZENÍ

ÚMRTÍ

Marku Støíteskému a Alenì Pilkové syn Michal
Jiøímu Michálkovi a Jarmile Nakládalové syn Radek
Zbyòku a Gabriele Šuráòovým syn Štìpán

5. 2. 2007 Marie Antošová, 81 let, Rokytnice
8. 2. 2007 Václav Panrok, 78 let, Slavièín

13. 2. 2007 Karel Kašpárek, 82 let, Lipová
24. 2. 2007 František Vrána, 80 let, Slavièín

Spoleèenská kronika - únor

Dne 7. bøezna 2007 jsme si pøipomnìli
7. výroèí úmrtí

pana z Nevšové
a 22. bøezna by se do�il 50 let.

Víta KILIÁNA

Vzpomínají man�elka a dìti

Slavièínský zpravodaj 4 2007/

Dne 10. dubna 2007 si pøipomeneme smutné 1. výroèí úmrtí
naší maminky, paní ze Slavièína

a dne 28. záøí 2007 si pøipomeneme smutné 11. výroèí úmrtí
našeho tatínka pana ze Slavièína.

Ludmily JANÈEKOVÉ

Josefa JANÈEKA
Za tichou vzpomínku dìkují dìti s rodinami.

V letošním roce 2007 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
paní

a 15. výroèí úmrtí pana .
V tomto roce by se maminka do�ila 100 let a tatínek 105 let.

Na ty, které jsme mìli rádi, se nedá zapomenout.

Marie BOROVÉ
Františka BORA

Kdo jste je znali, vzpomeòte s námi - dcera Jarmila s rodinou.

Dny všední i slavné jdou,
vzpomínky na Vás však
v našich srdcích
nav�dy zùstanou.

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

S láskou a úctou vzpomínají man�elka,
Bronislava a Martina s rodinami.

Dne 4. dubna 2007 vzpomeneme 2. výroèí
úmrtí pana

z Divnic.
Ferdinanda PALKOVIÈE

Dne 24. dubna 2007 vzpomeneme smutného
4. výroèí úmrtí naší milované maminky, babièky,

sestry paní
z Rokytnice.

Vlastimily ANTOŠOVÉ

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

Dne 8. dubna 2007 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí

pana .Jiøího ŠÈUÈINSKÉHO

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

Osud u� nevrátí, co vzal,
vrací jen vzpomínky a �al.

Za tichou vzpomínku dìkují man�el, dcery
Martina a Jana s rodinami, snacha Marta s dìtmi.

Dne 8. dubna 2007 vzpomeneme 3. výroèí úmrtí
paní z Hrádku.Antonie JEMELKOVÉ

Dne 10. dubna 2007 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
paní ze Slavièína

a dne 17. dubna 2007 vzpomeneme 4. výroèí úmrtí
paní ze Slavièína.

Ludmily PETRÙ

Anastázie PETRÙ
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

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

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

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

S láskou a úctou vzpomínají man�elka a dcery
Marie a Eliška s rodinami.

Dne 17. dubna 2007 vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí pana

ze Slavièína.
Karla STUDENÍKA

Dne 13. dubna a 27. dubna 2007 vzpomeneme 12. výroèí úmrtí
paní

a pana ze Slavièína.
Amálie �ÁKOVÉ

Vladislava �ÁKA
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Èas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 23. dubna 2007 by se do�il 80 let
pan

z Nevšové.
Jaromír STARÝ

S úctou a láskou vzpomínají man�elka Marie,
dcery Jana a Marcela
a vnuèky s rodinami.

Dne 26. dubna 2007 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí

pana
z Divnic.

Josefa STRAÒÁKA

Za tichou vzpomínku dìkují
dcera Marta a syn Josef s rodinou.
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Tvùj hlas se vytratil, Tvùj úsmìv vítr vzal
a nám bolest a �al zanechal.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Øíká se, �e èas všechno zhojí,
není to pravda - ještì víc to bolí.

Slavièínský zpravodaj 20074/

èinnosti nešíøil. Bohu�el, k setkání nedošlo, pan Zdenìk Køenek nás
v závìru roku neèekanì opustil. Mùj otazník zùstal nezodpovìzen do té
doby, ne� jsem si dovolila oslovit jeho nejbli�ší. Obdr�ela jsem pak milý
dopis od hudebního skladatele pana Václava Maòase, který vzpomíná:

Na radost pøipij, �es
ju nedostal, lebo u� kde kdo jí sukenky sèítal.

Nemám, co bych dodala. Dìkuji paní Hedvice Køenkové a panu
Václavu Maòasovi za poskytnuté informace.

Marie Rumplíková

„Seznámili jsme se v kapele Františka Bùbely, kde jsem hrál na saxofon
a on na kytaru. Hned mì zaujal svou hrou a muzikantstvím, proto�e na
amatérského hráèe dokázal v taneèních skladbách pou�ívat slo�ité,
moderní akordy. V�dycky se na nás pøi pou�ití takového akordu podíval,
co tomu øíkáme. My jsme v�dy uznale pokyvovali hlavou. Umìl je toti�
pou�ít velmi vkusnì, nenásilnì a v ka�dé písnièce.

V té dobì jsem já zaèal se svými prvními skladatelskými pokusy
a Zdenìk se nabídl, �e mi napíše nìjaké texty. Slib splnil a tehdy vznikly
naše velmi úspìšné skladby Chy�te sa šohaji, Ej, vy hory moje, Kdybys
byla iná. Všechny nahrála Moravanka Jana Slabáka. V písnièce Chy�te sa
šohaji se v textu Janu Slabákovi líbil velmi líbil verš:

Je nový a naprosto
originální… Všechny naše skladby vèetnì písní Kyjovské frajárky, Od
Kyjova k Mistøínu a Ej, vy staré hory se u� dostaly do povìdomí
posluchaèù a patøí ke kmenovému repertoáru vìtšiny dechových hudeb.
Ato je v�dy nejvìtší ocenìní a pøání všech autorù.

Zdenìk mìl také velmi rád d�ez, zvláštì zvuk velkých big bandù.
Oèividnì o�il pøi koncertu big bandu Zlín, který navštívil v lázních
v Luhaèovicích. Zvláštì si oblíbil skladby Glenna Millera. Slíbil jsem
mu, �e na pøíštím koncertì jich zaøadíme mnohem více. Bohu�el svùj slib
u� nemohu splnit. Naposled jsme se setkali pøi mé návštìvì v minulém
roce, kdy u� byl nemocen a vrátil se z nemocnice. Tehdy mi dal ke
zhudebnìní svùj poslední text. Text mi pøiblí�il zpùsobem svým
vlastním. Øekl mi, �e pointa je taková: po goøalce se blbne, po pivu se spí
a jen po víneèku se zpívá a èlovìk má náladu a jiskru.

Zdeòka jsem mìl velmi rád. Mìl takovou pomalou, rozvá�nou mluvu
a velmi se mi líbil jeho suchý, anglický humor. Odešel výborný kamarád,
muzikant a nápaditý textaø, nevšední èlovìk. Moc mì mrzí, �e jsme
nenapsali spolu ještì více písnièek. Ale ty, které jsme stvoøili, nás pøe�ijí.
Ajá jsem rád, �e se nám to s jeho velkým dílem krásných textù podaøilo.“

102 roky �ivota oslavila dne 5. bøezna naše obèanka paní Ludmila
Èastulíková.

V den jejích narozenin se pøipojil s gratulací a projevem úcty k jejímu
�ivotu i starosta mìsta ing. Jaroslav Konèický. Rozhovor plynul nejen
v duchu vzpomínek, ale jubilantku zajímala také témata souèasného dìní

ve Slavièínì. Bylo to milé setkání, v jeho� prùbìhu vyjádøila
rodina, mimo jiné, i uznání za starostlivost osobám,

je� paní Èastulíkovou pravidelnì navštìvují,
a také pracovnicím peèovatelské slu�by

ve Slavièínì.
Paní Ludmile Èastulíkové pøe-

jeme do dalších let hodnì
zdraví a mnoho duševních i fy-
zických sil, aby se svými
blízkými pro�ila ještì mnoho
š�astných dní a radostných
událostí.

Marie Rumplíková

Návštìva prezidenta republiky

Úspìch na olympiádì

Školní kolo SOÈ

Dne 14. bøezna se �áci naší školy zúèastnili významné události
- návštìvy prezidenta republiky Václava Klause ve Slavièínì. Svùj podíl
na zdárném prùbìhu celé této velkolepé akce však mìli vybraní �áci
2. roèníku oboru Kuchaø - èíšník. Ti pro prezidentský pár a jejich
doprovod pøipravili ve velkém sále restaurace Zálo�na slavnostní raut
a podíleli se i na obsluze tìchto VIPhostù.

V okresním kole Olympiády v èeském jazyce, které se konalo 6. bøezna
na Gymnáziu Lesní ètvr� ve Zlínì, získala vítìzka školního kola Monika
Koseèková ze tøídy SP-3 v ostré konkurenci 23 soutì�ících z deseti škol
pìkné 4. místo.

Dne 15. bøezna se na naší škole konalo školní kolo SOÈ (Støedoškolská
odborná èinnost). Zúèastnilo se ho celkem 26 prací a 51 �ákù. Do okres-
ního kola, které se bude konat 29. bøezna rovnì� na SOŠ Slavièín, postou-
pilo v osmi kategoriích 11 prací. Mgr. Jana Kubíèková

Dne 27. dubna 2007 vzpomeneme smutného 3. výroèí úmrtí našeho
syna a bratra pana .Jiøího OTAVY

S láskou a úctou vzpomíná maminka, Radek, sourozenci
a ostatní pøíbuzenstvo.

Dne 29. dubna 2007 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí paní

ze Slavièína.
Marie LENGÁLOVÉ

Za tichou vzpomínku dìkují dìti s rodinami.

Dìkujeme všem za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast pøi
posledním rozlouèení s panem ze Slavièína.Ladislavem MACHÙ

Man�elka, rodina Brhlova, Šebestova a Rakova.

Kdy� jsem na podzim loòského roku potkala pana
Zdeòka Køenka, mezi øeèí se zmínil, �e právì veze
hudebnímu skladateli Václavu Maòasovi text nové
písnièky. Zajásala jsem nad objevenou skuteèností,
a plánovala jsem spoleèné setkání, abych se
dozvìdìla víc, nebo� autor se ze své skromnosti o své

SOŠ Slavièín

Víc ne� jedno století…

(foto MIC)

Vzpomínka na našeho pracovníka
V mìsíci bøeznu jsme se nav�dy rozlouèili

s naším dlouholetým spolupracovníkem

Bc. Miroslav Poláèek se vyuèil v roce 1971 strojním
zámeèníkem na Støedním odborném uèilišti stro-
jírenském ve Slavièínì a poté pracoval jako strojní zámeèník
ve Vlárských strojírnách ve Slavièínì a� do roku 1977. K nám
do školy nastoupil 1. 12. 1977. Patøil tedy mezi slu�ebnì
nejstarší zamìstnance školy. V roce 1978 dokonèil, veèerní
formou, studium na Støední prùmyslové škole v Uherském
Hradišti v oboru strojírenství a hned poté i Doplòkové
pedagogické studium. Na Trnavské univerzitì získal v roce
2004 vysokoškolské vzdìlání v oboru mistr odborné výchovy
s titulem Bakaláø. U nás ve škole pracoval na úseku praktického
vyuèování nejprve jako mistr a pozdìji jako vrchní mistr
odborného výcviku. Uèil, vychovával a ovlivòoval více ne�
jednu generaci mladých lidí zejména se strojírenským
zamìøením.

Bìhem tøiceti let, co pan Poláèek ve škole pracoval, mnozí
z nás, a� �áci èi uèitelé, vyu�ívali jeho pomoci i rad.

Miroslavem Poláèkem.

Ing. Miroslav Kadlec, øeditel školy
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FARÍDAH - orientální taneènice a lektorka, zakladatelka
taneèní skupiny Belly Dance Group Aphrodité

Pøijïte se zavlnit v rytmu orientu s lektorkou Farídah
pro zaèáteènice

Tanec povznáší duši do nebes.
Je vhodný i pro tìhotné
Maminky vezmìte s sebou holèièky do 5 let
* tanec není omezen vìkem ani postavou,

v�dy� �ena bez bøíška je jako nebe bez hvìzd
* léèí smutek, dodává energii
* uvolòuje krèní a bederní páteø
* napomáhá zpevnìní vnitøního svalstva
* vede k úspìšnému otìhotnìní a léèení inkontinence
* formuje �enskou postavu
* posiluje sebevìdomí

Farídah - Lenka Ondruchová, tel: 777 319 447
faridah.dance@seznam.cz, www.aphrodite.cz, www.faridah.cz

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!

Pøihlášky a informace:

st 4. 4. 2007 v 17:00 hod.
tìlocvièna na Orlovnì Slavièín

prodávat ve Slavièínì na Horním námìstí:

Drùbe� je mo�no objednat telefonicky na èíslech:
farma 572 594 838 nebo kanceláø 572 595 314,
nebo e-mail: poultry@centrum.cz

- kuøice hnìdé a èerné cena dle stáøí Kè 100 -
140 za kus

- chovné kohouty v cenì Kè 80 - 100 za kus
- vitaminerální doplòky a krmivo pro drùbe� a

králíky.

POULTRY, spol. s r. o., Buchlovice 289, bude
ve støedu 4. dubna 2007

v dobì od 15:00 do 16:00 hodin

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

kompletní záruèní a pozáruèní servis
seøizování a diagnostika benzínových a naftových
motorù
opravy brzd a podvozkù
opravy elektrických zaøízení
montá� zabezpeèovacího zaøízení
montá� handsfree sad mobilních telefonù
montá� automatických spínaèù svìtel
pøíprava a zajištìní STK, pøíprava na mìøení emisí
opravy karoserie vèetnì rovnacího rámu v cenách
pojiš�oven
lakování vozidel a dílù
likvidace pojistných událostí v servisu
prodej náhradních dílù a doplòkù

PNEUSERVIS

letní pneu - Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber,
Goodyear, Michelin

- slevy na vybrané pneu
litá kola - škoda, VW, seat, audi

�

�

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

Provozní doba: Po - Pá: 7.00 - 17.00 hodin
So: 8.00 - 12.00 hodin

zekacz@zekacz.cz

VALAŠSKÉ KØOVÍ 2007
Vítìzem Valašského Køoví 2007
se stal soubor SemTamFór

Valašské Køoví 2007 u� je minulostí. 5. roèník
pøehlídky neprofe- sionálních divadelních
souborù probìhl od 28. 2. do 4. 3. 2007 ve slavi-
èínské Sokolovnì. Letošního roèníku se zúèast-
nilo celkem 7 divadelních souborù s 8 inscena-
cemi a celkem bylo odehráno 9 pøedstavení. Proè
ty rozdíly? Do letošního roèníku se pøihlásila Ma-
lá scéna Zlín se dvìma inscenacemi a poøádající
soubor SemTamFór odehrál kromì plánované
premiéry ve støedu ještì první reprízu v sobotu
dopoledne.

Vzhledem k termínu, který letos pøipadl na jarní prázdniny, nebylo
mo�né odehrát ètvrteèní a páteèní dopolední pøedstavení pro školy, ale i
tak bylo pøedstavení hodnì a bylo se na co dívat. Letošní roèník byl dra-

maturgicky velice pestrý a k vidìní
byla pestrá škála inscenací od situaèní
komedie pøes divadlo hudby a poezie
a studentské divadlo a� po pohádky.

Jsme velice rádi, �e se Valašské
Køoví ve Slavièínì zabydluje, co� je
velmi pøíjemné sledovat na návštìv-
nosti, kdy diváci zaplnili sál i pøi
odpoledních pøedstaveních. Na úrovni
krajských pøehlídek, jak pravidelnì ve

své závìreèné øeèi uvádí pøedseda poroty Mgr. Milan Schejbal, je tak
vysoká úèast dosti neobvyklá a výjimeèná. Rádi bychom touto cestou
podìkovali divákùm za jejich zájem, který je pro nás motorem do další
práce nejen pøi poøádání dalších roèníkù Valašského Køoví.

Naším velkým úspìchem, kterého si nesmírnì ceníme, je úspìšná
premiéra situaèní komedie 1+1=3 (jeden a jedna jsou tøi). Tato inscenace
sklidila veliký ohlas u divákù a oslovila i odbornou porotu, která ji
nominovala na Národní pøehlídku amatérského èinoherního a hudebního
divadla Divadelní Dìèín/ Divadelní Tøebíè. Porota si rovnì� všimla
výborných výkonù celého kolektivu divadla SemTamFór a rozhodla se
nìkteré z nich ocenit.

Udìlila:

Porota dále doporuèila na Národní pøehlídky do Dìèína/Tøebíèe
Malou scénu Zlín s inscenací Lidumor aneb má játra bezesmyslu a Na
Národní pøehlídku èinoherního divadla pro dìti Popelka Rakovník
doporuèila inscenace Malé scény Zlín Pipi dlouhá punèocha a Divadlo
Point Prostìjov - Ostrov pokladù.

Za hladký prùbìh Valašského Køoví dìkujeme Mìstu Slavièín,
Zlínskému kraji a èlenùm slavièínského Junáka.

Louèíme se s 5. roèníkem Valašského Køoví a tìšíme se na setkání se
všemi diváky na dalších akcích, které prùbì�nì pøipravujeme, a sa-
mozøejmì na dalším, 6. roèníku Valašského Køoví 2008, které se
uskuteèní opìt nìkdy na pøelomu února a bøezna.

èestné uznání Lee Koncerové za herecký výkon
cenu Zdeòku Èechovi za herecký výkon
cenu Janu Julínkovi za re�ii
cenu celému divadlu SemTamFór
za kompletní zpracování inscenace 1+1=3 (jeden a jedna jsou tøi)

www.semtamfor.webzdarma.cz,

Kurzy orientálního tanceKurzy orientálního tanceKurzy orientálního tance

Oèkování proti �loutence -

Preventivní prohlídky

ENGERIX B. Je oèkovaný roèník
narozený 1995.

- jde o prohlídky hrazené ze zdravotního
pojištìní - ZDARMA! Intervaly prohlídek: 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17.,
19. rok �ivota. O dalších nových oèkovacích etapách budeme informovat.
Prosíme rodièe o maximální spolupráci! Dìkuji!

MUDr. Svatava Ševèíková

UPOZORNÌNÍ PRO RODIÈE
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Výstavy:

Pøipravuje se na kvìten:

do 9. 5. Fotografie Tomáše Heczka
3. 4. - 30. 4. Výstava fotografií Hanzelky a Zikmunda

Galerie Jasmín
Radnice

2. 4. - 30. 4. Výstava fotografií krajin Patrika Pšeji

95 let Sokola, 80 let Sokolovny (1. - 15. 5.) -
30 let Slavièínského zpravodaje (2. - 30. 5.) -
Bìh vítìzství (5. 5.) -
Svátek matek (12. 5.) -
O pohár starosty v nohejbale (26. 5.) -
Cyklistické závody (19. 5.) -
Májový den (27. 5.) -

Galerie infocentrum

Sokolovna
Galerie infocentrum

Zámecký park
Sokolovna

Sportovní areál Sokolovna
Piveèkùv lesopark

Zámecký park

Od 3. dubna budeme moci v pøedsálí obøadní sínì na Radnici ve
Slavièínì zhlédnout výstavu fotografií, které poøídila slavná cesto-
vatelská dvojice Hanzelka a Zikmund pøi svých cestách po celém svìtì.

In�enýøi Miroslav Zikmund (nar. 1919) a Jiøí Hanzelka (nar. 1920,
zemøel 2003) podnikli dvì dlouhodobé cestovatelské expedice. Bìhem
první, v letech 1947-1950, objeli osobním sériovým vozem ès. výroby
Tatra 87 Afriku a Ji�ní a Støední Ameriku. Druhou expedici absolvovali
v letech 1959 - 1964 dvìma prototypy terénních vozù Tatra 805 a projeli
nìkteré státy Blízkého východu, monzunové Asie, indonéské a japonské
ostrovy a pøevá�nì asijskou èást tehdejšího Sovìtského svazu.

Na svých cestách poøídili stovky rozhlasových reportá�í, desítky
krátkometrá�ních dokumentárních filmù, nìkolik celoveèerních filmù a
desítky tisíc fotografických zábìrù. V 50. a 60. letech vydali ve statisí-
cových nákladech 10 titulù obsáhlých a literárnì hodnotných cestopisù.

Po okupaci Èeskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968
byli oba cestovatelé re�imem profesnì i existenènì perzekuováni. Po
roce 1989 se doèkali spoleèenské i obèanské rehabilitace.

Jsem rád, �e si mù�eme i my ve Slavièínì touto výstavou pøipo-
menout šedesáté výroèí první spoleèné cesty Hanzelky a Zikmunda
(22. dubna 1947). Fotografie na výstavu zapùjèilo Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlínì. Výstava, podporovaná Nadací Jana
Piveèky, potrvá do 30. dubna, vernisá� výstavy probìhne 3. dubna
v 17:00 hodin. Josef Floreš

I tak by se dala nazvat beseda, kterou zorganizovaly ve svých prostorách
pracovnice Mìstské knihovny Slavièín v úterý 27. 2. 2007. Základním podnìtem
k setkání milovníkù pøírody bylo 25. výroèí zalo�ení Èeského svazu ochráncù
pøírody ve Slavièínì, a proto je nemohl vést nikdo jiný ne� zdejší pilíø tohoto svazu
- Ing. Vojtìch Malík.

Jako všichni úèastníci této besedy (a vìøte - nebylo jich málo) mám pøírodu
ráda, ale pøi vyprávìní pana Malíka, které bylo doplnìno nádhernými fotografiemi
fauny a flóry okolí Slavièína, jsem si pøipadala jak Alenka v øíši divù. To, co pøi
procházce lesy a loukami bezmyšlenkovitì pøekraèujeme, jsou zblízka kvìtiny
nádherných tvarù a barev, jejich� paletu by chtìl vlastnit snad ka�dý malíø.
O ka�dé rostlinì èi �ivoèichovi jsme získali také informaci, kde pøesnì se v našem
okolí nachází, pøípadnì ve kterém roèním období je jejich výskyt nejhojnìjší.

Nevím, jak vy, ale já to vše, o èem byla na besedì øeè, chci vidìt na vlastní oèi.
Pan Malík ka�doroènì poøádá nìkolik vycházek, mimo jiné i pravidelné jarní
otvírání studánek, tak budu mít urèitì tu mo�nost. Nepøidáte se také? Valašská
pøíroda je pøece tak krásná…

Ing. Michaela Lysáková

Pá 13. 4. PSYCHONAUT, PLASTICA, THE RAW

Pá 20. 4. KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ

Ne 22. 4. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, JARNÍ VYCHÁZKA

Ne 29. 4. SVATOVOJTÌŠSKÝ JARMARK

Út 1. 5. 95 LET SOKOLA, 80 LET SOKOLOVNY

20:00

18:00

15:00

Zámek

Sokolovna

Slavièín - Lipová

Horní námìstí

Sokolovna

Fotografie slavných cestovatelù ve Slavièínì

Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlínì, Josef Floreš

a Nadace Jana Piveèky
Vás zvou na výstavu

fotografií cestovatelù

Pøedsálí obøadní sínì radnice
ve Slavièínì

Vernisá� výstavy 3. 4. 2007
v 17:00 hodin

HANZELKY a ZIKMUNDA
3. 4. - 30. 4. 2007

1. 4. Pitín - Zeveta - Jamné - Slavièín
8. 4. Poteè - Královec - Návojná

15. 4. Slavièín - Ploština - Valašské Klobouky
22. 4. Pitín - Lokov - �ítková - Šanov - Slavièín
29. 4. Bojkovice - Modrá voda - Komòa - Bojkovice
6. 5. Valašské Klobouky - Jelenovská - Hlo�ecká kaple

13. 5. Slavièín - Slopné - Homolka - Horní Lhota
19. 5. Senátorský chodníèek
27. 5. Lideèko - Èertovy skály - Pulèiny - Horní Lideè
Bli�ší informace ve skøíòce u turistické mapy na zastávce U Radnice.

ZO ÈSOP Slavièín poøádá v nedìli 22. 4. 2007 tradièní Otvírání
studánek, které se uskuteèní u prostøedního minerálního pramene
v Lipové. Sraz úèastníkù je v Lipové u høištì ve 14:30 hodin. Zájemci
o pìší vycházku ze Slavièína se sejdou ve 13 hodin na zastávce Radnice.

Na vaši hojnou úèast se tìší Vojtìch Malík, ZO ÈSOP Slavièín.

Slavièín z Pitínska, foto Vojtìch Malík
Otvírání studánek v Lipové,
foto archiv MIC
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Místo s veøejným internetem
Po - Pá 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00
Mìstské infocentrum Slavièín

DEJTE O SOBÌ VÌDÌT, ÈTÌTE, INFORMUJTE,
AKTUALIZUJTE  - BEZPLATNÌ

Kontaktujte se v Mìstském infocentru Slavièín,
Mladotické nábøe�í 849

tel.: 577 342 251, 737 751 874,
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz

www.mesto-slavicin.cz
www.luhacovske-zalesi.cz

Kouzelnou pøírodou Valašska ...

Kalendáø Klubu èeských turistù - duben, kvìten

THE RAW
Hugon - zámek, velký sál

bli�ší informace na www.unart.cz

PSYCHONAUT, PLASTICA,
pátek 13. dubna 20:00

THE RAW
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nedìle 1. 15 hodin -
-

èeském znìní.

nedìle 1. 17 a 20 hodin
-

úterý 3. 8:30 hodin
-

ètvrtek 5. 16 hodin

ètvrtek 5. 20 hodin
-

bijásek

školní pøedstavení pro SOŠ

film a škola - filmy Francise Forda Coppoly

filmový klub

Do �ivota Booga, zdomácnìlého
medvìda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných
k pøe�ití v divoèinì, vtrhne jako uragán vychrtlý a upoví-
daný jelen Elliot. Kdy� Elliot Booga pøesvìdèí, aby
opustil svùj pohodlný domov v gará�i správce parku
a okusil, jak chutná �ivot v opravdové pøírodì, vìci se
rychle zaènou vymykat kontrole... zpátky... premiéra
americké animované komedie v

Bývalý jihoafrický �oldák Danny
Archer , toho èasu pašerák diaman-
tù na volné noze ve výkonu trestu, se v sierraleonském
vìzení setká se Solomonem Vandym ,
jednou z obrovského mno�ství obìtí obèanské války.
Prostý rybáø odvleèený od rodiny do diamantového dolu,
aby otrockou prací pomohl financovat další vra�dìní, se
stane Archerovou nadìjí na kdy� u� ne poklidné, pak
alespoò nìjaké stáøí -Archer toti� dlu�í svému zamìstna-
vateli nemalý peníz a Vandy zase natrefil na vzácný
rù�ový diamant obrovské hodnoty. Tato dvì ztìlesnìní
protikladù afrického kontinentu uzavøou výmìnný
obchod - diamant za nalezení Vandyho rodiny. Premiéra
amerického thrilleru.

-

Sedm vypjatých pøíbìhù o touhách, po-
sedlostech a sobectví Inspirací filmu byla sbírka balad
èeského autora 19. století K. J. Erbena, jeho� tvorba je
paralelou k poezii E. A. Poea, plná vášní a pøízrakù. Ky-
tice poprvé vyšla v roce 1853 a patøí k základním dílùm
národní literární klasiky. Spoluscenárista, kameraman
a re�isér filmu F.A. Brabec natoèil dílo vycházející z ori-
ginální výtvarné stylizace a akcentující vytøíbenost jeho
obrazového vidìní. Vedle strhující vizuální slo�ky je
další dominantou této filmové básnì o básních hudba
J. Jiráska. Výjimeènou kameru, hudbu a zvuk (J. Klenka)
ocenila ÈFTAÈeským lvem.

- Kapitán je povìøen dùle�itou misí: musí
v d�ungli najít a zlikvidovat amerického plukovníka
Waltera E. Kurtze, který dezertoval a vede v èele
oddaných domorodcù soukromou válku proti Vietnam-
cùm i proti Amerièanùm. Cestou proti proudu Mekongu
na hlídkovém èlunu Willard se svými mu�i poznávají
nejpodivnìjší a nejrùznìjší aspekty váleèného pekla...
Kultovní dílo Francise Forda Coppoly patøí mezi nejlepší
filmy o americkém traumatu vietnamské války.
Mistrovské, myšlenkovì i formálnì velmi ambiciózní
drama, oznaèované za jedno z klíèových dìl americké ki-
nematografie 70. let, vzniklo na motivy povídky Josepha
Conrada (1857 - 1924) „Srdce temnoty" (1902). Z osmi
nominací na Oscara získal presti�ní zlatou sošku Vittorio
Storago za kameru a Walter Murch, Mark Berger,
Richard Beggs a Nat Boxer za nejlepší zvuk. Film získal
Zlatou palmu na XXXII. MFF v Cannes.

Originální analýza vnitøního
svìta èlovìka, kde zùstává v�dy mnoho tušeného,
nevyøèeného a kde se nahodilost a nutnost, rozum a city
pohybují v urèitých kruzích. Kieslowského spojení me-
tafyziky a hlubokého zájmu o osud jedince se realizuje
v pùsobivé formì, vyznaèující se pøesností a zároveò
i mnohovýznamovostí. Zvláštní pøíbìh dvou identických
dívek, Polky a Francouzky. Obì �eny, které se náhodnì
setkají jen na dálku a na kratièký okam�ik, trpí stejnou
srdeèní nemocí, mají stejná gesta, pou�ívají stejné pøed-
mìty. Také vztah k otcùm je velmi podobný. Zatímco
první umírá pro lásku k umìní, druhá nachází - jakoby
v podvìdomí pouèena jejím údìlem - �ivotní lásku k
mu�i, který je mo�ná strùjcem jejich pøíbìhu. Záhadné
vìci se tu dìjí s neuvìøitelnou pøirozeností a jedno-
duchostí... Premiéra francouzského dramatu.

Vstupné 10 + 1 Kè

(Leonardo DiCaprio)

(Djimon Hounsou)

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma

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

LOVECKÁ SEZÓNA

KRVAVÝ DIAMANT

KYTICE

APOKALYPSA

DVOJÍ �IVOT VERONIKY

�

�

�

�

�

�

4. èervna 1968. Senátor
Robert F. Kennedy pøijí�dí do hotelu Ambassador v Los
Angeles pøednést projev v rámci své kandidatury na
prezidenta Spojených státù. Ve všech lidech vzbuzuje
nadìji, vzrušení a dojem, �e jeho zvolení bude pøíèinou
velkých zmìn. V následujících dvou dnech však celý
svìt bude svìdkem události, která zmìní historii a �i-
voty mnoha lidí. Atentát v Ambassadoru není politický
film. Není to ani pøíbìh Roberta Kennedyho (ve filmu
ho vidíme výhradnì ze skuteèných archivních zábìru).
Je to pohled do �ivotù nìkolika lidí, jejich� cesty se na
pár hodin protly. Pøíbìh lidí, kteøí byli v bezprostøední
blízkosti jednoho z nejvìtších incidentù 20. století.
Premiéra amerického dramatu.

Film se odehrává v drsném a neúpros-
ném prostøedí australského vnitrozemí na konci 19.
století. Je ohromujícím pøíbìhem oddanosti, odplaty
a hledání spravedlnosti v zemi bez pravidel. Charlie
Burns je odpadlík, �ijící se dvìma bratry mimo hranice
zákona. Artur a Mikey jsou hledaní pro znásilnìní
a vra�du. Kdy� se kapitánu Stanleymu podaøí zatknout
Charlieho a Mickeyho, udìlá Charliemu slo�itý návrh
- skoncovat s brutalitou, je� je obklopuje. Aby Charlie
zachránil svého bratra pøed oprátkou, musí najít a zabít
Artura, svého psychopatického staršího bratra, o nìm�
si Stanley myslí, �e je hlavním viníkem násilí. Oba mu�i
èelí nemo�nému morálnímu dilematu, které vede k vra-
�ednému vyvrcholení. Premiéra australského dramatu.

Pøíbìh Spláchnutýho se odehrává
v ulicích britské metropole a pøekvapivì také pod nimi.
Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší spoleènosti
Roddy St. James, který si u�ívá status domácího maz-
líèka. Kdy� se v luxusní rezidenci jeho páníèkù objeví
kanálová krysa jménem Sid a dostane chu� na jeho
místo, pøipraví Roddy ïábelský plán na vetøelcovo vy-
hoštìní, jeho� hlavní èástí je spláchnutí Sida zácho-
dovou mísou zpátky do kanálu... Premiéra americké
animované komedie v èeském znìní.

Pøíbìh o nároèné cestì Marie
a Josefa, zázraèném otìhotnìní a narození Je�íše, které
nav�dy zmìní chod dìjin. Prostøednictvím tohoto dra-
matického a zároveò podmanivého pøíbìhu se spolu
s párem mladých lidí vydáváme na cestu z jejich domo-
va v Nazaretì do Betléma, kde od pradávna sídlí Josefùv
rod, aby se tam pøi sèítání lidu, naøízeném králem Hero-
dem, dali zapsat. Cesta o délce více ne� 160 kilometrù
vedla nehostinnými pustinami a byla pro oba o to nároè-
nìjší, �e Marie byla v posledním mìsíci tìhotenství...
Premiéra amerického filmu.

Pásmo krátkých filmù pro
dìti mateøských škol.

- Snímek vypráví o �enì, které
se právì rozpadlo man�elství. Kdy� Peggy Sue dorazí
na maturitní setkání po pìtadvaceti letech, udìlá se jí
špatnì. Probudí se v nemocnici jako sedmnáctiletá
studentka a prvotní udivení nad neèekanou cestou
zpátky v èase vystøídá pragmatická touha zmìnit svùj
�ivot tak, aby po ètyøicítce neskonèil ztroskotaným
man�elstvím. V�dy� právì na støední škole potkala
svého budoucího man�ela Charlieho. Teï má mo�nost
chodit se zakøiknutým jednièkáøem Richardem, o nìm�
ví, �e se stane významným vìdcem, nebo podlehnout
kouzlu rebelantského beatnika Michaela. Volba to
rozhodnì není jednoduchá...

nedìle 8. 17 a 20 hodin
-

ètvrtek 12. 17 a 20 hodin
-

nedìle 15. 15 hodin -
-

nedìle 15. 17 a 20 hodin
-

ètvrtek 19. 9 hodin
-

ètvrtek 19. 16 hodin

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 10 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma, hradí Mìsto
Slavièín

Vstup zdarma

bijásek

film a škola - filmy Francise Forda Coppoly

ATENTÁT V AMBASSADORU

PROPOZITION

SPLÁCHNUTEJ

PØÍBÌH ZROZENÍ

KRAKONOŠ A PYTLÁK

PEGGY SUE SE VDÁVÁ

�

�

�

�

�

Tony Gatlif se ve svém nejnovìjším
filmovém poèinu vydává spoleènì s hlavní hrdinkou
Zingarinou, kterou ztvárnila vynikající Asia Argento, na
cestu do Transylvánie, kde tato mladá Francouzka hledá
svou ztracenou lásku, rumunského muzikanta Milana.
Putuje po krajinì se svou kamarádkou Marií a pátrá po
mu�i, který ji ukradl srdce - kdy� však potká neukot-
veného pøekupníka staro�itností Èangala, její �ivot se
zmìní. Mù�ete se tìšit na �ivelnou hudební slo�ku filmu,
ke které svými skladbami pøispìl i samotný re�isér. Film
byl nadšenì pøijat kritikou i publikem pøi uvedení na
letošním festivalu v Cannes. Tony Gatlif.

Druhá svìtová válka - pokusy
o nezávislost východní Evropy podlehly prudkým
útokùm sovìtské nadvlády. V Litvì jednoho kluka
pøipravila válka o oba rodièe a sestru. Dìsy, které vytrpìl,
potlaèuje. Uvìznìn v sovìtském sirotèinci se vzpírá proti
nelítostnému zacházení a bouøí se proti krutým
pravidlùm onoho místa… ON však není obyèejným
klukem. ON je mladý HANNIBAL LECTER... Premiéra
amerického thrilleru.

Nesmìlý dopravní policista Roger se
pøihlásil do supertajného kurzu, který mu má pomoci
získat lásku Amandy. Na místì zjiš�uje, �e cílem kurzu
není získat srdce dívky, ale dostat se jí pod sukni. A úèel
svìtí prostøedky - rozumìj všechny prostøedky. Vedoucí
kurzu Dr. P pou�ívá drsné a nìkdy
i bolestivé metody, které jsou ovšem mimoøádnì úèinné.
Partièka studentù slo�ená z �ulpasù a nekòubù, co
v�dycky stáli nìkde v rohu, najednou zjiš�uje, kde byla
chyba a proè dostávali neustále košem. Z plachého
Rogera se stává lev salónù. Situace se radikálnì mìní v
okam�iku, kdy Dr. P dostane zálusk naAmandu. Nastává
nemilosrdný souboj uèitele a �áka. �ádná podpásovka
není dost podlá a údery se rozdávají výhradnì zezadu.
Premiéra americké komedie.

V naší oblíbené vesnici
v Galii nastala velká událost: právì pøijel Znièehonix,
šéfùv synovec! A Asterixovi a Obelixovi je pøidìlen
nemo�ný úkol - uèinit z nìj pravého mu�e. Pod aro-
gantním zevnìjškem mìstského kluka se však skrývá
ustrašené kuøe a tvrdý trénink, kterého se mu dostává, pár
vìcí zmìní… Vše se ale zkomplikuje, kdy� do Galie
pøiplují Vikingové, tvrdí a nebezpeèní váleèníci, kteøí
jsou rozhodnuti najít toho, kdo zná strach a nauèí je létat.
No a právì ten, kdo je to má nauèit, je Znièehonix…
Premiéra francouzské animované komedie v èeském
znìní.

Velkolepý projekt Mela Gibsona
vypráví o starobylé øíši Mayù a jejím zániku. Pùvod této
kultury, její moudrý �ivot a náhlá destrukce, je dosud
opøedena mnohými tajemstvími. Jde o vùbec první
filmové zpracování této neobjasnìné záhady. Hlavní
hrdina Jaguáøí tlapa se vydává na zbìsilý útìk ze zajetí,
aby zachránil nejen svùj �ivot, ale i milovanou rodinu...
Uznávaný, pøesto nebo právì proto aférami obklopený,
svìtoznámý re�isér, scenárista, herec a producent v jedné
osobì Mel Gibson pøi natáèení Apocalypta opìt riskoval.
Pro zvýšení autenticity se po celý film mluví neznámou
øeèí, pùvodním mayským jazykem Yucatec. Premiéra
amerického historického filmu

Pod sloganem jsou zaøazeny filmy
urèené pøedevším nároènìjším divákùm. Zmìna

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

ètvrtek 19. 20 hodin
-

Re�ie:

nedìle 22. 17 a 20 hodin
-

ètvrtek 26. 17 a 20 hodin
-

nedìle 29. 15 hodin -
-

nedìle 29. 17 a 20 hodin
-

. Uvede ART KINO.

ART KINO uvádí

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

filmový klub

bijásek

Vstup-
né: èlenové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

(Billy Bob Thornton)

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 10 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

TRANSYLVANIA

HANNIBAL - ZROZENÍ

ŠKOLA SVÁDÌNÍ

ASTERIX A VIKINGOVÉ

APOCALYPTO
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