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Letošní zima se nedává zahanbit, a tak máme všude spousty snìhu,
který nám pøináší potìšení, ale i nejrùznìjší starosti. Úklid chodníkù kolem
úøadu zajiš�ujeme v tìchto zimních mìsících prostøednictvím pracovníkù
zamìstnaných tzv. na veøejnì prospìšné práce. Tímto zpùsobem se
sna�íme mimo jiné dát práci tìm spoluobèanùm, kteøí zamìstnání
nedávno ztratili nebo jsou dlouhodobì bez práce. Jmenovitì dìkuji panu
Antonínu Suchánkovi, který pøevá�nì zimní údr�bu komunikací kolem
úøadu svìdomitì zajiš�uje.

Milí obèané, na závìr bych Vám rád popøál hodnì zdraví a spokojenosti
v novém roce. Pevnì doufám, �e k ní pøispìje i práce našeho mìstského
úøadu – jako jeho zamìstnanci pro to udìláme maximum.

O dalším dìní a dùle�itých zmìnách Vás budeme informovat.
Mgr. Antonín Juriga, tajemník MìÚ Slavièín

Informace z radnice
Milí spoluobèané,
dovolte, abych bych Vás touto cestou

informoval o nových vìcech týkajících
se Mìstského úøadu Slavièín, ale i o ji-
ných, které pro mnohé z Vás mohou být
dùle�ité.

Proto�e média pøinesla øadu nepøes-
ných zpráv z oblasti nové legislativy ve
veøejné správì (jednou z nich byly
napøíklad úøední hodiny), zaènu nejprve
zde. Od 1. ledna tohoto roku je úèinný
nový správní øád. Tento zákon upravuje
veškerý postup tzv. výsostné veøejné
správy – tedy i orgánù obcí – smìøující
navenek vùèi jejím adresátùm – tedy

Je zde také potøeba poznamenat, �e nový správní øád je pomìrnì
slo�itou procesní normou a postupovat podle nìj se budeme muset všichni
postupnì nauèit – jak úøedníci, tak i ti, o jejich� právech a povinnostech se
ve správním øízení rozhoduje. Sna�ili jsme se naše úøedníky na tuto zmìnu
dobøe pøipravit, úøedníci Mìstského úøadu Slavièín ji� absolvovali øadu
rùzných školení k novému správnímu øádu, nicménì øešení konkrétních
pøípadù mù�e pøinést i nepøedvídané okolnosti a slo�itosti v øízení. Jakékoli
nejasnosti, které se vyskytnou, se budeme sna�it operativnì øešit.

Další dùle�itou zmìnou v legislativì, která se dotkne našich obèanù, je
zmìna ve správních obvodech finanèních úøadù. Pro nás to znamená, �e
Slavièín od 1. 1. 2006 spadá pod Finanèní úøad v Luhaèovicích. Tato
zmìna, jako jakákoliv podobná, mù�e v nìkom vzbuzovat nevoli èi obavy.
Pøi pohledu do budoucna se však jeví jako výhodná, proto�e Slavièané
èastìji nìco vyøizují smìrem na Luhaèovice a Zlín ne� na Valašské
Klobouky. Zámìrem zmìny toti� bylo sjednotit územní obvody finanèních
úøadù se správními obvody obcí, na které pøešla vìtšina agendy bývalých
okresních úøadù. V našem pøípadì jsou takovou obcí právì Luhaèovice.
V minulém týdnu jsme spolu s panem starostou navštívili øeditele
finanèního úøadu v Luhaèovicích a po�ádali jej o maximální vstøícnost
a mo�nou toleranci pøi jednání s obèany Slavièína. Pan øeditel nám rovnì�
slíbil vyhovìt i v tom, �e budeme ze strany finanèního úøadu o všech
dùle�itých vìcech v�dy vèas informováni. Dále v této vìci odkazuji na
informativní èlánek Finanèního úøadu v Luhaèovicích na stranì 3.

Pokud jde o personální zmìny na naší radnici v letošním roce, èekají nás
v podstatì dvì. Jedna pracovnice se vrátí z mateøské dovolené. Dále kvùli
dosavadní vysoké úspìšnosti Mìsta Slavièín v oblasti èerpání dotací
z Evropské unie se v letošním roce chystáme obsadit tabulkové místo,
jeho� pracovní náplní bude zpracovávání a podávání projektù a jejich
administrace (tedy získávání financí z EU na konkrétní investièní akce).
Podle dosavadních zkušeností vlastních i cizích víme, �e takový
specialista se velmi vyplatí.

Na mezinárodním veletrhu

cestovního ruchu Regiontour

2006 v Brnì se v lednu pøed-

stavily v pìti expozicích Zlín-

ského kraje konkrétní nabídky

jednotlivých turistických ob-

lastí (Kromìøí�sko, Slovácko,

Valašsko, Zlínsko a Luhaèov-

ské Zálesí). Vzrùstající zájem

turistické veøejnosti o pozná-

vací a ozdravné pobyty v klid-

ných lokalitách naší republiky

se projevil také u stánku

mikroregionu Luhaèovské Zá-

lesí, v jeho� sekci se pøedsta-

vilo i mìsto Slavièín.

Slavièín se prezentoval
na veletrhu Regiontour

i Vám obèanùm. Zámìrem zákonodárce pøitom bylo podrobnì a jedno-
znaènì upravit proces správního øízení tak, aby práva slušných obèanù
byla lépe chránìna. Ty neslušné naopak více postihuje. V souvislosti
s novým správním øádem nìkteøí novináøi psali o zmìnì úøedních hodin,
které by údajnì od ledna mìly úøady mít ka�dý den. Tato informace je zcela
nepodlo�ená. Úøední hodiny ve správních úøadech nejsou zákonem takto
stanoveny a zùstává i nadále v platnosti všeobecná praxe, �e úøedními dny
jsou pondìlí a støeda. Nicménì na Mìstském úøadì Slavièín se sna�íme
o maximální vstøícnost k obèanùm, kteøí se v tyto dny nemohou dostavit,
a úøedníci mají pokyn jim vyhovìt i v jiných dnech, nakolik je to mo�né.
Pøesto ale obèan, který pøijde na úøad mimo úøední hodiny a nebyl pøedem
domluven, musí poèítat i s tím, �e dotyèného úøedníka nezastihne, proto�e
ten je tøeba na slu�ební cestì, na místním šetøení ve mìstì èi nìkteré
z místních èástí nebo se vìnuje pøípravì dùle�itých materiálù, které mají
být projednány v radì mìsta a nesnesou odkladu.

Krátce poté, co celou expozici zahájil, statutární námìstek hejtmana
Zlínského kraje Vojtìch Jurèík navštívil stánek mìsta Slavièína (na
snímku se starostou mìsta).
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Poskytnutí pùjèek z Fondu pro rozvoj
bydlení Mìsta Slavièín

Rada mìsta Slavièín vyhlašuje výbìrové øízení na poskytnutí pùjèek
z Fondu pro rozvoj bydlení Mìsta Slavièín na opravy a modernizaci
obytných budov.

Pùjèky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na opravy a mo-
dernizaci rodinných domù a bytových domù na tyto úèely:

na vestavbu bytu do pùdního prostoru
na nástavbu bytu rušící plochou støechu
na výmìnu oken u domu staršího 20 let
na obnovu støechy starší 15 let
na dodateènou izolaci proti zemní vlhkosti u domù starších 10 let
na zateplení obvodového pláštì domu staršího 5 let
na obnovu fasády domu vèetnì klempíøských prací
na zøízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domì
na vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu
na vybudování WC
na rekonstrukci bytových jader vèetnì vyzdìní, výmìnu sanitární
keramiky a vodovodních baterií
na opravu a rekonstrukci havarijního stavu balkonù a lod�ií

Pùjèky jsou poskytovány s dobou splatnosti 3 - 6 let (podle druhu úèelu)
a pøi úrokové sazbì 4 % p. a.

Podmínky jsou zveøejnìny na úøední desce Mìsta Slavièín, elektronicky
na www.mesto-slavicin.cz.. Informace a tiskopisy k podání �ádosti
poskytuje ekonomický odbor MìÚ Slavièín.

�ádosti se pøijímají v termínu poštou nebo v poda-
telnì MìÚ Slavièín.

-
-
-
-
-
-
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-
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20. 2. - 21. 3. 2006

è. 29/12 vèetnì tohoto pozemku, vše v k.ú. Slavièín, od spoleènosti RK
Horácko, s.r.o. (IÈ 25522434) za kupní cenu 2,000.000,- Kè za
podmínky zøízení bezplatného vìcného bøemene jízdy a chùze ve
prospìch Mìsta Slavièín a ka�dého dalšího vlastníka tìchto nemovitostí
pøes pozemky parc. è. st. 1209, parc. è. 4501/2, parc. è. 4501/4, parc. è.
4503/2 a parc. è. 4593/1, vše v k. ú. Slavièín
s c h v á l i l o smlouvu o budoucí smlouvì na odkup domu èp. 254
stojícího na pozemku parc. è. st. 9/3 a pozemkù parc. è. st. 9/3, st. 8/2
a parc. è. 4520/2, vše v k. ú. Slavièín, od Marie Geraedts, Slavièín, odkup
a demolici domu èp. 254 stojícího na pozemku parc. è. st. 9/3 v k. ú.
Slavièín.

s c h v á l i l a uvolnìní èásti provozní dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín
na rok 2005 Mìstské nemocnici Slavièín ve výši 50 tis. Kè na nákup
drobného inventáøe na pracovištì sester
s c h v á l i l a podání �ádosti o zaøazení MìN Slavièín, Komenského 1,
Slavièín, do sítì veøejných neziskových ústavních zdravotnických
zaøízeních
s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o výkonu architektonické èinnosti mezi
Mìstem Slavièín a Ing. arch. Radimem Bosákem, Javorová 4519,
760 05 Zlín
s c h v á l i l a poskytnutí 10 m døevní hmoty (smrkové kulatiny) SDH
Divnice na rekonstrukci zaøízení na výletišti v Divnicích s tím, �e ostatní
náklady (doprava, poøez, manipulace) uhradí SDH Divnice
s c h v á l i l a pronájem pozemku parc. è. 630/11 v k. ú. Nevšová
o výmìøe 536 m Marii Studeníkové, Nevšová
vyhlásila zámìr na smìnu èásti pozemkù parc. è. 2579 o výmìøe 20 m ,
parc. è. st. 11 o výmìøe 123 m a parc. è. st. 12/1 o výmìøe 170 m , vše
v k. ú. Hrádek na Vl. dráze - vlastník Mìsto Slavièín za èásti pozemkù
parc. è. 2517/17 o výmìøe 4 m , parc. è. st. 10 o výmìøe 38 m , v k. ú.
Hrádek na Vl. dráze – vlastník man�elé Richard a Zdenka Minichovi,
Štítná nad Vláøí.

Rada mìsta Slavièín na svých schùzích konaných
dne 20. 12. 2005 a dne 10. 01. 2006 mj.:
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Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání
konaném dne 14. prosince 2005 mj.:

� s c h v á l i l o podání �ádosti o dotaci ze státního rozpoètu na realizaci
projektu „Slavièín Dùm s chránìnými byty v Nevšové“ a financování
projektu v rámci rozpoètu Mìsta Slavièín v r. 2006 a 2007

1. èást parc. è. 1246 (PK) o výmìøe cca 100 m za kupní cenu 200,- Kè/m
a èást parc. è. 1246 (PK) o výmìøe cca 1 406 m za kupní cenu 5,- Kè/m
od Evy Golianové, Zvolen (SR); MUDr. Zdeòka Koseèka, Polešovice;
Ing. Marty Linduškové, Opava; Marie Tomaníkové, Slavièín a ÈR -
Pozemkového fondu Èeské republiky

2. èást parc. è. 1262 (PK) o výmìøe cca 200 m za kupní cenu 200,- Kè/m
a èást parc. è. 1262 (PK) o výmìøe cca 639 m za kupní cenu 5,- Kè/m
od Vladimíry Presové, Slavièín

3. èást parc. è. 1285 (PK) o výmìøe cca 600 m za kupní cenu 200,- Kè/m
a èást parc. è. 1285 (PK) o výmìøe cca 639 m za kupní cenu 5,- Kè/m
od JUDr. Miloslavy Hoffové, Brno; Heleny Langové, Trnava (SR) a Emilie
Šmotkové, Slavièín

4. parc. è. 1291 (PK) o výmìøe 380 m a parc. è. 1320 (PK) o výmìøe 27 m
za kupní cenu 200,- Kè/m od Miluše Janeèkové, Slavièín; Anny
Petríkové, Slavièín a Josefa Janeèky, Slavièín

5. èást parc. è. 1292 (PK) o výmìøe cca 350 m za kupní cenu 200,- Kè/m
a èást parc. è. 1292 (PK) o výmìøe cca 686 m za kupní cenu 5,- Kè/m
od Emila a Marie Malovaných, Slavièín

6. èást parc. è. 1311 (PK) o výmìøe cca 750 m za kupní cenu 200,- Kè/m ,
èást parc. è. 1311 (PK) o výmìøe cca 561 m za kupní cenu 5,- Kè/m ,
èást parc. è. 1321 (PK) o výmìøe cca 600 m za kupní cenu 200,- Kè/m ,
èást parc. è. 1321 (PK) o výmìøe cca 503 m za kupní cenu 5,- Kè/m od
Josefa Stejskala, Slavièín; Františka Stejskala, Slavièín; Lubomíra
Stejskala, Pøerov a Ludmily Stejskalové, Slavièín

1. èást parc. è. 2998 (PK) o výmìøe cca 100 m za kupní cenu 200,- Kè/m
od Jeronýma Botka, Slavièín

2. parc. è. 3036 (PK) o výmìøe 2503 m za kupní cenu 200,- Kè/m od
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s c h v á l i l o podání �ádosti o dotaci ze státního rozpoètu na realizaci
projektu „Obnova Základní školy Slavièín, III. etapa, Rekonstrukce
kuchynì“ a financování projektu jako prioritu v rámci rozpoètu Mìsta
Slavièín v r. 2007
s c h v á l i l o podání �ádosti o dotaci ze státního rozpoètu na realizaci
projektu „Ku�elna Slavièín“ a financování projektu v rámci rozpoètu
Mìsta Slavièín v r. 2007
s c h v á l i l o vyøazení nepotøebného movitého majetku Mìsta Slavièín
a prodej po�árního vozidlaACS 25-RTHP Obci Pozlovice za kupní cenu
28 300,- Kè
s c h v á l i l o odkup pozemkù parc. è. 2594 - lesní pozemek, a parc.
è. 2595/1 (PK) vše v k. ú. Slavièín o celkové výmìøe 10185 m od
Boleslavy Moghulové, Slavièín, za kupní cenu 35 000,- Kè
s c h v á l i l o odkup pozemkù parc. è. 496, parc. è. 1486 (PK), parc.
è. 2822 (PK) a parc. è. 3067 (PK), vše v k. ú. Slavièín o celkové výmìøe
5 553 m od Heleny Šebestové, Brno, za kupní cenu 55 530,- Kè
s c h v á l i l o prodej èásti pozemku parc. è. 4308/2 (PK) v k. ú., Nevšová
o výmìøe 72 m man�elùm Josefu a Radmile Rakovým, Nevšová, za
kupní cenu 100,- Kè/m
s c h v á l i l o prodej èásti pozemku parc. è. 4471/4 v k. ú. Slavièín
o výmìøe cca 250 m man�elùm Rudolfu a Jiøinì �irkovým a Emì
Schilling za kupní cenu 200,- Kè/m za podmínky zøízení vìcného
bøemene spoèívající v povinnosti budoucích vlastníkù strpìt ve
prospìch Mìsta Slavièín provádìní obsluhy, údr�by, kontroly a oprav
veøejného osvìtlení vedeného na pøedmìtném pozemku a za tím
úèelem vstupovat a vjí�dìt na pozemek
s c h v á l i l o smìnu èásti pozemkù parc. è. 3017/5, parc. è. 4433/27,
parc. è. 3021/1, parc. è. 3001/2 (PK), parc. è. 3016/1 (PK), parc. è. 4432
(PK), vše v k. ú. Slavièín o výmìøe cca 350 m - vlastník Mìsto Slavièín,
za èást pozemku parc. è. 3016/2 v k. ú. Slavièín o výmìøe cca 100 m -
vlastník man�elé Josef a Marie �álkovi, Slavièín, s tím, �e man�elé
�álkovi doplatí za rozdíl ve výmìrách smìòovaných pozemkù èástku
200,- Kè/m
s c h v á l i l o prodej pozemku parc. è. 4513/9 o výmìøe 103 m v k. ú.
Slavièín na základì �ádosti Vladimíry Presové, Slavièín, za kupní cenu
100,- Kè/m
s c h v á l i l o odkup pozemkù v k. ú. Slavièín, a to:

s c h v á l i l o odkup pozemkù v k. ú. Slavièín, a to:
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Jarmily Pinïákové, Slavièín
3. parc. è. 3040 (PK) o výmìøe 2586 m za kupní cenu 200,- Kè/m od

Antonína Rosemberga, Slavièín
4. parc. è. 3054 (PK) o výmìøe 2187 m za kupní cenu 200,- Kè/m od

Lidmily Borkové, Slavièín, Zdeòka Hlaïa, Slavièín a Andìly Hlaïové,
Slavièín

5. parc. è. 3057 (PK) o výmìøe 1503 m za kupní cenu 200,- Kè/m od
Antonína �áka, Slavièín za podmínky, �e všichni majitelé tyto pozemky
prodají

2 2

2 2

2 2

s c h v á l i l o odkup budovy bez èp/èe na pozemcích parc. è. st. 29/1
a st. 29/2 vèetnì tìchto pozemkù a budovy bez èp/ep na pozemku parc.

Sdìlení majitelùm psù
Ekonomický odbor Mìstského úøadu Slavièín sdìluje majitelùm psù, �e

poplatek za rok 2006 je mo�né zaplatit hotovì na ekonomickém odboru,
kanceláø è. 310, v 1. poschodí radnice. Není nutné èekat na zaslání
slo�enky. Výše poplatku zùstává nezmìnìna.

Poplatníkùm, kteøí poplatek neuhradí hotovì, budou zaslány slo�enky
v prùbìhu mìsíce bøezna.

Majitele nepøihlášených psù upozoròujeme, �e podle Èl. III odst. 1
Obecnì závazné vyhlášky Mìsta Slavièín è. 03/2003 jsou povinni nabytí
psa oznámit do 30 dnù po jeho nabytí a po dovršení tøí mìsícù stáøí psa
jsou povinni zaplatit poplatek. Rovnì� pozbytí psa je tøeba oznámit, aby byl
majitel z evidence vyøazen a pøedešlo se tak zbyteènému zasílání
upomínek o nezaplacení poplatku.
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Ptají se lidé...Informace Finanèního úøadu
v Luhaèovicích

Jak jste ji� byli informováni v lednovém vydání Slavièínského zpra-
vodaje, pøechází Slavièín a okolí s platností od 1. 1. 2006 pod správu
Finanèního úøadu v Luhaèovicích. To znamená, �e všechna podání na dani
z nemovitostí, dani dìdické, dani darovací, dani z pøevodu nemovitostí
podávaná po 1. 1. 2006 zasílejte na Finanèní úøad v Luhaèovicích nebo
podejte v podatelnì tohoto úøadu.

Daò z nemovitostí bude pøevedena mezi finanèními úøady a její výše se
nemìní. Daòová pøiznání podávají pouze poplatníci, u kterých došlo v roce
2005 ke zmìnì. Zákonná lhùta pro jejich podání je stanovena do konce
ledna 2006.

Podnikatelé, právnické a fyzické osoby budou Finanèním úøadem ve
Valašských Kloboukách písemnì vyrozumìny, �e dnem 20. února 2006 se
mìní jejich místní pøíslušnost, která tím dnem pøechází na Finanèní úøad
v Luhaèovicích.

Daòová pøiznání k dani z pøidané hodnoty za IV. kvartál roku 2005, resp.
12. mìsíc roku 2005, a daòová pøiznání k dani silnièní za rok 2005 podají
podnikatelé na Finanèní úøad ve Valašských Kloboukách v zákonné lhùtì,
tj. do 25. ledna 2006 daò z pøidané hodnoty a 31. ledna 2006 daò silnièní.
V tìchto termínech je povinností podnikatele pøípadnì vzniklou daòovou
povinnost uhradit, a to Finanènímu úøadu ve Valašských Kloboukách.

Po zmìnì místní pøíslušnosti, tj. po 20. únoru 2006, budou podnikatelé
vyøizovat své daòové povinnosti na Finanèním úøadì v Luhaèovicích.

Adresa:
Finanèní úøad v Luhaèovicích
Masarykova 137
763 26 Luhaèovice

úøední dny: pondìlí, støeda - 8:00 17:00
tel.: 577 197 311,
fax: 577 197 398

Finanèní úøad sídlí v budovì naproti nákupního støediska ALBERT na
hlavní tøídì v Luhaèovicích.

Finanèní úøad v Luhaèovicích

Zprávy SBD OBZOR Slavièín
� Pøedstavenstvo dru�stva na své schùzi dne 21. 11. 2005 mj.
- projednalo revitalizaci panelových domù ve Valašských Kloboukách

a projednalo kolaudaèní zprávu pøeèerpávací stanice na Sychrovì
- schválilo pøepracování smìrnice è. 10 pro úèetnictví organizace a smìr-

nici è. 12 pro rozúètování nájemného a slu�eb

- nemìlo námitky ke zrušení skluzavek, prolézaèek a kolotoèù jako bývalé
souèásti obèanské vybavenosti u svých bytových domù, které se
nachází na pozemcích mìsta

- vzalo na vìdomí výši vodného a stoèného pro rok 2006
vodné vèetnì DPH 23,78 Kè
stoèné vèetnì DPH 20,79 Kè

- vzalo na vìdomí navýšení cen - plynu od 1. 10. 2005 o 17 %,
od 1. 1. 2006 o další 4 %, - el. energie

- odvozu komunálního odpadu
- vzalo na vìdomí zvýšení cen tepla za 1 GJ:

BTH Slavièín 475,- Kè vèetnì DPH
Valašské Klobouky 472,50 Kè vèetnì DPH
Brumov-Bylnice 475,- Kè vèetnì DPH

- stanovilo v souladu s usnesením shromá�dìní delegátù poplatek na
správu bytù:

u dru�stevníkù - zvýšení o 3,- Kè (o inflaci 2,4 %)
u vlastníkù - zvýšení o 27,- Kè (o inflaci 2,4 % a 19 % DPH)

- zvýšilo FO na nejménì 7,50 Kè na 1m u�itné plochy/mìsíc od 1. 1. 2006
v souladu s usnesením shromá�dìní delegátù

- projednalo systém zavádìní internetu do bytù a domù, rozhodnutí
o výbìru firmy ponechává na samosprávách a u�ivatelích, pøedsta-
venstvo bude pouze vydávat souhlas s umístìním

- projednalo a schválilo rekonstrukci dalších 7 støech v roce 2006 firmou
STUNEX Uherský Brod a rekonstrukci lod�ií (akce je tøeba urychlit z dù-
vodu pøedpokládaného navýšení DPH na 19 %)

- vzalo na vìdomí výsledky inventarizace majetku za rok 2005 a souhla-
silo s vyøazením a likvidací nepotøebného majetku

- projednalo platební kázeò u�ivatelù a vlastníkù a obrací se na nì se
�ádostí o vèasné provádìní úhrad záloh

- opìt upozoròuje u�ivatele i vlastníky na penalizaci dlu�ných èástek
- projednalo navýšení záloh na slu�by a FO od 1. 1. 2006.

Elemír Števko,

�

�

pøedstavenstvo dru�stva na své schùzi dne 12. 12. 2005 mj.

pøedstavenstvo dru�stva na své schùzi dne 16. 1. 2006 mj.
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pøedseda SBD OBZOR Slavièín

Velice mì znepokojuje stav sportovní haly Slavièín. Halu vyu�ívá
více ne� 400 obèanù Slavièína ka�dý mìsíc, týdnì pøijí�dí do haly
mnoho sportovcù z celé republiky. Je to jedno z míst, které má
reprezentovat mìsto. Naplòuje tento cíl dùstojnì? Bohu�el se spor-
tovní hala nachází v havarijním stavu a mìsto tento stav stále pøehlí�í.

Chápu, �e hala není majetkem mìsta, ale plní stejný úèel, jako
kdyby byla. Copak mìsto nemù�e dát èást finanèních prostøedkù
aspoò na opravu nejnutnìjších zaøízení (plesnivé sprchy, stropem
protékající voda, lepší zateplení...)?

Je velice pozoruhodné, �e na jiné aktivity se peníze najdou, i kdy�
tyto aktivity nejsou tak hojnì vyu�ívané jako je sportovní hala. (Daniel
Novák, Sk Sniper Slavièín).

Kdy budou k dispozici dotované kompostéry?

Technický stav sportovní haly nás znepokojuje stejnì jako tazatele.
Dlouhodobì cítíme, �e stav sportovní haly v �ádném pøípadì nerepre-
zentuje mìsto a zejména �e se rok od roku zhoršuje. Ji� pøed lety jsme
zástupce Sportovních klubù (SK) upozoròovali na podfinancování repro-
dukce tohoto majetku a navrhovali pøevod haly na mìsto, aby se mìsto
mohlo o toto zaøízení starat stejnì jako o ostatní mìstský majetek. Naše
snahy byly bohu�el jak v minulosti, tak i v loòském roce neúspìšné. Jak
ukazuje rozpoèet SK, nejsou SK bez cizí pomoci schopny v souèasné dobì
financovat jakékoliv opravy sportovní haly, snad vyjma té nejzákladnìjší
údr�by.

Pokud se nìkdo domnívá, �e mìsto hale a SK nevìnuje pozornost, pak
nezná fakta. Dvì tøetiny pøíjmù sportovní haly tvoøí nájmy od základních
škol a gymnázia - cca 600 tis. Kè. Na grantech od mìsta získávají oddíly
SK, a to na èinnost roènì dalších cca 200 tis. Kè. SK jsou tak po fotbalistech
nejvìtšími pøíjemci finanèních prostøedkù z mìstských grantù.

A teï ke kamenu úrazu – vlastnictví sportovní haly. Hala je v majetku
obèanského sdru�ení, proto mìsto neinvestuje veøejné prostøedky do
tohoto v podstatì soukromého majetku. Jako analogii v�dy uvádíme
fotbalovou tribunu na høišti. Pokud tribuna nebyla majetkem mìsta, pak
z mìstského rozpoètu nebyly na její opravu finanèní prostøedky
uvolòovány. Tribunu mìsto pøevzalo bezúplatnì do majetku, pronajalo ji
bezúplatnì fotbalovému oddílu, postupnì provádí její rekonstrukci, hledá
mo�nosti dotaèních prostøedkù, atd. Samozøejmì vše nejde hned, ale
postupnì se zázemí tribuny vylepšuje. Kdo nevìøí, a� se jde podívat.
Tentý� model mnoho let doporuèujeme SK.

V �ádném pøípadì, a takové hlasy bylo také slyšet, mìsto nemá zájem
získat „lukrativní“ majetek SK – sportovní halu. Vzhledem ke stavu
sportovní haly by se jednalo o danajský dar, o další zátì� rozpoètu mìsta.
Rozvoj sportu ve mìstì nám ovšem le�í na srdci, proto jej podporujeme,
i proto máme zájem na pøevodu sportovní haly na mìsto. Nechceme èekat
na dobu, kdy SK samy pøijdou s tím, �e hala je v takovém stavu, �e se ji�
nedá provozovat, a� ji pøevezme a opraví mìsto. To, co by se dnes opravilo
za pøijatelné finanèní prostøedky, bude v té dobì stát mnohonásobnì více.
Náklady na nutné opravy se dají odhadovat v øádu a� nìkolik milionù Kè.
Proto jsme se sna�ili – a sna�it se budeme dál – jednat s SK o pøevodu haly
aby nedocházelo k dalšímu znehodnocování tohoto majetku a náklady na
následné opravy dále nerostly. V souèasné dobì je naší snahou spoleènì
s SK zajistit dotaèní finanèní prostøedky na realizaci investièního zámìru
„Rekonstrukce sportovní haly Slavièín“. Mìla by být provedena rekon-
strukce støechy, osvìtlení, podlahy, obvodového pláštì, zateplení stropní
konstrukce a mnohé další. O tom, zda se s tìmito opravami v letošním roce
zaène a v jakém rozsahu budou provedeny, je odvislé od toho, zda se nám
spoleènì s SK podaøí dotaci získat a v jaké výši bude.

V èervenci loòského roku jsme informovali o podání �ádosti o dotaci na
zakoupení kompostérù. Koncem prosince 2005 nám bohu�el pøišla
zpráva, �e naše �ádost úspìšná nebyla. Odsud je zøejmé, �e v roce 2006,
tedy roce stávajícím, nelze s dotovanými kompostéry poèítat. Situaci
budeme i nadále sledovat a jakmile se znovu otevøou mo�nosti podat
�ádost a získat dotaci, rozhodnì tak uèiníme.

Ing. Pavel Studeník,
Ing. Jaroslav Konèický,

starosta
místostarosta

(pro øidièe taxislu�by, referenèních vozidel,
podnikatele, pro øidièe pou�ívající vozidla
se vzláštním výstra�ným zaøízením
modré barvy a pro øidièe vozidel do 7,5 t)

(bodový systém).
Školení k novelizaci silnièního zákona
platného od 1. 7. 2006

AUTOŠKOLA
Ovèáèek

Nabízíme školení øidièù
motorových vozidel
podle zákona è. 247/2000 Sb.

Informace na telefonu

577 343 571
732 045 748
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Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta (grantu) pro rok 2006 budou ekonomickým odborem MìÚ Slavièín pøipraveny v prùbìhu mìsíce února.
K jejich podpisu budou pøíjemci grantù vyzváni. V pøípadì, �e nìkterý ze schválených projektù bude realizován ještì pøed uzavøením smlouvy, je tøeba,
aby se pøíjemce pøedem informoval o podmínkách poskytnutí grantu na ekonomickém odboru MìÚ Slavièín.

Ing. Miroslava Studénková, vedoucí ekonomického odboru

Mìsto Slavièín pøidìlilo v prvním kole výbìrového øízení granty na kulturní, sportovní a ekologickou èinnost v roce 2006:
Název �adatele název grantu Schválená èástka

SOŠ Slavièín, Divnice 119 Regionální a okresní kolo

støedních škol v kopané 2 000

SOŠ Slavièín Orientaèní závod 2 000

SOŠ Slavièín Ly�aøské závody 2 000

SOŠ Slavièín 25. roèník atletické soutì�e 1 500

SOŠ Slavièín 9. roèník turnaje v košíkové 800

SOŠ Slavièín 12. roèník - Vánoèní la�ka 2 000

SOŠ Slavièín Turnaj ZŠ a SŠ v nohejbale 1 000

Charita sv. Vojtìcha, Komenského 115 Hipoterapie 10 000

SDH Nevšová, obèanské sdru�ení 3. roèník turnaje v plavání 2 000

SDH Nevšová 2. roèník turnaje v ku�elkách 2 000

Základní škola, Osvobození 8 Ly�aøské závody 2 000

Vlasta Juršová, Nevšová 66 Sportovní akce pro dìti 2 000

Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 6. roèník Miss aerobik 2 000

Dùm dìtí a mláde�e Baví se celá rodina 1 000

Dùm dìtí a mláde�e Roztleskávaèky - dresy 1 000

Dùm dìtí a mláde�e 4. roèník tenisové soutì�e 1 000

Dùm dìtí a mláde�e Bìh Terryho Foxe 1 000

SDH Hrádek, Obèanské sdru�ení Sportovní a spoleèenská èinnost 1 000

Jindøich Maòas, Divnice 18 Sportovní odpoledne 1 000

Jindøich Maòas, Divnice Karneval na ledì 1 000

Kyokushin karate, Školní 403 Celoroèní èinnost 30 000

SK Slavièín - stolní tenis Celoroèní èinnost �áci a dorost 10 000

SK Slavièín - stolní tenis 35. roèník turnaje 3 000

SK Slavièín - stolní tenis Soutì�e veteránù 7 000

SK Slavièín - stolní tenis Èinnost oddílu mu�ù 15 000

SK Slavièín - ASPV �eny Celoroèní èinnost 10 000

SK Slavièín - ASPV mu�i Celoroèní èinnost 3 000

SK Slavièín - basketbal Celoroèní èinnost 25 000

SK Slavièín - oddíl turistiky Slavièínská 60 a jiné pochody 10 000

SK Slavièín - florbal mu�ù A Celoroèní èinnost 20 000

SK Slavièín - florbal mu�ù B Celoroèní èinnost 10 000

SK Slavièín - florbal �ákù Celoroèní èinnost 22 500

SK Slavièín - volejbal �en Celoroèní èinnost 12 000

SK Slavièín - volejbal smíšený Celoroèní èinnost 2 000

SK Slavièín - volejbal �aèek Celoroèní èinnost 7 000

SK Slavièín - volejbal mu�ù Celoroèní èinnost 9 000

SK Slavièín - ly�yøský oddíl 8. roèník soutì�e 1 000

SK Slavièín - ly�yøský oddíl 6. roèník O pøeborníka školy 1 000

SK Slavièín - ly�yøský oddíl Celoroèní èinnost 10 000

SK Slavièín - volejbal dorostenek Celoroèní èinnost 12 000

TJ Sokol Slavièín, K Hájenkám 341 Sportovní a tìlovýchovná èinnost 5 000

TJ Divnice, Divnice 50 Èinnost fotbalového oddílu 13 000

TJ Sokol Nevšová Oprava a zadrnování høištì 1 500

TJ Sokol Nevšová Celoroèní èinnost sportovních dru�stev 25 000

FC TVD Slavièín, obèanské sdru�ení Celoroèní èinnost fotbalového oddílu 280 000

Sdru�ení rodièù ZŠ Vlára, Školní 403 Karneval na ledì 2 500

SK Jerevan Slavièín A, Školní 29 Celoroèní èinnost oddílu 50 000

SK Jerevan B Celoroèní èinnost sálové kopané 6 000

OREL Slavièín, Osvobození 248 Èinnost nohejbalového dru�stva 3 000

Tenisový klub Slavièín Soutì� �ákovských dru�stev 10 000

Michal Baklík, Hrádek 184 Èinnost zájmového klubu Závada 3 000

Jaroslav Mana, Divnice 106 4. roèník Po divnických vrchoch 2 000

Pøátelé z lásky, obèanské sdru�ení,

Jasmínová 872 Rehabilitaèní pobyt pro handicapované 9 000

Základní škola Školní Pøebory školy ve sjezdových disciplínách 1 000

Základní škola Školní Pohár èeského rozhlasu 1 000

Základní škola Školní Valašská liga ve florbalu 500

Základní škola Školní Mikulášská la�ka 2 000

Ing. Eva Hubíková, Slavièín 819 Cvièení rodièù s dìtmi 3 000

Nadace Jana Piveèky Dìtský vánoèní jarmark 2 000

MgA. Jaroslav Jeøábek, Slavièín Výstava a vernisá� J. Jeøábka ml.

ve Slavièínì 500

Vlasta Juršová, Nevšová 66 Dìtský karneval 1 000

Základní škola Osvobození 8 Oslavy 750 - literární soutì� 500

SemTamFór, obè. sdru�ení Celoroèní èinnost 25 000

Gymnázium Jana Piveèky, Školní 822 Èinnost hudebního krou�ku - vydání CD 5 000

Název �adatele název grantu Schválená èástka

Gymnázium Jana Piveèky Èinnost pøírodovìdného krou�ku 5 000

Gymnázium Jana Piveèky Mikulášský diskomaratón 2 000

Gymnázium Jana Piveèky Výstavy - provoz galerie 2 500

Gymnázium Jana Piveèky Èinnost dramatického krou�ku 2 000

Národopisný soubor Slavièánek Úèinkování v zahranièí, krojové vybavení,

propagace 40 000

Základní škola, Školní 403 Mikulášská besídka 2 000

Základní škola Školní Slet èarodìjnic 2 000

Základní škola Školní Dru�inová pou� 2 000

Základní škola Školní MISS ZŠ Vlára 1 500

Základní škola Školní Školní diskomaraton 2 000

R-Ego, obè. sdru�ení, Mezi Šenky 19 Èinnost poradenského centra 10 000

Pøátelé z lásky, obèanské sdru�ení,

Jasmínová 872 Vánoèní besídka 2 000

Klub pøátel historie Slavièínska,

Hor. nám. 102 Èinnost KPHS 11 000

Základní škola, Osvobození 8 Krou�ek spoleèenského tance 1 000

Základní škola Osvobození Dìtský karneval 2 000

Vlasta Juršová, Nevšová 66 Slet èarodìjnic 2 000

Ludmila Hromádková, Nevšová 29 Kurzy, pøednášky, výstavy 1 000

Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 3. roèník Pohádkiády 1 000

Ludmila Uhrová, Slavièín 380 Mezinárodní den �en 1 000

Lenka Kováøová, Nevšová 11 Rozsvícení vánoèního stromu v Nevšové 2 000

Charita sv. Vojtìcha, Komenského 115 Pohádková zahrada 1 500

Dùm dìtí a mláde�e, Osvobození 296 5. roèník modeláøské soutì�e

Slavièínský Šikula 15 000

Dùm dìtí a mláde�e Rozjezdy pro hvìzdy 1 000

Jindøich Maòas, Divnice 18 Jarní hrátky 500

Mgr. Vlasta Kubrychtová, Divnice 64 Rozsvícení vánoèního stromu v Divnicích 1 000

Mgr. Vlasta Kubrychtová, Divnice Oslava svátku matek 1 000

SDH Divnice, obèanské sdru�ení Kácení máje a dìtský den 3 000

SDH Divnice 100 let SDH Divnice 28 700

Mgr. Vlasta Kubrychtová, Divnice Klubová èinnost v obci 1 000

Sdru�ení rodièù ZŠ Vlára, Školní 403 Pou� ke Dni dìtí 5 000

Sdru�ení rodièù ZŠ Vlára Dìtský den 5 000

ZUŠ Slavièín Hudební soutì�e 5 000

Myslivecké sdru�ení Jamné,

obèanské sdru�ení Péèe o zvìø 3 000

ZO Èeského svazu vèelaøù, Dlouhá 300 Chov zdravých vèelstev 5 000

Myslivecké sdru�ení Hrádek,

Luhaèovská 175 Péèe o zeleò a zvìø 3 000

Myslivecké sdru�ení Nevšová,

Nevšová 149 Péèe o zvìø 3 000

Granty, které byly zaøazeny do 2. kola výbìrového øízení:
SK Slavièín - lehká atletika Bìh vítìzství a celoroèní èinnost
Ing. Milan Ptáèek, Slavièín 405 Turnaj internacionálù v kopané
Pavla Sudková, Nevšová 157 5. roèník Helpíkùv pohár
OREL Slavièín 6. roèník O pohár starosty v nohejbale
Tenisový klub Slavièín, Mladotická 738 Tenisový turnaj neregistrovaných hráèù
Jaroslav Remeš, Slavièín 567 Turnaj v kopané Šabatecká trnka
Nadace Jana Piveèky, Slavièín 111 Oslava 750 - výstava o historii firmy Japis
Nadace Jana Piveèky Pohádkový les
Josef Floreš, Slavièín 782 Èasopis Kruhový objezd
SemTamFór, obè. sdru�ení Valašské Køoví - divadelní pøehlídka
SemTamFór, obè. sdru�ení Oslavy 750 - divadelní workshopy
SemTamFór, obè. sdru�ení Oslavy 750 let - divadlo
Jednota OREL, Slavièín 248 Veèer s cimbálovými muzikami
UnArt, obèanské sdru�ení, Mladotická 715 Jarní jazzový veèer
UnArt, obèanské sdru�ení Evropský svátek hudby
UnArt, obèanské sdru�ení Štìpánský Kotárfest
UnArt, obèanské sdru�ení Poslední noc prázdnin
ZUŠ Slavièín, Mezi Šenky 121 Adventní a vánoèní koncert
ZUŠ Slavièín Malíøský plenér
ZUŠ Slavièín Jarní koncert pìveckých sborù
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Spoleèenská kronika

NAROZENÍ
Tomáši a Ivetì Beòovým dcera Veronika
Zdeòku a Radanì Bla�kovým syn Vít
Jiøímu a Al�bìtì Zelenkovým dcera Jolana
Patriku a Martinì Saskovým syn David
Radku a Evì Talachovým syn Adam
Jaroslavu Horváthovi a Monice Bartoškové dcera Nikola

4.12.2005 Jiøina Ocelíková, 82 let, Hrádek
6.12.2005 Antonín Zach, 74 let, Šanov

14.12.2005 Marie Vincourová, 81 let, Hrádek
16.12.2005 Ane�ka Kabilková, 82 let, Uherský Brod
16.12.2005 Josef Vašíèek, 54 let, Divnice
23.12.2005 Vladislav �ák, 79 let, Nevšová
27.12.2005 František Goòa, 67 let, Bohuslavice
28.12.2005 Ludmila Bel�íková, 69 let, Hrádek
31.12.2005 Bo�ena Röderová, 64 let, Rokytnice

ÚMRTÍ

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

PROSINEC

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.

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

Dne 3. února 2006 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
pana ze Slavièína.Jiøího RAKA

Dne 4. února 2006 vzpomeneme 10 let,
co nás nav�dy opustil mùj drahý man�el,

náš milovaný tatínek, dìdeèek a strýc,
pan

ve vìku nedo�itých 69 let.

Kdo jste ho znali, prosím vìnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.

Jaromír ŠIKUTA

Man�elka a dìti s rodinami

Dne 5. února 2006 by oslavil 65. narozeniny
pan ze Slavièína

a dne 8. února 2006 uplyne 5 let od jeho úmrtí.
Štìpán JURÁÈEK

Za tichou vzpomínku dìkuje rodina.

Dne 5. února 2006 uplyne 2. rok od úmrtí
paní ze Slavièína.Libuše KAŠPAROVÉ

Za tichou vzpomínku dìkuje man�el Zdenìk
a synové Zdenìk, Martin a Roman.

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

S láskou a úctou vzpomínají dcery,
syn a bratr s rodinami.

Dne 7. února 2006 vzpomeneme 5. smutné výroèí,
kdy nás nav�dy opustila naše milovaná maminka,

babièka a prababièka
paní z Hrádku.Bo�ena STAÒKOVÁ

Kdo Tì znal, ten v dobrém vzpomene,
kdo Tì mìl rád, ten nezapomene.

Man�el Jaroslav a synové Zdenìk
a Ladislav s rodinami

Dne 8. února 2006 vzpomeneme 9. výroèí
úmrtí paní

Kdo jste ji znali vzpomeòte s námi.
Al�bìty KURTINOVÉ.

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

S láskou vzpomínají man�elka a dcery s rodinami.

Dne 5. února 2006 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
pana z Rokytnice.Františka TOMÁNKA

Dne 8. února 2006 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
pana ze Slavièína.Vincence DÌDKA

Vzpomínají man�elka a synové s rodinami.

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.

S láskou vzpomínají dcery, vnuk s rodinou,
sourozenci a ostatní pøíbuzenstvo.

Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Dne 12. února 2006 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí
paní Emílie SVAÈINOVÉ.

Dne 16. února 2006 vzpomeneme 1. výroèí,
kdy nás nav�dy opustila naše milovaná

maminka, man�elka, dcera
ze Slavièína.Marcela CARBOLOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají
dcera Marcelka, man�el a rodièe.

Kdo Tì znal, ten v dobrém vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, ten nezapomene.

Za tichou vzpomínku dìkují
dcery Zuzana a Dita s rodinou.

Dne 21. února 2006 vzpomeneme 10. výroèí,
kdy nás nav�dy opustil náš tatínek

ze Slavièína.Lubomír KLUMPNER

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

S láskou vzpomínají dru�ka Jarmila Matùšová,
dcery Jarmila a Eva Ovesné.

Dne 28. února 2006 vzpomeneme 4. výroèí úmrtí
pana ze Slavièína.Františka MATÙŠE

Vzpomínka na pradìdeèka, prababièku,
dìdeèka a babièku z Poteèe.ONDERKOVY

S láskou vzpomínají pravnuèky Jarmila a Eva Ovesné, vnuèka
Jarmila Matùšová ze Slavièína.

Rodina Vašíèkova, Grèkova, Gronychova a Strnkova dìkují touto
cestou všem, kteøí se zúèastnili posledního rozlouèení s naším

drahým zesnulým panem z Divnic.Josefem VAŠÍÈKEM

Dìkujeme touto cestou všem pøátelùm a známým
za kvìtinové dary a úèast pøi posledním rozlouèení

s paní ze Slavièína.Vìrou TOMKOVOU
Rodiny Tomkova a Leixnerova
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Dìkujeme všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti
a úèast pøi posledním rozlouèení

s panem z Bohuslavic nad Vláøí.Františkem GOÒOU
Rodina Goòova a Mûnsterova

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

s paní z Hrádku.Ludmilou BEL�ÍKOVOU
Man�el a synové s rodinami

Upøímnì dìkujeme všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti,
kvìtinové dary a úèast na posledním rozlouèení s naší maminkou

paní z Rokytnice.Bo�enou RÖDEROVOU
Syn a dcera s rodinami

Dìkujeme všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti
a úèast pøi posledním rozlouèení s panem

ze Slavièína.Josefem SÁBLÍKEM
Rodina Milièková

Policie Èeské republiky
obvodní oddìlení, 763 21 Slavièín

pøehled dopravních nehod
celkem dopravních nehod 5
smrtelné zranìní 0
tì�ké zranìní 0
lehké zranìní 0
zpùsobená škoda v tisících Kè 118
podnapilí øidièi 1

Lze konstatovat, �e závìr roku 2005 patøil celkovì k poklidnìjším obdo-
bím celého roku. V mìsíci prosinci byl zajištìn pouze jeden podnapilý øidiè
– obèan Brna, kterému byla namìøena hodnota 1,22 ‰ alkoholu v krvi.

Jeden z pøípadù, nad kterými se pozastaví i ti otrlejší, je ten z 19. 12.
2005. Z dùvodu silné podnapilosti (2,35 ‰ alkoholu v krvi) a zkolabování
byl RZS Slavièín pøevezen do Ba�ovy krajské nemocnice nezletilý školák.
Šetøením bylo zjištìno, �e tento spoleènì se dvìma nezletilými kamarády
po�il blí�e nezjištìné mno�ství slivovice. Vzhledem k vìku byla vìc
odlo�ena a pøípad byl oznámen pøíslušnému orgánu péèe o dítì pøi MÚ
v Luhaèovicích.

Chtìli bychom vás upozornit, �e zdejší oddìlení opìt eviduje kráde�e do
sklepù a sklepních kójí. Je tøeba dbát urèitých pravidel prevence. Zajištìní
a uzamykání hlavních vchodù je to nejdùle�itìjší. V pøípadì výskytu
podezøelých osob nebo jednání, kontaktovat telefonicky policii, linka 158 je
bezplatná. I zde platí pravidlo dùvìøuj, ale provìøuj!!!

Jistì témìø ka�dý zaznamenal, �e od 1. ledna 2006 vstoupil v platnost
zákon è. 379/200 Sb O ochranì pøed škodami zpùsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a návykovými látkami. Nejvìtší diskuse vyvolává èást
vìnovaná kouøení na zastávkách. Zákonodárci v pøípadì protikuøáckého
zákona na vymezení pojmu zastávka jednoznaènì zapomnìli – jasné je to
jen v pøípadì, �e lidé kouøí v budce na zastávce. Kouøit se nesmí nejen
v hospodách a restauracích, pokud si nezøídí zvláštní prostory pro kuøáky
a nezajistí dostateèné vìtrání, ale i ve státních budovách, sídlech územní
samosprávy, finanèních institucích, vnìjších i vnitøních prostorách všech
typù škol, v kinech, divadlech, výstavních a koncertních síních, spor-
tovních halách a místech, kde jsou poøádána pracovní jednání.
Provozovatelé tìchto zaøízení však mohou pro kuøáky zbudovat stavebnì
oddìlené kuøárny. Nedodr�í-li kuøák zákaz, je provozovatel oprávnìn
po�ádat o zákrok policii. Podnikateli, který prodá tabák èi alkohol èlovìku
mladšímu osmnácti let, nyní hrozí pokuta a� padesát tisíc korun. Jestli�e
se prohøešku dopustí firma, mù�e být postih a� pùl miliónu korun.

Závìrem lze konstatovat, �e v roce 2005 došlo ve všech ukazatelích ke
sní�ení poètu spáchaných pøestupkù a trestných èinù spáchaných
v teritoriu obvodního oddìlení. Celkovou bezpeènostní situaci lze hodnotit
kladnì.

Mjr. Bc. Vratislav Hruška,

dopravní zpravodajství prosinec 2005

vedoucí oddìlení

Tøíkrálová sbírka 2006
V sobotu 7. 1. 2006 probìhla ve Slavièínì a okolních

vesnicích Tøíkrálová sbírka.
Do úèasti se zapojily tyto vesnice: Hrádek, Rokytnice,

Rudimov, Nevšová, Petrùvka, Lipová, Bohuslavice nad
Vláøí, Štítná nad Vláøí-Popov, Jestøabí, Divnice.

Slavièín (Divnice,
Hrádek, Nevšová) 20 skupinek 134 059,50 Kè
Rokytnice 2 skupinky 9 862,- Kè
Rudimov 1 skupinka 6 520,- Kè
Petrùvka 1 skupinka 10 215,- Kè
Lipová 1 skupinka 8 372,- Kè
Bohuslavice nad Vláøí 2 skupinky 9 700,- Kè
Štítná nad Vláøí - Popov 12 skupinek 60 768,50 Kè
Jestøabí 2 skupinky 9 354,- Kè

Pøehled skupinek a èástka, která byla vykoledována:

celkem 41 skupinek 248 851,- Kè

Podìkování
Charita sv. Vojtìcha Slavièín dìkuje všem dárcùm, lidem zapojeným do

propagace a zajištìní Tøíkrálové sbírky 2006, vedoucím a èlenùm skupinek
a všem obìtavým �enám, které vaøily obìd pro tøíkrálové koledníky.
Dìkujeme také za všechny, kterým Váš dar prospìje.

Bc. Milena Tománková, øeditelka Charity sv. Vojtìcha

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla
Pracovnice sociálního odboru MìÚ Luhaèovice budou na MìÚ ve

Slavièínì (místnost è. 208) pøebírat �ádosti o pøíspìvek na provoz
motorového vozidla na rok 2006.

velký technický prùkaz,
obèanský prùkaz dr�itele vozidla a zdravotnì posti�eného obèana,
prùkazku mimoøádných výhod (ZTP, ZTP/P),
listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je opatrovník stanoven
soudem).

Formuláøe �ádostí o pøíspìvek na provoz motorového vozidla jsou k dis-
pozici na sociálním odboru MìÚ Luhaèovice (tel.: 577 197 276) a na
odboru sociálních vìcí MìÚ Slavièín (tel.: 577 341 251, linka 58).

Na MìÚ Luhaèovice se budou �ádosti pøebírat v prùbìhu celého roku
2006.

Termíny:

K ovìøení pøedlo�te tyto doklady:

Pátek 24. 02. 2006 - od 8:00 do 13:00 hodin
Pátek 03. 03. 2006 - od 8:00 do 13:00 hodin

Z dopisù našich ètenáøù
Vá�ený pane starosto,
dìkujeme Vám za zasílání Slavièínského zpravodaje do nového

bydlištì Horky nad Moravou. Bydlíme u dcery ji� asi rok a nedoèkavì
èekáme ka�dý mìsíc na zprávy ze Slavièína. Obzvláš� nás potìší
u srdíèka jako pamìtníky a rodáky dobré zprávy a úspìchy Slavièanù,
které vìtšinou osobnì známe.

Vám a všem Slavièanùm pøejeme v novém roce hodnì úspìchù
a zdraví.

Man�elé Rostislav a Miroslava Ocelíkovi

Jana Tarabusová, odbor sociálních vìcí

Mìstská policie Slavièín informuje
Neustále pøijímáme stí�nosti z øad obèanù na zpùsob venèení psù, kdy

jejich majitelé jsou neohleduplní a po svých psech neuklízí exkrementy.
Dokonce jsou zaznamenány pøipomínky, �e se exkrementy nachází na
bì�kaøských stopách.

Upozoròujeme všechny majitele psù, kteøí se takto chovají, �e jsou
nejenom bezohlední k ostatním spoluobèanùm, ale navíc se dopouštìjí
pøestupku tím, �e nerespektují obecnì závaznou vyhlášku Mìsta Slavièín
è. 02/2001, o veøejném poøádku, v úèinném znìní, Èl. 10, Èistota veøejných
prostranství, odst. 5), kde je uvedeno, �e v pøípadì, �e domácí èi
hospodáøské zvíøe zneèistí veøejné prostranství, je dr�itel zvíøete povinen
bez zbyteèného odkladu zvíøetem zpùsobenou neèistotu vhodným
zpùsobem z veøejného prostranství odstranit.

�ádáme majitele psù, aby byli ohleduplní k ostatním spoluobèanùm
a uvìdomili si, �e ka�dý má svá práva, ale i povinnosti.

Zároveò opìt upozoròujeme na dodr�ování Èl. 4, Pohyb psù na
veøejných prostranstvích, výše uvedené obecnì závazné vyhlášky a to
zejména povinnost mít psa na veøejných prostranstvích zajištìného
vodítkem a nasazeným náhubkem.

Mìstskou policií Slavièín jsou a budou i nadále provádìny kontroly
dodr�ování obecnì závazné vyhlášky Mìsta Slavièín è. 02/2001,
o veøejném poøádku, v úèinném znìní. Zjištìné pøestupky budou øešeny
ulo�ením blokové pokuty a� do výše 1 000,- Kè.

Je na místì zde upozornit, �e sáèky na exkrementy jsou k dispozici
zdarma na MìÚ Slavièín nebo v mìstském infocentru.

Upozoròujeme na stí�nost pracovníkù firmy JOGA, kteøí provádìjí svoz
domovního odpadu na neodklizený sníh u kontejnerù a popelnic.
Vyzýváme obèany, aby ve vlastním zájmu odklízeli sníh z tìchto míst.
Vysoká vrstva snìhu komplikuje a znemo�òuje provádìt svoz odpadu.
Pokud se s kontejnery nedostanou ke sbìrnému vozu, mù�e se stát, �e
nebudou vyvezeny. Svoz domovního odpadu komplikuje i parkování
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vozidel v blízkosti kontejnerù a popelnic. Upozoròujeme øidièe, aby zde
alespoò ve dnech svozu domovního odpadu svá vozidla neparkovali.

Dále zjiš�ujeme, �e ne všichni øidièi dodr�ují zákon è. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnì nìkterých zákonù a
dbají ponechání potøebné šíøe volných jízdních pruhù, co� pøedevším teï
v souvislosti s zimní údr�bou komunikací je dùle�ité.

Bohuslav Pjajko, velitel Mìstské policie Slavièín

Mìøení emisí u malých zdrojù
zneèiš�ování ovzduší

Odpovìdi na nejèastìjší otázky provozovatelù malých zdrojù
zneèiš�ování ovzduší.

Je to zákon è. 86/2002 Sb. Ka�dý kdo provozuje malý zdroj zneèiš�ování
ovzduší má povinnost zajiš�ovat prostøednictvím oprávnìné osoby
nejménì 1 x za 2 roky mìøení úèinnosti spalování, mìøení mno�ství
vypouštìných látek a kontrolu spalinových cest, § 12 zákon 86/2002 Sb.

Do 1. 10. 2005 tato povinnost se vztahovala jen na zdroje zneèiš�ování,
které slou�í k podnikatelské èinnosti, ale od tohoto data byla tato povinnost
rozšíøena na všechny spalovací zdroje s výjimkou zdrojù umístnìných
v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci. Z toho
vyplývá, �e povinnost zajistit autorizovanou osobou mìøení úèinnosti
spalování a kontrolu spalinových cest mají nyní všechny úøady, školy,
školky, zdravotnická zaøízení, zaøízení sociální péèe, dobrovolné spolky
a další zaøízení, která provozují malý zdroj zneèiš�ování.

Jsou to spotøebièe o jmenovitém výkonu 15 kW- 200 kW- tuhá paliva
11 kW- 200 kW- plynná paliva.

Je to dr�itel osvìdèení, nebo rozhodnutí o autorizaci k èinnosti dle § 15,
odst. 1, písm.b), zákon è. 86/2002 Sb. Seznam oprávnìných osob pro
Zlínský kraj lze vyhledat napø. na internetových stránkách „Sdru�ení
revizních technikù Zlínského kraje“ http: www.kominici.info.

Ještì bych chtìl upozornit na skuteènost, �e od 1. 6. 2004 je zakázáno
spalování vyjetých olejù v malých spalovacích zdrojích.

Pøípadné další informace Vám poskytnu na telefonu 608 778 813, nebo
E-mail: sudek @centrum.cz.

Z jakého zákona vyplývá povinnost mìøení emisí u malých zdrojù
zneèiš�ování?

Které zdroje jsou øazeny do kategorie „malých zdrojù“?

Kdo je autorizovaná osoba?

Kominický mistr Sudek František.

Plesem mìsta byl zahájen
rok výroèí mìsta
Plesem mìsta v sobotu 28. ledna byl oficiálnì zahájen rok,

kdy uplyne 750 let od první písemné zmínky o Slavièínì. Ke
slavnostnímu prùbìhu spoleèenské události významnì pøispìla úèast
a úèinkování slovenských hostù z partnerské obce Uhrovec. Jak se mnozí
hosté na místì vyjádøili, cítili se na plese pøíjemnì a zhodnotili úroveò
programové nabídky vèetnì úrovnì obèerstvení s obsluhou. Ocenili rovnì�
pøízeò mnoha podnikatelských subjektù i osob, kteøí na ples pøispìli
hodnotnými sponzorskými dary. Poøadatelskými partnery Mìsta Slavièína
byli letos pedagogové a studenti Støední odborné školy Slavièín a èlenové
Zahrádkáøského sdru�ení Vlára. Všem, kteøí s námi spolupracovali, touto
cestou velmi dìkujeme.

Za poøadatele Marie Rumplíková

Mìsto Slavièín
Základní umìleckou školou Slavièín

vyhlašuje

pro �áky a studenty slavièínských škol
a �áky ZŠ Uhrovec (Slovensko)

Techniky:

ve spolupráci se

Plošná, prostorová a objektová akèní tvorba (kresba, malba, grafika,
kombinované techniky, modelování, prostorové práce)

VÝTVARNOU SOUTÌ�

„MOJE MÌSTO“

k 750. výroèí zalo�ení Slavièína

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, K
JEHO REALIZACI BYLO VYU�ITO PROSTØEDKÙ

EVROPSKÉHO FONDU INTERREG IIIA.

Èasový harmonogram soutì�e

Školní kola

Závìreèné kolo

Vernisá� výstavy

ZUŠ Slavièín,

výtvarný obor,

: bøezen – duben 2006
ka�dá škola si samostatnì vyhodnotí práce, které postoupí do

závìreèného kola a dle mo�ností uspoøádá výstavu v prostorách
školy

18. kvìtna 2006
Hodnocení odbornou porotou probìhne v

(vybrané práce za jednotlivé školy odevzdejte

s ocenìním nejlepších prací
-

pøesný termín a místo konání
vèas sdìlíme.

Mezi Šenky 121, 763 21 Slavièín,
tel./fax 577 341 201

Mgr. Jana Jakúbková,
tel.737 109 538

:
ZUŠ Slavièín,

v ZUŠ do 16. 5. 2006)

koncem kvìtna 2006,

Garant soutì�e:

Firma Prometal Vás srdeènì zve

��������	��
�������	����
který se uskuteèní
v sále Sokolovny Slavièín,
zaèátek v 19:30 hodin.

Hudba: QATRO
Tanèí: FORTUNA Zlín
Vstupné 150,- Kè
(teplý a studený raut v cenì)

v sobotu 4. února 2006

Pøedprodej v mìstském infocentru:577 342 251

A� u� jste, èi nejste student,
pøijïte se pobavit na

Studentský DISCOPLES
v sobotu 18. 2. 2006

v sále Sokolovny ve Slavièín.

Pøedprodej vstupenek: Mìstské infocentrum

Zvou slavièínští studenti a MKD Slavièín

Mìsto Slavièín a Tomáš Heczko
Vás zvou
výstavu fotografií

Výstava potrvá do 28. února.
Vernisá�: 3. února v 18:00 hodin

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ.
K JEHO REALIZACI BYLO VYU�ITO PROSTØEDKÙ
EVROPSKÉHO FONDU INTERREG IIIA.

BÙH - ÈLOVÌK - KRAJINA,
která se koná v rámci oslav
750 let první písemné zmínky o Slavièínì
v prostorách mìstského infocentra.
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Putování Jana Piveèky svìtem – tak se
jmenovala výstava vìnovaná druhému výroèí
úmrtí Jana Piveèky, která probìhla v pøedsálí
obøadní sínì radnice Slavièín. Celý leden si mohli
návštìvníci výstavy prohlédnout fotografie z let
1946 – 1990. Na tìchto fotografiích je zachycen
se svými spolupracovníky v rùzných koutech

kumentù urèitì zaujaly vystavené cestovní pasy.
Výstava byla zahájena vernisá�í dne 8. 1.

2006, které se zúèastnili zástupci Mìsta Slavièín,
Nadace Jana Piveèky, èlenové rodiny a známí
tohoto významného slavièínského rodáka.

Na archivní fotografii je Jan Piveèka zachycen
pøi rokování se svými spolupracovníky v Indii
v roce 1946.

Josef Floreš

Vzpomínka na Jana Piveèku

Dne 16. ledna 2006 byl zahájen provoz ve Vzdìlávacím støedisku NJP
zdarma

nezamìstnaní, mláde�, matky na mateøské dovolené, handi-
capovaní, národnostní menšiny, osoby bez pøístøeší – dìti
z dìtských domovù.

PO, ST, ÈT 12:00 - 20:00,

V pøípadì velkého zájmu bude provoz støediska øízen rozpisem

Zájemci mimo výše uvedené cílové skupiny
v pøípadì momentální volné kapacity.

,
ve kterém nadace umo�òuje pøístup a vyu�ívání poèítaèové
techniky a internetu za tìchto podmínek:

Vzdìlávací støedisko slou�í pøednostnì tìmto cílovým skupinám:

Provozní doba VSNJP:
mimo tuto dobu po dohodì s pracovníky

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

pro
jednotlivé cílové skupiny.

mohou støedisko
vyu�ívat kdykoliv Stejnì tak se
mohou pøihlásit i do vzdìlávacích kurzù, kam budou zaøazeni, pokud
kurz nebude plnì obsazen zájemci z cílových skupin.

�

�

�

�

Vzdìlávací støedisko Nadace Jana Piveèky (VSNJP) informuje

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

Projekt vzdìlávacího støediska, jeho� partnerem je Mìsto Slavièín, byl
oficiálnì zahájen slavnostním pøestøi�ením pásky, které provedl senátor
Jiøí Stodùlka za asistence poslance Ludvíka Hovorky a s úèastí laické
i odborné veøejnosti.

svìta nebo se svou rodinou v Nìmecku. Zají-
mavé jsou i fotografie z Indie a Pákistánu, které
ukazují prostøedí, kde a za jakých pracovních
podmínek vyrábìjí boty v tìchto pro nás exo-
tických zemích. Mimo tyto dvì ji� zmínìné zemì
se mohl návštìvník výstavy prostøednictvím
fotografií podívat do dalších zemí, které Jan

Piveèka navštívil. Jako
obuvnický poradce pøe-
dával své zkušenosti
v Austrálii, Ugandì, Bra-
zílii, Èínì, Filipínách
a v dalších zemích ce-
lého svìta.

Kromì fotografií byly
také vystaveny nejrùz-
nìjší suvenýry, které
si ze svých cest Jan
Piveèka pøivezl. Mezi
nejzajímavìjší patøí
napøíklad døevìné soš-
ky z Indie, loutky z Fili-
pín, panenky a obrazy
z Vietnamu, indiánské
masky z ji�ní Ameriky
a mnoho dalších. Z do-Z vernisá�e výstavy

Kurzy plánované na únor 2006:
Základy ovládání PC

do 10. 2. 2006

(seznámení s poèítaèem, WORD, EXCEL, Internet). Bude se jednat
o intenzivní týdenní kurz (4 hodiny dennì), který by mìl uchazeèùm
poskytnout základní vìdomosti a zruènosti v pou�ívání poèítaèe. Zájemci
se mohou pøihlásit v sídle nadace – osobnì nebo telefonicky
na èíslech 577 342 822 nebo 739 095 315. V pøípadì potøeby budou kurzy
opakovány a� do uspokojení zájmu všech uchazeèù.

Absolventi kurzù dále mají (v provozních hodinách, nebo po dohodì
i mimo nì) mo�nost ve støedisku procvièovat si novì získané vìdomosti
a dovednosti za asistence pracovníkù støediska. Vytvoøené písemnosti je
mo�né si vytisknout a odnést s sebou.

Informace o aktivitách støediska mù�ete dostat osobnì v nadaci (Horní
námìstí 111), nebo na výše uvedených telefonních èíslech, na poboèce
Úøadu práce ve Slavièínì, ve školách, na sociálním odboru MìÚ Slavièín
a pravidelnì je budeme zveøejòovat ve Slavièínském zpravodaji a na
webových stránkách NJP

Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Bo�ena Filáková, øeditelka NJP

www.pivecka.cz.

Strana 8
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Zprávy z
domeèku pro dìti

Víte, �e…

O jakou slu�bu jde?

Psaníèko pro dìti
pøedškolního vìku

� poèínaje 6. bøeznem 2006 zaène pøi našem
zaøízení fungovat „SLU�BATETA“?

Èas od èasu si maminky s malými dìtmi
potøebují vyøídit na rùzných úøadech své
zále�itosti, nebo si potøebují zajít k lékaøi. Pro tyto
pøíle�itosti je malé dítì „trochu na obtí�“.
Maminka, která si chce tedy v klidu své zále�itosti
vyøídit, mù�e dítì ponechat po tuto dobu v našem
zaøízení. O její dítì se postará „pedago�ka ve
výslu�bì“.

Zkušebnì bude „SLU�BA TETA“ fungovat pro
maminky prozatím 1x týdnì, a to v pondìlky,
v dopoledních hodinách, v èase od 8:30 do 11:30
hodin. Máme na mysli pondìlky školního roku, ne
tedy prázdninové období (krátko èi dlouhodobé
prázdniny).

Bli�ší informace obdr�íte na telefonu:
577 341 921.

Jirka Ptáèek si pøivezl 1. místo v jednotlivcích
a kolektiv mladých rybáøù si pøivezl diplomy
s 1. a 3. místem. Diplomy získali za prokázané
znalosti a dovednosti.

Za tìmito úspìchy se skrývá vynikající meto-
dická práce jejich vedoucího, pana Miroslava
Milka. Vedení DDM mu blahopøeje k dosa�eným
výsledkùm.

Jaká je nabídka?
1. Letní dìtský tábor pro dìti mladšího školního

vìku, a to v horském hotelu Martiòák, v ter-
mínu od 1. do 10. èervence 2006

2. Týdenní „Tenisová školièka“, a to v termínu: od
10. do14. èervence 2006

3. Letní dìtský tábor pro dìti staršího školního
vìku, a to v rekreaèním støedisku Meziøíèko
u Jihlavy, v termínu od 19. do 29. srpna 2006

4. Pøímìstský tábor v DDM Slavièín, a to v ter-
mínu: od 31. èervence do 4. srpna 2006

Milé dìti, hrajete si rády? Máte rády pohádky?
Jestli ano, tak vás zveme na zábavné,

sportovnì – hudebnì-divadelnì – výtvarné
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE, tentokrát s pohád-
kou o Budulínkovi.

JAK TO BYLO U BUDULÍNKA? Na to si
spoleènì zkusíme odpovìdìt a zahrát, pøijdete-li
dne 13. bøezna 2006 (pondìlí) v 16:00hodin do
domu dìtí ve Slavièínì. Nezapomeòte si s sebou
vzít papuèky.

Odpoledne je urèeno pro dìti ve vìku 4 – 6 let.
Pøihlášky na DDM do 7. bøezna 2006 osobnì

nebo na telefonu 577 341 921.
POZOR – poèet úèastníkù je omezen! V pøípa-

dì vìtšího zájmu budeme pohádkové odpoledne
opakovat.

TÌŠÍME SE NEJEN NA VÁS, ALE I NA VAŠE
MAMINKY, TATÍNKY, BABIÈKY…

teta Hana a teta Laïka

�

�

Èlenové našeho rybáøského zájmového
krou�ku Domu dìtí a mláde�e Slavièín výbornì
reprezentovali své zaøízení na okrskové rybáø-
ské soutì�i v Brumovì-Bylnici dne 28. 12. 2005.

U� v souèasnou dobu máme zajištìny pro
dìti aktivity na hlavní, letní prázdniny.

Pøipomínáme zákonným zástupcùm �ákù
pátých a devátých tøíd základních škol, kteøí
mají zájem o studium na gymnáziu, aby

odevzdali pøihlášky ke
studiu na základní škole, kterou navštìvují.

do
konce mìsíce února

Informace o studiu v osmiletém a ètyøletém
oboru na gymnáziu podá a na návštìvu školy se
tìší kdykoliv vedení školy.

Aktivity v lednu na gymnáziu
�

�

�

�

�

�

�

V celostátní literární soutì�i Jána Kollára byla
vyhodnocena Petra
Ku�elová ze sexty a byla pozvána na pøedání
ocenìní do Nosticova paláce v Praze.

bude pokraèovat druhá
fáze mezinárodního projektu SOCRATES,
studenti navštíví støední školu blízko Neapole
v Castellammare Di Stabia. Tématem bude
nadnárodní literatura.
Gymnázium zahájilo práci na projektu
Dalšího profesního vzdìlávání v opatøení 3.3
Rozvoje celo�ivotního uèení garantovaném
Zlínským krajem. Partnery v projektu jsou
gymnázia z Holešova, Vsetína, TGM ve Zlínì
a Otrokovic.
Od 2. 1. do 13. 1. absolvovali studenti
sekundy, kvinty a G-1 ly�aøský výcvikový kurz
na Kasárni.
GJP bude organizovat okresní kolo Olym-
piády v anglickém jazyce pro základní školy
dne 16. 2. 2006.
Dne 1. 2. 2006 se uskuteènila první schùze
novì zvolené Školské rady, èlenové rady
jsou: za uèitele Mgr. Libuše Pavelková,
Mgr. Zdenìk Kutra, za zøizovatele PhDr. Fran-
tišek Hubáèek, Ing. Jaroslav Konèický, za
zákonné zástupce JUDr. Alena Štefaníková,
Bc. Bo�ena Filáková.
Škola zakoupila z mimorozpoètových pros-
tøedkù pro potøeby studentù novou tiskárnu
a DVD pøehrávaèe.

na 3. místì v republice

Od 19. 1. do 26. 1.

Mgr. Josef Maryáš, øeditel GJP

Gymnázium Jana Piveèky Slavièín

zve nejširší veøejnost na výstavu

foyer obøadní sínì SLAVIÈÍNSKÉ RADNICE
Vernisá�: pondìlí 6. 2. 2006 v 15:30 hodin

VÝTVARNÝCH PRACÍ
STUDENTÙ

6. 2. - 23. 2. 2006

Mírová míle ve Vizovicích

Vánoèní la�ka

Volejbalový turnaj pedagogických pracovníkù

Ly�aøský výchovnì-vzdìlávací zájezd

Dne 15. 11. 05 se uskuteènil jubilejní 20. roèník bìhu Mírové míle ve Vizovicích. Jednalo se
o štafetový bìh pìti závodníkù pomyslné „míle“, kterého se naše škola pravidelnì úèastní.
20. roèníku se zúèastnilo v kategorii chlapcù 6 dru�stev. Dru�stvo SOŠ Slavièín ve slo�ení Ondra
Stach, Petr Janoš, Filip Strnad, David Ritter a Josef Hanke obsadilo skvìlé 1. místo.

Dne 15. 12. 2005 probìhl v tìlocviènì naší školy tradièní závod ve skoku vysokém. Startovalo se
v obvyklých kategoriích mladší �áci a �ákynì, dorostenci a dorostenky. Závod mìl hlavnì v mladších
kategoriích dobrou úroveò a úèast-nilo se ho 83 závodníkù z rùzných škol našeho regionu.

16. prosince 2005 se konal 11. roèník vánoèního turnaje pedagogických pracovníkù ve volejbale.
Zúèastnilo se osm týmù: SOŠ Slavièín, ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Malé Pole ve spojení se ZŠ
praktickou a speciální Slavièín, ZŠ Štítná nad Vláøí, ZŠ Brumov, Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
Gymnázium Val. Klobouky a tým ze Slovenské republiky SOUS a E v Dubnici nad Váhom. První tøi
místa obsadila dru�stva ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Štítná n. Vláøí a SOŠ Slavièín.

V mìsíci lednu probìhl týdenní ly�aøský výcvik pro �áky prvních roèníkù. Úèastnilo se ho 56 stu-
dentù. Kurz se konal v rekreaèním støedisku Tesla na Horní Beèvì.

Ing. Miroslav Kadlec, øeditel SOŠ Slavièín

Gymnázium Jana Piveèky Slavièín

Linoryt - Kateøina Frýzelková

Asociace rodièù a pøátel gymnázia
a Gymnázium Jana Piveèky ve Slavièínì

si Vás dovolují pozvat na

Hudba: Fortuna
Vstupné: 100,- Kè

Program: vystoupení �ákù gymnázia, ZŠ Malé Pole, køest CD školní
kapely Manteca, tombola a obèerstvení zajištìno.

REPREZENTAÈNÍ PLES GYMNÁZIA
10. února v Sokolovnì od 20:00 hodin.

SS ¡OOS¡
SLAVIÈÍN

SOŠ Slavièín
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Zkrotili zlou �enu?
Pøedstava W. Shakespeara Jak zkrotit zlou

�enu by asi dnešní mláde�i pøipadala úsmìvná.
Proto tuto klasickou hru upravili re�isér i herci
Hofmanova divadla do moderní verze.

Pøedstavení plné komických scének pobavilo
v Sokolovnì �áky 6. – 9. roèníku naší školy. Jsme
rádi, �e tentokrát pøijela kultura za námi a vìøíme,
�e umìlci k nám budou zají�dìt èastìji.

Mgr. Radmila Kledrowetzová

Vzdìlávání pedagogických
pracovníkù na ZŠ Vlára

K povolání uèitele neodmyslitelnì patøí
celo�ivotní vzdìlávání. Pouze za tohoto
pøedpokladu mù�e pedagog dostateènì
rychle reagovat na neustále zmìny a pøizpù-
sobit obsah výuky potøebám spoleènosti. To
jsme si na naší škole uvìdomili, aktivnì se
zapojili do aktuálních témat vzdìlávání,
a proto máme v porovnání s ostatními
školami znaèný náskok.

V souèasné dobì se naši uèitelé vzdìlávají ve
dvou nejdùle�itìjších oblastech:

V rámci vládního projektu informaèní politiky je
proškoleno všech 40 pedagogických pracovníkù
naší školy.

základní školení absolvoval i všichni
pedagogiètí pracovníci
30 pedagogù ukonèilo vzdìlávání pro pokroèilé
21 uèitelù prošlo školením speciálním
2 metodici informaèních technologií absol-
vovali 3 semestrální studium na Univerzitì
Tomáše Bati ve Zlínì

Tento nový program podporuje v souladu
s nejnovìjšími trendy vzdìlávání ve státech EU
pedagogickou autonomii škol a uèitelù. Umo�-
òuje rùzné pøístupy k základnímu vzdìlávání
�ákù v souladu s jejich individuálními vzdìlá-
vacími potøebami, pøedpokládá volbu rùzných
postupù, odlišných metod a forem výuky.
Navozuje lepší podmínky pro promìnu vnitøní
atmosféry škol a celkovì vyšší efektivitu
vzdìlávání.

naše škola má 2 vyškolené koordinátory pro
tvorbu Školního vzdìlávacího programu (ŠVP)
doposud probìhly dva pùldenní a jeden
celodenní semináø pro všechny pedagogické
pracovníky
v mìsíci únoru se všichni zúèastní dvou-
denního semináøe, který se uskuteèní v Luha-
èovicích
veškerá školení a semináøe k ŠVP probíhají
mimo pracovní dobu, popøípadì pøes víkend.

PaedDr. Karel Má�a

1. Informaèní a komunikaèní technologie (ICT)

2. Školní vzdìlávací program pro základní
vzdìlávání (ŠVP)

, zástupce øeditele školy

Pomoc pokraèuje
Jak jsem zjistil pøi prohlí�ení internetových

stránek Zoologické zahrady Lešná, je naše
škola (rozumìjte ZŠ Vlára) ve zdejším regionu
prakticky jediná, která se v loòském roce
zapojila do programu ochrany ohro�ených
druhù �ivoèichù prostøednictvím zoologických
zahrad. A to v mìøítku skuteènì velkorysém.
Podaøilo se nám získat finanèní prostøedky na
roèní sponzorování celkem pìti zvíøat. Pro
pøipomenutí uvádím, �e se jednalo o �irafu,
tuèòáka, gorilu, slùnì a lachtana. Ji� pøi loòském
vyhlašování této akce jsme si v skrytu duše pøáli,
abychom v letech následujících z jednorá-
zového poèinu udìlali tradici.

Dlouhodobé a cílevìdomé pùsobení na �áky
ve smyslu ochrany pøírody zaèíná pøinášet své
výsledky, které se v tomto pøípadì pøetrans-
formovaly do èástky 5 850,- Kè. A to je suma,
která nám i v letošním roce umo�ní pøispìt na
chov všech výše uvedených zvíøat. Celá akce
byla zalo�ena na ryze dobrovolné bázi a proto
nechci vytváøet �ádný �ebøíèek odevzdaných
pøíspìvkù. Uvedu, jen pro orientaci, èástku,
kterou shromá�dila tøída 4.A – 660,- Kè. Další
komentáø není tøeba, èíslo hovoøí samo za sebe.
Podìkování zaslou�í i tøídní uèitelé, kteøí
motivovali �áky svým osobním pøíkladem.

Podobnì jako v pøedcházejících letech vítali
u dveøí školy budoucí prváèky starší spolu�áci ze
školního klubu. Provázeli je po budovì prvního
stupnì, ukázali jim tøídy, povídali si s nimi, hráli
a soutì�ili, a dokonce je uèili malovat a psát
køídou na tabuli. Pro rodièe byla na chodbách
pøipravena fotogalerie.

Novì zapsáno bylo celkem 50 dìtí. Pro 5
z nich budou rodièe �ádat odklad školní docház-
ky. Naopak 13 pøedškolákù, kteøí mìli odklad
v loòském roce, letos ji� do školy nastoupí. V záøí
tedy pøivítáme celkem 58 prváèkù.

Je pro nás milé zjištìní, �e se k nám pøišli
zapsat dìti i rodièe z jiných obcí a spádových
èástí mìsta. Je to svým zpùsobem ocenìní
kvality naší práce.

Rádi bychom proto v následujících mìsících
dìtem i rodièùm, kteøí budou mít zájem, nabídli
novou aktivitu nazvanou „ “.
Rodièe budou moci ve stanovený den pøivést
své dìti do školy a nechat je na nìkolik hodin
v péèi paní uèitelek a vychovatelek. Ty si s nimi
budou hrát, povídat, èíst a promítat jim pohádky.
Seznámí je také se staršími spolu�áky. Vìøíme,
�e tím výraznì usnadníme pøechod dìtí z mateø-
ské školy na základní.

Uvítáme ka�dého, kdo této mo�nosti vyu�ije
a pøijde se s prostøedím školy seznámit.

Den pøedškoláèkù

Mgr. Marie Hrbáèková

Podávání projektù
pøináší úspìchy

Symbolický šek v hodnotì 20 000,- Kè pøevzal

øeditel školy na slavnostním vyhodnocení

projektù Nadace Dìti – Kultura – Sport

zakladatele Ivo Valenty v Uherském Hradišti.

Peníze budou pou�ity na obnovu krojového

vybavení Slavièánku.

Mgr. Aleš Ptáèek

Myslím si, �e na základì uvedených skuteè-
ností si dìkovný list opravdu zaslou�íme.

Mgr. Radoslav Filipoviè

Úspìšný zápis prvòáèkù

Základní škola Vlára
Vlára Slavièín

Køest jak má být
Letošní Valašský bál byl výjimeèný. Cimbá-

lová muzika Slavièan si ke svým pátým
narozeninám nadìlila pìkný dárek. Vyu�ila
pøíspìvku z grantu mìsta a pøidala nemalý podíl
vlastních prostøedkù, aby nový cimbál, který se
stavìl více ne� rok, mohl mít na bále premiéru.
Nádherný nástroj pøijela pokøtít legenda
valašského folklóru „královna matka“ paní
Jarmila Šuláková. Spoleèné vystoupení s mu-
zikou bude nadlouho patøit k nejvýznamnìjším
okam�ikùm v dosavadní historii Slavièanu.

Poøadatelé bálu s celou muzikou dìkují za
dosavadní podporu Mìstu Slavièín a všem
sponzorùm, kteøí v pìtileté historii podpoøili
èinnost souboru. S jejich pøispìním se muzika
stala významnou souèástí kulturní nabídky
mìsta.

PaedDr. Petr Navrátil, zøizovatel souboru
RODIÈOVSKÝ

PLES
RODIÈOVSKÝ

PLES

Základní škola Vlára a Sdru�ení rodièù
Vás srdeènì zve na tradièní

v pátek 24. února 2006
zaèátek ve 20.00 hod

v sále Sokolovny Slavièín

Vstupné: 70,- Kè
Hudba: Fortuna

Polonéza �ákù, profesionální ukázky
tancù, bohatá tombola

REZERVACE MÍST NA TELEFONU
577 341 304

(PANÍ BARTOŠOVÁ)
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Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavièín

v hlavní budovì školy v dobì
od 9:00 do 15:30 hodin.

(Výjimeènì je mo�né dohodnout náhradní termín
– do 15. 2. 2006.)

Hrádek na Vlárské dráze,
Dru�stevní 76, 763 21, tel.: 577 341 205

Øeditelství ZŠ praktické a ZŠ speciální oznamuje, �e zápis �ákù
do 1. roèníku naší školy pro školní rok 2006/2007 se uskuteèní dne

Mgr. Josef Fusek,

ZÁPIS

7. ÚNORA 2006

øeditel školy

Karneval na ledì
V pátek jsme mìli karneval

a ka�dý se z nìj radoval.

Pohádkové bytosti

tady mìly schùzku,

ka�dá mìla na sobì

zcela jinou blùzku.

Nebyla tu nouze o legraci,

udr�et na bruslích

dá poøádnou práci.

Závodili, soutì�ili

všichni s velkou radostí,

šálek èaje chutnal více

ne� balíèek sladkostí.

Gabriela Presová IV.A, ZŠ Vlára Slavièín

Zápis
do mateřské školy

na školní rok 2006 - 2007
Nemusíte sedìt v bøeznu jenom
u kamen! My Vás zveme k nám

do Mateøské školy Slavièín-Vlára.
Bude u nás u� tradièní Den otevøených dveøí,

tentokrát spojený se zápisem
do MŠ na školní rok 2006-2007.

Tak si pøijïte i se svými dìtmi pohrát,
prohlédnout si školu a také své dítko mù�ete rovnou zapsat.

Den otevøených dveøí se bude konat
v úterý 7. bøezna

od 14:00 do 16:00 hodin.

Zápis bude probíhat a� do 30. 3. 2006.

Kolektiv MŠ Slavièín-Vlára

Základní škola Malé Pole
Vás srdeènì zve na

který se koná v sále Sokolovny

disco, soutì�e, tombola,
obèerstvení zajištìno.

v sobotu 11. 2. 2006 od 14 hodin.

Program:

NADACE JANA PIVEÈKY
poøádá

v SOKOLOVNÌ VE SLAVIÈÍNÌ

Je pøipravena diskotéka DJ Járy Macejka,
soutì�e a hry pro dìti vèetnì soutì�e o

nejlepší masky,
bohatá tombola a obèerstvení

pro dìti i dospìlé.

V SOBOTU 25. NORA 2006

OD 14:00 HODIN

Ú

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

MUDr. Petr ZEMÈÍK
od 22. do 24. února

NEBUDE ORDINOVAT

oznamuje svým pacientùm,
�e v dobì

.
Zastupuje MUDr. Jolana MALOTOVÁ.

DETSKÝ KARNEVAL,
v

U TALAFY:
4. února 2006 ve 20:00 hodin

KONCERT FLERET -
UNPLUGGED
Vstupné 100,- Kè.

Vá�ní zájemci, volejte reservé
tel. 603 503 148.



Tou vzpomínající jsem já,Anna Šiková, narozená roku 1905 v Brnì.
O Vánocích roku 1926 hned po svatbì, jsem pøišla se svým man�elem

na Vasilsko, abychom na jeho zakoupené èásti hospodaøili. Mùj mu�, Josef
Šik, mìl 22 let a já byla o nìkolik mìsícù mladší. Byli jsme mladí, nezkušení
zaèáteèníci, dìti velkomìsta. (O tom, jak jsme se na Vasilsko dostali
a tì�ce se probíjeli, jsem napsala ve svých „Vzpomínkách na Vasilsko“,
které jsou asi ulo�eny v archivu zemìdìlského muzea na zámku Kaèina
u Pardubic.)

Vasilsko le�í na cestì z Bojkovic do Slavièína, patøilo kdysi ke svìtlov-
skému panství. Ke dvoru Vasilsku patøilo 90 ha zemìdìlské pùdy.
Jehliènaté lesy, které Vasilsko obklopují, byly zalo�eny na pùvodnì
zemìdìlské pùdì, které pohltily Nový i Horní dvùr, z nich� zùstal jen Dolní,
nynìjší Vasilsko.

Vasilsko nele�í u silnice. K ní je nejblí�e po polní a lesní cestì na samotu
Kolelaè, která kdysi byla formanskou hospodou, poskytující pøípøe�.
Z Kolelaèe je mo�no jet po silnici pøes Pitín do Bojkovic, nebo vzhùru pøes
Hrádek do Slavièína. Pìšky se chodilo z Bojkovic údolím Kolelaèského
potoka a v místech, kde je nyní vodní nádr�, se odboèilo vzhùru pøes
Vasilsko a dále lesem ke Slavièínu. Z nejvyššího bodu Vasilska otvírá se
krásné panorama Bílých Karpat s Lopeníkem a Javoøinou. Cesta lesem ke
Slavièínu nejprve stoupá. Pozdìji se sva�uje a kdy� vystoupíte z lesa do
slavièínských polí, le�í pøed vámi Slavièín jako na dlani. Na obzoru se
táhnou lesy od Luhaèovic k Vizovicùm a k vrchùm nad Bylnicí. Neménì
krásný pohled na jinou èást našeho kraje.

Ve Slavièínì mìli obchod smíšeným zbo�ím pan Malíèek a pan Latinák.
Byla tam dvì øeznictví, Èastulíkovo a Domorádovo, obchod textilem, který

Slavièín u� spíše patøí k Valašsku, avšak Dr. Václavík, rodák z Luha-
èovic, zaøadil Slavièín ještì do malé národopisné oblasti, kterou nazval
Luhaèovským Zálesím. Mému uchu zvyklému na brnìnský �argon, znìl
libozvuènì ten jazyk prostého lidu. Myslím se tehdy v našem kraji mluvilo
krásnou èeštinou, i kdy� byla poznamenána náøeèím. Hrálo se dobré
ochotnické divadlo. Ve Slavièínì duší ochotnického souboru byl uèitel
Výduch. Jeho vzorem byl herec Zdenìk Štìpánek, pozdìjší národní
umìlec. Zvláštì v rolích pana Daèického z Heslova. Dovedl jej výsti�nì
napodobit maskou i hereckým výkonem ve Stroupe�nického hrách.
Vynikající herec byl také pan Raštica. Ve Slavièínì jsem vidìla také první
barevný film. Jmenoval se Dùm u jezera. Ty barvy na mne zapùsobily
pøekvapivì. Líbilo se mi to.

Náš kraj patøil k tìm, o nich� se øíkalo, �e je tu konec chleba a zaèátek
kamení. Poèetným rodinám nestaèil k ob�ivì výnos z hospodáøství. Nìjaký
groš, i kdy� tì�ce vydìlaný, pøinesla práce v lese. Kdo mìl potah, vozil
z lesù døevo, mnozí káceli stromy, štípali a ukládali do metrù. Nìkteøí v lese
z dubù otesávali pra�ce pod �eleznièní koleje. Kde mìl hospodáø nìjaké
øemeslo, tam se �ilo lépe. Ode dávna však mnoho lidí odcházelo za
chlebem do svìta. A� to byli zruèní zedníci, èi tesaøi. V mnoha rodinách se
po generace udr�ovalo zvìroklestièství. Zvìroklestièi se rozcházeli nejen
po našich zemích, ale chodili i do ciziny. Tato �ivnost u� dávno vymizela…
Mnoho lidí se tenkrát z našeho kraje vystìhovalo do Spojených státù, do
Kanady iArgentiny. Jezdilo se z Hamburku lodí.

Vzpomínám na to, co zmizelo èi mizí. Na ty èasy, kdy jsem vybìhla na
blízkou paseku a ve chvilce jsem se vrátila s plnou konvièkou jahod nebo
malin. Dìti mi pøinášely jahody na stéblech trávy. Cestou ze školy navlékaly
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mìl v nájmu pan Malíø a dva hostince: U zeleného stromu a Na Zálo�nì.
Vešla se tam ještì i stará lékárna. V ulici k Hrádku byla prodejna Piveèkovy
obuvi, hodináøství a �idovský obchod smíšeným zbo�ím. Na horním
ètvercovém námìstí byla druhá pekárna s obchùdkem, �idovské øeznictví
s malým provozem a na zvýšeném rohu sodovkárna. Obcí protékala øíèka,
lidé jí øíkali Øíka, která se vlévala do Vláry. Její bøehy byly spojeny mostem,
který Nìmci v noci na 1. kvìten 1945 vyhodili do povìtøí. Byla to tenkrát
neklidná noc, plná výbuchù. Jejich detonace zaléhala a� k nám na Vasilsko
a ohlašovala postup vítìzné armády.

Naše dcerky chodily do obecné do Pitína. Cesta je vedla Strašnou,
údolím potoka, kde prý døíve �ili vodníci. To údolí zmizelo pod vodami vodní
nádr�e, nazvané Kolelaè. Pohled na jeho hladinu zkrášluje tento kout
našeho kraje. Za okupace chodily naše dìti do tzv. hlavní školy ve Slav-
ièínì. Tak nazývali Nìmci mìš�anku. Koncem války výstra�ný hlas sirény
èasto pøerušoval vyuèování a dìti pospíchaly domù. Do té hlavní školy
chodili �áci z celého okolí. Nìkteøí nìkolik kilometrù pìšky. Hodnì dìtí
vychodilo školu v obecných školách ve svých dìdinách. Do hlavní školy
posílali rodièe nadanìjší dìti, které mìly jít do uèení, ne-li na vyšší školu. Ve
Slavièínì byly výkladní trhy na horním, ètvercovém námìstí. Sjí�dìlo se
tam dosti trhovcù s nejrùznìjším zbo�ím. Vodili tam chovatelé z blízkých
i dalekých dìdin hovìzí dobytek i pøivá�eli prasata a zvláštì selata.

Název obce Slavièín byl tenkrát ještì Slavièín-Mladotice. Mìsteèko mìlo
spíše charakter výstavby valašských obcí, které stavìjí domy ponejvíce
štíty do cesty. Vynucoval si to nerovný terén. Pro další rozvoj mìl Slavièín
daleko lepší podmínky. Na mírnì sva�itých pozemcích mezi Hrádkem
a Slavièínem se pozdìji postavilo mnoho rodinných domù i sídlištì.

první jahody, aby mi udìlaly radost. Kdy� rostly houby, pøinášely mi jich
tolik, �e jsem nevìdìla, co s nimi. Na pasinku rostla zemì�luè, která
zmizela, stejnì jako zvláštní druh zcela nízkých planých rù�ièek, sytì
rù�ových a libì vonících. Na pokraji lesa rostl u� tenkrát vzácnì lýkovec,
jeho� fialové kvìty nádhernì voní. Všude na pastvinách i po lesích bylo
plno jalovcù, nízkých i vzrostlých. Tenkrát pøicházeli lidé zdaleka a okle-
pávali zralé plody jalovce do opálek. Z plodù se pálila borovièka, s ní� pak
po svìtì obchodovali. Vìtve jalovce se pøidávaly do ohnì pøi uzení masa,
které tím získalo na dobré chuti i vùni. U potokù rostly orlíèky a kvetly lilie
zlatohlavé. V lese k Pitínu sasanky, kokoøíky a na lukách vstavaèe-
kukaèky… Jaro stále ještì vítají kvìty plicníkù, dymnivek, petrklíèù,
blatouchù, kozích brad a mnoha jiných.Ale tá�i se, jak dlouho ještì?

Letos jsem po letech uslyšela na Vasilsku volat køepelku. Bylo mnì to
moc milé a utvrdilo v dùvìøe, �e snad všechno to u�iteèné a krásné
nezmizelo nenávratnì.

Autorka vzpomínek Anna Šiková vystudovala Masarykovu
univerzitu v Brnì, obor matematika a fyzika. Na Vasilsku �ila do svých 78
let, je pochována v Bratislavì. Hospodáøství na Vasilsku zdìdila její dcera,
profesorka Jarmila Drozdíková. Dnes �ije v Bratislavì, ale o usedlost se
dále stará rodina, která nám dala souhlas ke zveøejnìní vzpomínek, z nich�
jsme vybrali jen èást. Rukopis vzpomínek získala paní Milena Pøidalová,
která se s autorkou setkala v roce 1980 ve slavièínské knihovnì.

Napsáno v mimoøádnì chladném létì 1984

Upravila Marie Rumplíková

Pozn.:

Ok Vzpomínky staré �eny z Vasilskaénko do historie –

Horní námìstí na poèátku 20. století
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Vánoèní turnaj v šachu
Dne 17. 12. se uskuteènil Vánoèní turnaj v ša-

chu, který byl souèasnì i jako pøebor Slavièína na
rok 2005. Turnaj se hrál na 7 kol a vyhrál jej David
Bìhunèík z Brumova-Bylnice s 5,5 bodu. Na
druhém místì se umístil Pavel Køek ze Slavièína
a stal se tedy souèasnì i pøeborníkem Slavièína
na rok 2005. Sponzorem turnaje byl STRABAG
Brno-oblast jih.

Josef Sviták

Zprávy oddílu ku�elek
V prosinci skonèila podzimní èást dlouho-

dobých soutì�í pro pìt našich dru�stev. A jak se
jim daøí?

ve 3. lize skupiny D mu patøí
5. místo (bilance 5 vítìzství, 5 porá�ek, 1 remiz),
kde se propracovalo díky dvìma vítìzstvím
v posledních kolech nad Ratíškovicemi a Olo-
moucí shodnì 5 : 3.

Mezi jednotlivci je na 1. místì Pavel Sláma
s prùmìrem 564 ku�elek na 4x30 hodù, Libor
Pekárek je na 8. místì.

je v pøeboru Zlínského kraje na
4. místì (bilance 6 - 0 - 4), nedaøí se mu hlavnì na
ku�elnách soupeøù.

Z jednotlivcù je nejlepší Pavel Budín na 2
. místì (prùmìr 430 ku�elek na 2x50 hodù),
Alena Dukátníková je na 5. místì (421 ku�elek).

je po podzimních 13 kolech
zlínské soutì�e na pìkném 2. místì (bilance
11 - 0 - 2).

V soutì�i jednotlivcù je na 10. místì Ivan
Holek (prùmìr 396 ku�elek).

hraje 2. ligu dorostu sk. C - po
podzimu patøí týmu a� 9. místo (4 - 1 - 6).

Mezi jednotlivci je Tomáš Rak na 15. místì
(prùmìr 406 ku�elek), Libor Pekárek ml. je na
20. místì.

, který hraje krajský pøebor, je na
8. místì.

má za sebou u� 8 kol.
Soutì�e se ji� zúèastnilo 111 závodníkù, z toho
9 �en. O rùstu úrovnì soutì�e svìdèí fakt, �e
64 úèastníkù má prùmìr pøes 200 pora�ených
ku�elek.

1. P-team
2. Policie
3. Mikho
4. Prometal
5. Dorost

Amatéøi: 1. Juøík Jan, 2. Vašièka Roman, 3. Trefil
Pavel
�eny: 1. Raková Kamila, 2. Bartošová Ivana,
3. Holeèková Vladimíra
Profi: 1. Fojtík Bronislav, 2. Sláma Pavel,
3. Novák František

Zájemci o pronájem ku�elny - Pavel Sláma,
tel. 604 715 537.

Dru�stvo A:

Dru�stvo B:

Dru�stvo C:

Dorost A:

Dorost B

12. roèník mìstské ligy

Poøadí dru�stev:

Poøadí jednotlivcù:

Rostislav Gorecký

LIGOVÝ VÝBÌR
proti Dinamu Moskva

Ve dnech 9. a 10. 1. 2006 probìhlo
v kladenské sportovní hale mezinárodní
dvojutkání s momentálnì vedoucím celkem
ruské 15èlenné Superligy Dinamem Moskva.
V obou zápasech nastoupili i hráèi Jerevanu T.
Hnilo, I. Svìtlík a F. Macek a odvedli velmi dobré
výkony, i kdy� první utkání mu�stvo prohrálo
vysoko 0 : 6, pøi pobytu našich hráèù na hrací
ploše mu�stvo neinkasovalo jediný gól. Ve
druhém utkání se Slavièané T. Hnilo a I. Svìtlík
zapsali dokonce mezi støelce branek a ve
výborném utkání Ligový výbìr podlehl Dinamu
a� po velkém boji 4 : 5. Za zmínku stojí, �e
Dinamo za týden suverénnì vyhrálo v Brnì
mezinárodní turnaj Mizuno cup 2006, kdy
porazilo celou naši futsalovou elitu. Vzpomínky
na Dinamo Moskva má i Jerevan, který v roce
2003 pøi PMEZ v Moskvì uhrál s ruským
velkoklubem skvìlou remízu 1 : 1 (branka: Milis
Kovaøík). Prezident Jerevanu Petr Koseèek se
sešel s vedením Dinama Moskva v èele s vice-
*prezidentem Dinama Andrejem Polchovskim a
pohovoøili o další mo�né spolupráci mezi obìma
kluby. Dalším programem výbìru Aleše Štorce
pøipravujícího se na ME ve Španìlsku by mìlo
být dvojutkání s ruským národním týmem v zá-
vìru bøezna, jedno utkání mo�ná probìhne
v Luhaèovicích.

Ohlédnutí za Štìpánským
turnajem

Ji� po 24. se sešli bývalí i stále aktivní hráèi
aby se utkali v barvách tradièních mu�stev,
jejich� názvy jsou ještì starší ne� samotný
turnaj. Celodenní turnaj sledovala zaplnìná hala
a nìkteré zápasy byly dramatické do
posledních sekund. Obèas se zajiskøilo tak, �e i
ligový rozhodèí Tomáš Adámek mìl plné ruce
práce. Bohu�el se ani letos neobešel turnaj bez
zranìní a bude nutné aby se mu�stva pro pøíští
rok domluvila na pøísnìjších pravidlech.

Smyslem turnaje není pøece vítìzit, ale
pøedevším si uprostøed svátkù zasportovat.

Poøadí mu�stev bylo následující:
1. Hugoni
2. Elva
3. Kovaøíci
4. Hadráøi
5. TVD
6. Slavi
7. Zahradní
8. Závada

Nejlepší støelci se šesti brankami byli Michal
Dorušek a Pavel Køí�. Nejlepším brankáøem
Laïa Podušel.

- oddíl florbalu
Mu�i A: Vítìzná šòùra pokraèuje

Slavièínským florbalistùm se
podaøilo v novém roce navázat na
úspìšnou vítìznou sérii, kterou v Morkovicích
prodlou�ili ji� na pìt zápasù, kdy� porazili
Dubòany 4 : 2 a Svitavy 8 : 1. Díky tomu nále�í
Slavièínu v tabulce Jihomoravské ligy èelní
pozice s jednobodovým náskokem pøed druhou
Tøebíèí.

Slavièané vstoupili do zápasu aktivnì a zatla-
èili soupeøe do defenzívy. Pøesto to byli hráèi
Dubòan, kdo otevøel po nedùrazu v defenzívì
skóre. Zanedlouho ale vyzrál na gólmana FATRu
Saòák a zaøídil tak Snajprùm vyrovnání.

Tentý� hráè pak ve druhé èásti další trefou strhl
skóre na stranu Slavièína, jenom�e Dubòanùm
se ještì podaøilo srovnat na 2 : 2.

O vítìznou trefu se tak postaral a� v závìreèné
patnáctiminutovce Mikloš, jen� se nejlépe zorien-
toval v chumlu hráèù pøed soupeøovou svatyní.

Navýšit vedení Snipers poté mohl kapitán
Filkorn z trestného støílení, na jeho klièku však
gólman soupeøe vyzrál. Definitivní teèku za
utkáním tak udìlal a� v poslední minutì Tománek
trefou do opuštìné dubòanské branky.

Slavièínští se v klání se Svitavami ujali hned
v první èásti dvoubrankového vedení zásluhou
Filkorna a Janeèka. Soupeø dokázal sice sní�it
17 vteøin pøed první sirénou, jenom�e byl to jeho
jediný pøesný zásah do slavièínské svatynì.

Zato kanonýøi Snipers nešetøili støelným
prachem a nasázeli do svitavské sítì dalších šest
branek. Po trefách Filkorna, Mikloše, Máèaly,
Tománka a Saòáka se mohl Slavièín radovat
z vysoké výhry 8 : 1.

Podobnì jako Mu�i A zaèali nový kalendáøní
rok hráèi rezervního dru�stva. V utkání 11. kola
zdolali Bystøici p.H. 6 : 2 a v následující partii se
jim stal koøistí celek Valtic, který Slavièané
pøehráli 13 : 0. Proti Valticím si navíc odbyl
úspìšný debut v brance Snipers mladý gólman
Daniel.

Slavièín B tak nyní vede s 21 body tabulku
jihomoravské soutì�e.

Mìsíc únor bude ve Slavièínì na florbal mimo-
øádnì bohatý. Tøi víkendy po sobì si mù�ete pøijít
do sportovní haly vychutnat florbal v podání
dru�stev SNIPERS. V sobotu odehrají na
domácí palubovce dvì utkání Mu�i B (od 12:30
a 16:15), o týden pozdìji, se divákùm ve
Slavièínì po dlouhé dobì pøedstaví Mu�i A (také
od 12:30 a 16:15) a pak ještì budou
v domácím prostøedí o body bojovat starší �áci.

Více informací o slavièínském florbale
naleznete na zmìnìné internetové adrese
http://snipers.xf.cz

Vít Zemèík

SK SNIPERS AISE SLAVIÈÍN - F.A.T.R. DUBÒANY

FBK SVITAVY - SK SNIPERS AISE SLAVIÈÍN 1 : 8

Mu�i B: Také èelo tabulky

V únoru pøed domácím publikem

4. 2.

11. 2.

18. 2.

Nenechejte si florbal ujít!

JEREVAN
stále dr�í druhou
pøíèku v Celostátní lize!

Slavièínský celek i pøes znaènì proøídlý kádr
stále bojuje o pøímý postup do semifinále Play-off
letošního roèníku Celostátní ligy, které se
uskuteèní s nejvìtší pravdìpodobností ve dnech
4. a 5. bøezna 2006 v Luhaèovicích. Jerevan
zaèátkem ledna pøivítal v domácí hale mistra z
Polièky a podlehl mu 1 : 4 (branka: Soja), ale ve
druhém utkání si spravil chu� s Hanáky z
Kromìøí�e a vyhrál 5 : 1 (branky: Macek 3, Soja a
P. Švach). Na svùj další turnaj Jerevan
odcestoval 14. 1. 2006 do hlavního mìsta, kde v
hale pra�ské Sparty nejprve nestaèil na
Chemcomex Praha a podlehl mu 0 : 4 a ve
druhém utkáním Jerevan stejným pomìrem 4 : 0
porazil Vodòany (branky: F. Macek 3 a Bel�ík).

Další lednové kolo hraje slavièínský celek 28.
1 .2006 ve své hale a nastoupí proti Neratovicím

a Novému Boru. Utkání zaèínají od 16 hodin.
Kádr mu�stva je kvùli zranìním neustále
doplòován, byl anga�ován bývalý reprezentaèní
brankáø Radek Tyl a dvojku mu bude dìlat Jiøí
Pøes. Byli získáni i další hráèi Petr Švajda, Karel
Bel�ík a Petr Pastyøík. Vedení týmu vìøí, �e s
návratem zranìných hráèù se výkony mu�stva
stabilizují a Jerevan bude schopen opìt zaútoèit
na titul.

Program Jerevanu v únoru: sobota 11. 2. 2006
turnaj v Náchodì - 8:00 - Bìloves Náchod -
Jerevan a 10:00 Jilemnice - Jerevan sobota 18.
2. 2006 turnaj v Luhaèovicích - 15:00 - Darkovice
- Jerevan a 16:00 Havíøov - Jerevan.

V sobotu 25.2.2006 probìhne ještì v Luha-
èovicích regionální kolo Èeského poháru za
úèasti Havíøova, Darkovic, Zlína, Luhaèovic,
Jestøabí a Jerevanu.

Bli�ší informace naleznete na internetových
stránkách www.jerevan-slavicin.wz.cz a
www.futsal-salovyfotbal.com.

Poøadatelem Velikonoèního turnaje nad 35 let
dne 15. 4. 2006 bude dru�stvo Zahradní, pøíští
poøadatel na Štìpána bude Závada.

Poøádající mu�stvo Kovaøíkù dìkuje
sponzorùm turnaje firmám: DOKO TEX PLUS,
s. r. o.,

Podlaháøství Málek, SV Hrádek, Nicoma,
s. r. o., Hopa, s. r. o., Restaurace Zálo�na,
Potraviny ELVAa firma Slavi.

Zdenìk Kovaøík

SNIPERS AISE Slavièín
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Pá 3. 2. Zahájení výstavy

So 4. 2.
So 4. 2.
Po 6. 2. Zahájení výstavy

Pá 10. 2.
So 11. 2.
So 11. 2.
Pá 24. 2.
So 25. 2.

18:00

20:00 U Talafy
Sokolovna

15:30

20:00 Sokolovna
14:00 Sokolovna
19:30 Nevšová
20:00 Sokolovna
14:00 Sokolovna

BÙH - ÈLOVÌK - KRAJINA
FLERET
REPREZENTAÈNÍ PLES FIRMY PROMETAL

VÝTVARNÝCH PRACÍ GYMNÁZIA
REPREZENTAÈNÍ PLES GYMNáZIA
MAŠKARNÍ DÌTSKÝ KARNEVAL ZŠ Malé Pole
4. SLIVOVICOVÝ KOŠT
RODIÈOVSKÝ PLES - Základní škola Vlára
MAŠKARNÍ DÌTSKÝ KARNEVAL Nadace JP

Infocentrum

Radnice

Kultura

Vydává Mìsto Slavièín nákladem 3.310 ks. Redakce: Mìstský klub a knihovna Slavièín, Mladotické nábøe�í 849, 763 21 Slavièín, tel.: 577 342 251, fax: 577 341 238,
E-mail: kultura mesto-slavicin.cz. Odpovìdný redaktor: Marie Rumplíková. Uzávìrka do 18. dne ka�dého mìsíce. Nevy�ádané pøíspìvky a fotografie se nevracejí. Redakce
má právo krátit, pøípadnì neuveøejnit pøíspìvky. Uvedené pøíspìvky nemusí nutnì vyjadøovat stanoviska vydavatele /http://www.mesto-slavicin.cz, www.luhacovske-
zalesi.cz/. Sazba a tisk: BOSTER TRADE s.r.o., Hrádecká 111, Slavièín, tel./fax: 577 342 611.
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ètvrtek 2. 16 hodin
Kapitán MUDr. Benjamin Franklin Pierce, zvaný Hawkeye,

velící plukovník MUDr. Henry Braymore Blake, kapitán MUDr. John
Francis Xavier McIntyre - Trapper, úøedník jednotky desátník Walter Ev�en
O´Reilly Radar, major Margaret O´Hulihanovou - Š�abajzna a major
MUDr. Frank D. Marion Burns Kuní ksicht - ty všechny znáte ze slavného
seriálu, který však jen navázal na neménì úspìšnou komedii Roberta
Altmana z roku 1972.Americká váleèná komedie.

ètvrtek 2. 20 hodin
Kdy� zabijí lvího krále, pøinesou

déš� a vrátí se jako mu�i... Pøevá�nì dokumentární snímek o �ivotì
civilizací nezka�eného afrického kmene. Premiéra francouzského filmu.
Vstupné:

nedìle 5. 17 a 20 hodin
Ka�dým rokem tisíce tuèòákù císaøských

opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putují stovky mil pøes zrádný a
odpudivý antarktický ledovec, aby se mohli rozmno�ovat. Hrdinnì
odolávají teplotám hluboko pod bodem mrazu a nesèíslným
dobrodru�stvím… Fantasticky skvìlý dokumentární pøíbìh Luca Jacqueta
o tuèòácích arktických. Premiéra francouzského dokumentu v

.
ètvrtek 9. 17 a 20 hodin

Octnete se v nepøíliš vzdálené budoucnosti, v ní�
se stalo cestování èasem samozøejmostí, ale také výnosným byznysem.
Sci-fi o jedné z výprav do minula, její� úèastníci nedodr�eli pravidla a témìø
zlikvidovali lidstvo. Premiéra amerického filmu podle povídky Raye
Bradburyho z knihy „Mar�anská kronika“.

nedìle 12. 15 hodin
coby pan Wonka

vymýšlí nejvtipnìjší cukrovinky na svìtì! Tim Buton nás zve do bizarního
svìta plného sladkých vynálezù ve filmové adaptaci známé dìtské kní�ky
Repríza americké komedie.

nedìle 12. 17 a 20 hodin
Byla tì�ce nemocná, nebo do ní vstoupili démoni tem-

not? Byla odsouzena k muèivé smrti, nebo k vykoupení? Tyto otázky si kla-
de umanutá právnièka, která má hájit knìze, jen� se smrtonosným úèin-
kem vymítal ïábla z mladièké studentky. Premiéra amerického hororového
dramatu natoèeného podle skuteèné události.

ètvrtek 16. 9 hodin

Pásmo krátkých filmù pro dìti.
ètvrtek 16. 16 hodin

Je rok 1963 a do vietnamského pekla pøilétá zelenáè Taylor
(Charlie Sheen). V bojových akcích ve vietnamské d�ungli zjiš�uje, �e jeho
èeta nebojuje jen s pøíslušníky Vietcongu, ale �e boj zuøí i uvnitø...
Protiváleèné drama Olivera Stonea z roku 1986.

film a škola

filmový klub
M

bijásek

filmové pøedstavení
pro mateøské školy

film a škola

M.A.S.H. –

ASAJOVÉ – BOJOVNÍCI DEŠTÌ –

PUTOVÁNÍ TUÈÒÁKÙ –

èeském
znìní UvedeArt kino.

LOVCI DINOSAURÙ –

KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU –

.

V MOCI ÏÁBLA –

KRAKONOŠAPOSLÍÈEK

ÈETA –

Vstup zdarma.

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

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Johnny Depp

Vstupné 10 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Vstup zdarma.

Vstupné zdarma

�

�

�

�

�

ètvrtek 16. 20 hodin
Pøíbìh stárnoucího profesora

(Richard Burton) a jeho �eny (Elizabeth Taylor), kteøí si zpestøují �ivot
vymyšlenými pøíbìhy a mno�stvím krutých her, jejich� prostøednictvím si
vzájemnì rozdírají duše (pravdìpodobnì proto, aby si dokázali, �e ještì
�ijí), sledujeme spoleènì s mladší dvojicí, která stojí témìø na poèátku jak
vztahu, tak kariéry, a na rozdíl od starších ještì má zábrany - „pøedstírá“
nejen ostatním, ale i sobì nejrùznìjší iluze o �ivotì... Obnovená premiéra
amerického dramatu ocenìného 5 OSCARY.

nedìle 19. 15 a 20 hodin
A je tu ètvrté pokraèování

skvìlých dobrodru�ství Harryho. I v nìm, s kamarády Ronem a Hermionou,
musí èelit tìm nejvìtším nebezpeèím... Premiéra britského dobrodru�ného
filmu.

ètvrtek 23. 17 a 20 hodin
Marie a Alexia jsou nejlepší

kamarádky. Aby se mohly v klidu pøipravovat na univerzitní zkoušky,
rozhodnou se strávit víkend na odlehlé usedlosti Alexiiných rodièù.
Uprostøed noci zastaví u domu dodávka a na dveøe zaklepe neznámý mu�
a v ruce má bøitvu... Dìsivý pøíbìh dvou dívek, které bojují o pøe�ití
s šíleným psychopatem. Premiéra amerického hororu

nedìle 26. 15 hodin
Tom Hanks v mnoha rolích technicky revoluèního

vánoèního pøíbìhu Roberta Zameckise o vlaku dìtství a fantazie.
Bijásková repríza skvìlého animovaného filmu

nedìle 26. 20 hodin
Tøídílný snímek o lásce a sexualitì od tøí re�isérù, z prostøedí tøí

rùzných kultur. The Dangerous Thread of Things je pøíbìhem o man�el-
ském trojúhelníku mezi párem a mladou �enou na pobøe�í Tuscany.
Equilibrium je o marketingovém øediteli, který je v práci pod velikým tlakem.
Bìhem návštìv svého psychiatra pátrá po mo�ných dùvodech, proè se
jeho stres pøevádí do opakujících se erotických snù. The Hand,
odehrávající se v 60. letech, vypráví o prvotøídní prostitutce, která si zaèala
nevšední milostný románek se svým krejèím. Re�ie: Michelangelo
Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar Wai.

filmový klub

bijásek

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ! –

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR –

POZOR NAZAÈÁTEK 1. PØEDSTAVENÍ!! JE V 15 HODIN!

NOC S NABROUŠENOU BØITVOU –

POLÁRNÍ EXPRES –

v èeském znìní.

UvedeArt kino.
EROS –

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

Vstupné 60 + 1 Kè

. Vstupné 60 + 1 Kè

Vstupné
10 + 1 Kè

Vstupné 60 + 1 Kè

Pøipravujeme v sokolovnì – únor 2006

Pod sloganem jsou zaøazeny filmy
urèené pøedevším nároènìjším divákùm.

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

ART KINO uvádí

Informace o programu na telefonu 577341108,
www.luhacovske-zalesi.cz.

Pøipravujeme na bøezen:
1. – 5. 3. 4. roèník divadelní pøehlídky

5. 3.
- zahájení výstavy akademického malíøe Jaroslava Jeøábka u pøíle�itosti
jeho �ivotního jubilea

10., 11., 12. 3. - soutì�ní výstava modeláøù
22., 23. 3.

VALAŠSKÉ KØOVÍ -
MOJE RODNÉ VALAŠSKO

SLAVIÈÍNSKÝ ŠIKULA
JARNÍ BAZÁREK

Výstavy
Galerie Jasmín do 20. 4.
Galerie Infocentrum - fotografie Tomáše Heczka do 28. 2.
Galerie Radnice do 23. 2.

ZÁCHVÌVY POEZIE - fotografie Mirka Slámeèky
BÙH - ÈLOVÌK - KRAJINA
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTÙ GYMNÁZIA

TJ SOKOL NEVŠOVÁ
VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

4. NEVŠOVSKÝ
SLIVOVICOVÝ KOŠT

VYHLÁŠENÍ A KOŠTOVÁNÍ
NEJLEPŠÍCH VZORKÙ
PØI TANEÈNÍ ZÁBAVÌ

S HUDBOU FOCUS

11. ÚNOR 2006 v 19:30
v sále KD Nevšová

1.CENA
Digitální kamera SONY v hodnotì 10 000,- Kè

TOMBOLA - 1. CENA
Televizor v hodnotì 15 000,- Kè

Výbìr vzorkù probìhne v Nevšové 4. 2. 2006,
ve Slavièínì lze vzorek pøedat

rovnì� do 4. 2. 2006
v prodejnì VODO-TOPO-KERAMIKA


