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SLAVIÈÍN IL O VÍKENDU OSLAVAMI
Ve dnech 26. - 28. kvìtna 2006 vyvrcholily oslavy, kterými si mìsto
Slavièín pøipomnìlo 750 let od první písemné zmínky.
V pátek na radnici oslavy oficiálnì zahájil starosta mìsta Pavel Studeník
za pøítomnosti poslancù, senátorù, zástupcù ministerstva kultury,
zástupcù Zlínského kraje, hostù z obce Uhrovec, rodákù a obèanù
Slavièína. Zároveò tak byla zahájena výstava uspoøádaná v rámci
spoleèného projektu mìsta Slavièín a obce Uhrovec „Ve stopách
minulosti k souèasnému vztahu Èechù a Slovákù“ spolufinancované
Evropskou unií z programu INTERREG IIIA. Výstava historických
dokumentù pod názvem „750 let Slavièína“ pøiblíila pøítomným historii tøí
ètvrtin tisíciletí našeho mìsta. Výstavu pøipravil Klub pøátel historie
Slavièínska a uvedl ji jeho pøedseda Miroslav Kadlec. Zástupci Obce
Uhrovec se pøedstavili výstavou „Alexander Dubèek a Evropa“.
Hlavní páteèní program probìhl v Sokolovnì, kde byla slavnostnì
pokøtìna kniha „Slavièín v minulosti a souèasnosti“ a DVD nosiè s filmem
„Slavièín - malebné mìsto na úpatí Bílých Karpat“. Køest knihy provedl
spolu se starostou mìsta øeditel Státního okresního archivu Zlín PhDr.
Zdenìk Pokluda. Køestu DVD se ujali jeho tvùrci kameraman Slavomír
Paravièiny a Milan Noha, hlasatel Èeského rozhlasu, který namluvil
komentáø.
Starosta mìsta Pavel Studeník poté pøedal pamìtní listy tìm, kteøí se
významnì zaslouili o rozvoj muzejnictví ve Slavièínì, o publikování
historických událostí Slavièínska, ale také o zachování a rozvoj lidových i
duchovních tradic v našem regionu. Pøedevším to byli zakladatelé
slavièínského muzea Josef Studénka a Viktor Švihálek, kterým byl
Pamìtní list vìnován in memoriam a za nì jej pøevzali rodinní pøíslušníci.
Jako další pøevzali Pamìtní list z rukou starosty mìsta:
Ing. Miroslav Kadlec, pøedseda Klubu pøátel historie Slavièínska a
zároveò autor nìkolika publikací o historii Slavièína, Josef Šèuglík,
správce Mìstského muzea Slavièínska a koordinátor spolupráce mezi
Klubem pøátel historie Slavièínska a mìstským muzeem, PhDr. Zdenìk
Pokluda, historik, øeditel Státního
okresního archivu Zlín - Kleèùvka
a doc. PhDr. Vojtìch Cekota,
historik, autor publikace Dìjiny
Slavièína. Pamìtní list byl rovnì
vìnován paní Emílii Malíkové,
vedoucí Mìstské knihovny a
nositelce lidových tradic, za kterou
jej pøevzala její sestra Jana
Polášková. Slavnosti se nemohl
zúèastnit také P. Bohumír
Zapletal, dlouholetý duchovní
správce slavièínské farnosti,
nositel duchovních tradic, který se
zaslouil o zachování duchovního
bohatství v našem regionu.
Starosta mìsta mu jej pøedá
osobnì. Ing. Zuzana Máèeková,
starostka obce Uhrovec obdrela
Pamìtní list za propagaci
Slavièína a jeho historie v
zahranièí, zejména na Slovensku.
Závìrem pan starosta podìkoval
všem jmenovaným i ostatním obèanùm, kteøí se ve svém volném èase
vìnují historickému bádání, zapojují se do zkoumání archeologických
naleziš a shromaïují materiály, které nám osvìtlují historii Slavièínska.
Slavnost pokraèovala bohatým kulturním programem.
Duchovní rozmìr oslavám dodala pontifikální mše svatá, slouená
arcibiskupem Janem Graubnerem. Starosta mìsta podìkoval panu
arcibiskupovi za to, e pøijal pozvání do Slavièína a vyslovil pøání, aby
pøízeò olomouckých arcibiskupù byla našemu mìstu i nadále zachována.
Veèerní program vyvrcholil koncertem souboru Hradišan, který pøilákal
stovky svých pøíznivcù. Program naplnìný krásnými písnièkami byl
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provázen pøíjemnou pøátelskou atmosférou a trval do pozdních veèerních
hodin.

Starosta mìsta P. Studeník
a øeditel Státního okresního archivu Zlín Z. Pokluda pøi køtu knihy

Historické mìsteèko - tak byl nazván celodenní sobotní program
v zámeckém parku. Zájemci zde mohli navštívit dobový øemeslný jarmark,
obdivovat umìní kejklíøù, rytíøù èi historických hudebníkù. Na své si pøišly
dìti, sportovci a všichni, kteøí se rádi baví.
Odpoledne vykroèil z Horního námìstí slavnostní prùvod mìstem, jeho
èelo tvoøili rytíøi na koních, za nimi následovaly desítky støedovìkých
postav. Další èást tvoøily skupiny rùzných zájmových organizací, mezi nì
patøila i historická vozidla VeteranCarClubu Zlín. Prùvod smìøoval do
prostor zámeckého parku, kde byla pro všechny zúèastnìné sehrána
scénka za pøispìní divadla SemTamFór, která pøedstavovala akt pøedání
darovací listiny olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburku šlechtici
Helembertu de Turri, prostøednictvím které mu biskup odevzdal do uívání
slavièínské území. Osobu Helemberta pøedstavoval starosta mìsta Pavel
Studeník. Ten symbolicky biskupovi podìkoval slovy: „Pøijímám tento váš
dar s vìdomím velké odpovìdnosti k tomuto území a lidem, kteøí zde ijí.
Dìkuji Vám, pane biskupe, Bruno ze Šaumburku, za dùvìru, kterou ve mì
vkládáte. Slibuji, e se o toto území, za pomoci lidu slavièínského, budu
starat jako dobrý hospodáø. Budu èinit vše pro to, aby tato slavièínská
provincie vzkvétala a aby lidé zde ijící mìli z této zemì uitek na vìèné
èasy, a aby se jim tu dobøe ilo.“ Mimo to popøál Slavièínu, aby byl místem
krásného a spokojeného ití všech jeho obyvatel.
Následoval bohatý kulturní a sportovní program, který oslovil všechny
generace. Na fotbalovém stadionu byl sehrán turnaj ve fotbale mezi celky
Slavièína, Šanova, Uhrovce a Horního Srní. K dobré náladì v zámeckém
parku pøispívaly hudební skupiny všech ánrù. Nejvìtší zájem byl o
vystoupení pìveckého sboru Svatý Pluk a slovenského zpìváka Petera
Nagye se skupinou Indigo. Vyvrcholením celého sobotního programu byl
slavnostní ohòostroj.
Nedìle 28. kvìtna byla pøedevším ve znamení sportu a výstav. Na rybníku
Slavík 1 probíhaly rybáøské závody pro mláde, na fotbalovém stadionu
byl sehrán zápas mezi celky Slavièín - Brumov. Pro ty, kteøí se zajímají
spíše o kulturu, byly k dispozici výstavy na Gymnáziu Jana Piveèky, na
radnici, v infocentru a v galerii Jasmín.
Doufáme, e i pøes malé vrtochy poèasí všichni návštìvníci oslav byli
spokojeni a proili tak pøíjemný víkend.
Prùbìh oslav Vám pøinášíme v následující obrazové pøíloze.
Bc. Iva Florešová
vedoucí odboru organizaèního a správního
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Trubaèi oznámili zahájení oslav
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Z vernisáe výstav na radnici

Nejenom dìti, ale i dospìlé pøilákalo pøistání vrtulníku

Pan Jan Studénka pøi pøevzetí Pamìtního listu

Folklórní soubor Uhrovèanka pøi vystoupení na Sokolovnì

Vedoucí souboru Hradišan Jiøí Pavlica pøevzal od starosty mìsta
na památku knihu

Arcibiskup Jan Graubner pøi slavnostní mši svaté v chrámu sv. Vojtìcha

Slavnostní prùvod mìstem
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Pohled do historického mìsteèka

Velký zájem divákù vzbudil souboj rytíøù s princeznou

Country skupina z Uhrovce v programu Mladá scéna na Horním námìstí

Na Horním námìstí pøedvedly své taneèní umìní
dìti ze ZŠ Malé Pole

Maoretky ze ZŠ Vlára

Na malé scénì vystoupila skupina Manteca Gymnázia J.P.
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Historická skupina Dubia Fortuna

Hasièi pøi cvièném zásahu v zámeckém parku

Vystoupení skupiny Kuèerovci
Vystoupení pìveckého sboru Svatý Pluk z Uherského Hradištì

Vše nejlepší, Slavièíne!
(vìnováno obèanùm mìsta Slavièín,
2006)
Mìsto v kraji sluncem zalité
historii a krásou tøpytivé
teï oívá jeho zrození
i oslavy plné strojení.
K jeho sedmsetpadesátce let
budou kostelní zvony znìt
tak, aby je slyšel kadý zdejší
a mìsta historii v srdci ukonejší.
Vzpomeò si i ty
kdo zde pobýváš jako my
pøipoj se k všeobecnému veselí,
kdy se prùvod kostýmù tetelí.

Poštovní pøepáka s pøíleitostným razítkem

Krajina je tu hodna pohledu
dík èistotì a lidí ohledu,
proto chraòme památky i pøírodu
nenechávejme to jen osudu.
Mìsto a se tìší kráse
èile k svìtu stále má se
promìní se v umìleckém dílu
kde tvar a barva má svou sílu.
To vše pøeji srdcem svým,
k sedmsetpadesátým narozeninám Tvým,
všechno nejlepší nejen do jednadvacátého
století a a vše špatné od mìsta se odvrátí!

Celým dvoudenním programem
nás provázel hlasatel Èeského rozhlasu
Milan Noha

Petr Skovajsa, 22 let
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Rada mìsta Slavièín na svých zasedáních ve dnech
18. 4., 2. 5. a 16. 5. 2006 mj.:
• r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3 zák. è. 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, na
provedení prací:
- „Opravy výtlukù a chodníkù v roce 2006“ za cenu 300 000,- Kè vè.
DPH,
- „Obnova reflexního svislého dopravního znaèení ve Slavièínì,
Nevšové a Hrádku“ za cenu 67 780,50 Kè vè. DPH,
- „Veøejná zeleò a prostranství“ za cenu 100 000,- Kè vè. DPH, vše
uchazeèi Sluby mìsta Slavièína, s. r. o., Pod Kaštany 50, 763 21
Slavièín
• s o u h l a s i l a s uzavøením Mìstské knihovny ve Slavièínì v dobì od
1. 7. do 31. 8. 2006 z dùvodù provedení revize knihovního fondu
• v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem nebytových prostor ve II. NP domu
èp. 254 v k. ú. Slavièín
• v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem èásti pozemku parc. è. st. 197/2
v k. ú. Slavièín na základì ádosti Otty a Boeny Koseèkových, Slavièín
• r o z h o d l a pøidìlit byt è. 23 v domì èp. 389 ve Slavièínì podle
seznamu adatelù A 1
• r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6 odst. 3 zákona è. 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na sluby Vypracování
zadávací dokumentace pro výbìrové øízení na provozovatele sítì
infrastruktury „Vysokorychlostní internet ve Slavièínském regionu“,
uchazeèi Mgr. Marta Èerná, Drustevní 87, 763 23 Luhaèovice, za cenu
obvyklou ve výši 20 000,- Kè (uchazeè není plátcem DPH).
• s c h v á l i l a poskytnutí dotace z rozpoètu Mìsta Slavièín ve výši 5 000,Kè NK Slavièín, IÈ 27014878 za úèelem úèasti týmu na okresním
pøeboru nohejbalu trojic ve Vsetínì
• b e r e n a v ì d o m í informace o poskytnutí dotace Mìstu Slavièín na
projekt „Slavièín Dùm s chránìnými byty v Nevšové“
• s c h v á l i l a ve smyslu usnesení RM è. 80/1325/05 a è. 90/1847/06
bezplatný pronájem Sportovního areálu Vlára adatelùm NK Slavièín,
IÈ 27014878, K Hájenkám 314, Slavièín a to dne 10. 6. 2006 za úèelem
poøádání turnaje v nohejbale trojic
• r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst.3, zákona 40/2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní
- na provedení stavebních prací „Oprava MK v Nevšové a v Divnicích“,
za cenu obvyklou ve výši 1 179 980 ,- Kè vè. DPH, uchazeèi Stavby silnic
a eleznic, a. s., oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
- na provedení stavebních prací „Stavební úpravy hasièské zbrojnice
v Divnicích“, za cenu obvyklou ve výši 400 386,- Kè vè. DPH, uchazeèi
TES Bojkovice, Tovární 976, 687 71 Bojkovice
- na provedení stavebních prací „Oprava MK Javorová II“, za cenu
obvyklou ve výši 1 039 812,- Kè vè. DPH, uchazeèi SÚS Zlínska, s. r. o.,
K Majáku 5001, 761 23 Zlín
- na sluby - autorského dozoru na akci „Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavièínì“, uchazeèi JaP architects, s. r. o., Obeciny
4377, 760 01 Zlín, za cenu obvyklou ve výši 26 800,- Kè. vè. DPH
- na sluby Vypracování projektové dokumentace pro provádìní stavby
na akci „Slavièín Dùm s chránìnými byty v Nevšové“, uchazeèi Ing. arch
Radim Bosák, projektová a inenýrská èinnost ve výstavbì, Javorová
4519, 760 05 Zlín, za cenu obvyklou ve výši 195 900,- Kè
• s c h v á l i l a pøedloený vyplnìný formuláø pro oznámení ušího øízení
na veøejnou zakázku „Slavièín Dùm s chránìnými byty v Nevšové“
• s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o dílo na likvidaci èerných skládek na
území mìsta Slavièín s Mysliveckým sdruením Jamné, Mysliveckým
sdruením Nevšová, Kyokushin Karate Klub Slavièín
• v z a l a n a v ì d o m í finanèní plán spoleènosti Regionální centrum
kooperace, a. s., na rok 2006 a zprávu o èinnosti Dozorèí rady
spoleènosti Regionální centrum kooperace, a. s.
• s c h v á l i l a uzavøení dohody mezi Mìstem Slavièín a obcí Lipová o
úhradì pomìrné èásti neinvestièních výdajù na áky základní školy
zøizované Mìstem Slavièín
• s c h v á l i l a poskytnutí finanèního daru:
a) Svazu tìlesnì postiených v ÈR, MO Hrádek
3 000,- Kè
b) obèanskému sdruení NADÌJE, poboèka Nedašov,
Dùm pokojného stáøí, Nedašov 161
6 000,- Kè
c) obèanskému sdruení NADÌJE,
poboèka Otrokovice, Wolkerova 1274
2 000,- Kè
d) Nadace pro transplantace kostní døenì,
Alej Svobody 80, Plzeò
4 000,- Kè
e) p. Hanì Šedové, Slavièín pro úèely MO ÈÈK Slavièín 3 000,- Kè
• s c h v á l i l a darování knihy Slavièín v minulosti a souèasnosti po 1 ks
do kadé domácnosti ve Slavièínì a místních èástech, a to za podmínky,
e ádný z èlenù domácnosti nemá závazky po lhùtì splatnosti vùèi
mìstu a mìstem zøízeným organizacím
• s c h v á l i l a podání ádosti o dotaci v rámci Národního rozvojového
programu mobility pro všechny na projekt „Slavièín mìsto bez bariér“
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• r o z h o d l a o zadání zakázky ve smyslu § 6, odst. 3, zákona 40 / 2004
Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní, na provedení stavebních
prací „Nátìr oken - Kulturní dùm Nevšová“, za cenu obvyklou ve výši
57 350,- Kè vè. DPH, uchazeèi Kamil Šèuglík, malíøské a natìraèské
práce, Petrùvka 96, 763 21 Slavièín
• s c h v á l i l a investièní zámìr Obnova Základní školy Slavièín
• v y h l á s i l a z á m ì r na prodej èásti budovy èp. 195 (kanceláøská
èást) stojící na pozemcích parc. è. st. 296/1 a st. 296/2 vèetnì èásti
pozemku parc. è. st. 296/1 pod touto budovou, vše v k. ú. Hrádek na Vl.
dráze
• v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem èásti pozemku parc. è. st. 112 o výmìøe cca 140 m2 v k. ú. Slavièín na základì ádosti Miroslava Vincoura,
Slavièín
• vzala
n a v ì d o m í dohodu o zrušení práva spoleèného nájmu
v budovì polikliniky èp. 10 ve Slavièínì
• s o u h l a s i l a s ukonèením nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budovì polikliniky èp. 10 ve Slavièínì uzavøené s MUDr.
Romanem Überallem, Nad Výpustou 620, Slavièín a s MUDr.
Bronislavou Papeovou, Hasièská 577, dohodou ke dni 31. 5. 2006
• s o u h l a s i l a s ukonèením nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budovì polikliniky èp. 10 ve Slavièínì uzavøené, Slavièín,
dohodou ke dni 31. 5. 2006
• v y h l á s i l a z á m ì r na pronájem nebytových prostor v budovì
polikliniky èp. 10, stojící na pozemku parc. è. st. 28 v k. ú. Slavièín:
ordinace dìtského lékaøe è. 211 v II. NP o podlahové ploše 68,075 m2,
vèetnì pomìrné èásti spoleèných prostor.

Mìstská policie Slavièín informuje
Dne 17. kvìtna 2006 jsme upozoròovali obèany, pøedevším ve
ètvrti Vlára, e v lesíku zvaném „Øehák“ nad ètvrtí Vlára byla
støelena liška s podezøením na nákazu vzteklinou.
Veterinárním vyšetøením zvíøete nebyla nákaza potvrzena.
Bohuslav Pjajko, velitel Mìstské policie Slavièín

Sbor dobrovolných hasièù v Lipové a XV. okrsek
Slavièín poøádají v sobotu 3. èervna 2006 na høišti
v Lipové okrskovou soutì.
Program:

13:00 hodin
13:30 hodin
15:30 hodin
17:00 hodin

Nástup soutìících jednotek
Zahájení soutìe - bìh na 100 m s pøekákami
Štafeta 4 x 100 m
Poární útok

Od 18:00 hodin bude hrát dechová hudba Kotáranka.
V pøípadì nepøíznivého poèasí bude Taneèní zábava na sále OÚ v Lipové.
Srdeènì zveme pøíznivce hasièù a dobré dechovky.

UPOZORNÌNÍ:
ZMÌNA TERMÍNU
„SLAVIÈÍNSKÉHO TENISOVÉHO MÍÈKU“:
USKUTEÈNÍ SE

3. ÈERVNA 2006 (SOBOTA, 9:00 - 12:00 hodin).

Harmonogram svozu tøídìného odpadu
v II. pololetí 2006:
plasty: 11. 7., 2. 8., 20. 9., 1. 11., 29. 11., 20. 12.
papír, nápojové kartony: 30. 8., 25. 10., 22. 11.,
sklo: 16. 8., 11. 10., 8. 11.,
bioodpad: v mìsících záøí, øíjen a listopad vdy v týdnu lichého
èísla, tj. 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11, 20. 11.,
hnìdé pytle pro bioodpad je mono zakoupit za 10,- Kè/ks na
mìstském úøadì, pøízemí, dveøe è. 212)
Nebezpeèný odpad a souèasnì s ním i obalové kovy (konzervy od
potravin) uloeny v bìlavých pytlích: 11. 11.
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Ptají se lidé...

Socha pro Slavièín
V kvìtnovém èísle Slavièínského zpravodaje
jsme vás informovali o pøipravovaném projektu
„Socha pro Slavièín“. Podílí se na nìm Mìsto
Slavièín a Sdruení sochaøského sympozia
(4xS). 18. 5. probìhla v galerii gymnázia
vernisá výstavy obrazù Maria Kotrby. Tento
sochaø a malíø bude autorem plastiky, která by
mìla vzniknout v rámci výše zmínìného
projektu. Na vernisái pøedstavil slavièínské
veøejnosti svùj návrh a návštìvníci si o nìm
mohli s autorem povídat a vyjadøovat své názory
a pøipomínky. Diskuse probíhala ve velice
pøíjemné atmosféøe.
Jak mùete vidìt na snímku, jde o lidskou
figuru sedící na hlavì busty. Nechtìli jsme, aby
toto výtvarné dílo bylo prvoplánovou pøipomínkou 750. výroèí první písemné zmínky o Slavièínu. Mìlo by mít obecnìjší význam nezatíený
pøílišnou ilustrativností. Kadé kvalitní umìlecké
dílo v sobì obsahuje øadu významových rovin.
Ta nejlepší si uchovávají svá tajemství navdycky a vzpírají se úplnému vysvìtlení.
Z mého subjektivního pohledu mùe být naše
socha chápána jako symbolické vyjádøení
vztahu rùzných generací. Kadá nová generace
vlastnì jakoby sedí na hlavì té pøedchozí. Staví
na tom, co vybudovali, vymysleli, vytvoøili
pøedchùdci. A u chce nebo nechce, a u si to
uvìdomuje nebo ne, a u si to pøiznává nebo
nepøiznává.
Po formální stránce se plastika vyznaèuje
èistou, nádhernì rytmizovanou kompozicí. Není
divu, Kotrba patøí mezi tu, stále menší, skupinu
sochaøù, kteøí pracují s tvarem a prostorem
klasickým zpùsobem. Je rád konzervativní v tom
nejlepším slova smyslu. Inspiraci nachází
v antickém, románském i renesanèním umìní.
Vše ovšem podøizuje typicky kotrbovskému
tvarosloví. Socha je navrena jako mnohopohledová, proto není moné plnì ocenit její kvality
z jednoho snímku.
Vytvoøena bude pøímo v našem mìstì z hoøického pískovce. Pro její umístìní je navreno
nìkolik variant. Jak bude dílo postupnì zrát,
bude více zøejmé, která je nejvhodnìjší.
Pøedpokládaná doba vzniku je dva roky. Zaèátek
v letošním létì. Pøipravujeme také doprovodné
akce pro veøejnost, jako jsou napøíklad další
výstavy a sochaøský workshop pro veøejnost.
Zdenìk Kutra

Proè není zøízená pravidelná autobusová linka ze Slavièína, kterou by mohli jezdit lidé do
zamìstnání ve Valašských Kloboukách na 6. hodinu ranní? Navíc o prázdninách je zrušen
jediný autobus, který pøijede do Klobouk okolo 6. hodiny ranní. Není to k zamyšlení, kdy
v opaèném smìru jedou hned tøi autobusy?
Tazatel má ponìkud nepøesné informace. Na lince 820385 Slavièín Vlachovice - Val. Klobouky
jezdí spoj è. 3 s odjezdem v 5.25 hodin od Radnice a pøíjezdem 6.00 hodin do Val. Klobouk. V dobì,
kdy nejezdí (27. - 30. 12. a 17. 7.-11. 8.), jej nahrazují spoje è. 11 (linka 820335) s odjezdem
z Lukšína v 5.35 hodin a pøestupem v 5.44 hodin u prùmyslového areálu na spoj è. 57 na lince 820385,
který pøijídí do Val. Klobouk v 6.05 hodin.
Spojení tedy zajištìno je, tedy i o prázdninách.
Za výzkumným ústavem vede ulice Pod Kaštany a pokraèuje zkratkou smìrem ke garáím
v sídlišti Malé Pole. Bylo by moné v dolní èásti této vyuívané zkratky provést lepší
odvodnìní?
Tato hojnì obèany uívaná zkratka na sídlištì vede bohuel pøes soukromé pozemky. Ji dlouhou
dobu se snaíme (pohøíchu neúspìšnì) pozemky vykoupit, abychom zde mohli vybudovat ponìkud
lepší komunikaci pro pìší. Do doby vyøešení majetkoprávních pomìrù zde však nemùeme provádìt
ádné investice a to ani typu odvodnìní nìkterého úseku.
Pøedmìtný úsek je podmáèen extravilánovými vodami, by jeho odvodnìní je vyøešeno do šachty
za plotem VTÚVM. Lepší odvedení vody by jistì zlepšilo prùchodnost tohoto úseku.
Mìsto pøipravovalo realizaci vysokorychlostního internetu. Nic se zatím nedìje. Je v této
záleitosti nìco nového?
Ono se dìje, jen to není navenek zas a tak vidìt. Probìhla výbìrová øízení na dodavatele
technologie sítì (nìkteré èásti sítì jsou ji zprovoznìny, jinde se ještì pracuje) a dodavatele
výpoèetní techniky a softwaru, pøipravují se podmínky pro výbìrové øízení na provozovatele. Vše
pøedpokládáme ukonèit tak, aby byl internet z našeho projektu k dispozici v mìsíci záøí (samozøejmì
tohoto roku). A s ním samozøejmì i veøejnì pøístupná místa v mìstské knihovnì, v infocentru a na
radnici.
Upozoròuji na èím dál víc neutìšený stav v okolí velkoobjemových kontejnerù ve sbìrném
místì na kotelnì na sídlišti Malé Pole. Odpadem z nich je zneèišováno široké okolí, zejména
hrajícími si dìtmi… (redakènì kráceno).
Pisateli dopisu, jeho pøedmìtem jsou problémy s uvedeným sbìrným místem odpadù, jsme dali
plnì za pravdu. Je sice pohodlné, mít kontejnery pøístupné bez omezení a odloit zde prakticky
cokoliv nepotøebné, ale nadále to moné nebude.
Ji delší dobu máme pøipraven projekt na zøízení sbìrného místa v prostoru u komína tée kotelny.
K realizaci se dosud nepøistoupilo z dùvodu nezajištìnosti financování této akce. Nicménì ne k tomu
dojde, bylo rozhodnuto o uzavøení stávajícího sbìrného místa v termínu 15. 6. 2006.
K uvedenému datu budou kontejnery odvezeny, místo uzavøeno a na vstupní brance bude
vyvìšeno oznámení o této skuteènosti. Jediné trvalé sbìrné místo odpadù tak bude v areálu Slueb
mìsta Slavièína, ul. Pod Kaštany 50, kde funguje i dnes.
Provozní doba je:
Po, St, Pá
6 - 16:30 hodin
Út, Èt
6 - 15 hodin
1. sobota v mìsíci 8 - 12 hodin
O dalším øešení, tedy postupu výstavby sbìrného místa v prostoru u komína kotelny budeme vèas
informovat.
Kde a kdy si obèané mohou vyzvednout knihu „Slavièín v minulosti a souèasnosti“?
Rada mìsta Slavièín schválila darování knihy po 1 ks do kadé domácnosti ve Slavièínì a místních
èástech, a to za podmínky, e ádný z èlenù domácnosti nemá závazky po lhùtì splatnosti vùèi mìstu
a mìstem zøízeným organizacím. Kniha bude k dispozici k pøevzetí v podatelnì MìÚ Slavièín v
období od 5. 6. do 31. 7. 2006 a bude pøedána proti podpisu.
Ing. Pavel Studeník, starosta
Ing. Jaroslav Konèický, místostarosta

Z Vašich dopisù…

Vernisá M. Kotrba
Zleva: Z. Kutra, M. Kotrba,
P. Studeník u návrhu sochy pro Slavièín

Chtìli bychom reagovat na kvìtnovou rubriku „Ptají se lidé“, kde zaznìl dotaz, co míní mìsto
udìlat s tím, e si dìti hrají fotbal za domem èp. 594 na ulici Okruní ve ètvrti Malé Pole. Podle
pisatele tam dochází k rozbíjení oken, okopávání zdí a poslechu sprostých slov od dìtí. Bohuel tato
pøipomínka není zaloena na pravdì, a proto, jako rodièe dìtí, jsme nuceni na ni reagovat. Jedná se o
dìti ve vìku od 4 do 8 let, které si 2x týdnì hrají fotbal, a to nanejvýše pùl hodiny. Nedochází však
k ádnému poškozování cizích vìcí (tedy rozbíjení oken èi okopávání zdí apod.). Sprostá slova si
musejí v prvé øadì vyslechnout samy dìti od našich spoluobèanù, kterým se nelíbí, e si dìti hrají na
uvedeném místì. Tudí nejde ani tak o ten fotbal, jako spíše o to, vystrnadit dìti z tohoto prostoru.
Nìkteøí lidé asi zapomínají na to, e i oni mìli dìti, které si nìkde hráli. Bydlíme na sídlišti, a tak
bychom se mìli nauèit ít vedle sebe v klidu a nevyvolávat zbyteèné konflikty. Dokud na sídlišti Malé
Pole nebude odpovídající høištì, tak se bohuel naše dìti nemají kde hrát.
Tímto bychom chtìli zároveò i podìkovat rodinám ijícím v domì èp. 596 za jejich pochopení vùèi
dìtem. Pøed tímto domem si dìti hrají kadý den. Nevýhodou tohoto místa pro hru je jen to, e je
lemováno cestou a míè dìtem utíká pod projídìjící auta. Za 10 let našeho bydlení na sídlišti jsme
však nezaznamenali ádný problém, který by musel øešit mìstský úøad.
Myslíme, e generaèní problémy se dají øešit pouze tehdy, kdy dokáeme pochopit jeden
druhého a hlavnì snahou vyjít si vstøíc.
Za rodièe malých dìtí Alena Ondrušová
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Slavnost BOÍHO TÌLA v Nevšové
V døívìjších dobách se v našich krajinách nekonávaly okázalé
prvomájové prùvody. Ty byly zavedeny a s komunistickou vládou. Ale
mnozí z nás ještì pamatují spontánní úèast na pùvodech slavnosti svátku
Boího Tìla.
V šedi ivota kadý z nás touí po svìtlém okamiku, po proití
slavnostního dne. Dne, kdy se èlovìk povznese ze všednosti ivota. Vìøící
lidé jej proívají kadou nedìli, zejména však ve významných dnech
sváteèních, jakými jsou napøíklad Vánoce nebo Velikonoce. A k nim patøí
té svátek „Boího Tìla“ - dnes nazývaný „Tìla a Krve Pánì“. Nevìøící lidé
také potøebují vytrení a povznesení ze všedního ivota. Proto jsou pro nì
podobné pøíleitosti, jako svátek „1. máje“ a rùzné pøíleitostné oslavy
nezbytné. Proto se také mnohdy úèastní velkých køesanských slavností,
zejména vánoèní „pùlnoèní mše“ a velikonoèních oslav.
Slavnost Boího Tìla probíhala naprosto spontánnì. Po ukonèení mše
svaté následoval slavnostní prùvod mìstem. Knìz pod baldachýnem,
neseným ètyømi mui, nesl monstranci s Nejsvìtìjší Svátostí - Eucharistií.
Pøed ním kráèely druièky, které nesly kytièky kvìtin nebo košíèky s kvìtinami a lísteèky kvìtù rozsypávaly na cestu Nejsvìtìjší Svátosti. Pak
následovala dechová hudba, pak skupina muù a prùvod vedla skupina
chlapcù. Pøed nimi kráèel jeden mu, který nesl køí. Za knìzem pak
kráèely eny a za nimi všichni ostatní úèastníci prùvodu, kteøí nebyli jinde
zaøazeni. Mnozí si jistì ještì pamatují, jak obìtavì pan stavitel Øíha øídil
prùvod a pobíhal kolem nìj, aby udrel poøádek.
Prùvod kráèel ke ètyøem oltáøùm. Byly sestaveny z bøezových
stromeèkù, vyzdobených polními i zahradními kvìtinami. Nad provizorním
oltáøem byl umístìn obraz Panny Marie nebo Boího Srdce apod. První
oltáø byl pod farou „U Floriánka“. Druhý byl na námìstí Mezi Šenky, vedle
nynìjšího øeznictví. Další dva oltáøe byly na Horním námìstí. Celá cesta
byla vroubena po obou stranách bøezovými keøíèky a posypána èerstvì
naseèenou trávou. Cestou hrála dechová hudba náboné písnì s námìtem k tomuto svátku a byla doprovázena zpìvem poutníkù. U kadého
oltáøe byla krátká pobonost a svátostné poehnání. Od ètvrtého oltáøe se
prùvod vracel zpìt do kostela. Tam byla slavnost ukonèena slavnostním
„Te Deum“.
Za doby totality nebylo povoleno tyto prùvody konat. Proto se konaly jen
provizorní ètyøi zastavení u ètyøech oltáøù pøímo v kostele.
V letošním roce mají v úmyslu tento zvyk obnovit v Nevšové. Tento
svátek se slaví 60. den po Velikonocích, vdy ve ètvrtek. V letošním roce
pøipadne na 15. èervna. Protoe pro mnoho lidí by bìhem pracovního
týdne byla úèast velmi obtíná, bude se oslava konat a v nedìli
18. èervna.
Jaký bude prùbìh oslavy:
Mše zaène v 10 hodin v kapli v Nevšové. Slouit ji bude místní obèan,
knìz selestián, P. Ing. Karel Petráš. Po mši svaté pùjde prùvod s Nejsvìtìjší Svátostí ke tøem oltáøùm ke tøem køíùm v obci. První bude
u pomníku padlých (u èekárny ÈSAD), druhý na návsi u zvonice, tøetí na
horním konci vesnice, na Loskách . Za ètvrtý oltáø bude slouit po návratu
oltáø v kapli. Prùvod bude doprovázet dechová hudba. Hrát se budou
známé náboenské písnì. Slavnost pak bude zakonèena slavnostním „Te
Deum“ a svátostným poehnáním. Po ukonèení slavnosti nám zahraje
pøed kaplí dechová hudba nìkolik písní k poslechu.
Bliší podrobnosti se dozvíte z farního èasopisu Pastýø, který bude
k dispozici v kostele 4. èervna (na svátek Seslání Ducha svatého).
Vítáme všechny pøíznivce z domova i z okolí. A pøejeme si všichni
spoleènì, aby nám poèasí tuto slavnostní chvíli nezkomplikovalo.
Ing. Antonín Novák

Fotografická soutì Bílé Karpaty
Jak jste se mohli dozvìdìt i z plakátovacích ploch, vyhlásila Regionální
rozvojová agentura Bílé Karpaty, o. p. s., v rámci Fondu mikroprojekt
Iniciativy Spoleèenství INTEREG III A ÈR - SR fotografickou soutì na
téma Bílé Karpaty. Vyhlášení výsledkù této fotosoutìe probìhlo 5. 5. na
slavnostní vernisái v prostorách Mìstského úøadu v Bojkovicích za úèasti
hejtmana Zlínského kraje, upana Trenièanskho kraje a starostù obcí
Mikroregionu Bojkovsko. Hodnotící komise pøidìlila v kategorii Pøíroda
Bílých Karpat 1. cenu Dr. Pavlu Popelkovi z Uherského Brodu a v kategorii
Krajina a lid 1. cenu Antonínu Kostkovi z Brumova-Bylnice. Potìšující je, e
jedno z ocenìní získal i slavièínský fotograf Tomáš Heczko, mezi
vystavenými fotografiemi byly i snímky dašílho slavièínského fotografa
Pavla Meisla. Vybrané soutìní fotografie budou v Bojkovicích vystaveny
do 4. 6. 2006.
(sz)

11. roèník Bìhu Terryho Foxe ve Slavièínì
v nedìli 11. èervna 2006 ve 13:00 hodin
Sokolovna Slavièín
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POZVÁNKA NA BÌH TERRYHO FOXE
Rakovina. Slovo, které nahání hrùzu. Strhává s sebou lidi bez rozdílu
vìku a s sebou bere i plány nìkterých z nás. Mìní ivoty, osudy, nabízí
zamyšlení. Jsme sice v 21. století, ijeme v dobì nesmírnì vyspìlé, vìdci
a lékaøi doma i ve svìtì s tímto nepøítelem stále bojují, jejich zbranì jsou
stále úèinnìjší, nicménì stále zùstává mezi námi, stále si vybírá své obìti,
stále je nezvanou, nevítanou souèástí našeho ivota. My, lidé, se
dokáeme vcítit do neštìstí druhých a vìtšina z nás se snaí dle svých
moností pomoci. Pøedevším z tìchto dùvodù v našem mìstì pøetrvává
tradice Bìhu Terryho Foxe, jeho pøíbìh ji øada z našich obyvatel
dùvìrnì zná. Jedenkrát v roce se setkáváme, abychom akcí, jí je Dùm
dìtí a mládee Slavièín hlavním poøadatelem, svým malým, leè ne bezvýznamným dílem, pomohli.
Nejinak tomu bude i letos. Ji 11. roèník Bìhu Terryho Foxe probìhne
ve Slavièínì v nedìli 11. èervna 2006. Pokud se rozhodnete pøijít, pak
pøijïte k Sokolovnì Slavièín na 13:00 hodin, kdy bude letošní roèník
slavnostnì zahájen.
Co nás to bude stát? Kus našeho víkendu a urèitou finanèní èástku, jí
se rozhodneme pøispìt. Mùe se jednat tøeba jen o tzv. „zápisné“, je èiní
10,- Kè na osobu (dítì èi dospìlého). Vloené zápisné se vám v podstatì
ihned po absolvování bìhu vrátí, a to prostøednictvím jednoduchého
obèerstvení.
BTF lze absolvovat libovolnì: chùzí, klusem, bìhem; trasu lze
absolvovat s koèárkem, na kole, dìti na tøíkolce, kolobìce… prostì, jak je
libo.
Samotný bìh bude 1., hlavní èástí tohoto námi pøipraveného odpoledne.
Tak jako vdy jsme pøipravili doprovodný program, v nìm své místo
najdou pøedevším dìti. Zase jsme pro nì pøipravili výtvarnou soutì
s tématikou BTF, její výsledky budou v den konání, zhruba okolo 15. hodiny, oficiálnì pøed areálem Sokolovny vyhlášeny. A zase èeká na kadé
dítì, které bìh absolvuje los, šance na jednu z více ne 50 pøipravených
vìtších èi menších cen a u dnes mùeme prozradit, e budou stát za to.
Toto je náznak vyjmutí nìkterých bodù doprovodného programu. Více
se dozvíte z plakátù, které vás budou v prvním èervnovém týdnu
informovat o všech aktivitách v souvislosti s doprovodným programem.
Hned po bìhu, cca okolo 15. hodiny, spoèítá komise výtìek, který musí
být dle pravidel odeslán na ústøedí BTF do Prahy do 3 dnù po ukonèení
bìhu. O výsledku akce, o výtìku ze slavièínského roèníku BTF, se dozvíte
z následujícího èísla Slavièínského zpravodaje. Výsledek bude jednou
z kapek do tolik potøebného moøe pomoci tìm, kteøí nemají to štìstí
a nejsou zdrávi. Bude urèen pro lidi, kteøí jsou nemocni rakovinou.
Tak si nezapomeòte udìlat v kalendáøi poznámku u nedìle, 11. èervna
2006. Je na vás, zda pøijdete èi ne. V kadém pøípadì se na vás tìší
poøadatelé.
PaedDr. Zdenka Odehnalová, øeditelka DDM Slavièín

Úspìch v Napajedlech - tøi nominace
na mistrovství republiky
Ve dnech 28. - 30. dubna 2006 se v DDM Matýsek v Napajedlech
uskuteènilo krajské kolo regionální postupové soutìe plastikových
modeláøù. Této akce se zúèastnili za mladší áky Petr Zupko, Ondøej
Hájek, David Gaík a Petr Matula se svými modely.
Jednalo se o bodovací soutì pro mladší a starší áky s moností
postupu na mistrovství republiky.
Starší áky zastupoval Ludìk Matula a Tomáš Raška.
Modely hodnotila skupina rozhodèích, kteøí rozhodnì nemìli jednoduchou práci, nebo hodnotili nejlepší práce modeláøù z celého Zlínského
kraje. I pøes tuto konkurenci byli naši modeláøi více ne úspìšní.
Petr Zupko se ve své vìkové kategorii umístil na prvním místì s bojovou technikou v mìøítku 1:35 a postupuje na mistrovství republiky.
Rovnì i v mìøítku 1:72 obsadil první místo, a proto byl nominován i v této
kategorii.
Starší ák, Ludìk Matula, se svým modelem tanku v mìøítku 1:35 byl
dalším vítìzem, a proto i tøetí nominace putovala do Slavièína.
Gratulujeme!
Souèástí této akce byla i prohlídka zbraní, uniforem a techniky z období
II. svìtové války. Pøijeli èlenové Klubu pøátel vojenské historie z celé naší
republiky i ze Slovenska a pøedvedli rekonstrukci bitvy o Napajedla. Musím
zde zkonstatovat, e celá akce byla ze strany úèastníkù i organizátorù
perfektnì pøipravená i zvládnutá. Proto bych chtìl ještì i touto cestou
podìkovat tìm pracovníkùm DDM v Napajedlech, kteøí celou akci pøipravili
a zvláštì pak vedoucímu modeláøského krouku, panu Janu Kleèkovi.
Naše modeláøské cestování pokraèovalo i následující víkend, kdy jsme
se ve dnech 6.- 7. 5. zúèastnili mezinárodní soutìní výstavy Beskyd model
kit show v Kopøivnici. Náš krouek i DDM reprezentovali modeláøi Ludìk
Matula, Petr Zupko, Adam Koncer, Radim Kozubík, Ondøej Fibich, Ondøej
Hájek a Ing. Martin Procházka, z nich se Martin umístil s vojenskou pevností na druhém místì a ji tradiènì Ondøej Fibich s letadlem Messerschmidt Me 262 na místì prvním.
Všem modeláøùm, kteøí poslali své modely do obou soutìí dìkuji a vítìzùm blahopøeji.
Vedoucí modeláøských kroukù Tomáš Hájek
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ZPRÁVY Z ODDÍLU KUELEK
DOROST A
Historický úspìch – postup do I. dorostenecké ligy!!
Po fantastickém jaru – 11 vítìzství, ádná
poráka, obsadili dorostenci ve vyrovnané
soutìi 1. místo. O postupu rozhodl výborný
výkon v posledním utkání na kuelnì MS Brno:
KK Moravská Slávia Brno - SK Slavièín 1:3
(2:4) - SEDLÁØ Jaroslav - VRÁNA Kamil
0:1 – 0:2, DVOØÁK Vojtìch - RAK Tomáš
0:1 – 0:2, KRATOCHVÍL Michal - PEKÁREK
Libor 1:0 – 2:0
O postup se pod vedením trenéra M. Hory
zaslouili hráèi Kamil Vrána, Tomáš Rak, Libor
Pekárek, Èenìk Fojtík.
Poøadí: 1. SK Slavièín, 2. KK Moravská Slávia
Brno, 3.TJ Start Jihlava
Poøadí jednotlivcù: 1. KRATOCHVÍL Michal - MS
Brno 434,8, 4. VRÁNA Kamil - Slavièín 425,7,
11. RAK Tomáš - Slavièín 416,6, 16. PEKÁREK
Libor - Slavièín 409,4

Drustvo A
V posledních kolech si uhájilo pøíslušnost ve
III. lize a skonèilo celkovì na 9. místì.
Soupiska drustva: P. Sláma, Z. Gajda, I. Fila,
B. Fojtík, F. Novák, L. Pekárek, K. Ivaniš
Koneèná tabulka soutìního roèníku 2005/06:
1. TJ Sokol Brno IV, 9. SK Slavièín
Poøadí jednotlivcù: 1. SLÁMA Pavel - Slavièín
559,4, 5. FILA Ivo Slavièín 546,8, 12. PEKÁREK
Libor Slavièín 542,8, 15. NOVÁK František Slavièín 539,2
Drustvo B - také postup
V krajském pøeboru po výborném jarním
výkonu (9 vítìzství, 1 poráka) po zásluze
obsadilo 1. místo a postoupilo do Jihomoravské
divize.
O postup se zaslouili: A. Dukátníková,
P. Budín, È. Pekárek, F. Kúdela, R. Gorecký,
P. Goldbach, Z. Gajda, dorostenci L. Pekárek,
K. Vrána, T. Rak a hráèi C drustva J. Zimek,
J. Václavík, P. Trefil a P. Baøinka.
V pøímém souboji o postup porazilo silný tým
Otrokovic A

SK Slavièín B - TJ Jiskra Otrokovice A
12 : 4 – 2462 : 2323
D: Fr. Kúdela 393, K. Vrána 444, R. Gorecký
369, È. Pekárek 407, L. Pekárek 428, P. Budín
421
H: P. Liška 415, R. Anèinec 358, P. Jurásek 363,
M. Divílek 355, T. Hasák 435, M. Strachota 397
Poøadí drustev po posledním 22. kole:
1. SK Slavièín B, 2. TJ Ji. Otrokovice A
Poøadí jednotlivcù: 1. Budín Pavel - Slavièín B
421, 2. Kubìna Martin - KK Kromìøí 420,
3. Dukátníková Alena - Slavièín B 418,
19. Kúdela František - Slavièín B 406

Drustvo C
V krajské soutìi obsadilo 4. místo.
Poøadí drustev po 26. kole: 1. TJ Zb. Vsetín B,
4. SK Slavièín C
Poøadí jednotlivcù: 14. Kabela Karel 395.19, 18.
Václavík Josef 391.00, 19. Holek Ivan 390.56

Dorost B
V krajském pøeboru se drustvo umístilo na
5. místì.
Po skonèení soutìí se uskuteènily pøebory
jednotlivcù - pøebor Zlínského kraje. Výsledky
našich hráèù:
Mui - 9. Pavel Sláma, 10. Karel Ivaniš, 20.
Libor Pekárek
eny - 2. Alena Dukátníková - postup do pøeboru
republiky
Junioøi - 7. Ján Jánoška
Dorostenci - 3. Libor Pekárek ml. - postup do
pøeboru republiky, 15. Tomáš Rak
Dorostenky - 13. Kamila Raková
áci - 4. Olin Kozáèek
Senioøi - 14. František Kúdela, 22. Karel Ivaniš
st.
Libor Pekárek ml. nám udìlal radost na
pøeboru republiky v Liberci. Po základním kole
postoupil do finálové èásti, kde obsadil celkové
10. místo.
Rostislav Gorecký

II. FLORBALOVÁ LIGA VE SLAVIÈÍNÌ !!!
Významného úspìchu dosáhli v roce 750. výroèí zaloení Slavièína florbalové muské týmy
SK Snipers AISE Slavièín. Mui A týmu se
stali vítìzi Jihomoravské florbalové ligy a suverénnì postoupili z 1. místa do II. florbalové ligy.
Je to ji jejich 3. postup do vyšší soutìe bìhem
krátké ètyøleté historie florbalu ve Slavièínì.
V A mustvu nastupovali pod vedením trenéra
J. Janeèka st. pravidelnì tito hráèi: brankáø
M. Loskot, obránci J. Hoøák, J. Marek, A. Tlusák,
V. Zemèík, útoèníci J. Janeèek ml., R. Filkorn,
J. Saòák, J. Tománek, M. Máèala, M. Mikloš.
Obèas byli na výpomoc povoláni také hráèi B
mustva.
Novì vytvoøený B tým, sloený pøevánì
z hráèù, kteøí ještì vloni nastupovali v kategorii
starších ákù, ve svém prvním roce úèinkování
vyhrál jihomoravskou soutì a z 1. místa postoupil do JM pøeboru. Pod vedením trenéra L. Spáèila hráli: brankáøi P. Pazdera, R. Zlámal,
P. Daniel, obránci: D. Novák, J. Jordán, R. Èuè,
R. Saòák, útoèníci: P. Janeèek, F. Pape,
J. Kotraba, O. Šuráò, R. Pokorný, R. Máèala,
O. Svoboda, J. Lysák.
Základem úspìchu obou týmù byla pøedevším
tvrdá tréninková pøíprava, která probíhala vìtšinou spoleènì. Na zaèátku sezóny nabírali hráèi
fyzièku pod vedením p. Fr. Šustka, známého fotbalového trenéra, a Mgr. Petra Drošèáka, který
se o kondici mustva staral i v prùbìhu sezony.
Technicko-taktickou èást tréninkù vedl hlavní
trenér oddílu Jan Janeèek st.

Touto cestou chci podìkovat hráèùm,
trenérùm a realizaèním týmùm všech našich
drustev za pøíkladnou reprezentaci.
V pozadí úspìchu stojí také øada našich
pøíznivcù a sponzorù v èele s generálním
sponzorem f. AISE Zlín, kterým chci touto cestou
podìkovat. Dík za podporu patøí i zastupitelùm
mìsta.
Všechny naše pøíznivce chci pozvat na florbalovou exhibici konanou v sobotu 10. 6. 2006
v rámci oslav postupu do II. ligy. Úèast na turnaji
pøislíbili reprezentanti ÈR hrající pod hlavièkou
KUÈERA TEAM a hráèi extraligových Buldogs
Brno. Hrát budou samozøejmì i èerstvì
druholigoví SNIPERS Slavièín.Turnaj zaèíná ve
14 hodin v hale SK Slavièín.
MUDr. Petr Zemèík,
prezident SK Snipers AISE Slavièín

Tìlocvièná jednota SOKOL
se omlouvá
všem enám, které se pøipravovaly
na pøipravovanou akci dne
10. èervna.
Její konání se z technických
dùvodù odkládá
na neurèitý termín.

Snipers mistrem Jihomoravské ligy
Vytyèený cíl je splnìn. Slavièín se pøíští
sezonu objeví ve II. lize. Tým Snipers dokonèil
svoji vítìznou misi v Jihomoravské lize, kdy si
v pøedposledním kole zajistil jistotu prvenství
triumfem nad tøetí Tøebíèí.
Souboj s Tøebíèí se mìl stát vyvrcholením
napjatých bojù o postupové pøíèky. Slavièanùm
však ulehèil výchozí pozici Holešov, který na
domácí pùdì zaváhal s celkem Dubòan a tím
potvrdil Snajprùm postup. Pøesto však pøinesl
duel hraný v Morkovicích atraktivní bitvu, v ní šlo
Slavièínu o zisk první pøíèky v lize a Tøebíèi
o poslední nadìji na II. ligu.
Uvolnìní Slavièané, doplnìní o tøetí pìtku sloenou pøevánì z dorostencù, od zaèátku støetnutí diktovali tempo hry. Hned v úvodní èásti se
dostali do vedení po akci Janeèka, pøed první
sirénou ještì zvýšil na 2 : 0 Saòák.
Soupeøi se povedlo stav zkorigovat ve druhé
tøetinì, avšak díky druhé trefì Janeèka vedli
Slavièínští po pùl hodinì hry 3 : 2.
V posledním dìjství si nový mistr vychutnával
pocit vítìzství. Saòák, Máèala a mladíèek Pokorný pøidali další tøi branky a Snipers mohli po vítìzství 6 : 2 oslavovat úspìšné zakonèení sezony.
Poslední utkání: V brance Mikloš, v útoku
Loskot
Pohodová atmosféra panovala v mustvu
nového mistra jiní Moravy pøi jeho poslední štaci
v nejvyšší regionální lize. Díky vìdomí jistého
prvního místa v tabulce si mohli Slavièané dovolit
zaèít s oslavami postupu, a tak byli diváci zápasu
duelu Snipers s Hukotem Klobouky svìdky
legrácek slavièínského mustva. V úvodu støetnutí se do brány postavil jindy støední útoèník
Mikloš, který navíc pøi rozcvièce pobavil parukou
alá Valderama. Vyhecovat se také nechal
gólman Loskot, který si pùjèil dres a hokejku
a vyzkoušel si pozici centra ve druhé formaci.
Jindy koncentrovaná a peèlivá defenzivní
èinnost Slavièanù vzala v uvolnìném utkání
témìø za své a Snajpøi se snaili bavit sebe i fanoušky. Skóre otevøel v první patnáctiminutovce
Saòák, druhou branku pak pøidal nováèek
Kotraba, jen se trefil ještì jednou ve tøetím
dìjství. Na koneèném výsledku 4 : 4 mìl ještì
podíl další ze ètveøice dorostencù Pape.
(vz)

NK SLAVIÈÍN hledá hráèe na
nohejbal.
Pøijïte si zahrát na nové kurty
na sídlišti Vlára ve Slavièínì.
Tréninky jsou kadé pondìlí a støedu
od 18:00 do 20:00 hodin.
Pro bliší informace nás kontaktujte.
Kontakty:
www: NKSlavicin.wz.cz
email: NKSlavicin@seznam.cz
tel: 776 191 849, 777 834 214

NK Slavièín a Mìsto Slavièín
Vás srdeènì zvou na I. roèník turnaje

NK CUP SLAVIÈÍN
v nohejbale trojic
v sobotu 10. èervna 2006
na novém sportovním areálu Vlára
(umìlé høištì na Vláøe)
Prezentace: 7:30 hodin
Zahájení: 8:00 hodin
Poèet týmù je omezen,
proto neváhejte a pøihlaste se ještì dnes.
Pøihlášky (jména èlenù a název drustva)
podávejte na Mìstském infocentru nebo
telefonicky na èísle 577 342 251,
nejpozdìji však do 8. èervna.
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VI . roèník o Pohár starosty
mìsta v nohejbalu
Na kurtech u Sokolovny probìhl 13. kvìtna
2006 ji VI. roèník turnaje v nohejbalu trojic pod
názvem O Pohár starosty mìsta Slavièína.
Letošní roèník pøinesl nejkvalitnìjší obsazení
v historii turnaje a velmi dobrými výkony se
prezentovala i slavièínská mustva a pohár starosty mìsta proto tentokrát zùstal doma.
Své dva týmy poskládalo i mìsto Slavièín
a své nohejbalové umìní zde pøedvádìl pan
starosta i místostarosta a nutno dodat, e svými
výkony na høišti velmi pøekvapili pøítomné diváky.
Poèasí nám jako vdy pøálo, pouze v závìru
finálového utkání nás osvìil májový deštík.
Obhájci prvenství - celek DUŠEK team z Týništì nad Orlicí vypadl po tuhém boji ji ve
ètvrtfinále turnaje a velkým pøekvapením byly
výkony mustev AUTO SKLO DARO a BEZA ze
Zlína a domácího CARVERY team.
Turnaj zpestøily i roztleskávaèky JEREVANKY,
DJ „Mufta“ a komentátor Petr Koseèek.
Výsledky VI. roèníku O Pohár starosty v
nohejbalu:
1. místo - ABSINTH Slavièín
2. místo - AUTO SKLO DARO Zlín
3. místo - KAMENI Bohuslavice nad Vláøí
4. místo - CARVERY team Slavièín
nejlepší hráè - Jiøí Petrù (CARVERY team)
cena fair play - Josef Sviták (SVK Mìsto Slavièín)
cena divákù - TORZO team (A. Bonko, L. Pape,
J. Janeèka)
Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií a k jeho realizaci bylo vyuito
prostøedkù fondu mikroprojektù spravovaného regionem Bílé Karpaty.

Spoleèná fotografie vítìzných mustev

9. roèník turnaje
v nohejbalu trojic
a v kuelkách
- JEREVAN cup 2006
Ji 9. roèník tradièního turnaje v nohejbalu trojic a v kuelkách jednotlivcù poøádá
dne 5. – 7. 2006 oddíl sálové kopané SK
JEREVAN Slavièín na antukových kurtech
v Zámeckém parku a v místní kuelnì.
Zaèátek je naplánován na 8:00 hodin
a zájemci se mohou pøihlásit u Petra
Koseèka nebo na tel. 604 371 905,
popø. mailem - pekosan@seznam.cz do 3. 7. 2006.
Obèerstvení zajištìno, srdeènì Vás zvou
poøadatelé z JEREVANU.
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25. roèník

V Ý S L E D K O VÁ L I S T I N A
BÌHU VÍTÌZSTVÍ VE SLAVIÈÍNÌ 25.roèníku - BÌHU VÍTÌZSTVÍ
SLOVENSKÝ REPREZENTANT MIROSLAV HLÚPIK
VE SLAVIÈÍNÌ 13. 5. 2006
Z GRAFOBALU SKALICA OBHÁJIL SVÉ VÍTÌZSTVÍ

Èelo závodu Hlúpik a Bláha
Oddíl atletiky pøi SK Slavièín uspoøádal v zámeckém parku ji 25. roèník Bìhu vítìzství ve
Slavièínì. Závodu se ve 12 vìkových kategoriích zúèastnilo celkem 86 závodníkù. Hlavní
závod bìh a 6 km bìelo celkem 26 muù a en
z Moravy a Slovenska. Absolutním vítìzem se
stal slovenský reprezentant v atletice Miroslav
Hlúpik z Grafobalu Skalica, který tak obhájil své
loòské vítìzství, o které musel bojovat celý
závod se závodníkem Tomášem Bláhou z AK
ASICS Kromìøí, který patøí mezi pøední èeské
bìce v závodech èeského poháru v bìzích do
vrchu. Také v kategoriích muù nad 50, 60 a 70
let obhájili svá vítìzství závodníci z 24. roèníku
Bìhu vítìzství Šmýd, Káòa a Knébl.
Tak jako v loòském roce tak i pøi letošním
jubilejním roèníku byl zájem o start v ákovských
kategoriích, kde bìelo cekem 60 mladých
závodníkù, i kdy do kategorií staršího actva se
nepøihlásil ádný závodník a závodnice.
V závodì muù nad 70 let startovali dva závodníci starší 80 let. Kompletní výsledky vèetnì
fotografií jsou na internetových stránkách oddílu
atletiky pøi SK Slavièín: www.akslavicin.wz.cz
Podìkování za zdárný prùbìh závodu, který
má v našem regionu tradici a je pravidelnì
zaøazován do celostátní termínovky bìhù mimo
dráhu a do dlouhodobé soutìe bìcù zlínského
kraje patøí nejenom poøadatelùm a závodníkùm,
ale také sponzorùm: Mìsto Slavièín,
Infocentrum Slavièín, TVD a. s., PGI Morava
s. r. o., Kovoobrábìèstvi Máèalík Uh. Brod,
Zámeènictví Èech, Malsped, MILA, KOWAG
s.r.o., OMI s.r.o., GOTECH s. r. o., Klenoty
Dorušek, GALLAK s. r. o., VTÚVM Slavièín,
BONET TRADE Zlín, Anders Market
Luhaèovice, Kalírna Chytil Zlín, Nábytek Šuráò,
REMERX, SEA a.s, SHRNOVACÍ DVEØE,
ZEKA plus s. r. o., TOTAL FINA ELF a DJ Aleš
Ptáèek, který se po celý závod staral o hudební
doprovod.
Za oddíl atletiky Ladislav Musil

Vyhlášení hlavního závodu, vítìz Hlúpík s
putovním pohárem

Nejmladší actvo r. nar. 2002, 200 m,
1 závodník: 1. Vaculíková Nela, MŠ Vlára 1 :13,0
Nejmladší actvo r. nar. 2001, 200 m,
5 závodníkù: 1. Štrof Jakub, MŠ Vlára 53,8,
2. Šmotek Antonín, MŠ Malé Pole 58,4, 3. Bureš
Daniel, MŠ Rokytnice 1 :03,0 1. Hamalèíková
Markéta, MŠ Rokytnice 59,3
Nejmladší actvo r. nar. 2000, 200 m,
5 závodníkù 1. Èerníèek David, MŠ Malé Pole
49,2, 2. Fojtík Otakar, MŠ Rokytnice 53,4, 1.
Múnsterová Michaela, MŠ Malé Pole 48,6, 2.
Slámeèková Petra, MŠ Vlára 52,0, 3.
Tomaštíková Nikol, MŠ Malé Pole 52,6
Nejmladší actvo r. nar. 1999, 200 m, 10
závodníkù 1. Balun Jiøí, AK Hodonín 39,8,
2. Zámeèník Lukáš, ZŠ Vlára 40,6, 3. Novák
Radim, ZŠ Vlára 41,3 1. Fábriová Linda, ZŠ
Malé Pole 42,3, 2. Bothová Nikola, ZŠ Vlára
45,2, 3. Štefaniková Dominika, ZŠ Malé Pole
49,0
ákynì r. nar.1992 - 1990, 600m, 7 závodnic
1. Saòáková Kristýna, ZŠ Vlára
1:54,1,
2. Topièová Radka, ZŠ Vlára 1:55,7, 3. Machù
Lucie, ZŠ Vlára 2 :02,8
ákynì r. nar.1998 - 1996, 300 m, 12 závodnic
1. Kuelová Veronika, ZŠ Malé Pole 1:31,7, 2.
Frýelková Kristýna, Štítná nad Vláøí 1 :33,4, 3.
Miklasová Kristýna, ZŠ Malé Pole 1:35,0
áci r. nar. 1998 - 1996, 300m, 10 závodníkù
1. Duba Ondøej, KVS Pozlovice 1 :24,5, 2. Balun
Jonáš, AK Hodonín 1 :25,4, 3. Bartoš Adam, ZŠ
Vlára 1 : 27,6
ákynì r. nar. 1995 - 1993, 300 m, 9 závodnic
1. Mášová Taána, ZŠ Vlára 1:25,2,
2. Vincourová Lucie, ZŠ Vlára 1:28,0,
3. Šimoníková Petra, Gymnázium J. P. 1:28,4
Dorostenci, 1200 m, 1 závodník: 1. Fojtík
Èenìk, Gymnázium Jana Piveèky 1989 4 :06,0
eny, 6000 m, 3 závodnice: 1. Ammerová Jan,
BK Hodonín 1977 – 23:41,0, 2. Vanìèková
Lada, Liga 100 Zlín 1962
– 25:22,0,
3. Dvorníková Hana, Ludkovice 1970 31 :06,0
Mui r. nar. 1967 + mladší, 6000 m,
6 závodníkù: 1. Hlúpík Miroslav, AŠK Grafobal
Skalica 1976 – 18 :36,0, 2. Bláha Tomáš, ASICS
Kromìøí 1976 18 :37,0, 3. Vlèek Jiøí, HAMI Zlín
1977 19 :49,0, 4. Švihel Radomír, Luhaèovice
1988 – 25 :03,0, 5. Máša Ludìk, SK Slavièín
1967 26 :03,0, 6. Èerný Richard, Slavièín
1975 – 26 :33,0
Mui, r. nar. 1957 - 1966, 6000 m, 6 závodníkù: 1. Kadlec Petr, Milotice 1965 – 20:04,0, 2.
Tománek Roman, Gallak Slavièín 1960 20
:45,0, 3. Ïuriga Stanislav, Trenèín 1961 21:09,0,
4. Švihel Miroslav, BS Slopné 1958 – 21:16,0,
5. Páleník Ervín, Trenèín 1962 – 23:52,0, 6.
Sedláø Drahomír, Sokol Salaš u Zlína 1959 –
26:13,0
Mui, r. nar. 1947 -1956, 6000 m, 3 závodníci:
1. Šmýd Jaroslav, BK Hodonín 1955 20 :19,0, 2.
Prokop Jiøí, KONTY - G - Zlín 1956 24 :11,0, 3.
Urban Jiøí, Jiskra Otrokovice 1955 27 :13,0
Mui, r. nar. 1937 - 1946, 6000 m, 4 závodníci:
1. Káòa Jiøí, AŠK Grafobal Skalica 1944 –
21:39,0, 2. Husár Ferdinad, Trenèín 1944 –
22:55,0, 3. Vychodil Alois Šternberk 1 – 946
23:58,0, 4. Kupec Pavel VTÚV Slavièín 1943 –
26:14,0
Mui, r. nar. 1936 + starší, 6000 m,
4 závodníci: 1. Knébl Vladislav, TOMA
Otrokovice 1935 – 30:57,0, 2. Tkadleèek, Josef
Uherský Brod 1934 – 32:00,0,3. Tomášek
František Jiskra Otrokovice 1925 – 37:14,0,
4. Dominik Oldøich, Grygov 1925– 38:58,0
Ladislav Musil
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V sobotu 6. 5. 2006 se konalo slavnostní
otevøení cyklistické stezky
Slavièín - Nevšová
Závod horských kol
Jedním z programù tohoto „slavièínského cyklistického svátku“ byl
i závod horských kol, kterého se mohli zúèastnit pøíznivci cyklistiky od
mladších ákù a aèek a po mue a eny.
Závod se uskuteènil na tøech atraktivních okruzích, které se lišily
délkou a nároèností (0,6 km - pøedškoláci, 1,4 km - mladší áci a 3 km starší áci, dorostenci, mui a eny). Všechny tøi okruhy mìly spoleèný
start i cíl, vedly z èásti po novì otevøené cyklostezce a závìr kadého
okruhu dovedl závodníky do centra Piveèkova lesoparku.
Tohoto závodu se zúèastnilo celkem 52 závodníkù ze Slavièína a okolí
(Vsetín, Hulín, Jablùnka, Francova Lhota…).
Pole startujících bylo rozmanité od cyklistù, kteøí závodili poprvé, a
po ostøílené borce, kteøí ji mají zkušenosti ze závodù Èeského poháru.
Diváci byli svìdky toho, e všichni cyklisté tento závod brali opravdu
vánì a bojovalo se doslova do posledních metrù.
Poèasí závodníkùm pøálo a kromì malých kolizí a technických
problémù se „závodními stroji“ se nikomu nic váného nestalo.
Na závìr bych chtìl podìkovat Mìstu Slavièín za vynikající spolupráci
v organizaci a v technickém zabezpeèení a všem nadšeným poøadatelùm, kteøí se podíleli na bezproblémovém prùbìhu této sportovní èásti
cyklistického zábavného dne.
Za Velo Club Slavièín Stanislav Petrù

Pøestøiením pásky byl slavnostnì zahájen provoz první cyklostezky.
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Závod horských kol – Výsledková listina
roèník 98 - 99 mladší áci I (1,2 km )
1. Marian Stárek
Cyklo MXM Hulín
2. Lukáš Zámeèník
Slavièín
3. Tomáš Janèaøík
Slavièín
roèník 96 - 97 - mladší áci II (2,8 km)
1. Filip Stárek
Cyklo MXM Hulín
2. Marek Miklas
Slavièín
3. Martin Rejda
Slavièín
roèník 94 - 95 - mladší áci III (5,2 km)
1. Roman Straòák
Slavièín
2. Daniel Zlámal
Slavièín
3. Daniel Málek
Slavièín
roèník 92 - 93 - starší áci (9 km)
1. Petr Vizina
Jablùnka
2. Kamil Machulka
Vsetín
3. Patrik Unzeitlig
Slavièín
roèník 90 - 91 - kadeti (12 km)
1. Kamil Goldbach
Velo Club Slavièín
2. Milan Malaník
Slavièín
3. Radim Studeník
Slavièín
roèník 88 - 89 - junioøi (18 km)
2. Jan Švehlík
Francova Lhota
mui roèník 87a starší (18 km)
1. Martin Duøpek
Vsetín
2. Miroslav Doboš
Slavièín.
3. Josef Baøinka
Valašské Pøíkazy
roèník 98 - 99 mladší aèky I (1,2km)
1. Kateøina Šebáková
Slavièín
2. Kamila Nováková
Slavièín
3. Martina Ocelíková
Slavièín
roèník 96 - 97 mladší aèky II (2,8km)
1. Adéla Berèíková
Slavièín
2. Petra Nováková
Slavièín
roèník 94 - 95 mladší aèky III (5,2km)
1. Barbora Machulková Vsetín
2. Šárka Spáèilová
Slavièín
eny (6 km)
1. Lenka Dobošová
Slavièín
2. Soòa Šebáková
Slavièín.
3. Miroslava Duøpeková Vsetín

5 : 06
5 : 13
5 : 56
9 : 33
11 : 54
12 : 24
23 : 15
23 : 30
23 : 36
25 : 18
26 : 08
37 : 51
40 : 58
43 : 59
50 : 31
52 : 09
55 : 00
1:10:40
1:18:30
5 : 43
5 : 52
5 : 54
15 : 40
18 : 55
13 : 07
21 : 54
25 : 11
27 : 21
30 : 07

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTØEDKÙ EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROGRAMU INTERREG IIIA

V reprezentaèních výbìrech je pìt hráèù
JEREVANU

Závod horských kol krátce po startu
Více ne 50 borcù (a nepoèítanì menších dìtí) se odhodlalo zúèastnit se
cyklistického závodu kolem Piveèkova lesoparku. Vrcholné výkony podávali všichni - od tìch nejmenších, kteøí startovali mimo hlavní soutì a
všemi silami se snaili za velkého povzbuzování co nejrychleji dostat své
stroje do cíle, a po zkušené závodníky ze vzdálenìjších oddílù, kteøí do
Slavièína rozhodnì nepøijeli na výlet. Násobnì více rodièù a divákù pak
proilo pìkné odpoledne v prostorách lesoparku. Cyklostezka tak byla
slavnostnì a oficiálnì otevøena. Zájem úèastníkù o tyto závody nás jistì
povede k zamyšlení co pøíští rok. Otevírat podruhé cyklostezku ji jistì
nebudeme, ale tento závod by se mohl stát 1. roèníkem pravidelných
závodù kolem Piveèkova lesoparku. Co myslíte?

Hned pìtice hráèù slavièínského JEREVANU se objevilo v nominaci
reprezentaèního trenéra Aleše Štorce pro soustøedìní národního týmu
a zároveò celku do 23 let ve dnech 26. – 28. kvìtna 2006 v Luhaèovicích
a v Brumovì.
Do „A“ týmu, který se pøipravuje na listopadové Mistrovství Evropy ve
Španìlsku byli vybráni Filip Macek, Tomáš Hnilo a Ivo Svìtlík a do novì
utvoøeného reprezentaèního výbìru do 23 let se dostali Zdenìk Otava
a Michal Ocelík.
Reprezentaèní „A“ tým bude ještì startovat v polovinì srpna na kvalitnì
obsazeném mezinárodním turnaji v Kladnì a na záøí se pøipravuje
mezistátní dvojutkání s Ruskem a s Belgií.
Futsalový bonbónek pro naše pøíznivce se pøipravuje na zaèátek øíjna
2006, kdy se plánuje Mistrovství Evropy en v Luhaèovicích za úèasti
8 týmù.
Místopøedseda Èeské federace futsalu a prezident SK JEREVAN Petr
Koseèek se zúèastnil kongresu Svìtové federace futsalu (AMF) v Argentinì
ve mìstì Mendoza a ÈFSF zde byla pøijata za èlena AMF a Evropské
federace futsalu ( UEFS ).
Nadcházející sezóna 2006/2007 zaèíná v polovinì øíjna a JEREVAN
zaène svoji pøípravu ve druhé polovinì srpna, kde jsou naplánována utkání
s CC Jistebník, MIMA Trnava a BENAGO Praha. Kádr mustva zùstává
stejný a v hledáèku je nìkolik talentovaných hráèù ze Slavièína a okolí.Další
informace z klubu a z èeské sálovky najdete na webových stránkách
www.jerevan-slavicin.wz.cz
a nebo
www.futsal-salovyfotbal.com
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POLICIE ÈR
V tomto vydání zpravodaje bychom Vám chtìli pøiblíit návrhy moných sankcí za pøestupky spáchané v silnièním provozu podle nových novelizací
zákonù, které by mìly platit (pokud nebudou zmìnìny) od 1. 7. 2006.
Pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní zákona è.
411/2005 Sb.

Porušení pøedpisù o provozu
na pozemních komunikacích

Poèet
bodù
øízení (Kè)
7

Pokuta
ve správním

Zákaz
èinnosti

Bloková
pokuta (Kè)

25 000-50 000

1 a 2 roky

ne

7

25 000-50 000

1 a 2 roky

ne

7

25 000-50 000

1 a 2 roky

ne

7

25 000-50 000

1 a 2 roky

ne

7

25 000-50 000

1 a 2 roky

ne

7

25 000-50 000

1 a 2 roky

ne

7

2 500-5 000

1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x
a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)

ne

6

10 000-20 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

6
6

5 000-10 000
5 000-10 000

6 mìsícù - 1 rok
6 mìsícù - 1 rok

ne
ne

6

2 500-5 000

2 500

øízení motorového vozidla øidièem, kterému byl zadren øidièský prùkaz
øízení vozidla, které je technicky nezpùsobilé k provozu na pozemních
komunikacích podle zvláštního právního pøedpisu tak závaným zpùsobem,
e bezprostøednì ohrouje ostatní úèastníky provozu na pozemních
komunikacích
øízení motorového vozidla bez drení platného osvìdèení profesní
zpùsobilosti øidièe
øízení motorového vozidla bez drení platného posudku o zdravotní
zpùsobilosti
pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní
znaèkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
nezastavení vozidla na signál, který pøikazuje øidièi zastavit vozidlo nebo
nezastavení vozidla na pokyn "Stùj" daný pøi øízení provozu na pozemních
komunikacích osobou oprávnìnou k øízení tohoto provozu
pøi øízení vozidla neumonìní chodci na pøechodu pro chodce nerušené
a bezpeèné pøejití vozovky

6
5

5 000-10 000
5 000-10 000

1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
6 mìsícù - 1 rok
6 mìsícù - 1 rok

5

5 000-10 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

5

5 000-10 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

5

5 000-10 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

5

2 500-5 000

2 500

4

2 500-5 000

pøi øízení vozidla ohroení chodce pøecházejícího pozemní komunikaci,
na kterou øidiè odboèuje

4

2 500-5 000

ohroení chodce pøi odboèování s vozidlem na místo leící mimo
pozemní komunikaci, pøi vjídìní na pozemní komunikaci nebo pøi
otáèení a couvání
nedání pøednosti v jízdì v pøípadech, ve kterých je øidiè povinen dát
pøednost v jízdì

4

2 500-5 000

4

2 500-5 000

pøekroèení nejdelší pøípustné doby øízení nebo nedodrení stanovené
bezpeènostní pøestávky v øízení vozidla podle zákona è. 475/2001 Sb.

4

do 10 000

1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
6 mìsícù - 1 rok

øízení motorového vozidla bez drení pøíslušné skupiny nebo
podskupiny øidièského oprávnìní
øízení vozidla ve stavu vyluèujícím zpùsobilost, kterou si øidiè pøivodil
uitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky
odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištìní,
není-li ovlivnìn alkoholem
odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu lékaøskému vyšetøení ke zjištìní,
není-li ovlivnìn alkoholem v pøípadì, e dechová zkouška byla pozitivní,
aèkoli to nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví
odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu odbornému lékaøskému vyšetøení
ke zjištìní, není-li ovlivnìn návykovou látkou, aèkoli to nebylo spojeno
s nebezpeèím pro jeho zdraví
zpùsobení dopravní nehody porušením
povinnosti øidièe, pøi které došlo k usmrcení nebo tìké újmì na zdraví
pøi dopravní nehodì, pøi které došlo k usmrcení nebo zranìní osoby nebo
k hmotné škodì pøevyšující zøejmì na nìkterém ze zúèastnìných vozidel
vèetnì pøepravovaných vìcí nebo na jiných vìcech èástku 50.000 Kè,
neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštìní místa dopravní nehody nebo
neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody pro poskytnutí
nebo pøivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
øízení vozidla bezprostøednì po poití alkoholického nápoje nebo v takové
dobì po poití alkoholu,po kterou je øidiè ještì pod jeho vlivem, je-li zjištìn
obsah alkoholu v tìle øidièe vyšší ne 0,3‰, nebo øízení vozidla
bezprostøednì po uití návykové látky nebo v takové dobì po poití jiné
návykové látky, po kterou je øidiè ještì pod jejich vlivem
pøedjídìní vozidla v pøípadech, ve kterých je to zákonem zakázáno
pøi jízdì na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáèení se
nebo jízda v protismìru nebo couvání v místì, kde to není dovoleno
vjídìní na eleznièní pøejezd
v pøípadech, ve kterých je to zakázáno

ne
ne

2 500

2 500

2 500

2 500

ne
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4

5 000-10 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

4

5 000-10 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

3

2 500-5 000

1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)

ne

3

1 500-2 500

1 000

pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní
znaèkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

3

2 500-5 000

nezastavení vozidla pøed pøechodem pro chodce v pøípadech, kdy je øidiè
povinen tak uèinit

3

2 500-5 000

1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)
1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)

ohroení jiného øidièe pøi pøejídìní s vozidlem z jednoho jízdního
pruhu do druhého
pøekroèení povolených hodnot stanovených zvláštním právním pøedpisem
pøi kontrolním váení vozidla podle zvláštního právního pøedpisu
øízení vozidla bezprostøednì po poití alkoholu nebo v takové dobì
po poití alkoholu, po kterou je øidiè ještì pod jeho vlivem, pøi zjištìném
obsahu alkoholu v tìle øidièe ve výši menší nebo rovnou 0,3‰
nedovolená jízda po tramvajovém pásu
porušení povinnosti být za jízdy pøipoután bezpeènostním pásem
nebo uít ochrannou pøilbu
porušení povinnosti pouít dìtskou autosedaèku nebo bezpeènostní pás
pøi pøepravì dìtí podle § 6
neoznaèení pøekáky provozu na pozemních komunikacích,
kterou øidiè zpùsobil
porušení ustanovení o omezení jízdy nìkterých vozidel

3

1 500-2 500

3

do 10 000

6 mìsícù - 1 rok

ne

3

2 500-5 000

1 rok - 2 roky

ne

2
2

1 500-2 500
1 500-2 500

a 2000
a 2000

2

1 500-2 500

a 2000

2

1 500-2 500

a 2000

2

2 500-5 000

pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní znaèkou o ménì ne 20 km/h v obci nebo o ménì ne 30 km/h
mimo obec
nedovolené uití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým
vozidlem nebo motorovým vozidlem, jeho konstrukce nebo technický stav
neumoòuje dosaení rychlosti nejménì 60 km.h-1
neoprávnìné uití vyhrazeného jízdního pruhu
porušení ustanovení § 32 zákona o osvìtlení vozidla
porušení povinnosti vyplývající ze znaèky "Zóna s dopravním omezením",
"Obytná zóna" nebo "Pìší zóna"
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo pøíkazové znaèky (kromì
výše uvedených pøípadù pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené
dopravní znaèkou), porušení zákazu pøedjídìní stanoveného dopravní
znaèkou a zákazových znaèek B28 zákaz zastavení a B29 zákaz stání
neoprávnìné uití zvláštního výstraného svìtla modré barvy, popøípadì
doplnìného zvláštním zvukovým výstraným znamením
neoprávnìné uití zvláštního výstraného svìtla oranové barvy
kdo jako provozovatel nezná údaje o totonosti osoby, které svìøil nebo
pøikázal vozidlo k øízení
kdo neoprávnìnì zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném
pro vozidla oznaèené oznaèením O1 (invalidé),nebo neoprávnìnì pouije
oznaèení vozidla O1pøi stání nebo pøi jízdì

2

1 500-2 500

1 000

1

1 500-2 500

a 2000

1
1
1

1 500-2 500
1 500-2 500
1 500-2 500

a 2000
a 2000
a 2000

1

1 500-2 500

a 2000

1

1 500-2 500

a 2000

1
ne

1 500-2 500
5 000-10 000

a 2000
3 000

ne

5 000-10 000

øízení vozidla, které není registrováno v registru silnièních vozidel, pøièem
této registraci podle zvláštního právního pøedpisu podléhá
øízení vozidla, které uívá jinou registraèní znaèku, ne která byla
vozidlu pøidìlena
pøi dopravní nehodì, pøi které byla zpùsobena na nìkterém ze zúèastnìných vozidel vèetnì pøepravovaných vìcí nebo na jiných vìcech hmotná
škoda niší ne 50 000 Kè, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání
totonosti navzájem vèetnì sdìlení údajù o vozidle nebo neohlášení
dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštìní místa
dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody
po poskytnutí nebo pøivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
drení telefonního pøístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového
zaøízení v ruce nebo jiným zpùsobem pøi øízení vozidla

Na závìr ještì nìkolik statistických èísel z odboru dopravy ve Valašských Kloboukách:
Region má 25 000 obyvatel, z tohoto poètu jich témìø 13 000 vlastní ØP. Za rok 2005
bylo na odboru dopravy
- vydáno 2 586 nových øidièských prùkazù
- bylo vyzkoušeno 483 adeptù na nìkterou skupinu øidièského oprávnìní, z nich 181
napoprvé neuspìlo
- bylo projednáno 377 dopravních pøestupkù
- ve správním øízení bylo odòato za prohøešky øidièù 96 øidièských prùkazù
- bylo zaevidováno 513 nových vozidel
- bylo zaevidováno 607 ojetých vozidel
- ve správním øízení bylo pøihlášeno 290 vozidel v individuálním dovozu ze zahranièí
- naopak 199 vozidel bylo vyøazeno z evidence
- doèasnì bylo vyøazeno 512 vozidel z provozu
Na závìr: bylo øešeno pøes 400 majitelù motorových vozidel, kteøí jezdili s vozidlem,
které bylo nepojištìno déle ne 2 týdny!
Ing. Tomaštík Vladimír, Odbor dopravy a SH

2 500

2 500

2 000

1 mìsíc-6 mìsícù
(spáchá-li 2x a vícekrát
v prùbìhu 1 roku)

6 mìsícù - 1 rok

2 500

ne

Ve dnech 20. a 29. èervna, vdy v 19 hodin
se uskuteèní beseda v KD Klobuèan - malý sál
s pracovníky Odboru dopravy a SH ve Val. Kloboukách
na téma

Nová pravidla silnièního provozu
Mùete se ptát na vše, co Vás zajímá v souvislosti
- s pravidly silnièního provozu, která budou
platit od 1. 7. 2006
- s bodovým hodnocením øidièù
- s pøestupky a jejich postihy
- s novými zkouškami absolventù autoškol
- s vydáváním øidièských prùkazù
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V tìchto dnech vrcholí zkouškové období a blíí se èas školních vysvìdèení.
Pøejeme všem ákùm a studentùm úspìšný závìr uplynulého školního roku.
GLOBE GAMES

SOŠ Slavièín
Uèeò instalatér 2006 - celostátní finále
26. - 28. dubna 2006 se na brnìnském
výstavišti konalo celostátní finále soutìe odborných dovedností uèebního oboru Instalatér.
Soutìe se zúèastnilo celkem 14 dvouèlenných drustev. Tato drustva reprezentovala
jednotlivé kraje celé Èeské republiky.
Zlínský kraj byl zastoupen áky SOŠ Slavièín
Ondøejem Buèkem a SOŠ Otrokovice Ondøejem
Fišerem. Ondøej Buèek se v jednotlivcích umístil
na 6. místì z 28 startujících.
Celostátní kolo vìdomostí olympiády
Dne 5. kvìtna 2006 se v Èeské Tøebové konalo celostátní kolo Vìdomostí olympiády
V. roèník, do kterého postoupil jako vítìz krajského kola náš ák Ondøej Buèek. Mezi
úèastníky z mnohem vìtších škol lze povaovat
dosaení 8. poøadí v republice za velký úspìch
áka i naší školy.
Úspìch našich ákù v kopané
Dne 10. kvìtna probìhlo ve Zlínì ve sportovním areálu Vršava okresní kolo v kopané, ve
kterém se støetli vítìzové zlínského okrsku Gymnázium T.G.M. Zlín a valašského okrsku SOŠ Slavièín. I pøes úèast nìkolika ligových
hráèù na stranì soupeøe se našemu mustvu
podaøilo zvítìzit a zajistit si tak postup do
krajského kola, které se bude konat v Uherském
Brodì.
Ocenìní nejlepších minimálních preventivních programù
Programy prevence sociálnì patologických
jevù, které se vypracovávají ve všech školských
zaøízeních, slouí k podpoøe správného smìøování dìtí a mládee v jejich ivotì. Rozpracovávají se zde napø. plány spoleèných besed
na závaná témata, pøíprava volnoèasových
aktivit, vzdìlávací pobyty atd. Z celkového poètu
296 programù bylo odborníky vybráno 79, které
byly navreny na ocenìní. SOŠ Slavièín získala
ocenìní za nejlepší programy v kategorii

SLAVIÈÍN
støedních škol.
Výstava k svátku našeho mìsta
V posledním kvìtnovém týdnu probìhla na
naší škole výstava výtvarných prací SOŠ
Slavièín a dokumentù z historie slavièínského
školství. Tato výstava se uskuteènila pøi
pøíleitosti oslav 750. výroèí zaloení mìsta
Slavièín a byla spolufinancována Evropskou
unií z programu INTERREG III ÈR-SR.
Další aktivity:
• V 10. roèníku literární soutìe „Vnímáme
pøítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“
získala s prací na téma Kdybych mìla
kouzelnou hùlku… Anna Stojaspalová ze
tøídy SP-4 3. místo.
• 25. 4. 2006 se konalo na Gymnáziu Lesní
ètvr ve Zlínì krajské kolo Olympiády v èeském jazyce. Naši školu reprezentoval David
Smílek ze tøídy SP-4, který postoupil z okresního kola jako jediný zástupce støedních
odborných škol Zlínského kraje.
• 26. 4. se na Vsetínì konala krajská soutì
automechanik Junior, které se zúèastnilo
7 uèiliš Zlínského kraje. Po absolvování
odborné èásti zruènosti a èásti teoretické
obsadil ák Jiøí ùrek 6. místo.
• 21. 4. se v Brumovì konal 7. roèník turnaje
pedagogických pracovníkù v odbíjené pod
názvem „Velikonoèní smeèe“, kterého se
zúèastnily následující školy: ZŠ Brumov,
ZŠ Štítná n/Vl., ZŠ Malé Pole a ZŠPaS
Slavièín, ZŠ Horní Lideè, SOŠ Slavièín, ZŠ
Val. Klobouky, MÚ Brumov, SOUZ Val.
Klobouky a Uherský Brod. SOŠ Slavièín ve
sloení Mgr. Jaroslav Vrba, Ing. Michal
Horalík, Stanislav Horalík, Ing. Jiøí Váòa, Mgr.
Jana Kubíèková a Bc. Martin Ptáèek obsadila
2. místo. Vítìzem turnaje se stala ZŠ
Valašské Klobouky.
Mgr. Jana Kubíèková

Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
INTERREG 2006
Sportovní den v Dubnici nad Váhom
Dne 21. 4. 2006 se konal v poøadí ji tøetí
sportovní den v rámci spolupráce s naší
partnerskou školou Gymnáziem v Dubnici nad
Váhom. A tady jsou oèekávané výsledky: na
prvním místì s poètem 156 bodù se umístilo
Gymnázium Jana Piveèky Slavièín, získalo
pohár vítìzù, a všichni zúèastnìní si odnesli také
hodnì sportovních záitkù, skvìlý obìd (pizzu)
a také nová pøátelství. Druhé místo obsadilo
Gymnázium v Dubnici nad Váhom s poètem 149
bodù.
Sportovní den se uskuteènil v rámci projektu
„Spoleènou cestou ke spoleèným cílùm“.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
K jeho realizaci bylo vyuito prostøedkù Fondu
mikroprojektù spravovaného Regionem Bílé
Karpaty. Lucie Krajèovièová, sexta.

Vyhodnocení 10. roèníku literární
soutìe
Dne 27. 4. 2006 probìhlo vyhlášení vítìzù ji
10. roèníku literární soutìe „Vnímáme
pøítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“
organizované Nadací Jana Piveèky, Gymnáziem
Jana Piveèky. Lucie Krajèovièová a Èenìk
Fojtík se umístili na 1. místì.

3. místo ve fyzikální olympiádì
v kraji
Petr Vévoda z tøídy sexty se umístil na
3. místì FO ve Zlínském kraji. V kategorii 2.
roèníkù støedních škol. Blahopøejeme k
významnému úspìchu jak studentovi, tak
profesorovi Mgr. Ivo Rohlenovi a dìkujeme
obìma za zodpovìdnou pøípravu.

Pythagoriáda
Na 3. místì v okrese matematické soutìe
Pythagoriáda se umístila Barbora Handlová
a Václav Miklas z tøídy primy. Celkem se
zúèastnilo 110 ákù.
Na 3. místì v okrese matematické soutìe
Pythagoriáda se umístila Petra Lysáková z tøídy
sekundy. Celkem se zúèastnilo 82 ákù.

Pøijímací øízení na gymnáziu
Na školu se hlásilo do ètyøletého oboru 42
ákù z 9. roèníkù ZŠ (obce Štítná nad Vláøí,
Brumov, Valašské Klobouky, Vlachovice,
Bojkovice, Luhaèovice, Slavièín), pøijato bylo
30 ákù.
Do osmiletého oboru se hlásilo z 5. roèníkù
36 ákù (Štítná nad Vláøí, Šanov, Vlachovice,
Pitín, Luhaèovice, Pozlovice, Slavièín) pøijato
bylo 30 ákù.

8 studentù školy se 4. 5.- 7. 5. zúèastnilo
mezinárodního projektu v Bánovì o ochranì
ivotního prostøedí.

Maturita naneèisto 2006
Maturit naneèisto se zúèastnilo 55 studentù
z oktávy a G-4. Výsledky celostátního
srovnávání mezi gymnáziemi a všemi školami.
Èeský jazy k 79,6 %
( 79,7 % gymnázia, 68,6 % ostatní støední školy)
Anglický jazyk 88,3 %
( 84 % gymnázia, 68,4 % ostatní støední školy)
Nìmecký jazyk 85,6 %
( 88,3 % gymnázia, 65,3 % ostatní støední školy)
Matematika 80,1 %
( 74,6% gymnázia, 51,7 % ostatní støední školy)
Obèanský základ 69,3 % (68,2 % gymnázia,
62 % ostatní støední školy)
Gymnázium dìkuje Základní umìlecké
škole Slavièín za uspoøádání koncertu pro
zahranièní partnery z Itálie a Francie dne 4. 5.
2006.

Další aktivity:
- 5. 5. beseda s europoslancem Mgr. Tomášem
Zatloukalem
- 10. 5. „Kvìtinový den“ sbírka pro Ligu proti
rakovinì
- 12. 5. poslední zvonìní maturantù
- 18. 5. vernisá obrazù Mária Kotrby v galerii
gymnázia
- vystoupení studentù na oslavách k 750. výroèí
mìsta
- 26. 5. Majáles

ÈESKO-FRANCOUZSKÝ TÝDEN
NA GYMNÁZIU JANA PIVEÈKY
Francie?? Napoleon, Paøí, Eiffelovka a levandule v úasnì provonìné Provence. To je jen
hrstka z nápadù, které se našim obyvatelùm
vybaví, kdy zaslechnou o této labunické zemi.
I pøesto, e Slavièín není støedem turistického
ruchu, v dobì od 29. 4. do 5. 5. 2006 se nám tu
„usídlila“ skupina 12 Francouzù. Rozbouøila tím
klidné hladiny všedních dní a pøinesla sem
špetku z jiné kultury, cizího jazyka a odlišného
stylu ivota. Pøi pohledu na Mohylu míru, kde se
odehrála bitva Tøí císaøù, v ní vyhrál jejich
národní hrdina - Napoleon, se cítili skoro jako
doma, i kdy jsme jim namísto hlemýïù uvaøili
vepøo-knedlo-zelo a nabídli jim naši kofolu, pivo
i špekáèky. Seznámili se s rodným mìstem
Komenského, po kterém je celý projekt
pojmenován, nenechali si ujít èeské „TGV“, Áèko
ani zlínskou ZOO. Po úasném koncertu ZUŠ
spolu se sborem Cantare u našemu mìstu
nemìli co vytknout a odjídìli s úsmìvem na
rtech, s pøáním co nejdøíve se znovu setkat.
Slzám se ani jeden z nás neubránil. VIVE LA
FRANCE!!!!!!
PS.: Omlouváme se všem obyvatelùm, kteøí
byli nedobrovolnì chyceni našimi èeskofrancouzskými týmy a museli podstoupit
dotazník v cizím jazyce, který byl souèástí práce
na projektu.
Iva Èastulíková,
Pavla Hofmeisterová
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Základní škola Vlára

ZŠ Malé Pole

JSME MISTØI !!!

Helpík

Vlára Slavièín

Po úspìchu z regionálního kola, které se
uskuteènilo 13. kvìtna v Piveèkovì lesoparku,
se naše dvì vítìzná drustva zúèastnila
8. roèníku celostátního kola soutìe
zdravotnických hlídek ákù 5. tøíd Helpík. Závod
probìhl v sobotu 27. kvìtna ji tradiènì v
Jeseníku a zúèastnilo se ho 27 drustev z celé
republiky. Obì naše hlídky pohotovì ošetøily
zranìné u autonehody, výbornì zvládly úkoly ze
zdravovìdy (otevøená zlomenina, popáleniny,
krvácení), ale i fyzicky nároènou tra.
Na soutì v první pomoci se ákovské hlídky
peèlivì pøipravovaly pod odborným vedením
paní Pavly Sudkové, záchranáøù ze Zlína a paní
uèitelky Mgr. Hany Strnadové. Jejich správné
vedení a znalosti ákù se projevily pøi
závìreèném vyhodnocení. Výsledek byl i pro
samotné poøadatele pøekvapením. Naše
drustva šokovala všechny soupeøe a kromì
individuálních pohárù dovezla výprava i dva
obrovské poháry za první dvì místa.
1. místo Michaela Helísková a Veronika
Šuráòová z 5. B
2. místo Rostislav Gorecký a Daniel Zlámal z
5. A
Dìkujeme našim páákùm za vzornou
reprezentaci školy, mìsta, Nadaci Jana Piveèky
za spolupráci a panu Stanislavu Blahovi za
zajištìní dopravy
PaedDr. Petr Navrátil, øeditel školy

Projekty pøinášejí peníze
Z nìkolika zpracovaných projektù, které škola
podala v letošním roce jsme zatím byli úspìšní
v polovinì z nich. Nejvìtší pøínos bude znamenat
realizace projektu „Støípky z historie a pøírodních krás mìsta Slavièína a okolí“. Dvouletý
projekt pøi spoluúèasti školy ve výši 60 tisíc,
pøinese 140 tisíc korun, z kterých škola mimo jiné
zakoupí software na zpracování digitálních
fotografií, notebook a dataprojektor. Koneèným
výstupem pak budou výukové jednotky
srovnávající historii a souèasnost pøístupné na
Internetu. Naši áci se tak stanou zároveò uèiteli
svých vrstevníkù.
Další projekt se zabývá výstavbou uèebny
v pøí-rodì na místì upravené školní zahrady.
Vìøíme, e i v nìm budeme úspìšní.
Petr Navrátil, øeditel školy

Slavnostní vernisá zahájil
místostarosta Ing. Jaroslav Konèický

Dìtský den

Jarmila Šuláková, host cimbálové muziky Slavièan

V 18. 00 hodin byl odstartován ètyøhodinový
galaprogram, kde se promítaly fotografie uplynulých dvaceti let souboru na DVD podbarvený
hudbou, vystoupil souèasný Slavièánek a naši
slovenští pøátelé z Košiarisk. Vyvrcholením
veèera však bylo vystoupení Jarmily Šulákové,
která kladnì hodnotila profesionální pøístup
vedoucích souboru a velmi si pochvalovala
spolupráci s cimbálovou muzikou Slavièan ve
Slavièínì zpívala i na letošním Valašském bále.
Svými písnìmi dotvoøila úasnou atmosféru
oslav. Pøislíbila úèast na nahrávce prvního CD
Slavièanu, které spatøí svìtlo svìta na sklonku
letošního roku, kde vystoupí jako host.
Zamrzel nás však fakt, e se galaveèera
nezúèastnil ádný z vrcholných pøedstavitelù
mìsta. Slavièánek, to není jenom folklór, to je
také úasná reprezentace mìsta. Mnohé obce
mohou jen tiše závidìt, co Slavièín ve Slavièánku má.
PaedDr. Petr Navrátil a Mgr. Aleš Ptáèek organizátoøi oslav

Dùleitá schùzka rodièù budoucích
školáèkù
v Mateøské škole Slavièín - Vlára

SLAVIÈÁNEK slavil s Jarmilou
Šulákovou
Pátek 12. 5. 2006 byl významným dnem nejen
v ivotì mìsta, ale pøedevším v ivotì slavièínského folklóru. Dìtský národopisný soubor
Slavièánek, jeho zøizovatelem je ZŠ Vlára,
oslavil ji dvacet let úspìšné existence. Ti, kteøí
se oslav zúèastnili, nám urèitì dají za pravdu, e
šlo o nevšední kulturní záitek. Program zaèal ji
v 16.00 hod vernisáí fotografií úspìšné
dvacetileté èinnosti souboru. Slova celorepublikovì uznávané folkloristky Vìry Haluzové,
která se oslav zúèastnila i se svým manelem,
nešla pøeslechnout. Vyzvedla nezištnou práci
vedoucích Ivany Panèíkové a Boenky Bìlohlávkové, vzpomnìla úspìchy souboru v celostátním
mìøítku a podìkovala za podporu mìsta
Slavièín.

Jednou z nejlépe organizovaných a prospìšných akcí, kterých se škola v našem mìstì
zúèastòuje, je Helpík - okrsková soutì
zdravotních hlídek ákù V. tøíd. Poøádá ji Nadace
Jana Piveèky ve spolupráci se Záchrannou
slubou Zlín a spoustou dobrovolníkù.
Samotné soutìi pøedchází nároèná pøíprava.
Všichni áci pátých tøíd jsou teoreticky i prakticky
proškoleni paní Pavlou Sudkovou, èlenkou
záchranné sluby. Pøestoe se dìtem z naší
školy nepodaøilo obhájit prvenství z pøedešlých
dvou roèníkù a postoupit do celostátního kola,
splnila soutì své poslání. Získané vìdomosti
a dovednosti, které si áci osvojili, se jim
v ivotì neztratí. A kromì toho jsme všichni
strávili v Piveèkovì lesoparku pøíjemné dopoledne. O pestrý program se postarali kynologové,
policie, hasièi a èlenové záchranné sluby.

Váení rodièe, kteøí jste si zapsali své dìti
do naší školy na školní rok 2006 - 2007, zvu
Vás na velmi dùleitou informaèní schùzku,
která se týká pøijetí èi nepøijetí Vašich dìtí do
naší školy.
Schùzka se bude konat
ve støedu 21. 6. 2006,
v 15:00 hodin ve II. tøídì MŠ.
Na Vaši návštìvu se tìší øeditelka školy
Radomíra Macková.

Základní škola Malé Pole poøádá 1. 6. od
15:30 hodin v areálu školy ve spolupráci s
domem dìtí zábavné odpoledne. Program je
urèen nejen ákùm naší školy, ale i menším
dìtem ze sídlištì.
Bliší informace najdete na plakátech v ZŠ
nebo MŠ.
Dana Sláèíková

Prùkaz cyklisty
Chceš prùkaz cyklisty, první opravdový prùkaz? To musíš ve 4. tøídì sloit zkoušku cyklisty.
Je tradicí naší školy, e áci právì 4. roèníku
tyto zkoušky vykonávají na Dìtském dopravním
høišti v Malenovicích.
Teoretická pøíprava zaèíná ve škole v dubnu Mìsíci bezpeènosti. A pak hurá s Besipem do
Malenovic. Testy mìli áci v malíèku a praktická
jízda na kole, pøi které musí všichni dodrovat
dopravní pøedpisy jako na opravdových
køiovatkách, se témìø všem podaøila na
jednièku.
Tak dìti, nezapomeòte na ochranné pøilby
a hurá na krásné vyjíïky s rodièi a staršími
kamarády. Pøejeme mnoho kilometrù bez nehod.
PaedDr. Bronislava Králíková

Tonda obal na cestách
Tak znìl název pojízdné výstavy o tøídìní
a recyklaci obalù, kterou pro áky I. stupnì naší
školy uspoøádala firma EKO-KOM ve spolupráci
se spoleèností JOGA Luhaèovice.
Výstava vhodnì doplòovala uèivo s tématy
ekologie a ochrany ivotního prostøedí. Formou
hry si áci vyzkoušeli tøídìní bìného odpadu do
správných kontejnerù. Nechybìl ani výklad
zkušeného lektora, pøehledné znázornìní
kolobìhu odpadù na pøenosných tabulích
a zároveò vzorky materiálù vyrobených
recyklací.
Moná ani všichni dospìlí neznají odpovìdi na
nìkteré zajímavé otázky. Napøíklad:
* Proè jsou kontejnery oznaèeny stejnou
barvou nejen v celé Evropì, ale i v Japonsku,
Austrálii a Jiní Americe?
/ odpovìï: z jazykových dùvodù /
* Kolikrát se vrátí tøeba jedna sklenice od piva
mezi spotøebitele?
/ prùmìrnì 30krát /
Naše dìti u tedy ví, e jednou z podmínek
zdravého ivotního stylu je èisté prostøedí bez
nepoøádku. e odpad z domácností se musí
odklízet. Ale pozor! Odklízet a tøídit správnì.
Mgr. Jana Pinïáková

Slavièínský zpravodaj 6/2006

10. roèník literární soutìe SŠ Zlínského
a Trenèianského kraje
Literární soutì støedních škol Zlínského a Trenèianského kraje pod
motem: "Vnímáme pøítomnost, abychom ovlivnili budoucnost" oslavila ve
školním roce 2005/2006 kulaté výroèí. Za dobu své existence pøinesla
zajímavé pohledy mladých lidí na tøi desítky témat ve stovkách literárních
dílek, z nich mnohé si svou kvalitou zaslouily pozornost porotcù a je
moné je najít v brourkách vítìzných prací, které kadoroènì z tìch
nejlepších sestavujeme. My, kteøí soutì spoleènì organizujeme, jsme si
letos v dubnu na slavnostním vyhlášení vítìzù 10. roèníku pøipomnìli, jak
a kdy byla soutì vyhlášena poprvé. Vznikla jednak díky odhodlání pana
Jana Piveèky podporovat v regionu nadané mladé lidi s cílem najít ve
Zlínském kraji nového Bau èi nového Èapka a stejnì tak díky tomu, e
idea organizování studentské literární soutìe padla na úrodnou pùdu
slavièínského gymnázia v podobì jeho pedagogù a jeho vedení. Soutì
vznikla nejdøíve jako okresní, pozdìji se zmìnila v krajskou a pøed dvìma
lety, díky spolupráci Gymnázia Jana Piveèky s Gymnáziem v Dubnici nad
Váhom, jsme rozšíøili soutì do Trenèianského kraje.
Studenti støedních škol z obou krajù kadoroènì píší své literární práce
na tøi zadaná témata. Letos byla vybrána témata: „Kdybych mìla
kouzelnou hùlku...", „Naše kadodenní reality show" a „Snaím se nesmát
chování druhých lidí, ale porozumìt mu". O tom, e soutì má na støedních
školách v kraji dobré jméno, svìdèí letošní statistiky: celkem jsme obdreli
126 prací z 29 škol, z toho 87 prací z 19 èeských škol a 39 prací z 10
slovenských škol. Hodnocení vdy probíhá dvoukolovì. V prvním kole
letos vybralo 24 porotcù 31 prací postupujících do druhého kola hodnocení. Vybrané práce dále hodnotilo celkem 22 porotcù z toho 9 tvoøilo
odbornou porotu novináøù a spisovatelù a 13 tvoøilo porotu laickou. Porota
ocenila celkem 12 prací z 9 škol. Poprvé v historii soutìe bylo nevíce
vítìzù z domácího Gymnázia Jana Piveèky, a to tøi. SOŠ a SOU Slavièín
mìlo jednu ocenìnou studentku. A kdo tedy letos zvítìzil?
"Snaím se nesmát chování druhých lidí, ale porozumìt mu":
1. ¼ubica Lišková - Stredná zdravotnícka škola Trenèín, 2. Radka
Cifrová - Gymnázium J. A. Komenského, 3. Jan Gál - SPŠ Technologická
Zlín
"Naše kadodenní reality show":
1. Lucie Krajèovièová - Gymnázium Jana Piveèky Slavièín,
2. Jan Tkadlec - Gymnázium a OA Valašské Klobouky, 3. Monika
Knotková - SPŠ Otrokovice. Èestné uznání: Nela Zemèíková Gymnázium Jana Piveèky Slavièín
"Kdybych mìla kouzelnou hùlku…": 1. Dagmar Halová OA T. Bati Zlín,
2. Èenìk Fojtík - Gymnázium Jana Piveèky Slavièín, 3. Anna
Stojaspalová - SOŠ a SOU Slavièín, Èestné uznání: Jakub Javora SUPŠ Uherské Hradištì a Bronislav Pulec - SPŠ Otrokovice
Dìkujeme Gymnáziu Jana Piveèky ve Slavièínì a Gymnáziu v Dubnici
nad Váhom za výbornou spolupráci pøi organizování této soutìe, všem
zúèastnìným školám, všem studentùm, kteøí práce napsali a všem
porotcùm, kteøí nám práce pomáhají hodnotit, a rozhodnì to není lehký
úkol. Tìšíme se na nové práce a setkání se studenty pøi pøíštím roèníku
Literární soutìe støedních škol Zlínského a Trenèianského kraje.
Bc. Boena Filáková, øeditelka Nadace Jana Piveèky

Pùjèovna rehabilitaèních
a kompenzaèních pomùcek
Na základì poptávky klientù èi rodinných pøíslušníkù po kompenzaèních
pomùckách, Charitní ošetøovatelská a peèovatelská sluba Slavièín zøídila
pùjèovnu tìchto pomùcek. Jeliko máme omezené mnoství finanèních
prostøedkù, pomùcky nelze poøizovat v takovém mnoství, jak bychom
potøebovali. Pøesto se nám v loòském roce podaøilo zakoupit 1 elektrické
polohovací lùko s hrazdou, 5 antidekubitních matrací s kompresorem,
2 invalidní vozíky, WC køesla. Tyto pomùcky ji úspìšnì slouí našim
klientùm. Letos jsme za symbolickou cenu poøídili 8 nemocnièních lùek,
která je mono zapùjèit. Dále jsou k dispozici chodítka jak vnitøní tak
venkovní, WC køesla pevná, 1 WC køeslo pojízdné, sedaèky do vany.
Pokud potøebujete pro sebe èi svého blízkého nìkterou z uvedených
pomùcek, mùete se na nás obrátit na našem støedisku CHOPS,
K Hájenkám 390, Slavièín, tel. 577 341 281.
Bc. Darja Petrášová,vrchní sestra CHOPS

Podìkování
Chtìla bych touto cestou vyslovit velké díky firmì Nábytek Šuráò za
bezplatné pøevezení nemocnièních lùek z Domova dùchodcù
Luhaèovice na naše støedisko ve Slavièínì. Ještì jednou dìkuji.
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Aktuální informace
ze Vzdìlávacího støediska NJP
Provozní doba pro vyuívání PC a Internetu je: PO, ST, ÈT 12:00 20:00, mimo tuto dobu po dohodì s pracovníky nadace v pracovní dobì
dennì (7:30 - 16:00). V dobì konání vzdìlávacích kurzù je provozní doba
omezena. Èítárna je otevøena kadé ÚT 14:30 - 16:30.
Kurzy Základy ovládání PC jsou obsazeny do èervence. Další zájemci
budou zaøazeni do kurzu nejdøíve v srpnu. Volná místa máme aktuálnì na
èerven v kurzech: Práce s programem WORD, Práce s programem
EXCEL a Tvorba prezentací v POWER POINTU. Zapisujeme zájemce o
kurz Základy práce s programem COREL. Zájemci se mohou hlásit v
sídle nadace na Horním námìstí 111 nebo telefonicky na èíslech 577 342
822 nebo 739 095 315. Kurzy budou opakovány a do uspokojení zájmu
všech uchazeèù.
V sobotu 17. èervna se uskuteèní konverzace v nìmeckém jazyce.
Zaèátek je ve 14:00 hodin.
V èervnu bude zahájen kurz Keramika. Z øemesel se dále mohou
zájemci hlásit do kurzù: pletení košíkù a ošatek, výroba slámových
ozdob, výroba drátìných ozdob, vyšívání. Jakmile bude pøihlášený
dostateèný poèet zájemcù, svoláme informativní schùzku a kurzy budou
zahájeny s pøihlédnutím k èasovým monostem zájemcù a nadcházející
dobì prázdnin a dovolených. Pøivítáme i nápady na výuku dalších øemesel,
která byste se rádi nauèili.
Aktuální informace o aktivitách støediska mùete dostat osobnì v nadaci,
nebo na výše uvedených telefonních èíslech a na webových stránkách NJP
www.pivecka.cz.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
B. Filáková, øeditelka NJP

Podìkování
Ve ètvrtek 25. kvìtna letošního roku pøipravili pro áky
naší školy stráníci Mìstské policie Slavièín ve spolupráci
s Kynologickým klubem Slavièín velmi pìkný a
neuvìøitelnì zajímavý program. Pánové František Ševèík,
Bohuslav Pjajko a Filip Novák pøedvedli perfektní ukázky
se svými psy a aktivnì do programu zapojili také dìti a
pedagogický sbor.
Chtìl bych touto cestou vyslovit velké podìkování s
pøáním, aby toto setkání nebylo zdaleka poslední, a aby
se podobné akce v budoucnu opakovaly.
Josef Fusek,
øeditel školy ve Slavièínì-Hrádku

Podìkování
Pro nìkoho je to bezvýznamné slovo, pro nás se v nìm skrývá úcta
a nesmírná vdìènost patøící primáøi mìstské nemocnice ve Slavièínì
p. MUDr. Liboru Palkovskému, obìtavým sestøièkám a celému
zdravotnímu personálu, kteøí vrátili zpìt ke svým nejbliším paní
Anastazii Saòákovou ze Slavièína. Velký dík také patøí „rodinnému“
ošetøujícímu lékaøi MUDr. Romanu Überallovi.
Dcera Marie Spurná, rodina Saòákova

Bc. Darja Petrášová,vrchní sestra CHOPS
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Z galerie našich rodákù - Monika RYCHLÍKOVÁ
Vaše jméno je vìtšinì veøejnosti známé
pøe-vánì z titulkù dokumentárních filmù,
Vaši osobu si však umí pøedstavit spíše jen
Vaši vrstevníci a nejbliší. Cítíte se pøesto být
Slavièankou?
Já jsem si uvìdomila mnohem pozdìji, e
mám ke Slavièínu nìjaký hlubší vztah.Vlastnì
mì to samotnou pøekvapilo, e tak pozdì. O
domovu jako takovém jsem uvaovala, a jsem
sama mìla dìti nebo byla na cestách. To jsem
tøeba jela nìjakou krajinou a hledala jsem v ní
podobné obrazy, jaké jsem znala z dìtství. Navíc
mám velice hluboký vztah k rodièùm, kteøí jsou
svým celým ivotem a prací spojeni se
Slavièínem, a tím pádem ten vztah automaticky
personifikuji k mìstu, kde oni ijí a kam za nimi
jezdím. U nich stále hledám zázemí, jistotu a
zastavení se v tom hektickém kadodenním
sprintu, který ale na druhé stranì asi v ivotì
potøebuji. Myslím, e kadý, a je jedno v jakém
ivotním úseku nebo kolik svìta procestovat a
kolika vavøíny je ovìnèen, stejnì jednou bude
hledat své koøeny a vracet se do míst, která ho v
dìtství formovala. Obecnì platí, e krásné
dìtství je grunt celého ivota. Mùu to potvrdit.
Co nasmìrovalo èi nejvíce ovlivnilo cestu
k Vyší nynìjší profesi filmaøky a scénáristky?
Poslední dva roky gymplu jsem bydlela ve
Valašských Kloboukách. Naši tam pracovali, ale
ve Slavièínì mezitím dostavovali rodinný domek.
Ocitla jsem se na filosofické fakultì, odcházela
jsem s doktorátem z historie, chvilku jsem uèila
na støední škole, a protoe mì to na rozdíl od
rodièù, kteøí celý ivot uèili a navíc rádi, nebavilo,
rozhodla jsem se pro jinou cestu. U v té dobì
jsem zaèala pomáhat manelovi, a tím jsem se
dostávala velice pøirozenou cestou k dokumentaristice. Nastoupila jsem do televize jako dramaturg. Ale ani to mnì úplnì nenaplòovalo.Poslouchala jsem zkušenìjší filmaøe, uèila se
poznávat rùzné technologie, chodila do støiny,
a jsem zaèala kromì dramaturgování sama
psát scénáøe, toèit, støihat, a dokonce i

produkovat dokumenty nebo psát rùzným
novinám a èasopisùm èlánky. Nestalo se nic
neobvyklého, jenom jsem nìco moc chtìla a
snaila se pro to udìlat maximum. Je to asi
otázka mentality a vùle. Dnes jsem docela ráda,
e dìlám to, co dìlám. Ale na druhou stranu si
dovedu pøedstavit situaci, e ještì zkusím nìco
úplnì jiného. To je dáno zøejmì tím, e ve své
nynìjší profesi se setkávám s tolika ivoty a
osudy, e jsem se stala otevøenìjší, a vìci, které
mnì døív pøipadaly jako nemìnné, u tak
nemìnné necítím. Ale to je volba kadého z nás,
pro co se rozhodneme a s jakou odvahou a
razancí pùjdeme dál. Tady je na místì
druhoplánovì zmínit i štìstí, náhodu také hrají
velkou roli.
Spoleènì s Vaším manelem, reisérem
a hercem Bøetislavem Rychlíkem
zpracováváte témata z reálného ivota.
Neinspiroval Vás také náš kraj ke
zdokumentování nìjakého tématu?
Jednu dobu jsem takto uvaovala o panu
Piveèkovi, ale napadlo mì to pozdì, dokument
o nìm se v té dobì u toèil, co je samozøejmì
dobøe. S manelem a Ludvíkem Vaculíkem jsme
pracovali na Valašském snáøi, ètyødílném dokumentárním cyklu o krajinì Ludvíka Vaculíka,
který se narodil v Brumovì, co je docela blízko.
Do jaké míry Vám Vaše profese dovolí
vìnovat èas rodinì?
Víte, e ani nevím? Já o tom nepøemýšlím.
Dvakrát týdnì jezdím do Prahy do televize vyrábìt poøad pro teenagery. Mezitím s manelem
pøipravujeme dalších šestnáct dílù Pøípadù pro
ombudsmana, velký film o Jihomoravském kraji,
na který jsme dostali grant, film o Josefu
Zimovèákovi – fantastickém jezdci na historickém kole, kterého v tyto dny manel se štábem
natáèí na Giru Itália. Chystáme krásný projekt
o Romech ve støední Evropì… Ale soudíc podle
toho, e kupa nevyehleného prádla zase tak
dramaticky nenarùstá, besídky mladší dcery
navštìvuji, psa ven-èíme pravidelnì, obèas z

plotny zavoní doma i
nìco teplého
...zatím výrazné
“stínosti” na svou
osobu nezaznamenávám…
Co máte na
svém rodném kraji
nejradìji a jaký
vztah ke Slavièínu
mají Vaše dìti,
které sem jezdí na
prázdniny?
Kdy se sejdeme doma i se sestrou, jdeme se
projít k hájenkám, kolem rybníku zpìt. Sestra
krásnì fotí krajinu, má cit pro detaily, a skrz ty její
fotky si uvìdomuji tu krásu kolem. Jako dìcko
jsem znala podrobnì celé okolí, ale neuvìdomovala jsem si tøeba tu vùni, jako teï. Mám
dvì dcery, sedmnáctiletou a devítiletou.
Pravidelnì jezdí do Slavièína na prázniny, ale za
babièkou, dìdeèkem a psem. Na ten vztah se
jich musím teprve zeptat.
Vaše práce v neustálém kontaktu s lidmi
Vám jistì pøináší radost a uspokojení, ale
pøesto, existuje pro Vás ještì nìjaký
nedosaený cíl nebo nesplnìný sen?
...kromì té radosti a uspokojení nìkdy taky
bezmocnost a lítost nad nìkterými lidskými
osudy a zlost nad lhostejností a buranstvím
nìkterých lidí, ale to k této práci patøí, v tom není
èernobílá a tím v sobì nese jisté pnutí. Já poøád
o nìèem sním a vùbec se nebráním zmìnám.
Nestanovila jsem si zámìrnì dráhu od – do.
Moná budu ještì nìkdy sama sebou
pøekvapená…
Pøekvapení není nikdy dost…
Pøejeme Vám jen ta pøíjemná, co s Vaším
optimismem a zøetelným smyslem pro humor
nebude problém.
Za rozhovor dìkuje Marie Rumplíková

Extra velká porce penìz
do 15 minut
Získat pùjèku u GE Money Bank je stejnì snadné jako si objednat
jídlo v rychlém
obèerstvení. Vdy to trvá jen 15 minut! Vyberte si nìkterou z
akèních nabídek, padesát,
sedmdesát nebo devadesát tisíc korun, a napøíklad u èástky
50 000 Kè zaplatíte mìsíèní
splátku jen 999* Kè. Nepotøebujete ruèitele a navíc mùete vyuít
výhodné pojištìní pro
pøípad neschopnosti splácet od POJIŠOVNY CARDIF PRO VITA,
a.s.

Expres pùjèka
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Navštivte naši poboèku ve Valašských Kloboukách v
prostorách hotelu Alfa,
tel. 577-320745, nebo poboèku v Luhaèovicích,
Masarykova 137, tel. 577-131151
kde Vám rádi poskytneme bliší informace.
Èasový údaj platí pro klienty GE Money Bank a GE Money Multiservis se smluvním vztahem alespoò 4
mìsíce. Akce platí do 30. 6. 2006. * RPSN 14,03 %.
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bøezen

NAROZENÍ

Ladislavu a Veronice Málkovým dcera Kristýna
Rostislavu a Annì Urbánkovým dcera Adéla
Jiøímu a Lence Markovým dcera Eliška
Martinu a Leonì Salvetovým dcera Vanesa
Peteru Kozárovi a Simonì Šebákové syn Matyáš
Vladimíru a Martinì Zemkovým dcera Nela
Janu a Veronice Kuèerovým dcera Karolína
Karlu a Alici Vrbovým dcera Adéla

SÒATKY

Josef Malaník a Lenka Slováková
Milan Both a Marie Strnadová
Vladislav Brumovský a Vladimíra Šuráòová
Jiøí Maèek a Zdenka Maòasová
Marek Sedláèek a Hana Münsterová
Štìpán Kozubík a Gabriela Dufková
Kamil Ševèík a Silvie Lenertová
Tomáš Gahura a Karolína Kozáková
Miroslav Papeík a Kateøina Kujová

ÚMRTÍ

15. 4. 2006 Marie Frýelková, 89 let, Slavièín
9. 4. 2006 František Pešek, 81 let, Nevšová
10. 4. 2006 Ludmila Janèeková, 73 let, Slavièín
17. 4. 2006 Karel Studeník, 79 let, Slavièín
19. 4. 2006 Karel Hubáèek, 94 let, Petrùvka
27. 4. 2006 Daniela Kukuèová, 52 let, Slavièín
Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské kronice, podejte
tuto informaci na matrice MìÚ Slavièín, èíslo telefonu 577 341 250,
klapka 53.

Dne 2. èervna 2006 vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní Anny PEŠKOVÉ z Nevšové.
Za vzpomínku dìkují a s úctou vzpomínají
rodina Peškova a Majzlíkova.
Dotlouklo srdce laskavé,
poklesly ruce znavené, uhasl v oèích svit,
proè musela jsi, maminko, navdy odejít?
A tvoje duše najde klid,
dál v našich srdcích budeš ít…
Dne 3. èervna 2006 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí naší
drahé maminky, manelky, babièky paní
Jany KØÍOVÉ ze Šanova.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou, manel Emil
a sestra Pavla s rodinou.
Jsou lidé, kteøí pro nás v ivotì znamenají víc
ne ostatní. Je velmi málo slov, která mohou
vyjádøit náš smutek.
Dne 7. èervna 2006 vzpomeneme smutné 5. výroèí
tragické smrti našeho syna Jakuba MACKA.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku dìkují rodièe,
bratr a ostatní rodina.
Nic z toho dobrého a krásného,
cos uèinil, se neztratí. Všechno zùstane.
7. èerven je pro nás nejsmutnìjší den našeho ivota.
Vzpomeneme 5. smutné výroèí, kdy tragicky zemøel
mùj milovaný manel, tatínek Jakub MACEK.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
dìkují manelka, dcera Karolínka - Pavlinka
a rodina Bìlejova.

Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvùj hlas, však
vzpomínka na Tebe, maminko, zùstane navdy v nás.
Dne 11. èervna 2006 uplynul 1 rok od úmrtí naší
maminky paní Marie KOBÌRSKÉ z Hrádku.
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 12. èervna 2006 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
pana Josefa VÍTKA ze Slavièína.
S láskou a úctou vzpomínají manelka
a dìti s rodinou.
Ké by šel vrátit zpátky èas
a Ty jsi pøišel opìt mezi nás,
bolest se nedá vepsat v tyto øádky,
u nikdy nevrátíš se zpátky.
Dne 16. èervna uplynou 2 roky, kdy nás opustil pan
Michal PORHINÈÁK ze Slavièína.
S láskou vzpomínají manelka,
syn a dcery s rodinami.
Odešel jsi, jak osud si to pøál,
avšak ve vzpomínkách iješ s námi dál.
Dne 19. èervna 2006 by se doil 70 let pan
Alois SOUKUP z Lipové
a 19. øíjna 2006 vzpomeneme
2. výroèí od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manelka, dìti s rodinami
a švagr s rodinou.
Èas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 19. èervna 2006 by se doila 70.let paní
Drahomíra STRNKOVÁ z Rudimova.
S láskou a úctou vzpomínají manel Stanislav a
syn Libor s rodinou.
Dne 24. èervna 2006 vzpomeneme
100. výroèí narození manelù
Anny a Karla ŠURÁÒOVÝCH
z Rokytnice.
Dìkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Dcera Vìra s rodinou, syn Karel s rodinou
a vnuèka Alena s rodinou.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a ije v srdcích dál.
Dne 25. èervna 2006 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
paní Vìry MUDRÁKOVÉ z Hrádku
a dne 22. øíjna 2006 by se doila 70 let.
S láskou a úctou v srdci vzpomínají dìti s rodinami.
Èas plyne, vzpomínky zùstávají.
Dne 29. èervna uplyne 10 let, kdy nás opustila
paní Libuše HLAVICOVÁ ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkují manel a dcery Libuše
a Jitka s rodinami.

Dne 30. èervna 2006 uplyne 1 rok od úmrtí pana
Ludvíka OCELÍKA z Divnic.
Za tichou vzpomínku dìkuje syn a dcera s rodinami.

Dìkujeme za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast pøi
posledním rozlouèení s paní
Jiøinou NEUMANOVOU ze Slavièína.
Zarmoucená rodina

Rodina Pechalova dìkuje za úèast pøi posledním rozlouèení s naším
drahým zesnulým panem
Josefem PECHALEM
ze Slavièína.
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Základní umìlecká škola Slavièín a Mìsto
Slavièín Vás zvou na
pøátelské

KULTURA
6. 6.
11. 6. 13:00
16. 6. 18:00
17. 6. 2006

ZÁVÌREÈNÝ KONCERT
Bìh Terryho Foxe ve Slavièínì
SETKÁNÍ PÌVECKÝCH SBORÙ
JimmyC a FLERET

ZUŠ
Sokolovna
Orlovna
Zahrádka restaurace U Talafy

VÝSTAVY
od 2. 6.
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTÙ ZUŠ SLAVIÈÍN
do 15. 6. Výstava obrazù Máriusa Kotrby - vernisá
od 16. 6 Práce studentù a pedagogù gymnázia z Dubnice nad Váhom
do 19. 6. 750 LET SLAVIÈÍNA, ALEXANDER DUBÈEK A EVROPA
od 22. 6. MOJE MÌSTO výstava soutìních prací k 750. výroèí
celoroènì VÝSTAVA ÈESKÉ PIVO
do 15. 9. BAREVNÉ PUTOVÁNÍ olejomalba Marie Nováková
Mìsto Slavièín, ZUŠ Slavièín a ZŠ Vlára Slavièín
za finanèní podpory EVROPSKÉ UNIE
Vás srdeènì zve na
vernisá výstavy prací výtvarné soutìe MOJE MÌSTO,
na které budou vyhodnoceny
výtvarné a literární práce k tomuto tématu.
22. èervna 2006, 17:00 hodin, Radnice Slavièín

Výstavy absolventù výtvarného oboru ZUŠ Slavièín
Vernisá výstavy: 2. èervna 2006, 17:00 hodin, Infocentrum
vystavují áci Petry Ponczové - Kateøina Fryzelková, Lenka Vaòková,
Karel Humpola... II. stupeò studia, Lucie Machù, Kateøina Píchová
Miroslava Koseèková ... I. stupeò studia

Infocentrum
Gymnázium JP
Gymnázium JP
Radnice
Radnice
Hotel Slavièan
Galerie Jasmín

Základní umìlecká
škola Slavièín
zve na

ZÁVÌREÈNÝ
KONCERT
Dne 6. èervna 2006,
18:00 hodin

l ètvrtek 1.
21 hodin
SYRIANA Hýbe-li nìco dnešním svìtem, pak je to ropa - pilíø ekonomiky,
stín politiky, nástroj kariéry i nebezpeèná zbraò. George Clooney a Matt
Damon - agent CIA a ambiciózní energetický analytik jako pinèlíci v
globální vizi obchodu s ropou. Premiéra americké thrilleru.
Vstupné 64 + 1 Kè
l nedìle 4.
21 hodin
FIREWALL Chtìli vykrást banku a jako rukojmí pouili rodinu Harrisona
Forda. e je velkým hazardem drádit tyhle rodinné tipy, však zjišují
vzápìtí. Premiéra napínavého thrilleru USA. Vstupné 64 + 1 Kè
l ètvrtek 8.
21 hodin
MNICHOV Hrùzný teroristický èin na mnichovské olympiádì v roce 1972
otøásl celým svìtem. Steven Spielberg po letech otevírá onu událost
z pohledu pøíslušníkù izraelského komanda pomsty a zaèarovaného kruhu
nenávisti. Premiéra strhujícího thrilleru USA. Vstupné 64 + 1 Kè
l nedìle 11.
21 hodin
SPOJENEC Mohou skonèit v balíku, teplácích nebo penálu... Drsný
detektiv Denzel Washington versus chladnokrevný zloèinec Clive Owen.
K tomu sice elegantní, ale zato protøelá právnièka Joddie Fosterová. To
jsou hlavní aktéøi nejnovìjšího filmu reiséra Spikea Leeho. Premiéra
thrilleru USA. Vstupné 64 + 1 Kè
l ètvrtek 15.
21 hodin
V JAKO VENDETA Natalie Portmanová a Hugo Weaving bojují proti
totalitní vládì fiktivní Británie budoucnosti v comicsové adaptaci z dílny
tvùrcù Matrixu. Premiéra neobyèejného filmu USA. Vstupné 64 + 1 Kè
l nedìle 18.
21 hodin
RÙOVÝ PANTER Po letech nejhorší francouzský policista Jacques
Clouseau opìt zavítal na filmová plátna, aby vyšetøil vradu svìtoznámého fotbalového trenéra. Premiéra americké komedie. Premiéra
dobrodruného filmu USA. Vstupné 64 + 1 Kè

spoluúèinkuje dìtský pìvecký sbor ZUŠ
Slavièín Tuèòáci
pátek 16. èervna 2006 v 18:00 hodin,
Orlovna Slavièín
TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

K JEHO REALIZACI BYLO
VYUITO PROSTØEDKÙ FONDU
MIKROPROJEKTÙ
SPRAVOVANÉHO REGIONEM
BÍLÉ KARPATY.

Radnice Slavièín

VÝŠLAPY S KLUBEM ÈESKÝCH TURISTÙ
Èerven:
4. 6.

Vernisá výstavy: 15. èervna 2006, 17:00 hodin, Infocentrum
10. 6.
vystavují áci ze tøídy Jany Jakúbkové - Jitka Kvapilová, Tereza Suchánková,
Michal Viktorin, Barbora Durïáková, Ludìk Šimoník, Radim Studeník,
18. - 19. 6.
Zdeòka áková... I. stupeò studia
25. 6.

Pøipravujeme – èerven 2006
v letním kinì

SETKÁNÍ PÌVECKÝCH
SBORÙ
HORNÁ SÚÈA
A CANTARE SLAVIÈÍN

Návojná - Nedašov - Jalovcová stráò - Vršatec - Vlárský
prùsmyk....Švach
Mikulèin vrch - Velký Lopeník - Bošáca - Predpoloma Vyškovec....Švachová
Zájezd KÈT .....Salvet
Horné Srnie - Grofka - Javorník - Bylnice (Popov).....allman

l ètvrtek 22.
21 hodin
HOSTEL - Pøíbìh dvou kamarádù z americké vysoké školy, kteøí se
v touze po netradièních záitcích ocitnou v odlehlém slovenském mìstì
plném zoufalých, ale zároveò pøekrásných východoevropských dívek.
Zdánlivì pohodový bìh událostí však brzy vystøídá kruté procitnutí…
Premiéra hororu USA. Vstupné 64 + 1 Kè
l nedìle 25.
21 hodin
KARCOOLKA První pravdivá verze klasické pohádky! Šokující odhalení
ze soukromého ivota zlého vlka, dobrotivé babièky a stateèného
døevorubce. Premiéra americké animované komedie v èeském znìní.
Vstupné 64 + 1 Kè
l ètvrtek 29.
21 hodin
MLHA Remake stejnojmenného hororu Johna Carpentera. Na staré
rybáøské mìsteèko se po sto letech snáší pomsta za staré høíchy ve formì
smrtící mlhy, je skrývá duchy dávno mrtvých námoøníkù. Premiéra
amerického hororu. Vstupné 64 + 1 Kè

v sokolovnì

l ètvrtek 1.
8.30 hodin
školní pøedstavení pro áky Støední odborné školy
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTÌ - Jan Budaø a Richard
Krajèo v komedii Vladimíra Morávka o lásce, sexu, filmu, celebritách a
pokøivené realitì. Premiéra nového èeského filmu.
Tituly s neuvedenou verzí jsou v pùvodním znìní s titulky.
V prùbìhu rekonstrukce budovy Sokolovny nebudou pøedstavení v
pøípadì nepøíznivého poèasí pøesouvána do budovy. V letním kinì se
tedy bude hrát (za dostateèného zájmu divákù) za kadého poèasí.
Informace o programu na telefonu 577 341 108,
www.luhacovske-zalesi.cz.

Z DÙVODU REKONSTRUKCE SOKOLOVNY NEBUDE STÁLÉ KINO
SOKOLOVNA V MÌSÍCÍCH ÈERVNU A ZÁØÍ VÈETNÌ,
V PROVOZU.
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JimmyC a FLERET
17. 6. 2006
Vstupné 130,- Kè na místì,
v pøedprodeji U Talafy 100,- Kè.
17:00 JimmyC
20:00 Fleret
www.utalafy.cz

PIVNÍ OKÉNKO
- O pivu nejen jak ho známe
• V pivním okénku Vám nabídneme pohled na pivo
nejen jako klasický hospodský slabì alkoholický
nápoj, ale i jako na výrobek ze sladu, vody a chmele
s mnohaletou tradicí a kulturou. Chtìli bychom Vám
pøiblíit zajímavosti z historie, pozadí technologie
výroby piva, které se vaøí ve více ne padesáti
pivních kategoriích a povznést tak pivní kulturu a
povìdomí nad pouhou mnostevní konzumaci, ve
které jsme s „našimi“ sto šedesáti dvìma litry na
špici svìtové spotøeby piva.
• Výroba piva vychází ze tøí základních surovin voda, slad, chmel. Nejdùleitìjší surovinou je slad
vyrobený z jeèmene procesem sladování.
• Znalost zkvašeného obilného nápoje,
podobajícího se pivu, dosahuje a do mladší
doby kamenné.

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

• Kolébkou piva bývá oznaèována Mezopotámie.
Zde ji v 7. tisíciletí pø. n. l. pìstovali obilí a znali i
obilné kvašené nápoje.

?kompletní záruèní a pozáruèní servis
?pøíprava na letní provoz

• Pivní akce: 10. 6. 2006
Pivovar Broumov - Naše pivo

- diagnostika motoru
?mìøení a seøizování geometrie náprav
?pøíprava a odvoz na STK,
pøíprava na mìøení emisí
?karosáøské a lakýrnické práce
?prodej náhradních dílù a doplòkù

www.utalafy.cz

HLEDÁME spolupracovníky
v oboru èíšník-èíšnice do provozovny ve Slavièínì.
Více na tel.: 603 503 148

POULTRY, spol. s r. o., Buchlovice,
oznamuje, e
ve støedu 7. èervna 2006 od 15:00 do 16:00 hodin
na Horním námìstí ve Slavièínì bude prodávat
kuøice hnìdé a èerné
chovné kohouty
brojlerová
a francouzská káèata
housata
brojlerové krùty
a krmivo pro drùbe a králíky.

120,- – 140,- Kè/ks
100,- Kè/ks
50,- – 65,- Kè/ks
80,- – 120,- Kè/ks
220,- – 260,- Kè/ks

Drùbe si mùete i objednat
na tel. 572 594 838, 572 595 314.

?

PNEUSERVIS
letní pneu - slevy na vybrané pneu
Tel.: 577 341 267, 577 343 818
mobil: 731 561 912
e-mail: zekacz@zekacz.cz
www.zekacz.cz

Provozní

doba:

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

Nabízíme nájem nebytových prostor v centru mìsta.
Informace na tel.: 603 228 481

Vydává Mìsto Slavièín nákladem 3.285 ks. Redakce: Mìstský klub a knihovna Slavièín, Mladotické nábøeí 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 kadého mìsíce. Nevyádané
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.

Informace pro všechny úèastníky
silnièního provozu
K 1.7.2006 bude platit zákon è.361/2000 Sb. s pøílohou, kdy pøi porušení
pøedpisù o provozu na pozemních komunikacích budou urèité trestné
body.
Pro pøehled uvádím tabulku, kde je poèet trestných bodù za porušení

Porušení pøedpisù o provozu
na pozemních komunikacích

Poèet
bodù:

Nedání pøednosti v jízdì v pøípadech, ve kterých je øidiè povinen
dát pøednost v jízdì

4

Pøekroèení nejdelší pøípustné doby øízení nebo nedodrení
stanovené bezpeènostní pøestávky v øízení vozidla podle zákona
è. 475/2001 Sb.

4

Øízení vozidla, které není registrováno v registru silnièních
vozidel, pøièem této registraci podle zvláštního právního
pøedpisu podléhá

4

Øízení vozidla, které uívá jinou registraèní znaèku, ne která
byla vozidlu pøidìlena

4

Pøi dopravní nehodì, pøi které byla zpùsobena na nìkterém ze
zúèastnìných vozidel vèetnì pøepravovaných vìcí nebo na
jiných vìcech hmotná škoda niší ne 50 000 Kè, neprodlené
nezastavení vozidla a prokázání totonosti navzájem vèetnì
sdìlení údajù o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštìní místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po
poskytnutí nebo pøivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní
nehody

3

Øízení motorového vozidla bez drení pøíslušné skupiny nebo
podskupiny øidièského oprávnìní

7

Øízení vozidla ve stavu vyluèujícím zpùsobilost, kterou si øidiè
pøivodil uitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky pøi
zjištìní obsahu alkoholu v tìle øidièe ve výši nad 0,3 ‰ nebo
uitím jiné návykové látky

7

Odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke
zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem

7

Odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu lékaøskému vyšetøení ke
zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem v pøípadì, e dechová
zkouška byla pozitivní, aèkoli to nebylo spojeno s nebezpeèím
pro jeho zdraví

7

Drení telefonního pøístroje nebo jiného hovorového nebo
záznamového zaøízení v ruce nebo jiným zpùsobem pøi øízení
vozidla

3

Odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu odbornému lékaøskému
vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn jinou návykovou látkou,
aèkoli to nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví

7

3

Zpùsobení dopravní nehody porušením povinnosti øidièe, pøi
které došlo k usmrcení nebo k tìké újmì na zdraví

Pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní znaèkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a
více mimo obec

7

Nezastavení vozidla pøed pøechodem pro chodce v pøípadech,
kdy je øidiè povinen tak uèinit

3

Ohroení jiného øidièe pøi pøejídìní s vozidlem z jednoho
jízdního pruhu do druhého

3

Pøekroèení povolených hodnot stanovených zvláštním právním
pøedpisem pøi kontrolním váení vozidla podle zvláštního
právního pøedpisu

3

Øízení vozidel ve stavu vyluèujícím zpùsobilosti, kterou si øidiè
pøivodil uitím alkoholického nápoje pøi zjištìném obsahu
alkoholu v tìle øidièe ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰

3

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu

2

Pøi dopravní nehodì, pøi které došlo k usmrcení nebo zranìní
osoby nebo k hmotné škodì pøevyšující zøejmì na nìkterém ze
zúèastnìných vozidel vèetnì pøepravovaných vìcí nebo na
jiných vìcech èástku 50 000 Kè, neprodlené nezastavení vozidla
nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené
opuštìní místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se
na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo pøivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody

7

Øízení vozidla bezprostøednì po poití alkoholického nápoje
nebo po uití jiné návykové látky nebo v takové dobì po poití
alkoholického nápoje nebo po uití jiné návykové látky, po kterou
je øidiè ještì pod jejich vlivem

6

Pøedjídìní vozidla v pøípadech, ve kterých je to zákonem
zakázáno

6

Porušení povinnosti být za jízdy pøipoután bezpeènostním
pásem nebo uít ochrannou pøilbu

2

Pøi jízdì na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáèení nebo
jízda v protismìru nebo couvání v místì, kde to není dovoleno

6

Porušení povinnosti pouít dìtskou autosedaèku nebo
bezpeènostní pás pøi pøepravì dìtí

2

Vjídìní na eleznièní pøejezd v pøípadech, ve kterých je to
zakázáno

6

Neoznaèení pøekáky provozu na pozemních komunikacích,
kterou øidiè zpùsobil

2

Øízení motor. vozidla øidièem, kterému byl zadren øidièský
prùkaz

6

Porušení ustanovení o omezení jízdy nìkterých vozidel

2

Øízení vozidla, které je technicky nezpùsobilé k provozu na
pozemních komunikacích podle zvláštního pøedpisu tak
závaným zpùsobem, e bezprostøednì ohrouje ostatní
úèastníky provozu na pozem. komunikacích

5

Pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zák. nebo
dopravní znaèkou o ménì ne 20 km/h v obci nebo o ménì ne
30 km/h mimo obec

2

Øízení motorového vozidla bez drení platného osvìdèení
profesní zpùsobilosti øidièe

5

1

Øízení motorového vozidla bez drení platného posudku o zdravotní zpùsobilosti

5

Nedovolené uití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla
nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jeho
konstrukce nebo technický stav neumoòuje dosaení rychlosti
nejménì 60 km/h

Pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní znaèkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h
a více mimo obec

5

Nezastavení vozidla na signál, který pøikazuje øidièi zastavit
vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stùj“ daný pøi øízení
provozu na pozemních komunikacích osobou oprávnìnou
k øízení tohoto provozu

5

Pøi øízení vozidla neumonìní chodci na pøechodu pro chodce
nerušené a bezpeèné pøejití vozovky

4

Pøi øízení vozidla ohroení chodce pøecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou øidiè odboèuje

4

Ohroení chodce pøi odboèování s vozidlem na místo leící mimo
pozemní komunikaci, pøi vjídìní na pozemní komunikaci nebo
pøi otáèení a couvání

4

Neoprávnìné uití vyhrazeného jízdního pruhu
Porušení ustanovení § 32 zákona o osvìtlení vozidla

1
1

Porušení povinnosti vyplývající ze znaèky „Zóna s dopravním
omezením“, „Obytná zóna“ nebo „Pìší zóna“

1

Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo pøíkazové
znaèky (kromì uvedených pøípadù pøekroèení nejvyšší dovolené
rychlosti stanovené dopravní znaèkou), porušení zákazu
pøedjídìní stanoveného dopravní znaèkou a zákazové znaèky
B 29 zákaz stání

1

Neoprávnìné uití zvláštního výstraného svìtla modré barvy,
popøípadì doplnìného zvláštním zvukovým výstraným
znamením

1

Neoprávnìné uití zvláštního výstraného svìtla oranové barvy

1

varianta na jednu stranu

