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Poutník Jan Pavel II. ve Slavièínì
V obøadní síni Slavièínské
radnice probìhla ve dnech
8. - 13. 10. 2006 výstava
fotografií, knih a videomateriálù ze ivota papee
Jana Pavla II. Putovní výstava
pod názvem Poutník Jan
Pavel II. je vzpomínkou k
papeovým nedoitým 85.
narozeninám a vytvoøilo ji
Biskupství ostravsko-opavské,
Centrum pro rodinu a sociální
péèi Ostrava a Sdruení
Te l e p a c e . I n s t a l a c i v e
Slavièínì zorganizovalo Mìsto
Slavièín ve spolupráci se
senátorem Jiøím Stodùlkou.
Prostøednictvím tìchto
fotografií mìla široká veøejnost
monost se lépe seznámit
s ivotem velkého mue Karola Wojtyly, papee, který pøi svém zvolení dne
16. øíjna 1978 uèinil slib, e stráví ivot posilováním køesanských bratøí
a sester ve víøe. Pape vìøil v hodnotu existence, hodnotu stvoøení
a nadìji v budoucí ivot. Svým ivotem ovlivnil více lidí
z odlišných ivotních prostøedí, ne jakýkoliv jiný èlovìk jeho doby. Jako
„misionáø“, skromnìji øeèeno jako „pastýø“ cestoval tisíce a tisíce kilometrù,
aby pøímo mezi lidmi burcoval k víøe. Lidi si získával svým milým chováním,
povzbudivým úsmìvem nebo soucitem k trpícím. Jeho výrazné køesanské
svìdectví zasáhlo miliony muù a en, kteøí byli ke køesanství skeptiètí,
kteøí je odmítali, nebo nikdy neuvaovali o monosti, e by køesanství
pøijali. Usiloval o to, aby se katolická církev stala jednou z velkých
kulturotvorných a dìjiny utváøejících sil svìta. Významný byl jeho vliv i pro
naši zemi v roce 1989 pøi zhroucení komunismu. Pøi vstupu do nového
tisíciletí pøipomnìl miliardì katolíkù celého svìta, e církev neexistuje
sama pro sebe, ale má poslání a mìla by slouit, kázat dobré zprávy o Boí
lásce ke svìtu a hojit znièený svìt, který se ani po skonèení studené války
nenauèil øešit problémy pomocí rozumu a dialogu. Zemøel 2. 4. 2005. Øíká
se, e to byl nejvìtší pape 20. století, velký køesanský svìdek,
pøesvìdèený køesanský uèedník, který bude i nadále ít v ivotech mnoha
lidí a jeho myšlenky budou mít obrovské dùsledky ještì v daleké
budoucnosti.
Vernisá, která se uskuteènila v nedìli 8. øíjna, probìhla ve slavnostním
a pøátelském duchu a byla zpøíjemnìna krásným zpìvem Kateøiny
Machovské s hudebním doprovodem Hany Durïákové. K pøíjemné
atmosféøe pøispìla i bohatá úèast návštìvníkù vèetnì významných hostù,
mezi nimi byli poslanci Ludvík Hovorka a Michaela Šojdrová. Z øad
veøejnosti našeho mìsta i jeho okolí byl o výstavu velký zájem nejenom
v nedìli, ale i po celou dobu jejího trvání ve Slavièínì.
Ing. Pavel Studeník
starosta

ÈÍSLO 11

ZDARMA

Moderní interiér kulturního domu
pøijal první diváky

Jak jsme Vás ji informovali, v pátek 6. øíjna se uskuteènilo slavnostní
otevøení rekonstruovaného kulturního domu Sokolovna. Návštìvníci si tak
mìli monost prohlédnout nový interiér sálu a pøísálí, který zaujal svým
moderním vzhledem.
Na úvod starosta mìsta Pavel Studeník všechny pøivítal a krátce
pohovoøil o tom, jak vše probíhalo poèínaje myšlenkou kulturní dùm opravit
pøes snahy o získání dotace a k samotné rekonstrukci. Nechybìlo ani jeho
podìkování všem, kteøí se o realizaci projektu zaslouili. Projev pana
starosty doplnil vtipnými bonmoty místostarosta Jaroslav Konèický
a spoleènì pak i se èleny skupiny Njorek pøipili na zahájení provozu
a popøáli všem návštìvníkùm, aby se zde vdy dobøe cítili a kulturní dùm
rádi navštìvovali.
Potom u diváky èekal pøíjemný koncert tøí zpívajících instrumentalistù,
jejich repertoár tvoøí lidové písnì z Moravy, Èech i rùzných koutù svìta.
Sálem znìly melodické tóny akustických nástrojù citery, kytary a violoncella, obohacené zpìvem všech tøí muzikantù. Z reakcí publika, které si
vyádalo pøídavky, bylo znát, e se jim koncert líbil a e pro všechny
zúèastnìné to byl pøíjemnì strávený veèer.
Další pøíleitostí podívat se do nových prostor Sokolovny bylo filmové
pøedstavení v nedìli 9. øíjna. Právì monost kvalitního promítání kina byla
jedním z cílù rekonstrukce.
V nedìli 15. øíjna probìhla v novém sále ochutnávka vín, kterou
pøipravila Vinotéka Slavièín a veèer mohli diváci zhlédnout zábavný
program Zdeòka Izera a Petra Freunda pod názvem Dnes vás baví
holohlaví. Svými humornými scénkami pobavili diváky v zaplnìné
Sokolovnì, kteøí se jim odmìnili mohutným potleskem s vyádáním
pøídavkù.
Bc. Iva Florešová, vedoucí odboru organizaèního a správního
Spolufinancováno z fondu ERDF Evropské unie z programu Iniciativy
spoleèenství INTERREG IIIA.
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Sbìrný dvùr Slavièín

Svoz nebezpeèného odpadu

V záøí 2006 byl ve Slavièínì otevøen nový „Sbìrný dvùr Slavièín“, který
slouí pro obèany Mìsta Slavièín a podnikatelské subjekty, které jsou
zapojeny do systému tøídìní odpadù ve Slavièínì a mají smlouvu s firmou
JOGA LUHAÈOVICE, s. r. o. Obèané Mìsta Slavièín zdarma mohou
vyuívat tento sbìrný dvùr pro odevzdání všech druhù odpadù vèetnì
nebezpeèných odpadù.
Technické údaje:
SBÌRNÝ DVÙR SLAVIÈÍN - ZAØÍZENÍ KE
Název:
SBÌRU, VÝKUPU A VYUÍVÁNÍ ODPADÙ

Firma JOGA Luhaèovice, s. r. o., provede v sobotu 11. listopadu
2006 svoz nebezpeèného odpadu a obalových kovù (plechovky,
konzervy v pøíslušných bìlavých pytlích) na území mìsta:
stanovištì
èas
Nevšová - za prodejnou Smíšené zboí, è. p. 158
7:30 - 8:15
Slavièín - v ul. Luhaèovská u mostu
8:30 - 9:00
- v Zahradní ètvrti
v ul. Ševcovská u è. p. 598
9:05 - 9:25
- na Horním námìstí naproti è. p. 96
9:30 - 10:15
- ve ètvrti Hrubé Pole u køiovatky
ulic Mladotická - Hrnèíøská
10:20 - 10:50
- ve ètvrti Vlára za prodejnou Vlárka
10:55 - 11:45
- ve ètvrti Malé Pole
u køiovatky ulic Dlouhá - Luèní
11:50 - 12:30
Hrádek - u hostince U Zemánkù, è. p. 7
12:35 - 13:05
Divnice - pøed prodejnou Smíšené zboí, è. p. 67
13:15 - 13:45

JOGA LUHAÈOVICE, s. r. o.
UHERSKOBRODSKÁ 984, 763 26 LUHAÈOVICE
IÈO: 60697628 DIÈ: CZ60697628
oprávnìná osoba: ING. JOSEF GABRYŠ
vedoucí sbìrného dvoru: Peter Drošèák
telefon: 739 745 891
mail: joga@jogaluhacovice.cz
www.jogaluhacovice.cz
Souhlas s provozem a provozním øádem vydal dne 31. 8. 2006:
KÚ Zlín RP pod è. j. KUZL 55709/2006

Provozovatel:

Provozní doba zaøízení:
PONDÌLÍ
ÚTERÝ
STØEDA
ÈVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
8:00

-

16:00 hodin
16:00 hodin
16:00 hodin
16:00 hodin
16:00 hodin
12:00 hodin

Ve sbìrném dvoøe mohou obèané odevzdat:
PAPÍR - noviny, èasopisy, kartony, staré knihy, modré pytle s vytøídìným
papírem
NÁPOJOVÉ KARTONY - obaly od mléka, dusù, vína, oranové pytle s vytøídìnými obaly s nápojovými kartony
PLASTY - Pet láhve, plastové obaly od jogurtù, èistících prostøedkù, fólie,
polystyren, luté pytle s vytøídìnými plasty
SKLO - rozbité sklo, sklenìné obaly, nevratné láhve, zavaøeninové sklenice,
zelené pytle s vytøídìným sklem
LEHKÉ KOVY- plechovky od limonád, piva, energetických nápojù, èisté
konzervy od jídla, plechové konzervy od jídla napø. z velkoobchodù
ELEZO - staré elezo, plech, dráty, litina, radiátory, chladièe, elektromotory,
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - starý nábytek, matrace, linoleum, starý textil,
pneumatiky, prye, apod.
STAVEBNÍ ODPAD - beton, cihly, keramické výrobky, støešní tašky
BIOODPAD - „ZELENÝ ODPAD“ - listí, tráva, posekané keøe nebo vìtve do
délky max. 2 m!!, vánoèní stromky, piliny, kùra atd.
ELEKTROODPAD - lednièky (kompletní), televizory (kompletní), záøivky,
árovky, vysavaèe, mixery, staré poèítaèe, notebooky, el. krájeèe, akubaterie
NEBEZPEÈNÉ ODPADY - øedidla, staré barvy, oleje, obaly od postøikù, olejové
filtry, starý textil od oleje
Obèané v pøípadì dotazù mohou poslat mail na
joga@jogaluhacovice.cz nebo pøímo zavolat na mobil vedoucímu
sbìrného dvora 739 745 891 a dohodnout vìtší odbìr odpadù. Souèasnì
mohou dovézt tøídìný odpad v barevných pytlích na tøídìní, pokud
v termínu odvozu tøídìného odpadu jsou napø. mimo svùj domov.
Ing. Josef Gabryš, øeditel firmy
JOGA LUHAÈOVICE, s. r. o.

Návrh zmìny è. 4 územního plánu
mìsta Slavièín
Mìsto Slavièín vypisuje ve smyslu zákona è.50/76 Sb., o územním
plánování a stavebním øádu (dále stavební zákon) ve znìní pozdìjších
pøedpisù podle § 22 25 veøejné projednání Návrhu zmìny è. 4 územního
plánu mìsta Slavièín za úèasti zpracovatele a poøizovatele, které se
uskuteèní dne 5. 12. 2006 ve 14:00 hodin v suterénu MìÚ è. dveøí 115.
Návrh zmìny územnì plánovací dokumentace øeší aktuální poadavky
poøizovatele zejména na rozvoj bydlení a ploch pro sport a rekreaci: lokalita
è. 1 - zmìna stávajících ploch bydlení v rodinných domech B1 na plochy
smíšené zástavby obèanské vybavenosti a sportovnì rekreaèních
zaøízení OS lokalita è. 2 - zmìna ploch stávající orné pùdy O na návrhové
plochy pro sport a rekreaci S lokalita è. 3 - zmìna stávajících ploch
obèanské vybavenosti OB na návrhovou plochu pro bydlení v rodinných
domech B1 lokalita è. 5 - zmìna návrhové plochy pro podnikatelské
aktivity, výrobní sluby a øemesla P2 na návrhovou plochu pro sport
a rekreaci S (v souèasné dobì je v této lokalitì orná pùda).
Ing. Alois Studeník, vedoucí stavebního úøadu

Mezi nebezpeèný odpad patøí:
árovky, záøivky, baterie, monoèlánky, autobaterie, staré léky, barvy,
plechovky od barev, øedidla, rozpouštìdla, kyseliny, oleje, filtraèní
materiály (olejové filtry), lepidla, lednièky, rádia, televizory, èistící tkaniny,
pesticidy, fotochemie, pneumatiky apod.
ÁDÁME VŠECHNY OBÈANY SLAVIÈÍNA, ABY V RÁMCI
ZPÌTNÉHO ODBÌRU EKTROODPADU PØEDÁVALI TELEVIZE
A LEDNIÈKY NEROZDÌLANÉ, ALE KOMPLETNÍ!!
Nebezpeèný odpad pøedejte na stanovišti ve stanoveném èase
pracovníkùm firmy JOGA, neodkládejte jej bez Vašeho osobního pøedání !

Ptají se lidé
Domnívám se, e novì vybudovaný sbìrný dvùr ve ètvrti Malé Pole
by mìl lépe fungovat. Budete s tím nìco dìlat?
Ano, nejenom e budeme, ale i dìláme. Stavební èást sbìrného dvora
vybudovalo Mìsto Slavièín. Jednalo se o úpravu oplocení areálu a pøístupové cesty. Provozovatel tohoto dvora JOGA Luhaèovice zabezpeèuje
jeho provoz a potøebné vybavení vèetnì pøíslušných nádob na odpad.
Vzhledem k delším prùbìným dobám dodávky kontejnerù nebyl provoz
sbìrného dvora zabezpeèen v takovém rozsahu, jak jsme poadovali.
V minulých dnech jsem jednal s øeditelem firmy JOGA Luhaèovice, který
osobnì pøislíbil, e v prùbìhu tøí týdnù zabezpeèí provoz sbìrného dvora
v souladu s našimi poadavky. Bliší informace o podmínkách sbìru
odpadu jsou uvedeny v èlánku Sbìrný dvùr Slavièín. Chtìl bych zdùraznit,
e na tomto dvoøe je moné odevzdat i posekané vìtve pouze do délky 2 m.

Slíbili jste opravu výjezdu z kruhového objezdu smìrem na Valašské
Klobouky. Zatím jsme nezaznamenali ádné zmìny.
Tuto investièní akci realizujeme ve spolupráci se Zlínským krajem. Jak
mi sdìlili zástupci Zlínského kraje, stavba bude zahájena a na jaøe pøíštího
roku. Jako dùvod uvádí nedostateèné kapacity stavebních firem a nevhodnost zahájení této stavby v období, kdy mùe dojít k výrazným teplotním
zmìnám. V pøípadì, e by se ivièný povrch realizoval za zhoršených
klimatických podmínek, znamenalo by to zhoršení kvality opravovaného
povrchu komunikace.

Pøi nedìlní procházce jsem se zastavil u sochaøe Maria Kotrby, který
u Horákovy vily tvoøí sochu pro Slavièín. Bylo mi sdìleno, e se uvauje
o umístìní této sochy v centru kruhového objezdu. Je to pravda?
Ano, je. Po mnoha diskuzích a konzultacích se sochaøem rada mìsta
rozhodla o umístìní sochy uprostøed kruhového objezdu. Tento návrh
pøedloil sám autor a zástupci Sdruení sochaøského sympozia, kteøí na
projektu spolupracují. Jsem si vìdom, e se jedná o pomìrnì odváné
rozhodnutí, myslím si však, e je správné. Vìøím, e tímto vznikne ve
Slavièínì zajímavá dominanta, která vhodným zpùsobem dotvoøí ráz
mìsta.
Ing. Pavel Studeník, starosta

Slavièínský zpravodaj 11/2006

Rada mìsta Slavièín na svých schùzích konaných
ve dnech 26. 9., 10. 10. a 17. 10. 2006 mj.:
· schválila
- smlouvu o dílo aktualizace a údrba DTM (digitální techická mapa), GIS
(geografický informaèní systém) a DKM (digitální katastrální mapa)
mìsta Slavièín
- zámìr na vytvoøení partnerství mezi mìstem Slavièín a mìstem Nová
Dubnica v rámci posilování pøeshranièní spolupráce
- dohodu o podmínkách zøízení stavby è. 009a/2006, Èerpací stanice
PHM - Slavièín, SO 104 vodovod, s Øeditelstvím silnic Zlínského kraje
· r o z h o d l a o zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu
zásad § 6 zákona è.137/2006 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní:
- na provedení stavebních prací - „Zabudování informaèních tabulí“ za
cenu obvyklou ve výši 41 174,- Kè vè. DPH, uchazeèi Sluby mìsta
Slavièína, Pod Kaštany 50, 763 21 Slavièín
- na provedení stavebních prací - „Úprava obrubníkù a chodníkù u okruní køiovatky a komunikace III/4886“, za cenu obvyklou ve výši 184 382,Kè vè. DPH, uchazeèi Stavby silnic a eleznic, a. s., závod Zlín, Louky
330, 763 02 Zlín
- na sluby - technický dozor investora na stavbì „Vìdeckotechnický park
Slavièín“ za cenu obvyklou ve výši 119 000,- Kè vè. DPH a autorský
dozor za cenu obvyklou ve výši 26 775,- Kè vè. DPH, uchazeèi Ing.
Zdenìk Juøík, Dlouhá 689, 763 21 Slavièín
· v z a l a n a v ì d o m í zadání zakázky malého rozsahu zjednodušeným
postupem dle usnesení RM 13/259/99, ve vìci zadání stavebních prací
souvisejících s realizací projektu „Vysokorychlostní internet ve
Slavièínském regionu“ v rozsahu podle projektu, uchazeèi AG STAVING s.
r. o., Nádraní 170, 763 21 Slavièín-Hrádek, za cenu obvyklou ve výši 97
578,- Kè vè. DPH
• vyhlásila zámìr
- na prodej pozemku parc. è. 2106/2 v k.ú. Divnice na základì ádosti
Ludmily Cigánikové
- na pronájem èásti pozemku parc. è. 18/1 v k. ú. Divnice o výmìøe 450 m2
na základì ádosti Josefa Satina
- na pronájem èásti pozemku parc. è. 2245/1, 2245/5, 2245/6, 2216/9,
2216/8, 2216/7 a 2216/4 v k.ú. Hrádek na Vl. dráze
· s c h v á l i l a poskytnutí 25 m3 smrkové kulatiny TJ SOKOL Nevšová na
rekonstrukci sportovního areálu v Nevšové s tím, e ostatní náklady
spojené s pøípravou kulatiny (doprava, poøez, manipulace) uhradí TJ
SOKOL Nevšová
· r o z h o d l a o výbìru nejvhodnìjší nabídky ve smyslu § 81, odst. 1.,
písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách v platném znìní
(dále jen zákon), na veøejnou zakázku na provedení stavebních prací na
akci „Vìdeckotechnický park Slavièín“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním øízení ve smyslu zákona. Nejvhodnìjší nabídkou s nejniší cenou,
ve výši 4 510 786,- Kè bez DPH, 5 367 835,- Kè vè. DPH, je nabídka
uchazeèe, AG STAVING s. r. o., Nádraní 170, 763 21 Slavièín - Hrádek, IÈ:
60749393
· s c h v á l i l a seznam adatelù o grant na kulturní, sportovní a ekologickou èinnost na rok 2007
· s o u h l a s i l a s uíváním místnosti v pøízemí Horákovy vily organizaèní
slokou Mìstský klub a knihovna pro klubové èinnosti v období do zahájení
rekonstrukce objektu
· s c h v á l i l a po úpravì plán zimní údrby místních komunikací ve
Slavièínì pro období 2006-2007
· s c h v á l i l a smlouvu o budoucí smlouvì na uívání areálu bývalých
kasáren Sokolovo se sdruením KVH - Army park Slavièín
o zadání zakázky malého rozsahu na provedení
· r o z h o d l a
stavebních prací - „Výmìna plynového bojleru v šat-nách na høišti FC
TVD“, v rozsahu polokové specifikace, za cenu obvyklou ve výši 42 250,Kè vè. DPH, uchazeèi František Saòák, K Hájenkám 811, 763 21 Slavièín
· s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o poskytnutí úèelové neinvestièní
dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 50 000,- Kè na financování
projektu „Letecká bitva nad Slavièínem v nových skuteènostech“
· s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o poskytnutí neinvestièní dotace ze
Sdruení mìst a obcí Východní Moravy ve výši 8 925,- Kè na úhradu
nákladù spojených s poøízením kvalitní projektové dokumentace pro
realizaci rozvojového projektu „Vysokorychlostní internet ve slavièínském
regionu“
· s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o poskytnutí neinvestièní dotace ze
Sdruení mìst a obcí Východní Moravy ve výši 6 480,- Kè na úhradu
nákladù spojených s poøízením kvalitní projektové dokumentace pro
realizaci rozvojového projektu „Centrum kulturních a sportovních tradic ve
Slavièínì“
· s c h v á l i l a uzavøení smlouvy o financování projektu z fondu mikroprojektù v rámci Iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA Èeská republika
Slovenská republika, reg. èíslo projektu CZ.04.4.84/1.3.02.1/0276
„Kulturními a sportovními aktivitami k rozvoji pøátelství Èechù a Slovákù“
· s c h v á l i l a uzavøení „Smlouvy o dílo“ na vytvoøení pískovcové sochy
se zhotovitelem Mariem Kotrbou, Bezruèova 801, 756 61 Ronov pod
Radhoštìm
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· s c h v á l i l a pronájem budov bez èp. na pozemcích parc. è. st. 29/1,
parc. è. st. 29/2 a parc. è. st. 29/12 vèetnì tìchto pozemkù, vše v k. ú.
Slavièín, spoleènosti Regionální centrum kooperace, a. s.
· r o z h o d l a o zadání zakázky malého rozsahu na provedení
stavebních prací - „Stavební práce v ZŠ Vlára“, v rozsahu polokové
specifikace, za cenu obvyklou ve výši 273 385,- Kè vè. DPH, uchazeèi Ing.
František Tomeèek, Štítná nad Vláøí 63
· r o z h o d l a o zadání veøejné zakázky malého rozsahuna sluby technický dozor investora na stavbì „Dùm s chránìnými byty v Nevšové“
za cenu obvyklou ve výši 65 000,- Kè a autorský dozor za cenu obvyklou ve
výši 25 000,- Kè, autorovi projektu Ing. arch. Radim Bosák, Javorová 4519,
763 05 Zlín
o zadání zakázky malého rozsahu na provedení
· r o z h o d l a
stavebních prací „Základ pro sochu a sadové úpravy“ za cenu obvyklou ve
výši 48 536,- Kè vè. DPH, uchazeèi Sluby mìsta Slavièína, Pod Kaštany
50, 763 21 Slavièín
dohodu o podmínkách udìlení souhlasu ke stavební
· schválila
úpravì nasvíceného pøechodu pro chodce ve Slavièínì-Hrádku s Øeditelstvím silnic Zlínského kraje
s umístìním ètyø informaèních tabulí Základní
· s o u h l a s i l a
oganizace Èeského svazu ochráncù pøírody podél cyklotrasy „Po stopách
osídlení Slovanù na jihovýchodní Moravì“ pro pøírodovìdnou nauènou
stezku podle prùvodce „Okolo Nevšové“
· s c h v á l i l a umístìní pískovcové sochy autora Maria Kotrby v centru
okruní køiovatky ve Slavièínì
v y s l o v i l a p o d ì k o v á n í všem aktivním èlenùm a pøedsedùm
komisí rady, vedení a správní radì Mìstské nemocnice, èlenùm pøedstavenstva a dozorèí radì RCK, a. s., vedení a dozorèím radám SMS, s. r. o.,
BTH Slavièín, spol. s r. o. a Slavièínské lesy, s. r. o., vedení škol a školských
zaøízení a všem pracovníkùm tìchto organizací za jejich práci ve volebním
období 2002 - 2006.

Zastupitelstvo mìsta Slavièín na zasedání
dne 4. øíjna 2006 mj.:
· vzalo na vìdomí
- zprávu o plnìní programového prohlášení Zastupitelstva mìsta Slavièín
za volební období 2002 - 2006
- pøehled úèasti èlenù výborù zastupitelstva za volební období 2002 2006
· s c h v á l i l o poskytnutí pùjèky z Fondu rozvoje bydlení
· s c h v á l i l opouití finanèní rezervy ve výši 68 000,- Kè z rozpoètu
grantù na rok 2006 takto SK Slavièín, oddíl kuelek 35 000,- Kè - celoroèní
èinnost, ZŠ Vlára, CM Slavièan: 15 000,- Kè - náklady na výrobu
propagaèního CD
- Zbytek rezervy ve výši 18 000,- Kè bude pouit na nákup vysavaèe do
Sokolovny
· s c h v á l i l o èástku 1 100 000,- Kè na poskytnutí grantù v roce 2007
· s c h v á l i l o obecnì závaznou vyhlášku Mìsta Slavièín è. 02/2003
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
· s c h v á l i l o - bezúplatný pøevod budovy èp. 307 stojící na pozemku
parc. è. st. 426/1 vèetnì tohoto pozemku a dále èástí pozemkù parc. è.
627/1, 627/6 a 275/1 o celkové výmìøe 644 m2 (podle GP è. 1134-327/2005
novì utvoøený pozemek parc. è. 627/12) a èást pozemku parc. è. 627/8 o
výmìøe 5 m2 (podle GP è. 1134-327/2005 novì utvoøený pozemek parc. è.
627/13), vše v k. ú. Slavièín, Hasièskému záchrannému sboru Zlínského
kraje
- odkup pozemkù v k. ú. Slavièín, a to:
a) èásti pozemku parc. è. 4117 (PK) o výmìøe 267 m2, oznaèeného dle
GP è. 1226-031/2006 jako pozemek parc. è. 3997/46, od Miroslava
Puškára, Otrokovice, za kupní cenu 33 375,- Kè;
b) èásti pozemku parc. è. 4108 (PK) o výmìøe 145 m2, oznaèeného dle
GP è. 1226-031/2006 jako pozemek parc. è. 3997/47, od Františka
Pfeifera, Slavièín, za kupní cenu 18 125,- Kè;
c) èásti pozemku parc. è. 4107 (PK) o výmìøe 136 m2, oznaèeného dle
GP è. 1226-031/2006 jako pozemek parc. è. 3997/48, od Marie
Hrubé, Havíøov za kupní cenu 17 000,- Kè
- odkup domu èp. 167 stojící na pozemku parc. è. st. 70 a pozemkù parc. è.
st. 70, parc. è. 156 a parc. è. 157/1, vše v k. ú. Slavièín, od Františky
Maèkové, Val. Pøíkazy, za kupní cenu 400 000,- Kè
- prodej èásti budovy èp. 195 (kanceláøská èást) stojící na pozemcích parc.
è. st. 296/1 a st. 296/2 vèetnì èástí pozemkù parc. è. st. 296/1 a parc. è. st.
296/2 pod touto budovou, vše v k. ú. Hrádek na Vl. dráze, spoleènosti
CAMO spol. s r. o. za kupní cenu 2 670 000,- Kè
- odkup èásti pozemku parc. è. 518/8 v k. ú. Slavièín od Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových za kupní cenu 34 500,- Kè.

Slavièínský zpravodaj 11/2006

Strana 4

Výsledky voleb do zastupitelstva mìsta, konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2006
Volební úèast: 48,54 %
Kandidátní listina
3
2
3
5
3
2
5
2
3
2
5
5
5
2
3
7
1
4
4
1
6

Èeská str.sociálnì demokrat.
Køes. demokr. Unie - Ès. str. lid.
Èeská str.sociálnì demokrat.
Obèanská demokratická strana
Èeská str.sociálnì demokrat.
Køes. demokr. Unie - Ès. str. lid.
Obèanská demokratická strana
Køes. demokr. Unie - Ès. str. lid.
Èeská str.sociálnì demokrat.
Køes. demokr. Unie - Ès. str. lid.
Obèanská demokratická strana
Obèanská demokratická strana
Obèanská demokratická strana
Køes. demokr. Unie - Ès. str. lid.
Èeská str.sociálnì demokrat.
Nestraníci pro zdravé mìsto
Sdru.nezávislých 2006
Komunistická str.Èech a Moravy
Komunistická str.Èech a Moravy
Sdru.nezávislých 2006
"Nezáv. volba pro S.,D.,H. a N

Kandidát
Pøíjmení, jméno
Mgr. Rumplík Zdenìk
Ing. Studeník Pavel
PaedDr. Navrátil Petr
Ing. Konèický Jaroslav
MUDr. Zemèík Petr
Ing. Kadlec Miroslav
MUDr. Palkovský Libor
Mgr. Adámková Jana
Ing. Semerád Zdenìk
Ing. Kutra Zdenìk
Jadavan Rostislav
Kobìrský Petr
Mgr. Goldbach Roman
Ing. Kozáèek Oldøich
Došla Karel
PhDr. Slámeèka Ladislav
MUDr. Janšta Martin
MVDr. Dolenský Stanislav
Lukáš Vincenc
Mgr. Ptáèek Aleš
Bc. Filáková Boena

Hlasy
Polit.pøísl.
ÈSSD
KDU-ÈSL
ÈSSD
ODS
BEZPP
KDU-ÈSL
BEZPP
KDU-ÈSL
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ÈSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSÈM
BEZPP
BEZPP

abs.
899
875
810
798
797
768
728
694
680
671
659
658
643
611
588
449
412
398
375
319
280

v%
7.09
7.84
6,39
6.93
6.28
6.88
6.32
6.21
5.36
6.01
5.72
5.72
5.59
5.47
4.63
12.18
9.55
6.77
6.38
7.39
8.91

Dìkujeme všem obèanùm, kteøí se zúèastnili voleb i všem tìm, kteøí zabezpeèovali jejich øádný prùbìh. Zvoleným zastupitelùm
blahopøejeme.
Ing. Pavel Studeník, starosta
ODS Slavièín si dovoluje i touto cestou podìkovat všem svým volièùm, kteøí
podpoøili naše kandidáty do Zastupitelstva mìsta Slavièín v komunálních volbách,
konaných ve dnech 20.-21.10.2006.
Naše podìkování patøí také soukromým podnikatelùm, kteøí nás podpoøili v naší
volební kampani. Byli to zejména :
· Restaurace Zálona (bøí Münsterové)· Pivnice na hotelu Slavièan (p. Trllo)·
Restaurace U Pilota (pp. Liška a Trllo)· Hospùdka U Péti (pí. Budínová)·
Hospoda v Nevšové (p. Vacula)· Restaurace Zámek (pí. Polášková)· A Club
Slavièín (p. Ruman)· Cukrárna Jasmín (p. Málek)· Restaurace U Talafy (p.
Svoboda)· Zdenìk Fiala· Rostislav Jadavan
Díky chceme vyjádøit také osobnostem, které nás v pøedvolebním období
podporovaly MUDr. Jolanì Malotové, JUDr. Jiøímu Frajtovi, MUDr. Vítovi Machù
a Ing. Leoši Minarèíkovi. Vìøíme, e jejich dùvìru, stejnì jakou dùvìru všech volièù,
s jejich laskavou pomocí jsme získali 21,97% hlasù, nezklameme.
Ing. Jaroslav Konèický
ODS Slavièín

Informace Vzdìlávacího støediska Nadace
Jana Piveèky
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. Kadou
støedu od 9:00 do 11:00 pomáháme zájemcùm hledat práci na
Internetu.
Prosíme o trpìlivost pokud se týká zaøazování do kurzù. Protoe je
poøád nejvíce zájemcù o kurz Základy ovládání PC, ostatní kurzy jsou
otvírány z kapacitních dùvodù ménì èasto. Budeme se snait do konce
tohoto kalendáøního roku zaøadit všechny doposud pøihlášené zájemce do
kurzù Základy PC, WORD a EXCEL, Power Point a COREL.
Aktuálnì se zájemci mohou hlásit do kurzù: Základy ovládání PC,
Ovládání programù WORD a EXCEL, Ovládání programu POWER
POINT, Ovládání programu COREL, Základy daòové evidence,
Zdravotnický kurz první pomoci, Palièkování, Keramika, Vyšívání,
Ruèní šití papuèí z ovèí kùe, Zdobení perníkù, jednodenní motivaèní
semináø na téma Jak se ucházet o zamìstnání.
Zájemci se mohou hlásit v sídle nadace na Horním námìstí 111 nebo
telefonicky na èíslech 577 342 822 nebo 739 095 315. V pøípadì zájmu
budou kurzy opakovány.
Aktuální informace o aktivitách støediska mùete dostat osobnì v nadaci, nebo na výše uvedených telefonních èíslech a na webových stránkách
NJP www.pivecka.cz.
B. Filáková, øeditelka NJP

Dìkuji všem volièùm, kteøí mi vyjádøili svou podporu
a pøi volbách do zastupitelstva mìsta mi dali svùj
hlas.
Ing. Pavel Studeník

Gymnázium Jana Piveèky
NOVÝ OBOR NA GYMNÁZIU „ivé jazyky“

- pro áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium zamìøené na „ivé jazyky“
7941K408 (studenti budou profilování zvýšenou dotací v cizích jazycích
JA, JN, JF, JR, L s moností pøípravy na státní jazykové zkoušky)
- pro áky devátých tøíd ZŠ: gymnázium všeobecné 7941K401
- pro áky 5. tøíd ZŠ: osmileté studium 7941K801

Den otevøených dveøí 8. listopadu od 8:00 - 18:00 hodin
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTØEDKÙ EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROGRAMU INTERREG IIIA

Dne 22. 9. probìhl tenisový turnaj pro áky primy - kvarty, vítìzem se
stal Jan Kostka z Valašských Klobouk a Michal Hnaníèek ze Štítné
nad Vláøí.
Dne 22. 9. se áci Gymnázia Jana Piveèky zúèastnili turnaje v nohejbale, obsadili 1. a 2. místo.
Dne 25. 9. se drustva chlapcù a dívek zúèastnila Støedoškolského
poháru v atletice ve Zlínì, chlapci se umístili na 5. a dívky na 4. místì.
Pøipravujeme výmìnnou týdenní stá ákù ve Francii - Lycée Jean
Moulin, která by se mìla uskuteènit od 10. 11. - 18. 11. 2006. Jedná
se o pokraèování spolupráce se školou, s ní jsme pracovali v
loòském roce na projektu Comenius 1.
Dne 25. 9. a 5. 10. se nìkteøí áci zúèastnili besedy s Prof. Michalem
Markem na téma „Globální oteplování“.
Dne 5. 10. - 7. 10. - se vybraní áci zúèastnili Ekologické olympiády
ve Valašských Kloboukách.
Dne 11. 10. se áci sekundy - kvarty zúèastnili Okresního pøeboru
v pøespolním bìhu v Trnavì, z celkového poètu 22 zúèastnìných škol
jsme se umístili na 8. místì. Markéta Koøénková z kvarty obsadila ve
své kategorii 10. místo, ve starší kategorii 12. a 13. místo obsadily
Petra Šimoníková a Soòa Starobová ze sekundy (ze 43
pøihlášených úèastníkù v kadé kategorii ze škol se sportovním
zamìøením je to úspìch).
áci tøídy G-1 se zúèastnili pobytu v Uhrovci ve dnech 11. - 13. 10.
v rámci mezinárodního projektu INTERREG IIIA - Alexandr Dubèek rodák z Uhrovce.
Dne 23. 10. poøádáme Sportovní den pro áky obou škol ve spolupráci
s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom. Jedná se o projekt „Spoleènou
cestou ke spoleèným cílùm“ v rámci Fondu mikroprojektù Programu
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Iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA Èeská republika - Slovenská
republika.
10. Pøipomínáme ákùm, e v novì zrekonstruované Sokolovnì je opìt
realizován projekt „Film a škola“, v rámci kterého mohou áci
zhlédnout skvìlé filmy. 26. 10. další film Terryho Gilliama - vahlav
(vstup zdarma)!
Mgr. Josef Maryáš

SOŠ Slavièín
Studenti SOŠ v Praze
Mezi tradièní akce SOŠ Slavièín patøí spolu s lyaøským výcvikem
a turistickým kurzem také návštìva Prahy, které se úèastní studenti
maturitních tøíd za úèelem poznat naše hlavní mìsto. Ani letošní rok nebyl
výjimkou.
Prošli jsme budovu Staromìstské radnice vèetnì jejího historického
sklepení, Staromìstské a Václavské námìstí, Karlùv most, areál
Praského hradu nebo Vyšehrad se Slavínem, kde je pohøbeno mnoho
osobností našeho národa. Prohlédli jsme si také idovský høbitov
a nevynechali jsme ani synagogy, je byly støeeny policejní ochrankou
z dùvodu tehdejší hrozby teroristického útoku na Prahu.
Projeli jsme se lanovkou na Petøín, ale 229 schodù vedoucích na vrchol
rozhledny u musel kadý zvládnout po svých. Dostateènì jsme si uili
i zrcadlové bludištì.
Další kulturní vyití nám poskytl muzikál Divotvorný hrnec v divadle Na
Fidlovaèce, kde nám své herecké umìní pøedvedl mj. Petr Rychlý. A také
film Prokletý hrad v 3 D kinì urèitì zanechal ve všech silný záitek.
Pøestoe poèáteèní cestování metrem nebylo nejsnadnìjší, postupem
èasu se snad kadý z nás nauèil skvìle orientovat v praské hromadné
dopravì a myslím, e si všichni na uspìchaný ivot ve velkomìstì rychle
zvykli. Ani nepøíliš pøíznivé øíjnové poèasí nám nezabránilo navštívit co
nejvíce významných památek a neubralo nám na dobrém pocitu z pìkného
výletu.
Monika Koseèková SP-3

Støední odborná škola Slavièín
Divnice 119, 763 21 Slavièín
tel.: 577 342 408 / fax: 577 342 408/kl.33
www.souslavicin.cz
e-mail: reditel@souslavicin.cz
zastupcetv@souslavicin.cz

Podzimní sportovní aktivity
S nástupem nového školního roku se na škole naplno rozbìhl
harmonogram sportovních akcí. Uskuteènil se další roèník turnaje
v nohejbale, kterého se zúèastnilo sedm drustev z Gymnázia Jana
Piveèky a SOŠ Slavièín.
Ji tradicí se stala úèast naší školy v atletické støedoškolské soutìi CORNY ve Zlínì. Drustvo hochù skonèilo na 4. místì, dìvèata obsadila
místo šesté. Celkem se 25. roèníku poháru CORNY zúèastnilo 21 drustev
ze Zlínského kraje.
Koncem øíjna probìhla rovnì ve Zlínì okresní kola v košíkové a ve
stolním tenise, kterých se zúèastnili pouze hoši.
Všem našim sportovcùm dìkujeme za reprezentaci školy.

Exkurze a pøednášky pro strojírenské obory
áci strojírenských oborù se kadý rok v záøí zúèastòují Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brnì. Letos se jejich zájem soustøedil hlavnì na
novinky v pavilonech s obrábìcími CNC stroji, nástroji a s mìøicí technikou.
Seznámili se také s širokou nabídkou nových i stávajících technologií.
V øíjnu áci navštívili brnìnskou výstavu INVEX, kde mohli zhlédnout
spousty novinek z oblasti informaèních technologií.
Koncem záøí si áci studijního oboru Mechanik seøizovaè mechatronik
poslechli zajímavou pøednášku na téma ,,Globální oteplování Zemì“,
kterou uvádìl Prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., øeditel Ústavu
systémové biologie a ekologie z Akademie vìd ÈR. áci se dozvìdìli
mnoho informací z populárních témat dnešní doby.
Mgr. Jana Kubíèková

Podìkování slavièínským policistùm
Dìti a vychovatelky ze školní druiny Vlára dìkují Policii Èeské
republiky a Mìstské policii Slavièína za pìkné, dobrodruné a pouèné
odpoledne, které jsme s nimi proili 5. øíjna v prostorách jejich sluebny.
Dozvìdìli jsme se spoustu zajímavostí o jejich nelehké práci,
o moných nástrahách v ivotì dìtí, o správném vybavení jízdního
kola, nutnosti pouití cyklistické pøilby…
S velkým ohlasem se setkalo vyzkoušení výzbroje, výstroje
a techniky. Rovnì ukázka výcviku sluebního psa jeho psovodem
panem Ševèíkem nemìla chybu.
Ještì jednou dìkujeme panu Hruškovi a Pjajkovi i všem ostatním za
ochotu, vstøícnost a tìšíme se na další setkání.
Dìti a vychovatelky školní druiny ZŠ Vlára

Nabídka forem a oborù støedního vzdìlávání
pro školní rok 2007/2008
Støední vzdìlání s maturitní zkouškou
26 - 41 -M/002
75 - 41 - M/004
23 - 45 - L/001
23 - 45 - L/004

Elektrotechnika (pøijímací zkoušky: MA + test) - NOVÝ OBOR
Sociální péèe - sociálnìsprávní èinnost (pø.zkoušky: ÈJ + test)
Mechanik seøizovaè (pøijímací zkoušky: MA + test)
Mechanik seøizovaè - mechatronik (pø.zkoušky: MA + test)

Støední vzdìlání s výuèním listem (bez pøijímacích zkoušek)
1. strojírenské
23 - 56 - H/001
23 - 51 - H/001
23 - 68 - H/001

Obrábìè kovù (obor s prospìchovým stipendiem)
Zámeèník
Automechanik

2. stavební
36 - 52 - H/001
36 - 55 - H/001

Instalatér (obor s prospìchovým stipendiem)
Klempíø - stavební výroba

3. elektrotechnické
26 - 53 - H/001
26 - 51 - H/001

Mechanik elektronických zaøízení
Elektrikáø

4. sluby
66 - 51 - H/004
65 - 51 - H/002

Prodavaè, prodavaèka - smíšené zboí
Kuchaø - èíšník, kuchaøka - servírka pro pohostinství

Nástavbové studium
- støední vzdìlání s maturitní zkouškou pro absolventy tøíletých oborù støedního vzdìlání
s výuèním listem ve dvouleté denní formì a tøíleté dálkové formì studia
64-41-L/524

Podnikání (pøijímací zkouška: MA+ÈJ)

Zkoušky naneèisto pro áky 9. tøíd ZŠ:
ètvrtky 18.1., 15.2., 15.3. 2006 od 14,15 hod
(èeský jazyk, matematika, testy)
Pøípravný kurz pro uchazeèe do nástavbového studia:
ètvrtky 5.4., 12.4., 19.4. 2006 od 14,15 hod (matematika, èeský jazyk)
Dny otevøených dveøí:

27. listopadu 2006 od 8,00 do 18,00 hod.
11. prosince 2006 od 8,00 do 18,00 hod.
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Mladý závodník uspìl v mezinárodní soutìi
O velmi dobrou reprezentaci mìsta se
postaral teprve 14letý Ondøej Studénka
ze Slavièína, který se v letošním roce
zúèastòoval automobilových závodù do
vrchu v mezinárodním seriálu KW Berg
cup 2006, konaných na území Èeské
i Slovenské republiky. V juniorské trofeji
(do 18 let), které se úèastnilo celkem 19
mladých závodníkù z Èeské republiky
i Slovenska, se celkovì umístil na
vynikajícím 3. místì. Celý seriál, který se
skládal z celkem 13 dvoudenních závodù, absolvoval s vozem VW Golf 1,8
Gti Evo II. Dramatický vývoj celého seriálu vyvrcholil na Slovensku
v partnerském Uhrovci na známé trati na Jankùv vršek, kde i pøes poruchu
pøevodovky dokázal bezchybnou a takticky skvìle zajetou poslední jízdou
uhájit celkové tøetí místo. Ondøej Studénka tímto dìkuje sponzorùm,
kterými jsou ST Logistic, PneuPlus, Malsped a Kloboucká lesní, a také
Stanislavu Milièkovi za pøípravu a servis závodního vozu. Sdìlil, e
v pøíštím roce se opìt bude snait o vzornou reprezentaci mìsta Slavièína
s ještì lepším a výkonnìjším motorem, který se v tìchto dnech u zaèíná
pøipravovat.
Blahopøejeme.
(red)

POZVÁNKA
- turnaj Jihomoravské ligy ákyò ve florbalu
Kdy?
Kde?
Èas?

18. 11. 2006
sportovní hala Slavièín
9:00 - 16:00 hodin

Zveme všechny pøíznivce tohoto sportu.
Pøijïte podpoøit naše dìvèata.
Bliší informace na letácích.
COPA de EUROPA en
Zaèátkem øíjna probìhl v Luhaèovicích IV. roèník Copa de
Europa (PMEZ) en, na kterém se poøadatelsky podíleli i
obèané našeho mìsta. Výsledky skonèily podle oèekávání,
nebo prvenství si vybojovaly profesionální ruské celky. Celý
turnaj byl vynikající propagací enského futsalu a dokonce
byl vytvoøen reprezentaèní tým en, který má odcestovat v únoru roku 2007
ke dvìma utkáním s ruskou sbornou komandou do Volgogradu.
Záštitu nad turnajem pøevzal hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš,
který dokonce provedl slavnostní výkop finálového utkání.
Celkové poøadí COPA de EUROPA en:
1. AVRORA Volgograd (Rusko)
2. ROKADA Volgograd (Rusko)
3. CHEMCOMEX Praha (ÈR)
a F. A. Santiago de Compostella (Španìlsko)
5. DOLPHINS Sydney (Austrálie)
6. C.P.S. Stezzano (Itálie)

Slavièané mají šanci cestovat
na ME do Španìlska
Fotbalového derby Slavièín - Kromìøí se zúèastnili i významní hosté
- kromìøíská poslankynì Michaela Šojdrová a hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš.

Zprávy oddílu kuelek
V øíjnu se naplno rozbìhly mistrovské soutìe muù a dorostu.
Mui A hrající 3. ligu jsou po 6 kolech na 8. místì (2 vítìzství, 3 prohry).
Pavel Sláma si výbornými výkony drí v soutìi jednotlivcù 3. místo s
prùmìrem 566 kuelek.
Velmi dobøe si vede B drustvo, které jako nováèek Jihomoravské
divize je po šestém kole na 3. místì (3 vítìzství, 2 prohry). Výborné výkony
podává Pavel Pekárek - 2. místo mezi jednotlivci a Alena Dukátníková.
Mui C a D hrají Zlínskou krajskou soutì. D drustvo je na 5. místì, C
drustvo je zatím na 8. místì. Mezi jednotlivci je Jiøí Zimek na 3., Petr
Baøinka na 4. a Rostislav Gorecký na 10. místì. Ve vzájemném zápase byl
úspìšnìjší C tým, zvítìzil 8 : 2.
Dorost A hraje 2. ligu, drí se na 7. místì (bilance 3 - 1- 2). Tahouny
drustva jsou Kamil Vrána a Èenìk Fojtík.
Dorost B hraje Zlínský krajský pøebor. Soutì se hraje turnajovým
zpùsobem, po dvou turnajích si drustvo drí pìkné 3. místo.
Domácí zápasy v listopadu:
Mui A - 4. 11. Vracov - 18. 11. Luhaèovice B
- od 9:00 hodin kuelna Luhaèovice
Mui B - 4. 11. Èejkovice - 18. 11. Ratíškovice - od 14:00 hodin
Mui C - 12. 11. Hluk - 26. 11. Vsetín B - od 9:00 hodin
Mui D - 11. 11. V.Meziøíèí C - 25. 11. Bylnice B - od 14:00 hodin
Dorost A - 5. 11. V.Meziøíèí - 19. 11. Vsetín - od 10:00 hodin
16. øíjna byl zahájen zápasem Radnice - Policie 13. roèník Mìstské
ligy v kuelkách. Letos se do soutìe pøihlásilo 14 drustev. K favoritùm
soutìe budou kromì obhájcù P-teamu patøit i drustva Policie a Dokotexu,
pøekvapit mohou i další. Doufáme, e nové kuelky a koule pøispìjí k
„padavosti“ a tím i vyrovnanosti soutìe.
Rostislav Gorecký, oddíl SK Camo Slavièín

Hráèi JEREVANU Slavièín F. Macek, T. Hnilo, I. Svìtlík a O. Stojaník
mají velkou šanci dostat se do závìreèné nominace reprezentaèního
trenéra A. Štorce pro Mistrovství Evropy v sálovém fotbalu - futsalu, které
probìhne ve dnech 27. 11. - 4. 12. 2006 ve španìlských mìstech Arbúcies,
Santa Coloma de Farners, Sant Hillary a Girona a startuje zde
12 národních týmù. Èeský tým se nejdøíve utká ve své skupinì B - 28. 11.
2006 s Izraelí a 30. 11. 2006 s Ukrajinou.
Národní tým bude ve Španìlsku obhajovat støíbrné medaile z ME 2004
v Bìlorusku, jejich driteli jsou i F. Macek, O. Stojaník, M.Both, T. Hnilo,
I. Svìtlík a trenér P. Koseèek, ale pøáním vedení výpravy je skonèit ve
Španìlsku do 6. místa, které zaruèuje start na MS 2007 v Argentinì.
Závìreèné soustøedìní reprezentantù probìhne v Luhaèovicích a poté
bude zveøejnìna závìreèná nominace. Více na
www.futsal-salovyfotbal.com.
Petr Koseèek

Jerevan porazil exligový Tøinec
Úvodní tlak zakonèil svým prvním pozdravem tøineckému brankáøi Filip
Macek, jeho gólem ve tøetí minutì utkání se domácí ujali vedení. Kolem
desáté minuty si hosté vytvoøili nìkolik velmi dobrých støeleckých
pøíleitostí. Svou snahu v jedenácté minutì korunovali vyrovnávacím
gólem na 1 : 1. Jejich radost však netrvala dlouho, protoe ve dvanácté
minutì poslal Filip Macek svùj druhý pozdrav tøinecké brance. Hosté
kontrovali dalšími dvìma nebezpeènými situacemi, ale vyrovnat se jim
nepodaøilo. Naopak po ukázkové akci JEREVANU v sedmnácté minutì
inkasovali potøetí. Støelcem branky byl Zdenìk Julina. Hosté se nevzdávali,
v osmnácté minutì nastøelili tyè a vzápìtí nepromìnili desítku. V poslední
minutì je za zahozené šance mohli domácí potrestat, ale Filip Macek
desítku takté nevyuil.
Zaèátek druhého poloèasu se opìt vydaøil domácímu týmu a Filip Macek
ve tøetí minutì dokonal hattrick. Zdálo se, e utkání je rozhodnuto. Tøinci se
však v rozmezí 5. - 7. minuty podaøilo sníit na rozdíl jediné branky.
Závìreèný nápor Tøince, pøi kterém hosté vysunuli brankáøe a prakticky
hráli power-play JEREVAN ustál a pøipsal si první domácí výhru pøed
v ý b o r n ý m i f a n o u š k y, k t e ø í v y t v o ø i l i s k v ì l o u a t m o s f é r u .
JEREVAN Slavièín - BETAS/LIKOP Tøinec 4 : 3 (3 : 1)

Slavièané vezou pouze bod z Hodonína
V pøekrásné hale v Hodonínì zaèal Jerevan ponìkud vlanì a dovolili
domácímu týmu si vytvoøit nìkolik velmi dobrých støeleckých pøíleitostí. V
této fázi utkání drel akcie hostù pøedevším brankáø Radek Tyl. Ale ani on
nestaèil na støelu v deváté minutì utkání, která poslala domácí do vedení.
Odpovìï hostù však na sebe nenechala dlouho èekat a Miki Both
nádhernou støelou ve dvanácté minutì vyrovnal. Od vyrovnávací branky
zaèal hrát Jerevan aktivnìji a domácí obrana èasto jen pøihlíela akcím
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hostù. Filip Macek sice pøidal vedoucí branku, ale další velké šance skonèili
na tyèích domácí branky. V závìru poloèasu také domácí nastøelili tyè, ale
na poloèasovém skóre 1 : 2 se nic nezmìnilo.
V úvodu druhé pùlky se opìt prosadil Miki Both, který zakonèil akci Zdeni
Juliny.
Ve 13. minutì Hodonínští zkorigovali na rozdíl jedné branky. Závìreèný
tlak domácích hosté celkem v poklidu bránili, ale v poslední minutì si vybral
slabší chvilku Radek Tyl. Pøi lehké støele domácího hráèe podklouzl a míè
skonèil k radosti domácích v síti. Jerevan tak domácím daroval bod.
BULLDOGS Hodonín - JEREVAN Slavièín 3 : 3 (1 : 2).
PROGRAM JEREVANU v listopadu:
3. 11. 2006 - Sport bar Brno - Chrlice (hala Bohunice)
11. 11. 2006 - Slavia Havíøov
(hala Slavièín od 20:00 hodin)
17. 11. 2006 - Arsenal Hlinsko
(hala Hlinsko)
25. 11. 2006 - Pramen Havlíèkùv Brod (hala Slavièín od 20:00 hodin)
Více na novém webu Jerevanu www.jerevanslavicin.cz.

Policie Èeské republiky
dopravní zpravodajství
záøí - øíjen 2006
pøehled dopravních nehod
celkem dopravních nehod .................................................. 4
smrtelné zranìní ................................................................ 0
tìké zranìní...................................................................... 2
lehké zranìní...................................................................... 3
zpùsobená škoda v tisících Kè.........................................280
podnapilí øidièi .................................................................... 3

Opìt podnapilý øidiè
Dne 16. 9. 2006 ve 22:20 hodin provádìla hlídka OOP Slavièín silnièní
kontrolu ve Slavièínì-Hrádku na Vlárské Dráze na ulici Hrádecká. V uvedené dobì byl pomocí èerveného svìtla zastavován motocykl zn. Harley.
Øidiè se spolujezdkyní byli viditelnì bez ochranné pøilby a velmi hlasitì
hrála z motocyklu reprodukovaná hudba. Øidiè nezastavil a snail se hlídce
ujet. Ve slepé ulièce se dostal do pasti a nemìl úniku. Byla provedená
dechová zkouška u øidièe pomocí pøístroje Dräger s výsledkem 1,08 promile. Byl naøízen odbìr krve a lékaøské vyšetøení, kterému se øidiè odmítl
podrobit. Za tento pøestupek øidièi hrozí pokuta ve správním øízení 25 000
a 50 000 Kè a zákaz øízení a na 2 roky.

Strana 7
na místo bylo zjištìno, ze na silnici ze Slavièína do Vlachovic došlo k velmi
tìké dopravní nehodì dvou osobních aut zn. Ford a Š Superb. Mladý
øidiè fordu nezvládl svùj vùz ve vysoké rychlosti a pøi prùjezdu zatáèkou
pøejel do protismìru, kde èelnì narazil do vozu Škoda. Po silném nárazu se
utrhl motor v mladíkovì autì a celý vùz se pøetoèil o sto osmdesát stupòù.
Škodovka po nárazu havarovala do pøíkopu u cesty. Pøedbìnì zmìøená
brzdná dráha vozu ford byla a do nárazu 46 metrù. Mladý øidiè utrpìl velmi
váná zranìní a otevøenou zlomeninu nohy. Z jeho zdemolovaného vraku
ho museli hasièi vyprostit pomocí speciálního hydraulického zaøízení. Po
vystøihnutí obou dveøí bylo uvolnìno sevøení nohou a mladík byl vytaen
ven. Okamitì byl pøedán lékaøùm zdravotnické záchranné sluby a odvezen do nemocnice k hospitalizaci i další nezbytné lékaøské péèi. Ve voze
Škoda cestovaly dvì osoby. Obì utrpìly jen lehèí zranìní, a to pøedevším
díky aktivaci nejen pøedních airbagù, ale také boèních hlavových airbagù.
Oba vozy také hasièi zajistili proti pøípadnému poáru. Dopravní nehoda si
vyádala úplné uzavøení silnièního tahu. Veškerá doprava
byla
odklonìna, uzávìra trvala 3 hodiny.

Krátce po krádei byl pachatel policisty zadren
Dne 11. 10. 2006 po 23:00 hodin odcizil 35letý mu pøed restaurací na
ulici Osvobození ve Slavièínì neuzamèené horské jízdní kolo, èím
neopatrné 19leté majitelce zpùsobil škodu ve výši 6 000 Kè. Dívka ihned
odcizení kola nahlásila na linku 158 a policisté zaèali po pachateli pátrat.
Krátce na to ho policisté z Obvodního oddìlní Policie Slavièín zadreli
v nedalekém baru i s odcizeným kolem, které poté bylo vráceno zpìt
majitelce. Dalším šetøením policistù bylo zjištìno, e tento mu byl za
stejný èin ji v posledních tøech letech potrestán. Proto byl pøevezen na
Okresní øeditelství Policie ÈR Zlín a zde umístìn do policejní cely. Dne
12. 10. 2006 v dopoledních hodinách bylo tomuto pachateli sdìleno
podezøení ze spáchání trestného èinu krádee, za co mu hrozí penìitý
trest nebo odnìtí svobody a na dva roky.
Mjr. Bc. Vratislav Hruška, vedoucí oddìlení

Nové rentgenové pracovištì
ve slavièínské nemocnici

Policisté z OOP Slavièín nasadili vlastní ivot, aby chytili lupièe
Pouhých tøicet minut staèilo našim policistùm, aby zadreli
nebezpeèného pachatele dùvodnì podezøelého z loupee. Se zbraní
v ruce pøepadl banku v centru Valašských Klobouk a utekl i s lupem.
Operaèní dùstojníci okamitì vyhlásili pátrací akci, pøi které se bìhem pùl
hodiny podaøilo dvìma kriminalistùm ze Zlína a policejní hlídce ze
Slavièína dopadnout ozbrojeného mue. Mue chytili po nebezpeèné
honièce poblí obce Lipina. Pachatel pøelézal pøes ploty nìkolika zahrad a
nereagoval na ádné výzvy policistù, vèetnì varovných výstøelù do
vzduchu. Pátrání relativnì usnadnilo to, e mu byl obleèen v hnìdém
koichu, podle toho jej policisté bezpeènì poznali. Jednalo se ètyøiadvacetiletého mue z Valašských Klobouk, u kterého byla pøi zadrení
zajištìna finanèní hotovost odcizená z banky, vèetnì pistole, kterou
nestaèil pouít. Pøi zásahu nedošlo ke zranìní osob. Podezøelému
loupeníkovi hrozí trest odnìtí svobody v délce trvání dvì a deset let .

Pomoc hasièù a policistù OOP Slavièín a RCPP Brumov- Bylnice
Po velmi tìké dopravní nehodì u Slavièína dne 29. 9. 2006 ve 14:42
hodin byli hasièi a policisté poádáni o pomoc pøi tìké dopravní nehodì
u Slavièína. Na místo vyjely dvì jednotky profesionálních hasièù ze
Slavièína a Valašských Klobouk se dvìma zásahovými vozy. Po pøíjezdu

Dne 4. 10. 2006 probìhlo v Mìstské nemocnici Slavièín oficiální
zahájení provozu novì rekonstruovaného Rtg pracovištì. Zahájení
se zúèastnili i starosta mìsta Ing. Studeník, místostarosta
Ing. Konèický a pøedseda správní rady nemocnice Ing. Kadlec.
Celá rekonstrukce si vyádá investici asi 2.3 mil. Kè, která bude
èásteènì pokryta dotací ze strany Mìsta Slavièín a zbytek formou
splátek z provozu Mìstské nemocnice.
Nový Rtg pøístroj splòuje ty nejpøísnìjší bezpeènosti normy, lépe
se ovládá a zatìuje vyšetøované pacienty mnohem menší dávkou
Rtg záøení ne døívìjší, dnes ji zastaralý typ pøístroje. Bude slouit
jak pro lékaøe nemocnice, tak i pro praktické lékaøe a odborné
lékaøe ve Slavièínì.
MUDr. Libor Palkovský,
øeditel Mìstské nemocnice Slavièín
Touto cestou chceme podìkovat panu primáøi MUDr. Palkovskému,
MUDr. Janštovi, MUDr. Manové a veškerému personálu na interním
oddìlení.
Za pacienty - Mudráková, Šustková, Bubláková dìkuje paní áèková

Slavièínský zpravodaj 11/2006

Strana 8

A ije 4. roèník Pohádkiády!
V pátek 13. a sobotu 14. øíjna se konal ji 3. roèník dìtmi oblíbené
Pohádkiády. Tuto akci, jako ji tradiènì, poøádal dlouhodobì bezvadnì
spolupracující tým Mìstské knihovny a Domu dìtí a mládee ve Slavièínì.
Na dìti nejdøíve èekaly v knihovnických prostorách hry, kvízy, hádanky,
køíovky s pohádkovou tematikou a vùbec soutìe všeho druhu. Souèástí
akce byl i prùvod masek, který se zpìvem procházel mìstem a nesl
transparenty, které zvaly všechny, malé i velké, k návštìvì mìstské
knihovny. V prùvodu šlo mnoho pohádkových masek princezna, pejsek
s koèièkou, Pipi dlouhá punèocha, Zorro mstitel, Lucifer, èarodìjnice
a spousta dalších. Vyrazili jsme z knihovny na Horní námìstí a pak smìrem
na dùm dìtí, kde zaèal další zábavný program. Rozdìlili jsme se do skupin
a soutìili o nejlepší skupinu znalcù pohádek. Vìøte, e i zkušení
pohádkoví „borci“ mìli problém zodpovìdìt správnì všech 50 kvízových
otázek. Veèer samozøejmì probìhla diskotéka s vyhlášením nejlepších
taneèníkù. Závìrem dne bylo oèekávané, a pro nás trochu tajuplné,
pøenocování v domì dìtí.
Vyspali jsme se „do rùova“ a druhý den pokraèovali v soutìení. Èas
však byl neúprosný a neustále nám dýchal na záda. Moná i proto se akce
trochu protáhla - prostì se nám nechtìlo domù.
Všem se spoleènì strávené chvíle moc a moc líbily. Dìkujeme Zdenì
Odehnalové, Gábinì Klabaèkové, Míše Štefaníkové a všem ostatním
pracovnicím domu dìtí a mìstské knihovny, které nám Pohádkiádu
pøipravily. U teï se tìšíme na další roèník - proto i ten nadpis. Škoda jen, e
je to a za rok.
Danuše Konèická, studentka Gymnázia Jana Piveèky Slavièín

Kniha, pøítel èlovìka…
Jako kadým rokem se v týdnu od 2. do 8. øíjna uskuteènila akce, je
v tuto podzimní dobu probíhá ve stovkách knihoven pod názvem „Týden
veøejných knihoven". Zmínìná kulturnì výchovná zaøízení vyuívají tohoto
období k tomu, aby co nejširší veøejnost pozvala k návštìvì svých prostor
skýtajících nejen pøíjemné literární prostøedí, ale také spoustu námìtù, jak
kvalitnì a smysluplnì vyuít volný èas.
Také Mìstská knihovna Slavièín se do øíjnového „Týdne“ aktivnì zapojila
a propagovala ètenáøství jako výzvu všem, kdo touí po vzdìlání, jeho
nositeli jsou právì knihy.
Nejen pro ètenáøe, ale také pro další návštìvníky bylo pøichystáno
mnoství akcí a programù, je mohly ètenáøe upoutat u jenom pouhými
názvy. Posuïte sami: „Kudy a proè do knihovny", „Cesta do knihovny
známì se vine…“, „Pohádkiáda III. - kouzla, èáry, máry, a pohádky jsou
stále s námi!“.
Jako pravidelný návštìvník knihovny jsem ráda zavítala na ji tradièní
veøejné ètení, které probìhlo 4. øíjna pod názvem: „Je to pravda odvìká, e
èetba dìlá èlovìka". Tohoto programu se mohl zúèastnit kadý, kdo mìl
chu pøedstavit svého oblíbeného autora, zajímavý èlánek nebo i ukázku
z vlastní tvorby.
Program zaèínal u od rána. Na základì pøedem pøihlášených tøíd se
postupnì vystøídali áci z II. stupnì ZŠ Vlára a Gymnázia Jana Piveèky
Slavièín, odpoledne druiny základních škol. Celý den postupnì èetli
zájemci z øad ákù, studentù, uèitelù a ostatních pøíznivcù èetby.
Samozøejmostí byli posluchaèi a libovolní návštìvníci.
Od 18:00 hodin patøila knihovna veøejnosti. Veèerního ètení jsem se
zúèastnila jako aktivní ètenáø. Celkem se nás v malém, ale útulném
prostøedí slavièínské knihovny sešlo asi 20 úèastníkù z øad ètenáøù
a pøíznivcù knihovny. Atmosféru ji chladnìjšího veèera a blíících se
podzimních dnù ještì více podtrhla výstava s názvem „Podzim v zahradì",
kde jsme mohli obdivovat krásnì naaranované podzimní ovoce, suché
plody a pøeèíst si mnoho zajímavých nápadù z plejády knih se zahradnickou tematikou.

Jednotícím mottem se v letošním roce stalo heslo „Cesta do knihovny".
Ètenáøský veèer zahájila vedoucí mìstského klubu a knihovny Gabriela
Klabaèková, která poté vtipnì glosovala i mnohé další ukázky a úryvky
z knih rùzných autorù.
Úvodem jsme zavzpomínali na èasy studentské a uèitelské. Paní Marie
Pazourková pøeèetla úryvek z knihy Vìry Noskové pod názvem „Honza
a Jan z opaèných svìtù", ve kterém dochází k porovnání døívìjšího
a souèasného studentského ivota. Paní Jana Polášková èetla velmi
vtipnou báseò s trefným názvem „Ubohý kantor vesnický" (veselé pøíbìhy
ze staré školy od P. Františka Mullera z Provodova. Jako zaèínající
pedagog jsem i já pøispìla svým èlánkem o staré brumovské škole
s názvem „Má-li Ela mámu" od Ludvíka Vaculíka. Uvolnìnou debatu, která
se vytvoøila na ono pedagogické téma však brzy vystøídaly zajímavé
ukázky s rùznorodými tématy lásky, náboenství, váleèných událostí aj.
Napø. sta z knihy Pierse Paula Reada - „Templáøi,“ pøeèetl pan Josef
Floreš. Úryvek byl zamìøen na srovnání náboenství køesanského a
muslimského. Poutavým pøíbìhem o lásce nás zaujal i pan Vlastimil Saòák
z knihy „Prorok - pøíbìh o lásce“. Jeho syn se dotkl tématu našich letcù z II.
svìtové války povídkou „Jak se plaší smrt".
Milým pøekvapením se stala také neèekaná návštìva pana starosty Ing.
Pavla Studeníka, který nám pøi veøejném ètení pøedstavil knihu „Slavièín v
minulosti i v souèasnosti“ vydanou u pøíleitosti oslav 750. výroèí zaloení
mìsta Slavièín. Pan starosta se vyslovil rovnì k otázkám slavièínských
váleèných i pováleèných událostí, literárnì mapovaných v regionálním
oddìlení knihovny, je byly také pøedmìtem veèerní èetby.
Dalším pøíjemným vystoupením se stala humorná ukázka malé sleèny
Silvie Barošové z knihy Nicka Arnolda, svým dramatickým pøednesem
povídky z knihy Karla Èapka „Vìci kolem nás“ zaujala všechny posluchaèe
paní Ladislava Barošová. Velmi pìkný byl i poetický pøíspìvek paní Anny
Zouharové, která zarecitovala básnì své vnuèky (dcery známého reiséra
Bøetislava Rychlíka). To u se však pøiblíila skoro devátá hodina veèerní,
kdy paní Emílie Malíková pøedèítala veselé ukázky starých poøekadel,
rèení a vtipných historek ze ivota starých Valachù. Akademický malíø
Jaroslav Jeøábek pøispìl do spoleèenského dìní po svém - zahrál na
píšalky rùzných druhù a vzpomnìl i svou nedávnou úèast na umìleckém
zájezdu na jihu Švédska, která byla spojena s výstavou jeho umìleckých
prací.
Tento pøíjemný veèer se pomalu blíil ke svému konci. Pøeèetlo se i
mnoho dalších úryvkù, povídek èi fejetonù. Diskuse se pak dotkla i
nejbliších kulturních akcí, které nás ve Slavièínì èekají a také aktuální
otázky umístìní knihovny v Horákovì vile.
Velké podìkování patøí vedoucí mìstského klubu a knihovny paní
Gabriele Klabaèkové, která spolu se svými kolegynìmi pøipravila nejen
krásnou výzdobu a malé obèerstvení, ale hlavnì nás celým veèerem
profesionálnì provázela.
Co dodat závìrem? Snad jen, aby se „cesta do knihovny“ stala
nezbytnou samozøejmostí a pøíjemnou formou aktivního odpoèinku pro
kadého z nás.
Mgr. Anna Jordánová
Gymnázium Jana Piveèky vás srdeènì zve na výstavu

Milan Bouda - koláe a jiné høíèky
3. 11. - 30. 11. 2006 galerie gymnázia
vernisá: pátek 3. 11. v 18 hodin
Hudba: MANTECA

Zlínská vodárenská, a. s. OZNÁMENÍ
Od 1. listopadu 2006 bude ve Valašských Kloboukách, ul. U Náhonu
1006 (pøízemí penzionu u polikliniky) zøízeno nové kontaktní místo pro
obyvatele pøilehlého regionu na vyøizování záleitostí spojených
s èinností vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu.
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Dne 13. listopadu 2006 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí
paní Aneky ŠIMÈÍKOVÉ z Divnic.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

SÒATEK
David Hubáèek a Gabriela Šmotková
Miroslav Døízga a Petra Daòková
Bohumil Janík a Eva Jiroutová
Pavel Hrbáèek a Soòa Škárová
František Marecký a Dagmar Kováøíková
Robert Petrík a Lucia Lukáèová
Pavel Èernota a Hana Barboøíková
Ladislav Nevaøil a Veronika Matulíková
Roman Sáblík a Jana Lysáková
Pavel Boráò a Michaela Perdochová
Robert Mackù a Kamila Kroutilová

ÚMRTÍ
2. 9. 2006 Rudolf Cekiera, 78 let, Rokytnice
5. 9. 2006 Boena Kabelová, 74 let, Bojkovice
28. 9. 2006 Blaena Endelová, 87 let, Hrádek
Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské kronice, podejte
tuto informaci na matrice MìÚ Slavièín, èíslo telefonu 577 341 250,
klapka 53.

Prázdný je domov, smutno je v nìm,
vzpomínky na Tebe zùstaly jen.
Dne 17. listopadu 2006 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí mého manela
pana Aloise STRNADA z Bohuslavic.
Za tichou vzpomínku dìkuje manelka.

Èas plyne, vzpomínky zùstávají.
Dne 19. listopadu 2006 by se doil 75 let
pan Josef BLAHA ze Slavièína.
Stále vzpomínají manelka, dcera a syn s rodinami.

Kdy na Tebe vzpomínáme, stále slzy v oèích máme.
Vzpomínka je jako ivá, snad se na nás z nebe díváš.
Dne 26. øíjna 2006 tomu bylo 20 let,
kdy nás opustil
pan Rudolf LEHOVEC ze Slavièína.
S láskou a úctou vzpomínají manelka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 2. listopadu 2006 uplynulo 15 let od smrti
mého manelka a našeho tatínka
pana Miroslava POLÁÈKA ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku všech kamarádù
a pøátel dìkuje manelka Milada a synové
Miroslav a Milan s rodinami.

Dne 20. listopadu 2006 uplyne 10 let od úmrtí
pana Josefa MOZGVY ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkují manelka
a dcery s rodinami.

Co èlovìk uchová hluboko ve svém srdci,
to nemùe ztratit smrtí.
Dne 23. listopadu 2006 uplynou dva roky,
co nás náhle opustil
pan Pavel KORVAS z Petrùvky.
S lásku a úctou vzpomínají manelka,
synové Michael a Pavel.

Kdo v srdci ije, neumírá…
Dne 5. listopadu 2006 uplynulo 6 let,
kdy nás opustil
pan Jiøí KADLÈÁK ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkují manelka
a dìti s rodinami.

Kytièku kvìtù na Tvùj hrob dáme,
se slzami v oèích vzpomínáme.
Dne 9. listopadu 2006 by se doil 70 let
pan Josef MARCANÍK ze Slavièína.
Dne 15. ledna 2007 vzpomeneme
15. výroèí od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku dìkuje manelka
a synové s rodinami.

Dne 11. listopadu 2006 vzpomeneme
2. smutné výroèí úmrtí
pana Dominika DIATELA z Nevšové.
V prosinci letošního roku by se doil 85 let.
S láskou a úctu vzpomínají dcera Ludmila
s rodinou a syn Miroslav.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a ije s námi dál.
Dne 24. listopadu 2006 a 24. kvìtna 2007 uplyne 10 let,
kdy nás opustili naši rodièe
Marie a Bøetislav HORÁKOVI.
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Nikdo nezemøe, dokud na nìj nìkdo vzpomíná.
Dne 29. listopadu 2006 vzpomeneme
1. výroèí úmrtí
paní Marie ÈECHOVÉ ze Slavièína.
Za tichou vzpomínku dìkují manel Josef,
synové Pavel a Josef s rodinami.
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KULTURA

V mìsíci listopadu jsme vdy oslavovali narozeniny
našich rodièù Josefa RAKA a MARIE RAKOVÉ.

10. 11.

19:00

NESLYŠITELNÝ ØEV UMÌNÍ aneb VERNISÁ
- divadelní pøedstavení
Sokolovna

24. 11.

19:00

SPOLEÈENSKÝ VEÈER k 10. výroèí Nadace Jana Piveèky
Sokolovna

25. 11.

19:30

KRONIKA ANEB CO BYLO A NEBYLO V LETOPISECH divadelní pøedstavení
Sokolovna

VÝSTAVY
do 30. 11.

Dnes u mùeme jenom s láskou vzpomínat.
Tatínek nás navdy opustil 29. listopadu 1991 pøed 15 lety,
maminka v lednu 1994.
Na ty, které jsme mìli rádi, se nedá zapomenout.
Dcery s rodinami
PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme všem za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast pøi
posledním rozlouèení s naší maminkou
paní Hedvikou MARCANÍKOVOU ze Slavièína.
Jménem celé rodiny dcera Vladimíra Kadlèáková

do 11. 1. 2007

14. - 30. 11.

Milan Bouda - KOLÁE A JINÉ HØÍÈKY
Galerie Gymnázia Jana Piveèky

Marcela MICHALÈÍKOVÁ - FANTAZIE
- vosková plastika, olejomalba
Minigalerie Jasmín
Z HISTORIE SLAVIÈÍNSKÉHO ŠKOLSTVÍ
výstava výtvarných prací studentù SOŠ Slavièín-Divnice
Galerie Radnice

PØIPRAVUJEME NA PROSINEC
1. 12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
- tradièní mìstská slavnost, kulturní program,
vánoèní trhy, ohòostroj a DÌTSKÝ VÁNOÈNÍ
JARMARK na Horním námìstí

Dìkuji za vzornou péèi a pìkný pøístup po dobu léèení naší
maminky Aloisie Deklevové v Mìstské nemocnici ve Slavièínì,
pøedevším panu primáøi MUDr. Palkovskému a sestøièkám.
Za celu rodinu dìkuje dcera Jaroslava.

Realizované akce

27. listopadu 2006 oslaví Nadace Jana Piveèky
10. výroèí svého zaloení.
Pøi této pøíleitosti pøipravujeme pro veøejnost spoleèenský veèer,
který se uskuteèní
v Sokolovnì ve Slavièínì.
V programu vystoupí pìvecký sbor
ze Slavièína,
skupina
Gymnázia Jana Piveèky,
a další.
Ludvík Vaculík spolu s cimbálovou muzikou
Prùvodní slovo bude mít
Po skonèení programu bude moné se dál pobavit
u cimbálu a sklenky dobrého vína.
Vstup je volný.
V pøípadì zájmu bude moné nadaci podpoøit na místì.
V pøedsálí bude výstava fotografií mapujících deset let èinnosti
nadace a samozøejmì nebude chybìt ani obrazové pøedstavení
jejího zakladatele pana Jana Piveèky.

Nový pøechod pro chodce v Hrádku.

Minigalerie JASMÍN
Vás zve na výstavu

Marcely MICHALÈÍKOVÉ
- vosková plastika - olejomalba
pod názvem FANTAZIE.
Prodejní výstava potrvá do 11. ledna 2007.

Dìtský vánoèní jarmark
Nadace Jana Piveèky v letošním roce pøipravuje
Dìtský vánoèní jarmark ve spolupráci s Mìstem Slavièín jako souèást
tradièního Rozsvìcování vánoèního stromu.

Výtvarná soutì
bude letos na téma "Mùj vánoèní sen". Obrázky pøineste s sebou
a odevzdejte ve dvoøe Mìstského muzea, kde budou vystaveny.

.

Na obchodním domì vyrùstá nová støecha.

Slavièínský zpravodaj 11/2006

Strana 11

FOBOS - finanènì obchodní sluby
Slavièín nabízí:
-

hypotéky a úvìry ze stavebního spoøení s akceptací zástavy a
100 % obvyklé ceny nemovitosti
výhodné úvìry pro mladé do 36 let od Státního fondu rozvoje
bydlení poøízení nové nemovitosti ve výši 300 000,- Kè
rekonstrukce ji vlastnìné nemovitosti ve výši 150 000,- Kè
úvìry bez ruèitele, bez zástavy nemovitosti a do výše 300 000,Kè na stavební úèely eventuelní koupi bytu, RD
úvìry na opravy bytových domù s pøíspìvkem ÈMZRB
stavební spoøení (výbìr ze 4 stavebních spoøitelen) i pøípadné
vyøízení úvìrù
penzijní pøipojištìní (výbìr ze 4 PF)
pojištìní RD a domácností (výbìr ze 3 pojišoven)
pojištìní úvìrù
pojištìní osob a dìtí
investice do zajištìní fondù HSBC (podzimní tranše)
minimální investovaná èástka 5000 USD, GBS, EUR
zprostøedkovatelská èinnost v oblasti realit
nabídka a prodej nemovitostí, vè. zajištìní všech náleitostí i
zafinancování obchodu

úprava provozní doby
- kanceláø v budovì Potravin u Pinïákù I. poschodí:
po: 9,30 - 11,30
út: 9,30 - 11,30

13,30 - 15,30
13,30 - 15,00

tel. 775 985 101 I. Šimonù,
602 709 773 V. Mudráková
st:
èt:

-------13,30 - 15,30
objednaní

tel. 737 103 472 A. álková

Firma SMART FINANCE, a.s.

AUTOSERVIS - ZEKA

hledá

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

obchodního zástupce.
Poadavky: bezúhonnost
ivnostenský list
ØP sk. B + osobní automobil

Kontakt: tel. 774 780 005

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

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

PNEUSERVIS
?

zimní pneu
- Amtel, Sava, Barum, Fulda, Kleber, Goodyear, Michelin
- slevy na vybrané pneu

Informace v prodejnì
HRAÈKY - PAPÍR - SPORT

- Vaclovi

Obchodní dùm Slavièín
Tel.: 737 278 404

Tel.: 577 341 267, 577 343 818

mobil: 731 561 912

e-mail: zekacz@zekacz.cz
Provozní doba:

www.zekacz.cz
Po - Pá: 7.00 - 17.00 hodin
So:

8.00 - 12.00 hodin
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PØIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2006 V SOKOLOVNÌ
l ètvrtek 2.
17 a 20 hodin
RYCHLE A ZBÌSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA - Tokijský svìt nelegálních závodù je cílem Seana
Boswela - absolutního outsidera, který vidí v nelegálních automobilových závodech
jediný zpùsob, jak utéct pøed tíivou realitou svìta sešnìrovaného konvencemi
a nesmyslnými zákazy. Tím si ovšem proti sobì poštve øadu oficiálních autorit, které
ho po jednom velmi nepøíjemném karambolu chtìjí poslat do vìzení... Premiéra
amerického thrilleru. Vstupné 60 + 1 Kè
lnedìle 5.
15 hodin - bijásek
AUTA - Kdy se zaèínající, avšak velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen
bìhem cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst neoèekávanì zatoulá do ospalé
Kardanové Lhoty u Silnice 66, nauèí se, e opravdová radost ze ivota se neskrývá
za cílovou rovinkou, ale na cestì k ní. Auta ze Lhoty, s nimi se v prùbìhu svého
putování napøíè Amerikou seznámí, mu ukáí, e na svìtì existují i dùleitìjší vìci
ne trofeje, sláva a sponzoøi. Americká kreslená komedie v èeském znìní. Vstupné
10 + 1 Kè

Raspeho z roku 1785 je skuteènou pastvou pro oèi, uši a mysl. Pøíbìh zaèíná
v XVIII. století v malém mìsteèku, které je neustále okupováno Turky, a kde hraje
malá herecká spoleènost na zakázku pro ministra války a jeho pøátele hru
o fiktivních dobrodrustvích Barona Prášila. Bìhem pøedstavení však do sálu
vstoupí starý voják, který o sobì tvrdí, e je pravým Baronem Prášilem. Tento Baron
Prášil pak zaène pøedvádìnou hru uvádìt na správnou míru. Vyprávìní Barona
Prášila tak spojuje jednotlivá pozoruhodná dobrodruství, která Baron proil
spoleènì se svými kamarády. V nádherné výpravì a s pouitím filmových trikù se
tak vypravíme horkovzdušným balónem na Mìsíc, ocitneme se v aludku moøské
obludy nebo poznáme stromy okurkovníky a vínová moøe. Vstup zdarma
lètvrtek 23.
20 hodin filmový klub
SAMARITÁNKA - Provokativní úvaha reiséra Kima Ki-Duka o svìteckém rozmìru
prostituce a o tom, jak je tìké, kdy otec musí nechat dceru odejít z domova,
ocenìná Støíbrným medvìdem z Berlína. Premiéra korejského psychologického
filmu. Vstupné: èlenové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè

lnedìle 5.
17 a 20 hodin
ENA VE VODÌ - Z Modrého svìta, ve kterém ijí víly, se k nám dostala jedna z nich…
Pohádkovì fantastický pøíbìh Nighta Shyamalana, tvùrce filmù „Šestý smysl“
a „Vesnice“ o správci domu, který zachrání pùvabnou mladou enu, aby zjistil, e jde
vlastnì o pohádkovou bytost, která si z našeho svìta hledá cestu domù. Premiéra
amerického fantastického mysteriózního dramatu. Vstupné 60 + 1 Kè

lnedìle 26.
17 a 20 hodin
RYTÍØI NEBES - Akèní drama z atraktivního prostøedí stíhacích pilotù 1. svìtové války.
Dobrodruství Lafayettovy eskadry tvoøené mladými americkými piloty, kteøí se
dobrovolnì pøihlásili do bojù ve Francii. Akèní zábìry leteckých sekvencí byly
vytvoøené pomocí nových digitálních kamer a technologických postupù. Premiéra
amerického váleèného dramatu. Vstupné 60 + 1 Kè

lètvrtek 9.16 hodin film a škola Filmy Terryho Gilliama
KRÁL RYBÁØ - Arogantní a sobecký rozhlasový diskokej Jack Lucas se dostane do
tìké deprese, kdy zjistí, e nepøímo zavinil smrt nìkolika lidí. O tøi roky pozdìji
pracuje ve videopùjèovnì, její majitelka Anne Napolitanová se o nìho stará.
V jedné ze svých sebevraedných nálad je u Manhattanského mostu zachránìn
Parrym, bývalým profesorem historie, který ivoøí na pokraji spoleènosti. Parry se
chová jako blázen. Ve svých pøedstavách je ohroován zlovìstným Rudým rytíøem
a snaí se pøesvìdèit Jacka, e jeho úkolem je získat Svatý Grál, schovaný v domì
miliardáøe Carmichaela. Kdy Jack zjistí, e Parryho manelka byla mezi obìmi, za
jejich smrt se cítí zodpovìdný, snaí se bývalému profesorovi pomoci. Seznámí
nesmìlého Parryho s dívkou jeho snù, osamìlou sekretáøkou Lydií. Po první
schùzce s Lydií je Parry pøepaden nìkolika násilníky a konèí v nemocnici. Jack,
který dostal novou chu k ivotu, se chce vrátit ke své bývalé práci. Navštíví Parryho
v nemocnici a nalezne ho v katatonickém stavu. Jediný zpùsob, jak ho zachránit, je
pøinést mu Svatý Grál. Jack se v noci vydává do miliardáøova sídla jako lupiè...
Vstup volný

lètvrtek 30.
17 a 20 hodin
BÍLÁ MASAJKA - Na konci dovolené v Keni se Carola (Nina Hoss) setká
s Lemalianem (Jacky Ido), váleèníkem z kmene Samburu, který se svými zbranìmi
a v tradièním kmenovém obleku pùsobí strhujícím dojmem. Fascinovaná Carola se
do nìj bláznivì zamiluje, co má fatální dùsledky. Carola se rozhodne zapomenout
na svùj pøedešlý ivot ve Švýcarsku a s obrovskou energií se snaí pøekonat
všechny pøekáky odlišné civilizace a zaèít v Africe nový ivot. To, co povaovala za
nejvìtší lásku ve svém ivotì, se však zmìní v utrpení - v dobrodruství mezi
nebem a peklem, v jeho prùbìhu si sáhne a na dno sil... Film reisérky Hermine
Huntgeburth podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmann vznikal pøímo
v keòských reáliích. Snímek vypráví skuteèný pøíbìh mladé eny, která se snaí
zdolat bezpoèet pøekáek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát prùchod své
ivotní lásce. Premiéra nìmeckého filmu. Vstupné 60 + 1 Kè

lètvrtek 9.
20 hodin filmový klub
DOO WOP - Ziggy, typický paøíský floutek v klobouèku a s cigárem vìènì visícím
v koutku úst, se vzbudí a jako kadé ráno vyrazí do nedalekého bistra. Pak se vydá
za pøítelem, setká se s dalšími kamarády, v kuchyni místní restaurace, náhodou
potká bývalou lásku, která ho pøed èasem opustila, a nakonec se seznámí s Majou,
zpìvaèkou, je se iví jako barmanka. Ziggi sní o tom, e se stane hudebním
producentem a mana-erem kapely, která bude jednou hrát v paøíské Olympii - je to
však pouhý sen. Ve skuteènosti kapela hraje jenom obèas ve špinavých malých
klubech a sám Ziggy dluí spoustu penìz a musí se skrývat pøed svými vìøiteli.
Premiéra francouzského filmu.
Vstupné: èlenové Filmového klubu 20 + 1, ostatní 60 + 1 Kè
lnedìle 12.
17 a 20 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUE - Bludný Holanïan, Kraken a poøádných
pár beèek rumu v nadupaném pokraèování pøíbìhu kapitána Jacka Sparrowa,
krásné Elizabeth a zásadového Willa. Premiéra amerického dobrodruného filmu.
Vstupné 60 + 1 Kè
lètvrtek 16.
9 hodin
filmové pøedstavení pro mateøské školy
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOÈIÈCE - Pásmo krátkých filmù pro dìti mateøských škol.
Vstup zdarma - hradí Mìsto Slavièín.
lètvrtek 16.
17 a 20 hodin
GARFIELD 2 - Garfield je stále stejná tlustá nevrlá a vázaností na lasagne a vùbec
jakékoliv jídlo trpící koèka. Vlastní svého majitele Jona Arbucklea a ije si celkem
spokojenì doma v Americe. Od prvního dílu se ji sil s „pitomým“ psem Odiem
a myslí si, e nic horšího ne pondìlí jej nemùe potkat. Jene se mýlí, protoe Jon
jede do Británie a Garfielda vezme s sebou. Shodou okolností Garfield vypadá
pøesnì jako královská koèka zdìdivší nádherný hrad a za ni je také zamìnìn...
Volné pokraèování „Garfielda 1“. Premiéra americké komedie. Vstupné 60 + 1 Kè
lnedìle 19.
15 hodin
bijásek
SKOKANOVA DOBRODRUSTVÍ - Na exotických pláích Floridy se odehrává ten
nejdobrodrunìjší pøíbìh delfína Filipa a jeho pøátel. Americký film v èeském znìní.
Vstupné 10 + 1 Kè.
lnedìle 19.
17 a 20 hodin
SEXY PISTOLS - Potkaly se jen proto, e z nich jeden obzvláštì nechutný slizoun
udìlal sirotky. A ony se rozhodly jak jinak-, e mu to vrátí. Penelope Cruzová
a Salma Hayeková bojují za rodinnou èest a mexickou pùdu v premiéøe
francouzského dobrodruného filmu. Vstupné 60 + 1 Kè
lètvrtek 23.
16 hodin
film a škola Filmy Terryho Gilliama
DOBRODRUSTVÍ BARONA PRÁŠILA - Tento film inspirovaný knihou Rudolpha Ericha

Pod sloganem ART KINO uvádí jsou zaøazeny filmy urèené pøedevším
nároènìjším divákùm. Zmìna programu vyhrazena. Tituly s neuvedenou jazykovou verzí jsou v pùvodním znìní s titulky.
Informace o programu na telefonu 577341108, www.luhacovske-zalesi.cz.

GaGa Brno

Zdeòka Korèiána

NESLYŠITELNÝ ØEV UMÌNÍ aneb VERNISÁ
v pátek 10. listopadu 2006 v 19.00 hodin

zve všechny pøátele divadla a nejširší veøejnost
na pøedstavení hry Járy Pinïáka:

KRONIKA ANEB CO BYLO A NEBYLO V LETOPISECH.
Sokolovna ve Slavièínì, sobota 25. 11. v 19:30 hodin.
Moc se na vás tìšíme. Paøezáci.

TVD Technická výroba, a.s., se sídlem Rokytnice 203, 763 21 Slavièín
pøijme do pracovního pomìru: Chemik ekolog
Poadavky:
1. VŠ/ÚSO vzdìlání v oboru
2. Znalost environmentální legislativy
3. Øidièský prùkaz sk. B
4. Základní uivatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel)
5. Flexibilita
6. Schopnost improvizace
7. Vysoké pracovní nasazení
8. Ochota cestovat
9. Aktivní znalost anglického nebo nìmeckého jazyka výhodou
Nástup: ihned
Dále nabízíme volná místa v technických funkcích ve strojírenské výrobì pøi
zpracování plechù
(mistøi, technologové). Nabízíme zajímavou práci,
zamìstnanecké výhody, monost dalšího vzdìlávání. Informace na tel.
577051518. V pøípadì zájmu zašlete ivotopis na adresu firmy, event. faxem na
è. 577343792 nebo na adresu a.stefanikova@tvd.cz sdìlením, zda souhlasíte
s uloením Vašich dat do interní firemní databáze uchazeèù.
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