
Hlášení m ěstského rozhlasu – st ředa 25. července 2018 

(10.00 a 16.00 hodin) 

 

 

 Upozorňujeme občany, že v období od 30. července do 31. srpna 

bude na místní komunikaci „nám. Mezi Šenky“ ve Slavičíně probíhat 

dlouhodobě plánovaná rekonstrukce vodovodu. Plánovaná 

rekonstrukce bude probíhat za plné uzavírky místní komunikace 

„nám. Mezi Šenky“, a to od Pizzerie steak GRUNT až po kadeřnictví 

Salon Fashion. Pěší přístup do jednotlivých objektů nebude omezen, 

vjezd do plné uzavírky bude povolen pouze pro zásobování, vozům 

zajišťujícím svoz odpadu a složkám integrovaného záchranného 

systému. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových 

stránkách města Slavičína a Facebooku. 

 

 Upozorňujeme občany, že ve středu 1. srpna v době od 7.30 do 

16.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutím 

budou dotčeny tyto ulice nebo jejich části: Cihlářská, Divnická, 

Družstevní, Hrádecká, Hrnčířská, Ke Snožku, L. Výducha, 

Luhačovská, Mladotická, Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, 

Nádražní, Osvobození, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Příčná, 

Sedlářská, Spojovací, U Mlýna, Úvoz, Za Humny, Za Školou, Za 

Zemánky, Zámečnická, Žižkovská, Kolelač. Podrobnější informace 

o číslech popisných a firmách, kterých se vypnutí týká, naleznete 

v Aktualitách na webových stránkách města Slavičína. 

 

 Zveme Vás na další divadelní představení z cyklu Léto s divadlem. 

Ve středu 25. července od 21.00 hodin můžete navštívit divadelní 



představení Útěk na nádvoří městského muzea a ve čtvrtek  

26. července od 21.00 hodin slovenskou komedii Ženský zákon 

rovněž na nádvoří městského muzea. Závěrečným představením 

Léta s divadlem bude derniéra konverzační komedie Záměna, 

kterou můžete zhlédnout v pátek 27. července od 21.00 hodin na 

letní scéně Zámeckého parku.   

 

 Letní kino Slavičín Vás zve na film Tři billboardy kousek za 

Ebbingem, který se bude promítat v neděli 29. července od 21.00 

hodin na letní scéně Zámeckého parku. Zároveň Vás zveme na film 

pro děti Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu, který můžete 

zhlédnout v úterý 31. července od 21.00 hodin. 

 

  


