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SLAVIČÍNSKÝ
Cyklostezka Slavičín – Hrádek se bude realizovat

Městský klub a infocentrum Slavičín Vás
co nejsrdečněji zve na tradiční výstavu

potvrdit. Finanční prostředky jsou zajištěny,
podařilo se uzavřít dohody se všemi vlastníky pozemků a probíhá stavební řízení.
Na konci března 2010 bychom měli mít
k dispozici pravomocné stavební povolení.
Následovat bude samozřejmě potřebné výběrové řízení na dodavatele a realizace stavby.
Jen pro připomenutí – cyklostezka povede
od mostu na ulici Příčné pravobřežně Říky
a vyústí na krajskou komunikaci č. II/488
u silničního mostu za domy s pečovatelskou
službou v Hrádku.
Celkové náklady by měly dosáhnout
výše 5,8 mil. Kč, předpokládaná dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury by
měla činit 3,8 mil. Kč. Náklady a výši dotace, stejně jako dobu dostavby cyklostezky,
bude možno upřesnit až po provedeném
výběrovém řízení. Rádi bychom, aby stavba
byla hotová co nejdříve, abychom ji všichni
stihli pořádně projet ještě v letošním roce.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

VALAŠSKÝ KUMŠT
PRO RADOSŤ
AJ UŽITEK

Ilustrační foto
V lednovém čísle zpravodaje jsme
avizovali, že se podařilo zajistit ﬁnanční
prostředky na realizaci cyklostezky Slavičín
– Hrádek. V současné době lze tuto informaci

Noví držitelé
zlaté medaile
Medaile se neun
dílí jen ve sporttu,
ale také v jiných
h
oblastech lidskéé
ý
činnosti. Český
čer vený kříž
uděluje medailee
ánprof. MUDr. J. Já
í
ského těm, kteř
k
č b
ří ě k ý h
dosáhli určitého počtu
bezpříspěvkových
odběrů krve. Dárci krve zachránili miliony
lidí a mnozí další budou v budoucnu na
dárcích krve závislí. Nezištná pomoc druhému patří mezi nejvyšší lidské morální
hodnoty a humánní gesta.
Proto chceme alespoň touto formou
poděkovat těm našim spoluobčanům, kteří
dle sdělení Českého červeného kříže dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů a stali se
tak držiteli Zlaté Jánského plakety.
Jsou jimi naši občané Vladimír Zelíska,
Pavel Vašička a Vlastimil Šála.
Jim patří naše díky a také přání, ať jim
život alespoň zčásti splatí to, co dělají pro
druhé. Ing. Jaroslav Končický, starosta

v pátek 19. března 2010
od 9 do 17 hodin
v sále Sokolovny ve Slavičíně.
Na kumštu můžete vidět
tradiční i netradiční zdobení kraslic,
perníků
 pletení z proutí, vlny, oplétání demižónů, vyřezávání ze dřeva, drátování hrnců
a ochutnat domácí a slovenské
 buchty, chleba, kyselicu, zdravé
pomazánky
Přijďte se podívat a inspirovat před výrobou velikonočních ozdob.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Akce je podpořena z Fondu kultury
Zlínského kraje.

Změny v jízdních řádech
Od 7. 3. 2010 dojde k následujícím
změnám:
1. uspíšení spoje 21 na lince 820345
Slavičín, Lukšín – Bojkovice, žel. st.
o 25 minut. (Nyní: odjezd v 9.25 do Bojkovic, žel. st., příjezd do Bojkovic v 10.05)
Nově: odjezd ze Slavičína v 9.00, příjezd do Bojkovic, žel. st. v 9.40. Přípoj v Bojkovicích na vlak Os 4336 do Uherského
Hradiště (odjezd vlaku z Bojkovic v 9.45).
2. uspíšení spoje 44 na lince 820345
Bojkovice, žel. st. – Slavičín,Lukšín
o 40 minut. (Nyní: odjezd v 9.20 do Slavičína, Lukšín, příjezd v 10.00)
Nově: odjezd z Bojkovic v 8.40, příjezd
do Slavičína, Lukšín v 9.20. Přípoj v Bojkovicích od vlaku Os 4333 z Uherského
Hradiště (příjezd vlaku do Bojkovic v 8.34).
Ing. Zdeňka Vogeltanzová,
Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s. r. o.

Oznámení o ppřerušení
dodávkyy el. energie
g
E.O
ON Česká republika, s. r. o., ozn
namu
uje,
že ve dneech 9. a 11. března 20
010 v do
obě
od
d 8 do
o 15 hodin dojde z důvod
du prací na
síti k odp
pojení elektřiny ve střřed
du ob
bce
Neevšov
vá..

Foto: Tomáš Heczko

Svoz tříděného odpadu
Plasty (žluté pytle) 10. 3.
Papír (modré pytle) a nápojové kartony
(oranžové pytle) 24. 3.
Pro upřesnění případných nesrovnalostí
uvádíme i svoz SKO:
v sudé týdny se sváží
v pondělí: Nevšová, Slavičín – ﬁrmy, Hrádek – bytovky a ﬁrmy,
v úterý: Slavičín – sídliště Vlára a Malé Pole.
V liché týdny se sváží
v pondělí: Slavičín – byt. družstvo, sídliště
Vlára a Malé Pole, Hrádek a Divnice,
v úterý: Slavičín (mimo sídliště).

www.mesto-slavicin.cz
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Kam s odpadem od 1. března 2010
V únorovém čísle Slavičínského zpravodaje jste byli informováni o provozu
sběrných dvorů v areálu SMS, s. r. o., v ulici
Pod Kaštany a sběrného dvora U Zahrádek
(za kotelnou Malé Pole).
Upřesňujeme tuto informaci s tím, že
sběrný dvůr zůstává pouze v areálu SMS,
s. r. o. a za kotelnou Malé Pole lze odpad
odložit nebo odevzdat!
OBČANÉ – nepodnikající fyzická osoba
starší 15 let s trvalým bydlištěm na území
města Slavičín
 1. Sběrný dvůr v areálu SMS, s. r. o., Pod
Kaštany 50 zajišťuje sběr
zbytkového odpadu – co nezařadíte do
výše uvedených skupin, patří do popelnice
na směsný odpad!

nebezpečného odpadu – zářivky, baterie,
akumulátory, léky, barvy, lepidla, motorové
oleje a nádoby jimi znečištěné, kapalné i tekuté
chemikálie, pesticidy…
 využitelného odpadu – papír, lepenka,
sklo, plasty, kovy...

použitého elektrozařízení – televize, ledničky, jiné nefunkční elektrozařízení, počítače...
bioodpadu – zeleň ze zahrad či údržby
zeleně, posekaná tráva, listí, ořezané větve…
objemového odpadu – starý nábytek, umyvadla, toalety, kuchyňské linky...
 stavebního odpadu – stavební suť, vysklená
okna... (bezplatně 125/kg/občana/rok, zbytek
zpoplatněn 1 200 Kč/tunu, vč. DPH)
 2. V areálu za kotelnou Malé Pole může
občan odložit výše vyjmenované odpady

Zprávy z radnice

Rada města Slavičín na své 82., 83. a 84.
schůzi mj.:
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby – vypracování kompletní žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česko-Slovensko v prioritní ose 2,
na akci: „Protipovodňová opatření a varovný
systém Říka – Vlára – Váh, II. etapa“, za cenu
obvyklou ve výši 35 000 Kč uchazeči Luhačovské Zálesí, o. p. s., Slavičín,
 o výběru nejvhodnější nabídky a zadání
zakázky malého rozsahu na služby:
- Restaurování kamenného kříže před zvonicí
v Nevšové uchazeči Radomír Vavruša, Brno,
za cenu obvyklou ve výši celkem 60 000 Kč,
- Restaurování kamenného kříže nad kaplí
v Nevšové uchazeči Josef Krososka, Vracov,
za cenu obvyklou ve výši 21 120 Kč,
 o výběru nejvhodnější nabídky a zadání
zakázky malého rozsahu na služby:
Oprava kaple P. Marie ve Slavičíně uchazeči
AG Staving, s. r. o., Slavičín, za cenu obvyklou
ve výši 119 975 Kč.

Zastupitelstvo města Slavičín na svém
XX. zasedání mj.:
 schválilo
 podání žádosti o finanční příspěvek
v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce
SR-ČR 2007-13 za účelem realizace projektů
„Protipovodňová opatření a varovný systém
Říka – Vlára – Váh, II. etapa“ a „Spoloční
bezpeční susedia“,
uzavření smlouvy mezi městem Slavičín
a Zlínským krajem o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou,

podání žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace na realizaci
projektu „Vědeckotechnický park Slavičín
II – investiční část“.

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.
Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Informace k podání přiznání k dani z příjmů
Finanční úřad v Luhačovicích bude
v době výběru daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009, tj. v průběhu měsíce března
2010, poskytovat veřejnosti informace a nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému
splnění podání daňového přiznání.
Služba bude zahrnovat zejména:
distribuci daňových přiznání,
poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání,
převzetí daňových přiznání a případnou
kontrolu jejich formální správnosti.
Na Městském úřadě ve Slavičíně bude
služba poskytnuta:

Dne 18. března 2010, tj. ve čtvrtek, v době
od 8.00 do 16.00 hod.
Dne 26. března 2010, tj. v pátek, v době
od 8.00 do 16.00 hod.
Na Finančním úřadě v Luhačovicích
bude služba poskytována od 1. 3. do 31. 3.
2010 v pracovních dnech v následujících
hodinách:
V období od 1. 3. do 19. 3. 2010 v úřední
dny od 8.00 do 17.00 hod., mimo úřední
dny v obvyklých provozních hodinách
podatelny FÚ.
V období od 22. 3. do 30. 3. 2010 každý
pracovní den od 8.00 do 17.00 hod.
Dne 31. 3. 2010 od 8.00 do 18.00 hod.
Jarmila Zahradníková, FÚ Luhačovice

mimo nebezpečný odpad, který lze odevzdat
ve sběrném dvoře SMS, s. r. o., Pod kaštany
50, Slavičín.
PODNIKATELÉ – odevzdávání odpadů je
zpoplatněno
na skládce odpadů – 1 250 Kč/tunu
odpadu (1 500 Kč/tunu vč. DPH)

ve sběrném dvoře – 2 000 Kč/tunu odpadu
(2 400 Kč/tunu vč. DPH)
Provozní doba zůstává beze změny – podle
únorového Slavičínského zpravodaje.
Při odevzdání odpadů ve sběrném dvoře SMS, s. r. o., Pod Kaštany můžete taky
zakoupit např. :
hutní materiál (jekle, kulatinu, pásovinu
aj.)
stavební materiál (štěrky, písky, kamenivo, betonové výrobky aj.)
Karel Garaja, Služby města Slavičína

Příspěvek na provoz
motorového vozidla
Pracovnice sociálního odboru Městského
úřadu Luhačovice budou na Městském úřadě ve Slavičíně (místnost č. 208 v přízemí)
přebírat žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla na kalendářní rok 2010.
Termín:
pátek 9. 4. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
K ověření předložte následující doklady:
velký technický průkaz,

občanský průkaz držitele vozidla a zdravotně postiženého občana,
průkazku mimořádných výhod (ZTP,
ZTP/P),

listinu o ustanovení opatrovníka (pokud
je opatrovník stanoven soudem).
Formuláře žádostí o příspěvek na provoz motorového vozidla jsou k dispozici na
sociálním odboru MěÚ Luhačovice (tel.:
577 197 277) a na odboru sociálních věcí
MěÚ Slavičín (tel.: 577 004 840).
Na MěÚ Luhačovice se budou žádosti
přebírat v průběhu celého roku 2010.
Jarmila Lišková,
vedoucí OSV MěÚ Slavičín

Město Brumov-Bylnice
nabízí k pron
nájmu
u nebytové
é prostory
o výměřee 57 m2 v patře ob
bjektu
Městského zdravvotnického sttřediska
Brumo
ov-Bylnnice č. p. 118
89
na pozemku parc. č 286 v k. ú. Brumov
za cenu 400 Kč/m2/rrok + provozzní náklady.

MO Český svaz žen Slavičín pořádá

JARNÍ DĚTSKÝ
BAZÁREK
ve dnech 25. – 26. března 2010
od 12 do 18 hodin v Orlovně.
Pozor, bereme pouze do 30 kusů.
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Ptají se lidé…
Na ulici Květná se parkuje na chodníku,
na veřejné zeleni, ulice je rok od roku ošklivější. Proč s tím něco neuděláte?
Nešvar parkování na zeleni nebo na
chodníku se samozřejmě snažíme vymýtit.
Pokud se na Květné ulici takto parkuje,
pak je věcí městské policie, aby zasáhla.
Velitel policie dostal za úkol parkování
na této ulici prověřit. Květná ulice je dnes
obousměrná, ale její šířkové poměry tomu
neodpovídají. Částečným řešením by mohlo
být zjednosměrnění ulice, což se ale v minulosti nesetkalo s kladným ohlasem občanů.
Navíc ani při jednosměrném provozu zde
na komunikaci vozidlo stát nemůže, protože
vedle něj nezůstane dostatečně široký jízdní
pruh na objíždění. Vozidla dnes tedy na
komunikaci stát nesmí. To ale rozhodně
neopravňuje řidiče, aby parkovali na chodnících či veřejné zeleni.
Opravu by si zasloužil nejenom chodník
a komunikace na této ulici, ale i povrch
ulic Ševcovská a Jasmínová. Bohužel ale
na provedení oprav těchto komunikací
ﬁnanční prostředky v rozpočtu města na
rok 2010 nenajdeme. Propad daňových
příjmů, způsobený stávající ﬁnanční krizí,
způsobuje velké korekce záměrů města a to
nejen v oblasti opravy místních komunikací. Nicméně pokud budou v příštím roce
vyčleněny ﬁnanční prostředky na opravy
místních komunikací, pak by to mělo být
dle mého názoru především v této lokalitě.
Bude letos opravený most v Nevšové
u obchodu? Je to tam velice úzké a pro
chodce nebezpečné.
Projekčně je oprava mostu vyřešena,
máme i potřebné stavební povolení. Náklady
převyšují, spolu s navazujícími úpravami
komunikace na obou stranách, částku 5 mil.
Kč. Protože most tvoří povodňovou překážku, využili jsme možností Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká republika a podali žádost
o dotaci. Jestli budeme úspěšní nebo ne, to
bychom se mohli dozvědět zhruba kolem
poloviny tohoto roku.
Obdobné je to s mnoha dalšími záměry,
na něž se snažíme sehnat ﬁnanční prostředky. V průběhu měsíce března bychom měli
vědět, zda budeme rekonstruovat sběrný
dvůr odpadů v areálu Služeb města Slavičína
či provádět regeneraci zámeckého parku.
Měla by nás čekat oprava autobusové zastávky na sídlišti Vlára a rádi bychom získali
ﬁnance na úpravu veřejného prostranství
před budovou bývalé školy v Divnicích.
Podávat budeme také žádost do Operačního
programu životní prostředí na odkanalizování Divnic. Rádi bychom uzavřeli 5. etapou
projekt regenerace panelového sídliště
Malé Pole. Podali jsme žádost na dotaci na
vestavbu výtahu do budovy Radnice, prav-

děpodobně nás čeká zateplení budov Radnice
a městské nemocnice. Rozhodně budeme
podávat žádost na rekonstrukci veřejného
prostranství před budovou Radnice atd.
Záměrů je mnoho, nicméně jejich realizace
je odvislá od získání dotačních prostředků ať
již z operačních programů EU nebo z národních zdrojů. O tom, jak bude vypadat rozpočet
města na rok 2010, se zmíníme v příštím čísle
zpravodaje.
Jak to bude s opravou Horákovy vily? Kdy
bude konečně opravena?
Tady snad můžeme být přeci jen o něco
konkrétnější. Projekt „Multifunkční kulturní centrum Slavičín“, jak je rekonstrukce
Horákovy vily nazvána, jsme předložili do
Regionálního operačního programu. Zde
je dvoukolový systém schvalování žádostí,
kdy se nejprve schvaluje záměr a ve druhém
kole kompletní žádost. Obdrželi jsme dobrou
zprávu – naše žádost úspěšně prošla prvním
kolem schvalování. Mělo by to znamenat, že
pokud doložíme všechny potřebné doklady
a splníme požadovaná kritéria, měli bychom
velmi pravděpodobně dotaci obdržet.
Pokud si tedy mohu dovolit odhad, pak
deﬁnitivní přiznání dotace by mělo proběhnout v létě tohoto roku. Pak bychom mohli
provést výběrové řízení a na podzim 2010
zahájit rekonstrukci vily, s předpokládanou
průběžnou dobou stavby cca 1 rok. Snad
tedy podzim roku 2011 jako termín zahájení
provozu není příliš odvážným. Věříme, že
se vše podaří, dotaci získáme a projekt bude
v roce 2011 realizován.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Kancelář vytápím malým plynovým kotlem. Musím zajišťovat nějaké revize?
Povinností provozovatelů malých zdrojů
znečišťování ovzduší podle ust. § 12 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby
měření účinnosti spalování, měření množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně
1x za 2 roky. Tato povinnost platí pro malé
zdroje o jmenovitém tepelném výkonu od 15
kW (zdroje na tuhá paliva), resp. od 11 kW
(zdroje na kapalná či plynná paliva) do 200
kW. Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých zdrojů umístěných v rodinných
domech, bytech a stavbách pro individuální
rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
Protokol o měření jste pak povinen předat na
odboru životního prostředí a správy majetku
Městského úřadu Slavičín. Protože je velmi
žádoucí a ve vlastním zájmu každého vlastníka domu (bytu, chaty...) dodržovat tento
zákon a předcházet tak možnosti vzniku požáru, předkládáme Vám v článku Povinnosti
provozovatelů malých zdrojů znečišťování
ovzduší bližší informace.
Prostřednictvím Osadního výboru
Nevšová jsme obdrželi dotaz, zda by bylo
možné, aby autobusy z Nevšové zajížděly
na Lukšín. Pro starší lidi, kteří jedou do

slavičínské nemocnice nebo k lékaři, je
obtížné docházet až z centra města.
Tento požadavek je směřován nejenom
na autobusové spoje s odjezdem z Nevšové
v 7.20 hodin, ve 13.30hodin, ale i na spoje sobotní a nedělní ve 14.35 hodin. V návaznosti
na žádost Osadního výboru Nevšová jsem
tento požadavek projednal s dopravcem
ČSAD Vsetín. Bylo přislíbeno, že této žádosti
bude vyhověno, kromě školního ranního
spoje, který musí prioritně zajíždět před
základní školu ve čtvrti Vlára.
Zaslechl jsem, že se má rušit noční
autobusový spoj Slavičín – Praha. Je to
pravda? Často tento spoj využívám, proto
bych byl nerad, kdyby se zrušil.
Naše město dlouhá léta přispívá na
veřejnou dopravu. Bude tomu tak i v letošním roce, kdy se příspěvek zvýší z 50 Kč/
obyvatele na 70 Kč. Proto jsem byl výše uvedenou otázkou zaskočen. V návaznosti na
dotaz o údajném rušení autobusového spoje
Slavičín – Praha, který odjíždí ze Slavičína
ráno ve 3 hodiny, jsem požádal o stanovisko
koordinátora veřejné dopravy a ČSAD Vsetín, která zajišťuje provoz tohoto spoje. Po
osobním projednání jsem byl stanoviskem
dopravce potěšen. Nejenom proto, že tento
spoj zůstane zachován, ale i skutečností, že
provozovatel se bude snažit zkvalitnit služby
cestujícím a zpříjemnit jim čas strávený při
cestování. Necháme se překvapit, jak se jim
to podaří. Připomínám, že tímto spojem se
cestující mohou dopravit i do Brna. Dříve
tomu tak nebylo, autobus do Brna nezajížděl. Tímto opatřením se jistě zvýší počet
cestujících a zmenší se tak pravděpodobnost možného budoucího rušení. Je dobře,
že jediný přímý spoj mezi naším městem
a Prahou zůstane zachován. Je to alespoň
částečná kompenzace neustálého rušení
vlakových spojů, které zajišťují dopravní
obslužnost našeho regionu.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Exekuce neplatičů
nájemného pokračují
Dnes Vám podáváme informaci o vystěhování dalšího neplatiče. Tentokrát se
jednalo o nájemkyni bytu, která byla exekutorem vystěhována dne 17. 2. 2010 z bytu
č. 10, nacházejícího se v domě č. p. 390
na sídlišti Vlára ve Slavičíně. Důvodem
vystěhování bylo neplacení nájemného,
služeb spojených s bydlením a užívání
bytu bez právního důvodu.
Dotyčná byla na základě rozsudku
Okresního soudu ve Zlíně vystěhována
bez jakékoli náhrady bytu.
Opět apelujeme na všechny, kteří mají
dlužné částky evidované u BTH Slavičín,
nenechávejte své záležitosti dojít tak daleko, jak se to stalo v tomto případě.
Ing. Oldřich Kozáček, ředitel BTH

www.mesto-slavicin.cz
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Nabídka na prodej bytu
Město Slavičín v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo záměr na prodej nemovitého
majetku města Slavičín.
Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 851/32 (byt č. 47 D2.3.) zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště
Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo
3416 pro obec a katastrální území Slavičín,
včetně příslušenství a podílu na pozemku
parc. č. st. 1308.
Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 1 + kk o celkové podlahové
ploše 43,59 m2, v 3. nadzemním podlaží
budovy č. p. 851 v ulici K Nábřeží ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy
č. p. 851 a na pozemku parc. č. st. 1308.
Bytová jednotka je prodávána formou
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o převodu vlastnictví bytu s následným
prodejem k 3. 9. 2022.
Výběrové řízení na kupujícího, které
bude provedeno formou aukce, proběhne
dne 7. dubna 2010 v 15.30 hodin v zasedací
místnosti budovy radnice ve Slavičíně
(suterén, dveře č. 115).
Prohlídka bytové jednotky proběhne
dne 24. března 2010 od 10 do 11 hodin
a od 14.30 do 16 hodin.
PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
účastníci: bez omezení s podmínkou
úhrady kauce
nejnižší podání: 710 083 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
 kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti
v bance na účet města Slavičín vedený
u KB, a. s., č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ
 lhůta pro složení kauce:
začíná běžet dnem uveřejnění tohoto
oznámení a končí zahájením výběrového
řízení, tj. 7. 4. 2010 v 15.30 hodin. Kauce
složená bankovním převodem musí být
do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
splatnost kupní ceny: kupní cena
bude zaplacena takto:
1. záloha kupní ceny ve výši mini-málně
200 000 Kč (přičemž výše zálohy závisí
na konečné výši podání) bude uhrazena
do 10 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín
2. měsíční splátky kupní ceny po dobu do
31. 8. 2022 (tj. do uzavření budoucí kupní
smlouvy)
Bližší informace poskytne Ing. Miroslava Studénková, vedoucí ekonomického
odboru MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 820.

Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší
Povinností provozovatelů malých zdrojů
znečišťování ovzduší podle ust. § 12 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových
cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně 1x za
2 roky. Tato povinnost platí pro malé zdroje
o jmenovitém tepelném výkonu od 15 kW
(zdroje na tuhá paliva), resp. od 11 kW (zdroje
na kapalná či plynná paliva) do 200 kW.
výkon připojeného
spotřebiče

činnost
kontrola a čištění spalinových cest

do 50 kW včetně

od 50 kW do 5 MW

výběr znečišťujících částí
a kondenzátu
provozní revize

Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých zdrojů umístěných
v rodinných domech, bytech a stavbách pro
individuální rekreaci s výjimkou případů,
kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
Ve vlastním zájmu by ale vlastníci domů,
bytů i staveb pro individuální rekreaci měli
dodržovat lhůty kontrol a čištění komínů
podle ČSN 734201/2008:
palivo
tuhé
4x ročně
(resp. 2x ročně při
sezonním provozu)

kapalné

plynné

2x ročně

1x ročně

1x ročně

1x ročně

1x ročně

1x ročně

1x ročně

1x ročně

kontrola a čištění spalinových cest

4x ročně

1x ročně

1x ročně

výběr znečišťujících částí
a kondenzátu

4x ročně

1x ročně

1x ročně

provozní revize

1x ročně

1x ročně

1x ročně

Poznámka: u jednovrstvých zděných
komínů pro spotřebiče na plynná paliva (nevyvložkovaných) se kontrola a čištění provádí
min. 4x ročně.
Dobře seřízený spotřebič na kapalná
a plynná paliva neprodukuje saze. Během
jeho provozu ale může dojít ke zhoršení jeho
funkce a produkci sazí, může dojít k rozpadu
komínové vložky nebo k tzv. usypání komína, kdy na dno komínové vložky propadává
stavební prach a ucpává ji, do komína může
spadnout uhynulý pták. U kotlů na pevná
paliva dochází k nedokonalému spalování,
kdy se spaliny obsahující hořlavý uhlík usazují
na vnitřní straně komína – komín se ucpává
a hrozí tzv. vyhoření sazí a komínový požár,

při používání nevhodného či méně kvalitního paliva může dojít ke kondenzaci spalin
a následně ke vzniku dehtů, které zanášejí
komínový průduch.
To všechno může vést ke vzniku požáru
(při komínovém požáru se teploty mohou
pohybovat kolem 1 000 °C!), případně k otravě oxidem uhelnatým a nadýchání zplodin
nedokonalého hoření.
Proto je velmi žádoucí a ve vlastním zájmu každého vlastníka domu (bytu, chaty...)
dodržovat výše uvedené lhůty pro kontroly
komínů a spalinových cest a předcházet tak
možnosti vzniku požáru!
Ing. Martina Slámečková,
vedoucí odboru ŽPSM MěÚ Slavičín

Ministerstvo obrany ČR informuje
Oznamujeme Vám, že dnešním dnem
byly pro veřejnost zpřístupněny informace
o válečných hrobech, které jsou součástí
centrální evidence válečných hrobů vedené
Ministerstvem obrany v souladu se zákonem
č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.
Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“ na adrese:
http://valecnehroby.army.cz/ a http://www.
valecnehroby.army.cz/.
Do problematiky evidence válečných
hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit
prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ umístěném na levém panelu obrazovky.
V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání
VH v ČR) i o českých válečných hrobech
v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).
Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů
o osobách pohřbených ve válečných hrobech
nebo připomenutých na pietních místech
(záložka – Hledání podle osobních údajů)

a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).
K zobrazení všech válečných hrobů
v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz
„Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím
tohoto odkazu je nutné provést přiblížení
(větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné
hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.
Kliknutím myší na symbol válečného
hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další
související informace.
Součástí informací o válečném hrobu
je jeho zobrazení na mapovém podkladu
(pokud jsou známy údaje GPS), související
fotodokumentace a e-mailový kontakt na
osobu zodpovědnou za správnost a úplnost
zobrazených údajů.
Ing. Imrich Vetrák, Odbor mimorezortní
spolupráce, MO ČR, Praha
http://www.valecnehroby.army.cz/
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Jak pracují naši hasiči
Přelom roku bývá mnohdy obdobím hodnocení toho, co se podařilo, ale mnohdy i toho,
co se nepodařilo a co by se v novém roce mělo
změnit. Nejinak tomu bylo i na výročních
valných hromadách sborů dobrovolných
hasičů (SDH) ve Slavičíně, Nevšové, Divnicích
a Hrádku. S potěšením mohu konstatovat,
že s prací jednotlivých sborů můžeme být
spokojeni. Postupně se daří řešit i ta témata,
která patřila v minulých letech do kategorie
„měli bychom, jak to uděláme“. Ve Slavičíně
byla velmi pozitivně hodnocena práce s dětmi
a mládeží. O těchto aktivitách jsem vás informoval v minulém čísle zpravodaje, v článku
„Kroužek mladých hasičů chceme rozšířit
i do dalších obcí“. Zájem o zavedení tohoto
kroužku projevili i v Nevšové. Budeme rádi,
když se nám podaří do této práce zapojit více
dětí a mladých lidí. K tomu potřebujeme mimo
jiné také vhodnou plochu pro výcvik a trénink
v požárním sportu. Prvotním záměrem bylo
vybudovat tuto plochu v areálu Army parku.
Z důvodů nedořešených majetkoprávních
vztahů a zájmů majitele pozemku vybudovat
na volné ploše fotovoltaickou elektrárnu jsme
se rozhodli začít připravovat cvičiště v jiné
lokalitě. V současné době je připravován
projekt vybudování areálu pro požární sport
v Nevšové. Uvidíme, jak se nám to podaří
a zda na realizaci tohoto záměru získáme
ﬁnanční prostředky. Vybudováním tohoto
areálu bychom hasičům dali možnost vylepšit
praktickou přípravu a zkvalitnit tak připravenost jednotky k zásahu, což je jejich hlavním
úkolem. Důležitou činností je i teoretická
odborná příprava a údržba techniky. Postupně
se nám daří tuto techniku obměňovat. V Divnicích bylo před třemi roky zakoupeno vozidlo
Nissan Patrol, ve Slavičíně je nově k dispozici
Renault Master, který slouží pro případy, kdy
velké vozidlo u zásahu není potřebné. Na
obměnu vozového parku dosud čekají hasiči
v Hrádku, kde mají stále „stařičkou“ Tatru 805.
I když se o ni vzorně starají, její technický
stav již nevyhovuje současným požadavkům.
Byli bychom rádi, kdyby se nám tato obměna
podařila ještě v letošním roce.
Velké úsilí musí hasiči věnovat i údržbě
svěřeného majetku, ať už jde o techniku nebo
budovy. V Hrádku se starají také o svůj vlastní
majetek, kterým je výletiště. Jen pro vaši informaci hrádečtí hasiči v roce 2009 odpracovali
celkem 1060 brigádnických hodin, z toho 350
hodin při údržbě výletiště.

Snímky z jednání valné hromady SDH v Hrádku
Rádi bychom zlepšili i činnost v oblasti
prevence. Zde očekáváme schválení nového
zákona o požární ochraně. Věřím, že i sjezd
hasičů, který se v letošním roce uskuteční, dá
jasný rámec řešení této problematiky.
Důležitá je i činnost směřující k udržování tradic a organizování kulturních akcí.
V minulých dnech jsme mohli hasiče vidět
na fašankových průvodech a při pořádání
plesů a tanečních zábav. V místních částech
pořádají stavění a kácení máje nebo pro své
spoluobčany nabídnou domácí zabijačku.
Ve Slavičíně bylo i v minulém roce nosným
tématem zajištění činnosti a provozu Jednotky
SDH kategorie JPO II s pohotovostí a posílení
činnosti sboru. Za nemalé ﬁnanční prostředky
se nám podařilo na Tatře 815 zajistit výměnu
staré rezavé nádrže na vodu za novou. Tím se
podařilo udržet akceschopnost jednotky tak,
aby mohla i nadále zodpovědně vykonávat
službu, která je od ní vyžadována. Pro letošní
rok jsou navrhovány další nezbytné opravy
hasičského vozidla, bez kterých se provoz
jednotky nedá zajistit. Naší snahou je získat na
tyto opravy ﬁnanční prostředky i ze Zlínského
kraje. Zda se nám to podaří, zatím nevíme.
Všechny tyto činnosti vyžadují poměrně
vysoké ﬁnanční nároky na rozpočet města.
Jsem přesvědčen, že zastupitelé města jsou
si vědomi nutnosti zabezpečit připravenost
hasičů k výkonu svého poslání a vyjádří to
i při schvalování rozpočtu, přesto, že žijeme
v období hluboké hospodářské krize, kdy
města a obce musí hodně šetřit.
Na valných hromadách proběhly i volby
nových výborů po pětiletém funkčním období.
Hasiče v Hrádku povede i nadále Libor Juřík
a v Nevšové Josef Münster. Ve Slavičíně byl
zvolen novým starostou Josef Janečka a v Divnicích Karel Malík. Starostou slavičínského XV. okrsku byl
na místo zesnulého Jaroslava Jiříka
zvolen Josef Kozubík z Hrádku. Ten
společně s novým výborem převzal
zodpovědnost nad činností deseti
SDH v našem regionu. Nově zvoleným starostům a členům výborů
přejeme, ať se jim v jejich práci daří.
Ing. Pavel Studeník,
místostarosta

Fašanky ve Slavičíně
zhodnoceny
Svaz žen a SDH Slavičín, pořadatelé
fašanků, děkují všem spoluobčanům, kteří
jsou věrni tradicím a opět letos vyšli vstříc
masopustnímu průvodu v ulicích Slavičína.
Potěšující je vyhodnocení dobrovolné
ﬁnanční sbírky, kterou se aktéři dohodli věnovat Městské nemocnici (5 000 Kč), Sdružení
Přátelé z lásky (5 000 Kč), Speciální škole
v Hrádku (2 000 Kč) a Nadaci Jana Pivečky
(2 500 Kč) a Charitě (2 500 Kč).

Omezení provozu zákaznických center
společnosti Moravská vodárenská, a. s.
Vážení zákazníci, v souvislosti se zaváděním nového zákaznického informačního systému si Vás dovolujeme upozornit
na omezení provozu zákaznických center
společnosti Moravská vodárenská, a. s.,
v první polovině března 2010. V tomto
termínu budou zákaznická centra přístupná pouze v závažných případech a po
předchozí telefonické domluvě. Omezení
provozu se bude týkat také prohlížení
zákaznických dat na www.smv.cz, která
budou po celou tuto dobu dostupná pouze
s údaji aktuálními k datu 28. 2. 2010.
Při řešení neodkladných problémů
využijte, prosím, naši bezplatnou linku
800 100 063.
Všem našim zákazníkům se omlouváme
za toto omezení a děkujeme za pochopení.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
800 100 063, www.smv.cz.
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Městská policie Slavičín informuje
Nová stezzka pro chhodce
a cykl
y listyy na ulici Luhačoovskká

C 9a Stezka pro chodce
a cyklisty

C 9b Konec stezky
pro chodce a cyklisty

Na Luhačovské ulici je nově zbudovaná
stezka pro chodce a cyklisty. Je zde umístěno
dopravní značení C 9a Stezka pro chodce
a cyklisty, což znamená, že za touto dopravní
značkou se mohou pohybovat chodci i cyklisté. Cyklisté nesmí svojí jízdou chodce ohrozit.
Konec cyklostezky je vyznačen dopravní
značkou C 9b Konec stezky pro chodce
a cyklisty.
To znamená, že cyklista nesmí dále pokračovat v jízdě. Musí zastavit, sesednout
z kola a další úsek přejít pěšky. Teprve až za
značkou C 9a Stezka pro chodce a cyklisty,
může pokračovat v jízdě.
V úseku, který není označen jako cyklostezka (např. křižovatka) a protíná směr
cyklostezky, se musí cyklista chovat jako
chodec. To znamená, že na kole nejede, ale
kolo tlačí. To platí i na přechodu pro chodce.

Pravidla pro cyklissty
S přicházejícím jarem se zvýší na komunikacích i počet cyklistů. Zde Vám připomínáme
povinnosti cyklisty:
na silnici se na kole jezdí při pravém okraji
vozovky; pokud tím nejsou ohrožováni ani
omezováni chodci, smí jet cyklista po pravé
krajnici
cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
jízdním kolem se rozumí i koloběžka
jestliže je stezka určená chodcům i cyklistům (je označena dopravní značkou „Stezka
pro chodce a cyklisty“), nesmí cyklista ohrozit
chodce, kteří po ní jdou

cyklisté nesmějí jet na přechodu pro chodce; kolo musí vést
cyklista mladší 18 let je za jízdy povinen
použít ochranou přilbu, kterou musí mít
správně připevněnou; použít ji musí například
i na cyklostezce nebo na polní cestě
dítě do deseti let smí vjet na silnici jen
v doprovodu osoby, které už bylo 15 let; neplatí
to pro cyklostezku nebo obytnou a pěší zónu
za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi
dvě červené odrazky netrojúhelníkového
tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům
vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným
spojovacím zařízením. Zakrývá-li vozík světlo
na kole, musí být vybaven červeným neoslňujícím světlem
povinná výbava kola zahrnuje oranžové
odrazky na kolech, červenou zadní odrazku,
přední bílou odrazku, oranžové odrazky na
pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy;
v případě snížené viditelnosti musí na kole
být ještě červené (vzadu) a bílé (vpředu) světlo
odrazky z povinné výbavy může cyklista
nahradit reﬂexními prvky na oblečení a obuvi
 na kole se nejezdí po chodníku a nepřejíždí
se přechod pro chodce
pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla
za sebou při pravém okraji vozovky, může
cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět
nebo objíždět z pravé strany, pokud je vpravo
od vozidel dostatek místa
na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo
vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu
dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba
starší 15 let vézt osobu mladší 7 let
cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet
se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní
kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit
předměty, které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky
provozu
Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní
kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná
součást povinného vybavení. Cyklista mladší
osmnácti let je povinen používat cyklistickou
přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.

Pokud si chcete přečíst plné znění povinností, které se vztahují pro cyklisty, najdete
je v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 57 a § 58.
Povinná výbava jízdního kola je popsána
ve vyhlášce MD č. 341/2002 o schvalování
technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v příloze 13 Technické
požadavky na jízdní kola, potahová vozidla
a ruční vozíky.

Upozoorněnní pro řiddiče
motorrovýc
ých vozideel
Po ukončení výstavby stezky pro chodce
a cyklisty na ulici Luhačovská začali řidiči na
této stezce parkovat motorová vozidla.
Upozorňujeme řidiče motorových vozidel, že je zakázáno parkovat vozidla na
stezce pro chodce a cyklisty. Tento zákaz se
samozřejmě vztahuje i na všechny ostatní
chodníky. Řidič nesmí parkovat vozidlo ani
takovým způsobem, že stojí ve vjezdu k domu
a vozidlem zasahuje do stezky či chodníku
a tím znemožňuje průchod chodcům nebo
průjezd cyklistům.
Pokud řidič takto vozidlo zaparkuje, nerespektuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů a dopouští se přestupku
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
§ 22 odst. 1, písm. l).
Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

Poděkování
sponzorům
 Mysliveck
ké sd
družení Ne
evšová
děkuje všem
m spon
n zorům za
a bohatou
tombolu na 5. Mysll iveckém plese v Nevšové. Zárov
veň vššem přejem
me mnoho
úspěchů v roce 20
010.
 Pořadatellé Ple
esu po naššem
děkují všem s ponzzorům za jejich dary
do tomboly. Velký dík patří také všem,
kteří se jakým
m koliv
v způsobem podíleli
na hladkém průběěhu akce.
 Pořadatellé PLESU MĚS
STA Slavičín děkují vššem, kteří se na vydařené
akci podílelii, všem
m sponzorr ům, kteří
přispěli do bo
ohatéé tomboly.
v. Vojjtěcha Sla
avičín
 Charita sv
děkuje pořad
datelů
ů m Farního plesu za
ﬁ nanční darr. Pod
děkování patří také
všem sponzorr ům, kteří věnovali věcné
dary do tomb
boly.
Díky podp
poře pořadatelů
ů a sponzorů, může Cha
a rita s v. Vojtěch
ha Slavičín
nadále pomá
á hat ta
a m, kde je potřeba.

7

Březen /2010

Obvodní oddělení policie ČR ve Slavičíně informuje
Naruššení občanskéého sooužiití
Dne 19. 1. 2010 ve večerních hodinách
došlo ve společném bytě ve Slavičíně-Hrádku
k úmyslnému narušení občanského soužití.
Druh svojí družce demontoval ze dveří
dětského pokoje cylindrickou vložku FAB
a při tom jí hrubě nadával. Přestupce hlídce
policie uvedl, že vložku FAB půjčil svému
kamarádovi, jeho jméno však nechtěl sdělit.
Jeho jednání bylo oznámeno komisi k projednávání přestupků pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití.
Obdobné podezření z přestupku proti
občanskému soužití řešili policisté v pohostinství ve Slavičíně, kde se dva místní občané
začali vzájemně postrkovat po předchozí
slovní rozepři. Jeden z nich uchopil na výčepním pultě nůž s umělohmotnou rukojetí
a soka udeřil do břicha. Ke zranění osob nedošlo. Vzhledem k tomu, že oba dva mají na
daném incidentu určitý podíl, byli oznámeni
k projednání přestupkové komisi. Za uvedený
noční souboj jim hrozí pokuta do 3 000 Kč.

Ztroppil výttržnost v obchoodě,, paak se chhtěěl
nechaat ppřeejet a zasstřelit
Dne 25. 1. 2010 v odpoledních hodinách
zaútočil slovními vulgarismy místní občan na
ženy za pultem v prodejně potravin a začal
před jejich zraky odhazovat svršky svého
nevzhledného oblečení. Z prodejny pak odešel
po silnici směrem do města, kde na silniční komunikaci odhazoval dál své oblečení – bundu,
čepici a rukavice i přes tu skutečnost, že na
jarní počasí to ještě nevypadalo. Po příjezdu
hlídky policie se dožadoval peněz na pivo

a pak požádal, ať ho hlídka na místě zastřelí.
Choval se arogantně, nepříčetně, chování
neodpovídalo normě zdravého člověka. Pro
podezření na psychické problémy byl převezen na interní oddělení Baťovy nemocnice ve
Zlíně, kde však službu konající lékař nezhledal
důvody hospitalizace v psychiatrické léčebně. Vzhledem ke skutečnosti, že ohrožoval
svůj život, byl umístěn do policejní cely. Po
pominutí důvodů byl propuštěn na svobodu.
Dne 12. 2. 2010 v dopoledních hodinách
byl výše uvedený občan hlídkou OOP Slavičín ve Slavičíně omezen na osobní svobodě,
a to na základě příkazu k dodání do výkonu
trestu. Ještě téhož dne byl eskortován do
věznice v Brně.

Teelefoonováání za jízzdy
V měsíci únoru jsme zaznamenali zvýšený
počet dopravních přestupků u řidičů, kdy řidič
za jízdy drží v ruce nebo jiným způsobem
telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení, stručně řečeno mobilní
telefon. Sankce za tento přestupek je stanovená striktně. V blokovém řízení 1 000 Kč
přesně, ve správním řízení 1 500 – 2 500 Kč,
přijdete o 3 body. Stojí to za to?

Uzavřření podvodnných sm
mluvv
Tři případy oznámení na neznámého pachatele podvodného uzavření smlouvy přijali
policisté OOP Slavičín krátce po sobě. Občané
provedli oznámení na neznámého pachatele,
který uzavřel na jejich jméno u společnosti
T-Mobil Czech, a. s., smlouvu o poskytování
telekomunikačních služeb. Na tuto skutečnost

Informace Vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při Nadaci Jana Pivečky nabízí ZDARMA pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené
a handicapované vzdělávací aktivity:
 Počítačové kurzy
 Základy práce s PC
 Práce s PC pro pokročilé
 Práce s programy Word a Excel
 Práce s programem PowerPoint
 Práce s programem Photoshop
 Tvorba webových stránek včetně graﬁckého designu (i pro mládež od 10 let)
Délka kurzu: 20 hodin – 30 hodin







Řemeslné kurzy
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru
Drátkování
Dále nabízíme cílovým skupinám ZDARMA použití PC a internetu v prostorách Vzdělávacího střediska a pomoc při vyhledávání
pracovních míst na webových serverech.

V rámci projektu nabízíme zdarma účast
na seminářích
Práce v zahraničí – možnosti a úskalí – pro
ty, co se chystají vyjet za prací – program
EURES
 Dávky státní sociální podpory (charakteristika a praktická aplikace konkrétních
sociálních dávek)
Sociální zabezpečení pro tělesně a mentálně postižené občany
Sociální zabezpečení pro nezaměstnané
občany
Sociální zabezpečení pro seniory (důchodová politika státu, odchod do důchodu)
Informovat a hlásit se můžete osobně v sídle
Nadace Jana Pivečky na adrese Horní nám.
111, nebo na telefonních číslech 577 342 822,
739 095 315.
KAŽDOU STŘEDU od 16.00 hodin můžete
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat
DÍLNU INSPIRACE.
Plán aktivit v dílně na březen 2010
3. 3. drátkování – vajíčka
10. 3. drátkování – vajíčka
17. 3. vajíčka z mašliček

došli po obdržení upomínky nejmenované
společnosti ve věci vymáhání pohledávky na
několik tisíc korun. Smlouvy byly uzavřeny
na mobilní telefonní čísla, která poškození
vůbec neměli a nepoužívali. Tyto skutečnosti byly zadokladovány a případ postoupen
k dalšímu šetření na službu kriminální policie
a vyšetřování.

Nálezz odcizzeného vozidlla BMW
WX
Dne 11. 2. 2010 v 5.05 hod. bylo za obcí
Petrůvka na silniční komunikaci směrem na
Luhačovice nalezeno výše uvedené vozidlo,
které bylo odcizeno v ranních hodinách na
parkovišti v obci Nová Dubnica ve Slovenské
republice.
Po provedeném ohledání bylo vozidlo
předáno majitelce, která se dostavila na místo.
Vozidlo bylo viditelně nepoškozené. Šetření
k pachatelům probíhá ve spolupráci s kriminální policií a s policií Slovenské republiky.

Pozorr na podvoddy na intterrnetovvýcch
obchoodechh
Množí se případy, kdy občan přijde oznámit skutečnost, že si objednal prostřednictvím
internetového obchodu zboží, které zaplatil,
zboží neobdrží a ﬁnanční částka kterou investoval, je v nedohlednu.
Těchto podvodných obchodů přibývá,
a proto buďte obezřetní, protože můžete
narazit na spoustu e-shopů nedodržujících
platné zákony České republiky.
Když nakupovat, tak na prověřených
internetových obchodech.
Npor. Bc. Vratislav Hruška,
vedoucí oddělení
24. 3. vajíčka z mašliček
31. 3. vajíčka z mašliček
Bližší informace k aktivitám dílny získáte
na telefonním čísle 777 913 782.

Vzdělávací, sociální a kulturní
středisko při Nadaci Jana Pivečky,
o. p. s., pořádá:

KONVERZACE V NĚMČINĚ
PRO POKROČILÉ
Německá konverzace je zaměřená na
procvičení komunikačních dovedností
a rozšíření slovní zásoby.
V kurzu se naučíte pohotově reagovat
v různých situacích, posílíte svoji schopnost konverzovat o různých tématech
a ztratíte ostych z mluvení v němčině.
Není povinností navštěvovat všechny
lekce (cena bude upřesněna dle počtu
zájemců, každý uhradí pouze ty hodiny,
kterých se zúčastní).
Bližší informace na telefonním čísle:
577 342 822, 739 095 315.

www.mesto-slavicin.cz
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SStřední odborná škola Slavičín
Soutěěž o nejrychleejšího robotaa
Žáci naší školy se zúčastnili 26. 1. 2010
soutěže v rámci Programu Napájení sluncem
2010 o nejrychlejšího robota napájeného
solárními fotovoltaickými články, kterou
pořádá Katedra měřicí a řídicí techniky
VŠB-Technické univerzity Ostrava.
Úkolem vyhlášené soutěže, která proběhla v Nové sportovní hale VŠB TUO, bylo
vytvořit bezobslužný mobilní prostředek
poháněný elektromotorem napájeným
pouze solárními fotovoltaickými články. Šlo
o vytvoření robota s co nejnižší spotřebou
energie. Žáci museli navrhnout a sestavit
tento model tak, aby projel osvětlený soutěžní
úsek v co nejkratším čase.
Za SOŠ Slavičín se soutěže zúčastnili
žáci třetího ročníku oboru Elektrikář, kteří
sestrojili dva roboty.
Robot ALDOMORO žáků Aleše Zvonka
a Karla Málka obsadil svým časem 2,6 s 11.
místo a robot KONDUKTER žáků Karla Vítka
a Karla Nevrlky obsadil časem 3,4 s 20. místo, což je vzhledem k počtu 130 soutěžních
robotů slušný výsledek.
Cílem akce bylo aktivizovat zájem středoškolské mládeže o studium technických
oborů. Touto soutěží se tak žáci školy seznámili aktivní formou s problematikou využití
obnovitelných a alternativních zdrojů a jejich možnou aplikací. Ing. František Žák

Nové matuurity
O nutnosti státní maturity se začalo
mluvit zhruba v polovině 90. let. Poprvé
se takto mělo maturovat v roce 2002. Od
té doby následovala série odkladů, jejichž
nejčastějším argumentem byla údajná
nepřipravenost (v posledním případě snad
i politický populismus). V současné době
počítá Ministerstvo školství i CERMAT se
spuštěním státních maturit ve školním roce
2010/2011.
V této souvislosti je nutno podotknout, že
naše škola se aktivně zúčastňuje všech akcí,
které se státních maturit týkají. Pedagogové
absolvují všechna povinná školení a žáci jsou
pravidelně zapojováni do „maturit nanečisto“, které již několik let probíhají.
Zatím poslední větší akcí bylo výzkumné
šetření MIKROSONDA HELP1, která se týkala středních odborných škol. Zúčastnili se jí
i všichni naši žáci závěrečných maturitních
ročníků (Mechanik seřizovač- mechatronik,
Sociální péče-sociálněsprávní činnost,
Podnikání).
V této sondě se ukázalo, že výsledky
našich žáků jsou srovnatelné (v některých
případech i lepší) s výsledky žáků stejných
oborů a podobných typů škol.
Na základě velmi dobré spolupráce školy
s Centrem pro přípravu nového pojetí maturitní zkoušky (CERMAT) byla SOŠ Slavičín
vybrána jako spolupracující při tvorbě a ově-

řování zadání didaktických testů a písemné
práce. Škola tak může pružně reagovat
na požadavky a okamžitě je realizovat ve
vzdělávání žáků.

Lyyžařřský kurz
Ve dnech 8. – 12. února proběhl lyžařský
kurz pro žáky prvních ročníků v Horní
Bečvě. Toto středisko se nachází uprostřed
Beskyd a je obklopeno několika lyžařskými
svahy.
Výcvik carvingového lyžování probíhal
na svahu Solisko a na uměle zasněžovaném
svahu Rališka. Žáci zde mohli využít několik
vleků a svahů, jak pro začínající lyžaře, tak
pro pokročilé.
Žáci byli na výcvik rozděleni do tří
družstev, a to na dvě družstva sjezdového
lyžování a jedno na snowboard. Všechna
družstva vedli vyškolení instruktoři.
Kurz se konal v rekreačním středisku
TESLA Horní Bečva, kde byli žáci ubytováni
v chatách se sociálním zařízením a televizí.

Návšttěva divadelnního přředsstaavení
Dne 24. února navštívili žáci 1. a 2. ročníku oboru Mechanik seřizovač- mechatronik
divadelní představení ve zlínském divadle.
Tentokrát se jednalo o hru Švejk, ztvárněnou
podle románu Jaroslava Haška. Přestože se
tento román dočkal mnoha ﬁ lmových i divadelních zpracování, i v provedení zlínských
herců bylo představení velmi působivé.
Všichni, kteří hru viděli, si odnesli další
silný kulturní zážitek.
Mgr. Jana Kubíčková

Rovnáá šannce

SOŠ Slavičín zahájila od 1. 12. 2009 další
z projektů Evropského sociálního fondu
v ČR, a to v rámci globálního grantu CZ.
1. 07/1.2. 08 Rovné příležitosti ve vzdělávání
ve Zlínském kraji Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spoluﬁ nancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu. Projekt je
realizován s partnerskou ZŠ Slavičín v termínu do 30. 6. 2012 s následnou pětiletou
udržitelností.
Cílem projektu je usnadnit žákům regionálních základních škol se speciálními
vzdělávacími potřebami, sociálně a zdravotně znevýhodněnými a tělesně postiženými
integraci do středního odborného vzdělávání na SOŠ Slavičín a jejich plnohodnotné
následné uplatnění.
V rámci projektu v hodnotě 2 487 555 Kč
bude realizována specializovaná učebna
s výpočetní technikou a speciálními výukovými programy pro cílovou skupinu žáků.
Ze zkušených pedagogů naší školy a regio-

nálních základních škol bude pak vytvořen
pracovní tým pro individuální práci se žáky.
V této souvislosti bychom chtěli oslovit ty
rodiče, kteří se budou v následujícím období
rozhodovat, na kterou střední školu poslat
po přijímacím řízení tzv. zápisový lístek.
Věříme, že tyto informace poslouží jejich
Mgr. Jaroslav Vrba
zájmům.

Mezinnároddní spoluupráce na SOŠ Slavvičíín

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
v projektu Evropského fondu pro regionální
rozvoj – SPOLEČNĚ BEZ HRANIC proběhl
na naší škole týdenní výměnný studijní
pobyt žáků z partnerské školy SOŠ Dubnica
nad Váhom. Deset žáků ze SOŠ Dubnica nad
Váhom se zúčastnilo vyučování v odborném
výcviku současně s žáky oboru Mechanik
seřizovač-mechatronik. Žáci obou škol tak
mají možnost nejen navázání kontaktů v oblasti kulturně společenské, ale především
odborné. V technické části přípravy si žáci
prověřili své umění v programování CNC
frézky a soustruhu, konzultovali programovací jazyky Solid Works a SolidCam a naučili
se pracovat na oddělení měřicího pracoviště.
Nedílnou součástí výměnného pobytu byl
míčový čtyřboj žáků škol, seznámení s historií Slavičína a návštěva zábavního střediska
bowlingu ve Slavičíně. Také s ubytováním na
Hotelu Slavičan a stravováním v restauraci
Záložna Slavičín byli naši hosté spokojeni.
Již nyní se naši žáci oboru Mechanik seřizovač-mechatronik těší na svůj týdenní pobyt
v partnerské škole Dubnica nad Váhom.
Ing. František Petrů

Gymnázium
y
JJana Pivečky
Úspěšné srovnáníí
V rámci celorepublikových srovnávacích testů KEA třída kvarta dosáhla
vynikajících výsledků a předběhla:
 v matematice z 772 tříd 92 %,
 v jazyce českém z 772 tříd 85 %,
 v obecných studijních předpokladech
z 776 tříd 86 %.

Aktivvity

Dne 26. ledna proběhl ve Zlíně 39. ročník
Dějepisné olympiády, které se zúčastnila
Eliška Hercová z tercie.
Ze 44 účastníků v okresním kole postoupila
do kola krajského, které se bude konat 7. 4.
v Kroměříži.
 V okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 konané dne 27. ledna ve
Zlíně reprezentovali naši školu Zdeněk
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Základní škola Slavičín-Vlára
Přeshhraničční spoluuprácee škool
Partnerství ZŠ Vlára a ZŠ Janka Kráľa
z Nové Dubnice není jen o vzájemných návštěvách a sportovních soutěžích.
V minulých dnech byla podána žádost
o dotaci na společný projekt v hodnotě
téměř 140 tisíc EUR. Projekt s názvem „Hodina češtiny a hodina slovenčiny“ má za cíl
posunout spolupráci do oblasti samotného
vzdělávání a výuky.
S využitím nejmodernějších technologií a učebních pomůcek budou v případě
realizace žáci společně pracovat v různých
předmětech. Novým prvkem komunikace
mezi školami bude i videokonference.
Budeme věřit, že náš projekt bude úspěšný
a příští školní rok zahájíme otevřením nové
multimediální učebny.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Nové Škollní inform
mační centruum
„Jé, tady je to hezké!“ To
je doslova pohlazení na duši,
jestliže žáci plni očekávání
v ítají těm ito slov y nové
školní prostory, které se mají na dlouhou
dobu stát místem, kde se budou učit pracovat
s informacemi, učit se samostatnému a celoživotnímu získávání poznatků a kde budou
rozvíjet své individuální zájmy a schopnosti.
Řeč je o novém školním informačním
centru (ŠIC), které bylo slavnostně 25. 2. 2010
na naší škole otevřeno. Za účasti představitelů Zlínského kraje, města Slavičína a jeho
institucí jsme společně se zástupci žáků jedMachů, Radka Durďáková a Otakar Savara
z kvarty.
 Na Chemické olympiádě nás v okresním
kole – kategorii D reprezentovala dne 10.
února Barbora Němečková z kvarty.
 Divadelní představení „Sluha dvou pánů“
zhlédli studenti tříd G-3 a oktávy v Městském
divadle ve Zlíně dne 15. února.
 Pro studenty tříd oktáva a G-4 se konala
dne 22. února prezentace možností pomaturitního studia na Jazykové škole Lingua
ve Zlíně.
 Dne 17. února proběhl na gymnáziu Den
otevřených dveří pro zájemce o studium do
prvních ročníků. Budoucí uchazeči měli také
možnost zkusit si napsat zkoušky nanečisto.
 V měsíci únoru proběhla školní kola
olympiád v cizích jazycích a v biologii. Ti
nejúspěšnější nás budou reprezentovat dále
v okresních kolech.
 V okresním kole Olympiády v jazyce
německém nás dne 17. února ve Valašských
Kloboukách reprezentovala Barbora Saňáková ze septimy.
 Studenti třídy sexty měli možnost navštívit výstavu s názvem „Zlato Inků“, která
probíhala v únoru na hradě Špilberk v Brně.

notlivých tříd symbolicky přestřihli pásku
novému studijnímu a kulturnímu zázemí
v prostorách naší školy.
Snahu o další kvalitativní posun ve
vzdělávání završil projekt EU „Moderní
knihovnou k efektivní výuce a čtenářské
vzdělanosti“, který naše škola získala a několik let tak může z ﬁ nančních prostředků
EU zajišťovat ﬁ nanční zázemí pro nové ŠIC.
Na dlouhá léta se symbolem ŠIC stane
logo, které zvítězilo ve výtvarné soutěži žáků,
a jehož autorem je David Fojtík ze 6.A třídy.
Oslovilo všechny svou jednoduchostí, přesto
výstižností, a nejlépe zachycuje všestrannost
informačního centra.
Nezbývá, než našemu centru popřát, aby
všechna očekávání žáků i učitelů byla splněna na 100 % a aby útulné a tvůrčí prostředí
přinášelo radost a krásné zážitky ať už při
vzdělávacích a kulturních akcích či jen při
běžných návštěvách ŠIC.
Pozn.: Bližší informace a postřehy ze
slavnostního otvírání přineseme v příštím
čísle zpravodaje. Mgr. Ludmila Jandíková

Zápiss do 1. třídy
Budoucí prvňáčci přicházeli plní očekávání, co vlastně slovo „zápis“ znamená.
A v očích jejich rodičů byla občas znát
starost, zdali se jejich dětem bude během
zápisu dařit.
Pro většinu předškoláků nebylo školní
prostředí neznámé. Měli možnost naši školu
navštívit v doprovodu svých rodičů a poznat
 Dne 19. února se konal Studentský ples
a dne 26. února Reprezentační ples gymnázia. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci plesů, poděkování patří zejména
sponzorům za pěkné ceny do tomboly.
Bc. Marie Stejskalová

Přihlááškyy ke studdiu na gym
mnázium
m
v oboru 7941K81 – gymnázium (5. třídy ZŠ) a v oboru 7941K41 – gymnázium
(9. třídy ZŠ) zasílejte nebo odevzdávejte do
15. března přímo na adresu: Školní 822,
763 21 Slavičín.

paní učitelky, prostředí tříd a učeben na
předvánočním Dnu otevřených dveří.
Víly a jiné bytosti provedly děti školou,
povídaly si spolu, soutěžily a malovaly pěkné
obrázky na interaktivní tabuli. A proč tolik
hraní před samotným zápisem? Odpověď je
jednoduchá. Během svého putování školou
opadl strach a tréma, se kterou více či méně
každé z dětí přichází.
Následovala chvilka soustředění, naslouchání a komunikace s paní učitelkou,
nezapomnělo se na barvy, geometrické
tvary, opakování slov se správnou výslovností a malování. Ačkoliv není vůbec nutné
a podstatné, aby děti u zápisu uměly krátkou básničku nebo píseň, některé se těchto
činností dokonce dožadovaly. Potlesk paní
učitelky byl pro ně radostnou odměnou.
Nejvíce si během zápisu děti „lámaly
jazýček“ se správou výslovností. Pomoc
s nápravou menších i složitějších vad řeči
nabídla rodičům těchto dětí školní odborná
logopedka Mgr. Leona Turčinková.
Na všech zapsaných 43 budoucích prvňáčků i 12 dětí, pro které zažádali jejich
rodiče o odklad školní docházky, se těšíme
při dalších setkáních – na tradičním Návštěvním dnu a Dnu předškoláků – připravovaných v jarních měsících.
Mgr. Jana Pinďáková
ZO ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou a ukázala, že les je hlavně důležitým
ekosystémem a ne pouhou „továrnou“
na dřevo. Studenti i široká veřejnost se
seznámili s tím, co mohou v lesích Bílých
Karpat spatřit – jaké druhy rostlin, hub,
živočichů a jejich výskyt v lesích borových,
dubových, bukových, lužních, dubohabrových či smrkových. V měsíci březnu
bude výstava k dispozici slovenskému
partnerovi Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.
Mgr. Lucie Šuráňová

Proojekkty přřeshhraaničníí
sppoolupprácee pok
p kraačujíj
V měsíci únoru proběhla
na našem gymnáziu putovní výstava s názvem Proč
ne smrk? v rámci realizace projektu podpořeného
z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
Výstava byla zapůjčena od

www.mesto-slavicin.cz
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Benago zakončilo základní část CL na třetím místě

Futsalisté Benaga Slavičín skončili po
základní části Celostátní ligy v sálovém
fotbale – futsale na velmi pěkném třetím
místě a připravili si tak lepší pozici pro
čtvtﬁ nálové utkání, které odehrají v Luhačovicích. Benago nejprve hrálo turnaj na
konci ledna v Hlučíně, kde porazilo domácí
Darkovice 3:1 (branky: Žoužela, Koseček L.

a Ulman) a poté neudrželi
nadějné dvoubrankové
vedení se Stonavou a prohráli 2:3 (branky: Julina
a Ulman). V posledním
kole cestovali Valaši na
jih Čech, kde v Českém
Krumlově porazili Větřní 4:3 (branky: Julina 2
a Fitzel) a pak prohráli
s Prachaticemi 2:4 (branky: Julina a B. Simitči).
Slav ičané si však již
před tímto duelem mohli vybírat soupeře
pro čtvrtﬁ nálové boje a tím se nakonec stal
celek Goll Běloves Náchod. Konečná třetí
příčka po základní části je pro slavičínský
tým velmi uspokojivá a předsezonní cíl se
podařilo splnit. Play off je však už úplně jiná
soutěž, kde rozhodují maličkosti a v době
vydání tohoto zpravodaje už budeme znát

Slavičínští fotbaloví internacionálové hodnotili

Svoji uplynulou sezonu zhodnotili na
Silvestra při přátelském fotbálku slavičínští internacionálové. Mužstvo prokázalo

ve druhé polovině roku
2009 zlepšenou formu a ve
třech posledních utkáních
nepoznalo hořkost porážky. Nejdříve Slav ičané
remizovali 2:2 v Ostrožské
Lhotě, stejný výsledek se
zrodil i v utkání na Slovensku s družebním městem
Slavičína – Novou Dubnicí
nad Váhom a v posledním
zápase internacionálové
porazili slovácké Vnorovy
3:1.
Další významnou akcí na počátku roku
byla oslava šedesátých narozenin managera
Legend Milana Ptáčka, která se uskutečnila

výsledek čtvrtﬁ nále Play off. Do února má
být rozhodnuto i o pořadatelství závěrečného Mistrovství České republiky – Final
four, do kterého se probojují vítězové
čtvrtﬁ nálových bojů. V uvedeném termínu
se přihlásily na pořadatelství celky Benago
Slavičín (SH Zruč nad Sázavou) a Premium
Stonava (SH Třinec).
Složení čtvrtﬁ nálových dvojic – systém
1-8, 2-7, 3-6, 4-5:
SC Premium Stonava – SF TRIVEL Klatovy A
CHEMCOMEX Praha A – SK SICO Jilemnice
SK BENAGO Slavičín – SK Goll Běloves
Náchod
VPS NOVABRIK Polička A – SK STRABAG
LUBRYCO Prachatice A
Více na webu ČFSF - www.futsal-salovyfotbal.com.
Petr Koseček
v místní kuželně. Zimní přestávku si fotbaloví vysloužilci vyplňují fotbálkem v hale
a hokejem na brumovském ZS.
Slavičínští fotbalisté už připravují svůj
kalendář na příští rok, kde by se měla odehrát domácí utkání se Slováckou Slávií Uh.
Hradiště, zlínskou Tescomou, slovenskou
Dubnicí a zápas ve Vnorovech.
Chybět nebudou ani utkání s regionálními týmy ze Štítné a Bylnice. V létě se
uskuteční i II. ročník tenisového turnaje
Legendy open na antukových kurtech ve
Slavičíně. Slavičínské legendy jsou dokonce přihlášeny na III. ročník turnaje v malé
kopané v Hluku pod názvem Teiko cup.
Více o činnosti slavičínských starých
pánů najdete na jejich webu www.legendyslavicin.estranky.cz.
Petr Koseček

Slavičínský trojboj ženských družstev o pohár města Slavičína

Kuželkářský klub Slavičín

Milé dámy, téměř všechny si každý rok
dáváme předsevzetí, že do svého života
přidáme víc sportu či pohybu, ale jenom
málokterá z nás to skutečně udělá. Tak to
letos zkusme dodržet a pojďme na to! Jak?
Vytvořte čtyřčlenná družstva, vezměte
s sebou sportovní oblečení a obutí do haly,
dobrou náladu, kamarády, kolegy z práce,
rodinu, chuť si zasportovat a pobavit se
a přijďte si zahrát:
 kuželky
vybíjenou
košíkovou
KDY: 24. 4. 2010 od 9.00 hodin (prezence
účastníků od 8.00 hod. v hale SK)
KDE: Sportovní hala a kuželna ve
Slavičíně
PRO KOHO: pro čtyřčlenná družstva
žen od 18 do 99 let (místní i přespolní

Domácí zápasy v březnu 2010

ﬁ rmy, organizace a spolky nebo jakkoliv
sestavená družstva)
Bližší info: Nadace Jana Pivečky,
tel.: 577 342 822, 739 095 315, e-mail: njp@pivecka.cz, Dům dětí a mládeže ve Slavičíně
tel.: 577 341 921, kdmslav@zlinedu.cz.
Hlásit se můžete do 14. dubna ve výše
uvedených organizacích osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Vstup volný, občerstvení pro soutěžící
i pro návštěvníky zajištěno, doprovodný
program (taneční vystoupení, ukázky
kosmetiky, kosmetická poradna, Zdravá
výživa Jitřenka Slavičín) ve sportovní hale.
Těší se na Vás pořadatelé TJ SOKOL
Slavičín, Nadace Jana Pivečky
a Dům dětí a mládeže Slavičín.

Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – KK Velen Boskovice, sobota 13. 3. 2010, 14.00 hod.
Dorost 2. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Valašské Meziříčí B, neděle 7. 3. 2010, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Machová,
neděle 14. 3. 2010, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Luhačovice
A, neděle 28. 3. 2010, 10.00 hod.
Zlínská krajská soutěž
KK CAMO Slavičín C – KC Zlín D, neděle
14. 3. 2010, 13.00 hod.
Muži 2. liga
KK CAMO Slavičín – SKK Primátor
Náchod B, sobota 13. 3. 2010, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)
www.kkslavicin.cz.
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Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
První únorový týden přinesl dětem kromě
sněhu i jarní prázdniny. Jsme rádi, že byl
o naši nabídku aktivit, rozloženou do všech
pěti prázdninových dní, zájem. Kdo chtěl,
ten si v pondělí dopoledne zahrál v nově
rekonstruované kuželně v zámeckém parku
kuželky. V této souvislosti děkujeme místním
kuželkářům za pochopení.
V pondělí odpoledne proběhl turnaj
v piškvorkách. V úterý a ve středu proběhla
v DDM dvoudenní akce s přespáním.
Po oba dny děti soutěžily zhruba ve
20 soutěžích. Byly i v Luhačovicích, měly
možnost si zaplavat a kromě cen si každý
účastník této akce odnášel domů vlastnoručně vyrobeného „Kofoláčka“. Čtvrtek patřil

příznivcům Laser gamu (Zlín) a soutěži
„Harry Potter“.
Poslední prázdninový den jsme dětem
nabídli zábavné soutěže o ceny. Tentýž den
vystoupila taneční skupina Extravagance na
Metlovém bálu, který uspořádal senior klub
v Divnicích. Vystoupení taneční skupiny
Extravagance a Orientálních tanců přispěla
rovněž ke zpestření Reprezentačního plesu
Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně.
Vystoupení dětí našeho zařízení bylo
součástí dětského karnevalu, který uspořádala ZŠ Malé Pole. Naše taneční zájmové
kroužky se připravují již nyní na vystoupení
u příležitosti letošního MDŽ.
PaedDr. Zdena Odehnalová

Prázdniny na kuželně s DDM
Hned pr v n í den jarn ích prázd n i n
strávily děti pod vedením ředitelky paní
PaedDr. Zdeňky Odehnalové na kuželně
ve Slavičíně. Přátelská atmosféra a snaha
srazit co možná nejvíce kuželek vládly
celým pondělním dopolednem. Mnohé děti
viděly moderní zrekonstruovanou kuželnu
poprvé a jistě hra na nových drahách byla
velkým zážitkem a snad i impulzem věnovat
se tomuto sportu pravidelně. Poděkování
patří členovi KK Slavičín Zdeňku Gajdovi,
který zajistil odborný dozor a přispěl radou
zkušeného hráče.
Mgr. Aleš Ptáček

Cena facky
Tak nazval regionální
spisovatel Josef Holcman
svůj nejnovější literární počin. Autor za námi, slavičínskými milovníky literatury,
přijel se svou knihou v úterý
19. 1. 2010 na základě pozvání od organizátorů akce
– Městské knihovny Slavičín a Nadace Jana Pivečky.
Set ká n í se usk uteč n i lo
v tradičně příjemné, téměř
komorní atmosféře malého
salonku restaurace Záložna.
Asi 40 lidí se zatajeným
dechem poslouchalo četbu
částí autentických příběhů
začínajících v 50. letech a popisujících
„zcela spravedlivé soudní procesy“ a jejich
následky, ze kterých šel posluchačům
mráz po zádech. Ve čtení se Josef Holcman
střídal se svým přítelem Janem Imrýškem,
hercem vizovického divadelního souboru.
Oba muži, prezentující tuto povídkovou
knížku, dokázali nás, své posluchače,
přenést o několik desítek let zpět, u těch
dříve narozených vyvolat vzpomínky na
tu pro většinu národa velmi těžkou dobu

Návrat ke kořenům
Nevíš, co budeš dělat o Velikonocích?
Nechceš letos obcházet kamarádky, nebo
chceš naopak uniknout před nájezdem tatarů
(samozřejmě s malým t)? Občanské sdružení ŽIVOT TROCHU JINAK pořádá v čase
velikonočních prázdnin zážitkovou akci
s názvem „Návrat ke kořenům“. Pro účastníky máme připravené rukodělné činnosti
převážně s velikonoční tématikou, zábavné
hry, které Ti pomohou podívat se na svůj život
z různých úhlů a v neposlední řadě výlet do
přírody, hraní na kytary a mnoho dalšího.
Pokud Tě zaujal tento článek, neváhej a na-

KM Slavičín a Dům dětí a mládeže
ve Slavičíně Vás zvou na
10. ROČNÍK SLAVIČÍNSKÉHO ŠIKULY
6. ROČNÍK SLAVIČÍNSKÉHO
WYHAZOVÁKU
6. ROČNÍK SLAVIČÍNSKÉHO ZOUBKU
1. ROČNÍK MEMORIÁLU
Ing. plk. Stanislava Filipa

a ty mladší nenásilnou formou donutit k zamyšlení se nad tím, co umožnilo tehdejší
vládnoucí garnituře beztrestně provádět
taková zvěrstva. A také mimo jiné nad tím,
jak bychom se měli chovat, aby se něco
takového už nikdy nemohlo opakovat.
Kdybyste se chtěli i vy ostatní zamyslet nad
pohnutými osudy hrdinů knihy, můžete si
ji vypůjčit v městské knihovně.
Děkuji za tento neopakovatelný zážitek.
Ing. Michaela Lysáková
vštiv internetové stránky www.zivotjinak.
cz, kde nalezneš podrobnější informace.
Počet účastníků je omezen, pojedou ti
rychlejší. Za o. s. Život trochu jinak
Roman Štěpánek, Zbyněk Lichka
a Zdeněk Rybák
JEDNOTA SLAVIČÍN
pořádá

7. ročník turnaje
j
v sálové kopané
Kdy: neděle 7. března 2010 od 9 hodin
Kde: sportovní hala SK Slavičín
Kvalitně obsazeného turnaje se zúčastní
kromě domácích celky ze Zlína, Uherského
Hradiště, Starého Města a další.
Občerstvení zajištěno.

27. – 28. 3. 2010
v sále Sokolovny Slavičín
Slavnostní zahájení proběhne
27. 3. 2010 v 11.00 hodin.
Co vás čeká: prezentace plastikových
i papírových modelářů. Zde bude i část
doprovodného programu. Další část doprovodného programu bude situována
do nedalekých kasáren, kde mj. vzniká
muzeum ČSLA a muzeum Praga V3S.
Bližší informace o této akci je možno najít na internetových stránkách
http://slavicinskysikula.wz.cz/ i na plakátcích, které budou včas distribuovány.
Letošní 10. ročník se bude konat pod
záštitou Svazu letců ČR a hejtmana
Zlínského kraje.

www.mesto-slavicin.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA LEDEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

NAROZENÍÍ
Pavel a Jitka Zvoníčkovi – syn
y Jakub
Vladimír a Miroslava Žallmanovi – syn Vojtěch
Pavel a Vladislava Novákovi – dcera Daniela
Pavel a Pavla Bačůvkovi – syn Benjamín
Vladislav a Zdeňka Petrášovi – dcera Kamila
Adam a Jana Ryškovi – dcera Zuzana
Miroslav a Edita Strnkovi – dcera Kristýna

Petr a Jana Kmentovi – dcera Adéla
Lukáš a Jana Kozubíkovi – syn Lukáš

SŇATKY
Ondřej Vyorálek a Kristýna Celbová

ÚMRTÍ
6. 1. 2010 Květoslava Hemzová, 80 let, Slavičín
10. 1. 2010 Jiří Světlík, 65 let, Hrádek
13. 1. 2010 Ivan Janček, 33 let, Sehradice
14. 1. 2010 František Švach,
vach, 63 let, Petrůvka
21. 1. 2010 Anna Cekotová, 69 let, Slavičín

Mateřské centrum
zahájí činnost

Dne 12. březn
na 2010 by
y se dožil
50 let pan Jaroslav REMEŠ
ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jan
na, synové David,
Martin, mamiinka a bratr Mirek
s ro
rodinou
odinou.

Dne 9. března 2010 vzpomene
neme
ne
me
15. výročí,
ý
kdy
y nás opustila
p
paní
Emílie SLOVÁ
ÁKOVÁ ze Slavičí
čína
čí
na
a 8. dubna 2010 uplyne 7 le
let,
t,
kdy
y náss opustil
p
pan
p
František SLO
OVÁK
Á ze Slavičína.
S láskou vzp
pomínají synové
František a Milan s rodinami
a dcera Lud
dmila s rodinou.
Upřímné poděěkování všem, kteří
eří
ří
doprovodiili naši drahou,
paníí Mari
pan
Mariii CEKO
EKOTOV
TOVOU
OU
na její posledn
ní cestě dne 29. ledna 2010 ve Sta
arém Hrozenkově.
Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové
inové dary.
Rodina Cekotova

Dne 21. 3. 2010 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Josefa BORA ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 8. 3. 20
2010
10 vzp
vzpome
omenem
ome
nemee
nem
10. vý
ýroč
ročíí úmrt
úmrt
mrtíí p
pana
ana
Anton
Ant
on na
oní
a STR
STRÁŽN
ÁŽNICK
ÁŽN
ICKÉHO
ICK
ÉHO
ze Sla
Slavič
vičína
vič
ína. Vzpo
ína
zpomeň
meňtee s námi
meň
ámi.
Rodina
Rod
ina Strážnic
S
nick
nic
ká

Dne 7. března 2010 si připo
omeneme
10. výročí, kdy nám navžd
dy odešel
náš milovaný manžeel,
tatínek a dědeček,,
pan Vít KILIÁN z Nevššové.
S llásk
ás ou vzp
vzpomí
o nají man
nželka,
dcery,
dce
ry, ba
babič
bička
bič
ka a osta
osta
attníí
příbuz
pří
buzens
buz
enstvo.
ens

Dne 30. března 2010 uplyne 5 let od
Dn
úmrtí pana Josefa TRL
LLY
a dne 28. května 201
10
vzpomeneme
p
5. výročí
ý
úmrtí
ú
paní Františky TRLLO
OVÉ
É
ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomína
ají dcery
a syn s rodinami.

D 28. března 2010 vzpomeneme
Dne
30. výročí
ý
úmrtí p
pana
Karla BABÍČKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná
p
manželka, syn Karel a dcera Věra
s rodinami.
Dne 3. ledna 2010 jsme vzpomněli
2. výročí
ý
úmrtí p
pana
Ludvíka ŘEHÁKA
a 20. dubna vzpomeneme
p
7. výročí
ý
úmrtí paní Otýlie ŘEHÁKOVÉ
z Rudimova.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
a syn s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

Dne 19. března 2010 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás
navždy
y opustil
p
manžel, tatínek
a dědeček, pan
p Dušan BERČÍK
ze Šanova.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 13. března 2010 vzpomeneme
10. výročí
ý
úmrtí p
pana
Miloslava HUBÁČKA z Rudimova.
S láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

POZVÁNKA na OSLAVU
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN,
která se uskuteční
v pondělí 8. března 2010
v 16 hodin
v sále Sokolovny ve Slavičíně.
Srdečně Vás zve místní organizace
KSČM spolu s levicovým klubem žen.

Během měsíce dubna zahájí
svoji činnost Mateřské centrum
Slavičín, které bude působit
v prostorách budovy prvního
stupně Základní školy Slavičín – Vlára.
Je určeno rodičům, prarodičům, těhotným ženám a dětem
do 6 let.
Je to místo, kde mohou rodiny s malými dětmi smysluplně
využít volný čas. V naší nabídce
najdete vzdělávací, zábavné,
tvořivé a pohybové aktivity pro
děti i dospělé.
MC nabízí volnou hernu
se spoustou hraček, programy
pro děti (výtvarnou dílnu, hudební miniškoličku, cvičení,
tanečky, angličtinu, básničky
s pohybem aj.), programy pro
rodiče (besedy se zajímavými
hosty, angličtinu, cvičení s dětmi, kosmetickou poradnu),
společné víkendové akce pro
rodiny, jednorázové akce (Den
dětí, Den matek, Mikulášská
nadílka, karneval), hlídání dětí,
bezplatný přístup na internet.
Otevřeno bude v úterý
a čtvrtek od 9 do 12 hodin, ve
středu od 14 do 17 hodin.
Uvítáme jakoukoliv pomoc,
jak ﬁnanční – formou sponzorského daru, tak materiální
– nové i použité vybavení pro
děti, funkční hračky, stavebnice, odrážedla, knihy, leporela,
výtvarné potřeby aj.
Bližší informace získáte na
telefonním čísle 731 870 221
nebo můžete psát na e-mailovou adresu:
mcslavicin@seznam.cz.
V příštím čísle zpravodaje
Vám přineseme podrobnější
informace o datu slavnostního
otevření a programu aktivit na
celý měsíc.
Na setkání s Vámi se těší
tým spolupracovníků MC.
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Letošní březen poprvé měsícem čtenářů
Období měsíce března je již
odnepaměti zasvěceno všemu,
co úzce souvisí s četbou, čtenářstvím a pochopitelně knihou co
by zprostředkovatelkou zábavy či odborných
znalostí. Minulé století vzdalo tzv. Měsícem
knihy hold knize samotné. Nedávné ročníky
této aktivity prosazovaly jako hlavní prioritu
v knihovnách nově zřízený internet, který
umožnil rovný přístup k informacím pro
všechny.
Do centra pozornosti se však poprvé
v historii „březnů“ dostává samotný čtenář
s jeho požadavky, které se odvíjejí od společenských a profesních nároků a také námětů,
jak hodnotně trávit volný čas. Není přitom
opomenuta ani skupina „nečtenářů“, kterou
se knihovny snaží nově oslovit a především
zjistit, jaké jsou důvody jejího nezájmu o četbu. „Není prý kouře bez ohýnku“a údajný
nezájem může skrývat neznalost, případně
nedostupnost služeb knihovny pro daného
jedince. Proto se letošními „otevřenými
dveřmi“ snaží knihovny vykročit směrem
vstřícnosti a pochopení individuálních
potřeb Vás všech.

Pořaddy v měsíci břřeznu::
 Akce pro školy
 Co nám kniha všechno říká?
Seznamovací knihovnické lekce pro 1. – 2.
tř. (program: orientace v knihovně, scénky,
hádanky, kvizy, soutěže)
 Hra na čtenáře a knihovníka
Seznamovací lekce s knihovnou pro 3. – 5.
tř. (program: orientace v knihovně, scénky,
hádanky, kvizy, soutěže, praktická zkouška samostatného ovládání půjčovního
programu)
 Zimní olympiáda za kamny
Zábavné vyprávění, soutěže a kvizy na téma
ZOH pro družiny ZŠ
 Virtuální knihovna
Praktické instruktážní lekce pro 2. stupeň
ZŠ, SŠ na téma – jak se naučit rezervovat
dokumenty přes internet, orientovat se ve
webovém katalogu knihovny, v meziknihovní výpůjční službě, vyhledávačích knižních
dokumentů
 Čtení bez mučení
Literární pásmo složené ze čtených úryvků oblíbených děl pro žáky ZŠ, SŠ. Každý
účastník si knihu s vybranou pasáží přinese
s sebou do knihovny. Součástí pořadu je
debata o všem, co se točí kolem dětské literatury a jejích tvůrců a také velká výstava
aktuálních novinek pro mládež – Knihy,
které „letí“.
 Superčtenář!
Knihovna vyhlašuje soutěž o nejlepšího
dětského čtenáře v roce 2010.
Podmínky soutěže: věk 6 – 10 let, registrace
čtenáře (přihlášení do knihovny), účast na
akcích pro děti pořádaných knihovnou
(i v doprovodu rodičů), výpůjčka nejméně

1 knihy za měsíc, plnění soutěžních úkolů
– otázek (1x týdně), nakreslení obrázku ke
každému soutěžnímu úkolu, získání alespoň
jednoho kamaráda, který by se stal čtenářem
knihovny. Podrobnější informace budou
zveřejněny na letácích v knihovně a na jejím
webu (http://knihovna.mesto-slavicin.cz)
 Akce pro veřejnost
 Úterý 2. března
KNIHOVNOU KROK ZA KROKEM
Praktické lekce pro všechny zájemce, kteří
chtějí samostatně zvládat orientaci ve fondu
knihovny jak pomocí on-line katalogu nebo
speciálních knihovnických symbolů a značek. Probíhá každé další březnové úterý od
13.00 do 17.00 hodin.
 Čtvrtek 4. března
TÁTOVÉ, MÁMY – ČTĚTE A MALUJTE
S NÁMI!
III. ročník literárního setkání rodičů a dětí
s oblíbeným dětským skřítkem Nezbedníčkem Popletou. Součástí pořadu jsou kromě
dramatizace známých dětských příběhů
i praktické rady a nápady, jak vychovat čtenáře už od batolete. Začátek v 15.00 hodin.
 Čtvrtek 11. března
KNIHOVNA K VAŠIM SLUŽBÁM
Den otevřených dveří v Městské knihovně
Slavičín od 7.30 do 18.00 hodin.
Program:
9.00 – 11.00
Babi, brnkni mi na „skajp“!
Školení k základům internetové komunikace
(chat, skype, diskuzní fóra, e-mail) pro seniory i případné další zájemce. Koná se každý
další čtvrtek v březnu.
13.00 – 16.00
Kurz rétoriky pro malé i velké
Veselé řečnické odpoledne zaměřené
k trénování veřejného projevu pro všechny
věkové kategorie.
13.00 – 16.00
Na chvilku ilustrátorem
Výtvarná dílna probíhající souběžně s řečnickým odpolednem. Každý účastník dle své
fantazie namaluje obálku oblíbené knihy.
Práce bude možné zhlédnout na výstavce
v knihovně.
18.00 – 22.00
Kavárna U dobré knihy
Večerní setkání se současnou i klasickou
literaturou pro veřejnost s následnou diskuzí
o oblíbených autorech či jiných čtenářsky
zajímavých tématech. Přijďte si poslechnout
nebo i sami přečíst úryvky z Vašich oblíbených děl. K dispozici je i bezplatná návštěva
internetové stanice. V průběhu večera se
budou podávat teplé i studené nealko nápoje.
Bestsellerů ráj!
Celodenní výstava knižních novinek pro
děti i dospělé, při níž veřejnost získá formou
prezentací informace o obsahu a autorech
těchto děl. V tento den mohou čtenáři
a návštěvníci knihovny využít registrace
do knihovny zdarma – tzv. amnestie na
registrační poplatky!

V měsících březnu – červnu se veřejnost
může zapojit do ankety – Je čtenářství OUT
nebo IN? Anketa je určena nejen příznivcům,
ale i odpůrcům knižní kultury. Každý čtenář
i nečtenář může svobodně vyjádřit své stanovisko k četbě, knihovně i knize samotné.
Anketní lístky jsou k dispozici v Městské
knihovně Slavičín. Anketa je anonymní,
její výsledky budou vyhlášeny v říjnovém
Týdnu knihoven.
K návštěvě uvedených pořadů Vás srdečně zve do svých prostor Městská knihovna
Slavičín!
Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí MěKK

Městys Pozlovicee
vyhllašuje
výběěrovéé řízení na

dlouhodobý
pronájem bufetů
na novém koupališti
u Luha
ačoviccké přehrrady
v Pozlovicíích v budově č. p. 162.
Dispozici nabízeených neby
ytových
prostorů a podm
mínky pro uzavření
nájemní smlo
ouvy je možné vyžádat na
Úřadě městyyse Pozlovvice,
Hlavvní 51
1, Pozlovicee,
763
3 26 Lu
uhačovice,
tell.: 577
7 131 002,
e-mail: mestys@pozlovicce.cz.
Termín doru
učení přihllášek
pro zařazeníí do výběrového
o řízení je
středa 10. března
a 2010 do 1500 hod.

Firma EKOFILTR Slavičín přijme

OBCHODNÍ
ASISTENTKU
Požadavky:  min. SŠ  podmínkou
je aktivní znalost něm. jazyka, AJ
výhodou
Denní telefonický styk se zákazníky
v Německu.
Kontakt: tel.: 603 521 649, životopis
zasílejte na e-mail: ekoﬁ ltr@ekoﬁ ltr.cz
Zveme příznivce rybolovu
do nově otevřené prodejny

RYBÁŘSKÝCH
SK
POTŘEB
ŘE
ulice Komenského 822 (areál Prabosu)
ZAVÁDĚCÍ CENY
Informace na tel. č. 777 702 511.

www.mesto-slavicin.cz
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LET
ETNÍ PNEUMAT
ATIKY
KY LEVNĚ
A NA
NAV
AV
VÍC JEJ
EJICH POJ
OJIŠT
ŠTĚ
TĚNÍ ZDARMA!
DAR
D
DA
ARM
RMA
GEOMETRIE • KLIMATIZACE • OLEJE • BRZDY
PROŘEZÁVÁNÍ DEZÉNŮ NÁKLADNÍCH KOL

SLAVIČÍN HRÁDEK, AREÁL ZD

telefon: 577 341 675

mobil: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ
Valašské křoví 2010
8. ročník

3.-7. března 2010

Středa 3. března 2010
18:45 Slavnostní zahájení. Popelka
Představení práce nové skupiny v SemTamFóru.
19:30 Havlík/Suchý/Šlitr: Elektrická puma
Parodie na anglické bondovky, Divadlo SemTamFór.
22:30 Rozborový seminář: Popelka, Elektrická puma
Čtvrtek 4. března 2010
14:00 Pavel Trtílek: Poslední večeře
Komedie o otráveném jídle, Divadlo Brod s ZUŠ Uherský Brod.
16:00 Rozborový seminář: Poslední večeře
17:00 Gavran Miro: Vše o ženách
Komedie pro tři ženy v pěti polohách, Divadlo AMADIS Brno.
19:00 Rozborový seminář: Vše o ženách
20:00 Ray Cooney & John Chapman: Vydrž, miláčku!
Lechtivá fraška o dvou půlkách, Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná.
22:30 Rozborový seminář: Vydrž, miláčku!
Pátek 5. března 2010
10:00 Luděk Horký: Cestovní kancelář Bejvávalo aneb pověsti pro štěstí
Komedie, Divadlo SemTamFór.
12:00 Rozborový seminář: Cestovní kancelář Bejvávalo.
16:00 Hynek Skoták: Poslední Sen Olleho Johanssona
Cynická exhibice pro několik herců a obětního beránka, Slovanský tyátr
Olomouc.
18:30 Divadlo POINT Prostějov.
Host přehlídky
19:00 Vladimír Fekar: Tenkrát na zabíjačce
Tragikomedie, Valašské národní divadlo Karolinka.

Projekt podporuje: město Slavičín, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury, RCK a.s.

20:30 Divadlo POINT Prostějov
Host přehlídky
21:00 J. P. Sartre: S vyloučením veřejnosti.
Drama, Divadelní soubor Ampulka! Třebíč.
22:00 Rozborový seminář: Poslední Sen Olleho Johanssona
23:00 Rozborový seminář: Tenkrát na zabíjačce
23:59 KONCERT: We want a Grammy.
Kapela z Brna.
Sobota 6. března 2010
12:30 Rozborový seminář v Pekle: S vyloučením veřejnosti.
13:30 Václav Marhoul: Mazaný Filip.
Gangsterská komedie, DS Junioři Mrsti Prsti při ZUŠ Kouřim.
15:30 Rozborový seminář: Mazaný Filip.
16:15 Wolfgang Kohlhaas/Rita Zimmerová: Ryba ve čtyřech.
Drama. DS Zrcadlo Vsetín.
18:15 Divadlo POINT Prostějov.
Host přehlídky
18:30 Rozborový seminář: Ryba ve čtyřech.
19:30 Choderlose de Laclos/Martin Drahovzal: Valmontovy nebezpečné
známosti.
Drama. DS Mrsťa Prsťa při ZUŠ Kouřim.
22:30 Rozborový seminář: Valmontovy nebezpečné známosti.
23:30 KONCERT: We want a Grammy.
Kapela z Brna.
Neděle 7. března 2010
10:00 Jan Drda: Čert a Káča.
Pohádka pro děti. Divadlo Duha Polná.
11:30 Zakončení Valašského křoví a vyhlášení výsledků

Změna programu vyhrazena, aktuální informace na www.semtamfor.cz
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Jasmínová č. e. 0876, 763 21 Slavičín

přijme do pracovního poměru
technika/čku BOZP a PO,
revizního technika VTZ
požadavky
 min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou;
 uživatelská znalost PC;
 aktivní řidič - skupina B;
 dobré organizační schopnosti;
 praxe 3 roky.
výhodou
odborná způsobilost BOZP, PO, VTZ nebo ochrany životního prostředí;
placená reklama

placená reklama

nástup: ihned
informace:
tel.: 731 526 820 – p. Pazdera,
e-mail: pazdera@zekaplus.cz

TVD – Technická výroba, a.s.
se sídlem Rokytnice 203, 763 21 Slavičín
přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
SE ZAMĚŘENÍM NA ZAHRANIČNÍ TRH
Požadavky:
 SŠ, VŠ vzdělání
 Velmi dobrá aktivní znalost
alost rus
ruského
ho jazyka
 Znalost práce na PC (MS
MS Exc
Excel, MS Word)
Word
 Řidičský průkaz sk. B
 Komunikativnost
 Vzdělání v oboru strojírenství
trojírens a předchoz
předchozí praxe
xe výhodou /nen
/není
podmínka/
Nástup:
ihned – vhodné i pro absolventy bez praxe /s dobrou jazykovou
průpravou/
Nabízíme zajímavou práci, možnost dalšího osob ního rozvoje a
vzdělávání.
Informace na telefonu:
577 051 550 – p. Miroslav Strnad
577 051 518 – JUDr. Alena Štefaníková
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na adresu ﬁrmy,
event. faxem na č. 577 343 792 nebo na adresu miroslav.strnad@tvd.
cz, alena.stefanikova@tvd.cz se sdělením, zda souhlasíte s uložením
Vašich dat do interní ﬁremní databáze uchazečů.

Využijte s námi výhodnou dotaci státu
na zateplení v rámci projektu:

ZELENÁ ÚSPORÁM
Zařídíme Vám:
 zpracování projektu
 podání žádosti
 samotnou realizaci ve všech oblastech
Společnost je zapsána v seznamu schválených
odborných dodavatelů.
Provedli jsme kromě několika dílčích i komplexní
zateplení domu.
KDYŽ ZATEPLIT – TAK PRÁVĚ TEĎ!
Informace:
SLAVIČÍN–HRÁDEK, Nádražní 170
Tel./Fax: 577 343 333, mobil: 777 783 773
www.agstaving.cz, e-mail: agstaving@agstaving.cz
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Divničtí senioři tančili „o dušu“
Ptáte se kde? Na Metlovém bále, který už
třetím rokem pořádá Senior klub Divnice.
A proč zrovna seniorský bál? Vždyť takřka
třetina obyvatel obce je v důchodovém věku
a jejich možnosti společenského vyžití jsou
minimální. Doby, kdy se pravidelně pořádaly
tancovačky a bály v hospodě U Matochů,
dávno minuly, mladí si zajedou na plesy
do Slavičína a starší generaci nezbývá, než
sedět doma u televize, i když by se také rádi
pobavili.
Senior klub Divnice, který vznikl před
čtyřmi lety, většina dříve narozených přivítala a na pravidelných schůzkách, které
se konají vždy druhý čtvrtek v měsíci, je
vždy veselo. Společně slavíme svátky a narozeniny, pořádáme besedy, výstavy, ale
také candrbály.
Potěšilo nás, že Metlový bál 5. února ve
společenské místnosti bývalé školy byl hojně
navštíven nejen seniory, ale i mladší generací, kterou přilákalo hlavně předtančení
předvedené taneční skupinou Extravagance
z DDM Slavičín. A bylo na co se dívat. Vynikající choreograﬁe Nicoly Machalové, nápadité
kostýmy a perfektní provedení tanečnic si

zaslouží pochvalu. Děvčata, moc děkujeme!
Byla jste skvělá!!
K tanci i poslechu již tradičně hrálo
divnické trio Fr. Patka, A. Machovský a M.
Žáček, kteří jsou našimi velkými příznivci
a jako vždy hráli bez nároku na honorář. A to
se v dnešní době jen tak nevidí. Hoši, díky!
Co by to bylo za Metlový bál, kdyby chyběl tanec s pořádnou březovou metlou. Jako
první předvedl svoji kreaci starosta Slavičína
Ing. Jaroslav Končický, jehož přítomnost na
bále všechny potěšila. Pane starosto, děkujeme Vám za přízeň!
Nechyběly ani smetáky, pometla a další
různorodá košťata, která vévodila bohaté
tombole. Přispělo do ní 24 slavičínských
a 13 divnických ﬁ rem a jednotlivců. Takřka
hodinové losování nejen potěšilo všechny
výherce, ale proběhlo jako vtipný kabaret.
Všem sponzorům rovněž patří velké
poděkování.
Pohlazením po duši byl pro organizátory
pohled na parket plný tančících seniorů,
kteří se dobře bavili a evidentně zapomněli
na problémy, které stáří přináší. Když s obdivem sledujete šestaosmdesátiletou paní
Silbrníkovou, jež v tanci stačí o mnoho let
mladším tanečníkům, a když všichni odchá-

Kalendář akcí KČT v roce 2010
Březen
 21. 3. Slavičín – Petrůvka – Luhačovice
 28. 3. Slavičín – Lipová – Tatarka –
Slavičín
Duben
 4. 4. Slavičín – Újezd – Lačnov – Valašské Klobouky
 11. 4. Bylnice – Popov – Slavičín
 18. 4. Slavičín – Ploština – Drnovice
 24. 4. Pitínský škrpál
Květen
 2. 5. Vlárský průsmyk – Grófka – Javorník – Štítná
 3. – 11. 5. Nervové lázně
 9. 5. Bojkovice – Rudimov – Slavičín

 16. 5. Vlárský průsmyk – Vršatec – Návojná
 23. 5. Horná Poruba – Vápeč – Dolná
Poruba
 30. 5. Běh naděje
Červen
 6. 6. Horná Poruba – Omšenská Baba –
Trenčianské Teplice
 13. 6. Kudlov – Pindula – Provodov –
Luhačovice
 20. 6. Slavičín – Sehradice – Dolní Lhota
 26. – 27. 6. Zájezd – Velká Fatra
Červenec
 6. 7. Vizovice – Janova hora – Slopné –
Slavičín
 11. 7. Liptál – Vartovna – Valašská Polanka

zejí domů rozesmátí a spokojení, potom si
v duchu řeknete: „Dobrá věc se podařila...“
Vlasta Kubrychtová

Kalenddáře,, pozzvánnkyy
 4. 3. 15.00 Městská knihovna
TÁTOVÉ A MÁMY... – rodinné hrátky
 4. – 7. 3. Sokolovna
VALAŠSKÉ KŘOVÍ – divadelní přehlídka
 8. 3. 15.00 Sokolovna
OSLAVA MDŽ – kulturní program pro ženy
 19. 3. 9.00 – 18.00 Sokolovna
VALAŠSKÝ KUMŠT PRO R ADOSŤ AJ
UŽITEK – nejen velikonoční rady a tvořivé
návody pro veřejnost
 26. – 28. 3. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA – soutěžní výstava
plastikových i papírových modelů
VÝSTAVY
Městské infocentrum
ŽIVOT VE FOTOGRAFII – krajiny, portréty,
lidé, makro Františka Látala ze Zlína
Galerie Jasmín
KRAJINA BÍLÝCH KARPAT
obrazy Stanislava Knotka
 25. 7. Vycházka na Pouť Hložeckou
Srpen
 28. – 29. 8. Slavičínská šedesátka –
40. ročník
Říjen
 9. 10. Zájezd – Pochod Slováckými
vinohrady
Listopad
Poslední vycházka – rozloučení se sezonou
Prosinec
 26. 12. Ze Štěpána na Štěpána
Bližší informace k jednotlivým akcím
budou vždy v týdnu před akcí ve skříňce
u turistické mapy na autobusové zastávce U Radnice. Akce jsou přístupné pro
širokou veřejnost a všechny příznivce
turistiky.
Za KČT František Kovařík
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